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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  



eNext

Manual de instruções 3

Série eNext
Manual de instruções

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS DE AUTOR
Este documento está protegido por direitos de autor, 2019 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 utilização e configuração da 
eNext, que foi criada e verificada para o carregamento de veículos elétricos de 
acordo com a norma internacional IEC 61851.

Contém todas as informações necessárias para uma utilização segura e a ajuda 
para obter o melhor rendimento do produto com instruções para a configuração 
passo a passo.

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

1

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

• Cumpre com a guia Regulamento de Equipamentos Elétricos 
(segurança) 2016 e a guia Regulamento de compatibilidade 
Eletromagnética 2016. 

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

i
INFORMAÇÃO
Informa quanto a informações úteis a ter em conta.
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Introdução

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

• Leia todas as instruções antes de 
utilizar e configurar este produto.

• Não utilize este equipamento 
para outra coisa que não seja o 
carregamento dos veículos elétricos.

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

• Respeite, escrupulosamente, todos 
os regulamentos de segurança 
elétrico vigentes no seu país. 

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

• Utilize exclusivamente peças 
sobressalentes fornecidas pela 
CIRCUTOR.

• 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.)

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

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

• Não é permitida a utilização 
de extensões para cabos de 
carregamento.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia atentamente as instruções antes de utilizar o 
equipamento.
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2

1 — Balizas LED

2 — Passa-muros

3 — Conectores(1)

4 — Aberturas de suporte de 
parede

5 — Aberturas de fecho de 
caixa

(1) Os conectores podem variar em função do modelo

1

2

3

5 2

4

4

4

5
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Características

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

• Revestimento de plástico ABS: Material 
plástico robusto resistente a condições 
ambientais severas, incluindo radiação 
UV e stress mecânico

• Bloqueio de conector: O conector tipo 
2 possui um sistema de bloqueio para 
evitar a desconexão indevida do VE.

• Baliza luminosa LED: Sistema de LED a 
cores que indicam o estado do ponto de 
carregamento.

• Tecnologia sem cabos: Comunicação 
sem cabos para ativação remota do 
carregamento e configuração do ponto 
de carregamento

• App: Interface de software simples para 
configurar o idioma, a autenticação de 
utilizador, o diagnóstico da Wallbox e as 
atualizações de firmware, entre outros.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO EQUIPAMENTO
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2. Ativar o Bluetooth® do telefone.

3. Abrir a aplicação móvel «HiCharger».

1. Descarregar a aplicação «HiCharger»,

3

Compatível com Android versão 4.4.2, ou superior e iOS versão 
9 ou superior

A Descarregar a App “HiCharger”
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6. Selecionar a modalidade.

• QRSCAN: Esta opção permite-lhe realizar a sincronização 
automática, lendo apenas o código QR. Para mais 
informações, consulte a secção “B.- QRSCAN” deste 
capítulo.

• MANUAL: Esta opção permite realizar o emparelhamento 
escolhendo, manualmente, o ponto de carregamento de 
uma lista e introduzindo a sua palavra-passe. Para obter 
mais informações, consulte a secção “C - MANUAL” deste 
capítulo.

5. Premir o botão «Add» para sincronizar um novo ponto de carregamento.

Primeiros passos

4. Selecionar o idioma. 
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Leia o código QR fornecido.

Existem duas etiquetas de identificação que 
contêm o mesmo código QR único para cada 
ponto de carregamento. Um deles encontra-se 
no manual de instalação e o outro no interior 
do ponto de carregamento.

B QRSCAN

Selecione o ponto de carregamento e introduza a 
palavra-passe.

O MAC para identificar o ponto de carregamento e a 
palavra-passe encontram-se nas duas etiquetas de 
identificação tal como se indica na imagem ao lado. Uma 
delas encontra-se no manual de instalação e a outra no 
interior do ponto de carregamento.

801F12B2XXXX;2;YYYY

MAC:  80:1F:12:B2:XX:XX

PALAVRA-PASSE: YYYY

Prima para atualizar a lista de 
equipamentos detetados.

C MANUAL
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8.  Quando se tiver sincronizado o ponto de carregamento, o seu estado de conectividade 
será visível no ecrã «List». A partir de agora, o ponto de carregamento pode ser gerido 
seguindo as instruções deste manual. 

