
Series Raption 

MANUAL DE INSTRUÇÕES

(M186B01-10-22B)



Raption

2 Manual de instruções



Raption 

3Manual de instruções

Histórico de revisões
Data Revisão Descrição

02/20 M186B01-10-20A Versão inicial

08/20 M186B01-10-20B
Cambios en los siguientes apartados:

1.- 4.4. - 5. - 6. - 7. - 9.

04/21 M186B01-10-21A

Cambio en los siguientes apartados:
1. - 2.B. - 2.E. - 3.A. - 3.B. - 3.C. - 3.D. - 3.E. - 3.F. 

-3.G. - 3.I. - 4.E. - 4.H. - 4.I. - 4.J. - 4.K. - 4.L. - 5.A. - 
5.C. - 6.C. - 7.E. - 10.

06/21 M186B01-10-21B
Cambio en los siguientes apartados:

1.- 4.D. - 4.E. - 5.B. - 10.

09/21 M186B01-10-21C
Cambio en los siguientes apartados:
1. - 4.E. - 5. - 5.A. - 5.B. - 6. - 7. - 8. - 10.

02/22 M186B01-10-22A
Cambio en los siguientes apartados:

2.E. -3. - 7.C. - 10.

09/22 M186B01-10-22B
Cambio en los siguientes apartados:

1. - 3.A. - 4.E. - 5.F. - 6. - 11.A.

Limitação de 
Responsabilidade

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

A CIRCUTOR S.A.U. na sua página web, fornece aos seus clientes as mais recentes versões das espe-
cificações do dispositivo e os manuais mais atualizados.                                  
                                  

              www.circutor.com  
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Série Raption
Manual de instruções

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS DE AUTOR

Este documento está protegido por direitos de autor, 2022 propriedade da CIRCUTOR, 
S.A.U. Todos os direitos reservados. A CIRCUTOR, S.A.U. 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 inclui todas as informações necessárias para a utilização correta do ponto 
de carregamento e ajuda os utilizadores a realizar carregamentos de forma eficaz e 
segura.

O ponto de carregamento que a CIRCUTOR oferece, atualmente é o método mais rápido 
de carregamento de veículos elétricos. O seu design inovador e original oferece uma 
forma rápida e intuitiva de carregar os veículos elétricos de acordo com os regulamentos 
atuais. Funciona tanto com corrente alternada (CA), como com corrente contínua (CC), 
quer seja separado ou simultaneamente.

O equipamento tem uma interface de utilizador muito intuitiva e de utilização simples; 
trata-se de um ecrã tátil de 8” no qual se realizam todas as operações necessárias nos 
carregamentos. É um ecrã antivandalismo que cumpre todos os requisitos dos índices 
IK. Assim, o ponto de carregamento tem um sistema de comunicação que permite a 
supervisão e o controlo remoto mediante OCPP e emprega informações e parâmetros 
XML durante o carregamento. Esta característica proporciona uma forma simples de 
integrar o ponto de carregamento em sistemas superiores, de forma a que o proprietário 
ou o administrador de sistemas possam supervisionar.

1

Leia com atenção todas as instruções antes de utili-
zar o ponto de carregamento.
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Introdução

Instruções de segurança importantes
• Não utilize o ponto de carregamento para 

qualquer outro modo de carregamento 
de veículos elétricos que não seja o 
contemplado pela norma IEC 61851.

• Não modifique o ponto de carregamento. 
Ao fazê-lo, a CIRCUTOR declinará qualquer 
responsabilidade e a garantia será anulada.

• Cumpra estritamente a normativa de 
segurança elétrica aplicável no seu país.

• Não leve a cabo reparações ou 
manipulações enquanto o equipamento 
recebe alimentação.

• Apenas pessoal formado e qualificado 
deverá ter acesso às peças elétricas do 
interior do ponto de carregamento.

• Contacte um técnico qualificado para que 
realize um teste da instalação anualmente.

• Deixe de utilizar qualquer elemento que 
apresente uma avaria que possa ser 
perigoso para os utilizadores (conectores 
danificados, tampas que não fecham, etc.).

• Utilize apenas as peças de substituição 
facilitadas pelas CIRCUTOR.

• Não utilize o produto se o revestimento ou 
o conector VE estiver danificado, rachado, 
aberto ou apresentar qualquer outra 
indicação de danos.

• NÃO é permitida a utilização de 
adaptadores de conversão e conjuntos de 
extensões de cabo.

• O dispositivo não emite ruídos, ultrassons, 
campos eletromagnéticos e não produz 
substâncias perigosas, graças às quais 
pode ser operado no ambiente. 

• Tome atenção ao trânsito em ruas agita-
das.

• Os resíduos gerados após a desmontagem 
de um dispositivo resíduo ou um disposi-
tivo retirado de serviço é entregue a uma 
pessoa que realiza a atividade no campo 
da reciclagem ou que realiza a atividade no 
campo dos processos de recuperação
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2
A Principais características

• HMI: o ecrã tátil TFT a cores de 8 polegadas é a interface entre o ponto de carregamento e 
o utilizador. Esta oferece informações detalhadas sobre o início e a paragem de carregamento, 
incluindo informações sobre o processo de carregamento (estado de carregamento da bateria, 
tempo de carregamento restante, etc.).

• RFID: o leitor de radiofrequência que permite a autenticação do utilizador para realizar o 
carregamento do veículo elétrico. De acordo com o critério do operador da instalação pode 
permitir-se ou rejeitar-se o carregamento do utilizador.

• Gestão de utilizadores: cria uma base de dados que associa os utilizadores a um ou vários 
cartões identificativos; também é possível atribuir registos de consumo e carregamento.

• Baliza luminosa: indica-se o estado de carregamento da base/do conector mediante uma 
balize de LEDs situada sobre os conectores.

• Ethernet: o equipamento permite as comunicações com TCP/IP em redes Ethernet, para 
proporcionar flexibilidade ao operador do sistema e ao gestor do ponto de carregamento.

• Supervisão remota e controlo em tempo real 3G/4G: podem conectar-se equipamentos 
de forma remota e utilizar o protocolo OCPP para as integrações graças ao modem integrado. 
Assim, mediante a utilização de um navegador web padrão, pode aceder ao ponto de 
carregamento para supervisionar o estado de carregamento e até iniciá-lo e pará-lo de forma 
remota.

• Historial de transações de carregamento: o sistema pode gerir relatórios de processos de 
carregamento, de acordo com o histórico da base de dados do ponto de carregamento.

• Contador: o contador integrado, independente para CA e CC, mede a potência e a energia 
que consome o VE durante uma sessão de carregamento.

• Integração com OCPP: O OCPP é um protocolo de comunicação entre o ponto de 
carregamento e as plataformas de gestão (BackOffice) para a gestão integral do carregamento. 
Dita integração permite, entre outros, a gestão e autenticação dos utilizadores, bem como 
vários parâmetros de supervisão durante o carregamento.
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Características

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- Tampa 2- Saída de cabo de CA (1) 3- Baliza luminosa CA. 4- Conector CHAdeMO 5- Entrada de ar do 

equipamento

6- Saída de ar de 

módulos de potência

7- Parte da frente decorativa 8- Painel traseiro 

decorativo

9- Puxador 10- Suporte de 

CHAdeMO

11- Suporte CCS 12- Suporte de CA. Ou tomada 

de 32 A(1)

13- Baliza luminosa 

CCS

14- Baliza luminosa CHAdeMO 15- Antena

16- Saída de ar do 

equipamento

17- Saída de cabo de CC 18- Ecrã tátil 19- Botão de emergência 20- Leitores RFID

21- Entrada de ar do 

equipamento

22- Entrada de ar de módulos 

de potência

23- Conector CCS 24- Luz de cortesia

(1) Os componentes podem variar de acordo com o modelo.
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C Dimensões

• Unidades em mm.
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D Baliza luminosa de estado

Sobre cada conector existe uma baliza luminosa que indica o estado de carregamento da 
sua base/do seu conector.

Baliza luminosa 
CA

Baliza luminosa 
CHA 

Baliza luminosa 
CCS 

Cor Estado  Descrição

Verde Disponível O conector ou a base estão disponíveis para começar uma 
sessão de carregamento.

Azul A carregar O conector ou a base estão ativos numa sessão de carre-
gamento.

