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Jótanácsok az elektromosautó- 
töltőállomás kiválasztásához

Amit az elektromos 
autózásról tudni kell



Röviden az elektromos autókról

Az elektromos autók (Electric Vehicle – EV) a következő négy fontosabb elemből állnak:

Motor
Az elektromos autók egy vagy több motorral rendelkeznek. Mérettől és teljesítménytől 
függően a paletta 15 és több száz kW között érhető el. Példa: egy kisebb, 4 üléses 
sedan típusú autó 48 kW (65 lóerő) teljesítményű.

Akkumulátor
Az akkumulátor biztosítja a megfelelő mennyiségű 
energiát a motor működéséhez. Az akkumulátort lehet 
tölteni fékezés közben (motorfékezéskor generátor 
üzemmódban működik) és töltőállomásról.

Töltőegység az autóban
A töltőegység átalakítja az elektromosautó-töltőállomásból érkező váltakozó áramot 
egyenárammá és korlátozza a töltés kezdetén fellépő induló áramot arra az értékre, 
amelyet a töltőállomásból kábeleken keresztül át lehet vinni.

Töltési pont az autón
Az elektromosautó-gyártók felszerelik autóikat egy vagy két töltési ponttal, attól 
függően, milyen típusú töltést igényel az autó. 
• Legalább egy töltési pontnak alkalmasnak kell lennie „normál” vagy „gyorsított” 

töltésre a hagyományos váltakozó áramú hálózatról. 
• Lehetőséget szoktak biztosítani egy második töltési pontra, amelyen keresztül 

az autó gyorstöltő állomásra csatlakoztatható.

> ROHS compliant
> Reach compliant
> EoLi: End Of Life Process
> Product Environmental Profile 
compliant
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Fontos tudni, hogy kétféle, külső töltőállomásról tölthető 
elektromos autót különböztetünk meg.

 
A tisztán elektromos autókat (Battery Electric Vehicle – BEV) kizárólag elektromoto-
rok hajtják, és állandóan gondoskodni kell a külső töltésükről. Hatótávolságuk leg-
inkább az akkumulátortelepek kapacitásától függ (ha nem vesszük figyelembe a súly, 
méret, külső alak, hajtáslánc stb. paramétereket). 

A plug-in-hibrid autók (Plug-inHybrid Electric Vehicle – PHEV) egyaránt rendelkeznek 
robbanómotorral és elektromotorral is, így akkumulátorkapacitásuk általában kisebb 
és a haladáshoz üzemanyagot (benzin, gázolaj) és elektromos töltést is igényelnek. 
Jellemzően ezek az autók 25-50 km távolságot tudnak megtenni egy teljes feltöltés 
után, tisztán akkumulátoros meghajtással. 

A töltő és a töltési kapacitás kiválasztásához két kérdésre kell tudnunk a választ: 
milyen gyorsan akarjuk az autót feltölteni, és az autó mekkora energiát képes felvenni 
a töltőállomásról. Ezért az autó kiválasztásánál a következő szempontokat  
vegye figyelembe:

• Akkumulátor energiatárolási kapacitása (kWh értékben megadva)
• Autó fogyasztása (kWh/100 km értékben megadva, vagy kiszámolható 

megadott hatótáv és akkumulátorkapacitás hányadosaként)
• Maximális AC töltési teljesítmény (mennyi energiát képes az autó felvenni 

a töltőálomásból, milyen inverter van az autóban, kW értékben megadva)
• Töltési pont kialakítása (T1-T2-CCS-CHadeMo)

Javaslat
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Minden elektromos autó rendelkezik beépített töl-
tésvezérlővel, amely meghatározza, hogy mekkora 
energiát képes az autó akkumulátora felvenni. Ez az 
érték jelenleg a legtöbb autónál 3-4 kW, viszont több 
modell opcionálisan már elérhető 7-8 kW-os töltési 
teljesítménnyel, és jelenleg csak kevés autó rendelke-
zik olyan vezérléssel, amely megengedi a legnagyobb, 
20-30 kW-os töltést váltakozó áramú töltőberendezésről. 

