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POJAZDY W PEŁNI ELEKTRYCZNE (BEV)

Battery Electric 
Vehicles

BEV
W pełni elektryczne

Silnik elektryczny Akumulator

Nie posiadają silnika spalinowego 
i wykorzystują akumulatory trakcyjne 
ładowane z zewnętrznych źródeł prądu

Gromadzona w nich energia służy do 
napędzania pojazdu za pomocą jednego 
lub większej liczby silników elektrycznych

Samochody tego typu nie emitują 
bezpośrednio szkodliwych substancji 
do środowiska, jednak ich zasięg jest 
ograniczony pojemnością akumulatorów
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HYBRYDY TYPU PLUG-IN (PHEV)

Plug-in Hybrid Electric 
Vehicles

PHEV
Hybrydy typu plug-in

Silnik elektryczny Akumulator

Za ich napęd odpowiada silnik elektryczny 
zasilany z akumulatorów oraz silnik spalinowy

Tym, co odróżnia je od klasycznych hybryd, 
jest nieporównywalnie większy zasięg na 
napędzie elektrycznym oraz możliwość 
naładowania baterii bezpośrednio 
z zewnętrznego źródła energii

Hybrydy typu plug-in mogą być zatem 
ładowane w podobny sposób jak pojazdy 
całkowicie elektryczne, oferując 
jednocześnie możliwość używania silnika 
spalinowego

Silnik spalinowy Zbiornik z paliwem

Każda podróż ma znaczenie



ELEKTRYCZNY O WYDŁUŻONYM ZASIĘGU (EREV)

Extended-Range Electric 
Vehicles

EREV
Elektryczny o wydłużonym 
zasięgu 

Silnik elektryczny Akumulator Silnik spalinowy Zbiornik z paliwem

Są konstrukcyjnie podobne do hybryd typu 
plug-in, jednak wyróżnia je odmienna 
konfiguracja układu napędowego

W przypadku hybryd typu plug-in koła mogą 
być bezpośrednio napędzane zarówno przez 
silnik elektryczny, jak i spalinowy

W EREV-ach jednostka spalinowa nie 
napędza kół bezpośrednio – służy 
doładowaniu akumulatorów w razie potrzeby
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POJAZDY ELEKTRYCZNO-WODOROWE  (FCEV)

Fuel Cell Electric 
Vehicles

FCEV
Elektryczno-wodorowe  

Silnik elektryczny Ogniwa paliwowe Zbiornik z wodorem

Wykorzystują ogniwa paliwowe zamiast 
(lub obok) akumulatorów

Ogniwa paliwowe, na skutek reakcji wodoru 
z tlenem, generują energię zasilającą silnik 
elektryczny, który napędza koła pojazdu

Produktem ubocznym zachodzącej reakcji 
jest jedynie woda (para wodna)
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„KLASYCZNE” HYBRYDY (HEV)

Hybrid Electric 
Vehicles

HEV
„Klasyczne” hybrydy

Silnik elektryczny Akumulator Silnik spalinowy Zbiornik z paliwem

Za ich napęd przy niskich prędkościach 
odpowiada silnik elektryczny zasilany 
z akumulatorów doładowywanych przez silnik 
spalinowy lub przy hamowaniu pojazdu

Silnik spalinowy pełni rolę głównego źródła 
napędu i jest wspomagany przez jednostkę 
elektryczną. HEVy nie umożliwiają 
doładowania akumulatorów trakcyjnych 
z zewnętrznego źródła energii
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SYSTEMY ŁADOWANIA 
POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Każda podróż ma znaczenie



MODE 1
Najstarszy i najwolniejszy system 
ładowania

Pojazd podłączony jest do sieci za pomocą 
gniazdka sieciowego lub siłowego, bez 
dedykowanego systemu ochrony oraz komunikacji 
pomiędzy pojazdem a źródłem energii

Rozwiązanie to najczęściej spotykane jest 
w starszych samochodach elektrycznych oraz 
pojazdach po konwersji napędu

Mode 1 to system wolnego ładowania AC

AC
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AC

MODE 2
Podstawowy system ładowania 
samochodów elektrycznych, 
wykorzystujący ładowarkę

Pojazd zostaje podłączony do sieci za pomocą 
gniazdka sieciowego lub siłowego

Ładowarka wyposażona jest w wyłącznik 
różnicowoprądowy oraz moduł umożliwiający 
komunikację pojazdu z ładowarka