Cian Reservado        
(OCPP 1.5)

O conector ou a base estão reservados pelo operador do sis-
tema mediante OCPP.

Vermelho Erro
A estação de carregamento indica que foi ativado o botão de 
emergência, ou que ocorreu um erro. Consulte o ecrã HMI e 
siga as instruções.
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O ponto de carregamento conta com três conectores de carregamento diferentes; assim, 
pode carregar-se uma ampla variedade de veículos:

• CA (Modo 3): cabo de tipo 2 ancorado (63A/44kW)(2) ou base de tipo 2 (32A/22kW)(3)

• CC (Modo 4): CHAdeMO, cabo ancorado, 3m. Até 125 A / 50 kW

• CC (Modo 4): Combo 2 (CCS), cabo ancorado, 3m. Até 125 A / 50 kW

(2) Apenas disponível no Modelo Padrão  Raption 50, Raption 50 HV 3 Raption 50 EVO.
(3) Os componentes podem variar de acordo com o modelo.

E Conectores

Pestillo Tecla de liberación

LED 

Empuñadura

Cable

Cuerpo principal 
del conector

Clavija

Devem ter-se em conta estas considerações antes de utilizar o ponto de carregamento.

Podem levar-se a cabo três tipos de carregamento:

• Apenas CA

• Apenas CC CHAdeMO

• Apenas CC CCS 2

• Conector de CA e de CC simultaneamente
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Detector de posición Bobina de bloqueo

Vista interior Vista exterior

Espacio para la etiqueta 
de instrucciones

LEDs

Cuidado!

Se o ponto de carregamento contar com o acessório de bloqueio de conector mecânico 
nos suportes de CC, não é possível retirar os conectores dos suportes sem o desbloquear 
previamente.

Entre os suportes de CCS e CHAdeMO existe uma etiqueta que detalhe esta função. Siga as 
instruções da etiqueta e o ecrã HMI.

Assim, existe um LED sobre cada suporte que indica o estado do bloqueio:

- Vermelho → Conector bloqueado

- Apagado → Conector desbloqueado
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Na parte de CA de cada ponto de carregamento (não é um dispositivo opcional), existe um 
bloqueio manual para proteger o conector; siga as instruções da etiqueta para extrair o 
conector de CA.

1- Prima o botão de plástico superior para extrair o conector.

2- Retire o conector.

Os conectores poderão ser extraídos no momento em que o utilizador premir o botão tátil 
“Conector”, quando selecione a opção do ecrã HMI:
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3

A primeira vez que se liga o ponto de carregamento, o sistema demorará cerca de dez 
segundos a iniciar; o ecrã irá mostrar esta imagem:

No canto inferior direito é indicada a versão do firmware. Após dez segundos, o primeiro 
ecrã que aparece é a proteção de ecrã. 

Toque no ecrã para a HMI passe para o ecrã seguinte:

A Geral
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Como se utiliza? 

Neste novo ecrã, o Ponto de Carregamento pede que se mostre o método de identificação que o 
utilizador vai utilizar de modo a iniciar a transação de carregamento, uma vez que pode ver que 
existem quatro opções. 

- Escolhe as operações ‘RFID’ ou ‘Keyboard’ irão deixar iniciar uma Sessão de carregamento ao 
utilizador que tem cartão de identificação, foi registado antecipadamente ou um código foi indicado 
para o indicar manualmente no ecrã.

- A opção ‘Card Payment’, para pagamento com cartão de débito ou crédito, permite iniciar uma 
Sessão de carregamento para o utilizador sem se registar antecipadamente.

No canto inferior direito, mostra o estado dos conectores e o processo de carregamento para que se 
conheça a disponibilidade do Ponto de Carregamento.

Dependendo das opções escolhidas, os métodos de 
identificação indicados nesta imagem podem variar.
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Aparece o ecrã seguinte, prima a bandeira do seu idioma:

Assim, este ecrã permite, durante todo o processo, alterar o idioma, para tal, deve premir o 
símbolo tátil da ‘bandeira’ na parte superior do ecrã:
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B Início de uma sessão de carregamento

- Após mostrar o cartão de identificação, a HMI passará para o ecrã seguinte:

Espere enquanto o ponto de carregamento completa a identificação.

- Se tudo estiver correto e o utilizador tiver autorização, a HMI passará para o ecrã seguinte:
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- Agora, o utilizador pode escolher o conector que dependerá do tipo de veículo e de se o 
conector está disponível:

Em qualquer momento, pode premir o botão para voltar ao ecrã de identificação.

- Quando tiver escolhido o conector, surgirão ecrãs com instruções de forma sucessiva; siga 
estas instruções:

1- Conecte o veículo e prima o botão ‘Start’ 

Em qualquer momento, pode premir o botão para voltar ao ecrã anterior.
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2- A verificar a ligação do veículo… Aguarde,

- Após alguns segundos, começará a sessão de carregamento e a HMI indicará o processo de 
carregamento.

Ao premir o botão, o ecrã voltará ao ‘ecrã de identificação’.
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C
Eventos especiais ao iniciar uma 
sessão de carregamento

A - “Not authorized”: alguns pontos de carregamento podem funcionar com supervisão do 
sistema de gestão principal, chamado de Back Office. Pode ser gerada uma Whitelist para 
registar os novos utilizadores, gerir as sessões de carregamento, etc. Se o utilizador não 
estiver autorizado, a HMI indicará a mensagem seguinte:

B - “Authorization failed”: se existir um problema de comunicação com o Back Office no 
momento da conexão:
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C - “Not authorized, Concurrent charge”: neste caso, o identificador já está a participar em 
outra transação de carregamento:

D - “Not authorized, Authorization expired”: é possível que o Back Office tenha gerado um 
limite temporário para o cartão de identificação e que este tenha expirado:
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E - “Not authorized, Authorization blocked”: o Back Office poderá ter bloqueado 
temporariamente o seu cartão de identificação.

F - Após a correta autorização do utilizador, no momento da seleção do conector, o ecrã 
indicará os estados dos conectores. Não será possível utilizar nenhum conector com símbolo 
de ferramenta, como na imagem a seguir:
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G - Na maioria dos veículos, o carregamento não se pode realizar se a alavanca de mudanças 
não estiver em modo parking. Esta situação será detetada pelo ponto de carregamento e será 
exibida na HMI em forma de mensagem “Please, check shift position, put in parking mode”, 
prima o botão ‘Retry’.

H- É possível que não se especifique o problema; a HMI passará para o ecrã seguinte. Prima 
o botão ‘Retry’.
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D Finalizar uma sessão de carregamento

- A HMI mostra o processo de carregamento e a seguinte mensagem: “Show your 
identification to stop”, o utilizador que iniciou a sessão pode terminá-la.

- Após mostrar o cartão de identificação, o ponto de carregamento permite-lhe terminar a 
sessão de carregamento; prima o botão tátil ‘Stop’:
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- Quando tiver detetado a sessão de carregamento, a HMI mostrará o ecrã de resumo. Prima 
o botão tátil ‘Exit’ e desconecte o veículo:
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E Informações de carregamento

Dependendo do conector utilizado, a tela da HMI pode exibir diferentes informações do 
processo. A informação é quase a mesma, exceto por alguns detalhes.

As imagens seguintes mostram as informações de processo de carregamento básicas.

1

2

3

4

6

7

5

8

9

1- Botão de idioma: ao premir este botão pode alterar o idioma da HMI.

2- Informações adicionais: status atual, erros, status da bateria, etc.

3-Informações do conector: tipo e identificação do conector, potência da carga, etc.

4- Botão tátil de retorno: volta ao “ecrã de identificação”.

5- Tempo de recarga: Tempo de recarga decorrido até o momento.

6- Energia carregada: energia fornecida ao veículo até ao momento.

7- Bateria SOC: Indica o status atual de recarga da bateria.

8- Indicador de processo: inicialmente fica vermelho, à medida que o veículo está carregando 
ele mudará para laranja, mudando após 75% de recarga da bateria para verde.

9- Tempo restante até 100%: Tempo restante até 100% SOC.
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F Resumo de carregamento

1

8

5

2

3

74

6

1- Botão de idioma: ao premir este botão pode alterar o idioma da HMI.

2- Instruções de processo: diferentes instruções podem ser exibidas. 

3- Energia carregada: energia total carregada no final da sessão de carregamento.

