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Respeite o ambiente! Não deve ser eliminado juntamente com o lixo 
doméstico! Este produto contém componentes elétricos ou eletrónicos que 
devem ser reciclados. Deixe o produto para reciclagem num local designado 
como, por exemplo, na área de reciclagem da autoridade local. 

A eliminação do produto deve cumprir as leis e orientações ambientais 
locais. O produto consiste em plástico e eletrónica, devendo ser reciclado 
conforme especificado para estes materiais.  

 

 
Aprovado em conformidade com as diretivas UE aplicáveis. 

 

A negligência em seguir e executar as indicações, instruções e precauções de segurança 
do presente manual de instalação implica que quaisquer disposições de garantia serão 
anuladas e que a Charge Amps AB pode rejeitar todo e qualquer pedido de indemnização 
em relação a quaisquer ferimentos/danos ou incidentes - diretos ou indiretos - que 
resultem dessa negligência.  

 

O fabricante não dá quaisquer garantias quanto à exatidão ou integralidade deste 
documento e não terá qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização 
destas informações. O fabricante reserva-se o direito de fazer alterações às informações 
publicadas neste documento sem aviso prévio. Visite www.chargeamps.com para 
consultar as versões mais recentes do documento. 

 

© Copyright Charge Amps AB 2022. Todos os direitos reservados. A cópia, alteração e 
tradução são estritamente proibidas sem aprovação prévia por escrito da Charge Amps 
AB. 

https://chargeamps.com/pt/
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1. Segurança 
AVISO! Leia todas as instruções antes da utilização. 

• A utilização incorreta pode criar um risco de danos pessoais.  
• O produto só deve ser instalado por um eletricista qualificado de acordo com o 
Manual de Instalação. 

• Aplicam-se os requisitos e as restrições de instalação nacionais. 
• Inspecione o produto quanto a danos visíveis antes da utilização. 
• Nunca tente reparar ou utilizar o produto se este estiver danificado.  
• Não mergulhe o produto em água, não o sujeite a utilização física indevida nem 
insira objetos estranhos em qualquer parte do produto. 

• Nunca tente desmontar o produto de forma alguma. 
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2. Dados técnicos 
Gama de medição (corrente) 0-100 A (Home), 0-400 A (Public) 

Gama de medição (tensão) 0-390 V 

Rede LAN, Wi-Fi 

Fonte de alimentação 
230VAC 50/60Hz  
(através do terminal de 
tensão/alimentação) 

Instalação Calha DIN (6 módulos) ou autónoma 

Dimensões 108 × 97 × 57 mm 

Comprimento do cabo do sensor 

Não deve ser adulterado; caso contrário, 
a precisão das medições pode deteriorar-
se. 

1 m 

Diâmetro máx. do objeto de medição 

 

400 A: 34 mm 

100 A: 13 mm 
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3. Visão geral do produto 

3.1. Peças 

 
A. Porta LAN 
B. Terminal para sensor de corrente 
C. Contacto terminal para alimentar o Charge Amps Amp Guard e alimentação de 
tensão se as três fases e N estiverem ligados. 

3.2. Conteúdo da embalagem 
• Charge Amps Amp Guard 

• Três sensores de corrente  

• Versão Home: Azul 0–100 A 

• Versão Public: Preto 0–400 A 

4. Antes da instalação 

4.1. Ferramentas recomendadas 
• Smartphone, tablet ou computador com ligação à Internet 
• Chave de parafusos plana, largura máx. 3 mm 

4.2. Acesso à Internet 
O Charge Amps Amp Guard deve estar ligado à Internet para fornecer dados ao 
estabilizador de cargas. O estabilizador de cargas comunica com a(s) estação(ões) de 
carregamento. 

O cliente deve fornecer uma ligação à Internet através de um cabo de rede (LAN) ou Wi-
Fi (2,4 Ghz).  

A 

B 

C 
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• Para assegurar uma ligação mais segura à Internet, é preferível uma ligação LAN, 
se disponível.  

• O DHCP deve estar ativado na rede, de forma a assegurar a atribuição automática 
de um endereço IP ao Charge Amps Amp Guard. 

• A palavra-passe da rede Wi-Fi deve conter até 30 caracteres ASCII.  

 

5. Instalação 
Instalar o Charge Amps Amp Guard imediatamente após o interruptor principal do edifício, 
de forma a monitorizar toda a utilização de energia. 

No caso de sistemas monofásicos, a L2 e a L3 não são utilizadas. 

5.1. Ligar os sensores de corrente 
IMPORTANTE!  

É extremamente importante que os sensores de corrente sejam ligados à fase correta 
e que os grampos se encontrem na direção certa e sejam corretamente ligados aos 
terminais do Charge Amps Amp Guard.  

Os sensores devem ser devidamente posicionados em torno dos cabos de 
alimentação principais, em conformidade com os indicadores nos grampos. 

 

O Charge Amps Amp Guard inclui três sensores de corrente, um para cada fase.  

