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Fecha Revisión Descripción
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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  

Limitação de responsabilidade

Histórico de revisões
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Master-Slave
Manual de instruções

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS DE AUTOR

Os direitos de autor 2022 deste documento pertence à CIRCUTOR S.A.U.. Todos os direitos reservados CIRCUTOR 
S.A.U. 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.

Todos os nomes de produtos e marcas registadas pertencem aos seus respetivos proprietários.
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Neste manual são fornecidas informações sobre a colocação em funcionamento do Master-Slave, 
criado e aprovado para o carregamento de veículos elétricos de acordo com as especificações da 
norma IEC 61851.

Contém todas as informações necessárias para uma utilização segura e a ajuda para obter o melhor 
rendimento através das instruções de configuração passo a passo.

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

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

RISCO ELÉTRICO
Tomar-se-ão as precauções necessárias para evitar qualquer 
risco elétrico enquanto se realizarem as operações no interior do 
equipamento.

O equipamento deve estar desligado de qualquer fonte de alimentação 
durante a colocação em funcionamento.

        1                                                                            Introdução
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I N S T R U Ç Õ E S  D E  S E G U R A N Ç A  I M P O R TA N T E S

Leia atentamente todas instruções antes de manipular o equipamento.

• Não utilize o Ponto de Carregamento para 
nada que não seja o modo de carregamento 
de veículos elétricos que se definem em IEC 
61851-23.

• Não modifique o equipamento. 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 
com o equipamento recebe alimentação.

• Apenas pessoal formado e qualificado terá 
acesso às peças elétricas do interior do 
equipamento.

• 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 peças sobressalentes 
fornecidas pela CIRCUTOR.

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

• NÃO é permitida a utilização de adaptadores, 
conversores ou extensões de cabo. 

• O dispositivo não emite ruídos, ultrassons, 
campos eletromagnéticos e não produz 
substâncias nocivas, graças ao qual pode ser 
operado no meio ambiente. 

• Preste atenção ao tráfego nas ruas agitadas. 

• Os resíduos gerados após a desmontagem 
de um dispositivo a descartar ou de um 
equipamento posto fora de serviço devem ser 
entregues a uma empresa de reciclagem ou 
reprocessamento.

Consulte a secção DADOS TÉCNICOS para obter informações sobre as condições ambientais de 
instalação.

        1                                                                            Introdução
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Master
Capaz de ser configurado para soluções multiponto.

• HMI: Ecrã tátil a cores de 8” como interface entre o ponto de carregamento e o utilizador. Visualiza 
informações detalhadas sobre as transações de carregamento em curso, bem como as instruções 
de como interagir com o ponto de carregamento.

• Bloqueio de conector: Para evitar a desconexão do VE enquanto estiver a carregar.

• Balizas LED: Três LED a cores indicam o estado de todos os conectores (livre, erro, a carregar ou 
concluído) de uma vista de olhos.

• RFID: Autenticação do utilizador.

• Ethernet: Comunicação TCP/IP para a supervisão e a configuração remotas.

• Modem 4G (opcional): Para ambientes em que as comunicações por cabo não são suficientes. 

• Contador de energia:  O contador integrado mede a energia e a potência que consome o VE 
durante uma transação de carregamento.

• Acesso remoto: Permite a supervisão e o controlo a partir de qualquer lugar.

• Histórico de transações de carregamento: O ponto de carregamento é capaz de armazenar 
informações sobre as transações de carregamento.

• OCPP: O protocolo de comunicação padrão aberto, permite a comunicação entre o ponto de 
carregamento e o sistema central.

• Bloqueio de acesso com chave: Segurança que não permite o acesso ao interior do carregador.

• Luz de cortesia incorporada(1): Facilita a localização do Ponto de Carregamento em zonas escuras 
e a leitura das instruções de utilização.

• Sistema de pagamento integrado (opcional): Disponibilidade para pagamento com cartão 
contactless.

(1) Disponibilidade de acordo com o modelo.

        2                                                                            Características
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Slave
• Bloqueio de conector:  Sistema de bloqueio disponível para evitar a desconexão do VE enquanto 

estiver a carregar.

• Balizas LED: Três LED a cores indicam o estado de todos os conectores (livre, erro, a carregar ou 
concluído) de uma vista de olhos.

• Contador de energia:  O contador integrado mede a energia e a potência que consome o VE 
durante uma transação de carregamento.

• Acesso remoto: Permite a supervisão e o controlo a partir de qualquer lugar.

• Histórico de transações de carregamento: O ponto de carregamento é capaz de armazenar 
informações sobre as transações de carregamento

• Bloqueio de acesso com chave: Segurança que não permite o acesso ao interior do carregador.

        2                                                                            Características
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Combinações Master-Slave
A tabela seguinte mostra as possíveis combinações de Pontos de Carregamento que podem funcio-
nar como Master ou como Slave:

MASTERS SLAVE TIPO DE CARGA

URBAN Slave M2 CA

URBAN Slave T2 CA

URBAN-WB Slave M2 CA

URBAN-WB Slave T2 CA

URBAN Master M2 CA

URBAN Master T2 CA

URBAN-WB Master M2 CA

URBAN-WB Master T2 CA

Raption 50 CC

Raption 50 HV CC

Raption 50 EVO CC

Raption 100 CC

Raption 150 CC

Raption 150 C CC

URBAN Master CCS2 CC

URBAN Slave CCS2 CC

URBAN-WB Slave CCS2 CC
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Saídas para cada Master
Diferentes possibilidades fazem parte da solução Master-Slave, com um máximo de 18 saídas, tendo 
em conta que 1 saída CC equivale a 3 saídas CA.

A imagem seguinte mostra algumas das muitas combinações possíveis que podem fazer parte da 
solução Master-Slave(2):  

(2) Até 18 saídas Slave de 18 CA.
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  A    Geral
A primeira vez que liga o ponto de carregamento, o sistema demorará cerca de 10 segundos a iniciar; 
o ecrã mostrará a seguinte imagem:

No canto inferior direito indica-se a versão de firmware. Após 10 segundos, o primeiro ecrã que 
aparece é o de proteção de ecrã.

        3                                                                            Como se utiliza?
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Toque no ecrã para que a HMI passe para o ecrã seguinte(3):

Neste novo ecrã, o Ponto de Carregamento solicitar que se indique o método de identificação que o 
utilizador vai utilizar para iniciar um carregamento, como pode ver existem cinco opções possíveis.

- As opções RFID, Code Reader ou keyboard, permitem iniciar uma ‘Sessão de carregamento’ ao 
utilizador que tenha o cartão de identificação, foi previamente registado ou que sido fornecido um 
código para o introduzir manualmente em ecrã.

