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Què és USER-CHI?
Voleu una Europa on es puguin recarregar vehicles elèctrics de manera
generalitzada, eficient i funcional per als usuaris?
Doncs ja la teniu aquí: USER-CHI ofereix tecnologia industrial pensada per a la
ciutat i centrada en els usuaris. USER-CHI cocrearà i demostrarà com funcionen
les solucions intel·ligents al voltant de set nodes de connexió dels corredors
Mediterrani i Escandinàvia-Mediterrani de la Xarxa Transeuropea de Transports
(TEN-T), entre febrer del 2020 i gener del 2024, per impulsar l’adopció
generalitzada del mercat de la mobilitat elèctrica a Europa.

Objectius
USER-CHI mostrarà el gran
potencial de l’electromobilitat
a Europa a través de:

Dissenyar xarxes
de recàrrega segons
les necessitats dels
usuaris

Incorporar un
marc i una
plataforma
d’interoperabilitat

Millorar el
desplegament
d’infraestructures
escalables mitjançant
la integració de xarxes
intel·ligents d’energia

Desenvolupar
sistemes de recàrrega
comercialitzables,
innovadors i molt
pràctics

Codissenyar
i exhibir models
comercials i de
negoci innovadors
i sostenibles

Productes USER-CHI

Ciutats USER-CHI

Per assolir els seus objectius estratègics, USER-CHI dissenyarà i desenvoluparà
un conjunt de solucions que tinguin en compte tots els aspectes d’un desplegament
generalitzat dels vehicles elèctrics:

Es demostrarà com funcionen les solucions
USER-CHI en cinc zones urbanes del territori europeu:

CLICK – Charging location

INCAR – Interoperability, charging

Eina en línia per planificar la ubicació de
la nova infraestructura de recàrrega a
les ciutats i els corredors TEN-T.

Plataforma que ofereix, als conductors
de vehicles elèctrics, itinerància i accés
sense barreres als punts de recàrrega,
així com altres serveis integrats i
innovadors que hi estiguin relacionats.

and holistic planning kit:

Stations of the future handbook:
Pautes i recomanacions per dissenyar
l’estació de recàrrega perfecta del futur
centrada en l’usuari.

eMoBest – e-Mobility replication
and best practice cluster:
Plataforma de col·laboració per facilitar
la transferència de bones pràctiques
entre les ciutats on es fan demostracions
i rèpliques.
INFRA – Interoperability framework:
Paquet de normes, directrius i
recomanacions que donaran suport a
processos d’alta interoperabilitat entre
els grups d’interès de l’electromobilitat.

and parking platform:

SMAC – Smart Charging tool:
Eina que ofereix la integració de xarxes
intel·ligents d’energia i serveis de gestió
a demanda per a la recàrrega normal,
semiràpida, ràpida i ultraràpida.

Fer recomanacions
legals i normatives
per a un
desplegament
generalitzat dels
vehicles elèctrics

L’àrea metropolitana de Barcelona (Espanya),
Berlín (Alemanya), Budapest (Hongria),
Roma (Itàlia) i Turku (Finlàndia).

TURKU

Atès que la replicació i transferibilitat
a gran escala dels resultats USER-CHI
és una de les bases fonamentals
del projecte, hi haurà dues ciutats
(Múrcia i Florència) que
replicaran les solucions
seleccionades.

Berlín

INSOC – Integrated solar DC charging
for Light Electric Vehicles (LEVs):
Solució que combina la recàrrega,
la producció in situ d’energia renovable
i l’estacionament segur per a vehicles
elèctrics lleugers.
INDUCAR – Inductive charging for e-cars:
Solució de recàrrega sense contacte i
altament automatitzada per a cotxes
elèctrics.
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