6.  Pedir-se-á a palavra-passe depois de selecionar o ponto de carregamento.

7.  O nome do ponto de carregamento pode ser personalizado.

A palavra-passe do ponto de carregamento pode ser alterada no menu “Advanced Settings” 
da App. Para obter mais informações de como alterar a palavra-passe, consulte “F - Advanced 
settings” do ponto “7 - App “HiCharger” - Opções do carregador”

Certifique-se de que guarda a etiqueta QR, ou a palavra-passe do 
ponto de carregamento num local seguro, uma vez que poderia 
necessitar dos mesmos no futuro.

i
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4

A Em espera
Quando a luz da baliza LED do ponto de carregamento está acesa a 
verde com um efeito de aumento/diminuição gradual, significa que o 
equipamento está disponível e pronto para iniciar uma transação de 
carregamento.

B Iniciar o carregamento
Para iniciar o carregamento, ligue o veículo ao ponto de carregamento.

C A carregar

Assim que se inicia a transação de carregamento, a luz da baliza 
LED tornar-se-á azul com um efeito de piscar gradual.

Em alguns casos, a transação de carregamento pode parar devido a 
diferentes causas, por exemplo:

D Carregamento parado

O método de identificação Plug & Charge é estabelecido por defeito de fábrica e permite ao 
utilizador iniciar uma transação de carregamento sem uma identificação. Esta configuração 
poderia ser adequada para equipamentos localizados em áreas privadas às quais apenas os 
utilizadores fiáveis têm acesso.
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Como o utilizar - Plug&Charge

Para finalizar a transação de carregamento, pare o carregamento através da aplicação 
“HiCharger” (consultar a Secção “D - Opções de gestão” no Capítulo 6) ou através do veículo.
Assim que tiver parado a transação de carregamento, o utilizador poderá desligar o conector 
da tomada.

E

F

VE totalmente carregado

Finalizar o carregamento

Assim que o conector estiver retirado da tomada, a baliza LED volta 
a ficar verde num efeito de aumento/diminuição gradual.

Neste estado, o ponto de carregamento está disponível para inicial 
uma nova transação de carregamento.

•   As baterias do VE estão demasiado quentes para continuar com a transação de carrega-
mento.
•   Foi programado um “Parar Carregamento” através do horário na App “HiCharger”.
•   Não existe potência suficiente disponível na instalação administrada pelo equipamento 
CirBEON.
•   O controlo remoto não está a ativar a transação de carregamento.
•   O utilizador solicitou a paragem do carregamento através da App“HiCharger”.

Quando o VE estiver totalmente carregado, a baliza LED 
acende-se em azul em modo fixo.

O comportamento descrito é para um conjunto de pontos de 
carregamento com o método de identificação Plug & Charge. O 
fluxo de trabalho pode ser diferente dependendo da configuração 
do ponto de carregamento.

i



                                                                         
eNext

Manual de instruções18

5

A Vista geral
A vista List é um ecrã de resumo que mostra os 
pontos de carregamento que foram emparelhados 
com o telefone através da aplicação “HiCharger”. O 
estado de ligação entre os pontos de carregamento 
e o telefone são indicados e atualizados a cada 15 
segundos.

Esta vista permite:

• Adicionar um novo ponto de carregamento 
para administrar.

• Ver os pontos de carregamento que foram 
vinculados ao telefone e estado atual da sua 
ligação.

• Selecionar o ponto de carregamento que o 
utilizador deseja administrar.

• Reorganizar a ordem dos pontos de 
carregamento na lista e eliminá-los.

Poder-se-á abrir um menu deslizando o 
nome do Ponto de carregamento para a 
esquerda. Esse menu permite eliminar, 
editar o nome do ponto de carregamento 
e partilhar os dados de emparelhamento 
com outros utilizadores através de um có-
digo QR.

Ligue ou desligue o ponto de carregamen-
to ao/desde o telefone tocando no ponto 
de carregamento desejado.
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App ‘HiCharger’ - List

O símbolo a verde indica que o telefone 
está sincronizado com o ponto de 
carregamento.

