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Unifikace nabíjecích rozhraní v souladu s normou EN 50696 je nutná pro zabezpečení
kompatibility nabíjecích systémů při rozšiřování flotil bateriových vozidel. Týká se to
nejen kompatability vozidel různých výrobců se stávající infrastrukturou, ale také
kompatability různorodé flotily s nabíjecí infrastrukturou od různých dodavatelů.
Prezentace poskytne vhled do historie vývoje technických řešení nabíjecích rozhraní
pro autobusy, proces jejich unifikace a zakotvení technických požadavků do normy
EN 50696. Představí také aktuálně dostupná moderní řešení pro bezobslužné nabíjení
bateriových vozidel nejen pomocí pantografu.

Schunk Smart Charging
Určujeme trendy, klademe důraz na automatizované nabíjení

Systémy umožňující konduktivní a automatizované dobíjení
bateriových vozidel ve veřejné, nákladní i osobní dopravě a v dalších
specifických aplikacích - např. důlní stroje, přístavní manipulátory, …
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Dodavatel infrastruktury
• nabíječ (1)
• připojení k síti (2)
• napájení kontaktního rozhraní (3)
• konzole nabíjecího rozhraní (4)
• komunikace/control pilot (5)
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Schunk
• střešní pantograf + stříška (6)
• lišty + invertovaný pantograf (7)

Výrobce OEM
• autobus (8)
• bateriový systém (9)
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Schunk Smart Charging
Bateriová vozidla a infrastruktura
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Příležitostné / pulzní dobíjeníNabíjení v depu

Automatizované  systémyKabel

Střešní pantograf
„bus-up“

„systém Schunk“

Invertovaný pantograf
„panto-down“

„systém Oppcharge“

CCS-Plug

Automatizované  systémy
zastávkové dobíjení / dobíjení na konečných

Konduktivní nabíjení

pomalé
neskladné

energeticky neefektivní
nákladnérychlé, automatizované, bezpečné

Schunk Smart Charging
Určujeme trendy, klademe důraz na automatizované nabíjení

Induktivní nabíjení

Depot Charger
„systém Oppcharge“

Střešní pantograf
„bus-up“

„systém Schunk“

Příležitostné / pulzní dobíjení

Automatizované  systémy
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Schunk Smart Charging
Dosavadní praxe technického řešení kontaktního rozhraní
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Schunk Smart Charging
Dosavadní praxe technického řešení kontaktního rozhraní

2000

2007-2012-2014

2024
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Schunk Smart Charging
Unifikace nabíjecího rozhraní EN 50696:2021

+ -

chybí kontrola 
uzemnění

nutné galvanické 
oddělení

+ -
CP

+ -
CP

+ -
COM2-P 3-P 4-P X-P

bezpečné 
řešení

specifické 
řešení

EN 50696
Contact Interface for Automated Connection Device

Kontaktní rozhraní pro automatická připojovací zařízení

optimální 
a
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Schunk Smart Charging
Historie unifikace a vznik normy z pohledu Schunk Carbon Technology 

2010-11 participace na různých projektech nabíjení bateriových autobusů 
(Opbrid Busbaar – 2x jednopólový pantograf, New Flyer Winnipeg, Kanada – 3-pólový pantograf)

2011-12 vývoj 4-pólového rozhraní a výroba prototypu (Schunk + Frauenhofer Institut)

2014 premiéra prvního 4-pólového pantografu bus-up a testy v běžném provozu v Drážďanech 

2014-15 první projekty s unifikovaným nabíjecím rozhraním (Schunk + Solaris, VDL, IRIZAR + Heliox, Ekoenergetyka)

2015 konsorcium ABB, Stemmann a Volvo vyvíjí alternativní panto-down 4-pólový systém OppCharge

2016 Schunk rozšiřuje portfolio o invertovaný pantograf kompatibilní s OppCharge (spolupráce s ABB, Siemens, Kalmar)

2016 vznik pracovní skupiny při DKE pro přípravu normy EN, konzultace požadavků na bezpečnost v silničním provozu s TÜV a Dekra

2016-18 konzultace v rámci přípravy standardu SAE (Society of Automotive Engineers, USA)

2018 vydání SAE J3105 - Medium and Heavy-Duty Vehicle Conductive Charging

2021 vydání EN 50696 - Contact Interface for Automated Connection Device

2022 počátek platnosti EN 50696 (závaznost od 2024)
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Schunk Smart Charging
Unifikace nabíjecího rozhraní – obsah normy EN 50696:2021 

⌐ 3 kontaktní principy

• bus-up (systém Schunk) = střešní pantograf + napájecí stříška
• panto-down (systém OppCharge) = invertovaný patograf + střešní ližiny
• side-pin (systém Stäubli) = vozidlová zásuvka + napájecí konektor

⌐ 4-pólový design (DC+ / DC- / PE / CP)

⌐ pořadí mechanického nakontaktování jednotlivých pólů
(připojení PE závazně v režimu FMLB = First Make/Last Break = uzemnění musí 
nastat před připojením jakýchkoli silových či komunikačních kontaktů PE->DC->CP, 
odpojení povinně v opačném pořadí )

⌐ minimální boční a podélná tolerance pro parkování pod rozhraním 
+/- 200mm s možným náklonem 2°

⌐ přítlačné síly na jednotlivých pólech a maximální přítlak na rozhraní (rozsahy)

⌐ nakontaktování rozhraní pouze při aktivní parkovací brzdě a bez napětí

⌐ rozměry statických protikusů a poloha jednotlivých pólů

⌐ postupy pro testování a validaci

⌐ design celého zařízení definován není

Norma definuje základní technické a elektrické požadavky na automatizované nabíjecí rozhraní

bus-up

panto-down

side pin
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Střešní pantografy SLS102 / SLS103 Invertované pantografy SLS201

