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Limitação de 
Responsabilidade

A CIRCUTOR, SA reserva-se o direito a realizar alterações ao dispositivo ou às especificações da 
unidade neste manual de instruções sem aviso prévio. 

A CIRCUTOR, SA na sua página web, fornece aos seus clientes as mais recentes versões das especi-
ficações do dispositivo e os manuais mais atualizados.                                  
                                  

              www.circutor.com  
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Série Raption
Guia de instalação

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS DE AUTOR

Os direitos de autor de 2021 deste documento pertencem à CIRCUTOR, S.A. Todos os direitos 
reservados. A CIRCUTOR, S.A. Reserva-se o direito a realizar melhorias nos produtos descritos neste 
manual, a qualquer momento e sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou transmitida, de forma 
alguma, nem através de qualquer meio, sem o consentimento prévio por escrito do fabricante original. 
As informações incluídas neste manual pretendem ser precisas e fiáveis. No entanto, o fabricante 
original não assumirá qualquer responsabilidade pela sua utilização, nem por qualquer infração dos 
direitos de terceiros que possa advir desta utilização.

O restantes nomes de produtos e marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.
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Este manual fornece informações para instalar o ponto de carregamento, criado e testado 
para carregar veículos elétricas de conformidade com a norma IEC 61851.

Este documento está dividido em vários pontos que descrevem os componentes elétricos 
contidos no ponto de carregamento e que explicam o procedimento de instalação passo 
a passo. 

É obrigatório respeitar as informações básicas de segurança que se indicam neste 
manual a fim de garantir uma instalação correta e segura.

Se não seguirem as instruções de segurança, podem ocorrer lesões físicas, danos no 
equipamento e inclusivamente existir risco de morte. A CIRCUTOR não será responsável 
pelos problemas que possam ocorrer devido ao incumprimento das instruções.

RISCO ELÉCTRICO

- Este símbolo indica uma possível situação de perigo que, se não for 
evitado, pode provocar risco de incêndio, lesões graves ou morte.

- O ponto de carregamento dever-se-á desconectar de todas as fontes de 
alimentação antes de levar a cabo tarefas de manutenção, reparações ou 
manipulações eléctricas no interior.

ATENÇÃO!

- Siga as instruções precedidas por este símbolo; se não se respeitarem ou 
se levarem a cabo adequadamente, o utilizador pode sofrer lesões leves ou 
moderadas, além da possibilidade de provocar danos no equipamento, nas 
instalações ou em outros bens.

- Utilizar o equipamento pode provocar lesões devido às dimensões e ao 
peso. As pessoas que utilizam o equipamento devem utilizar calçado e 
luvas de segurança.

1

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

General

• Conforme a IEC 61851; Sistema condutor de carregamento para veículos 
elétricos (IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 e IEC 61851-23).

• Conforme a IEC 62196; Bases, tomadas, conectores de veículo e entradas 
de veículo. Carga condutora de veículos elétricos (IEC 62196-1, IEC 62196-
2 e IEC 62196-3).

• Conforme a certificação CHAdeMO.

• Conforme a IEC 61851-24, Comunicação digital entre uma estação de 
carregamento DC EV e um veículo elétrico para controle de carregamento 
DC. Atende a especificação CCS, DIN 70121. Preparado para ISO 15118.

• Diretivas: 2014/53/UE, sobre equipamentos radioelétricos e equipamentos 
terminais de telecomunicações; 2014/30/UE, sobre compatibilidade 
eletromagnética (CEM); 2014/35/UE, diretiva de baixa tensão.

• O RFID cumpre com a ISO 14443A/B, Identification cards- Contactless 
integrated circuit cards- Proximity cards.

• El módem 4G cumple con la normativa CE/RED.

• Em conformidade com RoHS 2011/65/EU-2017/2102, Restrição de 
Substâncias Perigosas.

Aplicável ao Raption 100, Raption 50 EVO e Raption 50 HV: 

• O contador cumpre com a Directiva relativa aos instrumentos de medição. 
2014/32/UE. 
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O ponto de carregamento foi criado para ser instalado em interiores e exteriores. Em função das 
diferentes condições de instalação, o equipamento deve ser instalado de forma segura e garantir 
uma proteção adequada.

• Não se deve instalar o ponto de 
carregamento em locais nos quais possa 
haver risco de explosão ou qualquer nível 
de salinidade.

• O ponto de carregamento não deve ser 
instalado em áreas industriais com alto 
nível de umidade ou poluentes.

• Não instale o ponto de carregamento 
em locais onde possam cair objetos que 
danifiquem o equipamento.

• A superfície sobre a qual se coloca o ponto 
de carregamento deve resistir às forças 
mecânicas.

• Não utilize este equipamento para fins 
diferentes dos modos de carregamento de 
veículos elétricos previstos na norma IEC 
61851.

• Não modifique o equipamento. Se for 
modificado, a CIRCUTOR não assumirá 
responsabilidade alguma e a garantia será 
anulada.

• Cumpra, de forma restrita, as normativas 
em matéria de segurança elétrica vigentes 
no seu país. 

• Não leve a cabo trabalhos de reparação, 
nem manipule o equipamento se estiver 
conectado à corrente.

• Apenas o pessoal autorizado e qualificado 
poderá aceder às partes elétricas situadas 
no interior do ponto de carregamento.

• Solicite uma verificação anual da instalação 
a um técnico autorizado.

• Retire qualquer elemento defeituoso 
que possa pressupor um perigo para os 
utilizadores (tomadas danificadas, tampas 
que não fecham...).

• Utilize apenas peças de substituição 
fornecidas pela CIRCUTOR.

• Não utilize este produto se o fecho ou o 
conector para o veículo elétrico estiverem 
danificados, rachados ou apresentem 
algum outro sinal de danos. 

Antes de começar, leia com atenção todas as instru-
ções para garantir uma instalação correta do ponto 
de carregamento.

2

A Instruções importantes de segurança
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Tenha em conta este ponto antes de efetuar as cone-
xões da cablagem no ponto de carregamento.

Antes da instalação

Instruções importantes de segurança B Considerações sobre a cablagem elétrico

1 — ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA
A linha de alimentação de entrada do ponto de carregamento deve estar ligada com 
cabo a partir de um transformador de potência, ou gerador específico e não mediante 
cabos aéreos de BT. Deve cumprir, estritamente, com a normativa de segurança 
elétrica do seu país.

Além disso, e apenas no caso do Raption 100, a instalação deve estar separada 
fisicamente de ambientes residenciais por uma distância superior a 30 m, ou por uma 
estrutura que age como barreira perante os fenómenos radiados.

2 — DIMENSIONADO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO
O dimensionamento do cabo de alimentação de entrada do ponto de carregamento 
deve contar com a verificação por parte de um eletricista qualificado. Tenha em conta 
que existem diferentes fatores que podem influenciar na escola do cabo, entre eles 
a distância entre o quadro de distribuição e o ponto de carregamento, a corrente 
de entrada máxima do ponto de carregamento e o modo de instalação. A empresa 
encarregada da instalação será responsável pelo dimensionamento da secção dos 
cabo e as proteções elétricas, para o que terá em conta as condições indicadas mais 
acima.

