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Limitação de 
responsabilidade

A CIRCUTOR, SAreserva-se o direito a realizar modificações, sem aviso prévio, no equi-
pamento, ou nas especificações do equipamento existentes no presente manual de ins-
truções.

A CIRCUTOR, SA põe à disposição dos seus clientes as últimas versões das especifica-

ções dos equipamentos e os manuais mais atualizados na sua página web.                 
   

         www.circutor.com 

Histórico de revisões
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INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS DE AUTOR
Este documento está protegido por direitos de autor, 2019 propriedade da Circutor, 
S.A. Todos os direitos reservados. A Circutor, S.A. Reserva-se o direito a realizar 

modificações, em qualquer momento e sem aviso prévio, nos produtos descritos no 

presente manual de instruções.

Não é permitido reproduzir, copiar, traduzir ou ceder a terceiros qualquer parte deste 

manual, seja em que formato for, sem contar com a autorização prévia do fabricante 

original. As informações deste manual pretendem ser precisas e fiáveis. No entanto, o 

fabricante original não assume qualquer responsabilidade pela utilização que se faça 

do mesmo, nem pelas infrações que se possam cometer contra terceiros devido à sua 

utilização.

Todos os nomes de produtos e marcas registadas pertencem aos seus respetivos 

proprietários.
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Este manual proporciona informações sobre a colocação em funcionamento 
de URBAN, que foi criado e verificado para permitir carregar veículos 
elétricos, conforme a norma internacional IEC 61851.

Este documento contém diferentes secções, entre elas as instruções de 
instalação passo a passo e os dados técnicos.

ATENÇÃO!
Indica que podem ocorrer danos materiais se não se adotarem 
as precauções adequadas

1

NESTE DOCUMENTO SÃO UTILIZADOS OS SEGUINTES 
SÍMBOLOS PARA ASSINALAR INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
IMPORTANTES

• Cumpre a norma IEC 61851, sistema condutor de carregamento 
para veículos elétricos (IES 61851-1 e IEC 61851-22)

• Cumpre a norma IEC 62196, Bases, conectores, conectores de 
veículos e entradas de veículos (IEC 62196-1 e IEC 62196-2)

• Normas: 2014/35/UE, LVD;2014/30/UE, EMC

• O leitor RFID cumpre a norma ISO 14443A/B
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Introdução

O ponto de carregamento pode não incluir elementos de proteção elétrica.

• Leia todas as instruções antes de 

utilizar e configurar o equipamento.

• Não utilize este equipamento 

para outra coisa que não seja o 

carregamento do veículo elétrico.

• Não modifique o equipamento. 

Se realizar modificações, a 

CIRCUTOR recusará qualquer 

responsabilidade e garantia 

perderá a sua validade.

• Cumpra estritamente a normativa 

de segurança elétrica aplicável no 

seu país.

• Não repare, nem manipule o 

equipamento enquanto o mesmo 

está conectado a uma fonte de 

alimentação elétrica.

• Apenas pessoal formado e 

qualificado deverá ter acesso aos 

componentes elétricos do interior 

do equipamento.

• Peça a um técnico qualificado que 

realize anualmente uma inspeção 

da instalação.

• Retire de serviço qualquer 

elemento que apresente avarias 

e possa ser perigoso para 

os utilizadores (conectores 

danificados, tampas que não 

fecham, etc.)

• Utilize exclusivamente peças 

de substituição fornecidas pela 

CIRCUTOR.

• Não utilize o equipamento se a 

caixa ou o conector VE estiverem 

danificados, rachados, abertos ou 

indiquem qualquer outro sinal de 

danos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia atentamente todas instruções antes de utilizar o 
equipamento.
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(1)As bases dos conectores podem variar em função do modelo.       

URBAN M21 - T21 - M22 - T22 - T22-C - T24-MIX

1.- Tampa                     4.- Acesso ao bloqueio com chave 
2.- Balizas LED                5.- Base    
3.- Base conectores (1)        6.- Display e Leitor RDIF 
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Perspetiva geral
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URBAN WB PEQUENO

URBAN WB GRANDE

1.- Tampa    4.- Base conectores (1) 
2.- Acesso com chave        5.- Suporte de parede   
3.- Display e Leitor RDIF       6.- Base  
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O ponto de carregamento pode não incluir elementos de proteção elétrica.

• Display: Informações sobre 

o estado dos conectores e 

informações detalhadas como, por 

exemplo, kWh e tempo de duração.

• Bloqueio de conector: O conector 

tipo 2 possui um sistema de 

bloqueio para evitar a desconexão 

do VE enquanto está a carregar.

• Baliza luminosa: Um LED 

tricolorido indica o estado dos 

conectores.

• RFID: Autenticação de utilização de 

conformidade com ISO14443A/B.

• Ethernet: Comunicação TCP/IP 

para a supervisão e a configuração 

remotas.

• Modem 3G (opcional): Para os 

locais em que as comunicações 

por cabo não são suficiente. 

• Medição de energia: Contador 

integrado para medir a potência e a 

energia consumida pelo VE durante 

a transação de carregamento.

• Acesso remoto: Para 

supervisionar e controlar a partir 

de qualquer local.

• Histórico de transações de 
carregamento: O ponto de 

carregamento permite armazenar 

informações sobre as transações 

de carregamento.