Tipp: Minél nagyobb teljesítmény felvételére (AC) 
alkalmas autót választunk, annál gyorsabban tölthető 
fel az akkumulátor.

Az autó töltésvezérlésének teljesítményét figyelembe 
véve érdemes elgondolkodni a megfelelő töltőállomás 
kiválasztásáról. Ez azért fontos, mert hiába telepítünk 
nagy teljesítményű töltőállomást otthonunkban, ha az 
autónk csak kisebb teljesítmény felvételére képes. És 
fordítva: kisebb teljesítményű töltőállomás lassabban 
tölti fel a nagyobb kapacitású autónkat. Lásd Töltési tel-
jesítmény és töltésidők táblázatot a következő oldalon.

Tipp: Mindenképpen fokozottan figyelnünk kell, hogy 
megfelelő teljesítményű, biztonságos és vezérelhető 
töltőállomást telepítsünk. 

Manapság lítiumion-akkumulátorokat használnak mobiltelefonokban, hordozható számí-
tógépekben és az elektromos autókban is. Ezeknek az új akkumulátoroknak nincs memó-
riahatásuk, következésképp bármikor tölthetők és nem kell megvárni a teljes lemerülésü-
ket, ráadásul számtalan alkalommal lehet tölteni őket.
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Töltési teljesítmény és töltésidők

Léteznek rendkívül költséges, ún. DC villámtöltő állomások is, amelyeknél a töltőberendezés 
közvetlenül az akkumulátort tölti, mert az autóban lévő töltésvezérlő ki van kapcsolva. Ezeken 
a töltőállomásokon igen gyorsan, akár 30 perc alatt is feltölthetőek az autók. Viszont az akku-
mulátorok védelme érdekében bizonyos esetekben az ilyen nagy teljesítményű villámtöltőkkel 
maximum 80%-os töltöttségi szintet lehet elérni. Többszöri DC töltés után, az autó akkumulá-
torának kímélése és az élettartam megnövelése miatt érdemes beiktatni AC, azaz váltakozó 
áramú töltéseket.

Az alábbi táblázatban látható néhány példa töltési teljesítményekre és a feltöltés időtarta-
mára. Az elektromos autókban az egyik legnépszerűbb akkumulátorkapacitás a 30 kWh 
teljesítményű, manapság ezzel szerelik fel a legtöbb autót. Látható, hogy például egy 22 kW 
teljesítményű töltőállomásról a 30 kWh teljesítményű akkumulátor kb. 1,5 óra alatt tölthető fel 
teljes mértékben.

Autó maximális 
töltési 

teljesítménye

Akkumulátor 
mérete

Töltő és töltőkábel maximális teljesítménye és várható töltési idő

3,7 kW 7 kW 11 kW 22 kW 43 kW

3,5 - 3,7 kW

30 kWh 9  óra

9 óra 9 óra 9 óra 9 óra

4,6 - 7,4 kW

4,5 óra

4,5 óra 4,5 óra 4,5 óra

11 kW

3 óra

3 óra 3 óra

22 kW 1,5 óra 1,5 óra

43 kW 1 óra



Hogyan töltsük fel  
az elektromos autókat? 
Az elektromos autók töltéséről rendszeresen gondos-
kodni kell. A biztonságos töltésről szabályok és szab-
ványok rendelkeznek, továbbá ebben a kiadványban 
javaslatokat adunk optimális megoldásokra. 

• Szerencsére az első töltési lehetőség, a töltés köz-
vetlenül lakossági dugaljról, kábelbe integrált 
túláramvédelem nélkül, már ritkán használatos. 
Nagyon alacsony hatékonyságú és veszélyes 
megoldás, ezért nem javasoljuk! Ilyenkor a hagyo-
mányos háztartási aljzatot kötjük össze közvetlenül 
az autóval, bármiféle vezérlés nélkül. Mivel nincs 
kommunikáció az autó és a töltő között, ezért bármikor 
túlterhelődhet a rendszer és tűz keletkezhet.  