- A opção Card Payment, permite iniciar uma ‘Sessão de carregamento’ pagando com um cartão de 
débito ou de crédito sem que o utilizador esteja previamente registado.

No canto inferior direito indica-se o estado dos conectores e o processo de carregamento para 
conhecer a disponibilidade do Ponto de Carregamento.

(3) Dependendo das opções escolhidas, os métodos de identificação disponíveis podem variar.

i Se algum Ponto de Carregamento não dispuser da última atualização 
de firmware pode aparecer o termo ‘slave’ ao invés de ‘satellite’.

        3                                                                            Como se utiliza?
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  B    Idioma
Durante todo o processo é possível alterar o idioma, premindo o símbolo tátil da ‘bandeira’ na parte 
superior do ecrã:

O idioma pode ser selecionado premindo a bandeira correspondente.

Esta opção permitirá ao utilizador alterar o idioma APENAS para o carregamento atual. Quando o 
Ponto de Carregamento voltar ao ecrã principal ou de espera, voltará ao idioma pré-determinado que 
se configurada na página web de configuração.

i
A disponibilidade dos diferentes idiomas está sujeita à versão de 
firmware.
Em caso de dúvida, consulte o seu fornecedor.
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  C    Início de uma sessão de carregamento
Uma vez mostrado o cartão de identificação, a autorização de acesso pode demorar alguns segundos.

A HMI informa sobre se autorizou, ou não, o acesso.
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Se o utilizador tiver sido autorizado, pode ser selecionado o conector.

Este botão pode ser premido a qualquer momento para voltar 
ao ’ecrã de identificação’.

Uma vez selecionado o conector surgirão, sucessivamente, os ecrãs de instruções.

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

Este botão pode ser premido a qualquer momento para voltar 
ao ecrã anterior.
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2- A verificar a conexão do veículo... Aguarde

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

Prima este botão para voltar ao ecrã de identificação.
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  D    Eventos especiais ao iniciar um  
        carregamento
‘Not authorized’: alguns pontos de carregamento podem funcionar com supervisão do sistema de 
gestão principal, se o utilizador não estiver autorizado, a HMI mostrará a seguinte mensagem:

‘Authorization failed’: Não foi possível concluir a autorização devido a problemas de comunicação 
com o servidor.
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Possivelmente não foi possível iniciar a sessão de carregamento devido a causas inesperadas. A HMI 
mostrará o seguinte ecrã, prima o botão ‘Retry’ e tente novamente.
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E    Para uma sessão de carregamento
Uma vez mostrado o mesmo cartão de identificação com o qual se iniciou a sessão de carregamento, 
o ponto de carregamento permitirá, automaticamente, parar a sessão de carregamento, para tal, 
prima o botão ‘Stop’:

Assim que tiver parado a sessão de carregamento, a HMI mostra o ecrã de resumo.
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F    Informações do carregamento
Dependendo do conector utilizado, o ecrã HMI pode mostrar diferente informações do processo. As 
informações são quase as mesmas, exceto por alguns detalhes.

1

2

3

4

8

7

6

5

9

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

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

3- Informações do conector: tipo e identificação do conector, potência de carregamento, etc.

4- Botão tátil Início: volta ao ‘ecrã de identificação’.

5- Tempo de carregamento: tempo de carregamento decorrido até ao momento.

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

7- SOC da bateria(4): indica o estado de carregamento atual da bateria.

8- Indicador de processo: num primeiro momento é vermelho, à medida que o veículo carrega 
mudará para laranja, mudando depois de 75% de carregamento da bateria para verde.

9-Tempo restante até 100 %(4): tempo restante até 100 % do SOC.

(4) Estas informações só estão disponíveis nos modelos das séries Raption e URBAN DC.
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G    Resumo do carregamento

1

4

5

2

3

8

7

6

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

2- Instruções do processo: podem ser mostradas diferentes instruções.

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

4- SOC da bateria(5): Indica o estado de carregamento final da bateria ao finalizar a sessão de 
carregamento.

5- Botão Exit: Premir para finalizar a sessão de carregamento.  Depois de premir, o ecrã HMI voltará 
ao ‘ecrã de identificação’.

6- Tempo de carregamento: tempo total de carregamento ao finalizar a sessão de carregamento.

7- Botão de informações: premindo este botão são obtidas informações sobre a tarifa aplicada na 
sessão de carregamento.

8- Motivo de paragem: mostra porque parou a sessão de carregamento.

(5) Estas informações só estão disponíveis nos modelos das séries Raption e URBAN DC.
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H    Botão de emergência
Se por alguma razão premir o botão de emergência, todos os carregamentos em curso irão parar, 
as luzes da baliza ficarão vermelhas e não será possível iniciar um novo carregamento até que o 
processo de recuperação seja concluído com sucesso. Todos os módulos de potência apagar-se-ão 
para proteger o utilizador e o próprio Ponto de Carregamento. O ecrã da HMI permanecerá aceso 
para mostrar instruções.

Num primeiro momento, o botão ‘Restart’ estará a cinzento claro e não poderá ser premido. Assim 
que tiver sido desbloqueado o botão de emergência, o botão mudará para a cor verde e poderá ser 
utilizado.
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I    Estado dos conectores

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

Conector ativado, pode iniciar-se uma sessão de 
carregamento.

Conector em utilização, não se pode iniciar uma sessão de 
carregamento, porque está a ser utilizado.

Conector desativado, não se pode iniciar uma sessão de 
carregamento porque se encontra em manutenção, ou 
porque o servidor decidiu pará-la. 

Conector fora de serviço, não se pode iniciar uma sessão de 
carregamento devido a algum erro.

Prima o botão ‘Information’ para receber mais informações.

Conector reservado, só é possível iniciar uma sessão de 
carregamento utilizando o IdTag atribuído à reserva.

O Ponto de Carregamento está fora de serviço porque foi 
premido o botão de emergência. Este facto afeta todos os 
conectores ao mesmo tempo.

Aplica quando o carregamento simultâneo não está 
disponível. Caso um conector esteja reservado ou já esteja 
a ser utilizado.
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J    Erros

O ponto de carregamento pode reportar diferentes tipos de erros que podem advir de diferentes 
partes ou equipamentos que contém.

Se aparecer o ecrã ‘Error’,  dever-se-á premir o botão tátil ‘Information’, para visualizar a mensagem 
de erro, como se pode ver em seguida:

Chargepoint: 0x0

Plug: 0x20000

Socket: 0x2000
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Níveis lógicos:

Ponto de carregamento: Erros gerais que afetam o ponto de carregamento na íntegra (por exemplo: 
erro RFID).

Conector: Erro que afeta um conector. Todas as bases se encontram no estado de erro. O conector 
não funciona.

