Električne polnilnice glede na montažno lokacijo
DOMAČA POSTAJA
Večina električnih vozil se polni v domovih lastnikov avtomobilov. To pomeni, da lahko
lastniki električnih vozil polnijo vozila s pomočjo počasnih polnilcev direktno z običajno
vtičnico, lahko pa tudi instalirajo hišne polnilnice načina 2.
Uporaba običajne vtičnice predstavlja najpočasnejši način polnjenja. Ta se večinoma
uporablja čez noč, vendar pri baterijah z visoko kapaciteto tudi polnjenje čez noč ne
zagotavlja 100 % napolnjenosti baterije. Na primer, 8 ur polnjenja pri uporabi 3,3 kW moči
(230V/16A) lahko napolni največ 26,4 kW pri uporabi ene faze. To ne zadostuje za popolno
polnjenje Tesle, modela S.
Zato lahko lastniki električnih vozil uporabljajo domače polnilce – način 2, ki uporabljajo
več moči in manj časa za popolno polnjenje električnega vozila. Večina teh polnilnih postaj
se lahko enostavno namesti v garažah ali na stenah hiše. Opremljene so z zaščito.

Slika 13 - Ducati komponenti domači polnilnik
Slika 14 - BOSCH domači polnilnik
Pri uporabi priključka moči 22 kW ta vrsta domačega polnilnika zagotavlja polno
kapaciteto baterije v nekaj urah.
JAVNE POSTAJE
Medtem ko je polnjenje na domu dostopno vsakemu lastniku električnega vozila, je to na
potovanjih drugače. Polnjenje vozila lahko postane velik problem, če je baterija skoraj
prazna in nismo blizu doma. Zato imajo parkirišča, bencinske postaje, trgovski centri in
podobna mesta nameščenih vse več javnih polnilnih postaj.

Slika 15 – Vrste javnih postaj
Na teh lokacijah se po navadi ne preživi veliko časa, zato javne polnilnice uporabljajo način
2 ali 3. Na nekaterih mestih so nameščene polnilnice z načinom dela 4, čeprav ta oblika ni
poceni, zato so te vrste javnih polnilnic redke.

Lastniki električnih vozil se soočajo s problemom, da javne polnilnice niso lahko
prepoznavne, zato obstaja mnogo spletnih strani in aplikacij za iskanje najbližje polnilne
postaje, vozniki pa si lahko pomagajo tudi s potovalnimi zemljevidi električnih vozil
(http://www.plugshare.com/, https://chargejuice.com/ itd.).

Večina teh spletnih strani vsebuje informacije o polnilcih in njihovi dostopnosti. Vse več
javnih polnilnic je opremljenih s komunikacijskimi moduli in neke vrste programsko
opremo, s pomočjo katere je mogoče dobiti podatke o zasedenosti, možna je tudi
rezervacija mesta polnjenja.
Z dnevnim naraščanjem polnilnih postaj za električne avtomobile tudi druge poslovne
enote vključujejo polnilnice električnih vozil, saj na ta način pritegnejo kupce. Torej ni
nenavadno najti hotel, nakupovalni center ali kakšno drugo organizacijo, ki bi oglaševala
svojo dejavnost s pomočjo polnilnic za električne avtomobile. Nekatere spletne strani
vključujejo možnost iskanja mesta za prenočevanje s pomočjo filtra »razpoložljivost
polnilnice za električna vozila«.

Slika 16 – Zemljevid polnilnih postaj električnih vozil - www.plugshare.com

Slika 17 – Območje polnilnih postaj na letališču Portland
Uporaba javnih postaj je bolj ali manj enaka pri vsakem proizvajalcu, razlika je pri
identifikaciji in plačilu. Nekateri uporabniki za identifikacijo uporabljajo RFID kartice,
nekateri pametne telefone, mnoge polnilne postaje identifikacije ne zahtevajo, potrebno
je le plačilo s kreditno/debetno kartico, mobilnim telefonom ali denarjem. Uporaba
identifikacije s pomočjo RFID kartice omogoča večjo fleksibilnost plačila za zaračunavanje
storitev ponudnika (plačilo vnaprej ali kasneje).
Najboljše prodajani proizvajalec električnih vozil v ZDA - Tesla, je razvil svoj »super
polnilec« za super hitro polnjenje svojih vozil modela S in X. Ti super polnilci dostavljajo do
120 kW enosmernega toka direktno v baterijo. S tem je Tesla superpolnilec najhitrejši
električni polnilec, ki je trenutno na voljo, vendar je uporaben le za modela Tesla S in X.
Ostala električna vozila te tehnologije za polnjenje ne morejo uporabljati.
Ker so vsi polnilci enaki, jih lahko lastniki modelov Tesla S in X po svetu uporabljajo
brezplačno in doživljenjsko, kar je zelo zanimivo. In še, modela Tesla S in X imata
nameščen program za načrtovanje potovanja, ki jih vodi do obstoječih super polnilnic.
Vozniki so tako lahko prepričani, da na svojih potovanjih ne bodo ostali brez »energije«.

Slika 18 – Evropski zemljevid super polnilnic Tesla https://www.teslamotors.com/supercharger

Slika 19 – Super polnilnice Tesla - https://www.teslamotors.com

