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1.Instruções de segurança importantes
Este manual contém instruções importantes que devem ser seguidas durante a instalação e manutenção
do microinversor para painéis fotovoltaicos APsystems de ligação à rede elétrica. Para reduzir o risco de choque
elétrico e garantir uma instalação e utilização seguras do microinversor APsystems, os seguintes símbolos
são apresentados no documento para indicar condições perigosas e instruções de segurança importantes.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de que está a utilizar a mais recente
versão disponível em https://emea.apsystems.com/resources/library/

AVISO
Indica uma situação na qual a inobservância das instruções pode provocar uma falha grave no equipamento,
ou perigo para as pessoas se não forem devidamente seguidas. Realize esta tarefa com extrema precaução.

ATENÇÃO
Indica uma informação importante para o uso ideal do microinversor. Siga atentamente estas instruções.

1.1 Instruções de segurança
 A instalação e/ou substituição de microinversores APsystems deve ser realizada apenas por profissionais

devidamente qualificados.

 Realize todas as instalações elétricas de acordo com as especificações elétricas locais.

 Antes de instalar ou utilizar o microinversor APsystems, leia as instruções e indicações de alerta nos
documentos técnicos, no sistema microinversor APsystems e no sistema de painéis solares.

 NÃO desligue o módulo fotovoltaico do microinversor APsystems sem desligar primeiramente a alimentação AC.

 O corpo do microinversor APsystems é o dissipador térmico, que pode atingir temperaturas de 80 ºC.
 Para reduzir o risco de queimaduras, não toque no corpo do microinversor.

 NÃO tente reparar o microinversor APsystems. Em caso de suspeita de avaria do microinversor, entre
 em contacto com o serviço local de apoio técnico da APsystems para iniciar o processo de resolução
 de problemas e obter um número RMA (autorização de devolução de produto) de forma a iniciar o processo

de substituição, se necessário. Se danificar ou abrir o microinversor APsystems, a garantia é anulada.

 Cuidado!
Ao ligar um microinversor, é recomendável começar por ligar o cabo de barramento AC à terra
e seguidamente ligar o conector AC de modo a assegurar a ligação adequada à terra do microinversor;
seguidamente, realize as ligações DC. Para desligar o microinversor, comece por abrir o disjuntor
de derivação para desligar a AC mantendo o condutor de terra no disjuntor de derivação ligado
ao microinversor e, de seguida, desligue as entradas DC.

 Instale disjuntores AC no lado AC do microinversor.
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1.Instruções de segurança importantes
1.2 Declaração de interferência radioelétrica

Compatibilidade eletromagnética：O microinversor APsystems pode emitir energia de radiofrequência.

Se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais

à comunicação rádio.

O microinversor APsystems obedece aos regulamentos de compatibilidade eletromagnética, que se destinam

a proporcionar proteção adequada contra interferências nocivas numa instalação residencial.

No entanto, se o microinversor provocar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão,
recomendamos tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

A) Reorientar ou deslocar a antena recetora.

B) Aumentar a distância entre o microinversor e o recetor.

C) Ligar o microinversor a uma tomada num circuito no qual o recetor não esteja ligado.

Se a interferência não melhorar após seguir as recomendações indicadas acima, entre em contacto com o serviço
local de apoio técnico da APsystems.
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1.Instruções de segurança importantes

1.3 Símbolos em vez de palavras

Marca registada.

Cuidado, risco de choque elétrico.

Cuidado, superfície quente.

Simbologia de identificação de dispositivos elétricos e eletrónicos conforme a Diretiva 2002/96/CE.
Indica que o dispositivo, acessórios e embalagem não devem ser eliminados como resíduos
municipais não triados e devem ser triados e recolhidos no final da sua utilização. Siga
as determinações ou regulamentos locais de eliminação de resíduos ou entre em contacto com
um representante autorizado do fabricante para obter informações acerca do desmantelamento
do equipamento.

A marcação CE está aposta ao inversor solar para confirmar a observância das normas europeias
sobre baixa tensão e diretivas de compatibilidade eletromagnética.

Consulte as instruções de utilização.