• A második lehetőség, a töltés közvetlenül lakossági 
dugaljról, kábelbe integrált túláram-védelemmel 
(autógyártók által biztosított kábellel). Ez már elfogad-
ható megoldás, de szintén nem javasolt. Egyrészt 
alacsony hatékonyságú, sok esetben több mint 10 órán 
keresztül kell vele tölteni az autót. Másrészt továbbra 
is a háztartási aljzathoz való csatlakozást használja, 
amely nem alkalmas hosszú időn keresztül nagy telje-
sítmények átvitelére.   

• A legjobb megoldás otthonra a lakossági autótöltő 
állomásról való töltés. Ebben az esetben telepíteni 
kell egy töltőállomást a házban, amely biztonságos és 
nagy teljesítmény átvitelére teszi alkalmassá a töltést.  
Rendkívül hatékony megoldás, akár 30 perc alatt is 
képes az autót teljesen feltölteni, de néhány óra alatt 
biztosan (lásd Töltési teljesítmény és töltésidők táblá-
zatot az előző oldalon). Hátránya lehet, hogy áram-
szolgáltatói hálózatfejlesztést igényelhet, amely extra 
költségeket és némi átépítést jelent. 

• Töltést nagyteljesítményű egyenáramú töltőállo-
másokról is meg lehet valósítani. Ezek a költséges 
berendezések a benzinkút szinonimái az elektromos 
autózásban, melyekkel gyorsforgalmi úthálózat men-
tén lehet majd találkozni.

veszélyes és nagyon 
lassú töltés

1. mód

elfogadható, de nagyon 
lassú töltés

2. mód

nagyon gyors töltés

3. mód

4. mód

villámgyors töltés

DC
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EVlink
Elektromosautó-töltőállomás megoldások

2 év gyári  
garancia

lakossági  
és gyorstöltők

online  
rendszerfelügyelet
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Mind az autók, mind pedig a töltőál-
lomások rendelkeznek töltési-csat-
lakozási lehetőségekkel. Ezek a 
csatlakozások speciális kialakítá-
súak és kizárólag az autók tölté-
sére alkalmasak. Biztonságos és 
nagy teljesítményű töltést tesznek 
lehetővé, vastag ipari kábeleken 
keresztül, megfelelő és biztonságos 
csatlakozók segítségével.

Ezen felül az autó és a töltőállomás 
közötti kommunikáció is rajtuk ke-
resztül történik.

Tipp: Mindenképpen megbízha-
tó, szabványos gyári töltőkábelt 
vásároljunk és ne használjunk 
barkácsolt toldókat, átalakítókat 
és hosszabbítókat!  

A háztartásokban és városi kör-
nyezetben a váltakozó áramú 
töltés elterjedése várható, emiatt 
az ilyen típusú töltőállomásokra 
való csatlakozásra kell felkészülni. 
Az elektromos autók oldalán döntő 
többségében 2 töltési-csatlakozási 
pont van: egy váltakozó áramú 
(1. típusú - T1), és egy egyenára-
mú (CHAdeMO). Az újabb európai 
autógyártók előszeretettel alkal-
mazzák a CCS típusú csatlakozót, 
amely nevéből adódóan alkalmas 
mind  váltakozó áramú, mind 
egyenáramú töltésre is: ezeken az 
autókon csak ez az egy csatlakozó 
(CCS) található meg.

