
 

HomeCharge Pro+ 
Posto Carga Modo 3 

 

 
Funcionalidades: 

• Simples e Robusta 

• Modo 3, Tipo 1 ou 2 

• Até 22 kW 

• Gestão potência automática 

• Balanceamento automático 

• Modo Solar 
 
 
 
 

 
 
 
 
A wallbox HomeCharge Pro+ é uma solução 
de carregamento com base na gama 
HomeCharge que para além das 
funcionalidades básica inerentes à gama, 
conta com funcionalidades avançadas, tais 
como a Gestão Automática de Potência, o 
Balanceamento Automático de Cargas e o 
modo Solar. 

A Gestão Automática de Potência permite que 
a wallbox monitorize em tempo real o consumo 
existente na rede e utilize para os 
carregamentos apenas a potência disponível, 
sem que fazer exceder a potência contratada e 
desta forma evitar o disparo do diferencial do 
fornecedor de eletricidade.  

O Balanceamento Automático permite que 
quando em utilização simultânea com mais 
wallbox’s da mesma gama, a potência 
disponível para carregamento seja distribuída 
por todos os postos em carga, de forma 
dinâmica, ajustando a potência em função do 
número de postos em uso e/ou da fase da 
carga. 

 
 
 
 
 

 

 

O modo solar permite a utilização do 

excedente solar para carregamento do 

veículo elétrico, ajustando de uma forma 

dinâmica a potência de carregamento em 

função da produção solar, por forma a que 

apenas seja utilizada energia solar no 

carregamento. 

 

A wallbox HomeCharge Pro+ adapta-se na 

perfeição a todos os cenários de 

carregamento doméstico com necessidade 

de gestão da potência e garagens 

comunitárias. 

 
Está disponível em versões monofásica ou 

trifásica até 22kW, com opção de tomada 

Tipo 2 e ainda nas versões com cabo Tipo 

1 ou cabo Tipo 2.  

 

É integralmente assemblada em Portugal e 

possui certificação CE. 

 

www.plugged-drive.com 

http://www.plugged-drive.com/


 

HomeCharge Pro+ 
Especificações Técnicas 
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Tipo Tomada 
 

Modo 3—IEC 62196 (Type 2) ✓ 

Corrente Entrada 
 

3 fases: 400 V/AC 50 Hz  até  32 A ✓ 

Corrente Saída 
 

1 fase 230 V/AC 32 A (7,4 kW) ✓ 

3 fase 400 V/AC 32 A (22 kW) ✓ 

Medidor de energia 
 

Medidor integrado opcional 

Temperatura operacional 
 

-30 °C a +50 °C ✓ 

Proteção 
 

Grau de proteção  IP54 

Proteção contra impactos IK07 

Carcaça ABS 

Resistente a UV ✓ 

Certificados 
 

CE ✓ 

 

Comunicação 
 

Wifi N/A 

3G N/A 

Ethernet N/A 

Gestão de potência sim 

Segurança 
 

Ativação RFID N/A 

Bloqueio cabo de carga opcional 

Proteção Sobretensão sim 

Proteção Diferencial opcional 

Dimensões 
 

Peso 6 kg 

P x L x A 120 x 220 x 270 mm 
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