Pessoal devidamente
qualificado

Pessoa devidamente informada ou sob a supervisão de uma pessoa com competências na área
elétrica, que lhe permite compreender os riscos e evitar os perigos que podem ser gerados pela
eletricidade. Para efeitos da informação de segurança deste manual, uma “pessoa devidamente
qualificada” é alguém com conhecimentos dos requisitos de segurança, sistemas elétricos
e compatibilidade eletromagnética, e que esteja autorizada a realizar ligações elétricas, ligações
à terra e identificar equipamentos, sistemas e circuitos de acordo com os procedimentos
de segurança estabelecidos. O inversor e o sistema fotovoltaico devem ser instalados e
manuseados por pessoal devidamente qualificado.
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2.Introdução ao sistema de microinversor APsystems
O microinversor APsystems é utilizado em interação com a rede elétrica, sendo composto por três
elementos-chave:

 Microinversor APsystems
 Unidade de comunicação de energia (ECU) APsystems
 Sistema online de monitorização e análise (EMA) APsystems

Figura 1

SOLAR
PANEL

ENERGY COMMUNICATION UNIT

ECU

EMAInternet

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ENERGIA
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2.Introdução ao sistema de microinversor APsystems

Este sistema integrado reforça a segurança; maximiza a recolha de energia solar; aumenta a fiabilidade
do sistema e simplifica o design, instalação, manutenção e gestão do sistema de energia solar.

Segurança com microinversores APsystems
Numa instalação normal de inversor de string, os módulos fotovoltaicos estão ligados em série. A tensão
é aumentada até atingir o valor de tensão alta (de 600Vcc a 1000Vcc) na extremidade da string fotovoltaica.
Esta tensão DC extremamente alta implica risco de choque elétrico ou arco elétrico, que pode provocar incêndio.
Os módulos fotovoltaicos estão ligados em paralelo durante o uso de um microinversor APsystems. A tensão
na parte de trás de cada módulo fotovoltaico nunca ultrapassa a VOC (tensão em circuito aberto) dos módulos
fotovoltaicos, que por sua vez é inferior a 60 VCC na maioria dos módulos que utilizam microinversores
APsystems. Esta baixa tensão é considerada “segura ao toque” pelas corporações de bombeiros e anula o risco
de choque elétrico, arcos elétricos e incêndio.

Os microinversores APsystems maximizam a produção de energia fotovoltaica
Cada 2 canais de entrada possuem um controlador de ponto de potência máxima (MPPT) que assegura
a produção máxima de energia para a rede elétrica independentemente do rendimento dos módulos
fotovoltaicos dos outros canais no sistema fotovoltaico. Quando os módulos fotovoltaicos no sistema são
afetados pela sombra, poeiras, orientação distinta ou qualquer outra situação que leve um canal a ter
um rendimento inferior aos outros, o microinversor APsystems assegura um rendimento superior do sistema
através da maximização do rendimento individual de cada canal no sistema.

Mais fiável do que os inversores centralizados ou de string
O sistema distribuído do microinversor APsystems previne a existência de pontos únicos de falha do sistema
no sistema fotovoltaico. Os microinversores APsystems são concebidos para funcionar a toda a potência
a temperaturas ambiente exterior máxima de 65 ºC (149 ºF). A caixa do inversor foi concebida para instalação
no exterior e respeita a classificação IP67 para invólucros de uso no exterior.

Instalação simples
Os microinversores APsystems são compatíveis com a maioria dos módulos fotovoltaicos de 60 e 72 células
ou módulos fotovoltaicos de 120 e 144 meias células. (Para confirmar a compatibilidade do módulo fotovoltaico
com o microinversor APsystems, pode recorrer à nossa ferramenta online de compatibilidade de módulos
“E-decider” ou entrar em contacto com o serviço local de apoio técnico da APsystems).
A instalação requer alguns acessórios e os microinversores proporcionam grande versatilidade ao instalador:
os microinversores podem, de facto, ser instalados em telhados com diversas orientações ou em módulos
com diversas orientações.
Do mesmo modo, o utilizador final pode aumentar o seu sistema sempre que quiser com recurso a microinversores.

