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Resumo
Oferta de instalação de postos de carregamento (PC) de carros eléctricos (EV)para uso doméstico, profissional e de frotas.
Os seguintes segmentos existem: Residencial (R), Condomínios (C), Empresas (E), Frotas (F), H(Hotéis)
Mercados Alvo
R (Residencial): Pessoa que tenha adquirido ou esteja em vias de adquirir carro eléctrico
C (Condomínios): Administrações de Condominios, sejam próprias ou empresas de gestão de condomínios
E (Empresas): Empresas que tenham adquirido pelo menos um EV ou estejam em processo de aquisição de EVs
F (Frotas): Empresas de logística que tenham frotas de distribuição logística com EVs
H (Hoteís): Hotéis com zona de parque próprio controlado (garagem ou ao ar livre)

Personas / Decisores
R (Residencial): Proprietário / Condutor
C (Condomínios): Administrador (interno) / Gerente Dono (da empresa de condomínio)
E (Empresas): Grandes: Dir Operações / Dir Financeiro . Médias: Sócios / CEO
F (Frotas): Grandes: Dir Operações / Dir Financeiro . Médias: Sócios / CEO
O mercado dos EV ainda está a nascer. Os EV ainda são vistos como produtos inovadores. Pelo que são normalmente as pessoas com mais
visão e com mais poder de aquisição respectivamente nas empresas com mais poder de decisão que tomam o risco. A gestão intermédia
usualmente não quer correr o risco de tomar uma decisão. Decisores que já têm EV são fortes aceleradores do processo de compra.
Pessoas / Influenciadores
R (Residencial): Condutor
C (Condomínios): Condómino com EV
E (Empresas): CIO / CFO
F (Frotas): CIO / CFO
As pessoas que já têm EV são os melhores embaixadores. Neste mercado são embaixadores activos.
Pain Points / Questões Chave por Segmento (R, C, E, F, H)
-> (pergunta que podemos fazer para despoletar o interesse)
<- (pergunta / dúvidas que o Cliente pode ter)
Resp: Resposta indicativa
Antes de nada temos que esclarecer o cliente que tem que segurar que o seu quadro eléctrico tem uma potencia contratada adequado na
sua casa.
Residencial: Como mínimo tem que garantir uma potencia de 3,45 KW. É embora seja recomendável 13,8 KW em residencial para que se
consiga carregar o carro e manter os electrodomésticos em simultâneo.
Para uma empresa sugerimos como mínimo 20,7KW.







R ->: Está a pensar comprar um EV e precisa de um PC em casa ou no condomínio?
Resp: a compra de um carro eléctrico é mais do que apenas a compra de um veículo. É o planeamento da mobilidade eléctrica. É boa
prática podermos ficar independentes dos postos de carregamento públicos porque 1) podemos controlar quando carregamos e 2)
poupa-se dinheiro. Porque o custo de carregamento nos postos de carregamento rápido nas auto-estradas custa 5x a 10x mais do que
carregar em casa.
R <-: Porque não utilizar apenas os postos de carregamento públicos?
Resp: com o crescimento do parque automóvel eléctrico esses postos começam a estar sempre ocupados. Além disso esses postos vão
passar a ser pagos num futuro muito próximo (Abril / 2019). Além disso existem cada vez mais postos públicos que não funcionam
(estão inoperacionais).
R <-: Porque preciso de instalar um PC em vez de ligar o carregador móvel à rede fixa normal?
















