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EVlink Wi-Fi 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Informações iniciais 

O EVlink Wi-Fi é um módulo de hardware com conectividade Wi-Fi integrada que pode ser conectada aos controladores EVCO para acessar as funções do sistema em 

nuvem EPoCA. Está disponível com a porta de comunicação TTL ou RS-485 e pode ser alimentado pelo controlador ou pela rede elétrica, dependendo da potência do 

controlador. Se alimentado pela rede elétrica, verifique se o cabeamento correto de 12 VCA / 15 VCC é usado. 

1.2 Principais Caracterísitcas 

Código de compra EVIF25TWX EVIF25SWX 

Alimentação Pelo controlador 

(dependendo do tipo do controlador) 

ou independete 12 VAC/15 VDC 

Pelo controlador 

(dependendo do tipo do controlador) 

ou independete 12 VAC/15 VDC 

Relógio • • 

Porta de comunicação TTL MODBUS RS-485 MODBUS 

 

N.B. A compatibilidade do controlador com o sistema de monitoramento remoto EPoCA e a possibilidade de alimentar o EVlink Wi-Fi a partir do controlador 

dependem do tipo de controlador. Consulte o documento "EPoCA - Lista de controladores compatíveis" disponível no site www.evco.it e / ou a etiqueta no 

controlador. 

1.3 Diagrama esquemático 
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2 DESCRIÇÃO 

2.1 Descrição EVIF25TWX 

 

Parte Descrição 

1 Conector Pico-Blade (TTL MODBUS port) 

2 LED Vermelho (status de comunicação MODBUS) 

3 LED Verde (status de comunicação Wi-Fi) 

4 Conector Plug-in com parafusos (alimentação independente) 

 

 

2.2 Descrição EVIF25SWX 

 

Parte Descrição 

1 Conector Plug-in com parafusos (RS-485 MODBUS port) 

2 LED Vermelho (status de comunicação MODBUS) 

3 LED Verde (status de comunicação Wi-Fi) 

 

 

3 DIMENSÕES E INSTALAÇÃO 

Dimensões em mm (polegadas); para ser montado em uma superfície dura com uma abraçadeira (não fornecida). 

 

3.1 Dimensões e instalação EVIF25TWX 

 

 

 

3.2 Dimensões e instalação EVIF25SWX 

 

 

 

PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO 

- Garanta que as condições de trabalho estejam dentro dos limites estabelecidos na seção ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

- Instale o dispositivo em que o sinal Wi-Fi é forte 

- Não instale o dispositivo próximo a peças metálicas que possam impedir a comunicação Wi-Fi 
- Não instale o dispositivo próximo a fontes de calor, equipamentos com forte campo magnético, em locais sujeitos à luz solar direta, chuva, umidade, poeira 

excessiva, vibrações mecânicas ou choques 

- Em conformidade com as normas de segurança, o dispositivo deve ser instalado corretamente para garantir proteção adequada contra o contato com peças 

elétricas. Todas as peças de proteção deve ser fixado de tal forma a precisar da ajuda de uma ferramenta para removê-los 
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4 CONEXÕES ELETRICAS 

 

N.B. 

- A compatibilidade do controlador com o sistema de monitoramento remoto EPoCA e a possibilidade de alimentar o EVlink Wi-Fi a partir do controlador 

dependem do tipo de controlador. Consulte o documento "EPoCA - Lista de controladores compatíveis" disponível no site www.evco.it e / ou a etiqueta no 
controlador 

- Não ligue mais de um Wi-Fi EVlink com a mesma fonte de alimentação 

- Se o EVlink Wi-Fi precisar ser alimentado de forma independente, não o ligue com a mesma fonte de alimentação que o controlador conectado ao EVlink Wi-

Fi 
- A bateria do EVlink Wi-Fi é carregada pela fonte de alimentação do dispositivo ou pela fonte de alimentação independente: para uma operação correta, a 

bateria deve ser totalmente carregada pelo menos uma vez por ano 

- Para reduzir qualquer interferência eletromagnética, coloque os cabos de energia o mais longe possível dos cabos de sinal 

 

