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Předmět činnosti podnikání Multi-Contactu 

Vývoj a výroba elektrických konektorů a jejich řešení na základě naší 

Multilam Technologii 

 Použitelné ve vzduchu, oleji, plynu 
nebo vakuu 

 Velmi dobrá odolnost proti korozi 

 Vysoká životnost kontaktů s provozní 
teplotou až do 350°C 

 

 Vysoká proudová zatížitelnost 

 Vysoká odolnost vůči vibracím 

 Minimální silové ztráty 

 Minimální odpor kontaktu 

 Kruhové, ploché nebo kulaté typy 
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Přehled výrobků – řešení pro e-Mobility  

Multi-Contact nabízí širokou škálu výrobků 

využitelných v několika oblastech. 

 Pro e-Mobility trh nabízíme řešení pro vysoký 

přenos proudu a efektivitu, nejvyšší spolehlivost a 

maximální bezpečnost 

Palubní aplikace 

 Konektory s vysokou odolností vůči vibracím pro 
baterie, invertory, elektrické motory atd.  

 

Aplikace infrastruktury 

 Konektory s vysokým počtem cyklů pro výměny 
baterií, automatické dobíjecí aplikace, testovací 
zařízení atd. 
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Převedení našeho know-how do jednoho 
mimořádného řešení nabíjení 

e-Mobility introduction and training 5 

http://www.multi-contact.com/markets/video/Bus 

06.09.16 

 Řešení nabíjení autobusu – jak to pracuje 

http://www.multi-contact.com/markets/video/Bus
http://www.multi-contact.com/markets/video/Bus
http://www.multi-contact.com/markets/video/Bus
http://www.multi-contact.com/markets/video/Bus


 Nabíjení na strategických místech kdykoliv je dostatek času, většinou na 

konečných zastávkách = možnost nabíjení 

 Prodloužení provozního času a servisu elektrických autobusů, životnost 

 Zredukování rozměrů a hmotnosti drahých baterií 

 Vyšší kapacita cestujících 

 Nižší spotřeba energie 

 Nižší náklady na investici 

Konektor pro automatické dobíjení – idea 
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Koncept 

nabíjení 

Požadovaná 

kapacita baterií 

Cena baterií Váha baterií 

Noční  

Nabíjení 

250 – 300 kWh cca. 75’000 € cca. 1’700 kg 

Příležitostné 

dobíjení 

Approx. 50 kWh cca. 12’500 € cca. 300 kg 



Shrnutí pojmu “příležitostného dobíjení” 

 Kombinuje výhody elektrobateriových autobusů… 

 Žádné znečištění 

 Nízká hlučnost 

 Nízké náklady na údržbu 

 Nízká náklady na energii 

 

 …a dieselové autobusy 

 Velký dojezd 

 Vysoký objem cestujících 
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Přehled automatizovaného dobíjení 
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Rozsah QCC konektoru QCC1 QCC2 QCC3 

Jmenovité napětí 

 IEC 60664-1 

[CAT III, Pollution degree 3] 

400 V 1’000 V DC 1’500 V DC 

Jmenovitý proud 

 IEC 60364-5-52 

Průřez vodiče 

80 A 280 A (50mm²) 

350 A (95mm²) 

550 A (185mm²) 

800 A (2x120mm²) 

Počet silových kontaktů 2 + PE 2 + PE 2 + PE (možnost: 3 + PE) 

Počet signálních kontaktů 4 5 6 

IP krytí zapojený stav Samice: IP55 (přední strana) 

Samec: IP55 

IP krytí rozpojený stav Samice: IP56 (přední strana) 

Samec: IP56 

Možné aplikace Noční nabíjení Příležitostné dobíjení Příležitostné dobíjení 



Zajímavost konektoru – “samo-naváděcí” 
konektor 
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Dvojitý 

naváděcí 

systém 

06.09.16 

Speciální konstrukce 

umožňuje dokonalé 

spojení až na konci 

procesu připojení 

Ohebné péro 

umožňuje vychýlení v 

různých směrech 

(Max. ∡ 30°) 



 Zcela zapouzdřené kontakty zajistí vždy nejlepší kontakt 

 Žádné znečištění 
 Nízký přechodový odpor 

 Nízký kontakt oteplení 

 Vysoká účinnost 

 Nízké opotřebení 
 Dlouhá životnost 

 Snížené náklady během životnosti 

 Integrované těsnění udrží vodu mimo kontaktní plochu 

 

