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Cătălin Lepinzean / PHOENIX CONTACT / 09.07.2020

Soluții pentru Mobilitatea Electrică

▪ PHOENIX CONTACT E-Mobility în cadrul Grupului PHOENIX 

CONTACT

▪ Tendinţe şi potenţial în piaţa mobilităţii electrice

▪ Prejudecăţi şi adevăruri despre mobilitatea electrică

▪ Standarde şi aplicaţii

▪ Portofoliu de produse PHOENIX CONTACT E-Mobility
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Partener pentru componente, sisteme și soluții în domeniul Mobilității Electrice

PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH

Peste 160 angajați
(Dezvoltare / Marketing produs)

Înființată în 2013 ca membru al
PHOENIX CONTACT Group
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De la început până astăzi

Phoenix Contact E-Mobility

2009

Dezvoltarea primilor 

conectori de 

încărcare a 

vehiculelor electrice 

Astăzi

Software pentru 

automatizarea 

inteligenta a parcurilor 

de încărcare.

2011

Sistemul de conectori pentru 

încarcarea autobuzelor 

electrice

2010

Dezvoltarea primei serii 

de produse și începuturile 

standardizării alimentarii 

combinare AC + DC

2014 - 2015

Primele cabluri și 

primii  conectori de 

încarcare rapidă 

conform 

standardelor CCS

2012 - 2013

Primele cabluri și controlere 

conform standardelor și 

înființarea Phoenix Contact E-

Mobility

2016

Lansăm prototipul 

de cablu de 

încărcare de putere 

mare

2017

Obținem 

certificarea IATF 

16949:2016, având 

standardele și 

calitatea cerută de 

industria 

automotive.

2018

Lansare pe piață 

cabluri de încărcare 

de putere mare

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020
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PHOENIX CONTACT

Wielkopolska Sp. z o.o.

Începând cu 2018 produce de 

asemenea pentru

PHOENIX CONTACT E-Mobility

PHOENIX CONTACT (Nanjing) 

E-Mobility Technology Co., Ltd.

Proiectare şi producţie

Fondat în 2015

PHOENIX CONTACT

E-Mobility GmbH

Sediu central (administraţie, proiectare

şi producţie)

Fondat în 2013

Locaţiile noastre în lume

PHOENIX CONTACT E-Mobility în cadrul Grupului PHOENIX CONTACT

Germania China Polonia

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020
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Locaţiile noastre de producţie şi asamblare

PHOENIX CONTACT E-Mobility în cadrul Grupului PHOENIX CONTACT

▪ Abilităţile colegilor noştri, procesele transparente, flexibilitatea ridicată şi reacţia rapidă la nevoile pieţei

sunt reperele producției noastre moderne.

▪ Folosim cele mai noi tehnologii, spre exemplu procesele speciale de îmbinare a sistemelor noastre de 

conectori de încărcare pentru obţinerea unor conexiuni electrice extrem de stabile.

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020



15,4015,40 5,40 0,20 5,0

8,20

7,00

5,20

6,60

7,40

8,40

P16a #WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020

Titluri din presă

Quelle: faz

Quelle: ntv/dpa

Quelle: faz
Bundesregierung, Montag, 18. November 2019
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Tendinţe şi potenţial în piaţa mobilităţii electrice

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020
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* *Number of private charging points Number of public fast charging points

* Bazat pe studii Bloomberg, McKinsey, IEA and DBS, fără a lua în considerare soluţiile ICCPD (încărcare la priză în locuinţele private)

Evoluţia punctelor de încărcare*

2020 2021 2022 2023 2024

7,3 

Mil.

10,1 

Mil.

13,5 

Mil.

17,9 

Mil.

23,5 

Mil.

Tendinţe şi potenţial în piaţa mobilităţii electrice

Evoluţia punctelor de încărcare la nivel global

#WeStayHoem / E-Mobility / 09.07.2020
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Titluri din presă



15,4015,40 5,40 0,20 5,0

8,20

7,00

5,20

6,60

7,40

8,40

P16a 

▪ În Iulie 2018 a intrat în vigoare modificarea Directivei

2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor.

▪ În vederea accelerării dezvoltării infrastructurii pentru 

alimentarea inteligentă a vehiculelor electrice, sunt introduse 

urmatoarele obligații:

▪ clădirile nerezidențiale noi și cele supuse unor renovări

majore, cu peste 10 locuri de parcare, vor avea cel puțin un 

punct de reîncărcare și infrastructură încastrată, pentru a 

permite instalarea de puncte de realimentare a vehiculelor

electrice pentru cel puțin unul din 5 locuri de parcare

▪ clădirile rezidențiale noi sau cele supuse unor renovări

majore care au peste 10 locuri de parcare, vor avea 

instalată infrastructura încastrată pentru fiecare loc de 

parcare. 

