
O conceito
para a receção das autocaravanas

EURO-RELAISEURO-RELAIS
Equipamento da sua Área de Serviço2021



2

Cada autocaravanista que realiza 
todas estas operações numa área 
de serviço Euro-Relais contribui para 
respeitar o ambiente.

A natureza 
agradece

1.ª
REDE

EUROPEIA

As nossas regiões agradecem

Os autocaravanistas passam predominantemente (63 %) entre 15 e 
50 noites na sua autocaravana, independentemente dos destinos,

ou seja, uma média estimada de 41 dias por ano. Um casal de 
caravanistas experimentados precisa de 150 litros de água potável a 
cada 3 dias.

O conceito Euro-Relais
Os autocaravanistas agradecem
Autocaravanas na França:
505 000 autocaravanas em circulação com 1,4 milhões de adeptos

Camping-cars en Europe : 
2 milhões de autocaravanas em circulação com 5 milhões de adeptos

Para recebê-los nas melhores condições e promover o respeito pelo ambiente, 
evitando os resíduos poluentes.



Qual é a diferença entre
uma área de serviço e uma área de etapa

UMA ÁREA DE SERVIÇOS é uma estação sanitária equipada com um
terminal de serviços multifunções, que permite às autocaravanas descarregar as suas 
águas cinzentas (cozinha e casa de banho) e as suas águas negras (sanita) e efetuar o 
reabastecimento de água. Além disso, permite realizar um carregamento elétrico de curta 
duração. A área de serviço não se destina ao estacionamento de longa duração.
Preferencialmente, a área de serviço deve ficar perto dos centros de cidades para 
aproveitar a proximidade das diversas fontes de energia para ligação aos terminais.
As áreas de serviço Euro-Relais têm um papel importantíssimo no aumento da atividade 
turística de um município.

UMA ÁREA DE ETAPA , pelo contrário, permite que os autocaravanistas efetuem
uma paragem nas suas deslocações turísticas (em geral, 24 ou 48 horas). Este espaço 
especialmente equipado para acolher este tipo de veículo encontra-se num local calmo, 
tratado, perto de zonas comerciais e do centro da cidade.
A área de etapa Euro-Relais permite que os autocaravanistas aproveitem os serviços 
suplementares para melhoria da sua paragem turística. Permite orientar os clientes 
autocaravanistas para as atividades comerciais, culturais e desportivas do seu município.
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EDITORIAL

A pergunta poderá ser por que razão equipar o meu 
município com uma área de serviço e de etapa?
Deste modo, pode receber nas melhores condições os autocaravanistas durante o ano nas áreas 
de serviço e de etapa com uma integração perfeita e estratégica no seu município.

A primeira vantagem prende-se com os impactos económicos decorrentes. Na realidade, os 
autocaravanistas aproveitam a sua paragem numa área de serviço para fazer as suas compras, 
visitar um monumento, ir a restaurantes, tudo no seu município.

Paralelamente e numa perspetiva ambiental, a instalação de uma área de serviço no território 
do município permite que os autocaravanistas descarreguem as suas águas cinzentas e águas 
negras em total legalidade. Os autocaravanistas poderão usufruir de todos os serviços em locais 
calmos e tratados muito perto das zonas comerciais e do centro da cidade.

Sendo atualmente indispensáveis, foram projetadas e realizadas novas soluções de montagem 
para adaptar as áreas de autocaravanas Euro-Relais não só ao seu município, mas também aos 
parques de campismo, hipermercados, estações de serviço, estações de autoestradas, etc.

Modernize os seus serviços com a integração do modo de pagamento com cartão para facilitar a 
gestão e evolução de duração e quantidade de serviços na sua área de serviço.

Em síntese, a Euro-Relais permite uma resposta global e soluções inodoras aos seus projetos! 
Dois elementos-chave para o futuro do seu município: serviços de exceção em que a higiene e a 
limpeza passam a ser as suas principais vantagens.

A escolha da Euro-Relais significa que passará a fazer parte da maior rede europeia com 2200 
instalações já efetuadas e a garantia de uma experiência de mais de 25 anos.

Com a Euro-Relais, em conjunto, iremos mais longe.

Diretor Comercial 
Anthony PEGAIN



Novos terminais de pagamento com cartão s/contacto (ou com telemóvel)
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Terminal MAXI 2 veículos 
Pagamento c/cartão 

M/ERLX2CB 8945 €/Líq.

Base de terminal (obrigatória)

M/ERCE1 111 €/Líq.

