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:  הכנת המרחב העירוני לטעינת רכבים חשמליים
תקציר מנהלים
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עקרונות מנחים ליצירת תשתית טעינה עירונית אופטימלית

ניתן להרחבה

בודדותעמדותשל מהתקנההמעבר 
,פשוט,קללהיותצריך רחבמידהלקנה
(סקלאביליות)רצויהיקף לכל ומיידי

עלות נמוכה

בפריסהתשתיתשל הקמהמאפשרת•
התושביםכלל לרווחתרחבה

,מתקצרהשקעההחזר עד הזמן•
גדללעירייההרווח

התקנה פשוטה

בנוחותפגיעהמצמצםקצר הקמהמשך •
התושבים

האדםכחידי-עללהקמהניתןבשאיפה•
בעירייההזמין

התאמה לנוף העירוני

העירוניבנוף היטבמשתלבותהעמדות•

מדרכהשטחימצמצוםהמנעות•
לצורךשלא
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סוגי הפתרונות הקיימים למרחב העירוני: תקציר מנהלים

מהירות  
הטעינה

רגילה מהירה

אופן  
ההתקנה

DCעמדות 

1
ACעמדות 

עצמאיות

2
ACעמדות 

על עמודי תאורה

3

סמויהגלויה

–" תחנת דלק חשמלית"•
בתנאים אופטימלייםלטעינה מלאה ' דק30

ומעלהKW25-הספקים גדולים מאוד •

₪  מאות אלפי /עשרות–ציוד יקר •

התקנה מסובכת בגלל הצורך בציוד חשמלי  •
DC/ACממיר /ייתכן פיצול עמדה ושנאי, מורכב

כלכלי רק באזורים רווי מכוניות חשמליות ושימוש  •
תכוף בעמדות

שעות בהתאם לציוד ולרכב3-8, טעינה רגילה•

KW3-20–הספקים ביתיים •

₪  5,000-20,000–ציוד זול יחסית •

דרושה חציבה במדרכות ואף  –התקנה מורכבת •
לפי הצורך, יציקת בטון

הכלכליות מחושבת עבור כל הפרויקט בשל הצורך  •
בעבודות התשתית

פותר את  –עוזר לייצר ביקוש לרכבים חשמליים •
השכונות/הבעיה בתוך מרכזי הערים

שעות בהתאם לציוד ולרכב3-8, טעינה רגילה•

KW3-20–הספקים ביתיים •

₪  5,000-20,000–ציוד זול יחסית •

התקנה פשוטה על עמודי תאורה קיימים•

כלכליות מחושבת עבור כל עמדה בנפרד בשל  •
פשטות ההתקנה

פותר את  –עוזר לייצר ביקוש לרכבים חשמליים •
השכונות/הבעיה בתוך מרכזי הערים
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,  קלות ופשוטות להתקנהACעמדות 
ניתן להציב הרבה בפשטות יחסית

2
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ניתן להשתמש בעמודי תאורה קיימים כתשתית לטעינה

,  ניצול התשתית העירונית הקיימת מאפשר משוואת רווחיות עדיפה
ומקצר את משך ההקמה ביחס לפתרונות אחרים

3
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מכוניות2ניתן להשתמש בעמוד יחיד לטעינה של עד  3
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–עמדות העמודים מאפשרות אחידות תפעולית 
ואף תקרות, קירות, ניתן להתקין על עמודי תאורה

3

מודולריות וניתן לייצר מארז בכל צורה לכל צורךEbeeהעמדות של חברת 

מארז שונה, אותה עמדה
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–Ebeeלעמוד תאורה של חברת ACעמדת טעינה 
קאר-גילי  "ושירות ע, התקנה, יבוא בלעדי

גרמניה, Ebee: יצרן

3.5-22KW: הספק

מ"מ115קוטר עמוד מינימלי להתקנה , ג"ק15, מ"מ182x220x1,052: מימדים

RFIDאפליקציה או כרטיס : הזדהות לקוח

קיים צג מקומי נגיש, billingי מערכת "קריאת מונה מרחוק ע: חיוב לקוח

220VAC-1p ,32/16A: מפרט חשמלי

IEC/י"תIEC ,62196/י"ת61851: תאימות תקנים

לדיווח סטטוס הטעינהLEDנוריות + LCDמסך : חיווים

GSMמודם סלולרי : קישוריות

TLSהצפנת תקשורת , OCPP 1.6: פרוטוקול תקשורת

(או בהתאם להספק)16Aנתיך , RCDהגנת מתח , מכסה פלאג: בטיחות

עמידות לתנאי גשם בסביבה לא מקורה–IP54: עמידות למים

מ והתקנה"ללא מע. משתנה כתלות באופי הפרויקט ובכמות, 15,000₪: מחיר התחלתי

3

Chargespot
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אנגליה, Chargemaster: יצרן