Modificarea Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică

Phoenix Contact E-Mobility

#WeStayHoem / E-Mobility / 09.07.2020
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▪ Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 579 din 01 iulie 2020.

▪ Legea a intrat în vigoare sâmbătă, 4 iulie, şi transpune în 

legislaţia din ţara noastră unele modificări adoptate la nivel 

european, în 2018, în domeniul legislaţiei privind performanţa 

energetică a clădirilor şi eficienţa energetică. 

Afectează:

▪ În special clădirile nerezidențiale noi dar și existente

▪ Primăriile localităţilor cu peste 5000 locuitori. 

#WeStayHoem / E-Mobility / 09.07.2020

Tendinţe şi potenţial în piaţa mobilităţii electrice

Legea nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
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Perspectivele încărcării

▪ Aproape în orice locaţie – integrare în viaţa de zi cu zi

▪ Încărcare descentralizată

➢ Completează activitatea zilnică

➢ Nivel baterie insufucient pentru distanţa planificată

❖ Noaptea

❖ La muncă

❖ La supermarket

❖ Cumpărături

❖ Restaurant

❖ ….

Alimentare tradiţională

▪ Locaţii dedicate

▪ Alimentare când:

➢ Rezervorul este aproape gol

➢ Carburant insufucient pentru distanţa 

dorită

➢ Oportunitate preţ carburant

Comportamentul utilizatorului – umplerea rezervorului vs. re-încărcare

Tendinţe şi potenţial în piaţa mobilităţii electrice

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020

De la prezent către viitor
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Prejudecăţi şi adevăruri despre mobilitatea electrică

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020
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Partea 1

Prejudecăţi şi adevăruri despre mobilitatea electrică

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020

Maşinile electrice 

sunt prea 

scumpe!

Tensiune ridicată 

într-o maşină 

electrică? 

Prea periculos!

Autonomia 

maşinii electrice e 

prea mică!

Rezervele mondiale 

de litiu sunt prea 

mici pentru 

acoperirea cererii!

Maşinile electrice

nu sunt mai 

prietenoase cu 

mediul!

▪ Preţurile bateriilor 

sunt în scădere/ 

vânzările maşinilor 

în creştere

▪ Producătorii de 

maşini oferă modele 

din ce în ce mai 

accesibile

▪ Dpdv costuri ope-

raţionale, maşinile 

electrice sunt mai 

ieftine pe termen 

lung

▪ Maşina electrică 

este la fel de 

sigură ca una 

clasică

▪ În caz de pericol, 

circuitele electrice 

sunt imediat 

întrerupte

▪ Procesul de încăr-

care este 100% 

sigur

▪ Autonomii de 

peste 200 km sunt 

standard acum.

▪ Maşinile noi sunt 

oferite de multe ori 

cu variante de ca-

pacităţi ale bateriei 

de până la 600 km

▪ Tehnologiile din 

baterii sunt abia la 

început

▪ Principalele com-

ponente ale unei 

baterii Li-Ion sunt

CU, AL, NI şi grafit

▪ Procentul Litiului 

este foarte mic

▪ Depozitele de litiu

exploatabile sunt

semnificativ mai

mari decât cererea

▪ Se dezvoltă şi 

implementează 

sisteme complete 

de reciclare

▪ Bateriile vor avea

o „a doua viaţă" 

după primul ciclu 

de exploatare

▪ Dezvoltări noi 

pentru reducerea

materiilor prime 

sensibile
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Partea a 2-a

Prejudecăţi şi adevăruri despre mobilitatea electrică

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020

Încărcarea unui 

vehicul electric

durează prea 

mult!

Maşinile electrice 

nu atrag privirile!

Maşinile electrice 

nu sunt 

distractive!

Reţea insuficient 

dezvoltată pentru 

maşinile 

electrice!

Încărcarea 

maşinilor e o 

adevarată 

provocare

▪ Încărcarea unei 

maşini devine o 

activitate secunda-

ră în vieţile noastre

în timp ce dormim, 

facem cumpărături,

sport, etc.

▪ Astăzi încărcarea 

completa a unei 

baterii cere doar 20 

- 60 minute la o 

staţie rapidă

▪ Producătorii şi 

designerii vehicu-

lelor au înţeles că 

maşinile electrice 

trebuie să se potri-

vească vieţii 

cotidiene

▪ Digitalizarea în 

domeniu este 

puternic impulsio-

nată de vehiculele 

electrice

▪ Şoferii maşinilor 

electrice vă vor 

contrazice!