Base: Um conector pode ter mais do que uma base. O erro pode afetar uma base, enquanto o 
conector continua disponível.
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        4                                                                            Como se conecta?

A    Topologia da rede

O ponto de carregamento Master e todos os pontos de 
carregamento Slave devem estar ligados ao mesmo 
comutador Ethernet, antes de proceder à colocação 
em funcionamento.
*Opcionalmente, o comutador poder-se-á localizar 
dentro do ponto de carregamento Master.
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        4                                                                            Como se conecta?

B    Introducción

A porta Ethernet do ponto de carregamento Master 
encontra-se na parte inferior, do lado esquerdo ao 
dorso do ecrã HMI.

Só existe uma porta Ethernet no ponto de 
carregamento Slave que se encontra no TCP1RS. A 
localização deste equipamento pode variar em função 
do modelo. Para mais informações, entre em contacto 
com o departamento de pós-vendas da CIRCUTOR.

Antes de continuar, certifique-se de que tudo o indicado abaixo está preparado:

O sistema operativo do 
computador deve ser 
no mínimo Microsoft 
Windows XP.

Cabo UTP (no mínimo um por 
ponto de carregamento)

IPSetup.exe  (Pode ser 
descarregado gratuitamente na 
área de downloads CIRCUTOR)
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C    IPSetup

1 - Ligue o cabo UTP ao computador (com o Microsoft Windows, no mínimo Windows XP) e com o 
comutador Ethernet.

O computador e o ponto de carregamento devem se encontrar na mesma rede e dentro do mesmo 
intervalo.

2 - Executar IPSetup.exe no computador.
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3 - Escolha entre TCP1RS+ e TCP2RS+ de acordo com o tipo de Ponto de Carregamento com o qual 
está a trabalhar:

 TCP1RS+: O Ponto de Carregamento a funcionar como Slave.

 TCP2RS+: O Ponto de Carregamento a funcionar como Master.

4 - Introduza os seguintes parâmetros e clique em ‘Configure’

• MAC do ponto de carregamento (veja-se a etiqueta na lateral do ponto de carregamento)
• Endereço IP 
• Máscara de rede, Netmask
• Porta de ligação, Gateway: conservar a configuração por defeito.
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5 - No caso do TCP1RS+ selecionar Protocolo “UDP”, Porta “10002” e Velocidade de comunicação 
“9600”:

6 - Aguarde cerca de 30 segundos para que o processo se conclua.

7 -  O processo ter-se-á concluído quando aparecer a seguinte mensagem. Premindo em ‘OK’ abrir-
se-á a página web de configuração.
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A    Introdução
Esta secção descreve como instalar o cartão SIM e configurar o modem. O modelo que foi instalado 
é Teltonika RUT 240.

Localização do modem  

O modem está instalado dentro do equipamento. De acordo com o modelo, o modem encontra-se 
num local diferente.

Passo 1.- Abra a porta do Ponto de Carregamento e localize o modem.

Passo 2.- Verifique que o Ponto de Carregamento é entregue com a antena na parte superior do 
revestimento.

O modem é totalmente configurado por defeito na CIRCUTOR. Apenas no 
caso em que for necessário configurá-lo, leia esta secção.

      5                                                                            Comunicações
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B    Configuração do modem
1.- DESCRIÇÃO GERAL

O modem 4G instalado no Ponto de Carregamento é: Teltonika RUT240

Este equipamento permite ligações do ponto de carregamento através de redes 4G para ver, ou 
gerir o estado do ponto de carregamento de forma remota. O RUT240 faz parte da série de routers 
compactos móveis RUT2xx, com ligações inalâmbricas de alta velocidade e Ethernet.

                     

Descrição

1 Porta Ethernet LAN

2 Porta Ethernet WAN(6)

3 Indicador LEDLAN

4 Indicador LED WAN

5 Conector de alimentação

6 LED de alimentação

7 LED de indicação de intensidade de sinal.

8 Suporte do cartão SIM

9 Conector de antena Wi-Fi

10 Botão de Reset

11 Conectores de antena LTE

(6) A porta Ethernet WAN está configurada como uma porta Ethernet LAN para não desconectar o modem do 
Ponto de Carregamento durante problemas de serviço.

      5                                                                            Comunicações
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2 . -  L E D  D O  E S TA D O  DA  L I G AÇ ÃO

Explicação dos LED de indicação do estado de ligação:

  LED de indicação do estado de intensidade do sinal aceso: o router está a ligar.

 LED 2G, 3G e 4G a piscar continuamente a cada segundo: falta SIM, ou PIN errado.

    LED 2G/3G/4G a piscar a cada segundo: 2G/3G/4G ligado, mas sem estabelecimento de sessão 
de dados.

    Piscar continuado do LED 2G ao LED 4G: suporte SIM não inserido.

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

   LED 2G/3G/4G a piscar rapidamente: ligação 2G/3G/4G estabelecida com sessão de dados e 
transferência de dados.
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3 . -  I N S TA L AÇ ÃO  D O  C A R TÃO  S I M

Insira o cartão SIM fornecido pelo seu operador de internet. Na imagem mostra-se a orientação 
correta 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. Pressione 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.

Nota: O cartão SIM não é fornecido com o equipamento.
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4 . -  I N Í C I O  D E  S E S S ÃO

Assim que tiver concluído a configuração como se descreve na secção anterior, estará pronto para 
começar a iniciar sessão no seu router e começar a configurá-lo. Este exemplo mostra como se 
conectar 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 Ponto de 
Carregamento, como se explica na secção 5.

4.1.- Conecte o cabo ethernet na porta LAN e realize todas as configurações estando conectado 
localmente (também se pode fazer a partir da porta WAN quando a porta WAN está configurada 
como LAN).

4.2.- No seu computador de serviço, procure o ponto de acesso chamado ChargePoint_xxxxxxxxxxxx 
(onde “x” ES o endereço MAC) e conecte-se ao mesmo.
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4.3.- Abra um navegador web e introduza http://192.168.1.1  Utilize os parâmetros seguintes quando 
lhe for solicitada a autenticação e depois clique em Iniciar sessão com o rato e prima a tecla Intro.

 User name: admin
 Password: Admin001

Já iniciou sessão corretamente no RUT240! A partir daqui, pode configurar quase qualquer aspeto 
do seu router.

4.4.- Uma vez iniciada a sessão, começará o Assistente de configuração. É necessário concluir o 
assistente de configuração para configurar o modem corretamente.

Vá a Status → Network → Mobile  e tome atenção ao campo ‘Sim card state’ , deve indicar 
‘Ready’.

Ver nota 
na página 
seguinte
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Para alterar a palavra-passe, lembre-se de a definir no lado do Ponto 
de Carregamento, como se explica na secção 5.