Monitorização e análise inteligente do rendimento do sistema
Para instalar a Unidade de comunicação de energia (ECU) APsystems, basta ligá-la a qualquer tomada de parede
e disponibilizar uma ligação por Ethernet ou Wi-Fi a um router ou modem de banda larga. Após a instalação
e configuração da ECU (ver manual de instruções da ECU), a rede integral de microinversores APsystems
comunica automaticamente com o servidor de Internet de monitorização e análise de energia (EMA) APsystems.
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3.Introdução ao microinversor APsystems QT2
A 2.ª geração de microinversores trifásicos nativos quádruplos da APsystems atinge saídas de potência inéditas

de 2000VA para se adaptar aos mais potentes módulos fotovoltaicos da atualidade. Com saída de ajuste trifásica,

quatro entradas DC e sinal ZigBee encriptado, o QT2 consegue tirar o máximo benefício de uma arquitetura

totalmente nova.

É concebido de forma inovadora, tornando-o num produto singular capaz de otimizar ao máximo a produção

de energia. Os componentes estão protegidos por silicone de modo a reduzir a tensão nos elementos eletrónicos,

promover a dissipação térmica, reforçar a sua impermeabilidade e garantir a fiabilidade máxima

do sistema através de rigorosos métodos de ensaio, incluindo ensaio de durabilidade acelerada. O acesso

a dados sobre energia a qualquer momento através de aplicações ou do portal web permite realizar diagnósticos

e manutenção por via remota.

O novo QT2 interage com as redes elétricas através do chamado RPC, ou controlo de potência reativa,

que oferece uma gestão melhorada dos picos de energia fotovoltaica na rede elétrica. Oferece também

um rendimento máximo de 97% com menos 20% de componentes relativamente ao produto da geração anterior.

O QT2 é um produto verdadeiramente transformador em instalações trifásicas para painéis fotovoltaicos

residenciais ou comerciais.

Características principais do produto:

 Concebido para ligações a redes trifásicas

 4 canais de entrada com baixa tensão DC, 2 MPPT

 Uma única unidade liga-se a 4 módulos

 Potência máxima contínua de saída AC até 2000VA

 Desenvolvido para proporcionar compatibilidade máxima com os módulos de maior potência disponíveis

(20A de corrente máxima de entrada)

 Relé de proteção de segurança integrado

 Fator de potência de saída regulável

 Saída de ajuste trifásica
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4.Instalação do sistema de microinversor APsystems
A instalação de um sistema fotovoltaico com microinversores APsystems é simples. Cada microinversor
é facilmente montado na estrutura do painel fotovoltaico, diretamente abaixo do(s) módulo(s) fotovoltaico(s).
O módulo fotovoltaico liga-se diretamente ao microinversor através de fios DC de baixa tensão, eliminando assim
o risco de alta tensão DC.
A instalação DEVE obrigatoriamente obedecer aos regulamentos e normas técnicas locais.
Declaração especial: recomendamos a instalação de um DDR apenas se tal for exigido pelas especificações
elétricas locais.

AVISO
①. Realize todas as instalações elétricas de acordo com as especificações elétricas locais.
②. Atenção: a instalação e/ou substituição de microinversores APsystems deve ser realizada apenas
por profissionais devidamente qualificados.
③. Antes de instalar ou utilizar um microinversor APsystems, leia as instruções e avisos nos documentos

técnicos e no próprio sistema microinversor APsystems, bem como no sistema de painéis
fotovoltaicos.

④. A instalação deste equipamento comporta risco de choque elétrico.
⑤. Não toque em qualquer parte do sistema sob tensão, incluindo o sistema fotovoltaico, quando
o sistema estiver ligado à rede elétrica.

ATENÇÃO
Recomendamos vivamente a instalação de dispositivos protetores de sobretensão na caixa AC dedicada,
mesmo que esta instalação não seja exigida pelas especificações elétricas locais.

4.1 Acessórios adicionais fornecidos pela APsystems
 Cabo de barramento AC
 Terminal do cabo de barramento AC
 Terminal T-CONN do cabo de barramento AC
 ECU
 Conectores AC macho/fêmea

4.2 Outros acessórios necessários que não são fornecidos pela APsystems
Para além do seu sistema fotovoltaico e equipamento associado, os seguintes objetos poderão ser necessários:

 uma caixa de junção de ligação AC;
 equipamento de montagem adequado à estrutura do módulo;
 tomadas e chaves para montagem do equipamento.
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4.Instalação do sistema de microinversor APsystems

4.3 Procedimento de instalação

4.3.1 1.º passo – Confirmar que a voltagem da rede corresponde à tensão nominal
do microinversor

4.3.2 2.º passo – Distribuição do cabo de barramento AC
a. Uma das extremidades do cabo de barramento AC é utilizada para aceder à caixa de junção na rede

elétrica.
b. Ligue os condutores do barramento AC: L1 – CASTANHO; L2 – PRETO; L3 – CINZENTO; N - AZUL; PE–

VERDE AMARELO.