B Estado

O símbolo a azul informa que o ponto de 
carregamento está dentro do alcance e 
pronto a ser ligado ao telefone.

O símbolo a vermelho informa que o 
ponto de carregamento está fora do 
alcance.

O botão Atualizar no canto superior 
direito do ecrã é utilizado para atualizar 
o estado de ligação dos pontos de 
carregamento.

Possível estado de ligação:

A ordem pela qual aparecem os pontos de car-
regamento na vista de List é a prioridade com a 
que o “HiCharger” se ligará automaticamente.

Ao premir o botão “Share”, “HiCharger” gera um novo código QR que contém 
o código MAC do ponto de carregamento e a sua palavra-passe de acesso 
para partilhar dados de acesso facilmente. Este código QR pode ser lido por 
outro utilizador utilizando a função QRSCAN da aplicação “HiCharger”.
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6

A Vista geral

Nome do ponto de 
carregamento

Estado do ponto de 
carregamento

Informações da 
transação atual

Opções de gestão 
do ponto de 
carregamento

Estado da ligação

Atualizar o estado 
do ponto de 
carregamento

O estado do ponto de carregamento é atualizado a cada 15 
segundos quando o equipamento está dentro do alcance. 
Caso contrário, aparecerá uma mensagem a notificar que 
houve um "Erro ao atualizar o estado" e o símbolo de 
estado da ligação ficará vermelho.

Assim que o ponto de carregamento voltar ao intervalo o 
símbolo de estado da ligação ficará azul e, ao tocar-lhe, o 
"HiCharger" ligar-se-á novamente ao ponto de carrega-
mento.
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B Estado

App ‘HiCharger’-  
Painel de controlo

AVAILABLE: O ponto de carregamento está disponível para 
ligar e carregar o veículo.

CHARGING: O ponto de carregamento está a carregar um 
veículo. A forma azul aparece e desaparece e o ecrã indica o 
tempo decorrido da transação de carregamento.

ERROR: O ponto de carregamento tem um erro interno e 
não é possível realizar uma transação de carregamento. Para 
obter mais informações, consulte a secção “C - Informações 
de erros” deste capítulo.

DISABLED: O ponto de carregamento é desativado pelo 
utilizador. Para obter mais informações, consulte a secção “D 
- Opções de gestão” deste capítulo.

COMPLETED: O ponto de carregamento termina a transação 
de carregamento. O ecrã indica informações sobre a transação 
de carregamento.

PAUSED: A transação de carregamento foi parada. Na secção 
“Carregamento parado” do capítulo 4 são indicadas várias 
razões para parar a transação de carregamento.
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C Informações de erros

Se ocorrer um erro, as informações sobre o erro são indicadas na aplicação "HiCharger". Além 
disso, a luz de baliza LED realizará uma sequência de piscar, indicando um erro.

Ao tocar no botão de informações,   ,  aparece uma janela emergente com as informações 
do erro, como se indica em seguida:

Nº de erro

Descrição

Solução

Para obter mais informações sobre as sequências de piscar das luzes da baliza LED, consulte 
o Capítulo “10 - Notificações da baliza LED - Legenda”.
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D Opções de gestão

Stop:Se o ponto de carregamento estiver 
a carregar, a transação é parada.

Play: O ponto de carregamento inicia a 
transação de carregamento.

Opções do carregador: abre o meu Opções 
do carregador e mostra as informações do 
ponto de carregamento.

Para obter mais informações, consulte o 
Capítulo “7 - App HiCharger - Opções do 
carregador”.

Desativar carregador: Desativa o ponto 
de carregamento. Quando se encontrar 
desativado, o mesmo botão serve para o 
ativar.
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7

A Vista geral

As opções de gestão são:

Identification method: Menu de ponto de 
carregamento para selecionar o método de 
identificação desejado.

Time schedule: Menu do ponto de carregamento 
para configurar o horário de carregamento.

Diagnostic: Menu de ponto de carregamento para 
executar testes de diagnóstico dos componentes 
internos do ponto de carregamento.

Firmware: Informações sobre o firmware do ponto 
de carregamento.

