
610

tomadas de recarga para 
veículos elétricos

Green’up
total desde hoje mesmosegurança

Instalação
existente

Infraestrutura

3,7 kW monofásico
22 kW trifásico

3,2 kW

1,8 kW Tomada 
convencional

Tomada 
Green’up
 Access

Terminal 
Green’up  
Premium

Linha dedicada 
com interruptor 

automático
diferencial 
16 a, 30 ma

Linha dedicada com 
2 interruptores 

automáticos
diferenciais 

20 e 40 a, 30 ma

unIverso fabrIcante automóveL unIverso InstaLador
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Para carga   
ocasional,
completa em 12 h

Para carga quotidiana,
completa em 7 h* 
aproximadamente, 
associada à ficha 
Green’up access

Para carga quotidiana,
completa em 2 h** 
aproximadamente

(sob consulta)

* Tempo aproximado e variável em função do veículo.

 Infraestruturas e soluções de conexão para recarga normal:

Compatível em Modo 1

Compatível em Modo 1

Para 
habItação

Para
LocaIs de trabaLho  
e esPaços PúbLIcos

IP 44 - IK 08

(sob consulta)

IP 66 - IK 08

tomada Green’up access
2P+t com tampa para recargar
o seu veículo em modo 2, com total 
segurança e maior rapidez

IP 55 - IK 10
(sob consulta)
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tomadas Green'up acess 3,2 kva
para recarga de veículos elétricos ou híbridos recarregáveis

0 904 72

n Utilização do suporte

Caixa de controlo 
do cabo de recarga 
entregue com 
o veículo elétrico

Suporte ref. 0 904 79

Suporte ref. 0 904 72

Permite o carregar em total segurança os veículos elétricos e híbridos 
recarregáveis utilizando um cabo modo 2 (ou modo 1)
Ligação a partir do quadro elétrico com 1 linha dedicada 3 x 2,5 mm2 
(1 linha por tomada) com proteção através de disjuntor diferencial 20 A 
curva C 30 mA - tipo HPi + disjuntor 20 A curva C)
Além do cabo de alimentação é possível a utilização de cabo BUS ref. 
0 492 31, que permite a evolução para o terminal Green'up Premium 
comunicação (para modo 3)
Recomenda-se a utilização de descarregadores de sobretensões
Instalação recomendada entre 0,80 e 1,20 m do solo
Adequado para habitação e local de trabalho

Emb. Ref. Tomadas murais 3,2 kVA - modo 2

Inovação Green’up system, tecnologia do grupo 
Legrand, permite fornecer a potência máxima e 
este modo garante uma recarga segura e mais 
rápida que uma tomada convencional
Tomadas 2P+T com tampas para fichas 2P+T 
(modo 2)
Monofásicas - ligação por parafuso - 230 V 

IP 66 - IK 08 - fixação saliente
Adequadas para instalação em habitação individual 
(moradia)

1 0 904 72 Para recarregar 1 veículo
Tomada plástica com tampa
Fornecido completa com caixa para 
instalação saliente equipada com 
bucim ISO 20

Dimensões (A x L x P): 98 x 98 x 70 mm (sem 
bucim)

Acessórios

1 0 904 79 Suporte que permite suspensão da caixa de 
controlo do cabo de recarga dos veículos elétricos, 
o que limita a tração do cabo causada pelo peso da 
caixa. Fixa-se por detrás da tomada ref. 0 904 72 
plástico

n Princípio de instalação de várias tomadas Modo 2

n Compatibilidade modo 2 e modo 1

16A
10mA

Tomada 2P+T 
Green’Up Access

Linha 3 3 2,5 mm2
LN

Cabo BUS para modo 3

Magnetotérmico diferencial
16 A/30 mA
curva C, tipo A ou HPi

16A
10mA

16A
10mA

16A
10mA

Linha 3 3 2,5 mm2

Linha 3 3 2,5 mm2

Linha 3 3 2,5 mm2

L
N

L
N

L
N

Cabo BUS para modo 3

Cabo BUS para modo 3

Cabo BUS para modo 3

Magnetotérmico diferencial
16 A/30 mA
curva C, tipo A ou HPi

Ref. 0 904 79

Cabo modo 2

Cabo modo 1

Atenção: para o controlo de recarga em horas de pico ou com 
comando horário, interruptor, etc... deve adicionar-se no quadro 
um interruptor horário ou um relógio. Utilização recomendada de 
descarregadores de sobretensões

Atenção: para o controlo de recarga em horas de pico ou com 
comando horário, interruptor, etc... deve adicionar-se no quadro 
um interruptor horário ou um relógio. Utilização recomendada de 
descarregadores de sobretensões

Outras soluções em modos 2 e 3 para locais  
e espaços acessíveis ao público, consulte-nos  
em www.legrand.pt

n Princípio de instalação de uma tomada individual Modo 2

Green'up / Legrand no coração  
da eficiência energética