4.1 Exemplo da etiqueta do controlador 

 

Parte Descrição 

1 Codigo de compra 

2 Informações adicionais 

Abreviação Significado 

Wi-Fi  O controlador é compatível com o sistema EPoCA 

e é capaz de alimentar o EVlink Wi-Fi 

Wi-Fi + PS O controlador é compatível com o sistema EPoCA, 

mas o módulo Wi-Fi EVlink deve ser alimentado 

independentemente 

 

4.2 Conexão elétrica do EVIF25TWX a um controlador capaz de alimentar o EVlink Wi-

Fi 

 

 

 

Conecte a porta TTL MODBUS no Wi-Fi EVlink à porta TTL MODBUS no controlador. Antes de ligar o controlador, consulte a seção UTILIZAÇÃO PRIMEIRA VEZ. 

4.3 Conexão elétrica do EVIF25TWX a um controlador incapaz de alimentar o EVlink Wi-

Fi 

1. Conecte a porta TTL MODBUS no Wi-Fi EVlink à porta TTL MODBUS no controlador. 

2.  2.1 Conecte a extremidade de um cabo de fonte de alimentação independente ao terminal 

1 do bloco de terminais de parafuso plug-in no EVlink Wi-Fi. 

2.2  Conecte a extremidade do outro cabo de fonte de alimentação independente ao terminal 

2 do bloco de terminais com parafuso plug-in no EVlink Wi-Fi. 

Antes de ligar o controlador e o EVlink Wi-Fi, consulte a seção UTILIZAÇÃO PRIMEIRA VEZ. 
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4.4 Conexão elétrica do EVIF25SWX a um controlador capaz de alimentar o EVlink Wi-

Fi 

 

N.B. 

- Conecte o RS-485 usando um par trançado 

- O comprimento máximo permitido dos cabos de conexão RS-485 é de 1000 m (3280 pés) e permite que o EVlink Wi-Fi seja instalado no local mais 

conveniente. Verifique se a tensão fornecida ao EVlink Wi-Fi está dentro dos limites definidos na seção ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

1.  1.1 Conecte o terminal 4 da porta EVlink Wi-Fi RS-485 MODBUS (GND) ao 

terminal GND da porta RS-485 MODBUS do controlador. 

1.2 Conecte o terminal 3 da porta EVlink Wi-Fi RS-485 MODBUS (B-) ao terminal B da 

porta RS-485 MODBUS do controlador. 

1.3 Conecte o terminal 2 da porta EVlink Wi-Fi RS-485 MODBUS (A +) ao terminal A 

+ da porta RS-485 MODBUS do controlador. 

1.4 Conecte o terminal 1 da porta EVlink Wi-Fi RS-485 MODBUS (+12 V) a um terminal 

no controlador capaz de fornecer 12 VAC / 15 VDC (VPS). 

Antes de ligar o controlador e o EVlink Wi-Fi, consulte a seção UTILIZAÇÃO PRIMEIRA 

VEZ.USE. 

 

 

 

 

 

 

4.5 Conexão elétrica do EVIF25SWX a um controlador incapaz de alimentar o EVlink Wi-

Fi 

 

 

N.B. 

Conecte o RS-485 usando um par trançado 

 

 

 

1. 1.1 Conecte o terminal 4 da porta EVlink Wi-Fi RS-485 MODBUS (GND) ao terminal 

GND da porta RS-485 MODBUS do controlador. 

1.2 Conecte o terminal 3 da porta EVlink Wi-Fi RS-485 MODBUS (B-) ao terminal B da 

porta RS-485 MODBUS do controlador. 

1.3 Conecte o terminal 2 da porta EVlink Wi-Fi RS-485 MODBUS (A +) ao terminal A 

+ da porta RS-485 MODBUS do controlador. 

2. 2.1 Conecte o terminal 4 da porta EVlink Wi-Fi RS-485 MODBUS (GND) à 

extremidade de um cabo de fonte de alimentação independente. 

2.2 Conecte o terminal 1 da porta EVlink Wi-Fi RS-485 MODBUS (+12 V) à 

extremidade do outro cabo de fonte de alimentação independente. 