3 — CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA
De acordo com a linha de transporte de entrada podem realizar-se as sessões de 
carregamento do veículo elétrico com diferentes níveis de saída de potência; é 
possível limitar a potência máxima de saída mediante o software, para impedir que 
seja ultrapassada a potência de entrada disponível.

Se desejar implementar esta limitação com o software, consulte o MANUAL DE 
INSTRUÇÕES (M186B01-10-xxx).

Nota: No capítulo 4, subsecção E, encontrará mais instruções relacionadas com a 
instalação elétrica para obter uma LINHA DE ALIMENTAÇÃO segura.
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• Evite o contacto com circuitos 
elétricos energizados.

• Desligue a fonte de alimentação 
antes de realizar o serviço, ou 
reparar equipamentos elétricos.

• Utilize apenas ferramentas e 
equipamentos com cabos não 
condutores quando trabalhar com 
dispositivos elétricos. 

• Nunca utilize lápis ou réguas 
metálicas, nem utilize anéis 
ou braceletes de relógio de 
metal quando trabalhar com 
equipamentos elétricos. 

• Feche todos os contactos e 
condutores elétricos para que 
ninguém possa entrar em contacto 
acidentalmente.

• Quando for necessário manipular 
um equipamento que esteja 
ligado à ficha, certifique-se de que 
as mãos estão secas e, quando 
for possível, utilize luvas não 
condutoras, roupa de proteção e 
sapatos com sola isolante.

• Nunca manipule equipamentos 
elétricos com as mãos, os pés ou o 
corpo molhados ou a transpirar, ou 
quando estiver parado num chão 
molhado.

Instruções importantes de segurança 
Elétrica

Leia atentamente todas as instruções antes de começar 
para garantir a utilização adequada das peças elétricas.

Um ambiente de trabalho seguro não é suficiente para controlar todos os possíveis 
perigos elétricos. Recomenda-se que tenha muito cuidado e trabalhe com segurança. 
Portanto, as regras de segurança que se indicam em seguida poderiam ajudar a controlar 
os riscos de lesões ou morte por perigos no local de trabalho.

C
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D Classificação EVSE

Classificação de equipamento de acordo com a IEC 61851-1:2017:

1 — Alimentação auxiliar, Entrada
• Equipamento de alimentação do VE 

ligado à rede de fornecimento de CA

• Permanentemente conectado

2 — Alimentação auxiliar, Saída • Equipamento de alimentação do VE: 
CA e CC

3 — Condições ambientais • Interior e exterior

4 — Accesso

• Equipamento de locais com acesso 
restringido e;

• Equipamento de locais com acesso 
não restringido.

5 — Método de montagem
Equipamento parado

    - Montagem em solo; montagem em piso

6 — Proteção mediante choque elétrico • Classe I

7 — Modos de carregamento • Modo 3 e Modo 4
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1. FORNECIMENTO
Todos os equipamentos passam a verificação de qualidade correspondente e são 
corretamente embalados para que o transporte seja seguro e garantir o seu adequado 
funcionamento. O transportador é o responsável para que o transporte seja levado a 
cabo corretamente.

No momento de receber o ponto de carregamento, verifique-o com atenção para 
verificar que não houve qualquer outro dano durante o envio. 

Nota: Se o transportador tiver feito algum dano e não o indicar na nota de entrega no 
momento de receber o ponto de carregamento, a CIRCUTOR não assumirá os custos de 
reparação ou substituição.

No interior da caixa encontrará o conjunto de ancoragem, os painéis frontais e 
traseiros decorativos e duas caixas de cartão. Uma delas contém os conectores; a 
outra contém o resto do material como, por exemplo, chaves, cartões de identificação, 
guia de instalação, etc.

E Fornecimento e armazenamento
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Ponto de carregamento

Guia de 
instalação

Cartão Mifare com 
RFID CirCarLife

Chave para 
a porta de 

acesso Conjunto de ancoragem

Conteúdo:

Guia de instalação

4x Parafuso 
Allen

2 . A R M A Z E N A M E N TO
Sempre que seja possível, deve-se descarregar o ponto de carregamento no seu local 
de instalação e funcionamento. Se se descarrega num local temporário para o seu 
armazenamento, recomenda-se que não retire a embalagem e cumpra os seguintes 
requisitos mínimos ao guardá-lo:

Segurança: Os pontos de carregamento devem estar protegidos perante elementos 
prejudiciais como, por exemplo, radiação térmica, radiação solar direta, danos mecânicos, 
contacto com dissolventes orgânicos, etc.

Temperatura: Se ocorrerem temperaturas inferior a -20 °C e superiores a 60 °C, deve-se 
prestar especial atenção ao armazenamento e ao manuseamento.

Ambiente: Os equipamentos devem ser armazenados num local seco e sem pó. Devem 
situar-se a um metro de distância de qualquer fonte de calor. Dever-se-á evitar guardar 
o equipamento no exterior.

Junta de 
isolamento 
do telhado 

(sobressalente)
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Todos os processos de descarga e manuseamento do ponto de carregamento devem 
ser efetuados e ser supervisionados por pessoal qualificado que tenha em conta o 
considerável peso do equipamento, cumpra com as normas de segurança e utilize os 
pontos de apoio adequados. Notas importantes:

- o camião de entrega só descarrega a palete que transporta o ponto de carregamento;

- o camião de entrega não conta com elementos de elevação para mover o ponto de 
carregamento até à sua localização definitiva;

- a colocação do ponto de carregamento na sua localização definitiva é responsabilidade 
do contratante.

Assim que o ponto de carregamento tiver sido descarregado do camião, utilize um 
monta-cargas para mover o equipamento até à sua localização.

 

F Descarga e manuseamento
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3

A Dimensões

• Unidades especificadas em milímetros:
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Dimensões e visão geral

B Perspetiva geral

1

3

2

5

6

7

16

8

4

9

10

11

12

13

14

15

18

19

20

17

21

22

23

24

1. Tapa 2. Cabo de CA de saída 3. Baliza luminosa 

de CA

4. Conector CHAdeMO 5. Entrada de ar para 

o equipamento

6. Saída de ar princ. 

de alimentação

7. Painel frontal deco-

rativo

8. Painel traseiro de-

corativo

9. Puxador 10. Suporte CHAde-

MO

11. Suporte CCS 12. Suporte de CA ou to-

mada de 32 A(1)

13.Baliza luminosa 

de CCS

14. Baliza luminosa de   

CHAdeMO

15. Antena 3G

16. Saída de ar do 

equipamento

17. Cabo de CC de saída 18. Ecrã tátil 19. Botão de emer-

gência

20. Leitor RFID

21. Entrada de ar 

para o equipamento

22. Entrada de ar princ. 

de alimentação

23. Conector CCS 24. Iluminação geral

(1) Os componentes podem variar em função do modelo.
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4

A Distâncias mínimas

Ao instalar o ponto de carregamento, tenha em conta as distâncias mínimas por motivos de 
manutenção e segurança.

Cumpra as especificações do seu país.

Na imagem seguinte é indicado o modo de instalação.

• Não o instale próximo de locais nos quais possa entrar água ou líquidos no equipamento.

• Não instale o equipamento em terrenos instáveis.

(2) Tenha em conta a distância mínima lateral para permitir uma circulação adequada do ar. Este 
equipamento conta com ventilação forçada.

