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Teco:  
• Název společnosti od roku 1993, s historií a předchůdci od 1919  

Tecomat: 
• Příjmení rodiny řídicích systémů/programovatelných automatů vyráběných od roku 1976 

Foxtrot:  
Křestní jméno nejmladšího Tecomatu 
• Zavedený systém od roku 2007 
• Nejmenší a nejvýkonnější  

+1 



Tecomat je globální produkt pro celý svět 
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Teco a.s. 



Nabíjecí infrastruktura malého rozsahu 



1 auto/1 nabíječka 

7 

Vzor, který zná i zelená příroda 



1auto/mnoho nabíječek 

Pěkná marketingová vizualizace – realita je zatím ale opačná….  



Více aut/ 1 nabíječ 

Začínající realita v USA:  
fronty na elektrickou energii 

Vzor ze zelené přírody: 
Někteří musí čekat 



Trafo stanice   VN/NN  < 150kW 



Sjednané ¼ hodinové maximum  
Rezervovaaný příkon  v kWh 

Skutečný odběr Možnost využití  
pro akumulaci  
do pomocné baterie 

Zapínání, odpínání jednotlivých zátěží/elektrobusů, 
 resp. jemná regulace jejich odběru 



Foxtrot – velká stavebnice 



Moduly Foxtrotu pro řízení elektrické energie v domě 

CP-1091 
Centrální  

modul  
Foxtrot 

C-EM-0401M 
Rychlý 

4fázový/4Q  
elektroměr/  
kvalitoměr 

C-EV-0301M 
Modul  

komunikace  
s elektromobilem 

C-BM-0202M 
Battery 

Management  
system 



C-EM-0401M - Rychlý elektroměr, analyzátor sítě  

 



Řízení „pomalé“ - AC nabíjecí 
infrastruktury 

pro velké elektrovozové parky 



1fázové a 3 fázové nabíjení 

Počet fází U (V) I (A) P (W) 
Kapacita 
baterie 
(kWh) 

Čas 
nabíjení 

(h) 

Kapacita 
baterie 
(kWh) 

Čas 
nabíjení  

(h) 

1 230 16 3680 30 8,2 200 54,3 

3 230 16 11040 30 2,7 200 18,1 

3 230 32 22080 30 1,4 200 9,1 



Typ2 (Menekes) CCS2 - combo 

AC a DC standardizované zásuvky EN 61851-1 



Dynamické ovládání nabíjecího proudu – CP, PP 

CP                       PP 



Amper 2017 – dvě nabíječky  



Wallboxy na parkovacím stání 



Technické vybavení Wallboxu 



Depo, Garáž, Parkoviště 

Wallbox 1 Wallbox 2 Wallbox n 

Foxtrot a individualizované projekty nabíjecí infrastruktury 

On-line App 

Energodispečink nabíjení, řízení priorit a časovych plánů přes webové 
rozhraní – systém SprintFlow (workflow Framework) 

Wallbox n+1 Wallbox n+2 Wallbox n+3 

Option: rozšíření o kombinace  
bateriového uložiště  
i vlastních zdrojů energie  

„Smart Grid“  
komunikace  
s dodavatelem 

Silová elektřina 

Měření spotřeby, 
¼ hod maxima, 
Hlavní jistič 

Wallbox: 
komunikace s vozidlem, 
měření dodané energie, 

jištění, chránění 

Tecomat Foxtrot 
Centrální řízení nabíjecí 

infrastruktury  



Navrhované řešení 

Již existující produkt 

> na trhu není žádné řešení podobného rozsahu, které by jsme mohli 
nabídnout 

 

Vývoj vlastního řešení 

> zrodila se myšlenka principu fungování 

> oslovili jsme společnost Teco, a.s. (výrobce automatizačních prvků) a 
společně vytvořili unikátní řešení 

> hlavní myšlenkou řešení je: systém garantuje, že se v žádném případě 
po připojení libovolného počtu elektromobilů nebude překročeno ¼ h 
maximum odběrného místa 

> Cílový stav: 
>160x AC wallbox 22kW 

>1x DC 150kW 

>3-5 DC wallbox 44kW (zatím v úvahách) 

>bateriový storage (zatím v úvahách) 
 



Realizace 

> 03/2018 rozhodnutí o vítězi výběrového řízení – PREměření, a.s. 

> zahájeny přípravné práce – převést myšlenku z papíru do skutečnosti 

> ustanoven realizační tým 

> PREměření, a.s. 