A töltésicsatlakozó-típusokról
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Az 1. típusú - T1 csatlakozó váltakozó áramú, de kis teljesít-
ményű töltést tesz lehetővé, maximum 7,4 kW átvitelére képes. 
Ezt a típust a kis teljesítmény miatt az autógyártók egyre kevésbé 
fogják használni a jövőben. 
(1 fázis 16 A vagy 1 fázis 32 A) 

A 2. típusú - T2 csatlakozó szintén váltakozó áramú, de már 
akár a maximális 22 kW-os vagy 43 kW-os nagy teljesítmény 
átvitelére is alkalmas. Ez a legelterjedtebb csatlakozó Európában, 
amelyet szabvány is megkövetel. 
(3 fázis 16 A vagy 3 fázis 32 A)

Az úgynevezett CHAdeMO csatlakozó egyenáramú közvet-
len töltést biztosít az akkumulátorok számára akár 50 kW-os 
teljesítményig. 

A CCS (Combined Charging System) típusú csatlakozók mind 
egyenáramú, mind váltakozó áramú töltést is képesek átvinni. 
Az ilyen csatlakozóval felszerelt autókat váltakozó áramú (AC) 
töltőállomásról is lehet tölteni, a fent említett 2. típusú csatlakozó 
segítségével.



10

• Beépített kábellel vagy aljzattal?
A töltőállomás rendelkezhet beépített kábellel vagy aljzattal. A beépített kábel kényelmes 
lehet otthon, viszont a kábel ebben az esetben nem vehető le, más helyen nem használható. 
Az otthoni beépített kábeles töltőállomás szerencsére csak minimális mértékben drágább az 
aljzatos változatnál. 

Tipp: Az utcai töltőállomások nagy részénél jelenleg nincs beépített töltőkábel, az autóban min-
dig magunkkal kell vinni egy hordozható változatot. A töltőkábel teljesítményét összhangba kell 
hozni a töltőállomás teljesítményével és az autó töltésfelvevő képességével. Válasszon olyan 
kábelt, amely a maximális teljesítmény átvitelére képes!

• Csatlakozók az autón és a töltőállomáson
A kábel nélküli töltőállomás-változat Európában minden esetben 2. típusú - T2 aljzattal 
rendelkezik, ezért érdemes olyan autót választani, amelyen ez a csatlakozás megtalálható. 
Várhatóan az utcai töltőállomások döntő többsége is ilyen lesz, már most is ezek a kábel nélküli, 
2. típusú - T2 aljzattal felszerelt típusok a legelterjedtebbek. 
A legoptimálisabb megoldás tehát az európai autógyártók által alkalmazott 2. típusú - T2 
vagy CCS csatlakozóval felszerelt autó, mert ezt a típust bármilyen váltakozó vagy egyenramú 
töltőről biztosan lehet tölteni, Európában bárhol. Az ilyen autókat egy T2-T2 típusú hordozha-
tó töltőkábellel bármelyik állomásra rá lehet csatlakoztatni.
Más gyártmányú autókon megtalálható egy 1. típusú - T1 csatlakozó a váltakozó áramú tölté-
sekhez és egy CHAdeMo csatlakozó az egyenáramú töltésekhez. Ezeket az autókat egy T1-T2 
típusú hordozható töltőkábellel lehet az utcai töltőállomásokra kötni.
Természetesen töltés közben a csatlakozókat nem lehet szétválasztani, az autó és a töltőállo-
más gondoskodik erről. Így elkerülhetők a veszélyes helyzetek (tűz- és életveszély) kialakulása.

Tipp: Kizárólag megbízható gyártó által gyártott kábeleket és csatlakozókat használjon és ne 
alkalmazzon hosszabbítókat, átalakítókat és toldókat.

Válassza ki az Önnek megfelelő töltőállomást 
otthonra vagy munkahelyére!

Nagyon fontos, hogy megfelelő töltőállomást válasszon ki autójához. Ehhez több szempontot 
is figyelembe kell venni. 

nulla vezető
fázis 

vezető(k)

földelés 
vezető

kommunikációs vezető

A töltőállomás és az autó között kommunikáció folyik 
egy vagy több kommunikációs vezetéken. Ezen keresz-
tül az autó és az állomás „megbeszélik” a legfontosabb 
információkat (mekkora teljesítményt képes az autó fel-
venni, illetve a töltő leadni; rendben vannak-e a csatla-
kozások; megvan-e vezeték; a földelés kielégítő-e stb.). 