 Volitelný systém se stlačeným vzduchem pro prodloužení životnosti 

Nízké nároky na údržbu – vysoká spolehlivost 
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„čisté“ připojení je vždy zajištěno 



Údaje kontaktu 
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 Ochrana dotyku v rozpojeném (a spojeném) stavu 

 Odpovídá všem platným normám a standardům 

 Kontakty jsou odkryty až na konci procesu připojení 

 Vysoká bezpečnost na veřejných místech  

Plocha kontaktu uzavřena 

06.09.16 



Nabízíme kompletní “plug & play” systém 

 Poskytujeme náš vlastní naváděcí systém (již dodáno zákazníkovi) 

 

 

 

 

 

 

 Využití stejného systému pro QCC2 a QCC3 

 Pro snadné nastavení je kompletní kontrolní jednotka integrována 

 Včetně ohraničení potřebné síly pro vysokou bezpečnost 
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Kompenzace vychýlení 

 Maximální možné vychýlení je závislé na velikosti trychtýře 

 

 Standardní trychtýř umožňuje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Možný dosah*  

 Až do 400mm 
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+ / - 200 mm 

*vzdálenost mezi pinem a zdířkou 



Realizovaný projekt s QCC – PVI Watt systém 

 Veřejný provoz jako „ukázka technologií“ byl 

zahájen v únoru 2015 na letišti ve městě Nice 

(autobus mezi terminály 1 a 2) 

 Jedna nabíjecí stanice na každé zastávce (založeno 

na technologii super kapacitorů) 

 Celkem 8 dobíjecích stanic a 1 autobus 

 Technické údaje: 750 V, 500 A (20 sec.), vysoký 

počet cyklů pro kontakt 
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eCarTec_Transdev video.mp4


Realizovaný projekt s QCC – Bolloré BlueTram 

 Veřejný provoz jako ukázka během COP21 

(konference o změně klimatu OSN, začátek 

prosinec 2015) 

 Několik nabíjecích stanic a autobusů podél 

«Champs-Élysées» v Paříži pro ukázku 

inovativního řešení společnosti Bolloré 

 Technické údaje: kromě velkého proudu bylo 

mimořádně požádováno i 5 signálových 

kontaktů 
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Le Bluetram parade sur les Champs.mp4


Plná flexibility integrace systému 
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Jakýkoliv výrobce Jakýkoliv výrobce 

 Snadná integrace 

 Plug & play 

instalace 

 Možnost přenosu 

vysokých proudů 

 Snadná integrace 

 Kompaktní 

rozměry 

 Volnost vybrat si své vlastní partnery 



Lehce vyměnitelný stávající systém 
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 Kompaktní rozměry umožňují snadnou integraci do stávajících autobusů 

 Předchozí dieselové autobusy jsou přeměněny na elektrické 

 Ze stávajících elektrických autobusů zhotovení hybrid autobusů 

 Vysoký přenos proudu a výběr mezi různými velikostmi umožňuje začlenění s 

různými druhy nabíjecích stanic (není limit, až do 1MW) 

 I stávající systémy mohou být vyměněny jak i my poskytujeme 

 Požadovaný počet silových kontaktů 

 Pořadí kontaktů požadováno dle IEC standardu 

 několik signálových kontaktů použitelných pro více než jen komunikaci přes 

CP (control pilot) 



Rychlý automatický nabíjecí konektor 
Hlavní výhody 

 Vysoká úroveň bezpečnosti 

 Zcela chráněn proti dotyku (IP4X) 

 Vodotěsný design v kombinaci se 

samočistícím mechanismem zajišťuje 

dokonalé spojení 

 Nízký přechodový odpor 

 Kompaktní rozměry 

 Nenápadný a opticky splývající (ideální pro 

historické oblasti) 

 Nemá vliv na sousední jízdní pruhy 

 Spolehlivé a odolné řešení 

 Vysoký počet cyklů rozpojení 

 Vyžaduje se pouze minimální údržba  
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Závěr – automatické rychlé nabíjení 

 První úspěšné dodávky QCC systému již dodány 

 Další projekty pro aplikace v přístavech a drsném prostředí jsou již spuštěny 

 Řada konektorů umožňuje splnit specifické požadavky na výkon 

 Nabíjení se může lišit v závislosti na nabíjecí strategii v různých městech 

 Kompletní připojovací zařízení je dodáváno pro rychlou a snadnou integraci do 

nových a stávajících aplikací 
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Děkuji za Vaši pozornost. 
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