Terminal elétrico EURO-PARK 4 veículos 
Pagamento c/cartão 

M/ERPX4CB 6796 €/Líq.



Uma inovação francesa

Ao serviço dos autocaravanistas e dos municípios
Com o aparecimento do smartphone, o setor do turismo entrou numa fase de transição e inovações. Os novos hábitos de consumo de quem 
viaja obrigam a que os profissionais e os municípios instalem novas ferramentas, mais flexíveis, que permitam divulgar com mais facilidade 
todos os tipos de serviços e proceder à sua monetização por via de técnicas simples e seguras.

Em resposta a estas evoluções, a Trigano, com a sua marca Euro-Relais desenvolveu os terminais Maxi e Euro-Park. Estes terminais, de nova
geração, são geridos pelas empresas EASYTRANSAC e FAMOCO, líderes mundiais de terminais Android profissionais seguros.

Estes terminais estão equipados com um dispositivo modulável para adaptação às novas utilizações do pagamento, dando resposta aos 
desafios de segurança e de disponibilidade de serviço dos municípios de acolhimento.

Com a solução EASYTRANSAC, é possível pagar os serviços de reabastecimento de água potável pela leitura simples do sistema,
sem contacto ou por reconhecimento ótico dos cartões de pagamento.
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UMA INOVAÇÃO FRANCESA DESTINADA AO MERCADO MUNDIAL

Este terminal de nova geração constitui uma ferramenta tecnológica modulável, mais económica e mais fácil de 
instalar que os atuais aparelhos do mercado. Com um sistema de exploração EASYTRANSAC, é totalmente 
seguro e pode receber novas atualizações e aplicações em tempo real, por via de uma plataforma de gestão de 
terminais à distância, facilitando a sua adaptação às ofertas e utilizações.

Este novo dispositivo permite que os operadores façam grandes poupanças em matéria de custos operacionais, 
em particular, na instalação e manutenção; além disso, podem disponibilizar uma melhor experiência ao cliente. O 
dispositivo de validação tem várias versões para se adaptar às especificidades e limitações de cada mercado-alvo.

UMA PARCERIA FRANCESA 
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Terminal de pagamento de ficha - EURO-RELAIS
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Terminal MAXI 1 veículo
 Pagamento com ficha 

M/ERLX1JES 4720 €/Líq.

Base de terminal (obrigatória)

M/ERCE1 111 €/Líq.

SACO de 100 fichas EURO RELAIS 

ERMSJE 74 €/Líq.



 

Terminal MAXI Multisserviços EURO-RELAIS
O “Maxi” foi especialmente concebido para dar uma resposta mais ajustada às novas exigências dos municípios e aos autocaravanistas,  
independentemente da estação do ano.

Resiste aos embates, assim como  
aos atos de vandalismo
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Permite a descarga de águas residuais com enxaguamento integrado.

Euro Drain (300 x 30 cm)
M/ERACO3 1016 €/Líq.

Terminal Maxi 1 veículo
M/ERLX1JE 4720 €/Líq.

Terminal Maxi 2 veículos
M/ERLX2CB 8945 €/Líq.

Base de terminal (obrigatória)
M/ERCE1 111 €/Líq.
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Características de terminais MAXI Eurorelais 2021

Terminal Maxi 1 veículo Terminal Maxi 2 veículos
Pagamento Fichas Eurorelais Cartão de pagamento s/contacto ou telemóvel

Torneira de água potável 1 2

Torneira de enxaguamento 1 1

Wi-Fi Não opção

Vitrine para informações em acrílico opção Sim

Kit Caravanismo de Inverno opção Sim

Controlador de caudal Não Sim

Kit antigelo Cabo de aquecimento e termóstato  Cabo de aquecimento e termóstato + isolamento das paredes 

Descarga de águas residuais Sim

Materiais Base e chapéu de poliéster, coluna de inox 304 tinta branca

Tipo de comando Botão de premir ligar/desligar, gestão por autómato

Iluminação 3 focos LED SMD 0,8 W 3000 K 55 lm

Fecho Porta de fechar à chave com 3 pontos

Base de terminal (incluída) Para embutir e ligar previamente com escoamento de águas cinzentas e negras comuns



 

 

Terminal MINI Multisserviços s/pagamento - EURO-RELAIS
Terminal «Mini» para 1 VEÍCULO
Discreto e estético, o l1a13“0Mini” adapta-se perfeitamente a uma utilização sazonal (ex.: estabelecimentos ao ar livre).
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Características do terminal MINI Eurorelais 2021

Terminal Mini 1 veículo

Pagamento Nenhum

Iluminação Nenhum

Torneira de água potável 1

Torneira de enxaguamento 1

Descarga da casa de banho Sim

Descarga de águas residuais Sim

Kit anticongelante Sim

Wi-Fi Não

Materiais Base de poliéster, coluna de inox 304 tinta branca

Tipo de comando Botão de premir PRESTO temporizado

Fecho Porta de fechar à chave com 2 pontos

Base de terminal (incluída) Para embutir e ligar previamente com escoamento de águas cinzentas e negras comuns
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Permite a descarga de águas residuais com enxaguamento integrado.