11

• Töltőállomás teljesítménye
Otthonra érdemes akkora teljesítményű töltőállomást beszerezni és felszereni, mint amekkora 
teljesítményt (kW-ban) az autó fel tud venni. Ennél nagyobb teljesítményű töltő felesleges költ-
séget jelent és nem gyorsítja meg a töltési időtartamot. Másik fontos kérdés, hogy az otthoni 
töltőberendezésünk rendelkezzen-e beépített kábellel. A beépített kábel kényelmes megoldás, 
mert a töltéshez nem kell kivenni a kábelt az autóból (a töltőkábelt érdemes az autóban mindig 
magunkkal vinni, az utcai töltőállomások miatt), viszont egy kicsit drágább változat. Szempont 
lehet még a hálózatfejlesztés költsége is a választás során.

Üzleti és közületi célokra érdemes a legnagyobb teljesítményű váltakozó áramú töltőállomást 
(22 kW) telepíteni, amely 2. típusú - T2 aljzattal rendelkezik! Ez azért fontos, mert hamarosan 
az autók nagy teljesítényű töltést fognak igényelni, hogy gyorsan lehessen őket feltölteni. A ká-
bel hiánya nem jelent gondot, mert minden autós magával viszi a megfelelő csatlakozókábelt, 
így a töltőállomásokon elkerülhető a kábelek sérülése, lopása vagy megrongálódása. Ráadásul 
az aljzattal rendelkező állomásról bármilyen csatlakozóval rendelkező autó tölthető! Fontos, 
hogy ezek a töltőállomások kommunikációval, azonosítással és pontos méréssel is rendelkez-
zenek a töltések elszámolása és a fizetés érdekében.

Keresse szakértő partnereinket a megfelelő tanácsokért töltő, kábel és autó válasz-
tásakor!

Javaslat
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A Schneider Electric elektromosautó-
töltőállomás kínálata

EVlink Smart Wallbox
Ajánlott gyártói bruttó listaár: 

470 000 – 670 000 Ft

Közületi töltőállomások – EVlink Smart Wallbox kültérre vagy 
beltérre

Ezek a közületi töltőállomások rendelhetők kábellel és kábel 
nélküli (csatlakozóaljzattal) változatokban kommunikációra ké-
pes, okos típusok érhetők el, két teljesítménnyel: 7,4 kW és 
22,1 kW, RFID azonosítás, beépített webszerver. 

Javasolt felhasználás: 
szállodák, társasházak, fedett parkolók, rendelőintézetek stb.

Cloud-connectable

EVlink Wallbox
Ajánlott gyártói bruttó listaár:  

280 000 – 420 000 Ft

Lakossági töltőállomások – EVlink Wallbox kültérre vagy 
beltérre

A lakossági töltőállomások elérhetők kábellel vagy kábel 
nélkül (csatlakozóaljzattal), különböző teljesítménnyel:
3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW és 22,1 kW.

Javasolt felhasználás: 
lakások, otthonok, magánházak
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EVlink Parking
Ajánlott gyártói bruttó listaár: 

840 000 – 1 400 000 Ft

Közületi töltőállomások – EVlink Parking kültérre vagy 
beltérre

Ezek a közületi töltőállomások kizárólag kábel nélkül 
(csatlakozóaljzattal) rendelhetők, kommunikációra képesek, 
okos típus változatokban, két teljesítménnyel: 7,4 kW és 
22,1 kW, RFID azonosítás, beépített webszerver, vandálbiz-
tos megoldás, fém ház. 

Javasolt felhasználás: 
szupermarketek, bevásárlóközpontok, publikus helyszínek, 
nyilvános parkolók, fizetőparkolók.