Mode 2 to system wolnego ładowania AC
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MODE 3

AC

System umożliwiający ładowanie 
przyspieszone oraz szybkie

Pojazd połączony jest z siecią za pośrednictwem 
specjalnej ładowarki wyposażonej w systemy 
bezpieczeństwa, funkcjonalności sterujące oraz 
zabezpieczenia dostępu
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MODE 4
System ładowania wykorzystujący 
prąd przemienny lub stały

Do ładowania wykorzystywany jest przewód 
połączony na stałe z ładowarka

Jest to najbardziej zaawansowany system 
ładowania, umożliwiający ładowanie 
przyspieszone, szybkie oraz ultraszybkie

AC / DC
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ŁADOWANIE 
SAMOCHODU 
ELEKTRYCZNEGO
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PODSTAWOWA TERMINOLOGIA

Urządzenie umożliwiające ładowanie pojazdu 
elektrycznego z mocą ponad 3,7 kW

Punkt ładowania

Urządzenie obejmujące co najmniej jeden 
punkt ładowania z wydzielonym miejscem 
parkingowym oraz oprogramowaniem 
umożliwiającym świadczenie usługi ładowania

Stacja ładowania
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Lokalizacja, w której udostępniono więcej 
niż jedną stację ładowania

Hub ładowania

Stacja, do której każdy użytkownik pojazdu 
elektrycznego ma równy i nieograniczony 
dostęp, czyli w praktyce stacja publiczna

Ogólnodostępna stacja ładowania

PODSTAWOWA TERMINOLOGIA
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RODZAJE STACJI ŁADOWANIA

Jedna stacja 
ładowania może 
obejmować zarówno 
punkty AC, jak i DC

W sposób cykliczny zmienia 
kierunek i natężenie

Punkty ładowania

prądem przemiennym
(AC)

Prąd przemienny
Kierunek przepływu i natężenie 

nie podlega zmianom

Prąd stały

prądem stałym
(DC)

Podział ze względu na rodzaj dostarczanej energii elektrycznej
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RODZAJE STACJI ŁADOWANIA
Podział ze względu na moc ładowania

AC

do 7,3 kW –Wolne

7,4 – 22 kW –Przyspieszone 

23 – 43 kW 43 – 50 kWSzybkie

– 51 – 150 kWSuperszybkie

– Ponad 150 kW (maks. 350 kW)Ultraszybkie 

DCStacje ładowania

WARTO WIEDZIEĆ!
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wyróżnia 2 rodzaje punktów ładowania:

o normalnej mocy (wyższej od 3,7 kW do maks. 22 kW)
o dużej mocy (wyższej niż 22 kW)
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RODZAJE STACJI ŁADOWANIA
Podział ze względu na architekturę stacji

Stacje ładowania

Naścienne Wolnostojące Multimedialne Hybrydowe

Każda podróż ma znaczenie



RODZAJE ZŁĄCZY ŁADOWANIA

W przypadku, gdy samochód elektryczny jest wyposażony w gniazdo CCS, służy ono do ładowania 
zarówno prądem przemiennym (Type 2), jak i prądem stałym. W tym drugim przypadku złącze CCS zostaje 
umieszczone w gnieździe Type 2 i wypełniania dodatkowo dwa styki umieszczone na dole gniazda.

Złącza ładowania

Type 1 Type 2 CCS 2 CHAdeMO Tesla

(AC) (AC)
Combined Charging System 2

(DC)(DC) (AC/DC)

WARTO WIEDZIEĆ!
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ZŁĄCZA A MOC ŁADOWANIA

Prąd

AC 3,84 kW

AC 7,36 kW

7,68 kW

22 kW

Rodzaj złącza

Type 1

Type 2

Maksymalna moc ładowania
jednofazowego trójfazowego

Prąd

DC 500 kW

DC 400 kW

Rodzaj złącza

CCS 2

CHAdeMO

AC/DC 22 kW /250 kWType 2 (Tesla)

Maksymalna moc ładowania
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JAK NAŁADOWAĆ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W DOMU?
Ładowanie przy wykorzystaniu gniazda sieciowego 

Gniazdko sieciowe

Wtyczka sieciowa

Przewód zasilający AC

Urządzenie kontrolne (ICCB)

