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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  
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Guia de Instalação
da Série eNext

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS DE AUTOR
Este documento está protegido por direitos de autor, 2021 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 proporciona informações sobre a colocação em funcionamento da 
eNext, que foi criado  e  verificado  para  permitir  carregar  veículos elétricos, 
conforme a norma internacional IEC 61851.

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

RISCO ELÉTRICO
Tomar-se-ão as precauções necessárias para evitar qualquer 
risco elétrico enquanto as operações se levam a cabo dentro do 
equipamento.

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

ATENÇÃO!
Indica que podem ocorrer danos materiais se não se tomarem as 
medidas adequadas.

Introdução

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

• Cumpre a norma IEC 61851, sistema condutor de carregamento para 
veículos elétricos (IEC 61851-1:2017).

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

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

• A tecnologia RFID cumpre com a norma ISO/IEC 14443A/B (1)

• O modem 4G cumpre com a normativa CE/RED (1)

(1)Essas conformidades se aplicam apenas ao modelo eNext Elite.
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Um ambiente de trabalho seguro não é suficiente para controlar todos os potenciais perigos 
elétricos. Recomenda-se que seja cauteloso e trabalhe de forma segura. Portanto, as regras 
de segurança que se indicam em seguida poderiam ajudar a controlar os riscos de lesões 
ou morte devido a riscos laborais.

• Evite o contacto com circuitos 
elétricos alimentados.

• Desligue a fonte de alimentação 
antes de reparar equipamentos 
elétricos. É a única forma de estar 
seguro.

• Utilize apenas ferramentas e 
equipamentos com cabos não 
condutores quando trabalhar com 
equipamentos elétricos.  É mais fácil 
verificar.

• Nunca utilize lápis ou réguas 
metálicas, nem utilize anéis ou 
pulseiras de metal quando trabalhar 
com equipamentos elétricos.  Esta 
regra é muito fácil de esquecer, 
especialmente quando se mostra 
alguma parte elétrica apontando com 
um lápis metálico.

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

• Quando for necessário manipular 
equipamentos que estejam ligados 

à ficha elétrica, certifique-se de que 
as mãos estão secas e, quando for 
possível, utilize luvas não condutoras, 
roupa de proteção e sapatos com 
sola isolante.

• Se for seguro fazê-lo, trabalhe com 
uma só mão, mantendo a outra ao seu 
lado, ou no bolso, afastadas de todo 
o material condutor. Esta precaução 
reduz a probabilidade de acidentes 
que provoquem a passagem de 
corrente através da cavidade torácica.

• Nunca manipule equipamentos 
elétricos quando as mãos, os pés 
ou o corpo estiverem molhados ou a 
transpirar, ou quando estiver parado 
sobre um solo molhado.

• Cumpra estritamente com as 
regulamentos de segurança elétrica 
do seu país.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA

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

2
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Antes da instalação

O Ponto de Carregamento foi criado para a sua instalação, tanto no interior, como no exterior. A instalação 
deve ser realizada com segurança e com a proteção adequada, sejam quais forem as condições da 
localização.

• Os pontos de carregamento não devem ser 
instalados em locais com potencial risco de 
explosões.

• Não instale o Ponto de Carregamento onde 
existam objetos que possam impactar no 
equipamento ao cair.

• O ponto de carregamento pode ser instalado 
em locais com acesso não restringido.

• A superfície sobre a qual se instala o Ponto 
de Carregamento deve ser resistente às 
forças mecânicas.

• Não utilize este equipamento para outra 
coisa que não seja o carregamento dos 
veículos elétricos em modos que se reflitam 
na norma internacional IEC 61851.

• Não modifique o equipamento. Se realizar 
modificações, a CIRCUTOR recusará 
qualquer responsabilidade e a garantia 
perderá a validade.

• O ponto de carregamento não admite a 
função opcional de ventilação descrita em 
IEC 61851-1: 2017 (cláusula 6.3.2.2).

• Não utilize qualquer adaptador, com exceção 
dos aprovados pelo fabricante do VE.

• Não repare, nem manipule o equipamento 
enquanto o mesmo estiver conectado a uma 
fonte de alimentação elétrica.

• Apenas pessoal formado e qualificado 
deverá ter acesso aos componentes 
elétricos de baixa tensão do interior do 
equipamento.

• Peça a um técnico qualificado que realize 
anualmente uma inspeção da instalação.

• Retire de serviço qualquer elemento que 
apresente avarias e possa ser perigoso para 
os utilizadores (conectores danificados, 
tampas que não fecham, etc.).

