
PROJEKT ENERG-POINT
ENERG-SERVIS A.S.

Naše společnost ENERG-SERVIS a.s. se sídlem v Brně a byla založena roku 1999.
Řadíme se mezi renomované firmy v oblasti energetiky. 

Jsme držitelem certifikátů mezinárodně platné normy systému řízení kvality 
ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2015 a OHSAS 18001:2007. 



Zajišťujeme studie proveditelnosti záměru, posouzení možnosti dodatečného příkonu 
pro provoz v místě realizace.

Navrhujeme technická řešení, výběr vhodného typu dle požadavků klienta 
a vypracujeme projektovou dokumentaci.

Zabezpečujeme výstavbu včetně přípojky NN, navýšení stávajícího příkonu 
a optimalizaci sazby či hlavního jističe.

Zprostředkováváme výběr dodavatele elektřiny a pojištění.

Instalujeme stanice, včetně výstavby základů a připojení do sítě dle podmínek 
dodavatele dobíjecí stanice.

Uvádíme stanice do provozu.

Zajišťujeme záruční a pozáruční servis a údržbu, online připojení pro monitoring 
a dálková měření.

Pro naše klienty zajišťujeme kompletní dodávky nabíjecích stanic pro elektromobily, 
které děláme “na klíč” a v rámci výstavby jak veřejných, tak i soukromých 

nekomerčních stanic. Instalujeme všechny typy nabíjecích stanic, které jsou schváleny 
pro provoz v distribučních sítích ČR.

Usilovně se snažíme být společností, která zanechává minimální ekologickou stopu. Dbáme 
na celofiremní sběr papírového a plastového odpadu a použitých baterií, využíváme moderní 
technologie (např. rekuperace v našem novém sídle společnosti) a provozujeme také výzkumné 

centrum spojené s FVE.

Ohledy na přírodu bereme opravdu vážně, to dosvědčuje i fakt, že několik let provozujeme 
Fotovoltaický výzkumný park, který má za cíl experimentálně odzkoušet různé typy 

fotovoltaických systémů a porovnat jejich efektivitu. Park je umístěn v jedné z poboček naší 
společnosti a v současné době je v provozu 12 nezávislých elektráren, které nám umožňují 

testovat nové, ale i běžně využívané technologie. Celkový výkon tohoto systému 
dosahuje 170 kWp.

Díky našemu výzkumnému parku mohou klienti získat informace o výrobě elektrické energie 
a porovnat různé typy fotovoltaických panelů a technologií. Ve spolupráci s Vysokým učením 

technickým a Masarykovou univerzitou v Brně aplikujeme nejnovější poznatky do praxe.



ENERG-POINT

V rámci projektu Energ-Point jsme se rozhodli spojit dvě komponenty, 
nabíjecí stanici pro elektromobily a elektroměrový rozvaděč (schváleno dle norem 

pro distribuci E.ON, ČEZ a PRE), do jednoho zařízení. Hlavní výhodou našeho 
projektu je obrovská úspora místa a nákladů, protože se bude jednat 

jen o jeden výkop a jednu montáž. 

Další výhodou je integrace elektroměrového rozvaděče bez nutnosti větších zásahů 
(instalace dalších zařízení apod.) v rozvodně nízkého napětí. 

Tím, že je rozvaděč umístěn na veřejně přístupném místě, není nutné zajišťovat 
přístup pracovníků distribuce do rozvodny, protože spotřebu si mohou vyčíst přímo. 

Dále jsme si dali záležet na vývoji atraktivního designu s volitelnou barebností 
a LED pásky.

Námi navržené řešení Energ-Point je osazeno 
rakouskou nabíjecí stanící KEBA P30 o maximálním 
nabíjecím výkonu 22kW/AC/400V/50Hz 
a nejrozšířenějším nabíjecím konektorem 
TYPE 2 Mennekes. 

Nabíjecí stanice KEBA P30 je integrována 
do nerezového pouzdra. Díky vícebarevnému LED 
indikátoru má uživatel přehled o aktuálním 
stavu nabití. Díky integrované kontrole chybného 
stejnosměrného proudu nebylo nutné použití 
přepínače FI typu B, který by projekt 
zbytečně prodažil. 

Meření energie s certifikací MID umožňuje zjišťování 
hladiny energie v nabíjecí stanici. Jednou z hlavních 
výhod tohoto řešení je kompatibilita s většinou 
elektromobilů (BEV) a plug-in hybridů (PHEV).

Ostatní technické údaje:

Provedení: Antivandal, celonerezové
Krytí: IP54
Barevné provedení: modrý komaxit 
(pro zákazníky v libovolném barevném provedení) 
Indikace: vícebarevný provozní LED indikátor



PLACENÉ NABÍJENÍ ENERG-POINT

Je možné nabíjet dvěma způsoby. První možností je nabíjení formou registrovaného 
uživatele, tzn. je vytvořen účet, na kterém je daný kredit a registrace 

v systému EVMapa.cz. 

