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СТАНЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ 
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мените в климата, екологичните 
строфи и нашето тясно свързано с тях 
ве са решаващи теми в днешно време. 
ки ние искаме да живеем в безупречна 
на среда, да й се наслаждаваме  д  я 
адем в същия вид на нашите деца. 
гването и намаляването на емисиите на 
ероден диокси азотен оксид и ин 
, генерирани от транспорта, заемат 
а позиция в дискусията за нашето 
ще и поради това биват също и 
рчавани от правителствата на 
итите страни. 

 ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ: ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ 
Еле триче когато се добива от възобновяеми 

 

к ството е "горивото" на бъдещето преди всичко, 
източници като слънцето, вятъра, водната енергия или биомаса. Пазарът на електромобили 
придобива все по-голямо значение по света. В резултат от проведено научно изследване 
(редакция: февруари 2010 г.) в Австрия се движат вече 40 000 електромобила. Според 
оптимистичните прогнози до 2020 г. техният брой ще се увеличи на 100 000 електромобила. 
Тенденцията е за голямо увеличение. Предимствата на електромобилите smart са очевидни: 
по-малко шум, електродвигателите разполагат с голям коефициент на полезно действие, не се 
нуждаят от поддръжка, не се износват бързо и са особено ефективни. Благодарение на 
различните източници захранването с електроенергия става гъвкаво, а с това и по-малко 
чувствително на аварии, като едновременно с това се намалява и зависимостта от изкопаеми 
източници на енергия.  
 

 СТАНЦИЯТА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ 
Във всички уктура за електромобилност.   случаи трябва да се създаде и подходяща инфрастр
Търсят се ефективни, лесно достъпни станции за зареждане на електромобили с широки 
възможности за зареждане. Към момента електромобилите се зареждат предимно от домашни 
контакти през времето, в което не се движат. Поради това, при планиране на пътуване на по-
далечни разстояния, е особено препоръчително предварително проучване на възможностите за 
презареждане. 

 

Потребител 

Отчитане 



СТАН  ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ 
 
Понастоящем в Австрия са регистрирани едва 
1700 станции за зареждане на електромобили, 
преди всичко към "стандартни" 
бензиностанции, хотели, общински 
учреждения и др. Целевото разширяване на 
захранващата мрежа протича непрекъснато 
(Актуалният списък на вече наличните станции 
можете да намерите на адрес: 
www.elektrotankstellen.net). Пазарът търси 
иновативни и безопасни станции за зареждане 
с принадена стойност - пазарен сегмент с 
разнообразни перспективи. 
 
Австрийското Министерство на селското, 
горското, водното стоп  околната среда 
предлага съот
стимулиращи пр
оже да започне още на момента. 

ращ
къ елект

а

 Schrack Technik Projekt
и за

ЦИЯ ЗА

анство и
ветни консултативни и 
ограми, с което бъдещето 

м
Професионално и финансово се подпомагат 
най-вече общини, предприятия, сдружения, 
инвести и в преустройство на автопарка и 
преминаване м ромобили 
(електрически велосипеди и скутери, 
електромобили и малки товарни втомобили). 
 
Фирмата - und Service 
GmbH  разработи иновативн  решения  тази 
бизнес сфера, индивидуално оразмерени 
електроколонки за: 
 Обществени сгради като

и съобразени със заобикалящата среда 

 например подземни гаражи, търговски центрове, летища 
 На открито: например при бензиностанции, хотели или места за отдих, паркинги за клиенти 

л я паркинг 
плувни басейни, голф и тенис игрища и т.н. 
 

о , бързо и безопасно зареждане на 
втомобили, моторолери и велосипеди. Тези 
обществено достъпни. Софтуерни решения, 

н телни ползи (напр. пускане на реклами на 
за тестване са важни теми в тази връзка, които 

 под ание звитие. Електромобилността в комбинация с 
ене а б го а климата мобилност и е съществена стъпка по 

 


 Домашно приложение в гаража и и на частни
 На места за прекарване на свободно време: 
 
Станциите за зареждане SCHRACK сигуряват безпроблемно
всички електрически превозни средства - а
електроколонки може да са или да не са 
индивидуално управление на да ни, допълни
сензорен екран, SMS, Infopoint) и възможности 
ще се вземат вним в процеса на ра
възобновяема ргия предлаг ла приятна з
посока на енергийно независимото бъдеще. 
 