• Utilize apenas peças sobressalentes 
fornecidos pela CIRCUTOR.

• Não utilize o equipamento sem a caixa 
ou o conector VE estiverem danificados, 
rachados, abertos ou mostrem qualquer 
outro sinal de danos.

Consulte a secção “6.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS” para mais informações sobre as condições ambientais 

de instalação.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA DO PONTO DE CARREGAMENTO

Leia cuidadosamente as instruções antes de começar a as-
segurar uma instalação correta do Ponto de Carregamento.
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CONSIDERAÇÕES PARA A CABLAGEM ELÉTRICA

Tenha em conta esta secção antes de começar a realizar 
as ligações da cablagem do Ponto de Carregamento.

1 — PROTEÇÕES ELÉTRICAS
O ponto de carregamento pode não incluir elementos de proteção elétrica.

Se este equipamento contar com proteções elétricas internas, estarão instaladas em cada 
tomada de corrente para proteger o utilizador de possíveis falhas elétricas em conformidade 
com a norma internacional 61851-1:2017.
A fim de garantir a proteção dos utilizadores e a instalação e a instalação (cabo de 
alimentação incluído) perante qualquer perante qualquer perigo elétrico é obrigatório 
instalar um magnetotérmico geral (MCB) e um dispositivo de corrente residual (RCD) antes 
do carregador.

Estas proteções elétricas e a restante instalação devem-se adequar à normativa normal e 
nacional. A seletividade das proteções deve estar sempre garantida.

2 — DIMENSIONAMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO
Um eletricista qualificado deverá verificar o dimensionamento do cabo de alimentação 
de entrada do Ponto de Carregamento. Tenha em conta que a escolha do cabo pode 
depender de diferentes fatores como, por exemplo, o comprimento do cabo entre o quadro 
de distribuição e o Ponto de Carregamento, ou a corrente máxima de saída do Ponto de 
Carregamento.

Nestes casos, é necessário aumentar a secção do cabo para adaptar a resistência à 
temperatura do cabo de alimentação.

3 — CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA
Consulte a secção “6. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS” para conhecer a configuração de 
fábrica da corrente máxima de saída do Ponto de Carregamento.

Se a alimentação for inferior à corrente máxima de saída, é necessário reajustar a uma 
corrente nominal inferior, consulte o MANUAL DE INSTRUÇÕES. 
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3

Inclui:

Ponto de carregamento Guia de 
instalação

Installation Guide

2,5 mm

Chave Allen Etiqueta identificativa(2)

(2) Não no modelo eNext Elite.
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Vista geral

1 — Balizas LED

2 — Ecrã a cores(3)

3 — Leitor RFID (3)

4 — Logótipo 

5 — Empanque

6 — Conectores(4)

7 — Aberturas de suporte de 
parede

8 — Aberturas de fecho de 
caixa

9 — Contador MID

(3) Apenas no modelo eNext Elite.
(4) Os conectores podem variar em função do modelo.

1

2 3

8
5

7

7

7

8

4

5

6 6

9
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Medidas em mm

335 315

179.70

335

39
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Dimensões

168

10562.552.5

39.5

255

20.5

62.5 52.5

34 34

230
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5
Material:

Broca 6/8M

Ferramentas:

• Chave Allen de 2,5 mm incluída no kit de instalação.

• Os parafusos, arruelas de vedante e fixações de plástico não estão incluídos.

• O sistema de fixação do Ponto de Carregamento foi criado para ser instalado 

numa parede.

 » Este sistema foi aprovado numa parede de betão, para a sua fixação segura 

em tais condições recomenda-se a utilização:

3 x parafusos de parede Inox A2: DIN 7982 Ø4,8x3

3 x fixações de plástico: 6x40 ou 8x40

 » Se a superfície da parede tem propriedades diferentes, os parafusos e as 

fixações de plástico devem ser definidas por um instalado qualificado.

Desaparafusa BrocaCatraca(5)

 2,5mm Allen

(5) A catraca pode ser utilizada para abrir/fechar o ponto de carregamento se as condições de insta-
lação o exigirem
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Instalação

A Requisitos

Dimensões em mm

300

1100

300

300

• O Ponto de Carregamento instalar-se-á numa parede ou em acessórios CIRCUTOR.

• Ao instalar o equipamento, reservar-se-á algum espaço por razões de utilização, 
manutenção e segurança. A imagem seguinte mostra as distâncias mínimas 
recomendadas:

Se as recomendações não forem seguidas como se 
indica, a CIRCUTOR recusará toda a responsabilidade e 
a garantia será nula.

