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1 Observações relativas a este documento

1.1 Aplicabilidade
Este documento é válido para os seguintes modelos de aparelho a partir da versão de firmware
2.0.1.R:
• SB1.5-1VL-40 (Sunny Boy 1.5)
• SB2.5-1VL-40 (Sunny Boy 2.5)

1.2 Grupo-alvo
Este documento destina-se a técnicos especializados e ao utilizador final. As actividades que neste
documento estão assinaladas com um símbolo de aviso e a designação “Técnico especializado”
devem ser executadas exclusivamente por técnicos especializados. As actividades que não
requerem nenhuma qualificação especial não estão assinaladas e podem ser executadas também
por utilizadores finais. Os técnicos especializados devem ter as seguintes qualificações:
• Conhecimento sobre o funcionamento e a operação de um inversor
• Formação sobre perigos e riscos na instalação e operação de aparelhos e sistemas eléctricos
• Formação sobre a instalação e colocação em serviço de aparelhos e sistemas eléctricos
• Conhecimento sobre as normas e directivas em vigor
• Conhecimento e cumprimento deste documento, incluindo todos os avisos de segurança

1.3 Informações adicionais
Encontrará hiperligações para informações adicionais em www.SMA-Solar.com:

Título do documento Tipo de documento
Localização de erros, limpeza e colocação fora de serviço Manual de assistência

"Grau de rendimento e derating"
Rendimentos e comportamento de derating dos inversores do mode-
lo Sunny Boy, Sunny Tripower e Sunny Mini Central

Informação técnica

"Application for SMA Grid Guard Code" Certificado

"Disjuntor"
Dimensionamento e selecção de um disjuntor CA adequado para
inversores sob influências específicas da energia fotovoltaica

Informação técnica

"Critérios para a selecção de um dispositivo diferencial" Informação técnica

"Derating de temperatura"
Causas do derating de temperatura e possíveis medidas de resolu-
ção

Informação técnica
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Título do documento Tipo de documento
"Protecção contra sobretensão"
Medidas para protecção contra raios e sobretensões de sistemas
fotovoltaicos

Informação técnica

"Sistemas Webconnect no Sunny Portal"
Registo no Sunny Portal

Manual de utilização

1.4 Símbolos
Símbolo Explicação

Aviso que, se não observado, será imediatamente
fatal ou causará uma lesão grave

Aviso que, se não observado, poderá ser fatal ou
causar uma lesão grave.

Aviso que, se não observado, poderá causar uma
lesão leve ou moderada

Aviso que, se não observado, poderá causar da-
nos materiais

Capítulo em que são descritas actividades que
apenas podem ser executadas por técnicos especi-
alizados

Informação importante para um determinado tema
ou objectivo, sem ser relevante para a segurança

Pré-requisito que é necessário estar cumprido para
se alcançar um determinado objectivo

Resultado pretendido

Problema eventualmente ocorrido

1.5 Nomenclatura
Designação completa Designação neste documento
Sunny Boy Inversor, produto
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1.6 Sinalizações
Sinalização Aplicação Exemplo
negrito • Textos no visor

• Elementos numa interface de
utilizador

• Ligações
• Elementos que deve seleccionar
• Elementos que deve introduzir

• É possível ler o valor no
campo Energia.

• Seleccione Configurações.
• Introduza o valor 10 no
campo Minutos.

> • Une vários elementos que deve
seleccionar

• Seleccione Configurações
> Data.

[Botão]
[Tecla]

• Botão ou tecla que deve
seleccionar ou premir

• Clique em [Seguinte].
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2 Segurança

2.1 Utilização prevista
O Sunny Boy é um inversor fotovoltaico sem transformador que converte a corrente contínua do
gerador fotovoltaico em corrente alternada adequada à rede, injectando-a depois na rede
eléctrica pública.
O produto é adequado à utilização no exterior e no interior.
O produto só pode ser operado com geradores fotovoltaicos que correspondam à classe de
protecção II conforme a IEC 61730, classe de utilização A. Os módulos fotovoltaicos usados têm
de ser adequados para a utilização com este produto.
Módulos fotovoltaicos com grande capacidade à terra apenas podem ser utilizados se a sua
capacidade de acoplamento não exceder 900 nF (para informações relativas ao cálculo da
capacidade de acoplamento, ver informação técnica "Correntes de fuga capacitivas" em
www.SMA-Solar.com).
As condições operacionais permitidas de todos os componentes têm de ser sempre respeitadas.
O produto só pode ser utilizado em países para os quais esteja homologado ou para os quais
tenha sido aprovado pela SMA Solar Technology AG e pelo operador da rede.
Utilizar o produto exclusivamente de acordo com as indicações da documentação em anexo e as
normas e directivas em vigor no local de instalação. Qualquer outra utilização pode resultar em
danos físicos ou materiais.
Intervenções no produto, p. ex., modificações e conversões, só são permitidas se tal for
expressamente autorizado, por escrito, pela SMA Solar Technology AG. Intervenções não
autorizadas têm como consequência a cessação dos direitos relativos à garantia, bem como, em
regra, a anulação da licença de operação. A SMA Solar Technology AG não assume qualquer
responsabilidade por danos resultantes de tais intervenções.
Qualquer outra utilização do produto, que não se encontre descrita como utilização prevista, é
considerada como desadequada e indevida.
Os documentos fornecidos são parte integrante do produto. Os documentos têm de ser lidos,
respeitados e guardados sempre em local acessível.
A placa de identificação tem de estar sempre afixada no produto.

2.2 Avisos de segurança
Este capítulo contém avisos de segurança que têm de ser sempre respeitados em todos os
trabalhos no e com o produto.
Para evitar danos pessoais e materiais e para garantir um funcionamento duradouro do produto,
leia este capítulo com atenção e siga sempre todos os avisos de segurança.

