GESTIÓ INTEGRAL DE LA CIUTAT

Recàrrega

Vehicle Elèctric

Sistemes de recàrrega,
de vehicles elèctrics
S’estima que l’any 2010 hi haurà en les carreteres espanyoles entre 50.000 i 250.000 vehicles elèctrics en circulació
segon les previsions de ANFAC i govern, respectivament. La majoria dels fabricants han apostat pel llançament de nous
models elèctrics o híbrids endollables i les Administracions estan promovent mesures incentivadores per a la compra i el
desenvolupament d’infraestructures de recàrrega i subministrament.

Normativa específica
El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç està
treballant en la nova ITC-BT-052 que regularà
la instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles
elèctrics.

Maneres de recàrrega
La nova ITC, les seves equivalents europees i l’IEC
internacional contemplen 4 maneres de recàrrega
pels vehicles elèctrics.

Mode 1

Mode 3
AC

AC

Connector
específic

AC CO*

(protecció i intel·ligencia
en el cable)

Mode 4

Voltatge

Intensitat

Ús

CO*
(protecció i intel·ligencia
en la instal·lació)

Mode 2

Recàrrega

AC

Lenta

230/440 V

16 A

Domèstic/nocturn

Normal

230/440 V

32 A

Flotes de vehicles

Ràpida

230/440 V

64 A

Instal. específiques

Ultraràpida

c.c.

50-400 A

Electrolineres

(transformació AC/DC
externa al vehicle)

* comunicacions

“Xarxa de punts de recàrrega
capaç de subministrar energia de forma

ràpida i eficient als usuaris”

subvencionable
els nostres

serveis

Des de l’estudi de la implantació fins a la gestió integral de les instal·lacions, SECE ofereix un servei a mida de
les necessitats del client.
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En 2010 instal·lem els primers punts de recàrrega i l’expectativa és
d’un fort creixement de la demanda.
#Z         $   
de 9 Vehicles Elèctrics.
És membre actiu del grup de treball de CEEC (Clúster d’Eficiència
Energètica de Catalunya) que impulsa la implantació del Vehicle
Elèctric.
Mòdul de gestió de la recàrrega implantat en
la delegació de SECE Barcelona.

Beneficis per al Client

Beneficis per als Usuaris
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