Por favor, cumpra os regulamentos do seu país.
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B Abertura

Abra a eNext com a chave Allen.

 Chave Allen 2,5 mm

Utilize a catraca para abrir/fechar 
no caso de acesso difíci.

Parafuso
DIN-7380-2 M4x14 INOX

Arruela de vedante
DIN 7712 4.8 14MM INOX
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C Posição

Fure a parede

Broca M 6/8

Dimensões em mm

1100

255

230

115
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D Fixação

Coloque o equipamento nos orifícios realizados anteriormente e fixe-o com parafusos.
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E Ligação
Este ponto de carregamento foi criado para estar ligado, de forma permanente, a uma rede de forneci-
mento de CA. Utilize os isoladores de passagem fornecidos para conservar o nível de proteção IP.

A AB

Passamuros
 M32

• LA norma IEC-61851-1:2017 indica que cada tomada deve ter proteções. No caso de o Ponto de 
Carregamento não ter proteções no interior, deverão estar a montante. Recomenda-se que estas 
proteções sejam as seguintes:

• RCD: Dispositivo de corrente residual. Normas: IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 ou IEC 
62423.

 ° RCD(s) a nominal da corrente residual de utilização não deve ser superior a 30 mA.

 ° Para falhas de corrente CA, os RCD que protegem esses pontos de ligação devem ser, pelo 
menos, de tipo A.

 ° Os RCD desconectarão todos os condutores ativos.

 ° A corrente de falha de CC medir-se-á através de um RCD tipo B, ou através de um equipamento 
adequado que assegure a desconexão do fornecimento no caso de uma corrente de falha de 
CC acima de 6 mA.

 ° MCB: Interruptor. Normas: IEC 60898-1, IEC 60947-2 ou IEC 61009-1.

 ° MCB com capacidade mínima de corte de 4 kA.

• A corrente da fonte de alimentação pode ser limitada.  Para realizar este ajuste, consulte o Manual 
de Instruções.

NOTA: Nos seguintes países não é permitido o religamento dos meios de proteção: DK, UK, FR, CH.
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Não se esqueça de conectar o cabo de terra à tomada correspondente.

Secção máxima da régua de bornes: 10mm2

Verifique que todos os parafusos estão ajustados 
corretamente a 1,5 Nm

S

Tipo de cabo permitido para a régua de bornes: CobreCu
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Os 2 esquemas possíveis são mostrados abaixo:

PONTO DE CARREGAMENTO 
TRIFÁSICO
• Conectar a 400V~.

• Se a alimentação elétrica for 
monofásica, conecte L1 e N.

1.-DIAGRAMA DE FIAÇÃO COM PROTEÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS, SEM FEEDBACK EM 
CASO DE CONTATO SOLDADO OU VAZAMENTO DC

L 

N

PE

L1  

L2

L3

N

PE

PONTO DE CARREGAMENTO 
MONOFÁSICO
• Conectar a 230V~.

Em caso de contato soldado ou detecção de vazamento DC as proteções 
externas irão disparar, desligando todo o carregador e a placa de controle 
não será capaz de reportar o erro ativo. O conteúdo das seções G e H do 
capítulo 5 são inválidos ao usar este esquema de fiação.

Proteções Proteções



                                                                         
eNext

Guia de Instalação24

PONTO DE CARREGAMENTO 
MONOFÁSICO

• Conectar a 230V~.

PONTO DE CARREGAMENTO 
TRIFÁSICO
• Conectar a 400V~.

• Se a alimentação elétrica for 
monofásica, conecte L1 e N.

2.- DIAGRAMA DE FIAÇÃO COM PROTEÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS, COM FEEDBACK 
EM CASO DE CONTATO SOLDADO OU VAZAMENTO DC

Em caso de contato soldado ou detecção de vazamento CC, as proteções 
externas do circuito principal serão acionadas. As proteções da placa de 
controle (circuito auxiliar) não desarmarão e o erro ativo será relatado 
conforme descrito no capítulo 5 seções G e H.

L1
 

L2

L3

N

PE

L 

N

PE

CIRCUITO 

PRINCIPAL
CIRCUITO 

AUX.
CIRCUITO 

PRINCIPAL

CIRCUITO 
AUX.