Antes de ligar o controlador e o EVlink Wi-Fi, consulte a seção UTILIZAÇÃO PRIMEIRA 

VEZ. 

PRECAUÇÕES PARA CONEXÃO ELÉTRICA 

- Se o dispositivo for deslocado de um local frio para um quente, a umidade 
poderá causar condensação no interior. Aguarde cerca de uma hora antes de 

conectá-lo ao controlador ou à fonte de alimentação independente 

- Desconecte o dispositivo do controlador ou da fonte de alimentação 

independente antes de executar qualquer tipo de manutenção 

- Para reparos e para mais informações, entre em contato com a rede de 

vendas da EVCO 
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5 USO PELA PRIMEIRA VEZ 

 

N.B. 

- O EVlink Wi-Fi usa uma conexão criptografada com a tecnologia TLS e ocupa a porta TCP 8883. Verifique se essa porta do firewall (a porta da rede local do 

usuário e a gerenciada pelo provedor de serviços de Internet) está aberta para comunicações de saída (entre em contato com o gerente de TI) 

- Verifique se o usuário possui um dispositivo multimídia (PC / laptop, tablet, smartphone) com um navegador da Web instalado e se o dispositivo é capaz de 

carregar e baixar arquivos. Se o dispositivo tiver um sistema operacional iOS, os arquivos poderão ser carregados e baixados apenas se o usuário tiver uma 
conta do iCloud e se o acesso a esse serviço tiver sido feito anteriormente com o dispositivo 

- Verifique se o Wi-Fi no dispositivo está ligado 

 

5.1 First-time use of EVlink Wi-Fi 

1. Ligue o controlador e verifique se o parâmetro bLE (ativar EVlink) está definido como 1; consulte as instruções do controlador. 

2. Desconecte o controlador. 

3. Execute a instalação do EVlink Wi-Fi, conforme mostrado na seção DIMENSÕES E INSTALAÇÃO. 

4. Conecte o EVlink Wi-Fi como mostrado na seção CONEXÃO ELÉTRICA. 

5. Ligue o controlador e conecte a fonte de alimentação independente EVlink Wi-Fi, se usada, à fonte de alimentação. 

O EVlink Wi-Fi entrará no modo de configuração temporário. Durante este modo: 

- O EVlink Wi-Fi atua como um ponto de acesso (identificando uma rede Wi-Fi chamada Epoca seguida por 6 caracteres alfanuméricos, por exemplo, Epoca279A8E) e 

como um registrador de dados para o controlador conectado 

- não há conexão com o servidor em nuvem. 

Após 120 s (240 pela primeira vez) no modo de configuração, o EVlink Wi-Fi entrará automaticamente no modo de execução se o painel de controle não tiver sido 

acessado (ponto 9 deste parágrafo). Durante este modo: 

- EVlink Wi-Fi atua como um registrador de dados para o controlador conectado 

- não há conexão com o servidor em nuvem. 

6. Examine as redes Wi-Fi usando o dispositivo multimídia e identifique uma rede chamada Epoca seguida por 6 caracteres alfanuméricos. 

 

Se a verificação detectar mais de uma rede chamada Epoca, verifique se apenas um EVlink Wi-Fi está sendo alimentado. 

7. Conecte-se à rede Epoca. 

No campo Chave de segurança, digite a senha encontrada no rótulo do EVlink Wi-Fi (normalmente epocawifi). 

8. Abra o navegador da web no dispositivo multimídia. 

Digite o endereço encontrado na etiqueta do EVlink Wi-Fi (normalmente 192.168.4.1) na barra de endereços. 

 

9. A tela inicial do painel de controle do EVlink Wi-Fi será exibida. 

O EVlink Wi-Fi entrará no modo de configuração temporário. Durante este modo: 

- O EVlink Wi-Fi atua como um ponto de acesso, mas não pode ser acessado com outro dispositivo multimídia 

- não há conexão com o servidor em nuvem. 

Após 5 minutos no modo de configuração, o EVlink Wi-Fi entrará automaticamente no modo de execução se o painel de controle não tiver sido acessado. 
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10. Selecione a tela Plant no painel de controle do EVlink Wi-Fi. Os campos em vermelho são obrigatórios. 