Advanced settings: Menu de configuração 
que envolvem alterações importantes no 
comportamento do Ponto de carregamento.

Aceda ao menu Opções do carregador tocan-
do no botão do canto inferior esquerdo da vista 
Dashboard.

No menu de opções do carregador é possível 
administrar as opções de configuração do ponto 
de carregamento ligado à aplicação “HiCharge”. 
Além disso, são fornecidas informações básicas 
sobre o ponto de carregamento.



eNext

Manual de instruções 25

App ‘HiCharger’ - Opções 
do carregador

B Time schedule

A corrente máxima que o ponto de carregamento pode fornecer pode ser ajustada em 
intervalos de uma hora.

1.  Ativar/Desativar time schedule

2. Toque os intervalos de hora desejados para os 
selecionar (um a um, ou seleção múltipla). Edite a 
corrente máxima que será fornecida no período de 
tempo selecionado tocando .                  
A corrente fornecida pode ser configurada entre 6 
A - 32 A

3. Ao tocar , a corrente que deve fornecer 
o ponto de carregamento é estabelecida em 0 A, 
desativando os carregamentos nesses períodos.

Todos os intervalos podem ser selecionados 
tocando 
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As luzes de baliza LED indicam o ponto do ponto de carregamento em cada momento.

Este diagnóstico irá testar que todas as cores LED funcionam corretamente. As luzes de baliza 
LED ficarão vermelhas, verdes, azuis e brancas por esta ordem. O utilizador deve verificar que 
todas as luzes de baliza funcionem corretamente.

Beacons

Os relés de potência gerem a energia que será fornecida ao veículo elétrico ligado ao ponto 
de carregamento. Este diagnóstico verificará os circuitos internos para verificar que os relés 
de potência funcionem corretamente.

Power relays

C Diagnostic

Todas as alterações aplicam-se 
automaticamente e aparecerá a seguinte 
mensagem para o confirmar.

Utiliza-se para verificar os dispositivos internos do 
ponto de carregamento e diagnosticar possíveis 
erros. A luz de baliza LED mostra uma cor branca 
durante o processo de diagnóstico.
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Este diagnóstico verificará as proteções elétricas nos pontos de carregamento. Algumas 
proteções são opcionais e podem não ser implementadas em todos os pontos de carregamento.

Depois deste diagnóstico, o ponto de carregamento deverá ser rearmado manualmente antes 
de voltar a utilizá-lo para carregar um veículo.

Protections

Tanto o diagnóstico de “Protections”, como o de “6mA Detection” devem ser 
realizados por pessoal qualificado.

6mA Detection

Este dispositivo protege contra fugas de corrente CC. O teste de diagnóstico simulará uma 
fuga de CC e verificará que a fuga foi detetada pelo dispositivo de deteção de 6 mA. Esta 
proteção é opcional e pode não ser implementada em todos os pontos de carregamento.

Este teste realiza-se de duas maneiras diferentes de acordo com a fonte de alimentação do 
ponto de carregamento:

Fonte de alimentação monofásica: o dispositivo de deteção envia um sinal par o PCB 
principal do ponto de carregamento, que para a transação de carregamento abrindo os relés 
internos. Este erro é notificado com 6 luzes vermelhas a piscar.

Para reiniciar a transação de carregamento, desligue o VE. Quando as luzes da baliza voltarem 
a ficar verde, será possível iniciar uma transação de carregamento.

Fonte de alimentação trifásica: o dispositivo de deteção 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 a piscar.

Para reiniciar a transação de carregamento, desligue o VE. Assim que o VE estiver desconectado, 
o ponto de carregamento indicará 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 potência.

Para restaurar completamente o ponto de carregamento, rearme as proteções elétricas. As 
luzes de baliza voltarão a ficar verdes e será possível iniciar uma transação de carregamento.
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O ponto de carregamento pode ser atualizado 
através da App HiCharger. Existem duas formas 
diferentes de realizar a atualização:

D Firmware

Automatic update: Esta opção será realizada 
com ligação à internet no telefone. A aplicação 
“HiCharger” verificará a versão de firmware do 
ponto de carregamento e se existe alguma nova 
versão de firmware disponível. Se existir uma 
nova versão de firmware disponível, aparecerá 
uma mensagem com o novo código de versão e 
solicitará a confirmação do utilizador para realizar 
a instalação.