(3) Se for instalado um protetor contra impactos de postes, mantenha uma distância mínima de 600 mm, 
de modo a que haja espaço suficiente para abrir a porta da frente do ponto de carregamento durante 
a manutenção.

Medidas em mm
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Instalação

B Ancoragem

Pernos de ancoragem 
435 mm x M16 

16x

4x

2x

Porcas M16

Modelo

Este ponto tem como objetivo oferecer uma definição técnica e explicar os requisitos básicos 
para colocar a base e ancorar o ponto de carregamento.

• O equipamento pode ser instalado em interiores e exteriores.

• É fornecido um conjunto de ancoragem com um modelo de colocação para garantir que 
se mantêm as distâncias entre os pernos de ancoragem.

Arruelas M16

4x
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• Coloque os pernos de ancoragem no modelo utilizando as porcas fornecidas com ajuda 
de uma chave fixa de 24 mm . Tenha em conta as seguintes medidas.
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• Uma vez montado o conjunto, deve colocar-se no solo. Se o ponto de carregamento for 
instalado no exterior e não existe limitação de profundidade, recomenda-se preparar uma 
base de betão.

• A base de betão deverá permitir a passagem dos cabos de alimentação através de um tubo 
ondulado colocado no interior da cimentação e através do modelo de montagem, tal como 
se observa em seguida.

Antes de fixar o modelo no interior da base de betão, certifique-se de 
que a marca frontal deve ficar virada para o lado frontal do carregador.

43,5

16

23,5
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H = 16cm

Nota: Se na hora de realizar a instalação deste ponto de carregamento existem dúvidas 
sobre o terreno devido ao peso e às dimensões, dever-se-á definir uma solução definitiva 
para instalar o equipamento. Antes da instalação, dever-se-á confirmar mediante um projeto 
técnico específico elaborado por um estúdio de arquitetura.
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CIMENTAÇÕES RAPTION

TIPO DE TERRENO

Ck  

(kg/cm2)

TAMANHO DE                

CIMENTAÇÃO 

(Az x Bz Hz) cm

COMENTÁRIOS

SUAVE 5 110 x 60 x 65 Por exemplo, terreno vegetal não compacto

COMPACTO 12 110 x 55 x 55 Por exemplo, misturar terra vegetal com 

gravilha

MUITO COMPACTO

20 110 x 55 x 50

Por exemplo, misturar terra de areia com 

asfalto de gravilha muito compactado e 

pavimentado

MUITO COMPACTO E COM 

FORJADO

20 110 x 45 x 45 Extremidade mínima de mosaico de 10cm 

de betão HM-100

MEDIDAS DE CIMENTAÇÃO

23Guia de instalação

Raption



C

Passo 1

Abertura

• Porta esquerda:

Passos:

1. Introduza a chave fornecida na fechadura e rode-a 90° no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

2. Retire da manivela.

3. Rode a manivela 90° no sentido dos ponteiros do relógio.

Passo 2

Passo 3
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• Porta direita:

Passos:

1. Prima o botão metálico redondo situado atrás do fecho mecânico. Na parte superior e inferior 
da porta direita.

Passo 1

Na parte 
posterior
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D Colocação

1. RETIRADA DO PONTO DE CARREGAMENTO DA PALETE
O ponto de carregamento é colocada sobre uma palete para que o transporte seja seguro. 
Deve sair do mesmo antes de o instalar.

Passos:

1. Retire os parafusos da parte da frente decorativa (em ambos os lados) e retire da mesma.

2. Uma vez retirada a parte da frente decorativa, localize os parafusos que suportam a 
palete. Retire-os com uma chave de gancho de 17 mm.

Passo 1

Passo 2

Para colocar o ponto de carregamento na sua localização definitiva, siga os passos que se 
indicam em seguida.
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2. COLOCAÇÃO DO PONTO DE CARREGAMENTO NA SUA LOCALIZAÇÃO DEFINITIVA
Uma vez retirada a palete, existem duas formas de mover o ponto de carregamento até à sua 
localização definitiva.

a) Deslocamento do equipamento com argolas
Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passos:

1- Retire as 10 porcas M6 que fixam a tampa, levante um pouco a tampa e desconecte o conector da 
antena 3G, o conector da luz de cortesia e o conector do extrator.

2- Retire totalmente a tampa da parte superior do ponto de carregamento.

3- Localize e certifique-se de que as argolas fornecidas estão fortemente apertadas.
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Passos:

4. Suporte os estropos às argolas, eleve o ponto de carregamento e coloque-o na sua localização 
definitiva.

5. Aparafuse as quatro porcas M16 com arandelas nas hastes roscadas já instaladas na base (em 
ambos os lados), substitua a junta de isolamento do telhado por aquela fornecida para garantir 
o IP (o torque de aperto deve ser 3,5 Nm); volte a colocar a tampa do equipamento; conecte o 
conector da antena 3G, o conector da iluminação geral e o conector do extrator e monte a parte da 
frente decorativa.

NOTA: Não retire as argolas do equipamento; deixe-as debaixo da tampa.

Passo 5

< 60º> 550 mm

Step 4

Step 5Paso 5

Passo 4
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b) Deslocação do ponto de carregamento com empilhador manual ou empilhador elevador.

Assim que se tiverem retirado os painéis decorativos, sobre espaço suficiente para introduzir o 
empilhador, 560 mm.

Passos:

1. Retire a parte traseira decorativa. Retire para fora da aba metálica (em ambos os lados).

2. Retire a aba metálica (em ambos os lados) e retire a parte traseira decorativa.

Passo 1 Passo 2

Uma vez finalizada a instalação do ponto de carregamento, lembre-se 
de instalar os parafusos Allen incluídos no painel decorativo
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E Cablagem
Independentemente das características elétricas da linha de alimentação, certifique-se de 
que o ponto de carregamento conta com as características elétricas necessárias, indicadas 
na placa de características do equipamento, a saber: tensão de alimentação, frequência de 
rede e potência aparente necessária. Se as características da linha de alimentação diferirem 
das exigidas, devem realizar-se as adaptações correspondentes para cumprir este requisito.

O ponto de carregamento inclui proteções elétricas internas em cada tomada de corrente/
saída para proteger os utilizadores perante as avarias elétricas, conforme a norma 
internacional IEC 61851-1:2017. Para garantir a proteção total dos utilizadores e a instalação 
(linha de alimentação incluída) perante qualquer risco elétrico, é obrigatório instalar um 
interruptor principal (MCB) e um dispositivo de corrente residual (RCD) a montante do 
carregador. Estas proteções elétricas, bem como a restante instalação, devem ajustar-se às 
normas locais e nacionais, assim, a seletividade das proteções deve estar sempre garantida.

Os tipos de neutro adequados são TT ou TN-S. A medição da impedância do circuito de 
terra para toda a instalação deve ser inferior a  80 ohms. A resistência de terra do ponto 
de carregamento poderia ser inferior se assim o exigirem os regulamentos nacionais. 
Recomenda-se que mantenha estas condições ao longo dos anos, para tal, um profissional 
com os conhecimentos técnicos adequados deverá verificar a instalação da ligação a terra 
pelo menos uma vez por ano, no momento em que o terreno estiver mais seco.

Antes de começar com a ligação dos cabos ao ponto de carregamento, dever-se-ão verificar 
os elementos fundamentais que se indicam em seguida.