4.5.-  Configuração de rede móvel. Aqui pode configurar os ajustes móveis que se utilizam quando 
se conecta à sua rede local.

Vá a  Network → Mobile → General → Mobile Configuration

Indique o número do ponto de acesso (APN) do seu fornecedor SIM e prima o botão ‘Save’.

NOTAS:

1.- Se o seu fornecedor de SIM requer alguma 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.- Se necessitar de realizar alguma personalização sobre a configuração do modem, consulte o 
Departamento de Pós-Vendas da CIRCUTOR para obter o manual do modem Teltonika.
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4.6.-  Para saber se a ligação foi realizada corretamente, consulte os passos seguintes:

Vá a Status → Network → Mobile e preste atenção a ‘Data connection state’, tem de estar 
conectado.

Vá a Status → Network → WAN e presta atenção ao ‘IP address’, o modem deve ter encontrado 
um endereço IP público.
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Vá a Status → Network → LAN → DHCP Leases e preste atenção a ‘IP addresses’

Verifique no campo ‘DHCP Leases’  que o modem detetou um endereço IP automático e o número 
MAC, tanto para o computador ligado, como para o ponto de carregamento.

NOTAS:

1.- Se o modem não tiver detetado o endereço IP automático, desligue o disjuntor, aguarde 10 
segundos e volte a ligá-lo. Volte a conectar o seu PC de serviço ao ponto de acesso denominado 
ChargePoint_xxxxxxxxxxxx e repita os passos 4.3 e 4.6.

2.- Para se certificar de que o endereço MAC do Ponto de Carregamento está correto, verifique-o na 
etiqueta que existe na parte posterior do ecrã HMI.
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4.7.- Vá a Network → LAN → Static Leases

Preencha os campos com as seguintes informações: 

Hostname - Escrever o nome que se quer dar ao Ponto de Carregamento. É muito recomendável 
nomeá-lo mantendo a estrutura: ChargePoint_xxxxxxxxxxxx, para o identificar mais facilmente.

MAC address - É o número MAC indicado na etiqueta do dorso do ecrã HMI

IP address - 192.168.1.50

Uma vez preenchidos os campos, prima o botão ‘Save’. 
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4.8.-  Desconecte o MCB dentro do Ponto de Carregamento para fazer um reset completo ao modem 
e ao ecrã HMI, após 10 segundos, volte a ligar o MCB.

4.9.-  Repita novamente os pontos 4.2. e 4.3. explicados anteriormente:

 4.2 - procure o ponto de acesso do modem e conecte-se ao mesmo.

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

4.10.- Agora, vá novamente a Status → Network → LAN → DHCP Leases e confirme que as 
informações escritas no ponto 4.7. foram registadas corretamente:

Hostname - O nome atribuído ao ponto de carregamento

MAC address - O endereço 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 da tabela seguinte foram introduzidas no modem por defeito, ainda que só estejam 
ativadas as portas 50000 e 9191:

Nome Protocolo Porta externa (S) IP interno Porta externa (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 anterior.

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’ e ative-
os.

Desloque-se para baixo novamente e prima o botão ‘Save’.
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4.13.- Para terminar com o registo do modem é necessário fazer um reinício:

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

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

4.14.-  Repita novamente os pontos 4.2. e 4.3. Explicados anteriormente:

 4.2 - procure o ponto de acesso do modem e conecte-se ao mesmo.

 4.3 - inicie sessão na página web do modem com autenticação.
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4.15.-  É necessário verificar que a opção de modem Teltonika RUT240 LTE está selecionada na 
página web de configuração do Ponto de Carregamento:

Certifique-se de que o seu PC de serviço está conectado ao Ponto de Carregamento através de Wi-Fi, 
abra um navegador web e escreva 192.168.1.50.

Vá a Configuration → Communications → General

Clique no botão ‘Save’ localizado no canto superior direito.
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i Opção apenas disponível para o Ponto de Carregamento Master.

A página web de configuração permite gerir os ajustes de rede, atualizar equipamentos e outras 
opções.

Assim que o PC de serviço já estiver conectado ao Ponto de Carregamento, é possível abrir a página 
web de configuração através do endereço IP. Abra um navegador web no PC de serviço e introduza o 
IP, aparecerá a seguinte imagem.

A página web aberta mostra a descrição geral do ‘Dashboard’ como ecrã principal, mas existem 
muitas mais opções. Nos seguintes pontos serão explicadas.

A    Dashboard

No canto superior direito são mostrados os ícones de idiomas e informações sobre o Ponto de 
Carregamento. Assim que se pressiona o botão de informações, aparece o ecrã que se indica acima, 
com informações sobre o modelo e a versão de firmware, entre outros.

      6                                                                            Página web de configuração
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COMMUNICATIONS

Como informações relevantes, mostra:

Parâmetro Descrição

IP Identificador que permite enviar informações entre 
dispositivos de uma rede.

MAC Address Endereço MAC do Ponto de Carregamento.

CHARGE POINT

Indica se o Ponto de Carregamento está disponível para a sua utilização, ou não.

      6                                                                            Página web de configuração
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B    Monitor
Neste ponto 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 um código de erro , para pesquisar o tipo 
de avaria.
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C    Historic
Nesta secção fornecem-se informações de cada carregamento iniciado no Ponto de Carregamento.

Pode consultar-se data e hora de início e fim 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.
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D    Integrations
Ao clicar na janela ‘Integrations’, o utilizador poderá ativar as integrações OCPP.

Nota: A integração do Ponto de Carregamento necessita de um capítulo extra. Nos próximos capítulos 
número 6 e 7 explica-se como integrar OCPP.
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E    Configuration
Neste ponto podem ajustar-se muitas configurações diferentes relacionadas com o Ponto de 
Carregamento dependendo dos elementos que tiver e do nível de segurança que se deseje ter.

IDENTIFICATION METHOD

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

Quando o Ponto de Carregamento inclui terminal de pagamento, é necessário ativar a opção para 
que o utilizador pague com este método.
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A opção ChargeBox Id enabled permite que o sistema diferencie cada ponto de carregamento em 
separado, para poder utilizar estes dados no sistema de back-end.

Em Pre-authorisation amount, pode configurar-se a quantidade de dinheiro que o banco bloqueia 
ao utilizador assim que é iniciado o carregamento. Ao terminar o carregamento, é reembolsada a 
tarifa bloqueada e só se cobra ao utilizador de acordo com a tarifa que se descreve em seguida.

Em Upload configuration pode carregar o ficheiro de configuração com as chaves de gateway de 
pagamento proporcionadas por um serviço financeiro específico ou banco. Pode-se descarregar o 
ficheiro existente sempre que for necessário.