A direção da montagem é assinalada no sensor de corrente. A seta deve apontar na 
direção da corrente. 
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Versão Home: Azul 0–100 A Versão Public: Preto 0–400 A 

 

  

 

5.1.1. Instalação 
1. Prenda o sensor de corrente em torno da fase de entrada, prestando atenção à 
direção da corrente. 

2. Ligue cada sensor de corrente ao respetivo contacto do terminal: 
 

 S1 S2 

Home Vermelho Branco 

Public Branco Preto 

 

 
 

3. Repita o procedimento para as três fases. 

5.2. Ligar à rede 
IMPORTANTE!  

Cada fase deve ser ligada ao conector terminal correto para assegurar que a medição 
da corrente e o equilíbrio da carga funcionam corretamente. 

 

A rede é utilizada para alimentar o Charge Amps Amp Guard e para medir a tensão.  
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Em instalações que não têm qualquer equipamento gerador, como painéis solares ou 
energia eólica, basta conectar o N e a L1. 

 

5.2.1. Resultado final da instalação elétrica  
 

 
Visão geral da instalação do Charge Amps Amp Guard Home 

 

 
Visão geral da instalação do Charge Amps Amp Guard Public 
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5.3. Instalação da rede 

5.3.1. Instalação de uma rede local (LAN) 
Ligar um cabo de rede (Cat 6) à porta LAN. 

 

5.3.2. Instalação de uma rede Wi-Fi 
N.B. É apenas suportado um Wi-Fi de 2,4GHz. Existe risco de avaria se 5GHz e 2,4GHz 
tiverem o mesmo SSID. 

A palavra-passe da rede Wi-Fi deve conter até 30 caracteres ASCII. 

 

1. Ligue o Wi-Fi do Charge Amps Amp Guard através de um smartphone, tablet ou 
computador.  
Para evitar conflitos de Wi-Fi, coloque em modo de avião/voo. 

• SSID: Amp Guard_***** (* = em função do número de série do Charge Amps Amp 
Guard). O número de série está localizado na frente. 

• Palavra-passe: Introduza o código PIN do Charge Amps Amp Guard.  
O código PIN/palavra-passe de Wi-Fi de 8 caracteres está localizado na parte de 
trás. 

2. Inicie um navegador Web e introduza 192.168.251.1 como caminho de pesquisa. 
3. Introduza os dados de início de sessão da rede da instalação para ligar o Charge 
Amps Amp Guard à Internet. 

4. Clique em Submit (submeter). 
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6. Configuração 

6.1. Conectividade à nuvem 
A Charge Amps Cloud e a Charge Amps App estão disponíveis para o Charge Amps Amp 
Guard ligado à Charge Amps como fornecedor de nuvem.  

Para ligar o Charge Amps Amp Guard a outros fornecedores de nuvem, verifique os 
portais e aplicações junto do seu fornecedor de nuvem.  

 

Contacte o fornecedor de nuvem para verificar uma ligação com êxito. 

 

Charge Amps App   

          
 

Charge Amps Cloud Utilizador  Charge Amps Cloud Partner 

    
https://my.charge.space/   https://my.charge.space/partner 

  

Visite o link para obter a documentação completa do produto. 

 
https://chargeamps.com/pt/produto/charge-amps-amp-guard/ 

 

https://my.charge.space/partner
https://chargeamps.com/pt/produto/charge-amps-amp-guard/
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6.2. Crie uma conta de Partner Charge Amps 
A instalação de produtos Charge Amps requer uma conta de Partner Charge Amps. 

Utilize as suas credenciais de início de sessão ou crie uma conta nova. 

 

1. Crie uma conta de utilizador em Charge Amps Cloud https://my.charge.space/ 
N.B. Não registe o carregador de VE. A configuração é efetuada na interface de 
Partner. 

2. Envie um e-mail à Charge Amps (support@charge-amps.com), mencionando o 
seguinte: 
a. Nome de início de sessão da conta de utilizador  
b. Nome da empresa 
c. Endereço postal da empresa 
d. E-mail da empresa 
e. Número de telefone da empresa 
f. Número de identidade empresarial 
g. Representante da empresa 

3. Receberá uma notificação por e-mail da Charge Amps depois de a sua conta de 
Partner ter sido criada. 

6.3. Configuração da nuvem  
Ligue o Charge Amps Amp Guard à Charge Amps App ou ao serviço em nuvem para 
concluir a instalação. 

Para que o Charge Amps Amp Guard funcione corretamente, é necessário configurar os 
parâmetros num grupo de dispositivos estabilizadores de cargas, através do serviço em 
Charge Amps Cloud. 

6.4. Preparações 
Antes da configuração, garanta que tem o seguinte à disposição: 

• Informações de contacto para o cliente.  
 

• Número de série e código PIN do carregador de VE (documento incluído na 
embalagem do carregador de VE). O número de série encontra-se igualmente 
visível na parte de baixo do carregador de VE.  
Contactar o serviço de apoio em caso de perda da palavra-passe. 
 