• Depois de desembalar o ponto de carregamento, certifique-se de que todos os 
componentes elétricos se encontram em bom estado.

• Recomenda-se que siga estritamente as normas de corrente na hora de determinar a 
secção adequada dos cabos de potência que alimentam o equipamento e cumprir, no 
mínimo, sempre os dados técnicos indicados em seguida.

• Certifique-se de que, durante a instalação do ponto de carregamento, se interrompe 
a alimentação elétrica mediante o interruptor (MCCB ou fusíveis) do quadro elétrico 
principal da instalação.

• Depois da instalação, sele todos os orifícios do interior do ponto de carregamento para 
evitar que possam entrar objetos estranhos, sujidade, animais, etc.

30

Raption

Guia de instalação



Conexão de entrada de alimentação - Chapa - Raption 50:

Passos:

1. Localize o acesso da entrada de potência na parte inferior do ponto de carregamento.

2. Coloque a chapa fornecida. Recomenda-se que se instalem caixas empanque (não 
fornecidas) antes dos orifícios.

Para instalar os cabos de forma segura é necessário utilizar a chapa metálica fornecida. 
Se não utilizar esta chapa e os componentes internos sofrem danos devido à entrada de 
sujidade, animais ou outros elementos do exterior, a CIRCUTOR não aceitará a garantia do 
equipamento.

Passo 1

Passo 2
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Para realizar uma instalação segura do cabo é necessário utilizar a chapa metálica fornecida. 
No caso de não utilizar esta chapa metálica e ocorrerem danos nos componentes internos 
devido à entrada de sujidade, animais ou qualquer outro elemento externo, a CIRCUTOR 
recusará qualquer reclamação de garantia relativamente ao equipamento:

Neste caso, a chapa metálica é formada por duas partes: a primeira, estática, e a segunda, 
móvel. 

Mova a chapa metálica para trás para dispor de espaço para introduzir os cabos:

Ligação de entrada de alimentação - Chapa metálica - Raption 50 HV / 
Raption 50 EVO /Raption 100:
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Após conectar corretamente os cabos, mova a chapa móvel para a frente até à posição original 
certificando-se de que não ficam espaços abertos entre as duas chapas.

Enquanto pressiona firmemente, introduza os parafusos indicados na seguinte imagem de 
modo a certificar-se de que o sistema fica fixado.
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Conexão de entrada de alimentação - Ligação do cabo - Raption 50:
Modelos 400V

3

1

2

Ver Notas

Notas:

1. Utilize o parafuso M8 e a anilha fornecidos para conectar os bornes elétricos. O par de aperto 
máximo é de 13 Nm.

2. Utilize um borne elétrico metálico M8 de acordo com a secção de cabo necessária em função 
da potência do ponto de carregamento (máx. 95 mm2). Verifique este requisito na ficha técnica.

3. Depois de conectar a alimentação, coloque o protetor sobre o interruptor automático.
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(4) Trata-se da área de secção de cabo mínima recomendada para a corrente de entrada de CA máxima (con-
sulte a ficha técnica) utilizando cabos de cobre de núcleo múltiplo com três condutores carregados para as 
instalações em condutas em paredes com isolamento térmico (método A2 de acordo com o estabelecido na 
IEC-60364-5-52).

A secção final pode ser diferente se se utilizar outro método de instalação, em qualquer caso, o instalador 
deve encarregar-se do cálculo tendo em conta os materiais dos cabos, as condições da instalação e as 
distâncias.

(5) Trata-se da área de secção de cabo máxima aceite pelo interruptor principal.

Raption 50 - Modelos 400V

MODELOS
CCS1
CCS2

CCS1 CHA
CCS2 CHA

CCS1 T1C32
CCS2 T2C32
CCS1 T2S32
CCS2 T2S32

CCS1-CHA T1C32
CCS2-CHA T2C32
CCS1-CHA T2S32
CCS2-CHA T2S32

CCS2-CHA T2C63

Secção de cabo mínima 
recomendada(4) 25 mm2 50 mm2 50 mm2 70 mm2

Secção de cabo máxima(5) 95 mm2 95 mm2 95 mm2 95 mm2
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Ligação de entrada de alimentação - Ligação do cabo - Raption 50 HV / 
Raption 50 EVO / Raption 100: Modelos 400V

1

2

3

See Notes

Max. Torque
20 Nm

4
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Notas:

1- Recomenda-se que desloque a inserção da cablagem de alimentação para a direita de modo 
a alinhar os cabos com a sua ligação ao bloco de terminais.

2- Utilize o parafuso M10 e a arruela fornecidos para conectar os terminais elétricos. O par de 
aperto recomendado é de 20 Nm. 

3- Utilize um terminal elétrico metálico M10 alinhado com a secção do cabo necessária de 
acordo com a potência do ponto de carregamento (máx. 150 mm2). Consulte este requisito na 
ficha técnica.

4- Após conectar a alimentação, coloque a proteção de ecrã sobre os terminais de ligação.

(6) Esta é a secção mínima recomendada para a corrente de entrada máxima de CA (consulte a ficha técnica) uti-
lizando cabos de cobre multifilares com três condutores carregados para instalações em condutas numa parede 
com isolamento térmico (método A2 de acordo com a norma IEC-60364-5-52).

A secção final pode ser diferente se o método de instalação for outro. Em qualquer caso, deve ser calculada pelo 
instalador, tendo em conta os materiais do cabo, as condições de instalação e as distâncias.

(7) É a área transversal dos cabos que aceita o disjuntos principal.

No caso da atualização Raption 50 EVO de até 100 kW, observe:
 
Instale de acordo com a tabela de especificações Raption 100.

A CIRCUTOR rejeitará qualquer reclamação sob a garantia do equipamento, se a co-
nexão de entrada de alimentação de um Raption 50 HV / Raption 50 EVO com uma 
potência de 100 kW for usada.

Raption 50 HV / Raption 50 EVO - Modelos 400V

MODELOS
CCS1
CCS2

CCS1 CHA
CCS2 CHA

CCS1 T1C32
CCS2 T2C32
CCS1 T2S32
CCS2 T2S32

CCS1-CHA T1C32
CCS2-CHA T2C32
CCS1-CHA T2S32
CCS2-CHA T2S32

Secção de cabo mínima 
recomendada(6) 25 mm2 50 mm2 50 mm2

Secção de cabo máxima(7) 95 mm2 95 mm2 95 mm2

Raption 100 - Modelos 400V

MODELOS
CCS1
CCS2

CCS1 CHA
CCS2 CHA

CCS1 T1C32
CCS2 T2C32
CCS1 T2S32
CCS2 T2S32

CCS1-CHA T1C32
CCS2-CHA T2C32
CCS1-CHA T2S32
CCS2-CHA T2S32

Secção de cabo mínima 
recomendada(6) 70 mm2 95 mm2 95 mm2

Secção de cabo máxima(7) 150 mm2 150 mm2 150 mm2
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Conexão de entrada de alimentação - Ligação do cabo - Raption 50 / Raption 
50 HV / Raption 50 EVO: Modelos 480 V

1

2

3

4

5

Ver Notas

Placa de Policarbonato 

Notas:

1. Utilize o parafuso M8 e a anilha fornecidos para conectar os bornes elétricos. O par de aperto é 
de 13 Nm.

2. Utilize um borne elétrico metálico M8 de acordo com a secção de cabo necessária em função 
da potência do ponto de carregamento (máx. 95  mm2). Verifique este requisito na ficha técnica.

