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Propojení segmentů výkonové techniky, vývoj řešení pro čistou energii 

a digitalizace energie pro zelenou budoucnost

Jedinečnost Huawei spočívá v dlouhodobých investicích do výzkumu a vývoje. Zaměřujeme se na konvergenci a 

inovaci technologií, které urychlují digitalizaci energetiky a umožňují modernizaci průmyslových odvětví. Naším 

cílem je urychlit výrobu čisté energie, vybudovat ekologickou dopravu, pracoviště a datová centra a v konečném 

důsledku přispět k budovám, areálům a městům s nulovými emisemi uhlíku.

Klíčem k uhlíkové neutralitě je vybudování nové energetické sítě, založené na chytré energii. To 

je: Výroba, přenos, distribuce, využití a skladování energie, budou založeny na digitálních 

technologiích a výkonové elektronice.

Jsme odhodláni otevřeně spolupracovat s podobně smýšlejícími lidmi po celém světě, abychom tuto 

transformaci podpořili, co nejdříve dosáhli uhlíkové neutrality a vybudovali lepší, zelenější budoucnost.

Červen, 2021

Založení spol. Huawei Digital 

Power Technologies Co., Ltd.

Vize Huawei Digital Power

Globální uhlíková neutralita zásadním způsobem změní energetiku pro budoucnost 

našeho domova a jeho příštích generací.
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Smart FVE, 
BESS

Site 
Power

Data Center 
Energy mPower

Modulární UPS, 
DC

Účinná spotřeba energie 

ve všech oborech

Fotovolotaika jako zdroj

energie

Jednoduché, ekologické a 

inteligentní. Next-generation 

DC

Každý watt přináší 

více bitů Digitalizace elektrických 

vozidel

Komplexní portfolio pro digitalizaci energetiky - zelený a inteligentní svět



Fotovoltaická řešení pro všechny scénáře

Rezidentní Pro energetikuKomerční
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MBUS

Smart Array
Controller 

(SACU)Smart PV ControllerPV modules and trackers Smart 
Transformer 
Station (STS)

STS

Smart PV Management 
System (SmartPVMS)

Smart String ESS Smart PCS

Booster station Power grid

Kompletní řešení FVE, ESS portfolio: 
Střídače, trafostanice,  bateriová úložiště

Jeden kontakt pro:
dodávku, podporu, komunikace, monitoring, řízení
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8 trendů v rozvoji dobíjecí
infrastruktury do 2025

1. Dobíjení jako tankování

2. Lepší dostupnost

3. Energetické úspory

4. Standardizované komponenty

5. Všudypřítomná a přátelská k životnímu prostředí

6. Chytrá infrastruktura

7. Bezpečnost, důvěryhodnost a ochrana osobních údajů

8. Bod multisíťového propojení a přístupu k Internet of Energy (IoE)
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Nové technologie pro novou energetiku a infrastrukturu
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Nové
technologie

Nové 
modely

Nová 
energetika

Vysoce 
kvalitní

S vysokou en. 
účinností

S vizí

5G/IoT

Big data/AI

Green energy: FVE a 
větrné elektrárny

ESS úložiště 

Virtual power 
plant (VPP)

V2X

Minimálně 10-let 
životnost

Adaptabilita na více 
prostředí a scénářů 

užití

Minimální 
poruchvost

Řeší potřeby EV s 

vyšším výkonem v 

dalších 10 letech.

Vysoká 
účinnost

Maximalizace ROI, 
návratu investice

Blockchain

komponenty
Power sales služby

Správé 
dobíjení

Smart grid
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Rychlé dobíjení a 
jednoduchá platba

Zvyšují uživatelskou

spokojenost

Dobíjení jako tankování

Napětí EV baterie vyroste z 
500 V @2020→800 V 

@2025
Doba nabíjení do plna

10–15 minut
`

8 trendů v dobíjecí 

infrastruktuře k roku 2025

Vysoký výkon pro rychlé dobití

Trend 1

Doba 
dobíjení

výkon

10 kW 20 kW 40 kW 120 kW 350 kW

15 minut

1 hod

2 hod

3 hod
~20 kWh
baterie namontovaná 

ve voze

~30 kWh

~60 kWh

~90 kWh

> 100 kWh

60 kWh/60 kW dobití @2020
100 kWh/350 kW dobíjení @2025

2020
2022

2025
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Dobíjecí infrastruktura má
vyšší spolehlivost a kvalitu

A podporuje budoucí EV 
modely.