Napájecí stříšky Střešní ližiny HPC-Rails

Depot Charger SLS301

Střešní ližiny HPC-Rails

Nabíjecí pantografy Schunk
Široká nabídka všech pantografových řešení



KOMFORT

Reliable connection during charging process

Mechanical contact sequence

Charging up to 1.000A

Cost-efficient combination - Opportunity and Depot 
charging 

Contact made via spring force

High alignment of parking tolerance +/- 500mm & +/ 250mm

High alignment of Kneeling process during charging 

Usable for automated depot and on-route charging

Easy integration of depot interface (contact dome)

Easy and efficient maintenance

BEZPEČNOST

PŘIDANÁ 

HODNOTA

Nabíjecí pantografy Schunk – STŘEŠNÍ PANTOGRAF SLS 102
Momentálně nejpoužívanější řešení

Pantograf Schunk SLS 102
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Reliable connection during charging process

Mechanical contact sequence

Charging up to 1.000A

Contact made via spring force

High alignment of parking tolerance +/- 500mm & +/ 250mm

High alignment of Kneeling process during charging 

High working range – up to 2.2m

Less required space for vehicle mounting

Compatibility to existing infrastructure

Less mounting height on the vehicle of approx. 370mm

Pantograf Schunk SLS 103

Nabíjecí pantografy Schunk – STŘEŠNÍ PANTOGRAF SLS 103
Pokročilé řešení střešního pantografu

BEZPEČNOST

PŘIDANÁ 

HODNOTA
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Reliable connection during charging process

Mechanical contact sequence

Charging with continuous current at strategic charging points

Contact made via spring force

High alignment of parking tolerance

High alignment of Kneeling process during charging 

Integrated Fail-Safe-Function

High amount of charging cycles during lifetime

High working range – up to 1.6m

Pantograf Schunk SLS 201

Nabíjecí pantografy Schunk – INVERTOVANÝ PANTOGRAF SLS 201
Pro nabíjení v uzlových bodech

BEZPEČNOST

PŘIDANÁ 

HODNOTA

13



14

Heating system with 24Vdc per rail

Big surface for perfect heat distribution

Low mounting height also in with respect to double-deckers

Clean surface for reliable connection of the pantograph

Easy connection of power cables

Slot with flexible positioning of connection terminals

High power transmission possible – 1.000A

Different number of connection terminals

Buy America compliant

Střešní lišty HPC-rails

Nabíjecí pantografy Schunk – HPC-rails
Střešní lišty pro invertovaný pantograf

BEZPEČNOST

PŘIDANÁ 

HODNOTA
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Reliable connection during charging process

Hands-free operation – no cables / no electrical contact

Cost-efficient pantograph design for depot charging

Alignment of vehicle movements overnight 

Reduce labor / Reduce maintenance

SMART - Remote control and operation

Compact and light-weight for better integration 

Narrow parking / First step to autonomous depot operation

Compatibility to existing vehicle interfaces

Pantograf Schunk SLS 301

Nabíjecí pantografy Schunk – DEPOT CHARGER SLS 301
Novinka: Zařízení pro automatizované nabíjení v depu

BEZPEČNOST

PŘIDANÁ 

HODNOTA



Battery
Driven 
Vehicles

Schunk Smart Charging
Referenční projekty 
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Referenční projekty
Krakow

Krakow – Polsko

• Rozšíření flotily
• 50x kloubových elektrobusů
• 28x elektrobusů již v provozu
• Nabíjení střešním pantografem
• Kombinovaný režim nabíjení – depo + zastávky
• Podpořeno EU fondy
• Vedle Varšavy jeden z největších projektů v 

Polsku
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Referenční projekty 
Miláno

Miláno – Itálie

• První plně elektrický autobus pro ATM (DP 
Miláno)

• 170 elektrobusů
• Nabíjení invertovaným pantografem SLS201

• 42 nabíjecích stanic
• Nabíjecí výkon 200kW
• Největší evropský projekt s pantografy SLS201
• Ambiciozní cíl do roku 2030 

• 1.200 elektrobusů
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Referenční projekty
Chicago

Chicago – USA

• První projekt Schunk v USA
• 8 elektrobusů
• Nabíjení invertovaným pantografem SLS201
• 5 pantografů SLS201.106 instalováno jak            

v depu nak na trase
• Certifikace ETL (Edison Testing Laboratories)
• Vyhovuje Buy American Act (BAA-compliant)
• Největší projekt v USA s pantografy SLS201
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London Gateway

• Přístavní manipulátor Straddle
• Invertovaný pantograf SLS 201
• Nabíjení v terminálu

• Opportunity-Charger 600kW
• První projekt pro přístavy v Evropě

https://www.youtube.com/watch?v=V8QvWKk_sUY

Referenční projekty
Londýn
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Referenční projekty
Lancaster

Lancaster – USA

• První demonstrační instalace nabíječe pro depa 
(Depot Charger SLS301)

• Validace se Siemens US probíhá
• Další potenciální aplikace

• LA
• New York
• Miami
• Chicago

• Strategická spolupráce s Amply pro 
severoamerický trh



Schunk Smart Charging
Underbody Charger: Vize unifikovaného nabíjení (nejen) osobních vozidel

Battery
Driven 
Vehicles
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Schunk Smart Charging
Underbody Charger: Vize unifikovaného nabíjení (nejen) osobních vozidel
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Plně automatizovaný systém
Detekce vozu
Vysoká tolerance přesnosti zastavení
Extrémní přenášené výkony



Schunk Carbon Technology s.r.o.
Hřbitovní 37, 312 00 Plzeň
marcel.pater@schunk-group.com
www.schunk-carbontechnology.com 


