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Formação de Instalação de EDP Box GPRS



EDP BOX

� Equipamento inteligente que vem substituir os atuais contadores nas instalações de 
utilização do cliente;

� Disponibilizará ao cliente serviços de valor acrescentado e informações de consumo, com o 
objetivo de promover a eficiência energética e melhorar a qualidade do serviço prestado;

� Permite telecontagem e realização remota de OS;

� Comunica com o DTC/Concentrador via PLC Prime, ou diretamente com os SI via GPRS. 

WAN HANLAN

Home Area Network

EDP Box

EDP Box



EDP Box monofásica PLC PRIME (328783)
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EDP BOX
Modelo Janz C3801

C3801R4PLCLRF (monofásica PLC PRIME) / C3801R4LRFGPRS (monofásica GPRS)

INDICADOR DO ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES REMOTASVISOR

• Informações do equipamento
• Informações de leitura, consumo e tarifa
• Mensagens

BOTÃO DE CONTROLO (Cliente)

•Uma ligeira pressão neste botão permite passar ao menu seguinte

•Uma pressão superior a 3 segundos permite aceder ou sair de um submenu.

PORTA DE LEITURA ÓTICA
(utilização exclusiva EDP Distribuição) 

EDP Box



Modelo Janz C3801

Visor - Significado da simbologia 

Outros símbolos:
Comunicação local com a EDP Box

Comunicação com a EDP Box via porta HAN

A existência de alarmes não significa problemas de 
contagem. O símbolo não é visualizado se não 
existirem alarmes. Indicação de alarmes:

Alarme crítico;

Alarme não crítico.

Indica o estado do interruptor de corte:

Aberto (fornecimento de energia interrompido). 

A piscar caso esteja pronto para rearme;

Fechado (fornecimento de energia em curso).

Indica a tarifa em curso, isto é, que está a ser 
aplicada neste momento. Possibilidade de visualizar 
até 6 tarifas, de 1 a 6.

A presença deste símbolo de forma intermitente 
indica que a EDP Box está a comunicar ou em fase 
de registo.
Indica o nível de sinal atual

Quadrante atual de energia, representado por (Q1 
a Q4 respectivamente):

EDP Box



EDP BOX
Modelo Janz B2801

B2801R2R4LRFPLC (trifásica PLC PRIME) / B2801R2R4LRFGPRS (trifásica GPRS)

INDICADOR DO ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES REMOTAS

VISOR
• Informações do equipamento
• Informações de leitura, consumo e 
tarifa
• Mensagens

BOTÃO DE CONTROLO (Cliente)

•Uma ligeira pressão neste botão permite passar ao menu seguinte

•Uma pressão superior a 3 segundos permite aceder ou sair de um submenu.

PORTA DE LEITURA ÓTICA
(utilização exclusiva EDP Distribuição) 

EDP Box



EDP BOX
Modelo Janz B2801

B2801R2R4LRFPLC (trifásica PLC PRIME) / B2801R2R4LRFGPRS (trifásica GPRS)

Comunicação com o modem 
PLC PRIME ou GPRS

Alimentação externa do 
modem PLC PRIME ou GPRS

5 11

EDP Box



EDP BOX
Modelo Janz B2801

B2801R2R4LRFPLC (trifásica PLC PRIME) / B2801R2R4LRFGPRS (trifásica GPRS)

Antena
(modelo GPRS)

Cabo de alimentação

Ranhura do cartão SIM 
(modelo GPRS)

Cabo de comunicação

EDP Box



Outros símbolos:
Comunicação local com a EDP Box

Comunicação com a EDP Box via porta HAN

Modelo Janz B3801

Visor - Significado da simbologia 

Em sequência da esquerda para a direita (1>2>3) é 
apresentado um traço vertical sobre os números da 
fase correspondente.

Caso haja consumo o sentido é indicado por “+” ou 
“-“ e se a fase não estiver presente (sem tensão) 
será apresentado um “F”.