 

 

 

11. Selecione a tela Network no painel de controle do EVlink Wi-Fi. 
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 Se o IP for estático, selecione a opção Static. 

 

 

 

12. Selecione a tela Firmware no painel de controle EVlink Wi-Fi. 

 

 

 

13. Desconecte o controlador e desconecte a fonte de alimentação independente do EVlink Wi-Fi, se usada, da fonte de alimentação. 

14. Ligue o controlador. 

15. Conecte a fonte de alimentação independente EVlink Wi-Fi, se usada, à fonte de alimentação. 

 

5.2 Descrição dos LEDs do EVlink Wi-Fi  

LED ON OFF PISCA DEVAGAR PISCA RÁPIDO 

vermelho 

(status da comunicação MODBUS) 

- MODBUS inativo MODBUS ativo - 

verde 

(status comunicação Wi-Fi) 

Conectado tanto com a rede 

Wi-Fi como com o servidor na 

nuvem 

 não conectado com a rede 

Wi-Fi  

conectado com a rede Wi-Fi, 

mas não conectado com o 

servidor na nuvem 
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5.3 Primeiro acesso ao servidor na nuvem 

1. Abra o navegador da web no dispositivo multimídia e abra a página da web epoca.cloud. A tela de login será exibida. 

 

 

2. Selecione CREATE NEW ACCOUNT. A tela New account será exibida. 

 

 

3. Selecione REGISTER. A tela Account created OK será apresentada. 
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6 USOS SUBSEQUENTES  

 

 

N.B. 

Quaisquer modificações na configuração do EVlink Wi-Fi devem ser feitas no local em todos os dispositivos EVlink Wi-Fi no mesmo local 

 

6.1 Usos subsequentes do EVlink Wi-Fi 

1. Procure nas redes Wi-Fi usando o dispositivo multimídia e identifique uma rede chamada Epoca seguida por 6 caracteres alfanuméricos e o nome do dispositivo, por 

exemplo Epoca279A8E Cold room. 

 

 

2. Conecte-se à rede Epoca e no campo Security key insira a senha que pode ser encontrada na etiqueta do EVlink Wi-Fi (tipicamente epocawifi). 

3. Abra o web browser no dispositivo multimídia e insira o endereço (address) que pode ser encontrado na etiqueta do EVlink Wi-Fi (tipicamente 192.168.4.1) na barra 

de endereços. 

 

 

4. A tela de Login será exibida. 

 

6.2 Acessos subsequentes ao servidor na nuvem 

1. Abra o navegador da web no dispositivo multimídia e abra a página da web epoca.cloud. A tela de login será exibida. 
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7 RESET PARA RETORNO AOS PARÂMETROS DE FÁBRICA 

 

 

N.B. 

A redefinição das configurações de fábrica exclui as configurações nas telas Plant e Network, mas não apaga os dados gravados pelo registrador de dados 

EVlink Wi-Fi. 

 

1. Desconecte o controlador e qualquer fonte de alimentação independente do EVlink Wi-Fi da fonte de alimentação. 

2. Remova a tampa superior do EVlink Wi-Fi, pressionando suavemente com uma chave de fenda na abertura. 

 

 

3. Anote a senha na etiqueta dentro da tampa superior do EVlink Wi-Fi. 

 

4. Coloque a tampa superior do EVlink Wi-Fi novamente no lugar. 

5. Ligue o controlador e conecte a fonte de alimentação independente EVlink Wi-Fi, se usada, à fonte de alimentação. 

6. Examine as redes Wi-Fi usando o dispositivo multimídia e identifique uma rede chamada Epoca seguida por 6 caracteres alfanuméricos e o nome do dispositivo, por 

exemplo, Epoca279A8E Cold room. 

 

 

7. Conecte-se à rede Epoca. 

No campo Security key, digite a senha encontrada na etiqueta do EVlink Wi-Fi (normalmente epocawifi). 

8. Abra o navegador web no dispositivo multimídia. 

Digite o endereço encontrado na etiqueta do EVlink Wi-Fi (normalmente 192.168.4.1) na barra de endereços. 