PLUGS

É possível escolher o carregamento com carregamento rápido, carregamento lento ou ambos, em 
função das necessidades do Ponto de Carregamento.
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CHARGE:
O Ponto de Carregamento é capaz de equilibrar a potência disponível em função do número de 
tomadas em utilização.

Parâmetro Descrição

Power Balance

ENABLE: O Ponto de Carregamento partilha, de forma igual, a potência 
entregue a cada carregamento em curso sem exceder o limite configu-
rado.

DISABLED: O Ponto de Carregamento não tem em conta qualquer limite, 
dando a potência máxima para cada conector.

Profiles

Permite escolher se a transação do VE e o bloqueio se deve desconectar 
ou não e escolher o tempo de espera de conexão do cabo de carregamen-
to em segundos.

A opção idTag ativada adiciona um prefixo que indica o método de identi-
ficação escolhido pelo utilizador, como se indica na tabela seguinte:

Método de identificação Prefixo

RFID RF

Contactless Payment CC

PIN-code KC

Plug&Charge NA
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Parâmetro Descrição

Shared power
Indica a potência disponível a dividir entre os veículos 
conectados. O Max.current supply (A) é a potência 
disponível APENAS para saídas de CA.

OCPP-Smart Charging O equilíbrio de potência realiza-se via OCPP.
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COMMUNICATIONS

Esta secção indica a configuração básica dos parâmetros da rede.

   

Servidor DHCP (router), se ativar ou desativar a atribuição de endereços IP. Ativar quando se trabalha 
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 e ativar ou desativar o suporte de 
correio eletrónico e o timeout. Além disso, no Ponto de Carregamento podem carregar-se até 20 
idiomas diferentes.

Além disso, também é possível personalizar os idiomas no Ponto de Carregamento. Na coluna da 
esquerda estão todos os idiomas disponíveis. Por outro lado, na coluna da direita encontram-se os 
escolhidos para ser visualizados 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 ou 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 um carregamento no equipamento. Estas definições só 
aparecem para informar o cliente.

É necessário trabalhar com um sistema integrado para o pagamento, como o Kit VISA ou 
Integrações OCPP. O pagamento realizar-se-á através de uma destas plataformas.

Como se explicou nos parágrafos anteriores, estas são apenas 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 estabelecidos de acordo com o preço final destas plataformas.

Lembre-se de premir o botão ‘Save’ para aplicar a configuração.
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Existem alguns parâmetros que se podem definir:

Parâmetro Descrição

Currency Escolha a moeda adequada de acordo com o país em 
que está instalado o Ponto de Carregamento.

Price Limit Custo máximo do carregamento.

Fixed service fee Preço de um novo carregamento.

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

Time fee Montante a pagar em função da duração da carrega-
mento.

Todos estes ajustes podem ser combinados de acordo com as preferências do cliente.
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SECURITY

Parâmetro Descrição

Allow only secure 
connections

ENABLE: As informações transferidas entre o Ponto de Carre-
gamento e o PC estão encriptadas.

Uma vez ativado, devem realizar-se algumas modificações na 
configuração do modem, como se explica em seguida.

DISABLED: Não é possível garantir ligações seguras entre o 
Ponto de Carregamento e o PC.

Authentication

ENABLE: Introduza um utilizador e uma palavra-passe para 
entrar na configuração web. 
 
Nota: A palavra-passe antiga é 1234 por defeito.

DISABLED: Não é necessária palavra-passe para aceder à 
configuração web.

É possível alterar esta opção sempre que se desejar.
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Configure o modem para permitir ligações seguras:

Assim que tiver concluído a configuração como se descreve na secção 
5, estará pronto para começar a iniciar sessão no seu router e começar 
a configurá-lo.

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

Localize a porta chamada ‘Enable_ HTTPS_WAN_PASSTHROUGH’ e clique no botão ‘Edit’.

Uma vez no ecrã Editar, insira 192.168.1.50 no campo ‘Internal IP address’ e clique no botão ‘Save’.
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2.-  Vá a Network → Firewall→ Port Forwarding → New Port Forward Rule

Na parte inferior do ecrã, adicione uma nova regra de reenvio de portas com os seguintes parâmetros 
e, uma vez introduzida, clique no botão ‘Add’:

 Name: Enable_HTTPS_WAN_OCPP 
 Protocol: TCP 
 External port: 8443 
 Internal IP: 192.168.1.50 
 Internal port: 8443 

Verifique que aparece a nova linha e toque para ativar a verificação caso esta esteja desativada.
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3.-  Vá a Network → Firewall → Traffic Rules 

Localize a porta chamada ‘Enable_ HTTPS_WAN’ e clique no botão ‘Edit’.

Uma vez no ecrã Editar, insira 192.168.1.50 no campo ‘Destination address’ e 443 no campo ‘Desti-
nation 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, uma 
vez introduzida, clique no botão ‘Add’:

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

Verifique que aparece a nova linha e toque para ativar a verificação caso esta esteja desativada.
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F    Maintenance

DEVICES STATUS

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

UPDATES

Através desta janela, o firmware do Ponto de Carregamento e a aplicação podem ser atualizados de 
forma remota.
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? Para obter a última versão de firmware, entre em contacto com o 
Departamento de Suporte da CIRCUTOR.

DIAGNOSTICS

Ao clicar na aba ‘HW Testing’ pode-se ativar ou desativar a opção de teste de rede. Isto significa que 
HMI mostra um ecrã de teste para verificar que a função tátil funciona corretamente.

Os registos que se mostram nesta secção são gerados automaticamente pelo Ponto de Carregamento. 
É uma lista detalhada das sessões de carregamento, o rendimento do sistema ou as atividades do 
utilizador.

Quando o Ponto de Carregamento está aceso, o sistema começa a gravar registos num ficheiro. 
Se se reiniciar o Ponto de Carregamento, estes registos perdem-se e cria-se, imediatamente, um 
novo ficheiro. Não obstante, recomenda-se que verifique os ficheiros de registo na seguinte URL:        
http://IPADDRESS/services/cpi/log.
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SYSTEM STATUS

As informações mostradas neste ponto é basicamente relativa ao estado do PC do Ponto de 
Carregamento. É necessário para o pessoal do serviço técnico, mas não mostra quaisquer informações 
relativas à ligação externa do Ponto de Carregamento, nem para a sessão de carregamento.

ADVANCED

Esta secção permite configurar a hora e o fuso horário do Ponto de Carregamento. Além disso, dispõe 
da possibilidade de reiniciar o Ponto de Carregamento.
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Em seguida, explicaremos os diferentes pontos de ‘Date and time’ e ‘Reset’

Parâmetro Descrição

Time Zone Seleciona o fuso horário do Ponto de Carregamento de 
acordo com a localização.