• OCPP: Protocolo de                                                                       

comunicações aberto padrão que 

permite a comunicação entre o 

ponto de carregamento e o sistema 

central.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO EQUIPAMENTO
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3

A Iniciar o carregamento

1. O primeiro passo é mostrar o cartão de proximidade ao leitor(2)

Dito isto, a baliza LED ilumina-se em azul e o display mostra a sequência de 
mensagens seguinte:

2. Ligue o cabo ao veículo, escolha uma das tomadas disponíveis (se houver 
mais do que uma) e ligue o cabo ao ponto de carregamento.

Dito isto, o display mostra a seguinte sequência de mensagens:

(2)Se o leitor de cartões de proximidade está desativado, a transação de 
carregamento começa automaticamente quando se deteta um veículo.
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Como utilizá-lo?

B Finalizar o carregamento

1. O primeiro passo é mostrar o cartão de proximidade ao leitor(3)

Dito isto, a baliza LED ilumina-se em verde e o display mostra o resumo da 
transação de carregamento:

2. Desligue o cabo de ambos os lados.

Dito isto, o conector passa a estar disponível e o display mostra a sequência 
de mensagens seguinte:

(3)Se o leitor de cartões de proximidade estiver desativado, a transação de carga 
é parada automaticamente quando se desconecta um cabo do veículo.
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4

A Introdução

O ponto de carregamento pode configurar e monitorizar para estabelecer 
as preferências ou uma configuração específica através da porta de 
comunicação Ethernet integrada, atribuída no equipamento controlador 
principal.

B O que é necessário

Antes de continuar com a configuração, verifique que os seguintes aspetos 
estão prontos:

Computador com Microsoft Windows, no 
mínimo com Windows XP

Cabo UTP 

IPSetup.exe (Software fornecido pela 
CIRCUTOR)
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Como configurá-lo?

O ponto de carregamento é fornecido com uma configuração de rede 
pré-determinada de “DHCP desativado”. Isto significa que a estação de 
carregamento tentará obter um endereço IP de um servidor DHCP disponível 
na rede.

A ligação direta de um PC a um ponto de carregamento dever-se-á fazer com 
um endereço IP estático. O PC e o ponto de carregamento devem estar na 
mesma rede e no mesmo intervalo.

C Ligação

Para alterar o IP do ponto de carregamento, utilize a opção “IPSetup”.

• Introduza o MAC do equipamento

• Introduza o endereço IP desejado

• Clique em “Configure”

Dito isto, abrir-se-á automaticamente a página web de configuração no 
navegador web pré-determinado.
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5
A página web de configuração permite gerir os ajustes de rede, atualizar 
equipamentos e outras opções.

Para aceder à página web de configuração, abra um navegador web e introduza 
o endereço IP configurado anteriormente.

A Dashboard

Visão Geral

O ecrã “Summary” mostra as seguintes informações relevantes:

• Firmware version: Versão do firmware atual do ponto de carregamento

• MAC Address: Identificador do cartão de rede do ponto de carregamento
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Página web de 
configuração

Devices Status

O ecrã “Devices Status” mostra as seguintes informações relevantes:

• Device name: Nome dos equipamentos do ponto de carregamento

• Status: OK (em linha) / NOT OK (sem ligação)
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System Status

As informações indicadas neste ponto referem-se basicamente ao estado da 
placa de controlo do ponto de carregamento.

São necessárias para o pessoal técnico de serviço, mas não mostra quaisquer 
informações sobre a ligação externa do ponto de carregamento ou da sessão 
de carregamento.
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Modem Status

Quando a conexão se realizar corretamente, esta secção mostra o IP público, 
a intensidade do sinal e outras informações relacionadas com o cartão SIM.

Sinal bom Sinal mauSinal moderado

-80 dBm -90 dBm-50 dBm -100 dBm

O diagrama seguinte mostra um alcance aproximada da intensidade do sinal 
que se pode obter em função da localização do ponto de carregamento:
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Drivers

As informações indicadas neste ponto referem-se aos controladores 
que necessita o ponto de carregamento para reconhecer os diferentes 
equipamentos dentro do mesmo, como os sistemas de medição, o controlador 
Mode 3, o leitor RFID, etc.
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Repository Sources

As informações indicadas neste ponto referem-se basicamente ao 
comportamento interno do ponto de carregamento.

São necessárias para o pessoal técnico de serviço, mas não mostra quaisquer 
informações sobre a ligação externa do ponto de carregamento ou da sessão 
de carregamento.



                                                                         
URBAN - URBAN WB

Manual de instruções22

System Logs

Os registos mostrados neste ponto atualizam-se automaticamente pelo 
ponto de carregamento. Trata-se de uma lista detalhada das sessões de 
carregamento, do desempenho do sistema ou das atividades de utilizadores.

Estes registos são criados a partir do momento em que o ponto de carregamento 
é ligado. Os registos são guardados inclusivamente quando se reinicia o ponto 
de carregamento.
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B Network

Nesta secção visualiza-se a configuração básica dos parâmetros de rede. Ao 
clicar no marcador “Network” aparecerá a imagem seguinte:
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Parâmetro Descrição

Hostname Nome do ponto de carregamento na rede.

Address Type

•Local address: selecione esta opção se o sistema central de 
OCPP está conectado à mesma rede privada que o ponto de car-
regamento. Atribuída à porta Ethernet.

•Static address: selecione esta opção se o modem/router ex-
terno é diferente aos enumerados em seguida. Deve contar com 
um endereço IP estático público; consulte o seu fornecedor de 
SIM.