 ТЕХНИКА И ДИЗАЙН ПРЕДИМСТВА 

 приложение на открито: 

 Прекратяване подаването на енергия при 
  

 Централно отчитане чрез база данни (не е 

тично изключване след зареждане 

 Дистанционна поддръжка 

Перфектното решение за всяка област на 
приложение: 
Електроколонки за

електрически спад

 стоящи  необходим сървър) 
 монтаж на стена  Елементарно, интуитивно командване 
 Електроколонки за приложение на закрито: 
 монтаж на стена за подземни гаражи  Реклама на дисплея 
 монтаж на стена за частния сектор 
 малки колонки  Произведено в Австрия 

 Автома





СТАНЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ 
 

 ЕЛЕКТРОКОЛОНКИ SCHRACK В ДЕЙСТВИЕ - РЕФЕРЕНЦИИ 
 

 ЦЕНТРАЛАТА НА WIEN-ENERGIE / SPITTELAU 
ien две станции за 

Една
а

за изгаряне на отпадъци

уктурата Wien-Energie поставя
обна за потребителите

т 

tadtwerke планират плавно преминаване 
към
ис
бщ

W -Energie отвори още 
дане на електромозар били.  на 

Mariahilfer Straße пред централата си и едн  
при завода 

еж

 
Spittelau. Като водеща компания в областта 
на инфрастр  
видими знаци за уд  
концепция за електроколонки. По същата 
и еско пр чина и добре обмислените в технич

таотношение и удобни за експлоа
CHRACK придобива

ция 
електроколонки S все 
по-голяма популярност. В рамките на 
проекта E-mobility on demand Wiener 
S

 
те

интегрирана цялостна транспортна 
ма, която допълва целесъобразно с

о ествения транспорт с електромобилност 
и E-Car-Sharing. 
Електроколонките за автомобили могат да 
се използват според капацитета на 
зареждане на автомобила. На разположение 
са контакти за стандартно зареждане с 230 
V, както и за бързо зареждане - с 400 V.  За  

 
да зареди, клиентът се нуждае от карта за за
партньорско дружество от платформата 
посредством техника RFID - това е безконтакт
клиентът се де тифицир  на колонката, изби
(евро/час) и състоянието на зареждане на 
приключване на зарежда ет  клиентъ  ви
дължимата сума на сензорен екран. Първоначал
фактурата ще се изпраща по пощата. 

реждане с електричество от Wien-Energie или от 
Austrian Mobile Power. Картата функционира 
на система за разпознаване с чип. По този начин 

 и н а  ра контакт и получава информация за тарифата 
акумулатора на електромобила. След успешно 

н о т жда неговата продължителност и съответно 
но отчитането ще се извършва на тримесечие, 

 



СТАНЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ 
 

 WIPARK 
На новия паркинг на WIPARK на Lehargasse 
във Wien Mariahilf беше открита първата 
изцяло интегрирана в закрит паркинг 
станция за зареждане с електричество в 
Австрия. Закритите паркинги са идеални за 
презареждане на електромобили. 
Собствениците на електромобили могат да 
паркират на девет паркоместа, на които 
едновременно и да заредят акумулаторите 
си. За първи път електроколонката е 
директно свързана чрез интерфейс  към 
системата за заплащане на таксата за 
паркинг. Клиентът се идентифицира на 
електроколонката с картата за паркиране, 
като в края на паркирането системата отчита 
всичко наведнъж: паркиране и зареждане. 
 
ойто зарежда 
ът ително изгодно: Ако се 
К
п

електромобила си с ток, 
ува изключ

изхожда от средната тарифа за едно 
домакинство, разходите за електричество са 
около три до четири евро на 100 км. В 
сравнение с това дизелът или бензинът 
водят до повече от двойно по-големи 
разходи. Разходът на електромобилите е  
между 15 и 20 kWh на 100 км. При среден пр
2000 kWh/годишно. Това означава годишни ра
400 евро при средна тарифа за домакинствата
 
   Паркингът на WIPARK - 20.09.2010 г. 

обег от 10 000 км годишно се получават 1500 до 
зходи за зареждане с електричество около 300 до 
 20 евроцента/ kWh. 

 



СТАНЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ 
 

 ЕЛЕКТРОКОЛОНКА 
 

SCHRACK ИНФОРМАЦИЯ  
 Този тип електроколонки се използва в 

публичното пространство. Преди всичко той се 
отличава с най-опростеното, интуитивно 
управление и много възможности за отчитане. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

  Корпус: неръждаема стомана или полиестер 
 Област на приложение: на открито IP 44 
 Монтаж: цокъл за вграждане или анкериране 
 Контакти:  2 бр. 230 V 50 Hz 
   2 бр. 400 V 50 Hz 
 Брояч: на контакт и/или общ 
 Въвеждане: сензорен екран 
 Разчитаща система: RFID или магнитна карта 
 Система за отчитане: Quick, банкомат, SkiData, 

Card Complete, кредитна карта,... 
LAN, LWL, GPRS, 

 

 Пренос на данни: UMTS, W
M-BUS 

ОПЦИИ 

 

  LED осветление 
а клиента 

е ач н
 Цвят и лого по желание н
 Пр късв  за аварийно изключва е 
 Подгряване на разпределителната кутия 
 Защита от удари 
 Информационна услуга SMS 
 SAP-връзка 
 По-висок клас защита - до IP66 
 Щепселни варианти  

