
afregningsproces, som er vigtig for brugere, blev også omfattet. Det 
3-årige projekt dækker alle aspekter af ladeprocessen, og blev finan-
cieret af Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure. 
Konsortiet blev ledet af BMW Group og omfattede også Allego 
GmbH, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Siemens AG og Phoenix Contact 
E-Mobility GmbH. Med indvielsen af dette high-tech ladesystem i 
Jettingen-Scheppacher i Bayern i Tyskland på A8 motorvejen mellem 
Ulm og Augsburg i december 2018 demonstrerede konsortiet, at 
ladetider på mindre end 3 minutter for de første 100 km rækkevidde 

er muligt i virkelig-
heden. Det tager 
kun 15 minutter at 
gå fra 10% til til 80% 
opladning (State of 
Charge – SOC) - det 
vil sige et næsten 
fuldt opladet batteri. 

En afgørende forudsætning for udbredt brug af elektro- 
mobilitet er muligheden for at oplade et køretøj på få minut-
ter. Resultatet af et forskningsprojekt på et serviceområde 
langs A8 motorvejen i Tyskland viser, at opladning på få  
minutter nu virkelig er muligt. Det vand-glykol kølede HPC 
ladesystem fra Phoenix Contact spiller en vigtig rolle for at 
opnå dette mål. 

Det tager for lang tid at oplade elektriske køretøjer, og de er ikke helt 
praktiske til hverdagsbrug. Mange bilister anfører dette eller lignende 
argumenter, når emnet e-mobility tages op. For at e-mobility skal blive 
bekvemt nok til hverdagsbrug, skal de elektriske og fysiske begræns-
ninger for alle komponenter og systemer, der er involveret i opladnin-
gen, undersøges. Derfor blev forskningsprojektet FastCharge lanceret 
i 2016. I løbet af projektet blev ladeeffekter på op til 450 kW testet. 
Målet var at gøre ladeprocessen så hurtig og nem at benytte som det 
at tanke op.

Det samlede projekt fokuserede på at undersøge alle aspekter ved 
hurtig opladning med det formål at gøre de nødvendige teknologier 
praktiske til hverdagsbrug. Derudover undersøgte projektgruppen 
også de grundlæggende principper og processer for drift af ultra- 
hurtige ladesystemer. Plug & Charge, den automatiske login og  

High Power Charging til hverdagsbrug
Hurtig opladning på Euro Rastpark i Jettingen, Tyskland

FastCharge research projektet på Jetting-Scheppach servicestationen 
på A8 motorvejen. Med HPC bliver el-biler egnede til hverdagsbrug 
takket være hurtig opladning ved elektriske ladestationer.

Ny rekord:  
ladestationen til højre leverer 450 kW og den til venstre oplader 
ved 175 kV.

Jettingen-Scheppach servicestationen på A8 motorvejen: HPC vil 
muliggøre hurtig opladning af elektriske køretøjer ved elektriske 
ladestationer.

High Power Charging stik fra Phoenix Contact: elektriske køretøjer 
er nemme at oplade på blot få minutter. 

Opladning med testkøretøjer

Denne kraftige ladeinfrastruktur kræver køretøjer, som kan håndtere 
de høje strømme og lagre dem i deres batterier. Porsche og BMW 
leverede specifikt udstyrede testkøretøjer til FastCharge projektet. 
BMW konverterede en i3 og udstyrede den med et højspændings-
batteri med 57 kWh nettokapacitet. Det tager 15 minutter at oplade 
til 175 kW. Porsches modificerede Panamera går skridtet videre og 
har en nettokapacitet på omkring 90 kWh. Bilen opnår en indledende 
ladeeffekt på mere end 400 kW, hvilket muliggør ladetider på mindre 
end 3 minutter for de første 100 km rækkevidde. Begge køretøjer er 
udstyret med kraftige kølesystemer for at nedkøle batteriet under 
opladning. 

Jo højere spænding og effekt, jo hurtigere lader batteriet. Men 
hurtig opladning har nogle ulemper. Høje ladestrømme genererer en 
masse varme. Den nye FastCharge ladeinfrastruktur opnår spændinger 
på op til 920 volt og effekt på op til 500 A, hvilket stiller store krav til 
alle ladeinfrastrukturens komponenter, inklusiv batteriet. For at  
reducere presset på komponenterne, skal de systemer, der overfører 
energi, afkøles. 

Lavspændingstilslutning er tilstrækkeligt for 
ladestation

En ladecontainer, som udover tilslutningen til det offentlige netværk 
indeholder power elektronik til to ladepunkter, kan levere 175 kW 
ved det ene ladepunkt og 450 kW (unikt indtil videre) ved det andet 
ladepunkt. En lavspændingstilslutning er alt, hvad der behøves til lade-
containeren. Det er ikke nødvendigt med en kompleks mellemspæn-
dingstilslutning. Alligevel er der tilstrækkelig strøm til rådighed til at 
oplade to køretøjer samtidigt ved en høj effekt. Systemet med de nye 
ladestationer, som er designet af Allego, anvender Europas standard 
Type 2 køretøjsstik fra Combined Charging System (CCS). 