Time Data e hora atual do Ponto de Carregamento.

Primary NTP Server Sincroniza a hora automaticamente através da inter-
net.Secondary NTP Server

Soft Reset

Reinicia-se o Ponto de Carregamento, fecham-se as 
aplicações e eliminam-se os dados da RAM. Os dados 
não guardados podem ser perdidos, mas os dados ar-
mazenados no disco rígido, as aplicações e a configu-
ração não são afetados.

Hard Reset
Também conhecido como reinício de fábrica, é a res-
tauração do Ponto de Carregamento para o estado em 
que estava quando saiu de fábrica.
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A    Introdução
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 1.5 nos pontos de carregamento da CIRCUTOR.

      7                                                                            OCPP 1.5
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B    Antes de começar

Verifique os passos seguintes para se certificar quanto ao correto funcionamento de OCPP 1.5:
Dirija-se à janela Setup Webpage → ‘Configuration’ tab → ‘Communications’ 

Na secção ‘General’, no parâmetro ‘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:

Escolha a opção de acordo com a tipologia da sua rede.

Depois, não se esqueça de guardar as alterações através do botão ‘Save’ na barra superior direita:

      7                                                                            OCPP 1.5
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Dirija-se à janela Setup Webpage → ‘Integrations’ → ‘General’ 

No parâmetro ‘Available integrations’ escolha a opção de acordo com as suas políticas de back-end 
como se indica na imagem:

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

Quando terminar, não se esqueça de guardar as alterações premindo o botão ‘Apply’, situado mesmo 
abaixo da lista de opções.

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.
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C    Configuração

Dirija-se à janela Setup Webpage → ‘Integrations’ → ‘Network’

Nesta secção é possível modificar 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 janela Setup Webpage → ‘Integrations’ → ‘Settings’

Verifique a configuração de OCPP de acordo com as políticas de back-end, comunique com o Sistema 
central para obter os parâmetros de configuração:

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

Use OCPP time syn-
chronization

ENABLED: Ativa-se a sincronização de data e hora.

DISABLED: Desativa-se a sincronização de data e hora.

Nota: A data e a hora são enviadas pelo backend em cada Hear-
tbeat.

Energy for MeterValues

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

TOTAL:  Envia a contagem atual do contador de energia total acu-
mulada.

Stop charge if Start-
Transaction rejects the 

user

ENABLED: Parar o carregamento existente depois da resposta 
do backend (StartTransaction.conf) quando o utilizador está blo-
queado, vencido ou inválido.

DISABLED: A carregamento não para inclusivamente se o ba-
ckend recusa o utilizador. (StartTransaction.conf) 

Nota: Estabeleça esta opção de acordo com o seu sistema ba-
ckend.

Authorize Remote Tx 
Requests

ENABLED: O Ponto de Carregamento solicita autorização quando 
o Sistema Central envia um início remoto.

DISABLED: O Ponto de Carregamento inicia o carregamento 
quando o Sistema Central envia um início remoto.

Stop charge if Start-
Transaction replies 

ConcurrentTx

ENABLED: Para o carregamento existente depois da resposta do 
backend (StartTransaction.conf) quando o utilizador tiver partici-
pado em outro carregamento. 

DISABLED: A carregamento não para inclusivamente se o ba-
ckend recusa o utilizador. (StartTransaction.conf) 

Nota: Estabeleça esta opção de acordo com o seu sistema ba-
ckend.

ID Tag Endianness Tipo de armazenamento para os dados do sistema. Escolher entre 
(LITTLE→BIG)

Include Power Active 
Import in MeterValues

ENABLED: Envia-se a potência (Power.Active.Import) e energia 
(Energy.Active.Import.Register) consumida pelo veículo dentro 
dos pedidos dos valores de contador.

DISABLED: Apenas se envia a energia consumida dentro do pedi-
do de valores do contador.
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Parâmetro Descrição

Energy for Start/Stop 
transaction

PARTIAL:  Valor da energia consumida pelo veículo entre o Start 
e o Stop.

TOTAL: Valor da energia acumulada total registada pelo contador 
entre Start e Stop.

User confirmation on 
HMI required on Re-

mote Start Transaction

ENABLED: O Ponto de Carregamento envia um pedido de autori-
zação antes de iniciar um novo pedido de carregamento remoto.

DISABLED: O Ponto de Carregamento inicia um novo carregamen-
to remoto sem pedido de autorização.

Authorize always in 
offline mode

ENABLED: Se o utilizador não estiver na lista white-list local e o 
Ponto de Carregamento não pode perguntar ao backend, o utili-
zador pode iniciar um novo carregamento.

DISABLED: Se o utilizador não estiver na lista white-list local e o 
Ponto de Carregamento não pode perguntar ao backend, o utili-
zador não pode iniciar um novo carregamento.

Authorization check 
order

LOCAL: A autorização de identificação ocupa o primeiro lugar na 
lista white-list local. Se o utilizador não existe na lista, em segun-
do lugar pede-se ao backend que obtenha a autorização.

CS: A autorização de ID é sempre solicitada ao backend.

Nota: Esta configuração só se aplica quando o Ponto de Carrega-
mento estiver online, caso contrário, a autorização é apenas local.

Retry after CS internal 
error

ENABLED: Se o backend não receber corretamente StatusNoti-
fication, StartNotification ou StopNotification, o Ponto de Carre-
gamento volta a tentar enviar esses pedidos até que os receba 
corretamente. 

DISABLED: O Ponto de Carregamento não pode voltar a tentá-lo 
após um erro interno.

Nota: Deve realizar-se um desenvolvimento especial no backend 
para voltar a tentar enviar as mensagens com o Ponto de Carre-
gamento.
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Parâmetro Descrição

Compress OCPP mes-
sages

ENABLED: Reduzem-se as mensagens entre o Ponto de Carrega-
mento o backend.

DISABLED: Não se reduzem as mensagens entre o Ponto de Car-
regamento e o backend.

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

Timeout obtaining 
public IP address

Tempo de espera (em segundos) antes de se conectar ao sistema 
central.

Log capture level Nível de informações detalhadas (DEBUG→INFO→ERROR 
→NONE).
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Dirija-se à janela Setup Webpage → ‘Integrations’ → ‘SSL Certificates’

Quando se trabalha com ligações “seguras”, HTTPS, é possível que seja necessário um certificado de 
back office (normalmente um ficheiro “bundle”) para garantir uma comunicação adequada com o 
Ponto de Carregamento.

De acordo com o caso, selecione a opção adequada e prima o botão Browse para carregar o 
certificado. O caso mais comum é ‘CS Server CA’:

Assim que tiver terminado, não se esqueça de aplicar as mudanças premindo ‘Upload certificates’ 
na parte inferior do ecrã e guardar as mudanças utilizando o botão ‘Save’ na parte superior direita 
do ecrã.