3.5-22KW: הספק

ג"ק15, מ"מ254x336x1,400: מימדים

RFIDאפליקציה או כרטיס : הזדהות לקוח

קיים צג מקומי נגיש, billingי מערכת "קריאת מונה מרחוק ע: חיוב לקוח

220VAC-1/3 ,Ax232: מפרט חשמלי

IEC/י"תIEC ,62196/י"ת61851: תאימות תקנים

לדיווח סטטוס הטעינהLEDנוריות + LCDמסך : חיווים

GSMמודם סלולרי : קישוריות

TLSהצפנת תקשורת , OCPP 1.5: פרוטוקול תקשורת

64Aנתיך , RCDהגנת מתח , מכסה פלאג: בטיחות

עמידות לתנאי גשם בסביבה לא מקורה–IP54: עמידות למים

מ והתקנה"ללא מע. משתנה כתלות באופי הפרויקט ובכמות, 17,000₪: מחיר התחלתי

–Chargemasterעומדת של חברת ACעמדת טעינה 
קאר-גילי  "ושירות ע, התקנה, יבוא בלעדי 2

Fastcharge F
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אנגליה, Chargemaster: יצרן

3.5-22KW: הספק

ג"ק15, מ"מ254x336x1,400: מימדים

RFIDאפליקציה או כרטיס : הזדהות לקוח

קיים צג מקומי נגיש, billingי מערכת "קריאת מונה מרחוק ע: חיוב לקוח

220VAC-1/3 ,Ax232: מפרט חשמלי

IEC/י"תIEC ,62196/י"ת61851: תאימות תקנים

לדיווח סטטוס הטעינהLEDנוריות + LCDמסך : חיווים

GSMמודם סלולרי : קישוריות

TLSהצפנת תקשורת , OCPP 1.5: פרוטוקול תקשורת

64Aנתיך , RCDהגנת מתח , מכסה פלאג: בטיחות

עמידות לתנאי גשם בסביבה לא מקורה–IP54: עמידות למים

מ והתקנה"ללא מע. משתנה כתלות באופי הפרויקט ובכמות, 16,500₪: מחיר התחלתי

–Chargemasterלקיר של חברת ACעמדת טעינה 
קאר-גילי  "ושירות ע, התקנה, יבוא בלעדי 2

Fastcharge W
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אנגליה, Chargemaster: יצרן

KW7: הספק

(עמידה חופשית/תלייה על קיר)ג "ק11.5, מ"מ120x200x1,242: מימדים

RFIDאפליקציה או כרטיס : הזדהות לקוח

קיים צג מקומי נגיש, billingי מערכת "קריאת מונה מרחוק ע: חיוב לקוח

220VAC-1 ,Ax232: מפרט חשמלי

IEC/י"תIEC ,62196/י"ת61851: תאימות תקנים

לדיווח סטטוס הטעינהLEDנוריות : חיווים

נדרש רק לחבר כבל, מיידית: תחילת טעינה

64Aנתיך , RCDהגנת מתח , מכסה פלאג: בטיחות

עמידות לתנאי גשם בסביבה לא מקורה–IP54: עמידות למים

מ והתקנה"ללא מע. משתנה כתלות באופי הפרויקט ובכמות, 7,200₪: מחיר התחלתי

–Chargemasterלמתחמים סגורים של חברת ACעמדת טעינה 
קאר-גילי  "ושירות ע, התקנה, יבוא בלעדי 2

Powercharge
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אנגליה, Chargemaster: יצרן

50KW: הספק

ג"ק195, מ"מ640x800x1,500: מימדים

או זיהוי לוחית רישוי, כרטיס אשראי, RFIDכרטיס , אפליקציה: הזדהות לקוח

קיים צג מקומי נגיש, billingי מערכת "קריאת מונה מרחוק ע: חיוב לקוח

מובנים בעמדהDC/ACשנאי וממיר , (זרם הזנה)220VAC-3 ,80A: מפרט חשמלי

IEC/י"תIEC ,62196/י"ת61851: תאימות תקנים

לדיווח סטטוס הטעינהLEDנוריות + LCDמסך : חיווים

GSMמודם סלולרי : קישוריות

TLSהצפנת תקשורת , OCPP 2.0: פרוטוקול תקשורת

כפתור הפסקה בחירום, A80נתיך , RCDהגנת מתח , מכסה פלאג: בטיחות

עמידות לתנאי גשם בסביבה לא מקורה–IP54: עמידות למים

מ והתקנה"ללא מע. משתנה כתלות באופי הפרויקט ובכמות, 110,000₪: מחיר התחלתי

–Chargemasterשל חברת DCעמדת טעינה 
קאר-י גיל"ושירות ע, התקנה, יבוא בלעדי 1

Ultracharge
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לפרטים נוספים וקביעת פגישת ייעוץ

אור שגב•

מנהל פעילות רכבים חשמליים•

קאר-גיל•

•054-668-6582

•Orr.S@Gil-Car.co.il