Os traços acenderão da direita para a esquerda 
(3>2>1) se a sequência de fases estiver invertida.

A existência de alarmes não significa problemas de 
contagem. O símbolo não é visualizado se não 
existirem alarmes. Indicação de alarmes:

Alarme crítico;

Alarme não crítico.

Indica o estado do interruptor de corte:

Aberto (fornecimento de energia interrompido). 

A piscar caso esteja pronto para rearme;

Fechado (fornecimento de energia em curso).

Indica a tarifa em curso, isto é, que está a ser 
aplicada neste momento. Possibilidade de visualizar 
até 6 tarifas, de 1 a 6.

A presença deste símbolo de forma intermitente 
indica que a EDP Box está a comunicar ou em fase 
de registo.
Indica o nível de sinal atual.

Quadrante atual de energia total, representado por 
(Q1 a Q4 respetivamente).

Presença de tensão e sentido da corrente

EDP Box



EDP BOX
Modelo Sagemcom CX1000-6 S

(monofásica PLC PRIME) 

VISOR
• Informações do equipamento
• Informações de leitura, consumo e tarifa
• Mensagens

BOTÃO DE CONTROLO (Cliente)

•Uma ligeira pressão neste botão permite passar ao menu seguinte

•Uma pressão superior a 2 segundos permite aceder ou sair de um submenu.

PORTA DE LEITURA ÓTICA
(utilização exclusiva EDP Distribuição) 

INDICADOR DO ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES REMOTAS

EDP Box



Modelo Sagemcom CX1000-6 S

Visor - Significado da simbologia 

EDP Box



EDP BOX
Modelo Sagemcom CX2000-9

(trifásica PLC PRIME) 

VISOR
• Informações do equipamento
• Informações de leitura, consumo e tarifa
• Mensagens

BOTÃO DE CONTROLO (Cliente)

•Uma ligeira pressão neste botão permite passar ao menu seguinte

•Uma pressão superior a 2 segundos permite aceder ou sair de um submenu.

PORTA DE LEITURA ÓTICA
(utilização exclusiva EDP Distribuição) 

INDICADOR DO ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES REMOTAS

EDP Box



Modelo Sagemcom CX2000-9

Visor - Significado da simbologia 

1+2+3+

A existência de tensão em cada fase é assinalada 
pela presença do indicador respetivo (1 a 3).

Caso haja consumo o sentido é indicado por “+” 
(importação) ou “-” (exportação).

Se os indicadores estiverem a piscar indica que a 
sequência de fases está invertida.

1+2+3+

EDP Box



EDP BOX
Modelo Landis+Gyr E450 ZCXe 110CR

(monofásica PLC PRIME)

VISOR
• Informações do equipamento
• Informações de leitura, consumo e tarifa
• Mensagens

BOTÃO DE CONTROLO (Cliente)

•Uma ligeira pressão neste botão permite passar ao 
menu seguinte
•Uma pressão superior a 2 segundos permite aceder 

ou sair de um submenu.

PORTA DE LEITURA ÓTICA
(utilização exclusiva EDP Distribuição) 

INDICADOR DO ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES REMOTAS

EDP Box



Modelo Landis+Gyr E450 ZCXe 110CR

Visor - Significado da simbologia 

Outros símbolos:
Comunicação local com a EDP Box

A existência de alarmes não significa problemas de 
contagem. O símbolo não é visualizado se não existirem 
alarmes. Indicação de alarmes:

Alarme não crítico presente;

Alarme crítico presente.

Quadrante atual de energia:

Quadrante 1(energia ativa importada) - consumo

Quadrante 2 (energia ativa exportada) - produção

Quadrante 3 (energia ativa exportada) - produção

Quadrante 4 (energia ativa importada) - consumo

Indica o estado do interruptor de corte:

Fechado (fornecimento de energia em curso);

Aberto (fornecimento de energia interrompido); 

A piscar caso esteja pronto para rearme.