3. Depois de conectar a alimentação, coloque o protetor sobre o interruptor automático.

No caso de alimentação de 220 V, instalar um transformador elevador de 75 kVA, da alimentação de 
220 V para a conexão estrela-estrela de 480 V, para garantir o funcionamento adequado do Ponto 
de Carga.
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(8) Trata-se da área de secção de cabo mínima recomendada para a corrente de entrada de CA máxima (consulte 
a ficha técnica) utilizando cabos de cobre de núcleo múltiplo com três condutores carregados para as instalações 
em condutas em paredes com isolamento térmico (método A2 de acordo com o estabelecido na IEC-60364-5-52).

A secção final pode ser diferente se se utilizar outro método de instalação, em qualquer caso, o instalador deve 
encarregar-se do cálculo tendo em conta os materiais dos cabos, as condições da instalação e as distâncias.

(9) Trata-se da área de secção de cabo máxima aceite pelo interruptor principal.

CIRCUITO DE CONTROLE Notas:

4- Utilizar um desaparafusador phillips para conectar os terminais elétricos. O par de aperto é 
de 5 Nm.

5- Siga as indicações da etiqueta debaixo do interruptor automático, conecte os cabos ao 
terminal esquerdo e direito, os terminais do meio devem estar livres.

No caso de uma fonte de alimentação de 480 V, instale um transformador abaixador da rede 
480 V para 220 V com potência de 10 kVA, para garantir o correto funcionamento dodo Ponto 
de Carga.

Raption 50 / Raption 50 HV / Raption 50 EVO  - Modelos 480V

MODELOS Entrada CCS1
CCS1 CHA

CCS1 T1C32
CCS1 T2S32

CCS1-CHA T1C32
CCS1-CHA T2S32

Secção de cabo 
mínima reco-
mendada(8)

Trifásica 480 V 25 mm2 25 mm2 25 mm2

Monofásica 208 - 240 V 10 mm2 10 mm2 10 mm2

Secção de cabo 
máxima(9) 

Trifásica 480 V 95 mm2 95 mm2 95 mm2

Monofásica 208 - 240 V 95 mm2 95 mm2 95 mm2
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Conexão de entrada de alimentação - Ligação do cabo - Raption 100: Modelos 
480 V

CIRCUITO DE CONTROLE Notas:

2- Use uma chave de fenda Phillips para conectar os terminais elétricos. O torque de aperto máximo 
é de 5 Nm.

No caso de alimentação de 480V, instale um transformador abaixador recomendado de 10kVA da 
alimentação de 480V para 220V, a fim de garantir o bom funcionamento do Ponto de Carga.

1

L2 L1

2 3 4 5

480 V
Power Circuit

480 V
POWER INPUT

208-240 V
POWER INPUT

Max. Torque 
5 Nm Max. Torque 

20 Nm

480 V
Power Circuit

208 - 240 V
Control Circuit

See Notes

1- É altamente recomendável deslocar a inserção da fiação da fonte de alimentação para a direita, a 
fim de alinhar os cabos com sua conexão ao bloco de terminais.

Notas gerais:
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(10) Trata-se da área de secção de cabo mínima recomendada para a corrente de entrada de CA máxima (consulte 
a ficha técnica) utilizando cabos de cobre de núcleo múltiplo com três condutores carregados para as instalações 
em condutas em paredes com isolamento térmico (método A2 de acordo com o estabelecido na IEC-60364-5-52).

A secção final pode ser diferente se se utilizar outro método de instalação, em qualquer caso, o instalador deve 
encarregar-se do cálculo tendo em conta os materiais dos cabos, as condições da instalação e as distâncias.

(11) Trata-se da área de secção de cabo máxima aceite pelo interruptor principal.

CIRCUITO DE ENERGIA Notas:

3- Use o parafuso M10 e a arruela fornecidos para conectar os terminais elétricos. O torque de aperto 
máximo é de 20Nm.

4- Use um terminal elétrico metálico M10 alinhado com a seção transversal do cabo necessária de 
acordo com a potência do Ponto de Carga (Máx. 150 mm2). Consulte este requisito na folha de dados.

5- Após conectar a fonte de alimentação, coloque uma proteção blindada sobre os terminais de 
conexão.

No caso de alimentação de 220V, instale um transformador elevador recomendado de 132kVA da 
alimentação de 220V para a conexão estrela-estrela de 480V, para garantir o bom funcionamento 
do Ponto de Carga.

Raption 100 - Modelos 480V

MODELOS Entrada CCS1
CCS1 CHA

CCS1 T1C32
CCS1 T2S32

CCS1-CHA T1C32
CCS1-CHA T2S32

Secção de cabo míni-
ma recomendada(10)

Trifásica 480 V 25 mm2 25 mm2 25 mm2

Monofásica 208 - 240 V 10 mm2 10 mm2 10 mm2

Secção de cabo 
máxima (11) 

Trifásica 480 V 150 mm2 150 mm2 150 mm2

Monofásica 208 - 240 V 150 mm2 150 mm2 150 mm2
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Conexão Ethernet do Ponto de Carregamento -  Raption 50 / Raption 50 HV 
/ Raption 50 EVO / Raption 100:

Caso seja decidido conectar o Ponto de Carregamento via Ethernet, é necessário instalar um dis-
positivo de comutação (recomenda-se um switch Ethernet 5 portas 10/100 Mbps, código 490514).

 
A HMI e o Iotecha devem ser conectados ao switch para que possam ser atualizados remotamente 
quando necessário. Caso o terminal de pagamento seja escolhido como opcional, também deve ser 
conectado ao switch.

42

Raption

Guia de instalação



G Verificação

Uma vez terminado todo o procedimento de instalação, verifique os seguintes pontos:

• Verifique que todos os MCB e RCD, bem como o interruptor principal, estão acesos.

• Verifique que todos os rótulos de segurança estão bem colocados.

• Feche as portas do ponto de carregamento. O ponto de carregamento tem um 
interruptor de segurança (proteção antivandalismo) instalado que impedirá que se 
inicie uma sessão de recarga se as portas estiverem abertas.

• Verifique que todas as balizas estão iluminadas em verde.

• Confirme que cada um dos conectores para veículos elétricos estão em bom estado.

• Certifique-se de que o fluxo de ar de ventilação está correto e de que não existem 
obstruções na grelha de ventilação. O EVSE ativa o ventilador do módulo de potência 
durante o carregamento e o ventilador de teto quando a temperatura está acima do 
limite. Gerido pela placa de controlo de Modo 4.

• Verifique os possíveis ruídos estranhos ao carregar um veículo.