4- Battery SOC: Indica o estado final de carga da bateria no final da sessão de carregamento.

5- Botão sair: Tem de ser premido de modo a terminar a sessão de carregamento. Após 
premir, o ecrã HMI irá voltar ao “ecrã de identificação”.

6- Tempo de carregamento: carregamento total no final da sessão de carregamento.

7- Botão de informação: clicando neste botão pode obter informação sobre a taxa da 
sessão de carregamento aplicada.

8- Motivo del paro: indica por que a sessão de carregamento foi interrompida.
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G Botão de emergência

Se, por qualquer motivo, o botão de Emergência for pressionado, todas as recargas em 
andamento serão interrompidas, as luzes do sinalizador ficarão vermelhas e não será 
possível iniciar uma nova recarga até que o processo de recuperação seja concluído com 
sucesso. Todos os módulos de energia serão desligados para proteger o usuário e o próprio 
Charge Point. A tela da HMI permanecerá acesa para exibir as instruções.

Num primeiro momento, o botão tátil ‘Restart’ será será de cor cinzenta e não poderá ser 
premido; quando tiver sido desbloqueado o botão de emergência, o botão tátil ‘Restart’ 
passará a ter a cor verde e poderá ser utilizado.
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H Estado dos conectores

O ecrã HMI mostra vários símbolos sobre as imagens dos conectores, como se pode ver na 
tabela seguinte:

Significa que não há problemas com o conector e que este pode ser 
utilizado.

Este conector está fora de serviço por motivos técnicos. Prima o botão 
tátil ‘Information’ para obter mais informações a respeito.

O ponto de carregamento está fora de serviço porque foi premido o botão 
de emergência. Isto afeta todos os conectores de forma simultânea.

O conector está desativado. O ponto de carregamento está fora de serviço 
devido a tarefas de manutenção, ou porque o Back Office decidiu pará-lo.
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O utilizador não pode utilizar o conector porque existe outro utilizador 
a fazê-lo.

Este conector está reservado e só poderá utilizá-lo o utilizador que tenha 
feito a reserva. 

Nota: Se o utilizador que reservou o ponto de carregamento for você, a 
sessão de carregamento começará normalmente, caso contrário, o ponto 
de carregamento não estará pronto para carregamento até que tenha 
alcançado a data e a hora que se indicam.

Apenas para conectores de CC. Dado que no ponto de carregamento 
só pode haver uma sessão de carregamento de CC, simultânea, CCS ou 
CHAdeMO, é possível encontrar um destes conectores com este símbolo 
porque o outro está a carregar ou está reservado.
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I Consulta do estado dos conectores

Ao premir a imagem de cada conector obtém mais informações sobre o seu estado:

1 — CONECTOR ATIVADO

2 — ERRO DO CONECTOR
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3 — CONECTOR DESATIVADO

4 — CONECTOR EM UTILIZAÇÃO
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5 — CONECTOR RESERVADO

 6 — CONECTOR BLOQUEADO POR RESERVA

Nota: Aplica-se apenas quando a recarga simultânea não está disponível.
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7 — CONECTOR BLOQUEADO DEVIDO A CARREGAMENTO

Nota: Aplica-se apenas quando a recarga simultânea não está disponível.

8 — CONECTOR BLOQUEADO POR ERROR
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4

O ponto de carregamento pode ser configurado e supervisionado para estabelecer as 
preferências do proprietário, também se pode realizar uma configuração específica 
utilizando a porta de comunicação Ethernet integrada e situada no ecrã HMI.

Quando se tiver configurado o PC de serviço tal como se indica abaixo e se tenha 
estabelecido a conexão ao ponto de carregamento, mostrar-se-á um acesso direto à 
página de configuração principal.

O ponto de carregamento sai de fábrica com o parâmetro de rede pré-determinado 
“DHCP enabled”. Isto significa que o ponto de carregamento tratará obter um endereço 
IP de um servidor DHCP disponível na rede.

Mais abaixo encontrará um guia passo a passo que detalha a configuração de um 
endereço IP no ponto de carregamento.

A Introdução

A porta Ethernet localiza-se no lado inferior esquerdo da parte traseira do ecrã HMI.
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Como se configura?

A tabela seguinte indica o hardware e o software que são necessários para configurar um 
endereço IP no ponto de carregamento.

B O que é necessário?

(4) Pode descarregar o software que necessite a partir de http://circutor.com/downloads/ 
ou entrar em contacto com sat@circutor.com

PC de serviço Microsoft Windows (Windows XP no mínimo)

Cabo UTP (recomenda-se de tipo cruzado)

IPSetup.exe (4)

PowerStudio Scada Client (4)
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C Topologia da rede

A ligação do PC de serviço com o ponto de carregamento dever-se-á fazer com um endereço 
IP estático e protocolo TCP/IP v4.

A seguinte secção indica como levar a cabo esta configuração. A seguinte imagem mostra a 
topologia da ligação Ethernet e os endereços IP que se utilizam neste manual como exemplo.

Para o PC de serviço → IP: 192.168.1.10  NETMASK: 255.255.255.0

Para el punto de carga → IP: 192.168.1.50  NETMASK: 255.255.255.0
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D Processo para a ligação LAN

Esta secção oferece um guia passo a passo para a ligação do PC de serviço ao ponto de 
carregamento para poder ver o estado em tempo real.

1- No PC de serviço, clique no ‘Ícone de rede’ ao lado relógio da barra de tarefas e clique me 
‘Open Network and Sharing Center’.

2- No painel esquerdo, clique em  ‘Change adapter settings’
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3- Clique com o botão direito em ‘Local Area Connection’ e, depois, clique em ‘Properties’

4- Selecione ‘Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)’ e clique em ’Properties’
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5- Configure o endereço IP e a máscara de subrede, tal como se indica na figura, clique em ‘OK’ 
duas vezes para concluir o processo de atribuição de endereço IP ao computador.

6- Execute o ficheiro IPSetup.exe no PC de serviço.
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7- Introduza os seguintes parâmetros e clique em ‘Configure’

• MAC do ponto de carregamento (consulte a etiqueta na tampa do ecrã)

• Endereço IP : ou seja (192.168.1.50)

• Netmask: ou seja (255.255.255.0)

• Gateway: conservar a configuração pré-determinada

8- Aguarde 30 segundos para que o processo fiquei concluído.
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9- O processo será concluído quando surgir a mensagem seguinte, clique em ‘OK’

10- Se aparecer a mensagem na Figura, verifique os seguintes parâmetros e clique em ‘OK’

• Verifique o endereço IP introduzido.

• Verifique o MAC do equipamento introduzido.

• Experimente outro cabo UTP CAT5e.
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Paso 1

Paso 2

Localização do modem

O modem está instalado no interior do equipamento, a antena está instalada no exterior, 
no teto do ponto de carregamento.

5

Esta secção descreve como instalar o cartão SIM e configurar o modem. O modem 
instalado na série Raption es Teltonika RUT 240.

Passos:

1- Abra a porta direita do ponto de carregamento e procure o modem que se encontra na 
parte traseira.

2- Verifique que o ponto de carregamento conta com uma antena na parte superior.

A Introdução

O modem é totalmente configurado por defeito na Circutor.
Permaneça nesta secção apenas no caso de ter de o configurar.
.
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Comunicações

B Configuração do Modem

1 — VISTA GERAL DO MODEM
O modem 4G instalado de fábrica no ponto de carregamento é: Teltonika RUT240

Este equipamento permite que o ponto de carregamento se conecte a redes 4G para ver ou 
gerir, de forma remota, o estado do mesmo. O RUT240 faz parte da série RUT2xx de routers 
móveis compactos com conexão inalâmbrica de alta velocidade e Ethernet.

Descrição

1 Porta Ethernet LAN

2 Porta Ethernet WAN(5)

3 Indicador LED de LAN

4 Indicador LED de WAN

5 Conector de alimentação

6 LED de alimentação

7
LED de indicação de potência de 
sinal

8 Suporte do cartão SIM

9 Conector de antena Wi-Fi

10 Botão de Reset 

11 Conectores de antena LTE

(5) O porta Ethernet WAN está configurado como uma porta Ethernet LAN para que o 
modem do Ponto de Carregamento não se desligue durante problemas de serviço.
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2 — LEDS DE ESTADO DA LIGAÇÃO
Estado da ligação em função dos LEDs de estado:

• LEDs de estado de potência do sinal acesos: o router está a acender.