Indica a tarifa em curso, isto é, a tarifa que está a ser 
aplicada nesse momento. Possibilidade de visualizar 
até 6 tarifas, de 1 a 6.

EDP Box



EDP BOX
Modelo Landis+Gyr E450 ZMXe 310CR

(trifásica PLC PRIME)

VISOR
• Informações do equipamento
• Informações de leitura, consumo e tarifa
• Mensagens

BOTÃO DE CONTROLO (Cliente)

•Uma ligeira pressão neste botão permite 
passar ao menu seguinte
•Uma pressão superior a 2 segundos 

permite aceder ou sair de um submenu.

PORTA DE LEITURA ÓTICA
(utilização exclusiva EDP Distribuição) 

INDICADOR DO ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES REMOTAS

EDP Box



Modelo Landis+Gyr E450 ZMXe 310CR

Visor - Significado da simbologia 

Outros símbolos:

Comunicação local com a EDP Box

A existência de alarmes não significa problemas de 
contagem. O símbolo não é visualizado se não existirem 
alarmes. Indicação de alarmes:

Alarme não crítico presente;

Alarme crítico presente.

Quadrante atual de energia:

Quadrante 1(energia ativa importada) - consumo

Quadrante 2 (energia ativa exportada) - produção

Quadrante 3 (energia ativa exportada) - produção

Quadrante 4 (energia ativa importada) - consumo

Indica o estado do interruptor de corte:

Fechado (fornecimento de energia em curso);

Aberto (fornecimento de energia interrompido); 

A piscar caso esteja pronto para rearme.

Indica a tarifa em curso, isto é, a tarifa que está a ser 
aplicada nesse momento. Possibilidade de visualizar 
até 6 tarifas, de 1 a 6.

A existência de tensão em cada fase é assinalada 
pela presença do indicador respetivo (L1 a L3).

Se os indicadores estiverem a piscar indica que a 
sequência de fases está invertida.

EDP Box



EDP BOX
Modelo ZIV 5CTME2C47730

(monofásica PLC PRIME)

VISOR
• Informações do equipamento
• Informações de leitura, consumo e tarifa
• Mensagens

BOTÃO DE CONTROLO (Cliente)

•Uma ligeira pressão neste botão permite 
passar ao menu seguinte
•Uma pressão superior a dois segundos 

permite aceder ou sair de um submenu.

PORTA DE LEITURA ÓTICA
(utilização exclusiva EDP Distribuição) 

INDICADOR DO ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES REMOTAS

EDP Box



Modelo ZIV 5CTME2C47730

Visor - Significado da simbologia 

Alarmes

Outros símbolos:
Comunicação local com a EDP Box

A existência de alarmes não significa problemas de 
contagem. O símbolo não é visualizado se não existirem 
alarmes. Indicação de alarmes:

Alarme não crítico presente;

Alarme crítico presente.

Quadrante e sentido de 
energia 

Quadrante atual de energia:

Quadrante 1(energia ativa importada) - consumo

Quadrante 2 (energia ativa exportada) - produção

Quadrante 3 (energia ativa exportada) - produção

Quadrante 4 (energia ativa importada) - consumo

Indica o estado do interruptor de corte:

Fechado (fornecimento de energia em curso);

Aberto (fornecimento de energia interrompido); 

A piscar caso esteja pronto para rearme.

A tarifa em curso é identificada pelo piscar do código 
da energia ativa correspondente. Possibilidade de 
visualizar até 6 tarifas, de 1.8.1 a 1.8.6
respetivamente:

1.8.1 - energia ativa na tarifa T1 (vazio)
1.8.2 - energia ativa na tarifa T2 (ponta)
1.8.3 - energia ativa na tarifa T3 (cheias)

N

N

C

*

EDP Box



EDP BOX
PROCESSO DE REGISTO - Comunicação PLC PRIME

As EDP BOX possuem um led indicador do estado das comunicações PLC PRIME com o seguinte 
código de cores:

Apagado: Não deteta a presença de nenhum outro 
equipamento de comunicação PLC PRIME na rede (não 
deteta EB nem DTC/concentradores).