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.

AVISO
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.

4.3.3 3.º passo – Ligar os microinversores APsystems à estrutura
a. Assinale a localização do microinversor na estrutura, evitando qualquer obstáculo, como a caixa
b. de junção do módulo fotovoltaico.
c. Monte um microinversor numa destas localizações assinaladas recorrendo ao equipamento

recomendado pelo fornecedor da estrutura do módulo; certifique-se de que a anilha para ligação à terra
está voltada para a estrutura do painel fotovoltaico.

Figura 2

M8
(Não fornecido pela APsystems)
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4.Instalação do sistema de microinversor APsystems

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.

4.3.4 4.º passo – Ligar o sistema à terra
Existem 2 formas de ligar os microinversores da gama QT2 à terra.
1. Através da colocação da anilha para ligação à terra.
Após a instalação segura dos microinversores e da estrutura, a anilha para ligação à terra do microinversor pode
ser ligada à estrutura para garantir uma ligação adequada à terra.

Figura 3

2. Através da ligação à terra por fio de cobre.
Ligue o fio de cobre de ligação à terra ao terminal de terra.

Figura 4

4.3.5 5.º passo – Ligar o microinversor APsystems ao cabo de barramento AC
Introduzir o conector AC do microinversor no conector do cabo auxiliar. Deverá ouvir um “clique” que confirma
que a ligação está segura.

Figura 5

4.Instalação do sistema de microinversor APsystems

anilha para ligação à terra Aviso
de lesão na mão
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4.Instalação do sistema de microinversor APsystems

Interface do conector AC da esquerda para a direita.

Figura 6

Proteja os conectores não utilizados com terminais T-CONN para cabos de barramento.

Figura 7

4.3.6 6.º passo – Instalar um terminal de cabo de barramento na extremidade
do cabo de barramento AC

A. Descarne o revestimento
do cabo

B. Introduza a extremidade
do cabo no terminal

C. Insira cinco fios no
orifício dos fios do núcleo
do corpo

D. Apertar a porca com
2.5±0.5N.m·até engatar o
mecanismo

Figura 8

PE N L3 L2 L1

Nut/Claw Seal/body/Body
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4.Instalação do sistema de microinversor APsystems

4.3.7 7.º passo – Ligar os microinversores APsystems aos módulos de painel
fotovoltaico

Figura 9

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

ATENÇÃO
 O fio neutro não é obrigatório para ser conectado à grade.
 Compatível com sistemas trifásicos de ligação em estrela e em triângulo.

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.

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.

Figura 10

AVISO
Cada painel fotovoltaico deve estar cuidadosamente ligado ao mesmo canal.
Assegure-se de que não colocou os cabos positivos e negativos DC em canais de entrada incorretos:
o microinversor ficará danificado e a garantia não será aplicada.

X
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4.Instalação do sistema de microinversor APsystems

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

Figura 1`

ATENÇÃO
①. Instale os disjuntores bipolares com a corrente nominal correta ou conforme as especificações

elétricas locais, cuja observância é obrigatória para ligação à rede elétrica.
②. Não se recomenda a instalação de disjuntores de corrente de fuga ou corta-circuito em caso de falha

na terra/arco elétrico.

4.3.9 9.º passo – Cabo de extensão AC

Figura 11

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.

Cabo de extensão AC

Terminal do cabo
de barramento

Conectores AC macho/fêmea

CONTADOR
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4.Instalação do sistema de microinversor APsystems

4.3.10 10.º passo – Completar o mapa de instalação da APsystems
a. Cada microinversor APsystems possui 2 etiquetas removíveis com número de série.
b. Para completar 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,
d. o que irá ajudar mais tarde a confirmar a posição do microinversor sem ser necessário desmontar
e. o módulo fotovoltaico.

Figura 14

ATENÇÃO
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).