Aguarde até que se aplique a nova configuração ao Ponto de Carregamento. Mostra-se uma 
mensagem a informar do progresso:
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Dirija-se à janela Setup Webpage → ‘Integrations’ → ‘Configuration keys’

Parâmetro Descrição

Heartbeat interval
Número de segundos entre Heartbeats.

Nota: programar este valor para 0 desativa o Heartbeat.

Metervalues sample 
interval

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

Nota: programar este valor para 0 desativa o MeterVa-
lue.

Local white-list

ENABLED: Ativa-se a Lista local de utilizadores auto-
rizados. 

DISABLED: Desativa-se a Lista local de utilizadores au-
torizados. 

Quando terminar, não se esqueça de guardar as alterações usando o botão ‘Save’, situado na parte 
superior direita do ecrã.
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Dirija-se à janela Setup Webpage → Integrations → ‘Backup’ 

É possível descarregar uma cópia de segurança da configuração do Ponto de Carregamento premindo 
o botão ‘Download setup’. Por outro lado, também se pode carregar uma cópia de segurança 
previamente descarregada de outro Ponto de Carregamento.
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A    Introdução
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.

      8                                                                            OCPP 1.6
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      8                                                                            OCPP 1.6

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

Dirija-se à janela Setup Web-page → ‘Integrations’ → ‘General’ 

Na secção ‘General’, o gestor de endereços públicos estabelece a partir de onde pode obter o Ponto 
de Carregamento no endereço IP público para, posteriormente, o enviar para backend. Podem ser 
selecionados diferentes valores:

Escolha a opção de acordo com a tipologia da sua rede. Quando terminar, não se esqueça de guardar 
as alterações utilizando o botão ‘Apply’ mesmo debaixo da opção selecionada.
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C    Configuração

Dirija-se à janela Setup Webpage →’Integrations’  → ‘General’  
O ponto de carregamento suporta diferentes versões de OCPP, mas apenas uma pode estar ativada.

Em ‘Available integrations’ selecione a opção de acordo com as suas políticas de back-end como se 
indica na imagem: 

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

Charge Point ID Identificador de Ponto de Carregamento.

Basic Authentication Estabelecer uma autenticação se for necessário, sen-
do as opções ‘Enabled’ e ‘Disabled’.

Connection URL Endereço URL do sistema central.

CS-Password Introduza a CS-Password se for necessário.
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Dirija-se à janela Setup Web-page → ‘Integrations’ → ‘Settings’ 

Uma vez selecionada a opção OCPP 1.6, aparece uma ligação de acesso à configuração OCPP.

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

Use OCPP time syn-
chronization

ENABLED: Ativa-se a sincronização de data e hora.

DISABLED: Desativa-se a sincronização de data e hora.

Nota: A data e a hora são enviadas pelo backend em cada Hear-
tbeat.

Energy for metervalues

PARTIAL: Envia o consumo de energia parcial enquanto o veí-
culo está a carregar.

TOTAL:  Envia a contagem atual do contador de energia total 
acumulada.

ID tag endianness Tipo de armazenamento para os dados do sistema. Escolher 
entre (BIG ou LITTLE)

Energy for Start/Stop 
transaction

PARTIAL:  Valor da energia consumida pelo veículo entre o 
Start e o Stop.

TOTAL: Valor da energia acumulada total registada pelo conta-
dor entre Start e Stop.

User confirmation 
required to start trans-

action

ENABLED: é necessária a confirmação do utilizador para pro-
ceder com um início remoto (ou seja, tocar no ecrã.

DISABLED: NÃO é necessária a confirmação do utilizador para 
proceder com um início remoto.

Send metervalues only 
while charging Escolher entre (ENABLED ou DISABLED)

Log capture level Nível de informações detalhadas (DEBUG→INFO→ERROR 
→NONE)
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Dirija-se à janela Setup Web-page → ‘Integrations’ → ‘SSL certificates’ 

Para as ligações WSS é necessário um certificado do Sistema Central. Carregue-o 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 janela Setup Web-page →’ Integrations’ → ‘Configuration keys’ 
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Parâmetro Descrição

Authorisation cache

ENABLED: manter uma lista local de todos os identificadores 
apresentados que foram autorizados com sucesso pelo Siste-
ma Central.

DISABLED: a autorização dos identificadores apresentados é 
solicitada diretamente ao Sistema Central.

Authorise remote Tx 
requests

ENABLED: O Ponto de Carregamento solicita autorização 
quando o Sistema Central envia um início remoto.

DISABLED: O Ponto de Carregamento inicia o carregamento 
quando o Sistema Central envia um início remoto.

Local pre-authorisa-
tion

ENABLED: O Ponto de Carregamento procura identificadores 
autorizados localmente sem esperar a autorização do Sistema 
Central.

DISABLED: O Ponto de Carregamento solicita a autorização dos 
identificadores apresentados ao Sistema Central.

Allow offline Tx for 
unknown ID

ENABLED: durante o período de offline, os identificadores des-
conhecidos podem começar a carregar.

DISABLED: durante o período de offline, os identificadores des-
conhecidos NÃO podem começar a carregar.
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Parâmetro Descrição

Local authorisation 
off-line

ENABLED: durante o período de offline, os identificadores au-
torizados localmente podem começar a carregar.

DISABLED: durante o período de offline, os identificadores au-
torizados NÃO localmente podem começar a carregar.

Stop transaction on 
invalid ID

ENABLED: É parado o carregamento existente depois da res-
posta do Sistema Central quando o utilizador está bloqueado, 
vencido ou é inválido.

DISABLED: A carregamento não para inclusivamente se o ba-
ckend recusa o utilizador.

Metervalue (select one 
or more) Lista de valores admitidos utilizados em MeterValue.

Transaction message 
retry interval

Número de segundos entre tentativas de mensagens de tran-
sação.

Nota: programar este valor para 0 desativa as tentativas.

Transaction message 
attempts

Quantas vezes o Ponto de Carregamento deve tentar enviar um 
pedido ao Sistema Central.

Heartbeat interval
Número de segundos entre Heartbeats.

Nota: programar este valor para 0 desativa os Heartbeat.

Metervalues sample 
interval

Número de segundos entre MeterValue durante um carrega-
mento em curso.

Nota: programar este valor para 0 desativa os MeterValue.

WebSocket ping 
interval

Número de segundos entre pings.

Nota: programar este valor para 0 desativa o Websocket Ping/
Pong
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Dirija-se à janela Setup Web-page → ‘Integrations’ → ‘Backup’ 

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

Neste ponto poder-se-á introduzir um utilizador e uma palavra-passe para entrar neste ponto. É 
possível alterar esta opção sempre que se desejar.