Vermelho: Deteta outros equipamentos de comunicação 
PLC PRIME na rede, mas não consegue registar-se no 
DTC/Concentrador.

Amarelo: Iniciado o processo de registo da EDP BOX no 
DTC/Concentrador, que pode durar alguns minutos. 

Verde: A EDP BOX registou-se num DTC/Concentrador e 
está em pleno funcionamento. Se o indicador piscar, 
significa que existem comunicações em curso.

EDP Box



EDP BOX
PROCESSO DE REGISTO - Comunicação GPRS

As EDP BOX possuem um led indicador do estado das comunicações GPRS com o seguinte código 
de cores:

Apagado: O modem GPRS da EDP BOX está desligado, 
inativo ou sem cartão SIM.

Vermelho: O modem GPRS da EDP BOX está em processo 
de inicialização e não está registado na rede móvel.

Amarelo: A EDP BOX está em processo de registo na rede 
móvel.

Verde: A EDP BOX está registada na rede móvel e pronta 
para comunicar remotamente. Se o indicador piscar, 
significa que existem comunicações em curso

EDP Box



INFORMAÇÕES PREDEFINIDAS

A EDP Box contém um conjunto de informações que podem ser visualizadas alternadamente no visor.

•INFORMAÇÕES DE LEITURA, CONSUMO E TARIFA
1. Informações na EDP BOX em modo automático

Código    Valor/Informação

[0.9.1] – hora atual
[0.9.2] – data atual
[13.0.1] – ciclo horário:

[CD3T] – ciclo diário com 3 tarifas
[CS3T] – ciclo semanal com 3 tarifas

[1.8.1] – energia ativa na tarifa T1 (horas de vazio*)
[1.8.2] – energia ativa na tarifa T2 (horas de ponta*)
[1.8.3] – energia ativa na tarifa T3 (horas cheias*)
[0.0.2.0] – versão do firmware da EDP BOX

* Descrição das tarifas para os ciclos horários CD3T e CS3T, que são os ciclos mais utilizados

EDP Box



Código    Valor/Informação

[96.1.0] – número de série da EDP BOX
[0.9.1] – hora atual
[0.9.2] – data atual
[13.0.1] – ciclo horário:

[CD3T] – ciclo diário com 3 tarifas
[CS3T] – ciclo semanal com 3 tarifas

[1.8.1] – energia ativa na tarifa T1 (horas de vazio*)
[1.8.2] – energia ativa na tarifa T2 (horas de ponta*)
[1.8.3] – energia ativa na tarifa T3 (horas cheias*)
[1.8.0] – totalizador de energia ativa
[1.6.10] – potência ativa máxima e período de ocorrência
[94.35.31] – potência limite atual
[0.0.2.0] – versão do firmware metrológico da EDP BOX
[1.0.2.0] – versão do firmware aplicacional da EDP BOX
[2.0.2.0] – versão do firmware do módulo de comunicações da EDP BOX

* Descrição das tarifas para os ciclos horários CD3T e CS3T, que são os ciclos mais utilizados

2. Informações na EDP BOX em modo manual

EDP Box



• RECEÇÃO DE MENSAGENS INFORMATIVAS

O visor da EDP BOX permite apresentar mensagens informativas diversas.
As mensagens são de 3 tipos:

1. Mensagens temporárias

Podem ser removidas, pressionando o botão de controlo.

2. Mensagens de atuação

Descrevem ações que o cliente deverá executar diretamente na sua instalação de 

consumo.

3. Mensagens permanentes

Podem ser desbloqueadas pelo comercializador.

EDP Box



• ATUAÇÃO EM SITUAÇÃO DE FALHA LOCAL DE ENERGIA

Procedimentos a seguir em caso de anomalia na instalação do cliente, que leve à interrupção do fornecimento.

Estes procedimentos não são aplicáveis na ocorrência de falha da rede de distribuição de energia.