• Número de série e código PIN do Charge Amps Amp Guard.  
O número de série está localizado na parte de trás. 
O código PIN/palavra-passe de Wi-Fi de 8 caracteres está localizado na parte de 
trás. 

 

https://my.charge.space/
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6.5. Criar uma organização 
Um organização é, por exemplo, uma cooperativa de habitação, uma empresa ou um 
particular.  

 

1. Inicie sessão na interface de Partner https://my.charge.space/partner. 
2. Selecione Organisations (organizações) na barra de menus e clique em Create 
(criar).  
Introduza as informações solicitadas, que são, no mínimo, e-mail e pessoa de 
contacto. 

3. Clique em Save (guardar). 
A organização foi adicionada e encontra-se agora visível na lista de organizações. 

6.6. Adicionar um carregador de VE 
1. Na interface de Partner, encontre a organização na lista de organizações. 
2. Clique em Go to (ir para). 
Uma janela de pop-up leva-o para a interface Admin 
(https://my.charge.space/admin). 

3. Na interface Admin, clique em Chargers (carregadores) e selecione Add 
(adicionar). 

4. Introduza o número de série e a palavra-passe do carregador de VE e clique em 
OK. 

5. Regresse à interface de Partner https://my.charge.space/partner. 

6.7. Configurações  
1. Na interface de Partner, selecione o separador Chargers (carregadores) na barra 
de menus. 

2. Encontre e selecione o carregador de VE. 
3. Selecione Current Settings - must only be modified by authorized users 
(configurações atuais - apenas devem ser alteradas por utilizadores autorizados) 
para expandir a lista pendente. Altere as duas últimas opções: 
 
a. Load balancer offline current limit (limite de corrente offline do 
estabilizador de cargas) 
Selecione os amperes de carregamento offline, caso o carregador de VE 
perca a ligação à Internet e não consiga comunicar com o sistema de 
estabilização de cargas no serviço em nuvem.  
 

b. Load balancer offline phase (fase offline do estabilizador de cargas) 
Selecione a fase mais baixa carregada. O carregador irá utilizar esta fase, 
se offline. Se existirem vários carregadores, recomenda-se a utilização de 
diferentes fases para cada um deles. 

4. Clique em Save (guardar). 
 

https://my.charge.space/partner
https://my.charge.space/partner
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6.8. Adicionar o Charge Amps Amp Guard 
1. Na interface de Partner, selecione o separador Measurement devices 
(dispositivos de medição) na barra de menus. 

2. Clique em Add (adicionar). 
a. Introduza o número de série (termina com um G). 
b. Introduza o código PIN de 8 caracteres (visível na etiqueta na parte de 
trás do Charge Amps Amp Guard). 

c. Selecione a organização. 
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6.9. Criar estabilização de cargas 
1. Na interface de Partner, selecione o separador Loadbalancer (estabilizador de 
cargas) na barra de menus. 

2. Clique em Add (adicionar). 
• Introduza o Nome (preferencialmente, o nome da organização) e a 
Descrição (para ajudar a identificar o estabilizador de cargas).  

• Selecione a organização. 
• Ligue/desligue Socket (tomada) (passo opcional). 
• Selecione o Charge Amps Amp Guard em Measurement device (i/a) 
(dispositivo de medição). 

• Selecione a última versão do software em Loadbalancer type (tipo de 
estabilizador de cargas).  

• Chargers included in measurements (carregadores incluídos nas 
medições)  
Se o dispositivo de medição estiver a medir a carga no painel de 
distribuição ao qual os carregadores estabilizados de carga estão ligados. 

• Adicione Phases (fases). Introduza as fases que devem ser incluídas na 
estabilização de cargas e determine a ordem. Por exemplo, 1, 2, 3 ou 3, 2, 
1, etc. Importante! 

• Introduza Max Current Per Phase (AG Offline/AG Online) (Ccorrente 
máxima por fase (AG Offline/AG Online)) Corrente máxima para o grupo de 
estabilizadores de cargas se o dispositivo de medição estiver 
offline/online. 

• Introduza Min Current Per Phase (corrente mínima por fase). A corrente 
mínima que um carregador irá receber do estabilizador de cargas.  

• Introduza Supply Max Current (corrente máxima de alimentação), o fusível 
principal da instalação, em que o Charge Amps Amp Guard é definido para 
medir. 

6.10. Importar carregadores 
1. Selecione o estabilizador de cargas a partir do menu pendente. 
2. Clique na opção azul Import (importar). 
3. Marque os carregadores a importar para estabilização de cargas e clique em 
Import (importar). 

6.11. Ativar estabilização de cargas 
1. Clique em Activate (ativar) no final da lista pendente de grupos de estabilização 
de cargas. 
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7. Apoio e assistência ao produto 
Se a sua pergunta não for respondida no manual, contacte o vendedor ou fornecedor de 
nuvem, ver chargeamps.com/support. 

 

https://chargeamps.com/pt/apoio-ao-cliente/
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