2 SegurançaSMA Solar Technology AG
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Perigo de morte devido a tensões elevadas do gerador fotovoltaico
Quando há incidência de luz solar, o gerador fotovoltaico produz tensão contínua perigosa, que
se mantém nos condutores CC e nas peças condutoras de tensão do inversor. Tocar nos
condutores CC ou em peças condutoras de tensão pode originar choques eléctricos
extremamente perigosos. Se separar do inversor os conectores de ficha CC sob carga, pode
ocorrer um arco eléctrico que cause um choque eléctrico ou queimaduras.
• Não entrar em contacto com extremidades de cabos a descoberto.
• Não tocar nos condutores CC.
• Não tocar em peças condutoras de tensão no inversor.
• O inversor deve ser montado, instalado e colocado em funcionamento exclusivamente por
técnicos especializados devidamente qualificados.

• Caso ocorra um erro, este deverá ser solucionado exclusivamente por técnicos
especializados.

• Antes de qualquer trabalho no inversor, colocar sempre o inversor sem tensão conforme
descrito neste documento (ver capítulo 10 "Colocar o inversor sem tensão", página 56).

Perigo de morte devido a tensões elevadas no inversor
Tocar em peças condutoras de tensão no interior do inversor pode originar choques eléctricos
extremamente perigosos. Algumas peças precisam de, pelo menos, 5 minutos para se
descarregarem, mesmo depois de o inversor ser colocado sem tensão.
• Não abrir o inversor.

Perigo de morte devido a choque eléctrico
Pode ocorrer um choque eléctrico muito perigoso caso se toque num módulo fotovoltaico ou
numa armação de gerador que não estejam ligados à terra.
• Ligar de forma contínua e à terra os módulos fotovoltaicos, a armação do gerador e as
superfícies condutoras de electricidade. Ao fazê-lo, respeitar os regulamentos em vigor no
local.

Danos no inversor devido à utilização de produtos de limpeza
• Se o inversor estiver sujo, limpar a caixa, a tampa da caixa, a placa de identificação e os
LED exclusivamente com água limpa e um pano.

2 Segurança SMA Solar Technology AG

Instruções de serviçoSB15-25-BE-pt-1010



3 Material fornecido
Verifique se o material fornecido está completo e se apresenta danos exteriores visíveis. Se o
material fornecido estiver incompleto ou danificado, contacte o seu vendedor especializado.

Figura 1: Material fornecido

Posição Quantidade Designação
A 1 Inversor

B 1 Conector de ficha CC negativo

C 1 Conector de ficha CC positivo

D 1 Grampo de fixação

E 1 Parafuso de cabeça cilíndrica M5x16

F 1 Anilha de mola

G 1 Anilha plana

H 1 Ficha CA

3 Material fornecidoSMA Solar Technology AG
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Posição Quantidade Designação
I 1 Tampa de ligações

K 1 Instruções sumárias com autocolante para palavra-passe
no lado de trás
O autocolante contém as seguintes informações:
• Código de identificação PIC (Product Identification
Code) para registo do sistema fotovoltaico no Sunny
Portal

• Código de registo RID (Registration Identifier) para
registo do sistema fotovoltaico no Sunny Portal

• Palavra-passe WLAN WPA2-PSK (Wi-Fi Protected
Access 2 - Preshared Key) para aceso directo ao
inversor via WLAN

3 Material fornecido SMA Solar Technology AG
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4 Descrição do produto

4.1 Sunny Boy
O Sunny Boy é um inversor fotovoltaico sem transformador que converte a corrente contínua do
gerador fotovoltaico em corrente alternada adequada à rede, injectando-a depois na rede
eléctrica pública.

B

A

C

D

Figura 2: Elementos do Sunny Boy

Posição Designação
A Interruptor-seccionador de CC

O inversor está equipado com um interruptor-seccionador de corrente contí-
nua. Se o interruptor-seccionador de CC estiver na posição I, ele estabelece
uma ligação condutora entre o gerador fotovoltaico e o inversor. Se o inter-
ruptor-seccionador de CC for regulado para a posição O, o circuito de cor-
rente CC é interrompido e o gerador fotovoltaico é completamente separado
do inversor. A separação é efectuada em todos os pólos.

B LED
Os LED assinalam o estado operacional do inversor.

4 Descrição do produtoSMA Solar Technology AG
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Posição Designação
C Tampa de ligações

Área de ligação com uniões roscadas de cabos para ligação da rede eléctri-
ca pública e da rede local

D Placa de identificação
A placa de identificação identifica o inversor inequivocamente. As informa-
ções que constam da placa de identificação são necessárias para a utiliza-
ção segura do produto e no contacto com a linha de assistência da SMA. A
placa de identificação tem de estar sempre afixada no produto. Na placa de
identificação encontra as seguintes informações:
• Modelo do aparelho (Model)
• Número de série (Serial No.)
• Data de fabrico (Date of manufacture)
• Código de identificação (PIC) para o registo no Sunny Portal
• Código de registo (RID) para o registo no Sunny Portal
• Palavra-passe WLAN (WPA2-PSK) para acesso directo ao inversor via
WLAN

• Características específicas do aparelho

Símbolos no inversor e na placa de identificação

Símbolo Explicação
Inversor
Juntamente com o LED verde, o símbolo indica o estado operacio-
nal do inversor

Respeitar a documentação
Juntamente com o LED vermelho, o símbolo assinala um erro (ver in-
formações relativas à eliminação de erros no manual de assistência
em www.SMA-Solar.com)

Transmissão de dados
Juntamente com o LED azul, o símbolo indica uma ligação activa do
inversor à rede

Condutor de protecção
Este símbolo identifica o local para a ligação de um condutor de
protecção.

4 Descrição do produto SMA Solar Technology AG
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Símbolo Explicação
Perigo de morte devido a tensões elevadas no inversor. Respeitar o
tempo de espera de 5 minutos
Nos componentes condutores de tensão do inversor existem tensões
elevadas que podem causar choques eléctricos muito perigosos.
Antes de qualquer trabalho no inversor, colocar sempre o inversor
sem tensão conforme descrito neste documento (ver capítulo 10, pá-
gina 56).