1. Interrupção por anomalia

� Na instalação de utilização de energia elétrica coexistirão dois equipamentos, o Disjuntor e a EDP BOX, agora
instalada;

� Na ocorrência de uma anomalia na instalação, qualquer um destes equipamentos poderá ser acionado,
interrompendo o fornecimento de energia;

� Na verificação de ausência de energia na instalação, deverá proceder-se à ativação do Disjuntor, através do
acionamento do botão respetivo;

� Em alternativa, poderá pressionar-se, durante três segundos, o botão de controlo na parte frontal da EDP BOX.

EDP Box



1. Interrupção por anomalia

– 1   Ver mensagem no visor da EDP BOX.

• Estado do Interruptor de Corte «aberto»

(a piscar caso esteja pronto para rearme)

Para fechar o interruptor de corte proceder do seguinte modo (ver exemplos seguintes): 

– 2   Pressionar a tecla amarela (botão cliente) durante mais de três segundos. 

• Estado do Interruptor de Corte «fechado»

Janz B2801 Landis+Gyr E450 ZCXe 110CR Sagemcom CX1000-6 S

EDP Box



2. Interrupção por facto imputável ao cliente

� A interrupção do fornecimento de energia também pode ocorrer por facto imputável ao cliente, quer por ação do 
operador de rede, quer por solicitação do comercializador;

� Neste caso, o cliente deve contactar o seu comercializador, já que a reposição do fornecimento não pode ser realizada 
localmente pelo cliente;

� Nesta situação, poderá ser visualizada na EDP BOX uma mensagem e simbologia referentes ao Interruptor de Corte -
ICP, que poderá variar de acordo com o seu fabricante.

EDP Box



� Previamente, serão enviadas, em listagem excel, as OS’s geradas neste âmbito.

� Verificação das condições técnicas:

� Análise rigorosa ao contador para despiste de eventual fraude/anomalia.

� Funcionamento do contador e do dispositivo limitador de potência;

� Verificação do dispositivo limitador de potência ( = potência contratada);

� Estado das ligações e selos.

� Cliente recebe carta em alguns casos – mais à frente, serão informados dos projectos

em que serão enviadas cartas previamente.

� Entrega do Guia de Utilização do equipamento, que vem na embalagem do

equipamento

Instalação da EDP Box GPRS



� Instalação da EDP BOX GPRS:

� Colocar o Cartão SIM no local indicado;

� Colocar a Antena;

� Cabo de ligação da antena passa por onde passam os condutores.

Instalação da EDP Box GPRS



� Instalação da EDP BOX:

� Desligar o fornecimento de energia;

� Substituir o contador pela EDP BOX;

� Repor o fornecimento de energia e correr a parametrização via WFM;

� Contactar Centro de Supervisão Inovgrid;

� Preencher “Auto de Retirada de Contador” e o cliente deve assinar o auto de retirada do contador

quando estiver presente, ficando com o duplicado;

� Tirar uma fotografia à leitura do contador quando o cliente estiver ausente e deixar duplicado na

caixa do correio .

� O DCP deverá ser mantido e regulado para o máximo da sua capacidade.

Instalação da EDP Box GPRS



� Atuação em situações de constrangimento:

� Oposição do cliente.

� Falta de condições para

execução do trabalho.

Instalação da EDP Box GPRS

PEDP – Falta de espaço ou 

enfiamentos deteriorados 

(deixar nota de Visita ao 

cliente com essa informação)

AIMP -- Informar situação 
na OS



� Outras Considerações:

� Tampa interna da caixa do contador.

� Instalações sem disjuntor limitador de potência.

� Instalações trifásicas, alimentadas em monofásico.

Instalação da EDP Box GPRS

Desselada

Confirmar se a 

instalação possui 

protecção diferencial –

informar em 

comentários relevantes.