NOTA: O endereço IP público dever-se-á introduzir manual-
mente no quadro de texto “Public IP”.

•SIERRA Wireless Raven XE H2295EW: selecione esta op-
ção apenas quando o router celular SIERRA Wireless RAVEN XE 
estiver conectado ao ponto de carregamento.

•SIERRA Wireless AirLink LS300: selecione esta opção ape-
nas quando o router celular SIERRA Wireless AirLink LS300 es-
tiver conectado ao ponto de carregamento.

•Embedded modem: Selecione esta opção apenas quando o 
modem estiver integrado na placa de controlo do ponto de car-
regamento.

•Teltonika RUT240 LTE: selecione esta opção apenas quando 
o router celular Teltonika RUT240 LTE estiver conectado ao pon-
to de carregamento.

DHCP Client ID IP de cliente associado ao servidor DHCP (se estiver disponível).

Public IP Endereço IP estático público que se deve introduzir se o forne-
cedor do SIM o comunicar.

IP Address Endereço IP atribuído ao ponto de carregamento.

Netmask Máscara de rede.

Gateway Porta de ligação da rede.
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C Modem

Antes de configurar as comunicações, insira o cartão SIM no modem tal como 
se indica:

Se os três LED não estiverem ligados depois de inserir o cartão SIM, verifique 
a configuração do modem.
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Parâmetro Descrição

APN Nome do ponto de acesso (consultar operador de 
rede do cartão SIM)

User Credenciais atribuídas ao APN

NOTA: Se não forem necessárias credenciais, intro-
duza “1234” em ambos os campos

Palavra-passe

Ping IP Endereço IP onde o ponto de carregamento faça 
ping

Ping period (minutes) Período entre pings

Reset timer (hours) Temporizador para colocar a zero o modem e as 
comunicações

Reset on ping failure
•ON: ativado

•OFF: desativado

Para configurar o modem integrado, consulte esta secção para introduzir os 
parâmetros fornecidos pelo operador de rede do cartão SIM.
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D Segurança

Esta secção indica a configuração básica dos parâmetros de segurança. 
Impedir o acesso sem autorização à página web de configuração. Todos os 
parâmetros estão desativados na configuração de fábrica do equipamento.

Parâmetro Descrição

Authentication ON: autenticação ativada / OFF: autenticação desativada

User Name
Autenticação de nome de utilizador e palavra-passe para a página 
web de configuração.Palavra-passe

Repeat password

Não se esqueça das credenciais. Não é possível restabelecer 
os parâmetros do ponto de carregamento à sua configura-
ção pré-determinada de fábrica.
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E Locale

Esta secção permite-lhe alterar o idioma do ponto de carregamento de entre 
diferentes opções.

Consulte o seu fornecedor quanto à disponibilidade de idiomas.
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F Time

Esta secção permite configurar a hora e a zona horária do ponto de 
carregamento.

Parâmetro Descrição

Time Zone Seleção da zona horária do ponto de carregamento de 
acordo com a localização do mesmo.

Time Data e hora atuais do ponto de carregamento.

Primary NTP Server
Sincronização automática da hora com a Internet.

Secondary NTP 
Server
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G Integrations

Este ponto permite ativar e desativar o serviço OCPP do ponto de carregamento.

Ambos, OCPP 1.5 e OCPP 1.6, estão disponíveis na última versão de firmware.

Para mais informações sobre os parâmetros e ajustes, por favor, 
consulte os capítulos «OCPP 1.5» o «OCPP 1.6» neste manual.?
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H Firmware
O firmware do produto de carregamento pode ser atualizado remotamente 
premindo o botão “Select File”

Abrir-se-á uma janela para selecionar o ficheiro, em seguida, prima “upload”.

Para obter a última versão de firmware, por favor, entre em contacto 
com o departamento de pós-vendas da CIRCUTOR. Para mais 
informações, consulte o capítulo “Ajuda”.

?
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I Atualização da configuração
A configuração do ponto de carregamento pode ser atualizada remotamente 
premindo o botão «Select file». O restabelecimento dos valores de fábrica 
do ponto de carregamento está reservado EXCLUSIVAMENTE ao pessoal de 
serviço. 

Abrir-se-á uma janela para selecionar o ficheiro, em seguida prima «upload».

Para obter o ficheiro de configuração adequado, por favor, entre em 
contacto com o departamento de pós-vendas da CIRCUTOR. Para mais 
informações, consulte o capítulo «Ajuda».
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IntroduçãoA

A finalidade do Open Charge Point Protocol (OCPP) é oferecer uma solução 
uniforme para a comunicação entre o ponto de carregamento e um sistema 
central. Com este protocolo aberto é possível conectar qualquer sistema central 
com qualquer ponto de carregamento, independentemente do fornecedor.

Siga os seguintes passos para configurar o OCPP 1.5 nos pontos de 
carregamento da CIRCUTOR.
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OCPP 1.5

Antes de começarB

Dirija-se ao marcador Setup Webpage > «Network»

O gestor de endereços públicos estabelece de onde se deve obter o ponto 
de carregamento o endereço IP público, para posteriormente o enviar para o 
backend. Podem selecionar-se diferentes valores no ponto «Address Type»:

Verifique os seguintes passos para se certificar do funcionamento correto do 
OCPP 1.5:

Selecione a opção escolhida em «Address Type» de acordo com a sua 
tipologia de rede.