Perigo de queimaduras devido a superfície quente
O produto pode atingir temperaturas elevadas durante o funciona-
mento. Evite tocar nele enquanto estiver a funcionar. Deixe o produ-
to arrefecer o suficiente antes de iniciar qualquer trabalho nele.

Perigo de morte devido a choque eléctrico
O produto funciona com tensões elevadas. Seccionar completamen-
te o produto (colocá-lo sem tensão) antes de iniciar qualquer traba-
lho. A execução de todo e qualquer trabalho no produto só é per-
mitida a técnicos electricistas.

Respeitar a documentação
Respeite toda a documentação fornecida com o produto.

Perigo
Este símbolo indica que o inversor tem de ser ligado adicionalmente
à terra se no local for exigida uma ligação adicional à terra ou uma
ligação equipotencial (ver capítulo 6.3.3 "Ligação adicional à ter-
ra", página 28).

Corrente contínua

O produto não possui transformador.

Corrente alternada

Marcação REEE
Não elimine o produto através do lixo doméstico, mas sim de acor-
do com as normas de eliminação de sucata electrónica vigentes no
local de instalação.

Marcação CE
O produto está em conformidade com os requisitos das directivas
UE aplicáveis.

4 Descrição do produtoSMA Solar Technology AG
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Símbolo Explicação
Grau de protecção IP65
O produto está protegido contra a infiltração de pó e jactos de
água provenientes de qualquer ângulo.

O produto é adequado à montagem no exterior.

RCM (Regulatory Compliance Mark)
O produto está em conformidade com os requisitos das normas aus-
tralianas aplicáveis.

4.2 Interfaces e funções
O inversor está equipado com as seguintes interfaces e funções:

Servidor web com interface de utilizador para configuração
O inversor está normalmente equipado com um servidor web integrado que possibilita a
configuração do inversor através de uma interface de utilizador própria. Existindo uma ligação
WLAN ou Ethernet, é possível aceder à interface de utilizador do inversor através de um browser
de internet num computador, tablet ou smartphone (ver capítulo 8 "Utilização da interface de
utilizador do inversor", página 38).

SMA Speedwire
O inversor está normalmente equipado com SMA Speedwire. SMA Speedwire é um tipo de
comunicação baseado no padrão Ethernet. Isto possibilita uma transmissão de dados de
10/100 Mbits, optimizada para inversores, entre aparelhos Speedwire em sistemas fotovoltaicos
e a interface de utilizador do inversor.

Webconnect
O inversor está normalmente equipado com uma função Webconnect. A função Webconnect
possibilita a transmissão directa de dados entre inversores de um pequeno sistema e o portal de
internet Sunny Portal, sem aparelho de comunicação adicional, e para, no máximo, 4 inversores
por sistema Sunny Portal. Em grandes sistemas fotovoltaicos, a transmissão de dados entre os
inversores e o portal de internet Sunny Portal é efectuada através do Sunny Home Manager. Pode
aceder ao seu sistema Sunny Portal através de qualquer computador com ligação à internet.
Em sistemas fotovoltaicos que sejam operados em Itália, o Webconnect permite a ligação ou
separação do inversor da rede eléctrica pública e a determinação dos limites de frequência
utilizados por meio de mensagens IEC61850-GOOSE.

4 Descrição do produto SMA Solar Technology AG
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WLAN
O inversor está normalmente equipado com uma interface WLAN. Quando da entrega, a interface
WLAN está normalmente activada. Caso não deseje utilizar a WLAN, pode desactivar a interface
WLAN (ver capítulo 9.17 "Desligar a WLAN", página 54). Além disso, o inversor dispõe de uma
função WPS (WPS: Wi-Fi Protected Setup). A função WPS serve para ligar automaticamente o
inversor a um dispositivo terminal (p. ex., smartphone, tablet ou computador). Pode activar a
função WPS batendo duas vezes seguidas na tampa da caixa. A interface aberta é em seguida
sinalizada pelo piscar rápido do LED azul no inversor.

Função limitada em caso de frio intenso
A interface WLAN integrada do inversor está concebida para funcionar apenas a
temperaturas acima de -20°C.
• Desactivar a interface WLAN em caso de temperaturas mais baixas (ver capítulo 9.17
"Desligar a WLAN", página 54).

Serviços de gestão da rede
O inversor está equipado com funções que possibilitam serviços de gestão da rede.
De acordo com os requisitos do operador da rede, é possível activar e configurar as funções
(p. ex., limitação da potência activa) através de parâmetros operacionais.

SMA OptiTrac Global Peak
O SMA OptiTrac Global Peak é uma versão posterior do SMA OptiTrac e permite que o ponto de
funcionamento do inversor siga sempre exactamente o ponto de funcionamento ideal do gerador
fotovoltaico (MPP). Além disso, com o SMA OptiTrac Global Peak, o inversor reconhece vários
picos de potência no intervalo de funcionamento disponível, tal como podem ocorrer
particularmente em strings fotovoltaicas parcialmente ensombradas. O SMA OptiTrac Global Peak
está normalmente activado.

Unidade de monitorização de corrente residual sensível a todas as correntes
A unidade de monitorização de corrente residual sensível a todas as correntes reconhece correntes
diferenciais-residuais contínuas e alternadas. Em inversores monofásicos e trifásicos, o sensor de
corrente diferencial-residual integrado detecta a diferença de corrente entre o condutor neutro e o
número de condutores de linha. Se a diferença de corrente aumentar bruscamente, o inversor
separa-se da rede eléctrica pública.

Ligação do SMA Energy Meter
O inversor pode receber dados relativos ao consumo energético de uma casa directamente a
partir de um SMA Energy Meter se este estiver instalado no sistema.