▪ Pot accelera mai 

rapid decât

maşinile cu 

combustie internă

▪ Maşinile electrice 

sunt foarte silenţi-

oase, în interior şi 

la exterior

▪ Cererea de 

electricitate va 

creşte cu 20%

▪ Controlul inteligent 

al reţelei de 

alimentare şi a 

proceselor de 

încărcare sunt deja 

o realitate

▪ Aceste schimbări 

vor avea loc 

continuu.

▪ Furnizorii de servi-

cii şi-au rafinat 

sistemele de încăr-

care eliminând 

barierele funţionale

▪ Obstacolele legis-

lative sunt în curs 

de aliniere

▪ Transparenţa

pentru clientul final 

este asigurată
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Bun venit la Phoenix Contact E-Mobility

Serviciile noastre:

▪ Suport pentru conceptele 
individuale ale infrastructurii 
dumneavoastră de încărcare

▪ Consultanță competentă în 
selecția produselor

▪ Integrarea stațiilor de 
încărcare în sistemele de 
administrare

▪ Implementarea soluțiilor de 
administrare a infrastructurii 
de încărcare

Phoenix Contact E-Mobility

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020
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Standarde şi aplicaţii pentru electromobilitate

Complexe 

rezidențiale

Case

Flote

Orașe

Stații de alimentare și staționare

Hoteluri, magazine,

restaurante

Companii

Parcări

Produsele potrivite pentru fiecare aplicație

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020
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Privire de ansamblu asupra aplicaţiilor

Standarde şi aplicaţii pentru electromobilitate

Tipuri de acces

➢ Privat

➢ Semi-public

➢ Public

Funcţionalităţi specifice

Încărcare în CA (11 kW … 43 kW)

Încărcare în CC (50 kW … 500 kW)

Operare prin atingere

Oprire urgenţă (curenţi defect)

Autorizare utilizator (RFID)

Management sarcini

Facturare via OCPP

Mentenanţă la distanţă

Management energetic / clădire

Operatori

➢ Operare privată

➢ Operare comercială (parc de 

staţii de încărcare)

➢ Operare comercială (punct de 

încărcare)

➢ Operare publică

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020
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Moduri de încărcare, standarde şi clase de putere

Standarde şi aplicaţii pentru electromobilitate

Mod încărcare 4

50 kW; 150 kW; 350 kW; 500 kW

Încărcare în CA Încărcare în CC

2,3 kW; 3,7 kW; 11 kW; 22 kW; 43 kW

Mod încărcare 3, caz CMod încărcare 3, caz BMod încărcare 2

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020

➢ Modul 3, caz B

▪ În curent alternativ (AC)

▪ Cablu de încărcare detaşabil 

▪ Acesta se introduce în priza 

de pe staţia de încărcare

▪ Celalalt capăt al cablului se 

introduce în priza de pe 

vehicul

➢ Modul 3, caz C

▪ În curent alternativ (AC)

▪ Cablul de încărcare este 

parte integrantă a staţiei 

de încărcare

▪ Fişa de pe cablu se 

introduce în priza de pe 

vehicul

➢ Modul 4

▪ În curent continuu (DC)

▪ Cablul de încărcare este parte 

integrantă a staţiei de 

încărcare

▪ Fişa de pe cablu se introduce 

în priza de pe vehicul

➢ Modul 2

▪ ICCPD (In Cable 

Control and Protecting 

Device)

▪ Încărcare la priză în 

locuinţele private
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▪ Încărcarea în curent alternativ – cea mai 

simplă și mai răspândită metodă

• Modul redresare în curent continuu 

instalat în autovehicul

• Până la 500 V/ 70 A în rețea trifazată 

pentru Europa

• Putere de încărcare mai mică – timp de 

încărcare mai mare

• Costul și complexitatea stației de 

încărcare reduse în comparație cu 

soluția pentru curent continuu

Încărcare prin conectare directă

Standarde şi aplicaţii pentru electromobilitate

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020
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▪ Încărcarea în curent continuu –

complexitate și cost ridicat vs încărcare 

rapidă

• Modul redresare în curent continuu 

instalat în stația de încărcare

• Până la 1000 Vcc/ 200 A pentru Europa 

folosind CCS 2

• Încărcare rapidă de ordinul zecilor de 

minute funcție de vehicul

• Costul și complexitatea stației de 

încărcare pot ajunge în zona  zecilor de 

mii €

Încărcare prin conectare directă

Standarde şi aplicaţii pentru electromobilitate

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020
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▪ În zone diferite ale lumii s-au 