Druhou možností je forma neregistrovaného uživatele, tzn. jakýkoliv uživatel, 
ať už zahraniční, nebo také uživatel jiného systému, muže na naší stanici také nabíjet 

a to prostřednictvím dobití skrze bankovní kartu.

OK?

UŽIVATEL
CLIP (+XXX XXX XXX XXX)

Vložte PIN Nabíjení povoleno

DTMF PIN

NABÍJECÍ
STANICE



ČISTÉ NABÍJENÍ ENERG-POINT

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Elektřinu pro nabíjení elektromobilů si vyrábíme sami pomocí 196 fotovoltaických 
panelů (dále také FVE) o celkovém výkonu 43 kW na střeše objektu. Elektřina proudí 

primárně do nabíjecí stanice. Pokud nikdo nenabíjí, vyrobená elektřina slouží 
pro provoz budovy. 

Dalším krokem k decentralizaci bude plánované osazení bateriového úložiště. 
FVE generuje průměrnou roční výrobu 43 MWh a úsporu 50,3 tuny CO2.

Jako průkopník mezi soukromými společnostmi v Brně (dle aktuálních informací 
v celém Jihomoravském kraji) jsme první a jediní, kdo se rozhodl pro opravdu čisté 

nabíjení elektromobilů a uvedl jej do praxe.

MOŽNOST NAPÁJENÍ NABÍJECÍ
STANICE Z FVE NEBO ELEKTRICKÉ SÍTĚ

PRŮMYSLOVÁ HALA
S FVE NA STŘEŠE BUDOVY

NABÍJECÍ STANICE
U BUDOVY

PARKOVIŠTĚ

KANCELÁŘSKÁ BUDOVA

PŘÍVOD Z FVE

NAPÁJENÍ NABÍJECÍ STANICEPŘIPOJENÍ DO ROZVODNÉ
SÍTĚ DISTRIBUCE

NN ROZVODNA
S PLANOVANÝMI

BATERIEMI



BUDOUCÍ VÝVOJ PROJEKTU

Nechceme usnout na vavřínech a projekt čistého nabíjení dále rozvíjet. 
Další metou v rámci tohoto projektu je pro nás pořízení bateriového úložiště 

a integrace nabíjení pro elektrokola.

Pořízení bateriového úložiště
Plánujeme ENERG-POINT inovovat a rozšířit o bateriové úložiště, 

které by při nedostatku výkonu z FVE a díky chytře načasovanému nabíjení baterií, 
umožnilo čisté nabíjení elektromobilů i například mimo výrobní špičku FVE, zejména 

v noci. Právě bateriové úložiště nám poslouží k eliminaci vlivu nabíjecí stanice 
na rozvodnou síť tím, že pokud je potřeba, tak jen nejnutnější část energie bude 

odebírána ze sítě a zbytek z bateriového úložiště. Toto řešení nás posune na další 
level k decentralizaci čistého nabíjení.
Doplnění dalšího nabíjecího místa 

(úvaha nad výkonnější nabíjecí stanicí)
Integrace nabíjení elektrokol

Pořízení elektromobilu



SHRNUTÍ PROJEKTU

1. Čisté nabíjení – propojení nabíjení stanice a FVE

2. Vybudování bez dotací

3. Propojení „zlatých českých ručiček“ – česká montážní 
společnost, česká společnost na zpracování nerezu, 
česká společnost vyvíjející a provozující SW pro nabíjení

Jsme první v Brně a jdeme příkladem:

1. Unikátní spojení nabíjení stanice a elektroměrového rozvaděče

2. Tlak na další rozvoj

Dodání a montáž zajistíme pro jakéhokoli zákazníka:

1. Nadšenci do elektromobility

2. Municipality a subjekty veřejné správy obecně

3. Soukromé společnosti

4. Obchodní a zábavní centra

5. Distributoři a dodavatelé el. energie (E.ON, ČEZ, PRE)

Jdeme přírodě a úsporám naproti:

1. Většinu el. energie pro provoz stanice si sami vyrobíme 
pomocí FVE

2. Nezatěžujeme distribuční síť a nepotřebujeme její rozšíření 
pro provoz stanice

3. Sami si vyrobíme 43 MWh/ročně a uspoříme 
50,3 tuny CO2/ročně.

Zajímavost

Inovativní přístup

Replikační potenciál

Úspora energie /
vliv na životní prostředí

www.energservis.cz

Za projektem Energ point stojí 
obchodní ředitel Ing. Adam Šmákal, 
který je příznivcem alternativních pohonů, 
primárně elektromobilů.