Euro Drain (300 x 30 cm)
M/ERACO3 1016 €/Líq.

Terminal Mini 1 veículo
M/ERMX1 2488 €/Líq.

 Base de terminal (obrigatória)
M/ERCE1 111 €/Líq.



 

 

Equipamentos de terminai multisserviços EURO-RELAIS

 9

Descarga de 
águas residuais

Descarga de WC 
com enxaguamento 
incluído

Torneira de 
enxaguamento
controlada 
por válvula 
solenoide

Torneiras de 
água potável 
para 1 ou 2 
veículos

EQUIPAMENTO
AUTOCARAVA-
NISMO:
protege o terminal 
de temperaturas 
inferiores a -20 ºC.

para terminal maxi
1 ou 2 veículos

Iluminação 
automática 
para terminal 
maxi para 1 ou 
2 veículos

Portes   
de serviço com 
fecho à chave

kit caravana  + 
Isolamento das 
paredes com 
película de alumínio 
compensado
Incluído: Maxi 2V
Opção: Maxi 1V 

VITRINA integrada Visor: 
A3 Plexichocs® 4 mm. 
Segurança com 2 chaves.

Incluído: Maxi 2V
Opção: Maxi 1V 

 Leitor e pagamento

Pagamento com cartão s/contacto
Pagamento com telemóvel
Ligação Wi-Fi (opcional)
Diagnóstico à distância
Estatísticas de passagens

Para terminal MAXI 2 veículos

 Moedeiro de fichas

Fichas marcadas Euro-Relais
Podem ser utilizadas nos terminais 
equipados com este tipo de 
moedeiro

Para terminal MAXI 1 veículos

EURODRAIN
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Permite a descarga de águas residuais com enxaguamento integrado.

Euro Drain (300 x 30 cm)
M/ERACO3 1016 €/Líq.

ERJHG

105 €HT

M/VIT001

174 €HT



 

Terminal elétrico Euro-Park para 4 veículos

TERMINAL ELÉTRICO PARA 4 VEÍCULOS
O terminal distribui a energia elétrica a 4 tomadas de corrente monofásica de modo a permitir que as 
baterias da autocaravana sejam recarregadas.

O princípio de distribuição é o mesmo de um pagamento de parquímetro.
O cliente efetua o pagamento com o seu cartão no módulo Famoco relativamente a uma utilização 
de 3-6-12-24 horas de uma tomada de corrente.
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Euro-Park 4V M/ERPX4CB 6796 €/Líq.

Características Terminal elétrico Euro-Park Eurorelais 2021

Materiais Base de poliéster, coluna de inox 304 tinta branca

Tipo de comando autómato

Iluminação 3 focos LED SMD 0,8 W 3000 K 55 lm

Fecho Porta de fechar à chave com 2 pontos

Base de terminal A INSTALAR, FIXAR E LIGAR À REDE ELÉTRICA

Pagamento Cartão s/contacto e telemóvel

Tomadas P17 4
Wi-Fi (opcional) Sim



 

 

Acessórios de Área de Serviço

MESA DE PIQUENIQUE 
Comprimento: 200 cm -  Peso: 107 kg

 M/MOB1477V 291 €/Líq.

 Comprimento: 230 cm -  Peso: 117 kg
M/MOB1478W 323 €/Líq.

Kit de vedação
4 placas de vedação + kit de parafusos

 M/MOB1479X
kit de vedação 23 €/Líq.

 

Mesa a instalar ou vedar
• Em pinho do norte tratado em autoclave
• Classe IV certificação FSC
• Modelo a instalar antivandalismo
• Fornecida com tampo e pés montados
• Kit de parafusos   

Cesto Bali de vedar
• 12 lâminas de madeira exótica envernizada e tratada
• Estrutura de aço - Acabamento com pintura em estufa a verde
• Capacidade: 80 litros - Peso: 35 kg
• Equipado com um balde amovível e uma base
• Travamento por compactador e chave quadrada

 

PAINEL CE24 + TORRE
Homologado para sinalização rodoviária, formato 50 x 50 cm,
torre de 3 m. Indispensável para sinalizar uma área de serviço.