 

 

 

9. A tela de Login será exibida. 

Digite resetPlant no campo Plant name. Digite a senha encontrada na etiqueta dentro da tampa superior do EVlink Wi-Fi no campo Plant password. 
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8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Caixa preta, auto-extinguível 

Categoria de resistência ao calor e ao fogo D 

Medições 

para EVIF25TWX 176.0 x 30.0 x 25.0 mm (6 15/16 x 1 3/16 x 1 in) 

para EVIF25SWX 56.0 x 30.0 x 25.0 mm (2 3/16 x 1 3/16 x 1 in) 

Método de montagem para o dispositivo em uma superfície dura com uma abraçadeira 

Grau de proteção fornecido pela caixa IP00 

Método de conexão 

para EVIF25TWX terminal de parafuso plugável para cabos de até 1,5 mm², conector Pico-Blade 

para EVIF25SWX terminal de parafuso de encaixe para cabos de até 1,5 mm² 

Comprimento máximo permitido para cabos de conexão 

alimentação: 10 m (32.8 ft) Porta RS-485 MODBUS: 1000 m (3280 ft) 

Temperatura de operação de 0 a 55 °C (de 32 a 131 °F). 

Temperatura de armazenamento de -25 a 70 °C (de -13 a 158 °F) 

Umidade de operação umidade relativa sem condensação de 10 a 90% 

Conformidade 

RoHS 2011/65/EC WEEE 2012/19/EU 

REACH (EC) Regulação no. 1907/2006 RED 2014/53/EU 

Alimentação 
alimentado pelo controlador (dependendo do tipo de controlador) ou alimentado 

independentemente 12 VAC ± 15% ou 15 VDC ± 15%, 50/60 Hz (± 3 Hz), máx. 3,2VA/2W 

Classe e estrutura do software A 

Relógio bateria de lítio secundária 

Desvio do relógio ≤ 60 s/mês a 25 °C (77 °F) 

Autonomia da bateria do relógio na ausência de uma fonte de alimentação > 6 mês a 25 °C (77 °F) 

Tempo de carregamento da bateria do relógio 

24 h (a bateria é carregada pela fonte de alimentação do dispositivo ou pela fonte de 

alimentação independente) 

Para uma operação correta, a bateria deve estar totalmente carregada pelo menos uma 

vez por ano 

Exibições 

LED de status da comunicação MODBUS (vemelho) LED de status da comunicação Wi-Fi (verde) 

Portas de comunicação 

para EVIF25TWX TTL MODBUS 

para EVIF25SWX RS-485 MODBUS 

Conectividade Wi-Fi 

Potência da saída Wi-Fi (EIRP) 11b: 67.5 mW and 11g: 71.1 mW, 11n (HT20) 56.5 mW 

Faixa de frequência Wi-Fi 2,412... 2,472 MHz 

Protocolos de segurança open, WEP, WPA/WPA2 Personal aka PSK 

Métodos de criptografia TKIP, CCMP 

Modos não suportados misturado WPA/WPA2 PSK usando TKIP + CCMP WPA/WPA2 Enterprise aka EAP 

 

N.B. 

The device must be disposed of according to local regulations governing the collection of electrical and electronic equipment. 

Este documento e as soluções nele contidas são de propriedade intelectual da EVCO e, portanto, protegidos pelo Código Italiano de Direitos de Propriedade Intelectual 

(CPI). A EVCO impõe uma proibição absoluta da reprodução ou divulgação total ou parcial do conteúdo, exceto com a aprovação expressa da EVCO. O cliente (fabricante, 

instalador ou usuário final) assume toda a responsabilidade pela configuração do dispositivo. A EVCO não se responsabiliza por eventuais erros neste documento e se 

reserva o direito de fazer alterações, a qualquer momento, sem prejuízo dos recursos funcionais e de segurança essenciais do equipamento. 
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9 Exemplos de Instalação 

9.1 Registrando um usuário 

1. Para ter acesso ao sistema e posteriormente associar plantas à sua conta, é necessário se ter um usuário registrado. Para isso, abra o navegador com acesso 

à internet num dispositivo como telefone celular, tablete ou computador e acesse a página da web epoca.cloud.  

