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Pohled do nedaleké budoucnosti:  
Hager FLOW a zapojení elektromobilů 
do energetické správy domácnosti

Výrobci se předhánějí ve výstavbě super-
chargerů, které zvládnou plné nabití auta za 
pár desítek minut, ale trhu prozatím domi-
nují a ještě nějakou dobu dominovat budou 

Wallboxy s nabíjecím výkonem do 22 kW 
– protože jejich určení odpovídá potřebám 
většiny uživatelů elektromobilů a především 
možnostem rozvodných sítí v našich měs-
tech a vesnicích. Skupina Hager v celé Ev-
ropě úspěšně nabízí svým zákazníkům právě 
tato zařízení a spolupracuje na rozšiřování 
nabíjecích míst v mnoha zemích se silný-
mi partnery.

Tolik zhodnocení současné situace. Ale 
nebyla by to společnost Hager, kdyby pro 
své zákazníky nepřipravovala produkt, kte-
rým by zase posunula hranice o kousek dál. 
Vlastně se nedá říci, že jde jen o produkt, 
protože se spíš jedná o ucelené řešení ener-
getické správy objektu, nazvaném FLOW. 

Hager vždy patřil k průkopníkům moder-
ních technologií a umožňoval svým zákaz-
níkům získávat náskok před konkurencí. 
V roce 2022 pro ně firma Hager chystá dal-
ší generaci Wallboxů, která je připravena na 
vzdálenou správu uživatelů i řízení nabíje-

ní aut v závislosti na volné kapacitě přípoj-
ky zákazníka, podle aktuální zátěže v do-
mácnosti.

Pojďme si přiblížit, co se pod pojmem 
energetické správy objektu vlastně ukrý-
vá. Mnoho majitelů objektů řeší energetic-

kou náročnost svých domovů a hledá možné 
úspory nebo optimální řešení tam, kde např. 
nedostačuje kapacita distribuční sítě a oni 
pak nevědí, jak nabít svůj elektromobil 
u domu, vyřešit topení a podobně. K tomu 
je možné využít nový modul XEM461, kte-

Jan Franěk, produktový specialista, 
Hager Electro, s. r. o.

Obr. 1. Modul XEM461 se za uživatele o vše 
postará

Obr. 2. Schéma propojení jednotlivých technologických komponent

Obr. 4. 
Zobrazení 
výkonů 
a prognózy

Obr. 3. 
Zobrazení 
výkonu 
energe-
tického 
systému

Rostoucí trh s elektromobily není vlastně žádným překvapením. Společenská poptávka 
spojená s tlakem na snižování emisních limitů aut je jednou z hnacích sil tohoto odvětví. 
Nemusíte patřit mezi příznivce dramatických a překotných změn a už vůbec ne jakýchko-
liv tlaků spojených s dotacemi nebo emisními limity, ale vzhledem k neustálému zlepšo-
vání dostupných technologií a jejich téměř skokovému vývoji v posledních letech brzy na-
stane doba, kdy žádné pobídky a dotace nebudou potřeba.
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Obr. 5. Využitelnost produkce fotovoltaiky

Obr. 6. Rozložení celkové spotřeby

Obr. 7. Úspory

řešení pro své zákazníky, může získat více 
informací na některém z pořádaných škole-
ní – webinářů. Termíny budou uvedeny na 
webových stránkách Hager.
www.hager.cz

Obr. 8. Nabíjecí stanice witty flow

Příkladem kvalitní spolupráce se stala 
květnová dodávka nabíjecích stanic Hager 
witty.park 2 × 22 kW pro společnost Reno-
car, a. s., Brno, která patří k významným 
autorizovaným prodejcům značek a posky-
tovatelům servisu BMW. Dodávka nabíje-
cích stanic Hager byla zajištěna ve spolu-
práci s firmou NTL Forensics, a. s.

Obr. 10. Detail nabíjecí stanice Hager witty.park

Obr. 9. Rychlá a spolehlivá nabíjecí stanice 
společnosti Hager witty.park 2 × 22 kW včetně 
rozváděčů Hager s řízením nabíjení

rý se za uživatele o vše postará. A jak to 
vlastně funguje?

Uživatel má na střeše několik FV panelů, 
v technické místnosti úložiště energie (akumu-
látor), v garáži elektromobil (případně několik) 
a přípojku k distribuční síti. Jak si ale poradit 
se správou a režimem této situace, nestát se ot-
rokem technologie a mít vše v klidu a přehled-
ně pod kontrolou?

Řešení začíná instalací XEM461 a nasta-
vením správy energií, čili určením pravidel, 
např. který ze zdrojů má kdy přednost. K tomu 
všemu se uživatel dostane přes přehledné 
a intuitivní webové rozhraní, kde pak může 
sledovat nejen směry přetoků energií, stav 
nabití auta (pokud podporuje ISO 15118), ale 
např. i dosaženou úsporu ve sledovaném obdo-

bí. Snadno zjistí, kolik energie vyrobily během 
slunečného dne jeho FV panely a kam tato 
energie směřovala. Kolik toho bylo uloženo 
do úložiště, jaká část sloužila k provozu domu, 
případně kolik přebytků se podařilo prodat 
zpět do distribuční sítě nebo kolik z toho po-
sloužilo k dobití zaparkovaného elektromobilu.

Někomu to může připadat jako scénář k fil-
mu z budoucnosti, pro zákazníky firmy Hager 
se to již dnes stává běžnou realitou. Zájem-
ci se mohou seznámit s možnostmi systémo-
vého řešení na demostránce https://icharge-
front.azurewebsites.net/Home a pak oslovit 
svého dodavatele, který připraví podklady pro 
projektanta a navrhne optimální řešení.

Kdo by se chtěl stát jedním z široké rodiny 
uživatelů Hager nebo integrátorem FLOW 
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