980223 188 €/Líq.

BARREIRA DE ORIENTAÇÃO 
Criar um caminho de acesso ao terminal ou à descarga no solo.

ERP2 41 €/Líq.

BARREIRA DE CANTO
Para proteger os acessórios da área de 
serviço expostos a eventuais embates.

ERP1 35 €/Líq.
 

M/MOB1549A 374 €/Líq.
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A instalação do seu terminal Euro-Relais

 

A escolha do local
O local deve ser plano e dirigível por num mínimo de 10 M x 10M. Prever postes ou muretes para fixar a sinalização.
Laje de betão de 300 kg/cimento com espessura mínima de 100 mm (especialmente para a instalação de um abrigo) 

Precauções antes da montagem
Antes da inicialização, é imperativo purgar cuidadosamente as canalizações de chegada. 

A área é preparada com a instalação de:

• Eletricidade
Quer com uma tensão de 230 V, com um mínimo de 9 kW (para o parque, chegada monofásica 3 x 10 mm²), diretamente a partir de uma caixa de derivação - Segundo a 
norma NF C
14100 (09/1996) - com a criação de uma ligação à terra, p. ex., por via de uma estaca, ligada à placa de corte do terminal por um condutor de cobre s/revestimento de 25 mm².
Quer a partir de um quadro geral de BT de um edifício privado (campismo) por via de um cabo multicondutor adaptado, comportamento de condutor V/A ligado à terra geral, 
do lado do edifício, e à placa de corte do terminal. Neste caso, com o terminal isolado, se for criada uma ligação à terra específica, esta ligação e a terra do edifício devem ser 
interligadas.
Para prevenir a formação de condensação nos locais com humidade elevada e temperaturas de grandes amplitudes, instala-se um dispositivo de aquecimento. 

• Água potável
Ligação de plástico semirrígido de Ø 25/32 com válvula e purga, redutor de pressão e filtro de rede fornecido (válvula de retenção recomendada). 

• Rede de esgotos
Coletor para fossa ou fossa segundo a legislação regional aplicável. Em qualquer caso, recomenda-se a instalação de uma ou duas câmaras de visita com sifão.
No caso de construção de laje antes da receção do terminal, é necessário instalar 1, 2, 3 ou 4 tubos em cotovelo wc de Ø 100.

Consulte todas as precauções a ter na instalação de 
terminais Euro-Relais no nosso sítio Web: 

http://www.bornes-eurorelais.fr/
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Descriptifs et normes des bornes Euro-Relais 

Ficha técnica Euro-Relais MINI
Peso : 90 kg

Este conjunto inclui:
 
- Uma porta de trancar com duas fechaduras 

- Uma parte de canalização:
• Alimentação de água potável em tubo flexível sanitário com 

uma torneira PRESTO (débito 10 l/min. - duração 30 seg.).
• Um circuito de águas residuais em tubo PVC protegido por 

isolamento térmico (opcional)
• Um sistema de enxaguamento com torneira PRESTO + 4 

bicos de água da descarga de WC químico (débito 30 l/min. - 
duração 6 seg.).

• Uma torneira de enxaguamento PRESTO para conjunto de 
WC (débito 4 l/ min. - duração 15 seg.) com antibloqueio 
integrado.

 

Uma parte elétrica equipada com:
• Um interruptor diferencial 40A - 30 mA aprovado NF 

USE segundo as normas NF EN 61008-1, NF C 15-100 
recomendado LABEL «conforto e segurança» da promotelec.

• Um disjuntor 10 A aprovado NF USE segundo as normas NF 
EN 60947-2 LABEL «conforto mais» da promotelec.

