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M o b i l i d a d e  e l é t r i c a

eHome / eHome Link
Equipamento de carregamento 
doméstico para veículos elétricos



Solução otimizada para 
carregamento doméstico

A tranquilidade de dispor do 
seu próprio carregador e 
partir a cada manhã com a 
bateria totalmente carregada.



› Design moderno e robusto, otimizado para a 
utilização doméstica.

› Facilidade de instalação com dimensões 
reduzidas.

› Ativação remota do carregamento.
› Indicador de estado de carregamento 

mediante iluminação LED (disponível, 
carregando ou erro).

› Deteção de carregamento completo
› Saídas com cabo Tipo 1, ou cabo Tipo 2 ou 

base Tipo 2
› Potência de carregamento: 7,4 kW / 11 kW 
› Indicação de fim de carregamento
› Potencia máxima ajustável
› Compatível com gestor de potência CirBEON

A gama eHome é a nova geração 
de dispositivos de carregamento 
para ser instalada em todo o tipo 
de contextos de carregamento 
doméstico como, por exemplo, uma 
garagem privada ou num 
estacionamento comunitário.  

Gama eHome / eHome Link

 >
A en c.c.

>

> Detector de sobretensiones con 

> Invisibilidade de contador.
Sistema que permite a reconexão 
automática do reconexão automática 
do contador em caso decorte devido ao 
sobreconsumo.

> Detecção de corrente de fuga 
de 6mA en c.c.

> RS485 Comunicação Modbus para
     integração com sistemas externos
     HEMS (Home Energy Management
     Sistema) para fins administrativos

> Detector de sobretensiones con
rearme automático para la protección
para proteção veículo e carregador

E também para o eHome Link: 
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Começa a desfrutar do conforto de recarregar o seu 
automóvel ou moto elétrica na sua própria casa.

> O farol LED frontal fornece ao 
utilizador informações sobre o estado 
do carregador (operacional, não 
operacional...) e o estado de 
carregamento do VE: carga (luz azul 
intermitente) vs. carga (luz azul 
estática).

> Activação remota do carregamento 
através de um sinal externo de entrada 
ON/OFF (por exemplo, temporizador).

> Esta série inclui também um selector 
que facilita a configuração da corrente 
de saída máxima, reduzindo o tempo e 
custo de instalação.

> O desenho permite que o cabo seja 
enrolado à volta do dispositivo, 
mantendo-o arrumado e impedindo-o 
de se partir quando o carregador não 
está a ser utilizado.

> A caixa é feita de plástico ABS, um 
material robusto e resistente aos raios 
UV. Isto protege contra o stress 
mecânico e condições ambientais 
severas e aumenta a vida útil do ponto 
de carregamento.
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Características técnicas

Características eHome eHome Link

Grau de proteção IP 54 / IK 10

Material da envolvente ABS / PC 

Temperatura de funcionamiento -10...+45 ºC -20 ... +45 ºC

Temperatura de armazenamento -40...+60 ºC

Humedad relativa 5...95 % sin condensación

Modo de carga Modo 3 Mediante selector (Sensor CirBeON opcional)

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

Dimensões 315 x 180 x 115 mm

Peso 3 kg

Características eHome Monofásica eHome Trifásica

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

Tensão ca 230 V 400 V

Número de tomadas 1 1

Potencia máxima de saída de tomada 7,4 kW 11 kW

Corriente máxima de saída de tomada 32 A 16 A

Tipo Código Tipo Código Potencia Corrente Conector 

eHome T1C32 V25010. eHome Link T1C32 V25310. 7,4 kW 32 A Cable Tipo 1*

eHome T2C32 V25030. eHome Link T2C32 V25330. 7,4 kW 32 A Cable Tipo 2*

eHome T2S32 V25070. eHome Link T2S32 V25370. 7,4 kW 32 A Base Tipo 2

eHome T2S16 TRI V25080. eHome Link T2S16 TRI V25380. 11 kW 16 A Base Tipo 2

eHome T2C16 TRI V25090. eHome Link T2C16 TRI V25390. 11 kW 16 A Cable Tipo 2*

IIndicação luminosa de fim de carregamento. Comprimento de cabo de 5 m e suporte para o cabo incluído*.
Compatível com sensor CirBEON. Peso: 3 kg. Envolvente de plástico ABS auto extinguível - IP54 - IK10

eHome

31
5

115180
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eHome CirBEON
O eHome CirBEON representa um passo em frente 
no carregamento doméstico do VE permitindo 
carregar o veículo enquanto se utilizam os 
eletrodomésticos

O CirBEON é um sensor inteligente 
para o controlo da potência de 
carregamento de veículo.

Instalado no IGA, deteta a potência 
consumida e age sobre a eHome, para 
que não ultrapasse a potência máxima 
contratada.

eHome
CirBEON Sensor
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Potencia contratada

Sensor inteligente para instalações monofásicas

Evita os cortes de luz sem 
aumentar a potência máxima 
contratada

Solução otimizada 
para carregamento 
doméstico 

A bateria do 
veículo sempre 
carregada

Ajuste dinámico 
de potencia

O sensor CirBEON 
combinado com a eHome, 
ajusta, de forma dinâmica, o 
consumo do veículo elétrico 
tendo em conta a potência 
disponível na instalação 
evitando, assim, cortes por 
excesso de potência.

Circutor. The Future is Efficiency  |  07



CIRCUTOR, SA eserva-se o direito de modificar
qualquer informação contida neste catálogo.

Vial Sant Jordi, s/n 
08232 Viladecavalls 
Barcelona (España) 
t. +34. 93 745 29 00 
info@circutor.com
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