Cloud-connectable
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Keresse olyan szakember segítségét, aki megfelelő 
eszközökkel rendelkezik az elektromosautó-töltőállo-
más beszereléséhez. Megfelelő tesztbőrönd nélkül 
nem lehet szakszerűen és biztonságosan üzembe 
helyezni a töltőállomásokat. Csak ilyen tesztelővel 
lehet az autó és a töltőállomás közötti kommunikációt 
kipróbálni és meggyőződni arról, hogy a töltő való-
ban tölteni fogja az elektromos autót. A tesztbőrönd 
a következőket képes ellenőrizni: fázissorrend, nulla-
vezető és földelővezető jelenléte, védelmi kioldások 
tesztje, kommunikáció az autó és a töltő között, 
hullámalakok, kábelek ellenőrzése.

A Schneider Electric minden elektromosautó-töltő- 
állomásra 2 éves gyári garanciát vállal! 

Schneider Electric minőség és szolgáltatás

Keresse az elektromos-
autó-töltésben országos 
lefedettséggel rendel-
kező Schneider Electric 
minősített üzembe helyező 
partnereket: 

• AtysCo Kft.
• Elektro Profi Kft.

Elektromos autók töltését  
szimuláló tesztbőrönd



Az elektromos autók biztonságos töltése
Összefoglaljuk a legfontosabb szempontokat, melyekre oda kell figyelni 
az elektromos autók biztonságos töltése érdekében.

1. Ellenőrizze, hogy a vásárolt autó milyen teljesítmény felvételére képes (3,7 kW; 
4,6 kW; 7,4 kW stb.), és ennek megfelelően válasszon töltőállomás-típust otthonra. 
Érdemes az autó teljesítményfelvevő képességéhez igazítani a töltőállomás telje-
sítményét (3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 22,1 kW). Üzleti és közületi célokra érdemes a 
legnagyobb teljesítményű, váltakozó áramú töltőállomást (22 kW) telepíteni, amely 
2. típusú - T2 aljzattal rendelkezik! Kizárólag megbízható gyártó töltőállomását 
használja és győződjön meg a különböző minősítésekről (pl. CE) a készülékeken. 

2. Ellenőrizze, hogy a vásárolt autó milyen csatlakozótípussal rendelkezik! Ennek 
megfelelően döntse el, hogy beépített kábellel vagy aljzattal rendelkező töltőre 
van-e szüksége. A csatlakozó típusának megfelelően gondoskodjon gyári töltő-
kábelről. Soha ne használjon sérült, toldott, szerelt, ragasztott kábeleket! 

3. Ne használjon hosszabbítókat, toldókat, átalakítókat, mert ezek nem biztonságo-
sak, és veszélyesek lehetnek mind a használóra mind a vagyontárgyakra nézve!  

4.  Egyeztessen szakképzett villanyszerelővel, és csak szakemberrel szereltesse 
rendszerét, hogy elkerülhető legyen a drága készülékek tönkremenetele,  
az esetleges emberi és vagyoni károk. 

5. Gondoskodjon megfelelő villamos védelmekről, amelyek biztosítják a biztonsá-
gos betáplálást. Minimum követelmény a megfelelő teljesítményű (1 fázisú vagy 
3 fázisú 20 A vagy 40 A C jelleggörbéjű) kismegszakító, és az emberi védelmet 
ellátó áram-védőkapcsoló (SI A zavarvédett vagy B típusú fi-relé). A túl-
feszültségkorlátozó használata ajánlott. 

6. Ma egy átlagos otthon általában nincs felkészítve az autók töltésére, emiatt adott 
esetben érdemes áramszolgáltatói hálózatfejlesztést kérni. Ez ugyan extra költ-
séggel jár, de megkímélheti Önt a sűrű védelmi lekapcsolásoktól, melyek azon túl, 
hogy bosszantóak, károsak is a készülékekre.  
Vegye igénybe szakember segítségét! 

7. A töltőállomások nedves környezetben is használhatók. Arra azonban érdemes 
odafigyelni, hogy a csatlakozók ne legyenek vizesek és a töltési pontokba ne 
szivárogjon víz.

Javaslat
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https://schneider-electric.app.box.com/elektromosauto