4.3.11 11.º passo – Sinal de aviso
Deve ser colocado um sinal de aviso em local visível a qualquer pessoa que aceda a qualquer parte sob tensão
de modo a alertar para a necessidade de desligar as mesmas. É imperativo verificar que a fonte de alimentação,
os circuitos de medição (linhas de leitura) e outras partes não se encontram isoladas da rede quando
o comutador de proteção da interface estiver aberto.
As etiquetas de aviso devem ser colocadas, no mínimo, nos seguintes locais:

 No quadro de distribuição (painel do operador da rede de distribuição e unidade consumidora) ao qual
está ligado o gerador do sistema fotovoltaico;

 Em todos os quadros de distribuição entre a unidade consumidora e o gerador do sistema fotovoltaico;
 No próprio gerador do sistema fotovoltaico;
 Em todos os pontos de isolamento do gerador fotovoltaico

AVISO
alimentação

dupla

Não realizar tarefas neste equipamento até
que esteja isolado da rede elétrica
e da alimentação de geração local

Isolar gerador local no
Isolar alimentação da rede elétrica no

Conector fotovoltaico
Conector AC
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5.Instruções de utilização do sistema de
Para utilizar o sistema fotovoltaico de microinversor APsystems:

1. LIGUE o disjuntor AC em cada circuito de derivação AC nos microinversores.

2. LIGUE o disjuntor AC principal da rede elétrica. O seu sistema irá começar a produzir energia passado
aproximadamente um minuto.

3. Os dados do microinversor estarão disponíveis na aplicação Gestor EMA ou no portal da Internet do EMA.

Em alternativa, o estado do microinversor pode ser indicado pela sequência de luzes de LED (ver secção 6.1)

ATENÇÃO
Assim que a ECU estiver devidamente instalada, os microinversores APsystems irão começar a enviar
dados sobre o rendimento para a ECU. O tempo de envio de dados de todos os microinversores no sistema
para a ECU varia conforme o número de microinversores no sistema.
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6.Resolução de problemas
O pessoal devidamente qualificado pode seguir as seguintes etapas de resolução de problemas se o sistema
fotovoltaico não estiver a funcionar corretamente:

6.1 Indicações de estado e relatório de erros
Se estiverem acessíveis e visíveis, as luzes de LED de funcionamento podem proporcionar boas indicações sobre
o estado do microinversor.

6.1.1 LED de inicialização
Luz verde intermitente que pisca rapidamente dez vezes assim que a alimentação DC é fornecida
ao microinversor, indicando uma inicialização correta.

6.1.2 LED de funcionamento
Luz verde intermitente a piscar lentamente (a cada 5 segundos) – A produzir energia e a comunicar com a ECU
Luz vermelha intermitente a piscar lentamente (a cada 5 segundos) – Não está a produzir energia
Luz verde intermitente a piscar rapidamente (a cada 2 segundos) – Não está a comunicar com a ECU há mais
de 60 minutos, mas continua a produzir energia.
Luz vermelha intermitente a piscar rapidamente (a cada 2 segundos) – Não está a comunicar com a ECU
há mais de 60 minutos e não está a produzir energia.
Luz vermelha constante – predefinição, proteção de falha na ligação à terra no lado DC, consultar secção 6.1.3

6.1.3 Erro de GFDI
Uma luz LED vermelha constante indica que o microinversor detetou um erro do corta-circuito em caso de falha
na ligação à terra (GFDI) no sistema fotovoltaico. A luz LED irá continuar vermelha e a ECU irá continuar a indicar
erro se o erro do GFDI não for resolvido. Entre em contacto com o serviço local de apoio técnico da APsystems.

6.2 Aplicação ECU
A ferramenta recomendada para a resolução presencial de problemas é a aplicação ECU (disponível na aplicação
Gestor EMA). Ao ligar a aplicação ECU ao hotspot ECU (para mais informações, consulte o manual de utilizador
da ECU), o instalador pode verificar o estado de cada microinversor (produção, comunicação), bem como a força
do sinal ZigBee, o perfil da rede elétrica e outros dados úteis para a resolução de problemas.

6.3 EMA do instalador (portal da Internet ou aplicação Gestor EMA)
Antes de se deslocar até ao local com vista à resolução de problemas, o instalador tem também a possibilidade
de verificar todas as informações por via remota através da sua conta de instalador no portal da Internet ou na
aplicação Gestor EMA (para mais informações, consulte o manual de utilizador da aplicação ECU). O acesso a dados
sobre os módulos (DC, AC, tensões e correntes) proporciona uma primeira indicação sobre potenciais problemas.