2. A tela de login será exibida, clique em CREATE YOUR ACCOUNT e preencha os campos com os seus dados e registre 

3. Se você já tem um usuário registrado, não é necessário criar outro. 

 

 

9.2 Configurando o primeiro dispositivo 

1. Será necessário ter um dispositivo com acesso à internet, que tenha um navegador e uma conexão WiFi, como um smartphone, um tablet ou um notebook. 

2. Energize o primeiro controlador e conecte o EVlinkWiFi. (o LED vermelho do EVlinkWiFi vai ficar piscando devagar) 

6. O EVlinkWiFi ficar em modo configuração emitindo uma rede EPOCAXXXXXX por 900 segundos para que possamos 

configura-lo. Dentro desse tempo, usando o dispositivo com conexão WiFi, localize a rede criada pelo EVlinkWiFi e se 

conecte a ela usando a senha que está na etiqueta do EVlinkWiFi (epocawifi). 

 

7. Abra o seu navegador (Chrome ou Firefox, por exemplo) e acesse o endereço 192.168.4.1 indicado na etiqueta do 

EVlinkWiFi (Address). 

8. Se for a primeira configuração, ele entrará diretamente, caso contrário digite o nome da Plant e a senha para entrar 

na configuração. 

9. Selecione a aba Network, selecione a rede WiFi que será utilizada para comunicação na janela de redes detectadas 

e digite a senha em no campo security key e clique em CONNECT, após a conexão com sucesso, será exibido o IP da rede. 

10. Selecione a aba Plant e preencha os dados Nome da Plant (Planta), Password (Senha), Confirm password (Confirmação da Senha) e Unit name (Nome da 

Unidade) e clique em Save 

11. O sistema vai sair e pedir as informações de login da planta. Digite o nome da Planta e a senha para entrar. 

12. Na aba Plant opção Download, clique no link here e baixe o arquivo de configuração (evlink_config.bin) esse arquivo será usado se for necessário inserir outros 

dispositivos nesta mesma planta. 

13. clique em Save and Quit para sair e o módulo passa a funcionar no modo run e está pronto para operação. 

14. Acesse a plataforma EPoCA pelo navegador (epoca.cloud) e insira login e senha do seu usuário registrado clique em LOGIN e no menu de opções selecione ADD 

PLANT.(Adicionar Planta). Selecione o arquivo evlink_XXXX_config.bin que foi baixado do EVlinkWiFi no passo 12, digite a senha da Planta em Password e clique em 

ADD, o sistema mostrará a mensagem OK em verde. Clique no link RELOAD no menu de opções e o controlador estará disponível para ser acessado na plataforma a 

partir deste momento. 

15. Para acionar outros controladores na mesma planta, energize o segundo controlador e conecte o EVlinkWiFi. (o LED vermelho do EVlinkWiFi vai ficar piscando devagar) 

O EVlinkWiFi ficar em modo configuração emitindo uma rede EPOCAXXXXXX por 900 segundos para que possamos configura-lo. Dentro desse tempo, usando o dispositivo 

com conexão WiFi, localize a rede criada pelo EVlinkWiFi e se conecte a ela usando a senha que está na etiqueta do EVlinkWiFi (epocawifi). 

16. Abra o seu navegador (Chrome ou Firefox, por exemplo) e acesse o endereço 192.168.4.1 indicado na etiqueta do EVlinkWiFi (Address). 

17. Na aba Plant no novo dispositivo, selecione na seção Upload o arquivo evlink_config.bin baixado no passo 12, ajuste os parâmetros de rede na aba Network 

novamente e na aba Plant, insira o nome do novo dispositivo e clique em Save and Quit 

18. Acesse a plataforma EPoCA pelo navegador (época.cloud) e insira login e senha do seu usuário registrado e no menu de opções clique no link RELOAD no menu de 

opções e o segundo controlador estará disponível para ser acessado na plataforma a partir deste momento. 

http://www.everyontrol.com.br/
epoca.cloud