4 Descrição do produtoSMA Solar Technology AG
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4.3 Sinais LED
LED Estado Explicação
LED verde intermitente Aguardando por condições de ligação

O LED fica 2 segundos ligado e, em seguida, 2 segundos
desligado. As condições para o modo de injecção na re-
de ainda não estão preenchidas. Logo que as condições
estejam preenchidas, o inversor inicia o modo de injecção
na rede.

aceso Modo de injecção na rede 
(potência: ≥ 90%, relativamente ao limite de potência ac-
tiva definido)
O inversor injecta com uma potência superior a 90%.

pulsante Modo de injecção na rede 
(potência: < 90%, relativamente ao limite de potência ac-
tiva definido)
O inversor injecta com uma potência inferior a 90%. O
LED liga-se e desliga-se continuamente. Quanto mais ele-
vada for a potência, mais elevada é a frequência. Se de-
sejar, pode desligar a sinalização dinâmica de potência
(ver capítulo 9.16 "Desligar a sinalização dinâmica de
potência", página 54).

LED vermelho aceso Erro
Se ocorrer um erro, a interface de utilizador do inversor
ou o produto de comunicação exibe ainda uma mensa-
gem de erro concreta e o respectivo número de evento. O
erro tem de ser eliminado por um técnico especializado
(ver eliminação de erros no manual de assistência em
www.SMA-Solar.com).

LED azul pisca lentamente
durante aprox. 1 -
minuto

A ligação de comunicação está a ser estabelecida
O inversor estabelece uma ligação a uma rede local ou
uma ligação directa a um dispositivo terminal (p. ex.,
smartphone, tablet ou computador).

pisca rapidamente
durante aprox. 2 -
minutos

WPS activa
A função WPS do inversor para ligação directa WLAN a
um dispositivo terminal (p. ex., smartphone, tablet ou com-
putador) está activa.

aceso Comunicação activa
Existe uma ligação activa a uma rede local ou existe uma
ligação directa Ethernet a um dispositivo terminal (p. ex.,
smartphone, tablet ou computador).
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5 Montagem

5.1 Pré-requisitos para a montagem
Requisitos aplicáveis ao local de montagem:

Perigo de morte devido a fogo ou explosão
Apesar de uma construção cuidadosa, os aparelhos eléctricos podem incendiar-se.
• Não montar o inversor em zonas onde se encontrem materiais facilmente inflamáveis ou
gases combustíveis.

• Não montar o inversor em áreas onde exista o perigo de explosão.

☐ Não é permitida a montagem num poste.
☐ O material base para a montagem tem que ser sólido (p. ex., betão ou alvenaria).
☐ A base tem de ser plana. A diferença entre os pontos de fixação exteriores não pode ser
superior a 5 mm.

☐ O local de montagem deve ser adequado ao peso e às dimensões do inversor (ver
capítulo 11 "Dados técnicos", página 58).

☐ O local de montagem não deve estar exposto à radiação solar directa. A radiação solar
directa pode aquecer demasiado o inversor. Isso leva a que o inversor reduza a sua
potência.

☐ Deve ser sempre possível aceder ao local de montagem, de forma fácil e segura, sem recorrer
a equipamentos auxiliares (p. ex., andaimes ou plataformas elevatórias). Caso contrário,
eventuais intervenções da assistência apenas serão possíveis de forma limitada.

☐ De modo a garantir um funcionamento ideal, a temperatura ambiente deve situar-se entre
-25°C e 40°C.

☐ As condições climáticas têm de ser respeitadas (ver capítulo 11 "Dados técnicos", página 58
).
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Medidas para a montagem:

115 mm 105 mm240 mm

3
3

4
 m

m
2

3

m
m

Figura 3: Posição dos pontos de fixação

Distâncias recomendadas:
Se respeitar as distâncias recomendadas, está garantida uma suficiente dissipação do calor. Deste
modo, evita-se uma redução da potência devido a temperatura demasiado elevada.
☐ As distâncias recomendadas em relação a paredes, outros inversores ou objectos devem ser
respeitadas.

☐ Se forem montados vários inversores em zonas com temperaturas ambiente elevadas, as
distâncias entre os inversores devem ser aumentadas e deve-se garantir uma ventilação
suficiente.
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Figura 4: Distâncias recomendadas

Posições de montagem permitidas e não permitidas:
☐ O inversor só pode ser montado numa posição permitida. Deste modo fica assegurado que
não possa ocorrer qualquer infiltração de humidade no inversor.

☐ O inversor deve ser montado de forma que os sinais LED possam ser lidos sem dificuldades.
15°

Figura 5: Posições de montagem permitidas e não permitidas

5.2 Montar o inversor

Material de montagem adicionalmente necessário (não incluído no material
fornecido):
☐ 2 parafusos para madeira de cabeça sextavada em aço inoxidável (largura da chave: 10;
diâmetro: 6 mm), tendo o comprimento do parafuso de ser adequado ao material de base e
ao peso do inversor (espessura das linguetas de aparafusamento: 4 mm)

☐ Eventualmente, 2 buchas adequadas ao material base e aos parafusos
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Perigo de ferimentos ao elevar e devido à queda do inversor
O inversor pesa 9 kg. Existe perigo de ferimentos se o inversor for incorrectamente levantado ou
se cair durante o transporte ou ao ser pendurado ou despendurado.
• Transportar e levantar o inversor com cuidado.

Procedimento:
1.

Perigo de ferimentos devido a tubagens e cabos danificados
Dentro da parede podem existir cabos eléctricos e outras condutas de abastecimento (p. ex.,
de gás ou água).
• Garantir que na parede não passam cabos que possam ser danificados pela
perfuração.

2. Marcar a posição dos furos. Para o efeito, recorrer à informação relativa às dimensões que
consta deste documento (ver capítulo 5.1 "Pré-requisitos para a montagem", página 19).