Proteções Proteções Proteções Proteções
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CirBEONF

O CirBEON é um dispositivo opcional que otimiza o carregamento. Analisando o consumo de corrente 
total em instalações residenciais, o CirBEON gere a corrente restante para o ponto de carregamento 
do VE, evitando qualquer disparo no circuito principal. O CirBEON só está disponível em pontos de 
carregamento monofásicos.

O CirBEON liga-se depois do interruptor principal e antes dos carregamentos principais. 
O CirBEON ligar-se-á à porta BOR1, na PCB do Ponto de Carregamento.

MCBMCB

Other 
consumption 

devices

MCCB

CirBEON

(1) - Localização do BOR1 no equipamento eNext.
(2) - Localização do BOR1 no equipamento eNext Elite.
Para obter mais informações, consulte o Manual de Instruções de eNext e o manual do CirBEON.

BOR1

A(-)

B(+)

S
N
A
P

F
E
R
R
IT
E

(-)
(+) 2S2

2S1
1S2
1S1

O cabo de sinal tem de fazer dois circuitos na 
ferrite. E a ferrite permanecerá dentro do ponto 
de carregamento, o mais próxima possível da PCB.

(1) (2)



                                                                         
eNext

Guia de Instalação26

Este dispositivo deteta se um contator está soldado e protege o ponto de carregamento.
Esta proteção realiza-se enviando um sinal para uma bobina de disparo que dispara as proteções elétricas 
e o ponto de carregamento para a transação de carregamento. Depois disto, o ponto de carregamento 
indica 12 luzes vermelhas a piscar. Para resolver este erro, entre em contacto com o suporte técnico.

Se se colocarem proteções dentro do ponto de carregamento, não são necessárias quaisquer outras 
ações para ativar esta função.

Se forem instaladas 
proteções fora do ponto de 
carregamento, devem incluir 
uma bobina de disparo e 
o seu sinal conectar-se-á 
ao ponto de carregamento 
como se indica em seguida.

Detetor de corrente de fuga CC

Detetor de contator soldado

G

H

Proteções 
elétricas

Bobina 
disparo

C
O

M

N1PENL3L2L1 FBE

SI
N

A
L 

D
E 

D
IS

PA
R

O

Detetor de con-
tator soldado

Detetor de 
corrente de 

fuga CC

Esta proteção realiza-se de duas maneiras diferentes de acordo com a fonte de alimentação do ponto 
de carregamento.

• Alimentação monofásica: o detetor envia um sinal par o PCB principal do ponto de carregamento 
que para a transação de carregamento abrindo os relés internos. Este erro é indicado com 6 luzes 
vermelhas a piscar.
Para reiniciar a transação de carregamento, desligue o VE. Quando a baliza de LED ficar verde, é 
possível iniciar outra transação de carregamento.

• Alimentação trifásica: o detetor envia um sinal para uma bobina de disparo que dispara as 
proteções elétricas. Enquanto isso, o ponto de carregamento para a transação de carregamento e 
notifica o erro com 6 luzes vermelhas acesas.
Para reiniciar a transação de carregamento, desligue o VE.
Quando VE estiver desconectado, o ponto de carregamento indica 6 luzes vermelhas a piscar até 
que o detetor de fugas atual se reinicie automaticamente. Depois disso, indicará 3 luzes vermelhas 
a piscar, o que significa que não se deteta tensão no circuito de alimentação.
Para restaurar completamente o ponto de carregamento, rearme as proteções elétricas. Quando a 
baliza de LED ficar verde, é possível iniciar outra transação de carregamento.

Se forem instaladas proteções fora do ponto de carregamento, devem incluir uma bobina de disparo e o 
seu sinal conectar-se-á ao ponto de carregamento como se indica na secção seguinte.
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Função de controlo remotoI

A função de controlo remoto é um contacto livre de potencial que permite que a transação de 
carregamento se inicie e pare de forma remota.

Esta função de controlo remoto vem desativada de fábrica, mediante uma ponte (como se indica na 
imagem em seguida). Deve retirar-se a ponte para utilizar esta função.

Não retire a ponte se não requerer a função de controlo remoto, caso contrário, 
o processo de transação de carregamento não pode ser iniciado.

Esta ponte (J7) pode ser encontrada em frente à porta BOR4 no PCB principal dentro do ponto de 
carregamento.
Quando se retirar a ponte, um dispositivo, fora do ponto de carregamento, deve controlar a transação de 
carregamento. Este dispositivo deve fechar o contacto START para permitir a transação de carga. Se o 
contacto estiver aberto, o carregamento não poderá começar.