Resp: Deve fazer a instalação de um carregador para que o carregamento se efetua de forma correta e assim evitar danar as baterias do
seu EV. Os PC usualmente permitem um carregamento mais rápido do que os carregadores móveis que vêm com o veículo. Terá
também a garantia que a sua instalação eléctrica não será danificada.
R ->: Sabe instalar um PC?
Resp: A instalação de um PC deverá ser feito por um técnico qualificado em instalações eléctricas.
C ->: Um ou vários condóminos lhe pediram para instalar um PC?
Resp: O volume de carros eléctricos vendidos está a duplicar todos os anos. Será muito provável que mais condóminos comprem carros
eléctricos pelo que deverá prever já uma instalação mais robusta que permita não ter de instalar um posto por condómino
C <-: Como instalar um PC num condomínio?
Resp: Existem várias soluções. Ou se instala um PC por condómino caso em que cada condómino tem de providenciar a electricidade do
seu quadro até ao PC ou no condomínio existe um quadro partilhado. Temos soluções que abrangem todas essas situações, desde as
soluções individuais até à solução em que se consegue instalar um PC partilhado. Neste caso é melhor contactar a Evolut.
C <-: Cada um dos condomínios deve instalar um PC ou é possível instalar PC(s) partilhados?
Resp: Sim é possível instalar postos partilhados. Temos sistemas que permite contabilizar em caso de PC partilhados o custo de carga
individual de cada condómino. Temos também APPs móveis que permitem fazer a autorização da carga de forma individual e segura.
C <-: Como é contabilizado e debitado o custo da electricidade a cada condómino?
Resp: A nossa solução permite gerar relatórios aos quais o condomínio tem acesso.
E <-: O que preciso para instalar PC numa garagem?
Resp: Precisamos verificar alguns pontos: 1) potência instalada e disponível autorizada pela licença da garagem / prédio , 2) quantos
carros querem carregar
E <-: Quantos PCs preciso para a minha frota?
Resp: Uma resposta simples tipicamente é um PC por cada 3 carros. Para mais de 4 carros sugerimos uma solução de 3 postos
balanceados. Permite carregar os carros mais rapidamente e com um sistema de controlo com uma App Móvel.
E <-: Qual o custo da instalação?
Resp: O custo total de uma instalação certificada e segura é usualmente equivalente ao consumo de combustível de 6 meses de um
carro normal. É um investimento que se faz uma única vez e que permite uma velocidade de carga maior, maior segurança e garantia de
inexistências de danos na instalação eléctrica.





F: O mesmo que as perguntas EVs ?
F <-: Como gerir a carga disponível na minha frota ?
Resp: Para as frotas de EVS temos uma aplicação web específica que permite aos gestores de frota optimizarem a logística de carga da
sua frota de distribuição permitindo saber que veiculo e quando ele deve ser carregado.



H ->: Sabia que já existem 5% de EV parque automóvel?
Resp: Os hóspedes com EV são usualmente hóspedes bem informados, com elevado poder de compra, inovadores e que planeiam as
suas viagens. Se o seu hotel instalado PC(s) para o carregamento de EVS é um atractivo forte para que o seu hotel possa ser
equacionado como um destino. Dispor de PC(s) passa a ser cada vez mais um fator diferenciador no momento de escolha do hotel.
H ->: Se um hóspede lhe pedir para carregar o seu EV como faz?
Resp: (deixar o hotel ficar a pensar no problema). Este é um problema típico em que a recepção do hotel muitas vezes não sabe como
há-de responder. Típicas respostas, nenhuma delas satisfatória: não temos postos de carregamento; existe fora do hotel um posto de
carregamento público, etc.
H <-: Qual o custo de um hóspede carregar um EV ?
Resp: O custo de carregar um EV é de cerca 2 a 3 euros por cada 100km. O valor médio de carga é de cerca de 5 Euros. O facto de os
hóspedes pararem para carregar no seu hotel gera uma receita muito superior ao custo de carregamento. Mas se apesar de tudo quiser
monitorar, temos soluções que permitem contabilizar e alocar os custos de carga.
H <-: O que preciso para instalar um PC ?
Resp: Se já tem uma garagem em principio já tem tudo o que preciso, isto é uma instalação eléctrica certificada. Apenas terá de montar
o posto de carregamento
H ->: Sabia que em Março de 2019 se venderam cerca de 500 carros eléctricos? Só a Tesla vendeu 350 carros. Os clientes com EVs têm
elevado poder de compra mas também são exigentes.
Resp: (apenas fazer notar que os clientes com Tesla privilegiam locais com postos de carregamento)
H ->: Controla / monitoriza o número de vezes que no seu sistema de reservas lhe pergunta se têm carregamento para EV?
Resp: A maior parte dos hotéis não acha importante monitorar o tempo e custo de carga devido ao muito baixo valor envolvido. Mas se
apesar de tudo quiser monitorar, temos soluções que permite contabiliza e alocar os custos de carga.