3. Assegurar que os furos ficam alinhados horizontalmente.
4. Efectuar os furos marcados.
5. Se necessário, enfiar as buchas nos furos.
6. Enroscar os parafusos de forma que entre a cabeça de cada parafuso e a superfície de
montagem fique ainda um espaço de, pelo menos, 6 mm.

7. Pendurar o inversor nos parafusos, utilizando as
linguetas metálicas.

8. Com um roquete ou uma chave de lunetas, apertar firmemente os parafusos. Um eventual
desvio dos furos pode ser compensado através do respectivo realinhamento das linguetas
metálicas.

9. Certificar-se de que o inversor está bem assente.
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6 Ligação eléctrica

6.1 Segurança na ligação eléctrica

Perigo de morte devido a tensões elevadas do gerador fotovoltaico
Quando há incidência de luz solar, o gerador fotovoltaico produz tensão contínua perigosa, que
se mantém nos condutores CC e nas peças condutoras de tensão do inversor. Tocar nos
condutores CC ou em peças condutoras de tensão pode originar choques eléctricos
extremamente perigosos. Se separar do inversor os conectores de ficha CC sob carga, pode
ocorrer um arco eléctrico que cause um choque eléctrico ou queimaduras.
• Não entrar em contacto com extremidades de cabos a descoberto.
• Não tocar nos condutores CC.
• Não tocar em peças condutoras de tensão no inversor.
• O inversor deve ser montado, instalado e colocado em funcionamento exclusivamente por
técnicos especializados devidamente qualificados.

• Caso ocorra um erro, este deverá ser solucionado exclusivamente por técnicos
especializados.

• Antes de qualquer trabalho no inversor, colocar sempre o inversor sem tensão conforme
descrito neste documento (ver capítulo 10 "Colocar o inversor sem tensão", página 56).

Danos no vedante da tampa da caixa em caso de frio intenso
Se abrir a tampa da caixa em condições de frio intenso, é possível que o vedante da tampa se
danifique. Por conseguinte, pode haver infiltração de humidade no inversor.
• Só abrir o inversor se a temperatura ambiente for, no mínimo, -5°C.
• Se o inversor tiver de ser aberto em condições de frio intenso, antes da abertura da tampa
da caixa, remover possíveis acumulações de gelo no vedante (p. ex., derretendo com ar
quente). Para isso, respeitar as regras de segurança correspondentes.
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6.2 Vista geral da área de ligação
C DA B

H G F

E

Figura 6: Áreas de ligação e orifícios na parte inferior do inversor

Posição Designação
A Conector de ficha CC positivo

B Conector de ficha CC negativo

C Porta RJ45 para ligação do cabo de rede

D Tomada para a ficha CA

E Ligação do terminal para ligação adicional à terra

F União roscada para o cabo CA

G União roscada com tampão de fecho para o cabo de rede

H Tampa de ligações

6.3 Ligação CA

6.3.1 Pré-requisitos para a ligação CA
Requisitos aplicáveis ao cabo:
☐ Diâmetro exterior: 5 mm a 13 mm
☐ Secção do condutor: 1,5 mm² a 4 mm²
☐ Comprimento do isolamento descarnado: 15 mm
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☐ Comprimento do revestimento removido: 70 mm
☐ O cabo tem de estar dimensionado de acordo com as directrizes locais e nacionais relativas
ao dimensionamento de cabos, podendo existir requisitos sobre a secção mínima do
condutor. Grandezas que influenciam o dimensionamento dos cabos são, p. ex., a corrente
nominal CA, o tipo de cabo, o tipo de colocação, a concentração de cabos, a temperatura
ambiente e o máximo desejado de perdas em linha (ver cálculo das perdas em linha no
software de dimensionamento “Sunny Design”, a partir da versão de software 2.0, em
www.SMA-Solar.com).

Interruptor-seccionador e protecção de cabos:

Danos no inversor devido à utilização de fusíveis roscados como dispositivo de
seccionamento
Fusíveis roscados (p. ex., fusível DIAZED ou fusível NEOZED) não são nenhum interruptor-
seccionador.
• Não utilizar fusíveis roscados como dispositivo de seccionamento.
• Como dispositivo de seccionamento utilizar um interruptor-seccionador ou um disjuntor (ver
informações e exemplos relativos ao dimensionamento na informação técnica "Disjuntor" em
www.SMA-Solar.com).

☐ Em sistemas com vários inversores, cada inversor tem de ser protegido com um disjuntor
próprio. A protecção máxima admissível tem de ser respeitada (ver capítulo 11 "Dados
técnicos", página 58). Deste modo, evita-se a existência de tensão residual no cabo em
causa após uma separação.

☐ Os equipamentos consumidores que sejam instalados entre o inversor e o disjuntor têm de ser
protegidos separadamente.

Unidade de monitorização de corrente residual:
☐ Se estiver prevista a utilização de um dispositivo diferencial externo, tem que ser instalado um
que dispare perante uma corrente residual de 100 mA ou superior (para obter informações
sobre a selecção de um dispositivo diferencial, consultar a informação técnica "Critérios para
a selecção de um dispositivo diferencial" em www.SMA-Solar.com).

Categoria de sobretensão:
O inversor pode ser utilizado em redes da categoria de sobretensão III ou inferior, de acordo com
a IEC 60664-1. Isto significa que o inversor pode ser permanentemente ligado ao ponto de
ligação à rede num edifício. No caso de instalações com longos caminhos de cabos ao ar livre, é
necessário adoptar medidas adicionais para redução da categoria de sobretensão IV para a
categoria de sobretensão III (ver informação técnica "Protecção contra sobretensão" em
www.SMA-Solar.com).
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Monitorização de condutores de protecção:
O inversor está equipado com uma monitorização de condutores de protecção. A monitorização
de condutores de protecção detecta quando não há nenhum condutor de protecção ligado e,
nesse caso, desliga o inversor da rede eléctrica pública. Dependendo do local de instalação e da
forma de rede, poderá ser sensato desactivar a monitorização de condutores de protecção. Isso é,
p. ex., necessário numa rede IT, quando não existe um condutor neutro e se deseja instalar o
inversor entre duas fases. Caso tenha dúvidas em relação a isto, contacte o seu operador da rede
ou a SMA Solar Technology AG.
☐ A monitorização dos condutores de protecção tem de ser, de acordo com a forma de rede,
desactivada após a primeira colocação em serviço (ver capítulo 9.5, página 49).