BOR4 BOR4

JUMPER (J7) NO JUMPER (J7)

DISABLED ENABLED

DRY 
CONTACT

ST
A

RT
CO

M

BOR4

(1) (2)

(1) - Localização do BOR1 no equipamento eNext.
(2) - Localização do BOR4 no equipamento eNext Elite.
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COR DA BALIZA

Verde

Azul

Vermelho

FechoJ

Fecho do ponto de carregamento de acordo com os seguintes passos de verificação e operação.

1 — ENTRADA DE CORRENTE

Antes de continuar, certifique-se de que existe tensão nos blocos de terminais.

Preste e  Preste especial atenção ao cabo neutro em modelos trifásicos.

2 — TENHA CUIDADO COM OS CABOS.

Antes de fechar o equipamento, verifique que todos os cabos ficaram no interior.

3 — VERIFIQUE OS CONECTORES

Os conectores devem estar em bom estado antes de colocar o equipamento a funcionar.

4 — PROTEÇÕES ELÉTRICAS

Se o equipamento contar com proteções elétricas, ative-as todas.

5 — FECHO

Coloque as arruelas de vedante nos parafusos e depois coloque ambos no ponto de carregamento 
para o fechar. Não aperte ainda os parafusos.

6 — VERIFIQUE OS INDICADORES DE BALIZA

Todos os indicadores de baliza deveriam acender corretamente. Esta é a referência:

7 — FUNCIONAMENTO

Verifique que não ocorre qualquer ruído anormal enquanto o equipamento está a carregaro.

COR DA BALIZA

Verde

Azul

Vermelho
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8 — FECHO SEGURO

• Aperte os parafusos em cruz na sequência indicada em seguida.
• Como modelo, o par de aperto recomendado é 0,8-1 Nm.

9 — MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Recomenda-se que realize uma manutenção preventiva uma ver por ano.

15

2

3

4
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6
DADOS ELÉTRICOS

MODELOS: eNext, eNext Elite M-S2 M-C1 M-C2 T-S2 T-C2

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

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

Frequência 50Hz / 60Hz

Potência de saída 7,4 kW 7,4 kW 7,4 kW 22 kW 22 kW

Corrente de saída 32 A

Tipo de conectores (6) Tipo 2 Base Tipo 1 Cabo Tipo 2 Cabo Tipo 2 Base Tipo 2 Cabo

Secção mín. do cabo(7) 6 mm2

Proteções (8) CC 6mA Deteção de fugas (é necessário MCB/RCBO com bobina de disparo 
para abrir o circuito) (9)

Proteção contra descargas 
elétricas Classe II

Contador (10) MID Clase 1 - EN50470-3

(6) Dependendo do modelo, alguns componentes podem variar.
(7) A seção transversal final deve ser calculada por um técnico qualificado levando em consideração as 
condições específicas de instalação.
(8) Opcional.
(9) O detetor de fugas CC 6mA vem por defeito no modelo eNext Elite.
(10) Apenas no modelo eNext Elite.

DADOS GERAIS

Baliza de LED Barra LED frontal

Display (11) Ecrã a cores de 3,5"

Leitor RFID (11) ISO/IEC 14443A/B, FelicA, ISO 15693, ISO 18092

Conectores disponíveis

Tipo 1 Cabo 

Tipo 2 Cabo 

Tipo 2 Base  

Modo de recarga Modo 3

(11) Apenas no modelo eNext Elite.
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Características Técnicas

(15) IK8 em alguns componentes anexos ao corpo, por exemplo: luzes da baliza.

CONECTIVIDADE

MODELO: eNext

Comunicações tecnologia sem fio de curto alcance

MODELO: eNext Elite

Ethernet 10/100BaseTX (TCP-IP)

Wi-Fi 2.4GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Celular(12) Modem 4G / 3G / GPRS / GSM

Protocolo de interface OCPP 1.6J

(12) Opcional.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

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

Temperatura de trabalho com o Kit de baixa temperatura (13)(14) -30ºC ... +45ºC

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

Humidade relativa 5% ... 95% Sem condensação

(13) Opcional.
(14) O equipamento que for instalado no exterior deverá estar provisto do kit de baixa temperatura para 
cumprir com a norma IEC 61851-1:2017

DADOS MECÂNICOS

Classificação de revestimento (15) IP54 / IK10

Material do revestimento ABS / PC

Sistema de fecho do revestimento Parafusos Allen antivandalismo

Peso líquido 4 Kg

Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) 335 x 315 x 179.70 mm                     
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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