• Os LEDs de 2G, 3G e 4G piscam a cada segundo de forma constante: não existe SIM, ou 
o PIN está incorreto.

• Os LEDs de 2G/3G/4G piscam a cada segundo: ligação 2G/3G/4G, mas não foi 
estabelecida uma sessão de dados.

• Piscar do LED de 2G para 4G repetidamente: suporte de SIM não inseridoou acesso à 
rede negado.

• LED 2G/3G/4G aceso: ligação 2G/3G/4G com sessão de dados.

• O LED 2G / 3G/4G pisca rapidamente: 2G / 3G/4G conectado com sessão de dados e os 
dados estão a ser transferidos.
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3 — INSTALAÇÃO DO CARTÃO SIM

1. Prima o botão de extração do suporte do SIM.

2. Extraia o suporte do SIM.

3. Introduza o cartão SIM.

4. Prima o suporte do SIM.

Depois da instalação do cartão SIM, verifique que a antena 4G (móvel), a antena Wi-Fi e o 
conector de alimentação estão corretamente fixados.

Introduza o cartão SIM fornecido pelo ISP (fornecedor de serviços de internet). A orientação 
correta do cartão SIM é indicado na figura seguinte.

Nota: O cartão SIM não está incluído no equipamento.
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4 — INÍCIO DE SESSÃO

Depois de terminar a configuração descrita acima, já pode iniciar sessão no router e começar 
a sua configuração. Este exemplo mostra como estabelecer a ligação através de Wi-Fi.

Por motivos de cibersegurança, a ligação Wi-Fi do modem está desativada 
por defeito.
Para o ativar, lembre-se de o configurar no lado do carregador, como se 
explica na secção 6.

4.1.- Conecte o cabo Ethernet na porta LAN e faça todas as configurações conectado no 
local (também se pode fazer a partir da porta WAN quando a porta WAN está configurada 
como LAN).

4.2.- No computador de serviço, procure o ponto de acesso chamado ChargePoint_
xxxxxxxxxxxx (onde “x” significa o endereço MAC) e conecte-se.
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4.3.- Abra um navegador web e escreva http://192.168.1.1. Utilize estes parâmetros 
quando for solicitada a autenticação. Depois disso, clique no botão de início de sessão com 
o rato ou prima a tecla Enter.

User name: admin
Password: Admin01 

4.4.- O Assistente de Configuração aparecerá depois de iniciar sessão. Deve completar 
todos os passos do assistente para configurar o modem corretamente.

Vá a Status → Network → Mobile e verifique o campo ‘Sim card state’, deve estar em 
Ready.

Já iniciou sessão no RUT240. Agora pode configurar a maioria de elementos do router.

Ver a nota 
da página 
seguinte
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4.5.-  Configuração da rede móvel. Aqui pode configurar os parâmetros de rede móvel que 
se utilizam na ligação à rede local.

Vá a Network → Mobile → General → Mobile Configuration

Digite o ponto de acesso (APN) do seu provedor de SIM e pressione a guia  ‘Save’.

NOTAS: 

1. Se o seu fornecedor de SIM exigir autenticação, pergunte-lhe de que tipo (PAP ou CHAP); 
selecione-o no campo ‘Authentication Method’ e introduza uma palavra-passe e um nome 
de utilizador.

2. Deve-se personalizar a configuração do modem, peça ao Serviço de Pós-Vendas da 
CIRCUTOR o manual do modem Teltonika.

Para alterar a palavra-passe, lembre-se de a configurar no lado 
do carregador, tal como se explica na secção 6.
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4.6.-  Para verificar que a ligação está correta, siga estes passos:

Vá a Status → Network → Mobile e verifique o ‘Data connection state’, que deve ser 
Connected.

Vá a Status → Network → WAN e verifique o ‘IP address’, o modem deve ter encontrado 
um endereço de IP público.
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Vá a  Status → Network → LAN → DHCP Leases e verifique os ‘IP addresses’.

Em ‘DHCP Leases’ verifique que o modem detetou o endereço de IP e o número MAC 
automáticos para o PC de serviço e o ponto de carregamento.

NOTAS:

1.- Se o modem não tiver detetado o endereço de IP automático, desligue o interruptor 
Q10.1 para Raption 50 (Q14.3 no caso de Raption 50 HV, Raption 50 EVO e Raption 100), 
aguarde dez segundos e acenda-o novamente. Volte a conectar o PC de serviço ao ponto de 
acesso chamado ChargePoint_xxxxxxxxxxxx e repita os passos 4.3 e 4.6.

2- Pode verificar que o número MAC do ponto de carregamento está correto consultando a 
etiqueta atrás do ecrã HMI.
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4.7.-  Vá a Network → LAN → Static Leases

Complete os campos com estas informações:

Hostname: introduzir o nome que deseje utilizar para o ponto de carregamento. É muito 
recomendável nomeá-lo mantendo esta estrutura: ChargePoint_xxxxxxxxxxxx, para o 
identificar mais facilmente.

MAC address: número MAC que se encontra atrás do ecrã HMI, na etiqueta.

IP address: 192.168.1.50 

Depois de preencher os campos, prima o botão ‘Save’.
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4.8.-  Desconecte o interruptor magnetotérmico Q10.1 (Q14.3 no caso de Raption 50 HV, 
Raption 50 EVO e Raption 100) do ponto de carregamento para restabelecer por completo o 
modem e o ecrã HMI, após dez segundos, acenda novamente o interruptor magnetotérmico.

4.9.-  Repita os passos 4.2 e 4.3 acima:

 4.2 - Procure o ponto de acesso do modem e conecte-o.

 4.3 - Inicie sessão na página web do modem com autenticação.

Modelo para Raption 50

Modelo para Raption 50 HV, Raption 50 EVO e Raption 100
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4.10.-  Em seguida, dirija-se novamente a Status → Network→ LAN → DHCP Leases 
e confirme que as informações introduzidas no passo 4.7. foram corretamente guardadas:

Hostname - o nome do produto de carregamento.

MAC address - o MAC do ponto de carregamento

IP address - 192.168.1.50
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4.11.-  Vá a Network → Firewall → Port Forwarding → New Port Forward Rule

As portas que pode ver na tabela seguinte são introduzidas no modem de forma pré-
determinada, ainda que só estejam ativados os denominados 50000 e 9191:

Nome Protocolo Porta Externa (S) IP interno Porta Interna (S)

80 TCP 80 192.168.1.50 80

8080 TCP 8080 192.168.1.50 8080

50000 TCP 50000 192.168.1.50 50000

9191 TCP 9191 192.168.1.1 80

Se for necessário, é possível ativar as outras portas ou introduzi-las seguindo a tabela 
listada acima.

Prima o botão ‘Save’ após qualquer modificação.
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4.12.-  Vá a Network → Firewall → Traffic Rules

Desloque-se para baixo e procure os campos ‘Enable_HTTP_WAN’ e ‘Enable_HTTPS_WAN’ 
assinale-os para ativar ambas as opções.

Desloque-se para baixo novamente e prima o botão ‘Save’.
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4.13.-  Para concluir o início de sessão no modem é necessário reiniciá-lo:

Vá a System → Reboot e prima o marcador ‘Reboot’.

Durante o processo, o sistema mostrará o progresso; não desligue o modem.

4.14.-  Repita os passos 4.2. e 4.3. explicados anteriormente:

4.2..-Procure o ponto de acesso do modem e conecte-o.

4.3.-Inicie sessão na página web do modem com autenticação.
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4.15.-  Deve verificar que está selecionada a opção de modem Teltonika RUT240 LTE na 
página web de configuração do ponto de carregamento:

Certifique-se de que o PC de serviço continua conectado ao ponto de carregamento mediante 
Wi-Fi; abra um navegador web e introduza 192.168.1.50.

Vá a  Configuration → Communications → General

Utilize o botão  ‘Save’ localizado no canto superior direito.
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A página web de configuração permite gerir a configuração da rede e atualizar os equipamentos, 
entre outras opções.

Quando o PC de serviço está conectado ao ponto de carregamento, é possível entrar na página web 
de configuração através do IP introduzido. Na No exemplo indicado na secção anterior, foi definido 
192.168.1.50 

Abrir um navegador web no PC de serviço e introduzir este IP, a imagem seguinte irá aparecer.