Segurança conforme a IEC 62109 com a monitorização dos condutores de
protecção desactivada
Em caso de monitorização dos condutores de protecção desactivada, para garantir a
segurança de acordo a IEC 62109 é necessário executar uma das seguintes medidas:
• Estabelecer uma ligação adicional à terra com, no mínimo, a mesma secção do condutor
de protecção ligado à régua de terminais para o cabo CA (ver capítulo 6.3.3, página
28). Desta forma, evita-se uma corrente de contacto no caso de falha do condutor de
protecção na régua de terminais para o cabo CA.

Ligação adicional à terra
Em alguns países é sempre exigida uma ligação à terra adicional. Respeite sempre os
regulamentos em vigor no local.
• Caso seja exigida uma ligação adicional à terra, estabelecer uma ligação adicional à
terra com, no mínimo, a mesma secção do condutor de protecção ligado à régua de
terminais para o cabo CA (ver capítulo 6.3.3, página 28). Desta forma, evita-se uma
corrente de contacto no caso de falha do condutor de protecção na régua de terminais
para o cabo CA.

6.3.2 Ligação do inversor à rede eléctrica pública

Pré-requisitos:
☐ Só pode ser utilizada a ficha CA fornecida.
☐ As condições de ligação do operador da rede têm de estar cumpridas.
☐ A tensão de rede tem de estar dentro do intervalo permitido. O intervalo exacto de
funcionamento do inversor está estipulado nos parâmetros operacionais.
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Procedimento:
1. Desligar o disjuntor e protegê-lo contra religação.
2. Desapertar a porca de capa da união roscada
para a ligação CA.

3. Passar o cabo CA através da porca de capa.

4. Introduzir o cabo CA através da união roscada para o cabo.
• Se o diâmetro exterior do cabo for entre 5
e 7 mm, introduzir o cabo directamente
através da união roscada.

• Se o diâmetro exterior do cabo for entre 8
e 13 mm, retirar primeiro o anel de
vedação interior da união roscada e, em
seguida, introduzir o cabo através da
união roscada. Ao fazê-lo, certificar-se de
que o anel de vedação exterior está bem
posicionado dentro da união roscada

3

4

2

1

5. Retirar 70 mm de revestimento do cabo CA.
6. Encurtar 5 mm de L e de N para que, na eventualidade de o cabo ser puxado, PE se solte
por último.

7. Descarnar 15 mm de L, N e PE.
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8. Ligar PE, N e L de acordo com a inscrição à
régua de terminais da ficha CA fornecida. Ao
fazê-lo, certificar-se de que os condutores são
totalmente introduzidos no terminal até ao
isolamento. 
Dica: para desmontar os condutores, introduzir
uma chave de fendas (largura da ponta: 3 mm)
nos orifícios quadrangulares que se situam logo
atrás.

9. Certificar-se de que todos os condutores estão bem posicionados e fixos.
10. Enfiar a ficha CA na tomada do inversor até
encaixar.

11. Puxando ligeiramente, verificar se a ficha CA está firmemente encaixada.
12. Enroscar ligeiramente a porca de capa.
13. Caso se deseje integrar o inversor numa rede local via Ethernet, efectuar agora a ligação do
inversor (ver capítulo 6.4, página 29).

14. Com os 3 parafusos e uma chave Torx (TX20),
aparafusar a tampa de ligações ao inversor
(binário: 3,5 Nm).

1

2

3

15. Apertar bem a porca de capa com a mão.

6.3.3 Ligação adicional à terra

Se no local for exigida uma ligação adicional à terra ou uma ligação equipotencial, é possível
estabelecer uma ligação adicional do inversor à terra. Desta forma, evita-se uma corrente de
contacto em caso de falha do condutor de protecção na ligação para o cabo CA.
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O grampo de fixação necessário, o parafuso de cabeça cilíndrica M5x16, a anilha plana e a
anilha de mola encontram-se no material fornecido com o inversor.

Requisitos aplicáveis ao cabo:

Utilização de condutores de fios finos
Pode-se utilizar um condutor rígido ou um condutor flexível de fios finos.
• Em caso de utilização de um condutor de fios finos, este tem de ser duplamente
cravados com uma ponta terminal de olhal. Certificar-se de que, ao puxar ou dobrar,
não fica à vista nenhum condutor não isolado. Desta forma, garante-se um alívio
suficiente de tensão através da ponta terminal de olhal.

☐ Secção máxima do cabo de ligação à terra: 10 mm²

Procedimento:
1. Descascar 12 mm do cabo de ligação à terra.
2. Enfiar o parafuso através da anilha de mola, o grampo de fixação e a anilha plana
3. Enroscar ligeiramente o parafuso na rosca.
4. Introduzir o cabo de ligação à terra entre a
anilha plana e o grampo de fixação e apertar
firmemente o parafuso com uma chave Torx
(TX25) (binário: 6 Nm).

6.4 Ligar o inversor à rede

Material adicional necessário (não incluído no material fornecido):
☐ 1 cabo de rede
☐ Se necessário: conectores de ficha RJ45 confeccionáveis no local. A SMA Solar Technology
AG recomenda o conector de ficha "MFP8 T568 A Cat.6A" da "Telegärtner".

☐ Caso o cabo de rede seja instalado no exterior: protecção contra sobretensão para instalar
entre o cabo de rede do inversor e a rede local no edifício. A protecção contra sobretensão
evita que, em caso de queda de um raio, sobretensões sejam transmitidas através do cabo de
rede ao edifício e a outros dispositivos que estejam ligados à rede.