10-letá provozní životnost a  

maximální návratnost 
investice (ROI)

Trend 2

Lepší dostupnost

Prach

Vlhkost Konden
zace

Listí

Komplexní prostředí
Vysoká odolonost
hlavních
komponent proti
poškození.
• Dobíjecí moduly
• Dobíjecí pistole

Kvalita musí
stoupat pro 
maximalizaci ROI.

Zalévání 

Isolované větrání a 

vodní chlazení

Zvyšování kvality hl. 

komponent 
Vyšší výkonová 

hustota

Až 1000 V rychlé 

dobíjení

Consensus ohledně 

kvality standardů 

celého oboru

Různé provozní scénáře

Dálnice

Centralizovaná 
infrastruktura

Distribuované
doíječky

Veřejná doprava

Vysoká spolehlivost Vysoká kvalita Schopnost rozvoje

Budoucí evoluce
EV vozů

• Rychlé dobíjení
vysokým napětím

• Rozšiřování výkonu

`

8 trendů v dobíjecí 

infrastruktuře k roku 2025
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Energetické úspory, 
snižování  emisí s námi 

zůstane.

Neustálé zlepšování 

dobíjecí  infrastruktury a 
účinnosti

a růst podílu zelené 

energie

Úspory energie, zelené
trendy

účinnost dobíječky

92% @2020→95% @2025

Trend 3

` Roční úspora 8.5 miliard kWh a miliard EUR za 
elektřinu.

Nová topologie
technologie

Nové komponenty

8 trendů v dobíjecí 

infrastruktuře k roku 2025

Nové technologie

30+ milionů nových EV vozů

(NEVů) v 2025 
250 miliard kWh roční dobící

kapacity

Úspora 6 milionů tun  uhlíku při

zvýšení účinnosti o 3%

Nové architektury

Distribuovaná DC 
architektura

Nová energetická
distribuční

architektura

Nové algoritmy

Algoritmy
optimalizace
energie a 
spoluprace, 
komunit

Solární a větrná

energetika

Akumulace energie

Nová energetika
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Standartizovaný design
Unifikované porty

Nízké O&M náklady

Standartizované
komponenty

Trend 4

Standartizované
komponenty
Dobíjecí pistole 
Výkonové moduly

Standartizované porty
Komunikační protokoly a 
porty dimensions
● výměnné

● Upgradovatené

Univerzální
náhradní díly

Jednoduchý
management

`

2019 2030

• Dobíjecí pistole
• Module
• Výkonové 

distributující 
komponenty...

• různé porty

• Různé 

komunikační 

protokoly

• Komponenty
různých vendorů

nekompatiblní.
• Různé moduly

stejného
výrobce se 
nadají instalovat
do různých

racků.

Různé 

rozměry

Různé 

modely

Mnoho
výrobců

8 trendů v dobíjecí 

infrastruktuře k roku 2025
4 mil DC 

dobíjecích
stanic

200, 000 DC 
dobíjecích 

stanic
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Všudypřítomný a šetrný k 
životnímu prostředí

Trend 5

Nízká EMC radiaceNízká hlučnost

Chlazení

• < 55 dB
• (hluk venkovní klima

jednotky)

• Jenoduchý výběr

stanic

• Přodukt třídy B:

• Vhodný do residenčních

oblastí
•

Nízké rušení EMC,
• Ochrana osobního zdraví

System engineering

`

Pokročilé algoritmy

Electromagnetické
stínění

Intelligentní řízení

otáček ventilátoru

Velmi rozšířená 

infrastruktura jako
akcelerátor  popularizace 

EV vozů.

