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EPoCA – Passo a passo 

 
 

1. ACESSO À PLATAFORMA 

1.1 – EPoCA 
Para acessar a plataforma acesse o endereço epoca.cloud em qualquer browser conectado à internet. Também pode ser acessado através do 
aplicativo Android EVLink Wi-Fi, disponível de forma gratuita na Google Play. 
 

              
 
 
 

O sistema consiste numa plataforma em nuvem (EPoCA) com registrador local de temperatura e acesso remoto pela internet. O hardware 
dedicado a essa plataforma é o EVLink Wi-Fi conectado a um controlador compatível, por exemplo um EV3 294 N9. Este controlador gerencia 
um sistema de refrigeração. 
 
Para informações de instalação consulte o manual do EVLink Wi-Fi e para outras informações da plataforma consulte o manual do EPoCA, 
ambos disponíveis no website www.everycontrol.com.br 
 
 
 

file:///C:/Users/fabio.cardoso/Documents/Aplicativos%20Unipro/São%20Rafael/Walk-In%20Drogaria%20São%20Paulo/epoca.cloud
http://www.everycontrol.com.br/
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1 Instalação 

1.1  Registrando o usuário 

a) 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, tablet ou computador e acesse a página da web epoca.cloud.  

b) A tela de login será exibida, clique em CREATE YOUR ACCOUNT e preencha os campos com os seus dados e registre. Se você já 

tem um usuário registrado, não é necessário criar outro, somente faça o login 

 

 

1.2  Configurando o primeiro dispositivo 

a) 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. 

b) Energize o primeiro controlador e conecte o EVlink WiFi. (o LED vermelho do EVlink WiFi vai ficar piscando devagar) 

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

(Address). 

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

f) 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. 

 

g) 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 e anote o nome da planta e a senha. 
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h) O sistema vai sair e pedir as informações de login da planta para entrar novamente. Digite o nome da Planta e a senha e clique 

em LOGIN para entrar.  

 

Se desejar fazer restaurar o padrão de fábrica do EVlink-WiFi e iniciar a configuração novamente, utilize o Plant name resetPlant e a 

senha na etiqueta interna da caixa do do EVlink WiFi. 

 

i) 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. 

j) Clique em Save and Quit para sair e o módulo passa a funcionar no modo run e está pronto para operação. 

k) 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 i, 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. 

1.3  Configurando outros dispositivos na mesma planta 

a) 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). 

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

(Address). 

c) Na aba Plant no novo dispositivo, selecione na seção Upload o arquivo evlink_config.bin baixado no passo i, ajuste os parâmetros 

de rede na aba Network novamente se necessário e na aba Plant, insira o nome do novo dispositivo (UNIT NAME) e clique em 

Save and Quit 

d) Acesse a plataforma EPoCA pelo navegador (epoca.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. 

 

 

epoca.cloud