A página web que se abre mostra o ecrã principal, ‘Dasboard’, mas existem muitas outras opções. 
Estas são explicadas nos pontos seguintes.

No canto superior direito indica-se o ícone do motor de busca, a lista de idiomas e informações sobre 
o Ponto de Carregamento. Quando se utiliza o botão de informações, aparece o ecrã que se indica 
acima, com informações de modelo e versão de firmware, entre outros.

6
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A

Parâmetro Descrição

IP Abreviatura de protocolo de internet. Identificador que permite 
enviar informações entre dispositivos numa rede.

MAC Address Identificador do cartão de rede do ponto de carregamento.

As informações relevantes exibidas são:

Dashboard

COMMUNICATIONS

CHARGE POINT

Indica se o Ponto de Carregamento está disponível para o utilizar, ou não.

Página Web de configuração
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Monitor
Nesta secção pode consultar-se o estado do Ponto de Carregamento, o tipo de conectores 
que tem e a disponibilidade dos mesmos.

É possível iniciar ou parar uma sessão de carregamento, ativar ou desativar um conector ou 
bloqueá-lo ou desbloqueá-lo de forma remota.

Também se indica quando o conector tem um erro interno individual e um código de erro 
para pesquisar o tipo de avaria.

B
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Historic
Esta secção fornece informações de cada transação de carregamento enviada no Ponto de 
Carregamento.

Pode verificar-se a data e a hora de início e de fim de uma transação de carregamento, 
energia carregada, dados do utilizador e tipo de carregamento utilizado.

Todos estes elementos têm a possibilidade de ser organizados em função das necessidades 
do utilizador.

C
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Integrations
Ao clicar na janela ‘Integrations’ o utilizador poderá ativar as integrações de OCPP.

Nota: A integração do Ponto de Carregamento necessita de um capítulo extra. Nos capítulos 
6 e 7 seguintes explica-se como integrar o OCPP.

D
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Configuration
Nesta secção pode configurar-se uma variedade de configurações diferentes relacionadas 
com o Ponto de Carregamento, em função dos elementos que tenha e do nível de segurança 
desejado.

IDENTIFICATION METHOD

É possível ativar ou desativar a opção de utilizar o Ponto de Carregamento com ou sem 
identificação e também se o utilizador é capaz de parar a transação de carregamento.

Quando o Ponto de Carregamento inclui terminal de pagamento, é necessário ativar a opção 
de deixar que o utilizador pague com este método.

E
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A opção ChargeBox enabled, de ativar a identificação da ChargeBox permite ao sistema 
diferenciar cada Ponto de Carregamento separadamente para que o sistema de backend 
possa utilizar estes dados.

Como montante de pré-autorização, Pre-authorisation amount, pode configurar-se o 
montante em dinheiro que o banco bloqueia ao utilizador uma vez iniciada a transação de 
cobrança. Ao finalizar a transação de cobrança, é reembolsada a tarifa bloqueada e só se 
cobra ao utilizador de acordo com a tarifa descrita abaixo.

Upload configuration permite carregar o ficheiro de configuração com as chaves da gateway 
de pagamento fornecidas pelo serviço financeiro ou banco específico. Pode-se descarregar 
o ficheiro existente sempre que for necessário.

PLUGS

É possível ativar e desativar o carregamento com carregamento rápido (EVSE DC), 
carregamento lento  (EVSE AC) ) ou ambos em cada Ponto de Carregamento.  
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CHARGE:

Parâmetro Descrição

Power Balance

O Ponto de Carregamento é capaz de equilibrar a potência disponível com 
base no número de tomadas em utilização (apenas disponível na solução 
Master-Slave).

ATIVAR: o Ponto de Carregamento partilha igualmente a potência forneci-
da a cada Transação de Carregamento contínua sem exceder o limite con-
figurado.

DESATIVADO: o Ponto de Carregamento não tem em consideração qual-
quer limite, fornecendo a potência máxima a qualquer conector.

Profiles

Deixa escolher se da transação VE e o bloqueio devem ser desconectados 
ou não e escolher o tempo limite de ligação do cabo de carregamento em 
segundos.

A opção idTag ativada adiciona um prefixo indicando o método de identi-
ficação escolhido pelo utilizador, conforme indicado na tabela abaixo:   

Método de identificação Prefijo

RFID RF

Contactless Payment CC

PIN-code KC

Plug&Charge NA

O Ponto de Carregamento é capaz de equilibrar a potência disponível com base no número de 
tomadas em utilização.

NOTA: 
Opção apenas disponível na solução Master-
Slave, consultar o manual de utilizador 
Master-Slave para mais informações.
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Parâmetro Descrição

Shared power Indica a potência disponível para dividir entre os veículos ligados. A 
Max.current supply (A)  é APENAS a potência disponível para toma-
das CA.  

OCPP-Smart Charging O equilíbrio de potência é feito via OCPP. 
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COMMUNICATIONS
Esta secção indica a configuração básica dos parâmetros de rede.

Servidor DHCP (roteador) significa ativar ou desativar a atribuição do endereço IP. Ativa-se ao 
funcionar com os modems integrados.
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HMI (Human Machine Interface)

Nesta secção podem definir-se muitas configurações relacionadas com o ecrã.

No marcador General é possível ajustar o brilho do ecrã e ativar ou desativar o suporte via 
correio e a temporização. Além disso, no Ponto de Carregamento podem ser carregados até 
20 idiomas entre a ampla variedade de entre a qual se pode escolher.

Além disso, é possível personalizar os idiomas no Ponto de Carregamento. Na coluna 
da esquerda estão todos os idiomas disponíveis entre a ampla variedade a selecionar, e 
na coluna da direita estão os que se escolhem para mostrar no ponto de carregamento, 
organizados como se indica no ecrã.
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No marcador Screensaver é possível definir a temporização e o brilho e ativar e desativar os 
anúncios, o que permite personalizar a imagem da proteção de ecrã carregando um ficheiro.

TARIFFS

Nesta secção, pode-se ajustar o custo de uma transação de carregamento na estação Raption. 
Estas definições só aparecem para informar o cliente.

É necessário trabalhar com um sistema integrado para o pagamento, como pago con 
contactless ou integrações OCPP. O pagamento efetuar-se-á mediante uma destas 
plataformas.

Como se detalhe nos parágrafos anteriores, só se tratam de informações para o utilizador 
final. Ao definir estas configurações, indicar-se-ão no ecrã o carregador incluído se não 
houver uma plataforma encarregue do recibo.

Certifique-se de que os valores são fixados de acordo com o preço final destas plataformas.

Lembre-se de utilizar o botão ‘Save’ para aplicar a configuração.
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Parâmetro Descrição

Currency Escolha a moeda adequada de acordo com a zona onde está 
instalado o Ponto de Carregamento.

Price Limit Custo máximo da transação.

Fixed service fee Preço de uma nova transação.

Energy fee Montante a pagar em função da energia fornecida ao veículo 
elétrico.

Time fee Montante a pagar em função da duração da transação.

Existem alguns parâmetros que se podem definir:

Todas as configurações podem ser combinadas de acordo com as preferências do cliente.
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SECURITY

Parâmetro Descrição

Allow only 
secure 
connections

ATIVAR: Informações transferidas entre o Ponto de Carregamento e o com-
putador portátil é estritamente encriptado. 

Assim que estiver ativado, devem ser realizadas algumas modificações na 
configuração do modem, conforme explicado abaixo.

DESATIVADO: não é possível assegurar ligações seguras entre o Ponto de 
Carregamento e o computador portátil.

Authentication

ATIVAR: Introduzir utilizador e palavra-passe de modo a entrar na configu-
ração web. 

Nota: A palavra-passe anterior padrão é 1234.

DESATIVADO: nenhuma palavra-passe necessária para entrar na configura-
ção web.

É possível que esta opção ser alterada sempre que for desejável.
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Configurar o modem para permitir ligações seguras:

Após ter concluído com a configuração conforme descrito na secção 
5, está pronto a iniciar sessão no seu router e começar a configurá-lo. 

1.- Vá a  Network → Firewall → Port Forwarding → Port Forwarding Rules

Localize a porta com o nome ‘Enable_ HTTPS_WAN_PASSTHROUGH’ e clique no botão ‘Edit’.