Requisitos aplicáveis ao cabo:
O comprimento e a qualidade do cabo influenciam a qualidade do sinal. Respeite os seguintes
requisitos aplicáveis ao cabo.
☐ Tipo de cabo: 100BaseTx
☐ Categoria do cabo: Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a ou Cat7
☐ Tipo de ficha: RJ45 der Cat5, Cat5e, Cat6 ou Cat6a
☐ Blindagem: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP ou S/FTP
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☐ Número mínimo de pares de condutores isolados e secção mínima do condutor: 2 x
2 x 0,22 mm²

☐ Comprimento máximo do cabo entre 2 dispositivos da rede, se for um cabo patch: 50 m
☐ Comprimento máximo do cabo entre 2 dispositivos da rede, se for um cabo de assentamento:
100 m

☐ Resistente aos raios UV em caso de assentamento no exterior

Procedimento:
1.

Perigo de morte devido a choque eléctrico
• Se o inversor já estiver em funcionamento, colocá-lo sem tensão (ver capítulo 10,
página 56).

2. Caso se utilize um cabo de rede que seja confeccionado pelo próprio, preparar os
conectores de ficha RJ45 e ligá-los ao cabo de rede (ver documentação dos conectores de
ficha).

3. Na tampa de ligações, desapertar a porca de capa da união roscada para ligação do cabo
de rede.

4. Passar o cabo de rede através da porca de capa.
5. Retirar o vedante da união roscada.
6. Remover um tampão de fecho do vedante.
7. Empurrar o cabo de rede para dentro do
vedante através da ranhura lateral.

8. Introduzir o cabo de rede através da união roscada.
9. Encaixar bem a ficha de rede na tomada do
inversor até encaixar.

10. Puxando ligeiramente no cabo, certificar-se de que a ficha de rede está firmemente
encaixada.
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11. Pressionar o vedante novamente para dentro da
união roscada.

12. Enroscar ligeiramente a porca de capa.
13. Com os 3 parafusos e uma chave Torx (TX20),
aparafusar a tampa de ligações ao inversor
(binário: 3,5 Nm).

1

2

3

14. Apertar bem com a mão as porcas de capa da união roscada do cabo CA e da ligação do
cabo de rede.

15. Se o inversor estiver montado no exterior, instalar protecção contra sobretensão.
16. Ligar a outra ponta do cabo de rede directamente ao computador ou ao router ou a outro
dispositivo da rede. Só através da topologia em estrela é possível ligar o inversor a outros
dispositivos da rede.

6.5 Ligação CC

6.5.1 Pré-requisitos para a ligação CC
Requisitos aplicáveis aos módulos fotovoltaicos de uma string:
☐ Todos os módulos fotovoltaicos têm de ser do mesmo modelo.
☐ Todos os módulos fotovoltaicos têm de ter um alinhamento idêntico.
☐ Todos os módulos fotovoltaicos têm de ter uma inclinação idêntica.
☐ Os valores-limite da tensão de entrada e da corrente de entrada do inversor têm de ser
respeitados (ver capítulo 11 "Dados técnicos", página 58).

☐ No dia mais frio estatisticamente, a tensão em circuito aberto do gerador fotovoltaico nunca
pode exceder a tensão máxima de entrada do inversor.

Utilização de adaptadores Y para a ligação em paralelo de strings
Os adaptadores Y não podem ser utilizados para interromper o circuito de corrente contínua.
• Os adaptadores Y não podem estar acessíveis ou à vista perto do inversor.
• Para interromper o circuito CC, colocar sempre o inversor sem tensão conforme descrito
neste documento (ver capítulo 10 "Colocar o inversor sem tensão", página 56).
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6.5.2 Preparar os conectores de ficha CC

Para a ligação ao inversor, todos os cabos de ligação dos módulos fotovoltaicos têm de estar
equipados com os conectores de ficha CC fornecidos. Preparar os conectores de ficha CC
conforme descrito em seguida. Prestar atenção à polaridade correcta. Os conectores de ficha CC
estão identificados com “+” e “−”.

Figura 7: Conector de ficha CC negativo (A) e positivo (B)

Requisitos aplicáveis ao cabo:
☐ Tipo de cabo: PV1-F, UL-ZKLA, USE2
☐ Diâmetro exterior: 5 mm a 8 mm
☐ Secção do condutor: 2,5 mm² a 6 mm²
☐ Número mínimo de fios individuais: 7
☐ Tensão nominal mínima: 1 000 V

Perigo de morte devido a tensões elevadas nos condutores CC
Quando há incidência de luz solar, o gerador fotovoltaico produz tensão contínua perigosa que
se mantém nos condutores CC. Tocar nos condutores de corrente contínua pode originar
choques eléctricos extremamente perigosos.
• Cobrir os módulos fotovoltaicos.
• Não tocar nos condutores CC.

Procedimento:
1. Descarnar 12 mm do cabo.
2. Introduzir o cabo descarnado no conector de
ficha CC até ao limite. Certificar-se de que o
cabo descarnado e o conector de ficha CC
apresentam a mesma polaridade.

+
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3. Pressionar o grampo de fixação para baixo até
encaixar de forma audível.

+

☑ Os fios do cabo devem ser visíveis na
câmara do grampo de fixação.

+

✖ Os fios do cabo não se vêem na câmara do grampo de fixação?
O cabo não está posicionado correctamente.
• Soltar o grampo de fixação. Para isso,
inserir uma chave de fendas (largura
da ponta: 3,5 mm) no grampo de
fixação e abri-lo.

+

1

2

• Remover o cabo e começar novamente no ponto 2.
4. Deslocar a porca de capa para a rosca e
apertar (binário: 2 Nm).