8 trendů v dobíjecí 

infrastruktuře k roku 2025 Přívětivost k 
dustribuční síti

• Stabilní spořádané

dobíjení

• Nízké harmonické
• Vysoký výkonový

faktor

Kapalné
chlazení

Harmonic 
injection

Activní tlumeníPokročilá topologie 

napájení
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Smart infrastructure

Trend 6

Bezobslužná 

infrastruktura
Rychlé a bezpečné 

dobíjení
Maximalizace práce s 

velkými daty

`

Big data and 
AI

� Infrastruktura pro analýzu tzv. Big DATA
� (diagnostika chyb v dobíjení, analýza baterií, využití infrastruktury, atd.)8 trendů v dobíjecí 

infrastruktuře k roku 2025

Zapoj a dobíjej

Dvojí ochrana pro 
bezpečné dobíjení

Řízení a monitorování 
skupinového dobíjení

Chybové varování

Vzdálené O&M řízení

Vzdálený upgrade

Chytrá interakce
EV- dobíječka

Chytré zařízení Chytrá dobíječka
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Algorithmická 
schopnost

(technologie)

Proces system
(technologie)

Autentikace 3.stran Průmyslová regulace Zákomy a regulace

Technologie, 
průmysl, a 
společnost

Transformace pro zvýšení

schopností SW engineeringu

Ověřitelnost, 
důveryhodnost a 

spolehlivost

Bezpečnostní a ochranné požadavky 

na EV, dobíjecí stanice, sítě, a ochranu 

osobních údajů se stávají stále 

striktnější.

Trend 7

Bezpečnost, 
důvěryhodnost, ochrana

osobních dat

Spolehlivost, 
dostupnost, 

bezpečnost, odolnost
jsou základní požadavky.

`

Chyba

útok

Defect

Interference

Spolehlivost

Securita

Soukromí

Dostupnost

Odolnost

Náhodná či

systémová

Náhodný či 

záměrný

Ochrana osob
a prostředí

Bezpečnos

Soulad s 
ochranou
osob.dat

Dobíjecí infrastruktura
8 trendů
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Bod konvergence sítí a  
vstupní brána IoE

Spolupráce 
dobíjecích sítí, IoV, a 

distribučních sítí

Trend 8

V2G

Dobíjecí 
síť

Internet of 
Vehicles 

(IoV)

Distribuční

síť

Distribuované úložiště 

solární energie

VPP

- Spořádané dobíjení
- Energetické synergie (V2G/V2V)
- Blockchain

- Spoluráce při dobíjení
- Maximalizace účinnosti dobíjení a energ. účinnosti

- Duální ochrana pro bezpečné dobíjení

`

- Peak shaving
- Joint scheduling
- Load balancing

8 trendů
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Business Model Huawei pro dobíjecí průmysl

Zaměření na dobíjecí DC moduly, podpora partnerů vyvíjících dobíjecí
stanice, poskytnutí lepší uživatelské zkušenosti vlastníkům EV vozů.

Huawei Digital Power Výrobce/integrátor Operátor/Poskytovatel služeb

Výkonová elektronika, 
základní komponenty, 

technologie

Digitální, AI 
technologie
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Dobíjecí moduly 20KW a 40kW pro rozvoj dobíjecí infrastruktury

Vysoká účinnost O 1% vyšší účinnsti než stadard v industry

Velmi tichý
provoz

O 9dB nižší hluk @ plném zatížení

<55dB @ silent mode

Srovnatelné
rozměry

40 kW a 20 kW moduly podobných
rozměrů, téměř 100% růst výkonové
hustoty

Vysoká
spolehlivost

＜0.2% poruchovost vůči 2% zavedenému 
standartu pro méně údržby a nákladů

Inteligentní
provoz

Inteligentní O&M

Vzdálený software upgrade

Ultra-fast 
dobíjení

Konstantní rychlo-nabíjení v rozsahu 300 až 

1000 V, pro podporu evoluce EV

Spolupracujeme s lokálními podniky a pomáháme jim uspět prodejem vysoce kvalitních
řešení za nejlepší cenu.

https://olife-energy.com/cz
https://olife-energy.com/cz
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Děkuji za pozornost

Ing. Tomáš Brouček

Czech Digital Power,
Business Director