Assim que estiver no ecrã Editar, insira 192.168.1.50 no campo ‘Internal IP address’ e clique no 
botão ‘Save’.
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Verifique que a nova linha aparece e toque para evitar verificação se estiver desativada.

2.- Vá a  Network → Firewall → Port Forwarding → New Port Forward Rule

Na parte inferior do ecrã, adicione uma nova regra de encaminhamento de porta com os 
seguintes parâmetros e assim que estiver introduzido, clique no botão Add:

 Name: Enable_HTTPS_WAN_OCPP 
 Protocol: TCP 
 External port: 8443 
 Internal IP: 192.168.1.50 
 Internal port: 8443 
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3.-Vá a  Network → Firewall → Traffic Rules 

    Localize a porta com o nome ‘Enable_ HTTPS_WAN’ e clique no botão ‘Edit’.

Assim que estiver no ecrã Edit, insira 192.168.1.50 no campo ‘Destination address’ e 443 no campo 
‘Destination port’ e depois clique no botão ‘Save’.
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4. - Vá a  Network → Firewall → Traffic Rules

Na parte inferior do ecrã, adicione uma nova regra de tráfego com os seguintes parâmetros e assim 
que estiver introduzido, clique no botão ‘Add’:

 Name: OCPP 
 Protocol: All 
 Destination address: 192.168.1.50 
 Destination port: 8443

Verifique que a nova linha aparece e toque para evitar verificação se estiver desativada.
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Maintenance

DEVICES STATUS

Nesta secção pode-se consultar o estado dos dispositivos que estão a comunicar via RS-485.

UPDATES
Através desta janela, o firmware do Ponto de Carregamento e a aplicação podem ser 
atualizados de forma remota.

F

Para obtener la última versión de firmware ou precisa de alguma atualização 
de configuração especial, póngase en contacto con el Departamento de 
Posventa de CIRCUTOR. 
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DIAGNOSTICS
Ao clicar no marcador ‘HW Testing’ aparece para ativar ou desativar a opção de teste de rede.

Isto significa que a HMI mostra um ecrã de teste para verificar que a função tátil funciona 
corretamente.

O Ponto de Carregamento produz, automaticamente, os registos que se indicam nesta secção. 
É uma lista detalhada das sessões de carregamento, o rendimento do sistema ou as atividades 
do utilizador.

Quando se liga o Ponto de Carregamento, o sistema começa a registar ficheiros de registo. Se 
se reiniciar o Ponto de Carregamento, estes registos perdem-se e criam-se, imediatamente, 
outros novos.

Não obstante, é altamente recomendável que verifique os ficheiros de registo na seguinte 
URL:

   http://IPADDRESS/services/cpi/log
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SYSTEM STATUS

As informações que se indicam nesta secção é basicamente relativa ao estado do PC do 
Ponto de Carregamento. É necessário para o pessoal de serviço técnico, mas não mostra 
quaisquer informações sobre a ligação externa do Ponto de Carregamento, nem para a sessão 
de carregamento.

ADVANCED
Esta secção permite configurar a hora e a região do Ponto de Carregamento. Além disso, 
dispõe da possibilidade de restaurar o Ponto de Carregamento.
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Em seguida, explicaremos as diferentes secções de 'Date and time' e 'Reset'

Parâmetro Descrição

Time Zone Selecionar a hora local para o Ponto de Carregamento de 
acordo com a localização.

Time Data e hora atual do Ponto de Carregamento.

Primary NTP Server
Sincronizar a hora através da internet, automaticamente.

Secondary NTP Server

Soft Reset
Reiniciar o Ponto de Carregamento, fechar as aplicações e eli-
minar os dados da RAM. Os dados não guardados na sessão 
atual pode ser perdidos, mas os dados armazenados no disco 
rígido, as aplicações e a configuração não são afetados.

Hard Reset
Também conhecido como restabelecimento de fábrica ou res-
tabelecimento mestre, é a restauração do Ponto de Carrega-
mento para o estado de fábrica.
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7

O propósito do protocolo de ponto de carregamento aberto (OCPP) é oferecer uma solução 
comum relativamente à comunicação entre o ponto de carregamento e o sistema central. 
Com este protocolo pode conectar qualquer sistema central com qualquer ponto de 
carregamento, independentemente do fornecedor.

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

A Introdução
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OCPP 1.5

Dirija-se à Setup Webpage → Configuration → Communications 

Uma vez na secção‘General’,  ‘Public IP source’ estabelece onde o Ponto de Carregamento 
deve obter o endereço IP público para o enviar, posteriormente, para o backend. Podem ser 
selecionados diferentes valores:

B Requisitos prévios

Siga os seguintes passos para garantir o funcionamento correto do OCPP 1.5:

Quando o tiver feito, lembre-se de guardar as alterações com o botão ‘Save’ na barra 
superior:

Selecione a opção desejada em  ‘Public IP source’ de acordo com a tipologia da sua rede.
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Dirija-se à Setup Webpage → Integrations  → General  

Selecione a opção em ‘Available integrations’ de acordo com as suas políticas de backend 
como se indica na imagem.

Nota: O ponto de carregamento funciona de forma independente se selecionar 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.

O Ponto de Carregamento admite diferentes versões de OCPP, mas só se pode ativar um de 
cada vez.

Quando terminar, não se esqueça de guardar as alterações utilizando o botão  ‘Apply’, situado 
mesmo debaixo da lista de opções.
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C Configuração

Dirija-se à  Setup Webpage → Integrations  → Network

Nesta secção podem modificar-se alguns parâmetros relacionados com a rede.

Parâmetro Descrição

Incoming OCPP TCP 
Port (Internal)

Porta de escuta de entrada para pedido remoto (interno).

Incoming OCPP TCP 
Port (External)

Porta de escuta de entrada para pedido remoto (público).

Protocol Se se selecionar HTTPS, certifique-se de que tem o certificado CA do 
servidor CS.
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Dirija-se à Setup Webpage → Integrations → Settings

Selecione a identidade da Charge Box, de acordo com as políticas de backend; entre em 
contacto com o sistema central para obter os parâmetros de configuração.

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

Use OCPP time 
synchronization 

Ativada: sincronização de data e hora. 

Desativada: sincronização de data e hora.  

Nota: A data e hora são enviadas a partir do backend em cada 
resposta heartbeat.

Energy for MeterValues 

Partial: envia o consumo de energia parcial enquanto o veí-
culo está a carregar.

Total:  envia a contagem real do contador de energia total 
acumulada.

Stop charge if StartTransaction 
rejects the user

Ativada: Parar a transação de carregamento existente após a 
resposta do backend (StartTransaction.conf) quando o utili-
zador estiver bloqueado, caducou ou não é válido.

Desativada: a transação de carregamento não pára, inclusi-
vamente se o backend recusa o utilizador. (StartTransaction.
conf)

Nota: Ajuste esta opção de acordo com o seu sistema de bac-
kend.

Authorize Remote Tx Requests

Ativada: O Ponto de Carregamento solicita autorização para 
o carregamento quando o sistema central envia um início re-
moto.

Desativada: O Ponto de Carregamento inicia a transação de 
carregamento quando o sistema central envia um início re-
moto.

Stop charge if StartTransaction 
replies ConcurrentTx 

Ativada: parar a transação de carregamento existente após a 
resposta do backend (StartTransaction.conf) quando o utili-
zador já está a participar em outra transação.

Desativada: a transação de carregamento não pára, inclusi-
vamente se o backend recusa o utilizador. (StartTransaction.
conf)

Nota: Ajuste esta opção de acordo com o seu sistema de bac-
kend.
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Parâmetro Descrição

ID Tag Endianness Tipo de armazenamento para dados do sistema. Pode esco-
lher-se entre  (LITTLE>BIG)

Include Power Active Import in 
MeterValues

Ativada: Enviar potência (Power.Active.Import) e energia 
(Energy.Active.Import.Register) consumida pelo veículo den-
tro dos pedidos dos valores de contador.

Desativada: Apenas a energia consumida é enviada dentro 
do pedido de valores do contador.

Energy for Start/Stop 
transaction 

Partial: Valor consumido de energia pelo veículo, entre o ar-
ranque e a paragem.

Total:  contagem do contador de energia total acumulada en-
viado entre o início e a paragem.

User confirmation on HMI 
required on Remote Start 
Transaction

Ativada: O Ponto de Carregamento envia um pedido de au-
torização antes de iniciar um novo pedido de transação de 
carregamento remoto.