F Como o utilizar e configurar

Para utilizar e configurar o Ponto de Carregamento pode descarregar o Manual de Instruções 
na nossa página web, na seguinte ligação:

http://circutor.es/es/productos/recarga-inteligente-para-vehiculos-electricos/recarga-
exterior-de-vehiculos-electricos/serie-raption-detail#documentaci%C3%B3n
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5
A Raption 50

DADOS GERAIS

Ecrã HMI  Ecrã tátil TFT 8’’ antivandalismo

Baliza luminosa Indicador de cor RGB

Leitor RFID ISO / IEC 14443-1/2/3
MIFARE Classic

CONECTIVIDADE

Ethernet 10/100BaseTX (TCP-IP)

Comunicação sem fio UE 4G LTE / GPRS / GSM / WiFi Hotspot 

Protocolo de interfaz OCPP 1.5 o OCPP1.6J

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de trabalho -30ºC ... +50ºC

Temperatura de armazenamento -40 °C ... +60 °C

Humidade relativa  5 % ... 95 % sem condensação

Nível de ruídos em funcionamento < 55 dBA

Sistema de refrigeração Ventiladores de ar

DADOS MECÂNICOS

Grau de protecção do revestimento IP54 / IK10

Material do revestimento Aço inoxidável

Proteção de soquete Sistema de bloqueio

Tipo de conector

CA CC

Cabo Tipo 1 / Cabo Tipo 
2 / Base Tipo 2

CHAdeMO 
(JEVS G105)

COMBO CCS 2/ 
CCS 1 (10)

Comprimento do cabo 3 metros / --- 3 metros 3 metros

Peso 235 kg

Dimensões 
(Profundidade x largura x altura) 410 (12) x 940 x 1800 mm

(12) 520 mm com os cabos pendurados.
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Dados técnicos

NORMAS

IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; CE / Combo-2; CHAdeMO compatible; CCS (DIN 70121; 
ISO 15118)

DADOS ELÉTRICOS

Alimentação 3F + N + PE

Modelo para rede 480: Alimentação III 3F + N + PE

Intervalo de tensão 400 V~ ± 10% 

Modelo para rede 480: 
Intervalo de tensão III 480/277 V~ ± 10%

Modelo para rede 480: Alimentação II 2P

Modelo para rede 480:
 Intervalo de tensão II 208-240 V~ ± 10% 

Factor de potência > 0,98

Eficiência 95 % com potência nominal de saída

Frequência 50/60 Hz

Modelo para rede 480: Frequência 60 Hz

Proteções elétrica de entrada Desconexão do disjuntor principal

Contador elétrico de CA EN 50470-1 y EN 50470-3
 (MID European standards) o IEC 62052-11

Proteção contra sobrecorrente MCB

Medição de segurança RCB tipo B

Controle de limite de potência DC e AC por software
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DISPOSITIVOS OPCIONAIS

Comunicação inalâmbrica LATAM/APAC/4G LTE/GPRS/GSM

Proteção devido a sobrecarga Protetor contra sobretensões transitórias de quatro polos 
IEC 61643-1 (classe II)

Comprimento do cabo 5,5 m (Todos os cabos)

Conector com proteção antivan-
dalismo CHAdeMO, CCS (bloqueio mecânico do conector)

Tomada de carregamento tipo 2 Obturador

Hub de rede 
Comutador Ethernet TCP de 8 portas

Comutador Ethernet TCP de 12 portas

Extensão RFID Legic Advant / Legic Prime 
ISO 15693/ISO 18092. Sony FeliCa

Pagamento contactless Terminal integrado de pagamento com cartão de crédito

Versão de 25 kW CC Saída de potência DC para 25 kW (expansível até 50 kW)
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ESPECIFICAÇÕES DOS MODELOS

Raption 50 - Modelos 400V

MODELOS CCS1
CCS2

CCS1 CHA
CCS2 CHA

CCS1 T1C32
CCS2 T2C32

CCS1 T2S32
CCS2 T2S32

Corrente máxima de 
entrada de CA 76 A (38 A(13)) 76 A (38 A(13)) 108 A (70 A(13)) 108 A (70 A(13))

Capacidade de alimen-
tação necessária 53 kVA (26 kVA(13)) 53 kVA (26 kVA(13)) 75 kVA (48 kVA(13)) 75 kVA (48 kVA(13))

Potência de saída 
máxima

50 kW (25 kW(13)) 
(@400Vdc)

50 kW (25 kW(13)) 
(@400Vdc)

CCS1 T1C32

CC: 50 kW
(25 kW(13))
(@400Vdc)
CA: 22 kW

CC: 50 kW (25 kW(13)) 
(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CCS2 T2C32

CC: 50 kW (25 kW(13)) 
(@400Vdc)
CA: 22 kW

Intervalo de tensão de 
saída CC: 50 - 500 Vdc CC: 50 - 500 Vdc

CCS1 T1C32

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 400 V~

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 230 V~

CCS2 T2C32

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 400 V~

Corrente máxima de 
saída CC: 125 A (63 A(13)) CC: 125 A CC: 125 A

CA: 32 A
CC: 125 A
CA: 32 A

Número de conectores 1 2 2 2

Tipo de conector

CCS1 CCS1 CHA CCS1 T1C32 CCS1 T2S32

 M  B  C  

CCS2 CCS2 CHA CCS2 T2C32 CCS2 T2S32

 K  K  K  K

 M  C   C  
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ESPECIFICAÇÕES DOS MODELOS

(Continuação) Raption 50 - Modelos 400V

MODELOS CCS1-CHA T1C32
CCS2-CHA T2C32

CCS1-CHA T2S32
CCS2-CHA T2S32 CCS2-CHA T2C63

Corrente máxima de 
entrada de CA 108 A (70 A(13)) 108 A (70 A(13)) 138 A (101 A(13))

Capacidade de alimen-
tação necessária 75 kVA (48 kVA(13)) 75 kVA (48 kVA(13)) 96 kVA (70 kVA(13))

Potência de saída 
máxima

CCS1-CHA T1C32

CC: 50 kW (25 kW(13)) 
(@400Vdc)
CA: 22 kW

CC: 50 kW (25 kW(13)) 
(@400Vdc)
CA: 43 kW

CC: 50 kW (25 kW(13)) 
(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CCS2-CHA T2C32

CC: 50 kW (25 kW(13)) 
(@400Vdc)
CA: 22 kW

Intervalo de tensão de 
saída

CCS1-CHA T1C32

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 400 V~

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 400 V~

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 230 V~

CCS2-CHA T2C32

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 400 V~

Corrente máxima de 
saída

CC: 125 A
CA: 32 A

CC: 125 A
CA: 32 A

CC: 125 A (63 A(13))
CA: 63 A

Número de conectores 3 3 3

Tipo de conector

CCS1-CHA T1C32 CCS1-CHA T2S32 CCS2-CHA T2C63

 K

 M  M  M

 B  C   C  

CCS2-CHA T2C32 CCS2-CHA T2S32

 K  K

 M  M

 C   C  
(13) Versão de 25 kW CC.
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ESPECIFICAÇÕES DOS MODELOS

Raption 50 - Modelos 480V

MODELOS CCS1 CCS1 CHA CCS1 T1C32

Corrente máxima de 
entrada de CA 76 A 76 A 108 A

Capacidade de alimen-
tação necessária 53 kVA 53 kVA 75 kVA

Potência de saída 
máxima CC: 50 kW (@400Vdc) CC: 50 kW (@400Vdc)