Ficha técnica Euro-Relais Maxi 
Peso : 110 kg 1v - Peso : 120 kg 2v 

Este conjunto inclui:
Uma porta de trancar com três fechaduras
Uma parte elétrica equipada com:
Um interruptor diferencial 40A - 30 mA aprovado NF USE segundo 
as normas NF C 15-100, NF EN 61008-1 recomendado LABEL
«conforto e segurança» da promotelec.
Disjuntores 2 A, 10 A e 16 A aprovados NF USE segundo as 
normas NF EN 60947-2 LABEL «conforto mais» da promotelec. 
Iluminações LED 0,8 W / 220 V
- Uma parte de canalização:
Alimentação de água potável em tubo flexível sanitário com 
uma torneira PRESTO (débito 10 l/min. - duração 30 seg.), 
protegida por um isolamento térmico. Circuito de águas residuais 
em tubo PVC protegido por isolamento térmico. Para atenuar a 
condensação causada pelas diferenças de temperatura, instala-se 
também um convetor. (Opção em Maxi 1V)
Sistema de enxaguamento da descarga de WC químico por 
quatro bicos de água (débito 30 l/min. - duração 20 seg.).
Uma torneira de enxaguamento para conjunto de WC (débito 4 l/
min. - duração 20 seg.) com antibloqueio integrado.
- Uma parte de pagamento (à escolha):
Caixa que permite o pagamento com cartão s/contacto, código 
QR com o telemóvel ou com a introdução dos números do cartão 
de débito. Um moedeiro de fichas.

Ficha técnica Euro-Relais PARK
Peso : 70 kg

Este conjunto inclui:

Uma porta de trancar com duas fechaduras 

Uma parte elétrica equipada com:
Um interruptor diferencial 40A - 30 mA aprovado NF USE segundo 
as normas NF C 15-100, NF EN 61008-1 recomendado LABEL 
«conforto e segurança» da promotelec.
Disjuntores de 2 A, 10 A e 16 A aprovados NF USE segundo
as normas NF EN 60947-2 LABEL «conforto mais» da
promotelec.
Quatro disjuntores diferenciais 16 A - 30 mA aprovados NF USE 
segundo as normas NF EN 60947-2.
Quatro tomadas P17 estanques.
Iluminações LED 0,8 W / 220 V. 

Uma parte de pagamento:
Caixa que permite o pagamento com cartão s/contacto, código 
QR com o telemóvel ou com a introdução dos números do cartão 
de débito.
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Representante Euro-Relais
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EURO-RELAIS
TRIGANO MDC
ZA Le Haut-Éclair
72600 MAMERS

Tél. 02 43 31 12 32
Fax 02 43 31 12 31
www.bornes-eurorelais.com
contact@bornes-eurorelais.com

Fabrico www.bornes-eurorelais.com
3500 áreas na Europa

Proximidade da cidade

A Euro-Relais apresenta uma solução chave-na-mão para 
desenvolver o turismo e valorizar o património cultural do seu 
município. A Euro-Relais apresenta soluções ao seu alcance. 
Com a  Euro-Relais, os nossos serviços fazem a diferença! 
Aproveite esta oportunidade para otimizar o número de turistas no 
seu município! Os comerciantes da sua cidade/vila agradecem-
lhe! Inevitavelmente, com a Euro-Relais, os turistas não hesitam 
em parar e ficar na sua região.

Proteção do ambiente
A proteção do ambiente passou a ser prioritária, pelo que 
a Euro-Relais cria espaços sustentáveis. A solução é ideal 
porque acaba com o turismo selvagem! Como milhares de 
autocaravanas circulam anualmente em toda a Europa, a Euro-
Relais apresenta conselhos e soluções! Disponibilizamos um 
grande valor acrescentado apostando num equipamento que 
conjuga segurança, fiabilidade e sustentabilidade.
Com a Euro-Relais, os nossos serviços «premium» fazem 
a diferença! Os terminais Euro-Relais ajudam a proteger 
o ambiente com a recolha de águas cinzentas e negras das 
autocaravanas em cumprimento da lei.

Aumento do número de turistas 

Por certo, pretende que o seu município adquira uma nova 
dimensão! A Euro-Relais efetua o acompanhamento do seu 
projeto de área de serviço e de etapa para que o seu município 
possa captar novos turistas todos os anos. Idealize uma nova 
conceção de serviços e acolhimento que tornarão o seu município 
famoso. Disponibilize comodidades modernas e práticas na 
gestão dos seus espaços turísticos. O seu município encontra-
se num centro estratégico! Com a Euro-Relais, apresentamos 
uma solução multifacetada!

Custo do TERMINAL DE SERVIÇO PARA CARTÃO  8 945 € N.º de passagens de autocaravanas necessário para amor-
tizar o TERMINAL DE SERVIÇO de 

Custo de um reabastecimento de 100 litros de água

3 € 2982
4 € 2236
5 € 1789

Custo do terminal EURO-PARK 6796 €
N.º de passagens de autocaravanas necessário para amortizar o terminal 

EURO-PARK de pagamento com cartão

3 horas de estacionamento com eletricidade 4 € 1699
6 horas de estacionamento com eletricidade 6 € 1132

12 horas de estacionamento com eletricidade 10 € 679
24 horas de estacionamento com eletricidade 15 € 453

Uma amortização rápida para uma solução económica e rendível