impus standarde diferite de 

încărcare ce au condus la 

geometria diferită a conectorilor

▪ Oferim game complete de 

produse pentru tehnologiile de 

înărcare pentru toate regiunile 

din lume

▪ Mulţumită Sistemului Combinat 

de Încărcare (CCS), folosirea 

unei singure prize pe vehicul 

pentru încărcarea în CA şi CC 

este acum posibilă în 

majoritatea zonelor de pe glob

Standarde de încărcare la nivel mondial

Standarde şi aplicaţii pentru electromobilitate

CCS Tip 1 CCS Tip 2 GB/T

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020



15,4015,40 5,40 0,20 5,0

8,20

7,00

5,20

6,60

7,40

8,40

P16a 

GB/T

▪ Utilizare: China

▪ Standard: GB/T 20234

▪ Sunt necesari conectori separaţi pe 

vehicul pentru încărcare în CA şi CC

CCS Tipul 2

▪ Utilizare: Europa, Groerlanda,

America de Sud, Africa de Sud, 

Arabia Saudită şi Australia

▪ Standard: IEC 62196-3

▪ Conectorii de încărcare în CA şi CC 

se potrivesc intr-o singură priza CCS

CCS Tipul 1

▪ Utilizare: America de Nord şi Coreea 

de Sud

▪ Standarde: SAE J1772 şi

IEC 62196-3

▪ Conectorii de încărcare în CA şi CC 

se potrivesc intr-o singură priza CCS

Standardele de încărcare şi prizele corespondente în detaliu

Standarde şi aplicaţii pentru electromobilitate

AC
DC

AC
DC

AC

DC

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020
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▪ Mulţumită geometriei comune a părţii frontale, 

conectorii de încărcare în CA şi CC se vor potrivi în 

aceeaşi priză de pe vehicul

▪ Producătorul maşinii trebuie să instaleze doar un 

singur tip de priză pe respectivul vehicul

▪ Pentru şofer procedura de încărcare devine mai 

simplă

▪ Sistemul este extrem de sigur graţie blocării 

electromecanice a conectorului de încărcare şi a 

monitorizării foare precise a temperaturii zonei de 

contact

Avantajele Sistemului Combinat de Încărcare 
(Combined Charging System - CCS)

Standarde şi aplicaţii pentru electromobilitate

AC
DC

AC

DC

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020
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Avantajele Sistemului Combinat de Încărcare 
(Combined Charging System - CCS)

Privire de ansamblu asupra standardelor de încărcare la nivel mondial

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020
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Soluţie completă pentru infrastructura de încărcare

Portofoliu de produse PHOENIX CONTACT E-Mobility

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020
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All in one software

Interfața dintre șofer, furnizor, 

operatorul rețelei electrice și operatorul 

parcului de încărcare

Distribuție inteligentă

Distribuția optimă a energiei pentru 

încărcare și creșterea disponibilității

Control confortabil

Configurezi și monitorizezi parcul de 

încărcare din browser

Investiție sigură cu licențe accesibile

Începeți chiar acum

cu PC-urile industriale gata configurate

EV Charging Suite – Software pentru managementul parcurilor 

de încărcare

Phoenix Contact E-Mobility

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020
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Cele mai noi inovații:

Încărcare cu putere ridicată –
fabricat de Phoenix Contact

Un sistem inteligent de răcire 
permite atingerea unor curenți de 
încărcare de 500 A

Încărcați pentru o autonomie de 100 
km în doar trei până la cinci minute

Siguranță crescută mulțumită 
senzorilor încorporați 

100% compatibil cu CCS

Phoenix Contact E-Mobility

Phoenix Contact E-Mobility

#WeStayHome / E-Mobility / 09.07.2020
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Phoenix Contact E-Mobility este 
centrul de competență pentru 
electromobilitate din cadrul 
grupului Phoenix Contact

Un partener de încredere pentru 
industria automotive 

Implicați în dezvoltarea și 
standardizarea, la nivel global, a 
unei infrastructuri moderne de 
încărcare

Dezvoltă noi tehnologii ce devin 
trenduri, cum ar fi încărcarea de 
putere mare

Pionieri ai tehnologiei de încărcare rapidă

Phoenix Contact E-Mobility
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PHOENIX CONTACT E-Mobility

• Companie înființată special 
pentru această piață

• Componente, sisteme și soluții în 

domeniul Mobilității Electrice

• Suport tehnic dedicat pentru 

dezvoltarea soluțiilor

Vă 
mulțumim !