Depois, não se esqueça de guardar as alterações mediante o botão «Save» na 
barra superior direita:
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Dirija-se ao marcador Setup Webpage > «Integrations»

O ponto de carregamento suporta diferentes versões de OCPP, mas só pode 
estar uma ativada.

Volte à página de configuração e prima o marcador «Integrations», selecione 
a opção escolhida em «Available integrations» de acordo com as suas 
diretrizes backend, como se indica na imagem:

NOTA: O ponto de carregamento trabalha como unidade autónoma, se 
tiver selecionado a opção «none». Todos os cartões de identificação estão 
autorizados para iniciar/parar uma nova transação de carregamento e não 
se enviam pedidos ao backend.
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C Configuração

Dirija-se ao marcador Webpage > «Integrations»

Uma vez selecionada a opção OCPP 1.5, aparece um vínculo de acesso à 
configuração OCPP.

Por favor, prima o botão do vínculo, como se indica na imagem:

Abre-se uma nova página web mostrando os ajustes OCPP. Também se pode 
aceder diretamente introduzindo: http://<IP>:8080/html/setup.html.

A primeira vez que se executar a integração selecionada no ponto de 
carregamento, começa em modo de configuração e todos os campos estão 
vazios. 

Os ajustes são sempre guardados, inclusivamente quando se desliga o ponto 
de carregamento, ou inclusivamente se se desativar/para a integração.
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Na página web OCPP, dirija-se ao marcador «Charge Box»

Verifique «Charge Box Identity» e as portas de entrada com base nas diretrizes 
backend. Por favor, contacte o sistema central para obter os parâmetros de 
configuração:

Parâmetro Descrição

ID Identificador de ponto de carregamento

Public IP timeout Tempo de espera máximo para obter o endereço IP público do mo-
dem 3G

OCPP Internal port Porta de entrada para pedidos remotos (internas)

OCPP Public port Porta de entrada para pedidos remotos (públicas)

Client Certificate Fornecido pelo sistema central

Protocolo Se tiver selecionado HTTPS, certifique-se de que dispõe de um cer-
tificado CS Server CA

Authentication Estabeleça uma autenticação, se for necessário
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Dirija-se ao marcador «Central system»

Permite ao ponto de carregamento conhecer onde está alojada a central para 
notificar todos os pedidos. 

Verifique «Central System URL» com base nas diretrizes backend, por favor, 
contacte com o sistema central para obter os parâmetros de configuração:

Parâmetro Descrição

ID Tag Endianness
Tipo de armazenamento para os dados do sistema

Host URL Endereço URL do sistema central

Authentication Pode estabelecer-se uma autenticação para evitar modificações 
nesta página
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Dirija-se ao marcador «OCPP Settings»

Verifique «OCPP Settings» e as portas de entrada com base nas diretrizes 
backend. Por favor, contacte o sistema central para obter os parâmetros de 
configuração:

Antes de realizar qualquer modificações, leia a seguinte tabela 
e ajuste cada opção de acordo com o seu fornecedor backend.
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Parâmetro Descrição

Use local white-list
YES: Lista local de utilizadores autorizados -> ativada

NO: Lista local de utilizadores autorizados -> desativada

Authorization check 
order

LOCAL: A ID da autorização encontra-se na primeira posi-
ção na lista de autorizados local. Se o utilizador não existir na 
lista local, solicita-se que obtenha autorização do backend na 
segunda posição. 

CS: Solicita-se sempre a ID de autorização do backend.

NOTA: Este ajuste só se aplica quando o ponto de carre-
gamento se encontra online, caso contrário, a autorização 
será apenas local.

Authorize always in 
offline mode

YES: Se o utilizador não estiver presente na lista de autori-
zados local e o ponto de carregamento não pode perguntar ao 
backend, o utilizador tem autorização para iniciar uma nova 
transação de carregamento. 

NO: Se o utilizador não estiver presente na lista de autoriza-
dos local e o ponto de carregamento não pode perguntar ao 
backend, o utilizador não tem autorização para iniciar uma 
nova transação de carregamento. 

Retry after CS internal 
error

YES: Ativado: Se StatusNotification, StartNotification ou 
StopNotification não são recebidos corretamente no backend, 
o ponto de carregamento tenta enviar estes pedidos de novo, 
até que sejam corretamente recebidos. 

NO: Desativado.

NOTA: Se o utilizador não estiver presente na lista de au-
torizados local e o ponto de carregamento não pode per-
guntar ao backend, o utilizador não tem autorização para 
iniciar uma nova transação de carregamento. 
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Parâmetro Descrição

Use OCPP time 
synchronization 

YES: Sincronização de data e hora -> ativada. 

NO: Sincronização de data e hora -> desativada. 

NOTA: A data e hora é enviada através do backend em 
cada Heartbeat.

Compress OCPP 
messages 

YES: Comprimir mensagens entre o ponto de carregamento 
e backend -> ativado. 

NO: Comprimir mensagens entre o ponto de carregamento e 
backend -> desativado. 

NOTA: Antes de ativar esta função, consulte o adminis-
trador do seu backend, se o sistema central suportar esta 
função. 

Energy for Start/Stop 
transaction 

PARTIAL: Valor da energia consumida pelo veículo entre iní-
cio e fim. 

TOTAL: Valor da energia acumulada total registada pelo 
contador entre início e fim.

Energy for MeterValues 

PARTIAL: Envia-se em consumo de energia parcial durante 
o carregamento do veículo. 

TOTAL: É enviado o valor da energia total acumulada regis-
tada pelo contador.

