
Dynamic Load Management 2.0 (DLM 2.0, 
Gestão Dinâmica de Potência) é a última 
geração do sistema de gerenciamento di-
nâmico de energia da linha INGEREV®, ins-
talado como padrão em todos os modelos  
FUSION e RAPID.

O DLM 2.0 permite que todas as tomadas de cada posto 
de carregamento partilhem a potência total definida no 
equipamento da maneira mais equilibrada e dinâmica 
possível, permitindo também que um conjunto de equi-
pamentos seja interconectado através da definição de 
uma potência máxima para todos eles, de modo que 
em nenhum caso eles excedam o limite atribuído, inde-
pendentemente do número de veículos sendo carrega-
dos simultaneamente.

Desta forma, podemos otimizar o uso da instalação 
existente, seja devido à energia contratada ou a qual-
quer outra limitação da instalação.

O DLM 2.0 gerencia dinamicamente a potência de 
cada tomada na instalação, dependendo do número 
de veículos sendo carregados, dos tipos de tomadas ou 
conetores utilizados e da corrente realmente fornecida 
por cada veículo, e tudo isso é avaliado em tempo real.

É dinâmico e adaptativo, pois se algum dos veículos não 
utiliza toda a corrente alocada, a corrente não utilizada é 
redistribuída para o resto dos veículos conectados para 
fazer melhor uso da potência disponível.

É possível combinar postos de corrente alternada e co-
rrente contínua no mesmo grupo de postos de carre-
gamento.

OPERAÇÃO GERAL

- Equipamentos múltiplos interligados,  
 em série ou em concentrador.

- Potência máxima do conjunto  
 de instalação de carregamento.

- Potência de carregamento  
 instantânea ajustada de acordo com  
 o número de veículos.

CARACTERÍSTICAS
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INTELIGENTE
A potência

* Existem duas versões dependendo da potência máxima, Smart DLM e Smart DLM Pro (>45 kW).
- Equipamentos múltiplos interligados,  
 em série ou em concentrador.

- Máxima potência a ser absorvida  
 da rede fixa.

- Potência instantânea ajustada  
 de acordo com os veículos que estão  
 sendo carregados e o consumo total  
 da instalação.

CARACTERÍSTICAS

O Smart DLM é a última evolução do sistema 
DLM 2.0 da gama INGEREV para o gerencia-
mento inteligente e dinâmico de potência em 
uma instalação que, além dos carregadores, 
é composta por outras cargas, como as en-
contradas em um escritório ou indústria.

Ele consiste em um analisador de rede, ins-
talado no posto desejado para ser gerencia-
do e conectado a uma unidade INGEREV. 
Todos os modelos FUSION e RAPID são 
compatíveis com o Smart DLM e inclusive 
podem ser combinados uns com os outros.

O Smart DLM permite que a potência global 
dos carregadores seja modificada em tem-
po real e dinamicamente, o que regulará sua 
potência em conjunto, adaptando-se ao res-
to do consumo existente na instalação.

Desta forma, podemos administrar a demanda de potência e evitar 
ou minimizar a necessidade de aumentar a potência contratada.

O sistema Smart DLM analisa o tempo todo a energia consumida 
por toda a instalação, incluindo os postos de carregamento.
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