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על מה נדבר 
?היום

החשיבות בעמדת טעינה מנוהלת 1.
והאתגרים בתחום  

החשיבות בעמדת טעינה מנוהלת 

יכולות שליטה ובקרה מתקדמות
צריכת חשמל ועלויות בזמן אמת, מעקב אחר טעינות
ניתוח תקלות בזמן אמת
העברת נתונים מקוונים לשרתי צד ג'
הפקת סטטיסטיקות ואנליזות בדיווח אוט  '
ניהול עומסים מבוסס ענן
שליטה מרחוק בעדכוני תוכנה וגרסאות
מעקב חיוב וסליקה של כל פעילויות הטעינה



Open Charge Point.2
Protocol (OCPP)

OCPP

OCPP

רשת ההולכה
רכב חשמלימפעיל רשת הטעינה

OCPP 1.6

תיאור פקודה

ראה שקופיות הבאות פקודות בסיס  
יכולת להוריד גרסת תוכנה חדשה למטען מהשרת עדכון תוכנה  

אופציות 3, שמירת רשימת כרטיסים במטען מטעינות שאושרו ניהול אישורי כרטיס במצב לא מקוון  

שמירה לזמן קצר את עמדת הטעינה לטובת הגעת רכב לטעינה הזמנת מטען  

אופציות 3, ניהול הזרם המקסימלי שהמטען מוציא טעינה חכמה  

.האם פעילה, מד צריכה, גרסה, סטטוס טעינה  בקשה נתונים מהמטען  



פקודות בסיס מעמדת הטעינה ומשרתי הניהול 

בפעם הראשונה שהמטען מתחבר לחשמל הוא מזדהה מול השרת עם המספר הסיריאלי הזדהות 

המטען שולח מידע על התחלת טעינה התחלה טעינה 

המטען מבקש אישור מהשרת אישור לאותו כרטיס אישור טעינה   
לכרטיס

הפסקה בשל  , הפסקה בשל רכב, סיים, מתחיל, מוכן לפעול, פועל:המטען שולח לשרת 
.תקלה דווח סטטוס 

.המטען שולח לשרת אוסף של נתונים בדגש על ערך מונה הצריכה ברגע נתון מידע על טעינה 

המטען שולח מידע על סיום טעינה סיום טעינה 

המטען שולח מידע על התחלת טעינה בקשה להתחלת טעינה 

המטען ייצר קובץ עם כל הנתונים אבחון וישלח אותם לשרת שליחת אבחון מטען  

קבלת כל הפרמטרים המוגדים במטען  קבלת מצב קונפיגורציה   
מהמטען

כללי ואתחול מחדשהמטען יבצע כיבוי  אתחול מטען  

האם המטען יהיה זמין או לא שינוי סטטוס פעילות  

המטען שולח מידע על סיום טעינה בקשה לסיום טעינה 

ומקבל אישור מהשרת לפתיחת הפלג -המטען מדווח כי סיים טעינה מכל סיבה  שחרור נעילה 

תיאורפקודה

שרת ניהול

עמדת טעינה

תיאור פקודה

תמיכה בשפות•
תמיכה ותשלום באמצעות כרטיס באשראי•
תמיכה בהודעות על גבי המסך•
אבטחת סייבר יותר קשיחה•
תמיכה עם מערכות ניהול של אנרגיה•
)ניהול אוכלוסיה,תעוז(תמיכה בתוכנית מחירים •

.זיהוי פרופיל המטעין ושינוי תעריף
•ISO15118

ISO

המשודרגת   OCPP 2.01  גרסת

חברות רשתות  
המפעילות מטענים 

אפשרות תשלום  
בעמדות

CPO

מיקום העמדה וניווט  
עליה 

זמינות עמדת  
הטעינה

נותני שירותים לבעלי  
רכב חשמלי

eMSP

לעמדות הטעינהפלטפורמות הניהול העתידיות3.



ISO15118

יכולת הזדהות הרכב מול עמדת הטעינה
פרטי המשתמש יהיו מוצמדים למספר רכב

יכולת הסוללה ברכב 
להטעין את הרשת 

v2g רגולציה עולמית תומכת במהפכת הרכב החשמלי

?שאלות

!תודה רבה

Contact me:

LinkedIn: Naor Rachmany
Email: naorra@evmeter.com

כרטיס ביקור