Stop charge if StartTran-
saction rejects the user

YES: A transação de carregamento em curso é parada ao re-
ceber uma resposta de backend (StartTRansaction.conf), se o 
utilizador estiver bloqueado, expirado ou invalidado. 

NO: Não para a transação de carregamento, inclusivamente 
quando o backend recusa o utilizador. (StartTransaction.conf) 

NOTA: Ajuste esta opção de acordo com o seu sistema 
de backend. 
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Parâmetro Descrição

Stop charge if 
StartTransaction replies 

ConcurrentTx 

YES: A transação de carregamento em curso é parada ao re-
ceber uma resposta de backend (StartTRansaction.conf), se o 
utilizador já estiver envolvido em outra transação. 

NO: Não para a transação de carregamento, inclusivamente 
quando o backend recusa o utilizador. (StartTransaction.conf) 

NOTA: Ajuste esta opção de acordo com o seu sistema 
de backend. 

Require auth. At remote 
Start 

YES: O ponto de carregamento envia um pedido de autoriza-
ção antes de iniciar um novo pedido de transação de carre-
gamento remoto. 

NO: O ponto de carregamento inicia uma nova transação de 
carregamento remoto sem pedido de autorização. 

Active Power in 
MeterValues 

YES: Se enviar a potência (Power.Active.Import) e a energia 
(Energy.Active.Import.Register) consumida pelo veículo den-
tro dos pedidos dos valores de contador. 

NO: Apenas é enviada a energia consumida dentro do pedido 
de valores de contador. 

Heartbeat interval Intervalo Heartbeat (em segundos) para o sistema backend. 

Connection timeout Limite de tempo (em segundos) antes de conectar com o sis-
tema central.

Meter value sample 
interval

Intervalo de envio do conjunto de valores do contador durante 
a transação de carregamento. 

NOTA: Se se ajustar a 0 segundos, desativam-se os valo-
res de contador
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Depois, não se esqueça de guardar as alterações mediante o botão «Save» na 
barra superior direita:

Por favor, aguarde até que a nova configuração seja aplicada ao ponto de 
carregamento. Aparece uma mensagem informando sobre o progresso:
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D Checkup

Uma vez aplicados os novos ajustes, por favor, dirija-se à seguinte URL do ponto 
de carregamento para verificar a ligação correta da integração selecionada:

http://<IP>/services/cpi/log?app=ocpp1.5

Se aparecer «CB boot notification: success», o ponto de carregamento está 
corretamente conectado ao backend. 

Caso contrário, se surgir a mensagem «Registering CB in the CS: failed», 
então verifique os seguintes pontos:

- URL backend. É sensível à utilização de maiúsculas e minúsculas. Verifique 
que a URL está correta.

- Identificador de ponto de carregamento. Sensível à utilização de maiúsculas 
e minúsculas. Verifique se o nome foi introduzido da forma que o backend 
espera recebê-lo.

- Conectividade. Verifique se o modem está ligado e conectado ao ecrã HMI. 
Consulte o fornecedor backend para saber se foram recebidos pedidos do 
ponto de carregamento (BootNotification, StatusNotification ou HeartBeat) 
depois da atualização.

Tenha em atenção especialmente as seguintes mensagens:
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7

IntroduçãoA

A finalidade do Open Charge Point Protocol (OCPP) é oferecer uma solução 
uniforme para a comunicação entre o ponto de carregamento e um sistema 
central. Com este protocolo aberto é possível conectar qualquer sistema central 
com qualquer ponto de carregamento, independentemente do fornecedor.

Siga os seguintes passos para configurar o OCPP 1.6 nos pontos de 
carregamento da CIRCUTOR.
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OCPP 1.6

Antes de começarB

Dirija-se ao marcador Setup Webpage > «Network»

O gestor de endereços públicos estabelece de onde se deve obter o ponto 
de carregamento o endereço IP público, para posteriormente o enviar para o 
backend. Podem selecionar-se diferentes valores no ponto «Address Type»:

Selecione a opção escolhida em «Address Type» de acordo com a sua 
tipologia de rede. Depois, não se esqueça de guardar as alterações mediante o 
botão«Save» na barra superior direita:

Verifique os seguintes passos para se certificar do funcionamento correto do 
OCPP 1.6



                                                                         
URBAN - URBAN WB

Manual de instruções48

Dirija-se ao marcador Setup Webpage > «Integrations». 

O ponto de carregamento suporta diferentes versões de OCPP, mas só pode 
estar uma ativada.

Volte à página de configuração e prima o marcador «Integrations», selecione 
a opção escolhida em «Available integrations» de acordo com as suas 
diretrizes backend, como se indica na imagem:

NOTA: Se tiver selecionado a opção «none», o ponto de carregamento 
trabalha como unidade autónoma. Todos os cartões de identificação estão 
autorizados para iniciar/parar uma nova transação de carregamento e não 
se enviam pedidos ao backend.

Se for necessária licença, consulte o capítulo seguinte para 
mais informações sobre a ativação.
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Ativação da licençaC

Se o ponto de carregamento não tiver qualquer licença associada, aparece a 
seguinte mensagem:

Para obter o ficheiro de licença, por favor, entre em contacto com o 
departamento de pós-vendas da CIRCUTOR. Para mais informações, 
consulte o capítulo «Ajuda».