Złącze samochodowe

Gniazdo ładowania (w pojeździe)
Samochód możesz podłączyć do 
gniazdka sieciowego znajdującego 
się w Twoim domu lub miejscu pracy 
za pośrednictwem przenośnej 
ładowarki, dostarczonej przez 
producenta wraz z pojazdem

To rozwiązanie pozwala na 
ładowanie z maksymalna mocą 
2-2,3 kW
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JAK NAŁADOWAĆ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W DOMU?
Prywatna stacja ładowania Wallbox

Instalacja ładowarki naściennej (czyli wallboxa) 
pozwala na ładowanie samochodu elektrycznego 
w domu lub miejscu w pracy (np. w garażu 
podziemnym) ze znacznie wyższą mocą niż 
z gniazdka sieciowego – nawet do 22 kW

W zależności od modelu, wallbox może być 
wyposażony w zintegrowany kabel ze złączem 
lub posiadać gniazdo umożliwiające 
podłączenie zewnętrznego kabla Mode 3

Niektóre ładowarki naścienne są stacjami 
ogólnodostępnymi instalowanymi np. 
w galeriach handlowych
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JAK NAŁADOWAĆ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W DOMU?
Prywatna stacja ładowania Wallbox

Wallboxy umożliwiające podłączenie zewnętrznego kabla

Włóż wtyczkę kabla Mode 3 do gniazda 
stacji ładowania, odpowiednio dociskając 

Podłącz złącze samochodowe kabla Mode 3 do 
gniazda ładowania w pojeździe, upewniając się, czy 
zostało w nim umieszczone w prawidłowy sposób 

Jeżeli stacja nie posiada ograniczenia dostępu 
(np. poprzez kartę RFID), proces ładowania 
powinien rozpocząć się automatycznie 

Aby zakończyć proces ładowania, odblokuj gniazdo 
pilotem i wyjmij złącze samochodowe kabla Mode 3 
– nie próbuj wyjmować złącza, dopóki nie upewniłeś 
się, że gniazdo zostało odblokowane

Wyjmij wtyczkę kabla Mode 3 z gniazda 
stacji ładowania

Jeżeli posiadasz zabezpieczenie dostępu do 
stacji ładowania w formie karty RFID, użyj jej do 
odblokowania ładowarki i zakończenia procesu 
ładowania 

Kabel
Mode 3

RFID

1
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JAK NAŁADOWAĆ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W DOMU?
Prywatna stacja ładowania Wallbox

Wallboxy wyposażone w zintegrowany kabel ze złączem2

Podłącz złącze samochodowe 
wallboxa do gniazda ładowania w 
pojeździe, odpowiednio dociskając

Jeżeli stacja nie posiada ograniczenia 
dostępu (np. poprzez kartę RFID), 
proces ładowania powinien rozpocząć 
się automatycznie 

Aby zakończyć proces ładowania, 
odblokuj gniazdo pilotem i wyjmij 
złącze samochodowe wallboxa – nie 
próbuj wyjmować złącza, dopóki nie 
upewniłeś się, że gniazdo zostało 
odblokowane

Jeżeli posiadasz zabezpieczenie 
dostępu do stacji ładowania w formie 
karty RFID, użyj jej do odblokowania 
ładowarki i zakończenia procesu 
ładowania

RFID
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JAK NAŁADOWAĆ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W PODRÓŻY?
Mapa stacji ładowania 
W zlokalizowaniu stacji ładowania pomagają interaktywne mapy – mogą być to takie narzędzia jak:

Mapa konkretnego operatora Mapa ogólnokrajowa Mapa globalna 

Zawiera informacje dotyczące 
stacji ładowania w sieci danego 
operatora 

Zawiera informacje dotyczące 
stacji ładowania w danym kraju 
np. w Polsce

Zawiera informacje dotyczące 
stacji ładowania na danym 
kontynencie lub na świecie
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JAK NAŁADOWAĆ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W PODRÓŻY?
Proces ładowania 

1.
Gdy dojedziesz do ładowarki, podłącz wybrane złącze stacji do gniazda 
ładowania w pojeździe, upewniając się, czy zostało w nim umieszczone 
w prawidłowy sposób

2.