Manual update: Esta opção permite realizar a 
atualização do firmware offline no caso de a 
internet não estar disponível próxima do ponto de 
carregamento. O firmware pode ser descarregado 
para o telefone quando a internet está disponível 
e, mais tarde, quando o ponto de carregamento 
e o telefone estiverem emparelhados, poder-se-á 
instalar o firmware. Para obter mais informações, 
consulte o capítulo “8 - App HiCharger- 
Configuração”.

O aquecedor é um conjunto de dispositivos que fornece calor para evitar o funcionamento 
errado dos equipamentos devido à baixa temperatura. Esta funcionalidade é opcional e pode 
não ser implementada em todos os pontos de carregamento.

O diagnóstico acenderá o aquecedor durante vários segundos e depois apagá-lo-á. Depois 
disso, o aquecedor deve estar quente.

Heater

O sistema de bloqueio segura o cabo na tomada para evitar uma desconexão não desejada 
do veículo e para proteger o utilizador de uma possível descarga elétrica. Esta funcionalidade 
é opcional e pode não ser implementada em todos os pontos de carregamento

O diagnóstico age sobre o sistema de bloqueio da abertura da base e fecha-a várias vezes. 
Será notificado um erro no caso de não ser detetado o movimento do sistema de bloqueio.

Locks
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E Advanced settings

A configuração avançada pode permitir 
aplicar alterações importantes no ponto de 
carregamento, como estabelecer a corrente 
máxima que será fornecida na transação 
de carregamento, alterar a palavra-passe, 
carregador os valores de fábrica e configurar o 
dispositivo CirBEON.

Current

Dever-se-á selecionar a corrente de entrada 
máxima para evitar uma sobrecorrente no 
circuito principal da instalação elétrica.

A corrente desejada pode ser configurada entre 
6 A e 32 A. 

A modificação do valor de corrente indicará uma 
mensagem de segurança. O aumento deste valor pode 
conduzir a riscos elétricos.

Não aceite esta mensagem a menos que seja um técnico qualificado.

O processo de atualização pode durar vários minutos, durante este tempo a 
aplicação deve manter-se aberta e o telefone no alcance do ponto de carre-
gamento.

Se ocorrer um erro ao atualizar o firmware, tente repetir o processo com um 
smartphone diferente. Se for necessário, emparelhe o ponto de carregamento 
com o smartphone utilizando o QR fornecido no Guia de Instalação, ou dentro 
do equipamento, ou introduzindo a palavra-passe do Ponto de carregamento.

i
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Factory reset

Realize um reset da configuração do ponto de carregamento aos valores de fábrica. Esta ação 
faz com que o sistema se reinicie com todos os parâmetros alterados para valores de fábrica.

   As configurações que são reiniciadas são as seguintes:

    • Configuração nas comunicações
    • Palavra-passe de acesso
    • Horário
    • Limite da corrente de alimentação
    • Configuração do CirBEON 
    • Método de identificação

O reset de fábrica também pode ser realizado mediante um botão físico. Para obter mais 
informações, consulte o capítulo “9 - Valores de fábrica”.

A palavra-passe pode ser restaurada para o valor de fábrica realizando um reset dos valores 
de fábrica como se descreve em seguida.

No menu ‘Password’, o utilizador pode ver a 
palavra-passe atual do Ponto de carregamento 
e alterá-la. A palavra-passe será um código de 
quatro carateres alfanuméricos.

Password
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Home CirBEON configuration

O dispositivo Home CirBEON é um dispositivo 
opcional que otimiza o ponto de carregamento 
do veículo elétrico (VE) analisando o consumo 
de corrente total nas instalações residenciais. 
O Home CirBEON gere a corrente que se pode 
fornecer ao veículo tendo em conta o consumo 
de outros dispositivos ligados à instalação.

É necessário configurar o modelo de Home 
CirBEON no ponto de carregamento através 
da aplicação “HiCharger” para administrar 
corretamente a energia fornecida ao veículo.

