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Solução para

eV2SHaRe

Solução de 
carregamento compacta 

Com um design compacto, o EV2Share é a 
solução perfeita para carregar seu veículo 
elétrico quando estacionado em espaços 
internos e externos. O sistema permite que 
até 3 veículos elétricos sejam carregados em 
simultâneo, fornecendo o conector tipo 2 e 
modo 3 de carga.

Condomínios

Empresas

Escritórios 

Empresas com frotas automóveis 

Modelo trifásico e monofásico (alimentação)

Alimentação monofásica AC de 8 A até 32 A

Carregamento do tipo mode 3

Composição de 1 unidade Master e + 2 unidades slaves (as unidades 
slaves podem ser aplicadas ou não)

Doca com cabo e ficha tipo 2

Cabo com 5 metros

Unidade de controlo e gestão para controlo automático e 
comunicação com o veículo elétrico

Opção: cabo do tipo espiral com memória de posição

Controlo e registo de acesso

Registo de consumos

Regulação de carga dinâmica mediante o nº de viaturas em carga e 
da potência disponível no quadro elétrico



Especificações Técnicas de Hardware
Entrada de alimentação

Potência de consumo

Corrente máxima

Potência

210 ~ 245V AC, 50 a 60Hz monofásica ou 400V AC trifásica

Modo sleep mode / idle < 1W (máx. 3W em modo de carregamento)

Segurança elétrica

Atualizações

Proteção

Dimensões da caixa

Comprimento do cabo

Número de polos

Índice de proteção

Modo de carregamento

Peso

Ambiente aplicável

Instalação

Módulo de gestão e
comunicação

2 kW a 7 kW monofásico (por unidade de carregamento)

1P + N + PE (por unidade de carregamento)

Modo 3

5 metros com ficha �po 2

Montagem na parede

Isolação galvânica entre alta e baixa tensão

Atualização de firmware via conector interno e over-the-air so�ware

WIIPIIDO - EV Charger

Disjuntor 40 A

Interior ou exterior

IP 65

320 x 240 x 100 mm

1.7 + 1.1 + 1.1 Kg

8 A a 32 A (por fase)

Temperatura de operação: -10°C a + 65°C
Humidade de operação: 20% a 90% de Humidade Rela�va, sem condensação
Temperatura de armazenamento: -40°C a + 80°C, 10 a 95% RH, sem condensação

Condições de 
funcionamento

Descrição
MASTER
» Sistema embebido WiiPiiDo Web Service (para permitir a plataforma SW)
» Controlo de carregamento EV, CP e PP 
» Saída para controlo do contator (solid state relay)
» Comunicaçoes Wifi + 3G/4G ou Eth
» Interface RS485 (dedicado ao medidor de energia que irá medir a entrada do quadro elétrico para o 
sistema global)
» Interface RS485 (dedicado para comunição com Slaves)
» Controlo de trinco da ficha de carregamento
» LEDs RGB para sinalização
» Leitor de cartões RFID
» 3 Entradas para medidores de corrente CTS  (trifásico ou monofásico) 



SLAVES

Diagrama de funcionamento

» Sistema baseado em microcontrolador 
» 1 medidor de corrente CT (monofásico)
» Controlo de carregamento EV, CP e PP 
» Saída para controlo do contator (solid state relay)
» Controlo de trinco da ficha de carregamento
» LEDs RGB para sinalização
» Leitor de cartões RFID
» Carregamento monofásico de 2 a 7 kW
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» Controlo de até 2 slaves
» Alimentação monofásica ou trifásica
» Carregamento monofásico de 2 a 7 kW
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