Desativada: O Ponto de Carregamento inicia uma nova tran-
sação de carregamento remoto sem pedido de autorização.

Authorize always in offline mode

Ativada: se o utilizador não existe na White-list local e o 
ponto de carregamento não pode perguntar ao backend, o 
utilizador pode iniciar uma nova transação de carregamento.

Desativada: se o utilizador não existir na White-list local e 
o ponto de carregamento não pode perguntar ao backend, 
o utilizador não pode iniciar uma nova transação de carre-
gamento.

Authorization check order

Local: a autorização de ID está em primeiro lugar na White-
-list local. Se o utilizador não existir a nível local, em seguida, 
o backend tenta obter autorização.

CS: Pede-se sempre ao backend autorização de ID.

Nota: Este parâmetro só é aplicável quando o ponto de car-
regamento está em linha, caso contrário, a autorização é ape-
nas a nível local.
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Parâmetro Descrição

Retry after CS internal error

Ativada: ativado. Se o backend não receber corretamente 
StatusNotification, StartNotification ou StopNotification, o 
ponto de carregamento tenta enviar novamente ditos pedi-
dos até à sua correta receção.

Desativada: O Ponto de Carregamento não pode voltar a ten-
tá-lo após um erro interno.

Nota: Deve levar-se a cabo um desenvolvimento especial no 
backend para o reenvio das mensagens por parte do ponto de 
carregamento.

Compress OCPP messages 

Ativada: comprimir as mensagens entre o ponto de carrega-
mento e o backend → Ativado.

Desativada: comprimir as mensagens entre o ponto de carre-
gamento e o backend → Desativado. 

Nota: Antes de ativar esta opção, consulte o administrador de 
backend se o sistema central permitir esta função.

Timeout obtaining public IP ad-
dress

Tempo de espera (em segundos) antes de se conectar ao sis-
tema central.

Log capture level Nível de informações detalhado.
 (DEBUG→INFO→ERROR>→NONE)
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Espere enquanto se aplica a nova configuração no ponto de carregamento. É exibida uma 
mensagem a informar do progresso:

Quando terminar, não se esqueça de aplicar as alterações utilizando ‘Upload certificates’ na 
parte inferior do ecrã e guardar as alterações utilizando o botão  ‘Save’ na parte superior 
direita do ecrã.

Dirija-se à  Setup Webpage → Integrations → SSL Certificates 

Quando se trabalha com ligações “seguras”, HTTPS, é possível que seja necessário um 
certificado de backoffice (normalmente, um ficheiro de pacote) para assegurar uma 
comunicação adequada com a estação de carregamento.

De acordo com o caso, selecione a opção adequada e utilize o botão  ‘Browse’ para carregar 
o certificado. O caso mais comum é ‘CS Server CA’:
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Dirija-se à Setup Webpage → Integrations  → Configuration keys 

Parâmetro Descrição

Heartbeat interval Número de segundos entre heartbeats.

Nota: estabelecer este valor em 0 desativa Heartbeat.

Metervalues sample 
interval

Número de segundos entre MeterValue durante uma transação de 
carregamento em curso.

Nota: estabelecer este valor em 0 desativa MeterValue.

Local white-list Ativada: Lista local de utilizadores autorizados.

Desativada: Lista local de utilizadores autorizados.

Quando terminar, não se esqueça de guardar as alterações premindo o botão ‘Save’, situado 
na parte superior direita do ecrã.



Raption

96 Manual de instruções

Dirija-se à  Setup Webpage → Integrations → Backup  

É possível descarregar uma cópia de segurança do Ponto de Carregamento utilizando o 
botão  ‘Download setup’. Por outro lado, também se pode carregar uma cópia de segurança 
descarregada previamente a partir de outro Ponto de Carregamento.
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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 passos seguintes para configurar OCPP 1.6 nos pontos de carregamento da CIRCUTOR.
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OCPP 1.6

Antes de começarB
Verifique os passos seguintes para se certificar quanto ao correto funcionamento de OCPP 1.6:

Dirija-se à Setup Webpage → marcador Integrations → marcador General 

Uma vez na secção  ‘General’, en´Public IP source´ estabelece onde o Ponto de Carregamento 
deve obter o endereço IP público para o enviar, posteriormente, para o backend. Podem ser 
selecionados diferentes valores:

Selecione a opção desejada em  ‘Public IP source’ de acordo com a tipologia da sua rede.

Quando terminar, não se esqueça de guardar as alterações utilizando o botão  ‘Apply’,  situado 
mesmo debaixo das opções selecionadas.
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Nota: o ponto de carregamento funciona como unidade autónoma se 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.

Dirija-se à  Setup Webpage → marcador Integrations → marcador General 

O Ponto de Carregamento admite diferentes versões de OCPP, mas só se pode ativar um de 
cada vez.

Regresse à página de configuração e clique no marcador  ‘Integrations’, selecione a opção 
em  ‘Available integrations’ de acordo com as suas políticas de backend como se indica na 
imagem:

ConfiguraçãoC
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Parâmetro Descrição

Charge Point ID Identificador de Ponto de Carregamento.

Basic 
Authentication

Estabelecer uma autenticação se for necessário, sendo as opções   
'Enabled' e 'Disabled'

Connection URL Endereço URL do sistema central.

CS-Password Introduzir a palavra-passe CS, se for necessário.
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Dirija-se à Setup Webpage→ Integrations → marcador Settings 

Ao selecionar a opção OCPP 1.6, aparece uma ligação que permite aceder à configuração de 
OCPP.

Utilize o botão da ligação como se indica na imagem:
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Parâmetro Descrição

Use OCPP time 
synchronization

Ativado: Sincroniza data e hora.

Desativado: Sincroniza data e hora.

Nota: A data e a hora são enviadas através do backend em cada res-
postas Heartbeat.

Energy for Start/
Stop transaction 

Partial: Valor consumido de energia pelo veículo enviado entre o início 
e a paragem.

Total: Contagem do contador de energia total acumulada enviado entre 
o início e a paragem.

Energy for          
metervalues 

Partial: Envia o consumo de energia parcial enquanto o veículo está a 
carregar.

Total: Envia a contagem real do contador de energia total acumulada.

User confirmation 
required to start 
transaction

Ativado: É necessária a confirmação do utilizador para proceder com 
um início remoto (ou seja, tocar no ecrã).

Desativado: NÃO é necessária a confirmação do utilizador para proce-
der com um início remoto.

ID tag endianness Tipo de armazenamento para dados  (BIG ou LITTLE)

Send metervalues 
only while charging

Selecionar entre (ATIVADA ou DESATIVADA)

Log capture level Detalhe do nível de informação (DEBUG→INFO→ERROR→NONE)
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Dirija-se à Setup Webpage → Integrations → marcador SSL certificates 

Para as ligações WSS é necessário um certificado do sistema central. Carregar nesta secção.

Para obter os certificados mais recentes, entre em contacto com o sistema 
central com o qual está a trabalhar.
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Dirija-se à Setup Webpage → Integrations → marcador Configuration keys 
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Parâmetro Descrição

Authorization cache

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

Desativado:  É necessária a autorização dos identificadores apresenta-
dos diretamente ao sistema central.

Authorize remote Tx 
requests

Ativado:  O ponto de carregamento solicita autorização quando o siste-
ma central envia um início remoto.

Desativado:  O ponto de carregamento inicia a transação de carga 
quando o sistema central envia um início remoto.

Local pre-authorize

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

Desativado: O ponto central solicita autorização pelos identificadores 
apresentados ao sistema central.

Allow offline Tx for 
unknown Id

Ativado: Durante períodos sem ligação, permite-se aos identificadores 
desconhecidos iniciar o carregamento.

Desativado:  Durante períodos sem ligação, NÃO se permite aos identi-
ficadores desconhecidos iniciar o carregamento.
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Parâmetro Descrição

Local authorize 
off-line

Ativado: Durante períodos sem ligação, permite-se aos identificadores 
autorizados localmente iniciar o carregamento.

Desativado: Durante períodos sem ligação, NÃO se permite aos identi-
ficadores autorizados localmente iniciar o carregamento.

Stop transaction on 
invalid Id

Ativado:  É parada a transação de carregamento em curso ao receber 
uma resposta do sistema central, se o utilizador estiver bloqueado, ca-
ducado ou invalidado.