   

 РАЗМЕРИ    

 

  

 
 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЛАСТ НОМЕР ЗА ПОРЪЧКА
Електроколонка на открито изготвяне по желание на клиента



СТАНЦИЯ ЗА З ЛЕКТРОМОБИЛИ 
 

 РА ЕЖДАНЕ НА Е

 ЕЛЕКТРОКОЛОНКА ЗА ЗАКРИТИ
 

 

 ПАРКИНГИ 

SCHRACK ИНФОРМАЦИЯ  
  ктроколонки служат 

е места за 
ането става от 

киране. Друго предимство е 
възможността дисплеят да се използва като 
информационен екран. 

При акритите паркинги тези елез
като централа за управление на отделнит
зареждане с електричество. Отчит
системата за билети за пар

 
 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
   Корпус: неръждаема стомана 

 Област на приложение: на открито/закрито IP 44 
 Монтаж: цокъл за анкериране 
 Контакти: до 10 места за зареждане с една колонка 
 Брояч: на контакт 
 Въвеждане: сензорен екран 
 Разчитаща система: интегрирана в системата на 

паркинга 
 Система за отчитане: при отговорника за паркинга 

или Quick, банкомат, SkiData, Card Complete, 
кредитна карта,... 

 Пренос на данни: UMTS, WLAN, LWL, GPRS, M-BUS 
 

 ОПЦИИ 

 

  ED осветление 
ят и лого по ж

дари 
онна услуга SMS 

 L
 Цв елание на клиента 
 Прекъсвач за аварийно изключване 
 Подгряване на разпределителната кутия 
 Защита от у
 Информаци
 SAP-връзка 
 По-висок клас защита - до IP66 

   

 РАЗМЕРИ   СТЕННА КУТ Я НА ПАРКОМЯСТО И

 

  

 
 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЛАСТ НОМЕР ЗА ПОРЪЧКА
Електроколонка закрит изготвяне по желание на клиента паркинг 
 



СТАНЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА  
 

 ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

 СТЕННА ЕЛЕКТРОКОЛОН
 

КА 

SCHRACK ИНФОРМАЦИЯ  
 Компактната 

електричество, 
колонка за зареждане с 

чена за монтаж към 
на електроколонката и 

но за приложение както на открито, така 
лко възможности за 

надеждно разпознаване на потребителите.  

предназна
стена, е опростена версия 
е перфект
и на закрито. Налице са няко

 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

  Корпус: неръждаема стомана 
 Област на приложение: на открито IP 44 
 Монтаж: на стена 
 Контакти:  2 бр. 230 V 50 Hz 
   2 бр. 400 V 50 Hz  
 Брояч: на контакт 
 Въвеждане: сензорен панел 3" 

 

 

  Разчитаща система: RFID, четец за карти,... 
 Система за отчитане: Quick, банкомат, SkiData, 

Card Complete, кредитна карта,... 
 Пренос на данни: UMTS, WLAN, LWL, GPRS, 

M-BUS 
 
ОПЦИИ  

 

  LED осветление 
 Цвят и лого по желание на клиента 

зключване 
 кутия 

 Информационна услуга SMS 
 SAP-връзка 

 IP66 

 Прекъсвач за аварийно и
 Подгряване на разпределителната

 По-висок клас защита - до
 ва Щепселни рианти 

   

 РАЗМЕРИ    

 

 
 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЛАСТ НОМЕР ЗА ПОРЪЧКА
Стенна електроколонка стена изготвяне по желание на клиента



СТАНЦИЯ ЗА ЗАР ИЛИ 
 

ЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБ

СТЕННА ЕЛЕКТРОКОЛОНКА ЗА ДОМ ИЛОЖЕНИЕ –  
ЛИСТОВА ЛАМАРИНА/ПОЛИЕСТЕР 

 АШНО ПР

 
SC RACK ИНФОРМАЦИЯ  H

 Тази станция за зареждане е ра
специално за частни потребители. Ид

зработена 
ата й 
а се, 

итни механизми. 
и, Plug'n'Charge и комфортна 

асочените към 
стики.   

еалн
област на приложение е на закрито. Разбир
ко тактът е снабден с всички защн
Малки размер
експлоатация са само част от н
потребителите характери

 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

  Корпус: полиестер или листова ламарина  
 Област на приложение: на закрито IP 44 
 Монтаж: на стена 
 Контакти:  1 бр. 230 V 50 Hz 
   1 бр. 400 V 50 Hz  
 Брояч: на контакт и/или общ 
 Прекъсвач Вкл./Изкл. 