A licença pode ser aplicada ao botão «Select file».
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Abrir-se-á uma janela para selecionar o ficheiro, em seguida prima «upload».
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ConfiguraçãoD

Dirija-se ao marcador Setup Webpage > «Integrations».

Uma vez selecionada a opção OCPP 1.6, aparece um vínculo de acesso à 
configuração OCPP.

Por favor, prima o botão do vínculo, como se indica na imagem:

Abrem-se novas janelas mostrando os ajustes OCPP. Também são acessíveis 
introduzindo: http://<IP>:8080/html/setup.html

A primeira vez que se executar a integração selecionada no ponto de 
carregamento, começa em modo de configuração e todos os campos estão 
vazios. 

Os ajustes são sempre guardados, inclusivamente quando se desliga o ponto 
de carregamento, ou inclusivamente se se desativar/para a integração.
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Na página web OCPP, dirija-se ao marcador «Charge Box»

Verifique «Charge Box Identity» e as portas de entrada com base nas diretrizes 
backend. Por favor, contacte o sistema central para obter os parâmetros de 
configuração:
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Parâmetro Descrição

ID Identificador de ponto de carregamento

Cache max. size

Tamanho máximo da cache de autorização que, de forma autónoma, 
mantém um registo dos identificadores apresentados anteriormente 
que tenham sido autorizados corretamente pelo sistema central.

Pode consultar-se acedendo à seguinte URL:
http://<IP>:8080/services/cmd/dump_cache.xml

Use OCPP time 
synchronization

YES: Sincronização de data e hora -> ativada. 

NO: Sincronização de data e hora -> desativada. 

NOTA: A data e hora é enviada através do backend em cada 
Heartbeat.

Energy for Start/
Stop transaction 

PARTIAL: Valor da energia consumida pelo veículo entre início e 
fim. 

TOTAL: Valor da energia acumulada total registada pelo contador 
entre início e fim.

Energy for 
MeterValues 

PARTIAL: Envia-se o consumo de energia parcial durante o carre-
gamento do veículo. 

TOTAL: É enviado o valor da energia total acumulada registada pelo 
contador. 

User confirmation 
required on 
remote start

ON: É necessária confirmação do utilizador para proceder com um 
início remoto (por exemplo, tocar o ecrã).

OFF: NÃO é necessária a confirmação do utilizador para proceder 
um início remoto.
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Dirija-se ao marcador «Central system»

Permite ao ponto de carregamento conhecer onde está alojada a central para 
notificar todos os pedidos. 

Verifique «Central System URL» com base nas diretrizes backend, por favor, 
contacte com o sistema central para obter os parâmetros de configuração:

Parâmetro Descrição

ID Tag Endianness Tipo de armazenamento para os dados do sistema.

Host URL Endereço URL do sistema central.
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Dirija-se ao marcador «OCPP Settings».

Verifique «OCPP Settings» e as portas de entrada com base nas diretrizes backend. 
Por favor, contacte o sistema central para obter os parâmetros de configuração:
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Parâmetro Descrição

Authorization 
cache enabled

YES: Mantém-se uma lista local de todos os identificadores apre-
sentados que tenham sido autorizados corretamente pelo sistema 
central.

NO: É necessária a autorização dos identificadores apresentados di-
retamente ao sistema central.

Authorize remote 
Tx requests

YES: O ponto de carregamento solicita autorização, quando os siste-
ma central envia um início remoto.

NO: O ponto de carregamento inicia a transação de carregamento, 
quando o sistema central envia um início remoto.

Local pre-
authorize

YES: O ponto de carregamento procura identificadores autorizados 
localmente sem esperar a autorização do sistema central.

NO: O ponto central solicita autorização através dos identificadores 
apresentados ao sistema central.

Allow offline Tx 
for unknown Id

YES: Durante períodos fora de linha permite-se aos identificadores 
desconhecidos iniciar o carregamento.

NO: Durante períodos fora de linha permite NÃO se permite aos 
identificadores desconhecidos iniciar o carregamento.

Local authorize 
off-line

YES: Durante períodos fora de linha permite-se aos identificadores 
autorizados localmente iniciar o carregamento.

NO: Durante períodos fora de linha permite NÃO se permite aos 
identificadores autorizados localmente iniciar o carregamento.

Stop transaction 
on invalid Id

YES: A transação de carregamento em curso é parada ao receber 
uma resposta do sistema central, se o utilizador estiver bloqueado, 
expirado ou invalidado.

NO: A transação de carregamento não para, inclusivamente quando 
o backend recusa o utilizador.
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Parâmetro Descrição

Stop transaction 
when EV 

unplugged

YES: A transação de carregamento é parada quando se desconecta o cabo 

do VE.

NO: A transação de carregamento não para quando se desconecta o cabo do 

VE, além disso, se se voltar a conectar, a transferência de energia volta a ser 

permitida. O utilizador deve apresentar o identificador para parar a transação 

de carregamento.

Unlock CP 
side when EV 

unplugged

YES: O ponto de carregamento desbloqueia o conector, quando se desconecta 

o cabo do VE.

NO: O ponto de carregamento mantém o conector bloqueado, quando se des-

conecta o cabo do VE, é necessário que o utilizador apresente o identificador 

para desbloquear o conector.

Supported profiles
Lista de perfis suportados no ponto de carregamento.

NOTA: Este campo é de caráter informativo, não se pode modificar.

Maximum number 
of configuration 

Keys

Número máximo de chaves de configuração que se podem pedir ao sistema 

central.