Benefícios/Proposta de valor




R: Rapidez. Menos tempo para carregar o carro.
R: Segurança. Protecção da bateria e do carregador do carro. Evitar potenciais problemas eléctricos.
R: Facilidade. A nossa equipa trata de tudo, desde o equipamento até à instalação.






C: Segurança. Protecção da bateria e do carregador do carro. Evitar potenciais problemas eléctricos.
C: Facilidade. A nossa equipa trata de tudo, desde o equipamento até à instalação.
C: Abrangente. Temos soluções simples desde monoposto até soluções para multipostos partilhados por vários condóminos
C: Contabilização / Monitorização / Autorização. Capacidade de contabilização, monitorização e alocação de custos a cada utente.
Capacidade de ter uma App Móvel para autorização e monitorização de carga.








E: Rapidez. Menos tempo para carregar os carros da empresa.
E: Segurança. Protecção da bateria e do carregador do carro. Evitar potenciais problemas eléctricos.
E: Escalável e Integrada. Pode começar por um posto e depois expandir para mais postos. Desde 1 posto até 30+ postos.
E: Completa. Desde soluções simples a soluções completas com App móvel para gestão e autorização de cargas
E: Múltiplos Postos. Múltiplos postos com balanceamento de carga
E: Contabilização / Monitorização / Autorização. Capacidade de contabilização, monitorização e alocação de custos a cada utente.
Capacidade de ter uma App Móvel para autorização e monitorização de carga.





F: Todos os E
F: Plataforma de Gestão de Carga. Plataforma integrada que permite gerir o processo de carga dos veículos.
F: Escalabilidade. Desde 1 posto até 30 ou mais postos.





H: Mais hóspedes. Atrair hóspedes porque lhes resolve o carregamento do EV/mobilidade de forma cómoda.
H: Maior receita. Os hóspedes com EV consomem em média mais do que os outros hóspedes
H: Segurança. Protecção da bateria e do carregador do carro. Garantir que os hóspedes não têm problemas.
Competidores





Ficha de tomada em casa. Não é necessário qualquer posto.
Eléctricas (EDP). Bundle com o fornecimento de energia
Outros fabricantes: Wallbox.
Diferenciadores competitivos / Problemas dos Concorrentes







Ficha de tomada em casa (em casa):
o 1. Instalação pode estar subdimensionada podendo fazer disparar o quadro ou ter risco de incêndio
o 2. Carregamento mais lento do veículo, porque os equipamentos de carregamento móveis são usualmente mais lentos.
o 3. Instalação com problemas de terra interrompendo o carregamento.
Eléctricas:
o 1. Solução básicas e únicas (sem várias possibilidades desde postos simples a postos inteligentes)
o 2. Lock-up contratual durante um período mínimo
o 3. Obriga à instalação de um posto por condómino porque não tem possibilidade de criar postos partilhados com
monitorização do consumo
o 4. Impossibilidade de instalar múltiplos postos com auto balanceamento de carga
Outros Fabricantes:
o 1. Sem rede integrada de instalação e suporte.
o 2. Sem soluções tão completas.

Preços (ainda em validação)

Serviços e Suporte




Instalação. Instalação do PC em modelo chave-na-mão se o lugar de destino tiver a instalação de energia necessária. Instalação inclui
kit de material padrão. Materiais adicionais são cobrados aparte no momento de instalação.
Instalação Extra. Caso o local onde será instalado o posto não tiver acesso a energia e em caso de ser necessário realizar a instalação de
cablagem desde o local do quadro eléctrico até ao posto de destino, esta instalação adicional será orçamentada e paga separadamente.
Garantia 2 anos. Garantia de 2 anos para uso residencial e de 1 ano para uso empresarial conforma normas da EU. É possível extensões
de garantia mediante um valor extra.
o
CONTACTO COMERCIAL



Encomendas: sales@evolut.info
Evolut:
211 165 467

FAQ - Geral

Postos de carregamento EVolut.info
O que é um Posto de Carregamento / Wallbox?
É um posto de carregamento, corresponde a um sistema que proporciona corrente elétrica ao veículo elétrico através de
um cabo de carregamento.
Esta denominação faz referência ao sistema físico que proporciona energia ao veículo. Este dispositivo é alimentado por
corrente alternada (AC) – podendo esta ser monofásica ou trifásica.