   
ОПЦИИ  

  LED осветление 
 Цвят и лого по желание на клиента 
 Прекъсвач за аварийно изключване 
 Подгряване на разпределителната кутия 
 По-висок клас защита - до IP66 

 
   

 РАЗМЕРИ    

 

 
 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЛАСТ МАТЕРИАЛ НОМЕР ЗА ПОРЪЧКА 
Стенна електоколонка за домашно приложение на закрито листова ламарина изготвяне по желание на клиента 
Стенна електоколонка за домашно приложение на закрито полиестер изготвяне по желание на клиента 

 



СТАНЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ 
 

 ЕЛЕКТРОКОЛОНКА ЗА ВЕЛОС
 

ИП ДИ Е

SCHRACK ИНФОРМАЦИЯ  
 Електроколонката за велосипеди позволява 

еда - идеално 
за различни места за прекарване на свободното 
време и търговски центрове.  

зареждането на максимум 6 велосип

 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

  Корпус: полиестер (В 220, Т 130, Н 1750 мм) 
 Област на приложение: на открито IP 44 
 Монтаж: цокъл 
 Контакти: 6 бр. 230 V 50 Hz  

  
ОПЦИИ 

 

  Скоба за велосипеди
 Защита от удар 
 По-висок клас защита - до IP66 
 

 

   
ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ КОЛОНКИ  

SCHRACK ИНФОРМАЦИЯ  
 Присъединителните колонки са предвидени като 

решение "Stand alone" или в комбинация с 
електроколонката като централа за управление на 
други присъединителни колонки (обли или 

оъгъл гат да се обо
е

прав ни). Те мо рудват с различни 
видов  контакти. 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
  Корпус: алуминий 

 Област на приложение: на открито/закрито IP 44 
: цокъл 
: 1 - 4 бр. 230 V 50 Hz  

0 Hz 

00 

 Монтаж
 Контакти
  1 - 2 бр. 400 V 5

бле та Размери на зао на  версия: 
D 120 мм, В 500 / 800 / 1200 мм 

 Размери на правоъгълната версия: 
Ш150, Д 100, В 200 / 300 / 500 / 12 мм 

  
ОПЦИИ 

  По-висок клас защита - IP65 
нит При правоъгълния вариант: допъл

ТЕ) 
елен 

 
 

разпределител (6 
 Връзка за сгъстен въздух 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЛАСТ  НОМЕР ЗА ПОРЪЧКА 
Електроколонка за велосипеди на открито  изготвяне по желание на клиента 
Присъединителна колонка на открито  изготвяне по желание на клиента 
Присъединителна колонка на закрито  изготвяне по желание на клиента 

 
 



СТАНЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ 
 

 ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА 
 
Моля, попълнете формуляра за обратна връзк
 
До:  Schrack Technik Projekt-und Servi

Seybelgasse 13, 1230 Wien 
Телефон: +43 1 866 85 - 5730 
Факс:  +43 1 866 85 - 98888 
E-Mail:  office@projekt.schrack.com 
 
 
Фирма:            

а. Той позволява по-бърза обработка. 

ce GmbH 

 
 
Г-н/Г-жа:             
 
Телефон:         E-mail:       
 
Адрес:              
 
 
Кратко описание на проекта:          
 
              

            
 
  

е:   
 
Брой станции за зареждан  бр.:       
 
Конструкция:   колонка   ф за стена

нсталиране:  
 

  

он

 шка  
 
И  на открито    на закрито 

 цокъл за вграждане  цокъл за анкериране  
 
К такт:         бр. 230 V 16 A         бр. 400 V 32 A        бр. 7-полюсен щекер 
 

       бр. 400 V 16 A         бр. 400 V 64 A        бр.     

 о                   

 
 
Система за тчитане:  няма  

ал на           листова            полиестер 
     ламарина 

 изключва е      велосипеди

 
Матери колонката:  неръждаема

    стомана 
 
Опция:  IP66  защита от удари  SAP-връзка 

 инф. услуга SMS  централна &  външно LED  
    зареждаща колонка     осветление 

 подгряване на   прекъсвач за   щендер за   
    разпред. кутия     аварийно н  
 боядисване в     
    цвят RAL              . 

 
Място на инсталиране:           
              



 

 
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ 

 

 

 

 

 m.essbuechl@proj

 

 

 
 Есбю

ация на пр
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 +43 6
e

 
 
 

ШРАК ТЕХНИК ЕООД 
гр. София 1582 
бул.”Проф. Цветан Лазаров” 162 
тел: 02/8907913 
факс: 02/8907930 
e-mail: sofia@schrack.bg

 

 
 

Инж. Маркус хл 
Координ оекти E-mobility 
Тел.:   +4  86685 5737 
Мобилен: 99 181 797 84 

kt.schrack.com 

 
 

 
www.schrack.bg 

 
Правото на промени, касаещи техническия прогрес, както и ки, се запазва. 

 

 евентуални печатни греш