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 7.7 kW

Intervalo de tensão de 
saída CC: 50 - 500 Vdc CC: 50 - 500 Vdc

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 208-240 V~

Corrente máxima de 
saída CC: 125 A CC: 125 A CC: 125 A

CA: 32 A

Número de conectores 1 2 2

Tipo de conector

 M  B

MODELOS CCS1 T2S32 CCS1-CHA T1C32 CCS1-CHA T2S32

Corrente máxima de 
entrada de CA 108 A 108 A 108 A

Capacidade de alimen-
tação necessária 75 kVA 75 kVA 75 kVA

Potência de saída 
máxima

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 22 kW

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 7.7 kW

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 22 kW

Intervalo de tensão de 
saída

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 208 - 240 V~

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 208 - 240 V~

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 208 - 240 V~

Corrente máxima de 
saída

CC: 125 A
CA: 32 A

CC: 125 A
CA: 32 A

CC: 125 A
CA: 32 A

Número de conectores 2 3 3

Tipo de conector
 C   M  M

 B  C  

49Guia de instalação

Raption



B

DADOS GERAIS

Ecrã HMI  Ecrã tátil TFT 8’’ antivandalismo

Baliza luminosa Indicador de cor RGB

Sistema RFID ISO / IEC 14443-1/2/3
MIFARE Classic

CONECTIVIDADE

Ethernet 10/100BaseTX 

Protocolo de interfaz OCPP 1.5 o OCPP1.6J

Comunicações 
inalâmbricas EU 4G LTE / WiFi Hotspot / GPRS / GSM

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de trabalho -30ºC ... +50ºC

Temperatura de armazenamento -40ºC ... +60ºC

Humidade relativa 5% ... 95% sem condensação

Nível de ruídos em funcionamento < 55 dB

Sistema de refrigeração Ventiladores de refrigeração por ar

DADOS MECÂNICOS

Grau de protecção do revestimento IP54 / IK10

Material do revestimento Aço inoxidável

Acesso do revestimento Porta da frente com fechadura com chave

Comprimento do cabo CC
CCS 3 metros

CHAdeMO 3 metros

Comprimento do cabo CA 3 metros

Proteção da base Sistema de bloqueio

Peso 235 kg

Dimensões 
(Profundidade x largura x altura) 355 x 940 x 1800 mm (Sem cabo conectado)

NORMAS

IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; CE / Combo-2; CHAdeMO compatible; CCS (DIN 70121; 
ISO 15118)

Raption 50 HV /Raption 50 EVO /Raption 100
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DADOS ELÉTRICOS

Alimentação 3P+N+PE

Model for 480 V mains:  
Power supply III 3P+N+PE

Intervalo de tensão 400 V~ ± 10% 

Model for 480 V mains: 
Voltage range III 480/277 V~ ± 10%

Model for 480 V mains: 
Power supply II 2P

Model for 480 V mains: 
Voltage range II 208-240 V~ ± 10% 

Factor de potência > 0.98

Eficiência 95 % com potência nominal de saída

Frequência 50/60 Hz

Model for 480 V mains: Frecuency 60 Hz

Proteções elétricas Desconexão do disjuntor principal

Contador elétrico de CA EN 50470-1 y EN 50470-3 (MID European standards) o 
IEC 62052-11

Proteção contra sobrecorrente MCB 

Medição de segurança RCD tipo B

Controlo de limite de potência CC e CA por software

DISPOSITIVOS OPCIONAIS

Comunicação inalâmbrica LATAM/APAC/4G LTE/GPRS/GSM

Proteção devido a sobrecarga Protetor contra sobretensões transitórias de quatro polos 
IEC 61643-1 (classe II)

Comprimento do cabo 5,5 m (Todos os cabos)

Conector com proteção antivan-
dalismo CHAdeMO, CCS (bloqueio mecânico do conector)

Tomada de carregamento tipo 2 Obturador

Hub de rede
Comutador Ethernet TCP de 8 portas

Comutador Ethernet TCP de 12 portas

Extensão RFID Legic Advant / Legic Prime 
ISO 15693/ISO 18092. Sony FeliCa

Pagamento contactless (14) Terminal integrado de pagamento com cartão de crédito

(14) Em função do modelo, estes componentes são opcionais.
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ESPECIFICAÇÕES DOS MODELOS

Raption 50 HV / Raption 50 EVO - Modelos 400V

Raption 50 HV Potência de saída CC de 50 kW (não expansível).      

Raption 50 EVO Potência de saída CC de 50 kW (expansível para 100 kW).

MODELOS CCS1
CCS2

CCS1 CHA
CCS2 CHA

CCS1 T1C32
CCS2 T2C32

Corrente máxima de 
entrada de CA 76 A 76 A 108 A

Capacidade de alimen-
tação necessária 53 kVA 53 kVA 75 kVA

Potência de saída 
máxima

CC: 50 kW 
(@400Vdc)

CC: 50 kW 
(@400Vdc)

CCS1 T1C32

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CCS2 T2C32

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 22 kW

Intervalo de tensão de 
saída CC: 150 - 920 Vdc CC: 150 - 920 Vdc

CCS1 T1C32

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 230 V~

CCS2 T2C32

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 400 V~

Corrente máxima de 
saída CC: 125 A CC: 125 A CC: 125 A

CA: 32 A

Número de conectores 1 2 2

Tipo de conector

CCS1 CCS1 CHA CCS1 T1C32

 N  B

CCS2 CCS2 CHA CCS2 T2C32

 L  L  L

 N  C  
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ESPECIFICAÇÕES DOS MODELOS

(Continuação) Raption 50 HV / Raption 50 EVO - Modelos 400V

MODELOS CCS1 T2S32
CCS2 T2S32

CCS1-CHA T1C32
CCS2-CHA T2C32

CCS1-CHA T2S32
CCS2-CHA T2S32

Corrente máxima de 
entrada de CA 108 A 108 A 108 A

Capacidade de alimen-
tação necessária 75 kVA 75 kVA 75 kVA

Potência de saída 
máxima

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 22 kW

CCS1-CHA T1C32

CC: 50 kW (@400Vdc)
CA: 22 kW

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CCS2-CHA T2C32

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 22 kW

Intervalo de tensão de 
saída

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 400 V~

CCS1-CHA T1C32

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 400 V~

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 230 V~

CCS2-CHA T2C32

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 400 V~

Corrente máxima de 
saída

CC: 125 A
CA: 32 A

CC: 125 A
CA: 32 A

CC: 125 A
CA: 32 A

Número de conectores 3 3 3

Tipo de conector

CCS1 T2S32 CCS1-CHA T1C32 CCS1-CHA T2S32

 C   N  N

 B  C  
CCS2 T2S32 CCS2-CHA T2C32 CCS2-CHA T2S32

 L  L  L

 C   N  N

 C   C  
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ESPECIFICAÇÕES DOS MODELOS

Raption 50 HV / Raption 50 EVO  - Modelos 480V

Raption 50 HV Potência de saída CC de 50 kW (não expansível).      

Raption 50 EVO Potência de saída CC de 50 kW (expansível para 100 kW).