Para obter mais informações sobre a 
configuração de Home CirBEON, consulte o 
manual de Home CirBEON.
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8

About: Informações acerca da empresa CIRCUTOR 
e a aplicação «HiCharger».

FAQ: perguntas frequentes.

General: Menu de configuração da aplicação 
«HiCharger».

A Vista geral
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App ‘HiCharger’ - Configuração

App Version: Versão atual da aplicação 
«HiCharger».

Compilation date: Data de lançamento da versão 
de firmware instalada.

Use terms: Termos que o utilizador deverá aceitar 
para utilizar a aplicação «HiCharger».

B About
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Language: Esta opção permite alterar o idioma da 
aplicação.

Local Firmware: Esta opção permite verificar o 
mais recente firmware do ponto de carregamento 
disponível e descarregá-lo para o instalar mais 
tarde no ponto de carregamento. Isto dever-se-á 
realizar antes de atualizar o firmware do ponto 
de carregamento se não existir ligação à internet 
próxima do ponto de carregamento.

C General

“HiCharger” verifica a disponibilidade de uma nova versão de firmware do ponto de 
carregamento quando existe ligação à internet. “HiCharger” notificará que existe um novo 
firmware com um ícone e que o utilizador poderá descarregá-lo no telefone.

Assim que se tiver descarregado a nova versão do firmware, o firmware do ponto de 
carregamento pode ser atualizado offline no menu “Opções do carregador”. Para obter mais 
informações, consulte o capítulo “7 - App “HiCharger” Opções de carregador”.

Local Firmware 
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BOR1BOR4

O reset de fábrica é uma função do ponto de carregamento para restabelecer a sua 
configuração para os valores de fábrica.

A PCB principal encontra-se dentro do ponto de carregamento. Como se mostra na imagem, 
pode encontrar um botão amarelo na PCB principal. O restabelecimento de fábrica é executado 
pressionando o botão amarelo durante três segundos.

Depois disso, o ponto de carregamento realizará um reset do sistema e todas as configurações 
serão restabelecidas para os valores de fábrica.

Botão de fábrica
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Valores de fábrica

Configurações que serão restabelecidas:

 • Configuração das comunicações
 • Horário
 • Método de identificação
 • Limite de corrente da fonte de alimentação
 • Palavra-passe de acesso
 • Configuração do Home CirBEON 
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A luz de baliza LED no ponto de carregamento informa sobre dife-
rentes mensagens de estado, ou erro, utilizando diferentes cores 
e sequências.

LUZ VERDE

A luz verde indica que o método de identificação de "Deteção de 
presença" está ativado e que o ponto de carregamento está à 
espera da identificação do utilizador.

AUMENTO/DIIMINUIÇÃO GRADUAL  
 DA LUZ VERDE 
A luz verde de aumento/diminuição gradual indica que o ponto 
de carregamento está disponível para iniciar uma transação de 
carregamento e espera que o utilizador ligue o veículo.

LUZ AZUL

A luz azul indica que o veículo está ligado, mas não se está a 
realizar a transação de carregamento.

AUMENTO/DIMINUIÇÃO GRADUAL
 DA LUZ AZUL
A luz azul de aumento/diminuição gradual indica que a transa-
ção de carregamento se está a realizar.



eNext

Manual de instruções 39

Notificações da baliza
LED - Legenda

PISCAR ROXO

Três piscas de cor púrpura indicam que o ponto de carregamento 
identificou o utilizador através da deteção de presença.

LUZ BRANCA

A luz branca indica que o ponto de carregamento está a executar 
um diagnóstico automático. Para obter mais informações, con-
sulte a Secção "D - Diagnóstico" no Capítulo 7.

PISCAR VERMELHO

A luz vermelha a piscar indica que o ponto de carregamento não 
funciona corretamente. O número de piscas informa quanto ao 
tipo de erro. Para obter mais informações sobre os possíveis 
erros, consulte a Secção "A - Erros vermelhos intermitentes" 
deste capítulo.

PISCAR AMARELO

O piscar da luz amarela indica que o ponto de carregamento não 
funciona corretamente. O número de piscas informa quanto ao 
tipo de erro. Para obter mais informações sobre os possíveis er-
ros, consulte a Secção "B - Estado amarelo intermitente" deste 
capítulo.
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A Erros em vermelho intermitente

Nº de 
piscas Erro Descrição Solução

3 Baixa tensão
Não foi detetada tensão 
no circuito de alimenta-
ção.

Certifique-se de que todas as 
proteções estão armadas.