Desativado: A transação de carregamento não para, inclusivamente 
quando o backend recusa o utilizador.

Metervalue (select 
one or more)

Lista de valores suportados para MeterValue.

Transaction 
message retry 
interval

Número de segundos entre as tentativas de mensagens de transação. 
Nota: Definir este valor como 0 desativa o Heartbeat.

Transaction 
message attempts

Quantas vezes o Ponto de Carga deve tentar enviar uma solicitação ao 
Sistema Central

Heartbeat interval
Número de segundos entre pulsações.

Nota: se se configurar este valor para 0 segundos, desativa-se o Heart-
beat.

Metervalue sample 
interval

Número de segundos entre MeterValue durante uma transação de ca-
rregamento em curso. 

Nota: se se configurar este valor para 0 segundos, desativa-se o Me-
terValue.

WebSocket ping 
interval

Número de segundos entre sinais.

Nota: se se configurar este valor para 0, desativa-se o Websocket Ping/
Pong.
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Dirija-se à Setup Webpage → Integrations→ Backup 

É possível descarregar uma cópia de segurança do Ponto de Carregamento utilizando o 
botão ‘Download setup’. Por outro lado, também se pode carregar uma cópia de segurança 
descarregada previamente a partir de outro Ponto de Carregamento.
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Dirija-se à Setup Webpage→ Integrations → Security 

Neste capítulo poder-se-ia introduzir um utilizador e uma palavra-passe para introduzir 
nesta secção. É possível alterar esta opção quando se desejar.

Nota: A palavra-passe anterior é 1234 por defeito.
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O endereço IP atribuído no capítulo 5 será útil para a ligação ao ponto de carregamento para 
supervisionar o estado em tempo real.

A forma básica de ligação é utilizando o software cliente PowerStudio; fornecido pela 
CIRCUTOR, e também pode ser baixado na área de download do site da CIRCUTOR.

Nota: Deve ter instalado no seu computador o software Java para executar o software cliente; 
descarregue a versão mais recente em: www.java.com

Nas ligações remotas, nas quais é necessária comunicação com 
dados 3G/4G com o ponto de carregamento para monitorizar os seus 
parâmetros, o consumo de dados será ELEVADO.

No caso de dever monitorizar o ponto de carregamento, recomenda-se 
a utilização de comunicações Ethernet através da Internet (ver capítulo 
4).

Cliente PowerStudio 
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Monitorização
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Esta secção mostra como gerir a potência de saída do ponto de carregamento de CC e CA. 
Para tal, deve permanecer conectado com o software cliente PowerStudio.

A limitação da potência de saída será útil se a alimentação de entrada do ponto de 
carregamento não é suficientemente potente para alimentar e manter um nível de 
carregamento adequado para os veículos elétricos.

A redução de potência é aplicável à saída de CC e CA:

- a saída de potência de CC pode limitar-se em watts;

- a saída de potência de CA pode limitar-se em amperes.

A Introdução
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Configuração da 
potência de saída

Passos:

1- Execute o software cliente PowerStudio

2- Prima o marcador ‘General’ e, depois, o marcador ‘Connect’ 

B Máxima potência de saída para CC
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3- Introduza o endereço IP do ponto de carregamento e o número da porta 80e, depois, prima 
‘Ok’

4- Prima o ícone do marcador ‘Device’ na BARRA  DE FERRAMENTAS e clique em ‘DC-Mode 4’:

Nota: No DC-Mode 4 é necessário modificar a potência de saída para ambos os tipos de 
carregamento de CC: CHAdeMO e Combo (CCS).
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5- Quando se tiver aberto o ecrã ‘DC-Mode4’ prima o marcador ‘CHAdeMO-General 1’:

6- Quando se tiver aberto o ecrã ‘CHAdeMO-General 1’, prima o marcador ‘Setup’:
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7- Aparece a janela emergente mais abaixo, no marcador ‘Limit Power’ pode estabelecer-se 
a saída de potência de CC máxima selecionando de 10000 W até 50000 W.

Clique em ‘OK’ para confirmar as alterações.

Nota: É obrigatório escrever as mesmas variáveis para CHAdeMo do que para Combo (CCS). 
Não se deve alterar qualquer outra variável.
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8- Após alterar a potência de saída de CHAdeMO, vamos alterar a potência de saída de CSS: 
prima a ‘Combo - General 1’ e, depois, o marcador ‘Setup’:

9- Estabeleça a variável ‘Limit power’ entre 10000 W e 50000 W, como se indicou no passo 
7 para CHAdeMO.

Clique em ‘OK’ para confirmar as alterações.

Nota: É obrigatório escrever as mesmas variáveis para CHAdeMo do que para Combo (CCS). 
Não se deve alterar qualquer outra variável.
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C Máxima potência de saída para CA

Para ajustar a potência de saída máxima de CA é necessário utilizar o software ‘Charge Point 
Setup’, solicite-o ao pessoal de Assistência Técnica da CIRCUTOR.

Passos:

1- Execute Charge Point Setup

2- Introduza o IP do ponto de carregamento e prima o marcador ‘Connect’.

3- Escreva a ‘Max. Current per plug (A)’ e prima o marcador ‘Apply settings’.
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11
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)

Móvel 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 dB

Sistema de refrigeração fãs

DADOS MECÂNICOS

Grau de protecção do revestimento IP54 / IK10

Material do revestimento Aço inoxidável

Proteção do plugue 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

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

Peso líquido 235 kg

Dimensões 
(Profundidade x largura x altura) 410 (6) x 940 x 1800 mm

(6) 520 mm com os cabos pendurados.
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Características Técnicas

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 elétricas de entrada Desconexão do interruptor 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 DC Potência de saída 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(7)) 76 A (38 A(7)) 108 A (70 A(7)) 108 A (70 A(7))

Capacidade de alimen-
tação necessária 53 kVA (26 kVA(7)) 53 kVA (26 kVA(7)) 75 kVA (48 kVA(7)) 75 kVA (48 kVA(7))

Potência de saída 
máxima

50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)

50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)

CCS1 T1C32

CC: 50 kW
(25 kW(7))

(@400Vdc)
CA: 22 kW

CC: 50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CCS2 T2C32

CC: 50 kW (25 kW(7)) 
(@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(7)) 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(7)) 108 A (70 A(7)) 138 A (101 A(7))

Capacidade de alimen-
tação necessária 75 kVA (48 kVA(7)) 75 kVA (48 kVA(7)) 96 kVA (70 kVA(7))

Potência de saída 
máxima

CCS1-CHA T1C32

CC: 50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)
CA: 22 kW

CC: 50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)
CA: 43 kW

CC: 50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)
CA: 7.4 kW

CCS2-CHA T2C32

CC: 50 kW (25 kW(7)) 
(@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(7))
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  
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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 (38 A(7)) 76 A 108 A (70 A(7))

Capacidade de alimen-
tação necessária 53 kVA (26 kVA(7)) 53 kVA 75 kVA (48 kVA(7))

Potência de saída 
máxima

50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)  50 kW (@400Vdc)

CC: 50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)
CA: 22 kW

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

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 400 V~

Corrente máxima de 
saída CC: 125 A (63 A(7)) 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 (70 A(7)) 108 A 108 A

Capacidade de alimen-
tação necessária 75 kVA (48 kVA(7)) 75 kVA 75 kVA

Potência de saída 
máxima

CC: 50 kW (25 kW(7)) 
(@400Vdc)
CA: 22 kW

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

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

Intervalo de tensão de 
saída

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 400 V~

CC: 50 - 500 Vdc
CA: 400 V~

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
CA: 32 A

Número de conectores 2 3 3

Tipo de conector
 C   M  M

 B  C  

(7) Versión 25 kW.
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B Raption 50 HV / Raption 50 EVO /Raption 100

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)
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DADOS ELÉTRICOS

Alimentação 3P+N+PE

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

Intervalo de tensão 400 V~ ± 10% 

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

Modelo para rede 480 V: 
Alimentação II 2P

Modelo para rede 480 V:  
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 V: 
Frequência 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 (8) Terminal integrado de pagamento com cartão de crédito
(8) 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 de CC de 50 kW (não expansível).

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

Raption 50 EVO Potência de saída de CC de 50 kW (expansível até 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 S.A.U.

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.



CIRCUTOR, S.A.U.
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