6.4 Guia de resolução de problemas
Os instaladores profissionais também podem consultar o nosso Guia de resolução de problemas
(https://emea.apsystems.com/resources/library/, secção recursos) para obter recomendações em maior detalhe
sobre a resolução de problemas e reparação de instalações fotovoltaicas com microinversores APsystems.

https://emea.apsystems.com/resources/library/
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6.Resolução de problemas

6.5 Apoio técnico da APsystems
A equipa local de apoio técnico da APsystems está disponível para ajudar os instaladores profissionais a conhecer
melhor os nossos produtos e a diagnosticar instalações quando necessário.

AVISO
Não tente reparar microinversores APsystems. Entre em contacto com o serviço local de apoio técnico
da APsystems.

AVISO
①. Nunca desligue os conectores dos fios DC sob carga. Antes de desligar, certifique-se de que não existe

fluxo de corrente nos fios DC.
②. Antes de desligar os fios do módulo fotovoltaico do microinversor APsystems, é indispensável desligar

a alimentação AC.
③. A alimentação do microinversor APsystems tem origem na alimentação DC do módulo fotovoltaico.

APÓS desligar a alimentação DC, quando restabelecer a ligação entre os módulos fotovoltaicos
e o microinversor, a luz vermelha intermitente a piscar rapidamente deve ser seguida da luz verde

intermitente de LED a piscar dez vezes.

6.6 Manutenção
Os microinversores APsystems não requerem qualquer manutenção periódica específica.
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7.Substituir um microinversor

Siga o procedimento para substituir um microinversor APsystems avariado

A. Desligue o microinversor APsystems do módulo fotovoltaico pela seguinte ordem:
1. Desligue o disjuntor de derivação para desligar a AC.
2. Desligue o conector AC do inversor do barramento AC.
3. Desligue os conectores de fios DC do módulo fotovoltaico do microinversor.
4. Retire o microinversor da estrutura do sistema fotovoltaico.

B. Instale o microinversor de substituição na estrutura. Lembre-se de verificar a luz verde intermitente de LED
assim que ligar os cabos DC ao novo microinversor.

C. Ligue o cabo AC do microinversor de substituição ao barramento AC.

D. Feche o disjuntor de derivação e verifique o funcionamento correto do microinversor de substituição.

E. Utilize a função “Substituir” para atualizar o microinversor no Gestor EMA e atualize o mapa do sistema com as
novas etiquetas de número de série.
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8.Dados técnicos
Consulte a ficha técnica para obter os dados técnicos.

AVISO
①. Confirme a compatibilidade entre as características de tensão e corrente do seu módulo fotovoltaico
e as do microinversor APsystems. Consulte a ficha técnica do microinversor.
②. A gama de tensão de funcionamento do módulo fotovoltaico deve encontrar-se dentro dos limites

permitidos da gama de tensão de entrada do microinversor APsystems.
③. A tensão máxima em circuito aberto do módulo fotovoltaico não deve ultrapassar a tensão máxima
de entrada do microinversor APsystems.

22/12/2022 Rev1.0
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9.QT2 – Esquema de ligação

9.1 Exemplo de esquema de ligação

Figura 14

ATENÇÃO
 O fio neutro não é obrigatório para ser conectado à grade.
 Compatível com sistemas trifásicos de ligação em estrela e em triângulo.

ECU

CASTANHO – L1
PRETO – L2
CINZENTO – L3
AZUL – N
VERDE AMARELO – PE

PAINEL
SOLAR

TERMINAL DO CABO DE BARRAMENTO
INSTALADO NA EXTREMIDADE
DO CABO DE BARRAMENTO AC

CAIXA DE JUNÇÃO AC

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO
DE ENERGIA

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
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10.Mapa de instalação de microinversor APsystems
O mapa de instalação APsystems é um diagrama da localização física de cada microinversor na sua instalação fotovoltaica. Cada microinversor APsystems possui duas etiquetas
com o número de série. Destaque uma etiqueta e cole-a no respetivo local de acordo com o mapa de instalação APsystems.
Modelo de mapa de instalação

Instalador: Tipo de módulo fotovoltaico: Qtd.:
Folha___de____

Proprietário: Tipo de microinversor: Qtd.:

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 Coluna 7

Linha 1

Linha 2

Linha 3

Linha 4

Linha 5

Linha 6

Linha 7

Linha 8

Linha 9

Linha 10

sN
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