> elektropráce 

> programování PLC (v součinnosti s externistou) 

> dohled nad projektem 

> Teco, a.s. 

> dodavatel wallboxů 

> dodavatel hw pro automatizaci 

> GEOVAP, spol s.r.o. (spoluvlastní Teco) 

> vývoj webové aplikace sloužící k dohledu nad systémem 

 

> 07/2018 – zprovozněna pilotní část na staré budově (6ks) 

> 11/2018 – zprovoznění cílového projektu 

24 Zápatí 

PREměření, a.s. 

elektropráce 
(PREměření, a.s.) 

hardware (Teco, a.s.) 

programování PLC 
(PREměření, a.s. + 

externista) 

webové prostředí  
(GEOVAP, spol s r.o.) 



Instalace 



Webové prostředí - dashboard 

 



Webové prostředí - dashboard 

 



Webové prostředí - statistiky 



> postaveno na ryze českých komponentech 

> celá realizace se provádí pod režií PREměření, a.s. 

> v rámci projektu jsme schopni udělat i nabídku na dodávku energií 

> připravujeme plně řiditelné: 

> DC wallboxy (společně se svými významnými partnery) 

> DC rychlonabíječku (společně se svými významnými partnery) 
 

Jsme připraveni realizovat další výzvy 

 

> např. dopravní depa 

> velká bateriová uložiště 

29 Zápatí 



Nabíjecí infrastruktura s baterií 



TESVOLT – profi řešení bateriového uložiště 



• Řízení maximálního celkového proudu do výše rezervovaného 
příkonu 

 

• Řízení ¼ hodinového maxima, nepřekročení smluvního maxima 

 

• Řízení nabíjení/dobíjení podle priorit, aktuálního stavu nabití vozidel 
a aktuální základní spotřeby budovy, areálu 

 

• Integrace pomocného stacionárního bateriového uložiště a FVE pro 
vyrovnávání odběrového diagramu  

 

• Smart Grid Ready – on-line komunikace s dodavatelem energie 



S Foxtrotem zvýší každý dům soběstačnost  
a je „Smart Grid Ready“ 

 

Zavlažování, 
Akumulace 

vody 

Tecomat Foxtrot: 

centralizované řízení a komunikace 

Klimatizace, 
Tepelné čerpadlo 

Akumulace teplé 
užitkové vody 

Nabíjení/vybíjení 
elektromobilu 

Bateriové   
uložiště 

Zabezpečení 
Video dohled 

Osvětlení Řízení 
multimedií 

Bazénové 
technologie 

Praní,  
sušení 

Řízení 
přístupu 

A další Stínění Klima 



• Zákazníci Teco budují na Tecomatech Foxtrot nejrozličnější 
řízení infrastruktury domů a budov a areálů 

 

• Tecomat Foxtrot má širokou nabídku modulů pro řízení 
prakticky jakékoliv kombinace a toků energií, měření a 
komunikací 

  



Základy,  
na kterých stojí řešení firmy Teco 

a reference 



Kolejová doprava železniční - SŽDC  
řízení napájecích stanic na stejnosměrné trakci 



Tecomaty na infrastruktuře DC trakčního napájení tramvají v Praze 



Tecomaty na infrastruktuře DC trakčního napájení tramvají v Praze 



Tecomaty na infrastruktuře DC trakčního napájení tramvají v Praze 



Řízení trakčních rozvaděčů 3kV DC - EŽ 
  



Trolejbusy ve Zlíně/Otrokovicích 



Foxtrot a Victron ve vozech velitelství zásahu v 
Přístavu Rotterdam 



Tecomat řídí a monitoruje složité mobilní prostředky 



Tecomat – řízení 60kWh uložiště BMZ na UCEEB 



Soukromé RD 



3fázové bateriové uložiště s hybridními měniči 



Kompletní řízení energetiky odběrního místa 



Oboustranná komunikace s Nissan Leaf 



Mobilní systém pro sdílení akumulační kapacity 
 

Komunikace CHADEMO 



Mobilní systém pro sdílení akumulační kapacity 



Děkujeme za Váš čas! 
 
 
 

Ing Jaromír Klaban 
Teco a.s. 
klaban@tecomat.cz 
 
www.tecomat.cz 
 

Ing. Jindřich Nerad 
PREměření a.s. 
jindrich.nerad@pre.cz 
 
www.premereni.cz 
www.premobilita.cz 
www.pre.cz 
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