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DS3D Microinversor Guia de Instalação Rápida
1.ºpasso. Confirmar que a voltagem da rede corresponde à tensão nominal do microinversor
2.ºpasso. Distribuição do cabo de barramento AC Y3
a. Umadas extremidades do cabo de barramento AC é utilizada para aceder à caixa de junção na rede elétrica.
b. Ligue os condutores do barramento AC: L – CASTANHO; N – AZUL; PE – AMARELO VERDE.

AVISO: O esquema de cores dos cabos pode ser diferente consoante os regulamentos locais. Verifique a
correspondência de todos os fios da instalação antes de ligar ao barramento AC. A ligação incorreta dos cabos pode
danificar os microinversores de forma irreparável: Estes danos não são cobertos pela garantia.

3.º passo. Ligar os microinversores APsystems à estrutura
AVISO: Instalar os microinversores (incluindo os conectores DC e AC) por baixo dos módulos fotovoltaicos para evitar
exposição direta a chuva, raios ultravioleta ou outros fatores meteorológicos prejudiciais. Deixar um espaço mínimo de 1,5 cm
entre a parte de baixo e de cima da caixa do microinversor para não interferir no fluxo de ar. A estrutura deve estar
devidamente ligada à terra de acordo com as especificações elétricas locais.

4.º passo. Ligar o sistema à terra

5.º passo. Ligar o microinversor APsystems ao cabo de barramento AC

6.º passo. Instalar um terminal de cabo de barramento na extremidade do cabo de barramento AC
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ATENÇÃO: NÃO segure no microinversor pelo cabo AC. Tal ação pode desligar, parcial ou completamente, o cabo AC da
unidade e dar origem a mau funcionamento.
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Terminal de terra

Click

Digitalize este código QR para
aceder a informações sobre
os nossos produtos e aplicações.

a. Assinale a localização do microinversor na estrutura,
evitando qualquer obstáculo, como a caixa de junção do
módulo fotovoltaico.

b.Monte um microinversor numa destas localizações
assinaladas recorrendo ao equipamento recomendado
pelo fornecedor da estrutura do módulo.

O cabo de barramento AC Y3 possui um fio de ligação à terra
de proteção: este fio pode bastar para assegurar uma ligação
à terra adequada de todo o sistema fotovoltaico. No entanto,
em certas regiões com requisitos especiais de ligação à terra,
poderá ser necessário realizar ligações à terra externas com
recurso ao terminal de terra fornecido com o microinversor.

①Prática recomendada: utilize a ferramenta de desbloqueio do
cabo de barramento AC para desligar os conectores.

②AVISO: Interface do conector AC da esquerda para a direita.

③AVISO: Proteja os conectores não utilizados com terminais
Y-CONN para cabos de barramento.

Introduzir o conector AC do microinversor no conector do cabo
auxiliar. Deverá ouvir um “clique” que confirma que a ligação
está segura.
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7.º passo. Ligar os microinversores APsystems aos módulos de painel fotovoltaico

8.º passo. Ligar os microinversores APsystems à rede elétrica

9.º passo. Cabo de extensão AC

10.º passo. Completar o mapa de instalação da APsystems

AVISO: ①.A disposição no mapa de instalação dos números de série dos microinversores é indicada apenas para uma
instalação normal.

②.O mapa de instalação encontra-se disponível na última página dos anexos deste manual.
③.Utilize a aplicação ECU (disponível no Gestor EMA) para digitalizar os números de série no mapa durante a
configuração da ECU (para mais informações, consulte o manual de instruções da ECU).

As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.(Por favor, baixe os manuais em www.APsystems.com).

Bus Cable End Cap
Male/Female AC Connectors

AC Extension Cable

Retirar os terminais do
conector DC antes de ligar aos
módulos fotovoltaicos.

× × √ √

AVISO: Verifique novamente se todos os cabos AC e DC estão
devidamente instalados. Assegure-se de que nenhum fio AC e/ou
DC se encontra comprimido ou danificado. Certifique-se de que
todas as caixas de junção estão devidamente fechadas.
ATENÇÃO: Cada canal liga-se a 2 módulos fotovoltaicos em série
(no caso de módulos fotovoltaicos com VOC<60V).O canal de
entrada não irá funcionar se estiver ligado a um só módulo
(VOC<60V).Quer isto dizer que o número de módulos fotovoltaicos
no sistema é um número par.
ATENÇÃO:Ao ligar os cabos DC, o microinversor deve mostrar de
imediato uma luz verde intermitente que piscará dez vezes. Isto
acontece assim que os cabos DC forem ligados e serve para
demonstrar que o microinversor está a funcionar corretamente.
Esta função de verificação irá iniciar e terminar no espaço de 10
segundos após ligar a unidade, pelo que deve prestar atenção a
estas luzes quando ligar os cabos DC.

a. Instale os disjuntores bipolares com a corrente
nominal correta ou conforme as especificações
elétricas locais, cuja observância é obrigatória
para ligação à rede elétrica.

b. Não se recomenda a instalação de disjuntores de
corrente de fuga ou corta-circuito em caso de
falha na terra/arco elétrico.

Se for necessário um cabo de extensão AC, é possível
ligar o cabo de barramento AC e o cabo de extensão AC
numa caixa de junção ou utilizar um par de conectores
AC macho/fêmea fornecido opcionalmente pela
APsystems.

a. Cada microinversor APsystems possui 2 etiquetas
removíveis com número de série.

b. Para concluir o mapa de instalação, cole a etiqueta
de identificação de cada microinversor no local
correto.

c. A segunda etiqueta com o número de série pode ser
colada na estrutura do módulo do painel solar, o
que irá ajudar mais tarde a confirmar a posição do
microinversor sem ser necessário desmontar o
módulo fotovoltaico.
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