
A solução avançada para condomínios  

  e parques de estacionamentos



Não deixe que as limitações de energia do seu 
imóvel representem um constrangimento das 
necessidades de carregamento de Veículos 
Elétricos (VE’s) hoje e no futuro. O ZapCharger 
Pro possui recursos integrados para suportar a 
partilha da energia e a respetiva comutação entre 
fases. O controlo eficiente dos recursos existentes 
permite que as unidades de carregamento utilizem 
toda a energia disponível na instalação: com a 
maior velocidade possível em todos os momentos.

Balanceamento dinâmico de carga em todas 
as estações de carregamento

A ZapCloud executa o algoritmo de 
balanceamento de carga entre fases e garante 
a ótima utilização de toda a energia disponível. 
A carga é distribuída dinamicamente entre as 
estações em utilização, desde uma necessidade 
tão baixa como 1,4 kW, até à mais alta de 
22 kW. Este algoritmo de balanceamento 
na ZapCloud também garante que a carga 
entre fases na instalação é distribuída o mais 
uniformemente possível.

Sistema único de balanceamento entre fases 
permite uma carga até 22 kW em todas as 
estações

Cada ZapCharger Pro de uma instalação pode 
entregar entre 1,4kW e 22kW (ou 110 km por 
hora de autonomia do VE). Cada carregador 
pode suportar carregamentos monofásicos ou 
trifásicos. O modo de funcionamento ideal de 

cada estação é continuamente determinado 
pelo algoritmo na ZapCloud com base na carga 
geral do sistema. Assim, o balanceamento 
dinâmico entre fases (patente pendente) permite 
que os carregadores efetuem simultaneamente 
carregamentos monofásicos e trifásicos, 
otimizando o uso de toda a potência disponível, 
uma vez que evita o desequilíbrio entre fases.

O Sistema de fila distribui a carga de maneira 
inteligente ao longo do tempo.

Com o sistema de fila gerido pela ZapCloud, 
teoricamente não há limite para a quantidade de 
ZapCharger Pro que podem ser interligados num 
único circuito: porém, é recomendado que seja 
verificada a expetativa de utilização previamente 
à tomada de decisão desta quantidade. 

A nossa solução partilha em primeiro lugar toda 
a energia disponível entre todos os VEs ligados, 
e se a carga mínima configurável não puder ser 
garantida, os restantes VEs são colocados numa 
fila, sendo “movidos” para a frente, logo que um 
VE fique carregado ou for desligado. Na prática, 
este processo ocorre raramente, devido ao uso 
otimizado de toda a capacidade disponível.

ZAPCHARGER PRO SOLUÇÃO

O ZapCharger Pro é uma solução de 
carregamento que combina eletrónica avançada 
com software inteligente e uma solução na nuvem 
garantindo a configuração, monitorização, 
aplicação de algoritmo de balanceamento de 
carga e muito mais.

APROVEITE TODA A POTÊNCIA INSTALADA

FEITO NA NORUEGA

Os produtos são configurados e instala-
dos em Portugal pela marca portuguesa 
ChaZeMo, distribuidora e instaladora 

dos produtos ZAPTEC. 

Todos os produtos são desenvolvidos e 
fabricados na Noruega, país onde  

os VEs se tornaram líder nas  
vendas de automóveis. 



Colunas ZapCharger

Design personalizado 
para fácil instalação e 

manutenção
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ESCALE A SUA INSTALAÇÃO

1Instalar infraestrutura 
elétrica

O primeiro passo é investir numa 
infraestrutura elétrica comum com um 
único cabo de corrente e comunicações 
(PLC) que alimenta todas as estações de 
carga, disponibilizando a capacidade 
de carregamento de VEs a todos os resi-
dentes / utilizadores. Este procedimento 
permite que o seu imóvel ou garagem 
fique preparado para vir a carregar 
VEs.

2Instalar as placas de 
suporte mural

Poderá decidir instalar as placas de 
suporte mural dos ZapCharger Pro, ao 
mesmo tempo que instala a infraestru-
tura elétrica, ou mais tarde quando 
adquirir as estações de carga. 

Pode escolher a melhor solução col-
matando as suas necessidades de 
carregamento.

A instalação dos equipamentos da ZAPTEC 
partilha um único circuito / cabo de energia. 

As comunicações entre as estações de 
carregamento e a ZapCloud é feita através 
do mesmo cabo de energia (Power Line 
Communication - PLC).

Cada estação de carregamento ZapCharger 
Pro é multifuncional, isto é possui fusíveis 
integrados, proteção diferencial (RCD tipo B) e 
balanceamento de carga avançado controlado 
pela ZapCloud, permitindo uma configuração 
muito mais simples quando comparada com 
outras soluções tradicionais de carregamento.

O design único do ZapCharger Pro, com as 
placas de instalação mural, permite que o
trabalho de instalação elétrica possa ser feito 
separadamente da instalação das estações 
de carregamento. Num sistema ZapCharger 
Pro, poderá começar com o investimento na 
infraestrutura elétrica e, em seguida, instala 
as estações de carregamento conforme a 
necessidade de cada utilizador. 

Tornar ao seu imóvel “pronto” para 
carregamento de VEs nunca foi tão fácil e 
económico!



4Expanda a instalação

Escalar uma instalação existente com 
o ZapCharger Pro não requer trabalho 
extra ou investimento no gabinete de 
fusíveis, cabeamento ou equipamento 
extra. 

Novas estações de recarga 
são simplesmente conectadas à 
infraestrutura existente.

