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Największy projekt elektryfikacji transportu publicznego w Europie



Projekt elektryfikacji transportu publicznego w Zielonej Górze 
oparty jest na wymianie taboru na  47 autobusów elektrycznych 
Ursus City Smile o długości 12 metrów i pojemności baterii  
90 kWh, dostawie 28 stacji ładowania zajezdniowego o mocy 
80kW oraz instalacji wielowyjściowych stacji ładowania na 
11 pętlach o indywidualnej mocy od 200kW do 800kW. 

Stacje ładowania na pętlach zasilane są z sieci SN 
i zainstalowane są w obudowach betonowych 
zintegrowanych z transformatorem SN/NN. 

Projekt elektryfikacji  transportu  
publicznego w Zielonej Górze
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Do dyspozycji elektrycznej floty autobusowej 
jest 31 zautomatyzowanych punktów ładowania 
z odwróconym pantografem. Stacje szybkiego 
ładowania są wyposażone w inteligentne, 
dynamiczne zarządzanie mocą. 

W zajezdni zainstalowaliśmy 28 dwuwyjściowych stacji 
ładowania, wyposażonych w dynamiczne zarządzanie 
mocą. Każdy punkt to 80 kW (lub 2 x 40 kW). Ładowanie 
odbywa się poprzez złącze CCS Combo 2. Infrastruktura 
została uzupełniona pantografową stacją ładowania 
o mocy 400 kW.  

O infrastrukturze: 



Flota autobusów 
Ursus City Smile



W zakresie monitorowania i zarządzania 
stacjami ładowania autobusów elektrycznych:

obsługa standardu protokołu OCPP 1.6, monitorowanie 
statusu urządzeń, rejestracja transakcji ładowania, 
zarządzanie stacjami ładowania, alerty i powiadomienia 
ułatwiające diagnostykę stacji ładowania, raportowanie.

W zakresie monitorowania i zarządzania 
autobusami elektrycznymi:

integracja urządzeń monitorujących w autobusach 
elektrycznych, monitorowanie statusu zasięgu pojazdów, 
SoC oraz pozycji GPS autobusów elektrycznych,
import rozkładów jazdy autobusów i wykorzystanie 
ich do określania stanu autobusów (zasięgu i SoC)
względem zaplanowanego rozkładu jazdy.

System monitoringu 
/ telemetryczny
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Lokalizacje stacji ładowania 
w  Zielonej Górze
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Kontakt

contact@ekoenergetyka.com.pl
+48 68 328 20 68
ekoenergetyka.com.pl

Rynek autobusowy
+48 507 417 831 

Rynek samochodowy
+48 504 960 493

Całodobowy numer serwisowy
+48 690 232 323

Ekoenergetyka - Polska S.A.
ul. Nowy Kisielin - Rozwojowa 7A, 
66-002 Zielona Góra, Polska
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