Como faço o carregamento em locais privados?
O carregamento em casa pode ser feito de várias formas:




Tomada doméstica (Schuko)
Tomada Green-up
Posto de Carregamento (Wallbox)

A tomada doméstica (Schuko) é a solução mais acessível e globalmente disponível. A velocidade de carregamento é
baixa (2,3kW) mas, dependendo do perfil de utilização do carro, pode ser suficiente para carregar o que se utiliza de
dia.
Para velocidades de carregamento maiores em locais privados, nos casos que seja necessário carregar a bateria
integralmente durante a noite e/ou dia, os nossos equipamentos permitem carregar a potências desde 3.7kW a 22kW.
Ou seja, para uma bateria com 40kWh, permite carregar em 1h38 a 22KW e em 12h a 3,7KW. (dependendo claro que
o carro consiga aproveitar o carregamento a 22KW)

É preciso alterar a potência contratada em casa ou alterar o tipo de contador
(trifásico ou monofásico)?
O carro pode carregar com qualquer potência contratada ou tipo de contador de energia (monofásico e/ou trifásico).
Em relação à potência contratada, quanto maior esta for, mais liberdade existirá na velocidade de carregamento do
veículo.
Uma potência contratada de 3.45kVA apenas permitirá utilizar o máximo potencial do cabo de carregamento de série
ligado a uma tomada comum (3Kw) e sem grande margem para outros equipamentos ligados. Já uma potência
contratada de 10,35kVA suportará carregamentos de 7,4kW, com margem para outros equipamentos ligadas à
instalação elétrica.

No que diz respeito ao tipo de contador de energia, monofásico ou trifásico, ambos são compatíveis com velocidades
de carregamento até aos 7.4kW. Acima dessa velocidade de carregamento referida anteriormente, os 11kW, 16,5kW ou
22kW, só são possíveis de obter com contadores trifásicos. Para carregar a 22kW é necessário efetuar aumento de
potência para 20,7kVA.

Quanto tempo demoro a carregar o carro?
Quadro representativo de tempos de carga (dos 0% aos 80%) para uma bateria de 40kWh

O tempo de carga varia mediante o tamanho da bateria e a velocidade do carregador interno do veículo, o exemplo
demonstra a vantagem de uso de postos de carregamento face ao carregamento normal via tomada doméstica e/ou
green-up.

Que tipos de conetores são os mais comuns nos carros elétricos?

Quase todos os veículos elétricos utilizam a tomada Type 2 (Modelos Europeus), existem ainda alguns modelos que
usam a tomada Type 1 (América do Norte e Ásia).

Exemplos de Type 1
Este conector é para recarregar veículos elétricos como o Opel Ampera, Nissan Leaf, Nissan ENV200, Mitsubishi
Outlander, Mitsubishi iMiev, Peugeot iON, Citroen C-Zero, Renault Kangoo ZE (tipo 1), Ford Focus elétrico, Toyota
Prius Plug in ou o KIA SOUL EV.
Exemplos de Type 2
Este conector é para recarregar veículos elétricos como o BMW i3, i8, BYD E6, Renault Zoe, Tesla Model S/X/3,
híbrido plug-in Volvo V60, híbrido plug-in VW Golf, VW E-up, Audi A3 E-tron, plug-in Mercedes S500 Porsche
Panamera, ou o Renault Kangoo ZE.

FAQ - Instalação
Requisitos para a instalação




Assegurar que a potência contratada é suficiente para o correto funcionamento do posto de carregamento à
velocidade de carga desejada;
Possibilidade de acréscimo de equipamento elétrico no atual quadro elétrico (diferencial e disjuntor);
Quadro elétrico a cumprir normas de segurança da DGEG;

O que inclui a instalação?
A instalação inclui:






Deslocação ao local de instalação;
Até 10 metros de cabo para interligar o quadro elétrico ao local da instalação;
Fixação do equipamento;
Ligação do equipamento ao quadro elétrico existente (de acordo com normas de instalação DGEG):
o Disjuntor adequado à instalação;
o Diferencial tipo A 30ma;
Teste de carregamento de veículo elétrico;