1 / Użyj karty RFID 

2 / Użyj aplikacji mobilnej

W przypadku, gdy korzystanie ze stacji ładowania jest darmowe, ładowanie 
powinno rozpocząć się automatycznie po podłączeniu złącza. W przeciwnym razie 
konieczna będzie autoryzacja – w zależności od operatora, autoryzację można 
wykonać na 2 różne sposoby:

Przybliż kartę do specjalnego czytnika – ładowanie rozpocznie się automatycznie

Wybierz lokalizację lub numer stacji, określ złącze i uruchom ładowanie 
za pomocą smartfona

RFID confirmed

Unlock Station
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3.
Podstawowe informacje o procesie ładowania będą dostępne na 
wyświetlaczu stacji oraz w aplikacji mobilnej danego operatora. Postęp 
ładowania możesz śledzić również na komputerze pokładowym Twojego 
samochodu elektrycznego

4.
Proces ładowania możesz zakończyć na 3 różne sposoby:

5.
Odblokuj gniazdo ładowania pilotem, wyjmij złącze i odwieś kabel na 
właściwe miejsce – nie próbuj wyjmować złącza, dopóki nie upewniłeś 
się, że gniazdo zostało odblokowane

1 / Ponownie przyłóż kartę RFID do czytnika
2 / Wybierz odpowiednią opcję w aplikacji mobilnej
3 / Naciśnij przycisk „Stop” lub „Zakończ ładowanie” na stacji 

RFID confirmed

Unlock Station

STOP

cza s  (mm:ss) energia  (kWh) bateria  (%)

KONTYNUUJ

30 : 30 1 8,98 50

JAK NAŁADOWAĆ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W PODRÓŻY?
Proces ładowania 
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PODSTAWY OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH 
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KILOWATOGODZINA

to jednostka pomiarowa energii elektrycznej, 
która pozwala na określenie ilości energii 
wykorzystanej do danego działania

Kilowatogodzina (kWh)

kWh / 100 km
W przypadku samochodów elektrycznych wartością 
kWh / 100 km określamy ilość energii pobranej przez pojazd 
na dystansie 100 km, co zastępuje wartość litrów zużytego 
paliwa na 100 km (spalanie) w przypadku aut spalinowych

Pojemność akumulatora
Kilowatogodzina to również jednostka określająca pojemność 
akumulatora trakcyjnego pojazdu elektrycznego – wskazuje, jaką 
ilość energii jest w stanie zmagazynować

20 kW (moc) x 1 h (czas) = 20 kWh 
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JAK INTERPRETOWAĆ WARTOŚĆ ZUŻYCIA ENERGII?

12 kWh 30 kWh
i mniej i więcej

12-16 kWh 18-22 kWh 26-30 kWh

16-18 kWh 22-26 kWh
Bardzo niskie Umiarkowanie niskie Umiarkowanie wysokie Bardzo wysokie

Niskie Średnie Wysokie

ZUŻYCIE:

0 12 16 18 22 26 30 (kWh)

Podobnie jak w przypadku aut spalinowych, zużycie energii będzie 
różne dla małego miejskiego samochodu oraz dużego ciężkiego SUVa. 
Spalanie na poziomie 20 litrów benzyny na 100 km to bardzo wysoki 
wynik pojazdów konwencjonalnych, ale czy zużycie energii równe 20 
kWh na 100 km to równie wysoka wartość?

W przypadku samochodów elektrycznych możemy 
przyjąć, że wartość 20 kWh to mniej więcej średnia 
dla gamy dostępnych dziś pojazdów
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OD CZEGO ZALEŻY ZUŻYCIE ENERGII?

Styl jazdy 
kierowcy 

Im bardziej dynamiczny, 
tym zużycie wzrasta 

Prędkość
jazdy

Prędkości powyżej 
120 km/h znacząco 
wpływają na wzrost 
zużycia energii. Auta 
elektryczne uzyskują 

największy zasięg 
w obszarze miejskim, 

gdzie średnia prędkość 
nie przekracza 60 km/h

Temperatura 
powietrza

Silnik elektryczny nie 
generuje tyle ciepła, co 

jednostka spalinowa, 
dlatego ogrzanie kabiny 

w zimie wymaga pobrania 
dodatkowej energii

Masa 
pojazdu 

Na zużycie energii 
może wpływać 
ponadto:

Im cięższy pojazd tym 
zużycie energii będzie 
stopniowo wzrastać. 