EDPBox Monofásica

� Equipamentos Retirados:
Estáticos - Reutilizáveis

Eletromecânicos/Híbridos - Resíduos



Instalação da EDP Box GPRS

� Auto de Retirada de Contador 

Procedimentos:

� Preenchimento em duplicado;

� Entrega de um dos exemplares ao

Cliente;

� PSE devolve ao AC fichas preenchidas,

com as fotos;



� É indispensável utilizar o WFM.

� Dados tratados de forma automática (importante correr a sincronização diária para eventual

actualização de dados).

• Dados de contrato geridos de forma automática por parte do GME

• Os dados do equipamento instalado – designadamente o número de série, código de material e as leituras – são 
recolhidas de forma automática pelo GME.

• Não existe inserção ou selecção de valores por parte do instalador, minimizando risco de erro.

� No final, explicar ao cliente o que fazer em caso de falha de energia

Instalação da EDP Box GPRS

Apresentação fornecida tem um 
capítulo sobre este assunto.

No caso de uma anomalia da sua instalação, pode ficar sem eletricidade. No ecrã  da EDP BOX vai aparecer a 
mensagem “Ative o Disjuntor”. Pode reactivar o ICP, fazendo a seguinte operação do DCP (desligar durante 3 
seg e voltar a rearmar) ou carregar no botão  da EDP BOX, durante 3 segundos. Se ainda assim continuar sem 
luz, ligue para a Linha das Avarias Elétricas - 800 506 506.



Deve sincronizar o PDA com o servidor através da opção “Enviar/Receber”, para receber as OS 
destinadas ao terminal. Esta operação garante igualmente a sincronização do relógio do PDA com o 
servidor, indispensável para a posterior parametrização da EDP Box. Seleccionar a OS pretendida.

Parametrização de EDP BOX

Instalação da EDP Box GPRS – WFM



Instalação da EDP Box GPRS – WFM

INDISPENSÁVEL efectuar a georeferênciação do objecto de ligação seleccionando a opção

“Entrada do prédio” para que as coordenadas GPS sejam configuradas de forma automática no

equipamento



A OS é actualizada e o equipamento parametrizado com recurso ao PDA e à aplicação do WFM/GME.

Parametrização de EDP BOX

Instalação da EDP Box GPRS – WFM



A OS é actualizada e o equipamento parametrizado com recurso ao PDA e à aplicação do WFM/GME.

Parametrização de EDP BOX

Leitura do equipamento 
retirado

Dados recolhidos de forma 
automática pelo GME da 
EDP Box

Ligar interface óptico entre PDA e EDP 
Box
Seleccionar instalação automática de 
equipamento

Instalação da EDP Box GPRS – WFM



As leituras serão recolhidas de forma automática a partir da EDP Box e a parametrização realizada 
pela actualização da OS em WFM.

Se a diferença de data/hora entre o PDA e a EDP Box for superior ao valor pré-definido, haverá lugar a 
acerto de relógio. Caso exista um desvio de relógio significativo entre o PDA e a EDP Box antes da 
actualização da OS, será apresentada uma mensagem informativa ao instalador.

Parametrização de EDP BOX

Inserir eventuais comentários e gravar

Instalação da EDP Box GPRS – WFM



� Consultar Potência Contratada da Instalação.

� É igual à regulação do DCP?  

� Sim.

� Não. Benefício de 5A?

Alteração Contratual Recente?

Irregularidade no Equipamento ou na Instalação?

Situações de Não Conformidade

OK



� Confirmação da AC.

� Sem instalar o equipamento:

� AC executa operando.

� OS no estado OP:

Situações de Não Conformidade – 5A

OS para “PEDP”

Abandonar a instalação.

Instalar EDP Box



� Confirmação da AC.

� Sem instalar o equipamento:

� AC replaneia OS.

� OS no estado OP:

Situações de Não Conformidade – Alteração Contratual

OS para “PEDP”

Abandonar a instalação.

Instalar EDP Box.



� Equipamento ou instalação.

� Procedimento normal para estes casos.

Situações de Não Conformidade – Irregularidade