MODELOS CCS1 CCS1 CHA CCS1 T1C32

Corrente máxima de 
entrada de CA 63 A 63 A

63 A (@480V 3F)
35 A (@208-240V F-N)

Capacidade de alimen-
tação necessária 53 kVA 53 kVA 75 kVA

Potência de saída 
máxima CC: 50 kW (@400Vdc) CC: 50 kW (@400Vdc)

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

Intervalo de tensão de 
saída CC: 50 - 500 Vdc CC: 50 - 500 Vdc

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 208 - 240 V~

Corrente máxima de 
saída CC: 125 A CC: 125 A CC: 125 A

CA: 32 A

Número de conectores 1 2 2

Tipo de conector

 N  B

MODELOS CCS1 T2S32 CCS1-CHA T1C32 CCS1-CHA T2S32

Corrente máxima de 
entrada de CA

63 A (@480V 3F)
35 A (@208-240V F-N) 

63 A (@480V 3F)
35 A (@208-240V F-N)

63 A (@480V 3F)
35 A (@208-240V F-N)

Capacidade de alimen-
tação necessária 75 kVA 75 kVA 75 kVA

Potência de saída 
máxima

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CC: 50 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

Intervalo de tensão de 
saída

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 208 - 240 V~

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 208 - 240 V~

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 208 - 240 V~

Corrente máxima de 
saída

CC: 125 A
CA: 32 A

CC: 125 A
CA: 32 A

CC: 125 A
CA: 32 A

Número de conectores 2 3 3

Tipo de conector
 C   N  N

 B  C  
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ESPECIFICAÇÕES DOS MODELOS

Raption 100 - Modelos 400V

MODELOS CCS1
CCS2

CCS1 CHA
CCS2 CHA

CCS1 T1C32
CCS2 T2C32

Corrente máxima de 
entrada de CA 160 A 160 A 192 A

Capacidade de alimen-
tação necessária 110 kVA 110 kVA 132 kVA

Potência de saída 
máxima

CC: 100 kW 
(@400Vdc)

CC: 100 kW 
(@400Vdc)

CCS1 T1C32

CC: 100 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CCS2 T2C32

CC: 100 kW(@400Vdc)
CA: 22 kW

Intervalo de tensão de 
saída CC: 150 - 920 Vdc CC: 150 - 920 Vdc

CCS1 T1C32

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 230 V~

CCS2 T2C32

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 400 V~

Corrente máxima de 
saída CC: 250 A

CC: 250 A (CCS)
CC: 200 A (CHA)

CC: 250 A (CCS)
CA: 32 A

Número de conectores 1 2 2

Tipo de conector

CCS1 CCS1 CHA CCS1 T1C32

 N  B

CCS2 CCS2 CHA CCS2 T2C32

 L  L  L

 N  C  
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ESPECIFICAÇÕES DOS MODELOS

(Continuação) Raption 100 - Modelos 400V

MODELOS CCS1 T2S32
CCS2 T2S32

CCS1-CHA T1C32
CCS2-CHA T2C32

CCS1-CHA T2S32
CCS2-CHA T2S32

Corrente máxima de 
entrada de CA 192 A 192 A 192 A

Capacidade de alimen-
tação necessária 132 kVA 132 kVA 132 kVA

Potência de saída 
máxima

CC: 100 kW (@400Vdc)
CA: 22 kW

CCS1-CHA T1C32

CC: 100 kW (@400Vdc)
CA: 22 kW

CC: 100 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CCS2-CHA T2C32

CC: 100 kW(@400Vdc)
CA: 22 kW

Intervalo de tensão de 
saída

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 400 V~

CCS1-CHA T1C32

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 400 V~

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 230 V~

CCS2-CHA T2C32

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 400 V~

Corrente máxima de 
saída

CC: 250 A (CCS)
CA: 32 A

CC: 250 A (CCS)
200 A (CHA)

CA: 32 A

CC:  250 A (CCS)
200 A (CHA)

CA: 32 A

Número de conectores 2 3 3

Tipo de conector

CCS1 T2S32 CCS1-CHA T1C32 CCS1-CHA T2S32

 C   N  N

 B  C  
CCS2 T2S32 CCS2-CHA T2C32 CCS2-CHA T2S32

 L  L  L

 C   N  N

 C   
C
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ESPECIFICAÇÕES DOS MODELOS

Raption 100  - Modelos 480V

MODELOS CCS1 CCS1 CHA CCS1 T1C32

Corrente máxima de 
entrada de CA 160 A 160 A 192 A

Capacidade de alimen-
tação necessária 110 kVA 110 kVA 132 kVA

Potência de saída 
máxima CC: 100 kW (@400Vdc) CC: 100 kW (@400Vdc)

CC: 100 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

Intervalo de tensão de 
saída CC: 150 - 920 Vdc CC: 150 - 920 Vdc

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 208 - 240 V~

Corrente máxima de 
saída CC: 250 A

CC: 250 A (CCS)
200 A (CHA)

CC: 250 A (CCS)
CA: 32 A

Número de conectores 1 2 2

Tipo de conector

 N  B

MODELOS CCS1 T2S32 CCS1-CHA T1C32 CCS1-CHA T2S32

Corrente máxima de 
entrada de CA 192 A 192 A 192 A

Capacidade de alimen-
tação necessária 132 kVA 132 kVA 132 kVA

Potência de saída 
máxima

CC: 100 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CC: 100 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CC: 100 kW(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

Intervalo de tensão de 
saída

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 208 - 240 V~

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 208 - 240 V~

CC: 150 - 920 Vdc
CA: 208 - 240 V~

Corrente máxima de 
saída

CC: 250 A (CCS)
CA: 32 A

CC: 250 A (CCS)
200 A (CHA)

CA: 32 A

CC: 250 A (CCS)
200 A (CHA)

CA: 32 A

Número de conectores 2 3 3

Tipo de conector
 C   N  N

 B  C  
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Ajuda
No caso de qualquer questão relacionada com a operação da unidade ou avaria, contacte 
o Serviço de Apoio Técnico da CIRCUTOR, SA.

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

 Garantia
A CIRCUTOR garante os seus produtos contra quaisquer defeitos de fabrico durante dois 
anos após a entrega das unidades.  

A CIRCUTOR irá reparar ou substituir qualquer produto com defeito de fábrica devolvido 
durante o período de garantia.

• Não serão aceites devoluções e nenhuma unidade será reparada ou subs-
tituída se não vier acompanhada por um relatório a indicar o defeito dete-
tado ou a razão para a devolução.
•A garantia será nula se as unidades tiverem sido inadequadamente uti-
lizadas ou se as instruções de armazenamento, instalação e manutenção 
indicadas neste manual não tiverem sido seguidas. “Utilização inadequada” 
é definida como qualquer condição de armazenamento ou operativa con-
trária ao código elétrico nacional ou que ultrapasse os limites indicados nas 
características ambientais e técnicas deste manual.
• A CIRCUTOR não aceita qualquer responsabilidade devido a possíveis da-
nos à unidade ou outras partes da instalação, nem irá cobrir quaisquer san-
ções possíveis advindas de uma possível instalação inadequada ou avaria 
ou “utilização errada” da unidade. Consequentemente, esta garantia não se 
aplica a avarias que ocorram nos casos seguintes:
- Sobretensão e/ou perturbações elétricas na alimentação;
- Água, se o produto não tiver a classificação IP adequada;
- Ventilação inadequada e/ou temperaturas excessivas;
- Instalação inadequada e/ou falta de manutenção:
- Reparações ou modificações por parte do comprador sem autorização do 
fabricante.
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CIRCUTOR, S. A.
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