NOTA: Este campo é apenas de caráter informativo, não se pode modi-
ficar.

Heartbeat interval
Número de segundos entre Heartbeats.

NOTA: Se se ajustar este valor para 0 segundos, desativa-se o Heartbeat.

WebSocket ping 
interval

Número de segundos entre pings.

NOTA: Se se ajustar este valor para 0, desativa-se o Websocket Ping/
Pong.

Metervalue (select 
one or more)

Lista de valores suportados para MeterValue.

NOTA: Mantenha a tecla “Ctrl” premida para selecionar mais do que um 
contador.

Transaction 
message attempts

Indica quantas vezes um ponto de carregamento deve enviar um pedido ao 

sistema central.
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Parâmetro Descrição

Metervalue 
sample interval

Número de segundos entre MeterValue durante uma transação de car-

regamento em curso. 

NOTA: Se se ajustar este valor para 0 segundos, desativa-se o 
MeterValue.

Transaction 
message retry 

interval

Número de segundos entre tentativas de mensagens de transação.

NOTA: Se se ajustar este valor para 0 segundos, desativam-se as 
tentativas.

Charging cable 
connection 

timeout

Número de segundos que o ponto de carregamento deve esperar para 

que o utilizador ligue/desligue o cabo.

NOTA: Este campo é apenas de caráter informativo, não se pode 
modificar.

Local authList 
enabled

YES: Lista de autorização local ativada

NO: Lista de autorização local desativada

Local auth list 
max. length

Tamanho máximo da lista de autorização local, uma lista de identificado-

res que pode ser sincronizada com o sistema central.

Pode consultar-se acedendo à seguinte URL:

http://<IP>:8080/services/cmd/dump_localList.xml

NOTA: Este campo é apenas de caráter informativo, não se pode 
modificar.

Send local list 
max. length

Número máximo de identificações que se podem enviar num pedido do 

sistema central.

NOTA: Este campo é de caráter informativo, não se pode modificar.

Reserve connector 
zero supported

Yes: O ponto de carregamento suporta reservas do conector 0. Esta re-

serva não se realiza sobre um conector específico, um conector continua 

a estar disponível para o idTag reservado.

NO: O ponto de carregamento NÃO suporta reservas do conector 0.
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E Verificação

Depois, não se esqueça de guardar as alterações mediante o botão «Save» na 
barra superior direita:

ISi aparece «CB boot notification: success», então o ponto de carregamento 
está corretamente conectado com o backend. 

Caso contrário, se surgir a mensagem «Registering CB in the CS: failed», 
verifique os pontos seguintes:

- Backend URL. É sensível à utilização de maiúsculas e minúsculas. Verifique 
que a URL está correta.

- Charge Point ID. Sensível à utilização de maiúsculas e minúsculas. Verifique 
se o nome foi introduzido da forma que o backend espera recebê-lo.

- Conectividade. Verifique se o modem está ligado e conectado ao ecrã HMI. 
Consulte o fornecedor backend para saber se foram recebidos pedidos do 
ponto de carregamento (BootNotification, StatusNotification ou HeartBeat) 
depois da atualização.

Uma vez aplicados os novos ajustes, por favor, dirija-se à seguinte URL do ponto 
de carregamento para verificar a ligação correta da integração selecionada:

http://<IP>/services/cpi/log?app=ocpp1.6
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8

O endereço IP atribuído anteriormente serve para se conectar com o ponto de 
carregamento para supervisionar o estado em tempo real. 

La forma principal de ligação é utilizando o software de cliente PowerStudio 
(fornecido pela CIRCUTOR) ou pode descarregá-lo a partir da área de 
descargas na página web da CIRCUTOR.

NOTA: Para executar o software de cliente deve ter instalado Java no seu 
computador, por favor, descarregue a última versão a partir de: www.java.
com 

Em ligações remotas, onde seja necessária a comunicação de dados 
com o ponto de carregamento via 3G/4G para supervisionar os seus 
parâmetros, deve ter-se em conta o ELEVADO consumo de dados.

Cliente SCADA
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Supervisão
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9
DADOS ELÉTRICOS

URBAN M21, URBAN T21, URBAN M22, URBAN T22, URBAN T22-C, URBAN T24-MIX

M21 T21 M22 T22 T22-C T24-MIX

Alimentação 1P+N+PE 3P+N+PE 1P+N+PE 3P+N+PE

Tensão de 
entrada

230V~±10% 400V~±10% 230V~±10% 400V~±10%

Corrente de 
entrada

35 A 67 A

Frequência 50Hz / 60Hz

Número de 
bases

1 2 : Base A, Base B 4 (6) : 2 Bases A,
    2 Bases B

Potência máx. 
da base

7.4 kW 22 kW 7.4 kW
 (Bases A & B)

22 kW
 (Bases A & B)

22 kW / 3,7 kW 
(Bases A & B)

Corrente máx. 
da base

32 A 32 A (Bases A & B) 32 A / 16 A
 (Bases A & B)

Tipo de 
conectores

Tipo 2 Tipo 2 (Bases A & B) Tipo 2 / CEE 7/3 
(Bases A & B)

Modo de 
carregamento

Modo 3 Modo 3 Modo 1. 2 & 3

Secção mín. do 
cabo(4) 10 mm2 25 mm2

Proteção 
contra 

sobrecorrente
MCB 40A (Curva C) MCB 40A (Curva C) 

(Bases A & B)

MCB 40A / 16 A 
(Curva C)

 (Bases A & B)