5 Proteção 
elétrica

As proteções elétricas do 
equipamento dispararam.

Rearme as proteções. Se tiver 
alguma dúvida, entre em con-
tacto com o suporte técnico.

6 Fuga de 
corrente

Foi detetada uma fuga de 
corrente.

Rearme as proteções. Se tiver 
alguma dúvida, entre em con-
tacto com o suporte técnico.

11 Conector de 
bloqueio

O bloqueio do conector 
falhou.

Tente repetir a operação. Se o 
erro persistir, entre em contac-
to com o suporte técnico.

12 Contacto 
soldado

Foi detetado um curto-
-circuito interno.

Desligue o veículo da tomada, 
reinicie o equipamento ou ten-
te novamente. Se o erro per-
sistir, entre em contacto com o 
suporte técnico.

14 Cabo 
danificado

O cabo ligado à tomada 
do ponto de carregamen-
to está danificado.

Tente utilizar outro cabo. Se o 
erro persistir, entre em contac-
to com o suporte técnico.

15 PWM negativo Resposta de comunicação 
inválida do VE.

Desligue o cabo da tomada e 
espere até que as balizas LED 
voltem a ficar verdes para o 
voltar a ligar à tomada. Se o 
erro persistir, entre em contac-
to com o suporte técnico.

16 Estado E 
Erro de comunicação en-
tre o veículo e o equipa-
mento.

Tente utilizar outro cabo. Se o 
erro persistir, entre em contac-
to com o suporte técnico.

17 Estado D
É necessário um sistema 
de ventilação devido a um 
pedido do VE.

Entre em contacto com o su-
porte técnico.

18 Manutenção ne-
cessária (Relés)

Alguns componentes 
internos necessitam de 
manutenção.

Entre em contacto com o su-
porte técnico.
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B Estado amarelo intermitente

Nº de 
piscas Erro Descrição Solução

7 Alta temperatura
A temperatura dentro do 
carregador é demasiado 
alta para carregar

Espere até que a tempera-
tura volte à normalidade e 
tente novamente.

8 Baixa 
temperatura

A temperatura dentro do 
carregador é demasiado 
baixa para carregar.

Espere até que a tempera-
tura volte à normalidade e 
tente novamente.
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DADOS ELÉTRICOS

MODELO: eNext

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 (2) Tipo 2 Base Tipo 1 Cabo Tipo 2 Cabo Tipo 2 Base Tipo 2 Cabo

Secção mín. do cabo(3) 6 mm2

Proteções (4) Deteção de fugas CC 6 mA (é necessário MCB/RCBO com bobina de disparo 
para abrir o circuito)

DADOS GERAIS

Comunicações Tecnologia sem fio de curto alcance

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

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

Temperatura de trabalho com o Kit de baixa temperatura (2) -30ºC ... +45 ºC

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

Humidade relativa 5% ... 95% Sem condensação

DADOS MECÂNICOS

Baliza luminosa Barra frontal de LEDs

Classificação de revestimento (5) IP54 / IK10

Material do revestimento ABS / PC

Sistema de fecho do revestimento Parafusos Allen antivandalismo

Peso líquido 4 Kg
Dimensões (L x A x P) 335 x 315 x 179.70 mm             

Conectores 

Cabo tipo 1 

Cabo tipo 2 

Base tipo 2  
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Características Técnicas

Alguns modelos não incluem proteções internas, portanto, as prote-
ções necessárias serão colocadas a montante no circuito. Dever-se-á 
ter em conta a normativa aplicável.

(2) Dependendo do modelo, alguns componentes podem variar.
(3) Esta é a secção de cabo mínima recomendada para a corrente de entrada CA máxima, a secção final deve 
ser calculada por um técnico qualificado tendo em conta as condições específicas da instalação
(4) Opcional.

(5) IK8 em alguns componentes agregados ao revestimento, por exemplo: ecrã, janela, baliza.
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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