Nota:  A palavra-passe anterior por defeito é 1234.



                                                                                        URBAN MASTER - SLAVE

96 Manual de instruções

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

A forma principal de ligação é utilizando o software de cliente PowerStudio (fornecido pela 
CIRCUTOR), ou pode ser descarregado a partir da área de downloads na página web da CIRCUTOR.

NOTA: Para executar o software de cliente deve ter instalado o Java no seu computador, descarregue 
a mais recente versão em: www.java.com

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

      9                                                                            Supervisão
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A    Carregamento de CA
ESPECIFICAÇÕES DOS MODELOS

URBAN MASTER  / URBAN SLAVE M T

Alimentação Auxiliar CA 1F+N+PE 3F+N+PE

Entrada de tensão CA 230V~ ±10% 400V~ ±10%

Máxima corrente de entrada 64 A

Máxima potência de entrada 14.8 kW 44 kW

Número de conectores 2 

Conector: Máxima de potência de saída 7.4 kW 22 kW

Conector:  Máxima corrente de saída 32 A

Conector:  Saída de tensão CA 230V ~ (1F+N+PE) 400V ~ (3F+N+PE)

Tipo de conector Base tipo 2 (sistema look)

DADOS ELÉTRICOS

Contador MID Classe 1 - EN50470-3

Controlo de limite de potência Modo 3 controlo PWM de acordo com a ISO/IEC 61851-1

Gestão da potência de saída Gestão de carga interna.

Proteções contra sobrecorrente MCB (Curva C)

Proteções de segurança RCD Tipo A (30mA)

Proteção do conector tipo 2 Sistema de bloqueio

DADOS GERAIS

Baliza de luz Indicador de cor RGB

URBAN MASTER

Ligação de rede 10/100TX (TCP-IP)

Protocolo de interface OCPP 1.5 / 1.6J / 2.0 HW Ready

Ecrã HMI Ecrã tátil antivandalismo de 8’’

Leitor RFID

ISO/IEC 14443 A/B
MIFARE Classic/DESFire EV1

ISO 18092 ECMA-340
NFC 16.53MHz

      10                                                                            Dados técnicos
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URBAN SLAVE

Comunicação com o Master Ethernet UTP

DISPOSITIVOS OPCIONALES

Kit de baixa temperatura -30ºC ... +45ºC

Proteções de segurança
RCD Tipo A + 6mA DC
RCD Tipo B (30mA)

Proteção contra sobretensões Protetor contra sobretensões transitórias de quatro polos 
(classe II)

Proteção do conector tipo 2 Shutter

Cabo ancorado (resorte) 
(comprimento do cabo:4 m)

Tipo 1 + Tipo 1

Tipo 2 + Tipo 2

Extensión RFID Legic Advant / Legic Prime
ISO 15693 / ISO 18092, Sony FeliCa

Personalización Rotulagem frontal

Pagamento sem contacto(7) Terminal de pagamento com cartão de crédito integrado

URBAN MASTER

Comunicação inalâmbrica EMEA - 4G LTE/WiFi Hotspot/GPRS/GSM
LATAM/APAC - 4G LTE/GPRS/GSM

Hub de rede
Comutador TCP ethernet 8 portas

Comutador TCP ethernet 12 portas

(7) Pergunte sobre disponibilidade.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

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

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

Humidade relativa 5% ... 95% Sem condensação

DADOS MECÂNICOS

Classificação do revestimento IP54 / IK10

Material do revestimento Alumínio e ABS

Porta do revestimento Chave antivandalismo

Acesso ao revestimento Porta frontal

Dimensões 450 x 290 x 1550 mm  

Peso 55 kg

      10                                                                            Dados técnicos
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B    Carregamento de CC
DADOS ELÉTRICOS

Alimentação Auxiliar CA 3F+N+PE

Entrada de tensão CA 400 V ±10% trifasica

Máxima corrente de entrada CA 39 A

Máxima de potência de saída 25 kW

Máxima corrente de saída 70 A

Tensão de saída 150 ... 920 Vdc

Fator de potência > 0.98

Capacidade de fonte de alimentação necessária 27 kVA

Frequência 50 / 60 Hz

Eficiência 94% da potência de saída nominal

Comprimento de cabo de carga 5,5 metros

MID Classe 1 - EN50470-3

DADOS GERAIS

Luzes para indicação de estado Indicador de cor RGB

URBAN MASTER

Ligação de rede 10/100TX (TCP-IP)

Protocolo de interface OCPP 1.5 / 1.6J / 2.0 HW Ready

Ecrã HMI Ecrã tátil antivandalismo de 8’’

Leitor RFID

ISO/IEC 14443 A/B
MIFARE Classic/DESFire EV1

ISO 18092 ECMA-340
NFC 16.53MHz

Comunicação inalâmbrica EMEA - 4G LTE/WiFi Hotspot/GPRS/GSM

Hub de rede extensão RFID Comutador TCP ethernet 8 portas

URBAN SLAVE

Comunicação com o Master Ethernet UTP

DISPOSITIVOS OPCIONAIS

Proteções de segurança (8) RCD tipo B 30mA 
MCB curva C

Extensão RFID Legic Advant / Legic Prime
ISO 15693 / ISO 18092, Sony FeliCa
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(Continuação) DISPOSITIVOS OPCIONAIS

Pagamento sem contacto(9) Terminal de pagamento com cartão de crédito integrado

URBAN MASTER

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

Hub de rede extensão RFID Comutador TCP ethernet 16 portas

(9) Pergunte sobre disponibilidade.
(8) Apenas em modo Wallbox.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

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

Humidade relativa Até 95%

DADOS MECÂNICOS

Classificação do revestimento IP54 / IK10

Material do revestimento Alumínio e ABS

Porta do revestimento Bloqueio de segurança com chave

Acesso ao revestimento Porta frontal

ESPECIFICAÇÕES DOS MODELOS

POST MASTER / SLAVE WALLBOX SLAVE

Proteções de segurança RCD tipo B 30mA
MCB curva C -

Temperatura de trabalho -25ºC ... +45ºC 
(Kit baixa temperatura) -5ºC ... +45ºC

Utilização Exterior / Interior Interior

Dimensões 480 x 1750 x 290 mm 382 x 984 x 236 mm

Peso 70 kg 56 kg

Suporte do cabos
Conector integrado

suporte e cilindro para 
cabos

Cilindro para cabos

Conector

CCS2   
L

CCS2   
L

NORMAS

CE / Combo-2, (DIN 70121; ISO15118), IEC61851-1, IEC61851-23, IEC61851-21-2
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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.

Ajuda

Garantia



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
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