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Projetado para: 

ESTACIONAMENTOS
 FROTAS

 ESPAÇOS COMUNS 
LOCAIS DE 
TRABALHO 

Destaques do produto: 

• OCPP disponível: Os carregadores podem 
ser controlados por um sistema de back-
office. 

 
• Status de carregamento do EV: 

Monitoramento remoto dos pontos de 
recarga. 

 
• Autenticação RFID do usuário: Maior 

segurança do sistema com identificadores 
RFID. 

 
• Monitoramento de energia: Verifique 

remotamente todo o consumo de energia de 
sua instalação em tempo real. 

• Funcionamento off-line:: Em caso 
de problemas de comunicação em rede, 

o sistema é capaz de manter carregando. 
 

• Monitoramento elétrico de edifícios 
(opcional): Mede a energia 

consumida pelo edifício e o DLM 
ajusta dinamicamente a potência 

disponível para os veículos elétricos. 
 

• Carregadores com prioridade: 
Programe as transações de recarga 

VIP. 

Principais problemas 

Os motoristas de veículos Elétricos (VE) desejam carregar mais rapidamente, principalmente 

em espaços públicos e semipúblicos, enquanto os fornecedores desse serviço de carregamento 

desejam reduzir seus custos. O crescimento constante na recarga de VE gera novos desafios:  

- Como evitar a sobrecarrega da rede e as quedas de energia. 

- Como diminuir o investimento exigido para modernizar as instalações. 

- Como criar um sistema para carregamento de VE capaz de carregar 
simultaneamente. 

 
Esta situação requer um sistema inteligente para gerenciar a carga e é aqui que entra o 
Dynamic Load Management (DLM), ou Gerenciamento Dinâmico da Carga. 

SEM DYNAMIC LOAD MANAGEMENT  
Sobrecarga da fonte principal 

A solução DLM 

O Dynamic Load Management (DLM) é uma solução por software projetada para 

gerenciar energia quando várias estações de carga operam simultaneamente. O DLM 

permite carregar vários EVs simultaneamente da maneira mais eficiente, utilizando a 

energia disponível de forma dinâmica e equilibrando-a entre os carregadores EV. Ele 

também permite aumentar o número de estações de carga sem aumentar a potência 

contratada. 

 

Portanto, o DLM pode ser instalado em locais onde a instalação elétrica esteja 

totalmente alocada a veículos elétricos ou em locais onde outra instalação esteja 

compartilhando a potência máxima disponível. 

COM DYNAMIC LOAD MANAGEMENT 
Fonte principal protegida 
 