Segurança RCD 30 mA (Tipo A) / (Tipo B)(4)

Proteção 
contra 

sobretensão(5)
Protetor contra sobretensão transitória IEC 61643-1 (Classe II)

URBAN WB

M22 T22 M22-C1 T22-C2

Alimentação 1P+N+PE 3P+N+PE 1P+N+PE 3P+N+PE

Tensão de entrada 230V~±10% 400V~±10% 230V~±10% 400V~±10%

Corrente de entrada 67 A

Frequência 50Hz / 60Hz
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Características Técnicas
(Continuação) URBAN WB

M22 T22 M22-C1 T22-C2

Número de bases 2

Potência máx. da base 7.4 kW 22 kW 7.4 kW 22 kW

Corrente máx. da base 32 A

Tipo de conectores Tipo 2 Tipo 1 Tipo 2

Modo de carregamento Modo 3

Secção mín. do cabo(4) 25 mm2

Contador MID Classe 1 - EN50470-3

Proteção contra 
sobrecorrente

MCB 40A (Curva C) 

Segurança
RCD Tipo A (30 mA) 

 RCD tipo A com reconexão automática / RCD tipo B / RCD tipo B com 
reconexão automática(5)

Proteção contra 
sobretensão (5) Protetor contra sobretensão transitória IEC 61643-1 (Classe II)

CONECTIVIDADE

Ethernet 10/100BaseTX (TCP/IP)

Comunicação Móvel(5) Modem 3G / GPRS / GSM

Protocolo de interface OCPP 

DADOS GERAIS

Baliza luminosa Indicador de cor RGB

Leitor RFID
ISO / IEC 14443A/B, MIFARE Classic/Desfire EV1, ISO 18092 / ECMA-340, 

NFC 13.56MHz

Mostrador LCD Multi-idiomas

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de trabalho -5 ºC ... +45 ºC

Temperatura de trabalho com o Kit de 
baixa temperatura (5) -30ºC ... +45 ºC

Temperatura de armazenamento -20ºC ... +60ºC

Humidade relativa 5% ... 95% sem condensação

DADOS MECÂNICOS

Classificação do revesti-
mento

IP54 / IK10
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(Continuação) DADOS MECÂNICOS

Material do revestimento Alumínio e ABS

Porta do revestimento Porta frontal bloqueada com chave

 URBAN M21 - T21 - M22 - T22 - T22C - T24-MIX

Peso líquido 55Kg

Dimensões (Lar x Al x Pr) 450 x 1550 x 290 mm    

URBAN WB

Peso líquido Pequeno: 25 kg - Grande: 30 kg

Dimensões (An x Al x Pr) Pequeno: 382 x 628 x 222 mm  - Grande: 382 x 928 x 222 mm 

NORMAS

IEC 61851-1: 2010, IEC 61851-22: 2001, IEC 62196-1: 2014, IEC 62196-2: 2011, 2014/35/UE, LVD;2014/30/
UE, ISO 14443A/B

(4) Esta é a secção de cabo mínima recomendada para a corrente de entrada CA, a secção definitiva deve ser 

calculada por um técnico especializado tendo em conta as condições específicas da instalação.
(5) Opcional.
(6) O modelo T24-MIX dispõe de 2 bases duplas. Cada base dupla é formado por 2 bases com diferentes conec-

tores e não se podem conectar simultaneamente.
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Ajuda
Em caso de dúvidas quanto ao funcionamento ou se houver avarias no equipamento, entre em 

contacto com o Serviço de Apoio Técnico da CIRCUTOR.

Serviço de assistência técnica             
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona) 
Tel: 902 449 459 (Spain) / +34 937 452 919 (fora de Espanha)  
email: sat@circutor.com

Garantia
A CIRCUTOR garante que os seus produtos estão livres de qualquer defeito de fabrico durante 
um período de dois anos a partir da entrega dos equipamentos. 

A CIRCUTOR reparará ou substituirá qualquer produto que apresente um defeito de fabrico e 
seja devolvido durante o período de garantia.

• Não será aceite qualquer devolução, nem serão realizadas a reparação de qual-
quer equipamento que não seja acompanhado de um relatório a indicar o defeito 
observado ou os motivos da devolução.
• A garantia perderá o seu efeito se o equipamento ter sofrido um “uso indevi-
do” ou se não tiverem sido seguidas as instruções de armazenamento, instalação 
ou manutenção indicadas neste manual. Entendemos como sendo “uso indevido” 
qualquer situação de funcionamento ou armazenamento contrária ao Código Eléc-
trico Nacional ou que ultrapasse os limites indicados na secção de características 
técnicas e ambientais deste manual.
• A CIRCUTORdeclina qualquer responsabilidade pelos possíveis danos no equi-
pamento, ou em qualquer outras partes das instalações, e não cobrirá as possíveis 
penalizações derivadas de uma possível avaria, instalação errada ou “uso inde-
vido” do equipamento. Em consequência, a presente garantia não é aplicável às 
avarias produzidas nos seguintes casos:
- Por sobretensões ou perturbações eléctricas no fornecimento;
- Por água, si o produto não possuir a Classificação IP apropriada;
- Por falta de ventilação ou temperaturas excessivas;
- Por instalação incorreta ou uma falta de manutenção;
- Se o comprador reparar ou realizar modificações sem a autorização do fabri-
cante.





CIRCUTOR, SA.
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14                                            

 www. circutor.com central@circutor.com