W przypadku aut 
dostawczych każde 

dodatkowe 100 kg to 
wzrost zużycia energii 

od ok. 5 do 7%

Ukształtowanie terenu

Rodzaj opon

Opory aerodynamiczne 
powstałe w wyniku 
montażu np. bagażnika 
dachowego 
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CZAS ŁADOWANIA AUT ELEKTRYCZNYCH
Ten sam pojazd elektryczny można naładować w 30 minut lub 12 godzin. 
Co wpływa na czas ładowania? 

Moc 
ładowania
Im wyższa moc ładowania, 
tym czas ładowania będzie 
krótszy

Pojemność 
akumulatora
Im większa pojemność 
akumulatora, tym czas 
ładowania będzie dłuższy

Specyfikacja 
techniczna pojazdu
Każdy pojazd elektryczny jest w stanie przyjąć 
inną wartość energii. Jeżeli producent przewidział 
ładowanie z mocą maksymalną 50 kWh, 
podłączenie do stacji ładowania o mocy 100 kWh 
nie przyspieszy procesu ładowania

Dodatkowo, w przypadku uzupełniania energii prądem 
stałym (DC) powyżej 80% naładowania akumulatora, 
ładowanie odbywa się z mniejszą mocą w celu ochrony 
akumulatora
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OBSŁUGA 
POJAZDU
ELEKTRYCZNEGO
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CISZA, CZYLI SKĄD WIEM, 
ŻE POJAZD JEST URUCHOMIONY?

Samochody elektrycznie nie generują 
hałasu towarzyszącego włączaniu 
silnika spalinowego, dlatego możesz 
nie mieć pewności, czy pojazd jest 
uruchomiony. Poszukaj na tablicy 
przyrządów napisu READY lub ikony 
sygnalizującej gotowość do jazdy
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NIE MA DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW, 
ALE JEST SELEKTOR KIERUNKU JAZDY

Samochody elektryczne są często 
wyposażone w niemal identyczną dźwignię 
wyboru kierunku jazdy, jaką spotykamy 
w samochodach konwencjonalnych 
z automatyczną skrzynią biegów. Niektórzy 
producenci stosują jednak inne rozwiązania, 
jak np. joystick lub przyciski. Zasada działania 
tych przełączników pozostaje niezmienna: 
chcąc jechać do przodu wybierasz pozycję D, 
a gdy zamierzasz cofać – R. Położenie 
neutralne pojazdu oznaczone jest literą N, 
a trybu parkowania literą P
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POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA, 
CZYLI JAKIM DYSPONUJĘ ZASIĘGIEM?

Komputer pokładowy poinformuje Cię 
o aktualnym poziomie naładowania 
akumulatora oraz pozostałym zasięgu, 
wyświetlając dokładną wartość w kilometrach. 
Pamiętaj jednak, że zasięg samochodu 
elektrycznego zmienia się w zależności od 
charakterystyki jazdy. Przy średniej prędkości 
50 km/h przejedziesz znacznie dłuższy 
dystans niż przy prędkości 140 km/h
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HAMOWANIE REKUPERACYJNE, CZYLI JAK MOŻESZ 
ZYSKAĆ DODATKOWE KILOMETRY ZASIĘGU?

W zależności od producenta i modelu pojazdu, 
istnieje możliwość ustawienia różnych poziomów 
rekuperacji. Niektóre samochody elektryczne 
automatycznie dostosowują poziom rekuperacji 
do warunków drogowych, w innych to kierowca 
odpowiada za jego siłę. W sytuacji, gdy 
przewidujesz częste zatrzymywanie pojazdu (np. 
w miejskim korku), warto ustawić maksymalny 
poziom rekuperacji, w ruchu autostradowym 
możesz wyłączyć ten system. Pamiętaj, że 
hamowanie odzyskowe nie zwraca w pełni 
energii zużytej na rozpędzenie pojazdu

Każda podróż ma znaczenie



REZERWA, CZYLI CO SIĘ STANIE, GDY POZIOM 
NAŁADOWANIA AKUMULATORA JEST BARDZO NISKI?

Gdy zasięg pojazdu spadnie do ok. 50 km, 
zapali się kontrolka „rezerwy”. Od tego 
momentu, im dostępny zasięg będzie 
niższy, tym samochód automatycznie 
będzie bardziej ograniczał dostępną moc 
oraz prędkość maksymalną. Ma to na celu 
maksymalne wydłużenie zasięgu 
potrzebnego na dojazd do punktu 
ładowania

Każda podróż ma znaczenie