Elektriske køretøjer med et CCS Type 2 stik kan også lades op på 
begge stationer, fordi ladeinfrastrukturens elektronik tilpasser sig til 
den maksimale ladeeffekt, der kræves af køretøjet – og det gør det 
bagudkompatibelt. CSS Type 2 ladestandarden er allerede etableret i 
Europa og Amerika. 

Lang rækkevidde med ekstremt hurtige  
ladetider

Afhængig af køretøjet kan systemet oplade 400 V og 800 V batterier 
via de afkølede HPC ladekabler fra Phoenix Contact, som er anvendt i 
FastCharge projektet. Hurtig opladning af en elektrisk bil bliver mere 
og mere som at fylde en tank på en konventionel bil. Den avancerede 
ladeteknologi gør det muligt at genoplade en elektrisk bils batteri ved 
en konstant ladestrøm på 500 A på samme tid, som det tager at holde 
en kaffepause. 

Allerede under udviklingen af HPC teknologien fokuserede 
Phoenix Contact på at holde installationstiden på et minimum. Der 
blev udviklet en speciel kabelgennemføring, som sikrer, at ladekablet 
er nemt at montere på ladestationen. Derfor kan HPC ladestationerne 
opsættes næsten lige så hurtigt som en konventionel, elekrisk ladesta-
tion. 

Teknologien er lige så brugervenlig at vedligeholde, som den er at 
installere. I modsætning til konventionelle ladestationer er HPC’er 
udstyret med et intelligent væskekølesystem, som sikrer, at køretøjets 
stik og ladekabel ikke overophedes. Kølevæsken er en miljøvenlig 
vand-glykol blanding, som gør kølekredsløbet i dette semi-åbne system 
meget nemmere at vedligeholde end vedligeholdelseskrævende køle-
systemer, der anvender oliebaseret afkøling. 



Hvad viste FastCharge projektet?
FastCharge Euro Rastpark Jettingen projektet viser, at 
elektriske køretøjer kan benyttes i hverdagen og over lange 
afstande. 

Konsortiets partnere passede perfekt sammen med deres 
ekspertise og teknologier under den korte projektperiode, og 
ydede et vigtigt bidrag til accepten af batteridrevne elektriske 
køretøjer. 

I fremtiden vil det kun tage få minutter, ikke timer, for 
bilister at “tanke” en elektrisk bil og fortsætte deres køretur.

Sensorer i køretøjsstikket

Ladekabler i offentlige, elektriske ladestationer udsættes for stor 
mekanisk belastning, hvis de for eksempel tabes eller køres over. 
Pinbelægningen udsættes for den største belastning. Derfor blev HPC 
stikket fra Phoenix Contact designet, således at kontaktrammerne og 
kontakter hurtigt kan udskiftes. Det gør reparationer hurtige og 
enkle, minimerer ladestationens stilstandstid og eliminerer behovet 
for dyre udskiftninger af hele ladekablet. 

Inde i selve køretøjsstikket er der endnu mere intelligent teknologi: 
Indbyggede sensorer giver information om den overordnede status for 
HPC stikket, dets forbrug og slid såvel som yderligere analysedata. Alt 
denne information lagres i køretøjsstikket og overføres til operatøren 
i real tid. For at sikre sikkerheden overvåges systemet konstant for 
overophedning. Derudover er HPC ladekablet CE-certificeret og 
overholder alle krævede standarder. 

En af de største udfordringer i udviklingen af hurtige ladekabler var 
at designe tværsnittet af ladekablet samt størrelsen og vægten for 
køretøjsstikket til at være så praktisk som muligt. Denne udfordring 
kunne kun klares ved at udvikle et intelligent og effektivt kølesystem 
samt designe et nøje udtænkt kabel. Derudover er stikkene udstyret 
med forsølvede kontakter og en kontaktholder, som takket være sin 
gode termiske ledeevne, også fungerer som køleelement. Dermed 
opnås et meget højt niveau af stabilitet og optimal køling på samme 
tid. 
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Drink your coffee 
in 3 minutes? 
Because you won't need more time than that at the charging station.

With High Power Charging from Phoenix Contact, you can charge your battery for a 
range of 100 km in just three to five minutes. At the center of this new technology is 
a high performance charging connector with intelligent cooling that makes a charging 
capacity of up to 500,000 W possible. Your coffee will still be hot when you drive on.

FastCharge projektgruppen med ladecontainer, ladestationer og 
testkøretøjer fra Porsche og BMW: Markus Göhring (Porsche),  
Frank Bauer (BMW Group), FastCharge projektleder Stephan  
Elflein (BMW Group), Bernhard Pufal (Allego), Gerhard  
Oberpertinger (Siemens) og Robert Ewendt (Phoenix Contact)