3Estações de  
carregamento

Adicione estações de carregamento 
ZapCharger Pro quando surgir a sua 
necessidade e não antes. A instalação 
do ZapCharger Pro na placa mural pré-
instalada pode ser feita por qualquer 
pessoa no local, sem necessidade de 
um eletricista.
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      O ZAPTEC é um sistema de carregamento  
      de EVs fantasticamente escalável em 
qualquer parque de estacionamento. Com um 
design atrativo; software abrangente, baseado 
numa nuvem; e um excelente suporte. Tudo 
simplesmente funciona sem problemas.
—  Christian Larsen, Presidente do Conselho de Administração de condominios Indre Vågen 
“



Obtenha uma visão geral do seu consumo de 
energia e pague o que realmente utilizou, nada 
mais, nada menos.

Cada ZapCharger Pro mede a energia fornecida 
através de um contador de energia integrado. O 
administrador do sistema  pode gerar relatórios de 
consumo para cada estação de carregamento ou 
cada utilizador individualmente, partilhando custos 
com precisão.

Os preço e a faturação podem ser adaptados 
às necessidades específicas de cada cliente. Por 
exemplo: uma combinação de preço da energia 
consumida por kWh e uma parcela fixa para o 
pagamento faseado da infraestrutura elétrica 
comum. Se uma estação de carregamento for 
partilhada por vários utilizadores, cada um pode 
ter a sua autenticação configurada utilizando 
tags RFID; ou através a aplicação ZapCharger 
instalada no seu smartphone. Isso significa que 
o acesso pode ser limitado a determinados 
utilizadores, permitindo guardar o histórico 
individual de consumo e/ou cobrança.

O ZapCharger Pro, facilita desde logo a sua 
utilização, integrando já sistemas automáticos de 
pagamento, oriundos de terceiros (por exemplo 
EasyPark e a Charge365, estando outros em fase 
de integração). De qualquer forma, a integração 
de outros sistemas de pagamento automático 
utilizados pelos clientes é possível e fácil: uma 
vez que o software do ZapCharger Pro está 
devidamente desenhado para facilitar  
esse processo.

O ZapCharger Pro é produzido de acordo com os 
mais altos padrões internacionais de segurança. 
A nossa estação de carregamento usa a conexão 
Tipo 2, padrão internacional que suporta elevadas 
cargas ao longo do tempo. Cada estação 
incorpora equipamento de proteção, como 
fusíveis, proteção diferencial eletrónica, sensores 
de temperatura e monitorização de sobrecorrente 
e sobretensão, garantindo os mais altos níveis de 
segurança, quer para o usuário, quer para  
a própria rede elétrica.

No caso da estação detetar qualquer falha de 
segurança, o carregamento é interrompido de 
imediato, desligando o VE automaticamente. 
Contrariamente a outras instalações convencionais, 
no caso de uma ocorrência numa das estações, 
apenas essa será desligada, ficando todas as 
restantes operacionais.

CONTROLO DE 
CONSUMOS PARA TODOS

SEGURANÇA PRIMEIRO



Uma vez que todas as estações de carregamento 
estão ligadas à exclusiva nuvem ZapCloud, o 
sistema está preparado para enfrentar todos 
os desafios futuros. A ZapCloud é o cérebro 
por de trás de nossa solução de carregamento 
inteligente, estando constantemente a monitorizar, 
equilibrar e a otimizar a carga entre todas as 
estações de carregamento. Assim, a tecnologia 
a ZapCloud é continuamente melhorada sendo 
adicionados frequentemente novos recursos, 
por meio de atualizações remotas de software 
incluindo, entre outras, APIs abrangentes e novos 
relatórios de gestão iterativos.

O portal na ZapCloud é a interface do utilizador, 
na qual os instaladores e os proprietários podem 
adicionar estações de carregamento, configurar, 
atualizar, monitorizar, verificar o histórico de 
carregamento, entre muitas outras coisas. Pode, 
por exemplo, visualizar e exportar o histórico de 
carga completa por instalação, por estação de 
carregamento, ou por utilizador.

Os administradores do sistema podem atribuir 
as estações a utilizadores individuais ou, por 
outro lado, tirar todas as restrições permitindo 

a qualquer utilizador usar a estação de 
carregamento. Toda a configuração de cada 
estação de carregamento é efetuada através do 
Portal ZapCloud, de uma forma extremamente 
simples. De forma imediata terá acesso a toda 
a informação útil, bem como a informações 
detalhadas da utilização da própria estação, 
erros detetados e estado da conectividade  
de rede.

Integrar com o ZAPTEC
O sistema ZapCharger pode ser facilmente 
integrado com soluções de terceiros para, por 
exemplo, monitorização e autorização externa.  
O ZapCloud faz a ponte entre o sistema 
ZapCharger Pro e as soluções na nuvem 
OCPP-J 1.6 Core habilitadas para autorização 
e monitorização de carga. O ZAPTEC fornece 
adicionalmente uma API “aberta” que pode ser 
usada para integrar os sistemas de cobrança que 
o cliente já possui. 

Na ZAPTEC, dedicamo-nos a ampliar e melhorar 
continuamente a nossa solução, levando os 
nossos clientes com segurança para o futuro 
emocionante do transporte elétrico.

UMA SOLUÇÃO PREPARADA PARA O FUTURO
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MObility a brand of RedeForte II, 
Infraestruturas Técnicas Lda

Avenida do Atlântico nº16, Edifício 
Panorâmico, 14º Piso, Escritório 8
1990-019 Lisboa, Portugal

Tel: +351 933 794 844
Email: info@chazemo.com
Webpage: www.chazemo.com

ZAPTEC DISTRIBUTOR

chazemo.com