+

1

2
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6.5.3 Ligar o gerador fotovoltaico

Danos nos conectores de ficha CC devido à utilização de limpa-contactos ou outros
produtos de limpeza
Alguns limpa-contactos ou outros produtos de limpeza podem conter substâncias que corroam o
plástico dos conectores de ficha CC.
• Não tratar os conectores de ficha CC com limpa-contactos ou outros produtos de limpeza.

1. Certificar-se de que o disjuntor está desligado e protegido contra religação.
2. Se existir um interruptor-seccionador de CC externo, seccionar completamente o interruptor-
seccionador de CC externo, colocando-o sem tensão.

3. Regular o interruptor-seccionador de CC do
inversor para a posição O.

4. Medir a tensão do gerador fotovoltaico. Ao fazê-lo, assegurar-se de que a tensão máxima de
entrada do inversor é respeitada e de que não existe nenhum defeito à terra no gerador
fotovoltaico.

5. Verificar se os conectores de ficha CC apresentam a polaridade correcta.
Se o conector de ficha CC estiver equipado com um cabo CC com a polaridade errada,
preparar novamente o conector de ficha CC. O cabo CC tem de apresentar sempre a mesma
polaridade do conector de ficha CC.
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6. Ligar os conectores de ficha CC preparados ao
inversor.

☑ Os conectores de ficha CC encaixam de forma audível.
7. Certificar-se de que todos os conectores de ficha CC estão bem encaixados.

6.5.4 Desmontar os conectores de ficha CC

Perigo de morte devido a tensões elevadas nos condutores CC
Quando há incidência de luz solar, o gerador fotovoltaico produz tensão contínua perigosa que
se mantém nos condutores CC. Tocar nos condutores de corrente contínua pode originar
choques eléctricos extremamente perigosos.
• Cobrir os módulos fotovoltaicos.
• Não tocar nos condutores CC.

Para desmontar os conectores de ficha CC, proceder conforme descrito em seguida.

Procedimento:
1. Regular o interruptor-seccionador de CC do inversor para a posição O.
2. Desbloquear e retirar todos os conectores de
ficha CC. Para isso, inserir uma chave de fendas
(largura da ponta: 3,5 mm) ou um pino
dobrado numa das ranhuras laterais e retirar os
conectores de ficha CC a direito para baixo.
Não puxar pelo cabo. 1

2
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3. Desapertar a porca de capa do conector de
ficha CC.

+

4. Desbloquear o conector de ficha CC. Para isso,
inserir uma chave de fendas na patilha de
retenção lateral e levantá-la (largura da ponta:
3,5 mm). +

1 2

3

5. Separar o conector de ficha CC, puxando cuidadosamente.
6. Soltar o grampo de fixação. Para isso, inserir
uma chave de fendas no grampo de fixação e
abri-lo (largura da ponta: 3,5 mm).

+

1

2

7. Retirar o cabo.
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7 Colocar o inversor em serviço

Pré-requisitos:
☐ O inversor tem de estar correctamente montado.
☐ O disjuntor tem de estar correctamente dimensionado.
☐ Todos os cabos têm de estar correctamente ligados.
☐ Tem de estar disponível um computador com interface WLAN ou Ethernet ou um tablet ou
smartphone com interface WLAN.

Procedimento:
1. Regular o interruptor-seccionador de CC do
inversor para a posição I.

2. Ligar o disjuntor.
☑ O LED verde pisca durante aprox. 30 segundos e, em seguida, fica permanentemente
acesso ou pulsa. O modo de injecção na rede inicia-se.

✖ Passado um minuto, o LED verde ainda continua a piscar?
A tensão de entrada CC ainda é demasiado reduzida.
• Quando a tensão de entrada CC for suficiente, o modo de injecção na rede inicia-
se.

✖ O LED vermelho está aceso?
Ocorreu um erro.
• Eliminar o erro (ver manual de assistência em www.SMA-Solar.com).

3. Configurar o inversor através da interface de utilizador (ver capítulo 8.1.1 "Aceder à interface
de utilizador do inversor através de ligação directa", página 38). Pode configurar o inversor
manualmente, utilizar o assistente de instalação ou aplicar uma configuração existente a
partir de um ficheiro. SMA Solar Technology AG recomenda a configuração com o auxílio do
assistente de instalação.
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8 Utilização da interface de utilizador do inversor

8.1 Aceder à interface de utilizador do inversor

8.1.1 Aceder à interface de utilizador do inversor através de
ligação directa

Pode aceder à interface de utilizador do inversor fora de uma rede através de uma ligação directa
entre um computador, tablet ou smartphone e o inversor. Para isso, tem 2 possibilidades:
• Ligação directa via WLAN
• Ligação directa via Ethernet

SSID, endereço IP do inversor e palavras-passe necessárias
• SSID do inversor na WLAN: SMA[número de série] (p. ex., SMA2130019815)
• Palavra-passe WLAN padrão: SMA12345 (utilizável para a primeira configuração
antes de cumpridas as primeiras 10 horas de funcionamento)

• Palavra-passe WLAN específica do aparelho: ver WPA2-PSK na placa de identificação
do inversor ou nas costas do Quick Installation Guide fornecido

• Endereço IP padrão do inversor para ligação directa via WLAN fora de uma rede local:
192.168.100.1

• Endereço IP padrão do inversor para ligação directa via Ethernet fora de uma rede
local: 169.254.100.1

Ligação directa via WLAN

Pré-requisitos:
☐ O inversor tem de estar colocado em funcionamento.
☐ Tem de estar disponível um smartphone, tablet ou computador com interface WLAN.
☐ Tem de estar instalado um dos seguintes browsers de internet: Firefox (a partir da versão 32),
Internet Explorer (a partir da versão 10), Safari (a partir da versão 6) ou Google Chrome (a
partir da versão 32).

☐ Para a alteração de configurações relevantes para a rede após cumpridas as primeiras
10 horas de funcionamento, tem de estar disponível o código pessoal SMA Grid Guard do
instalador (ver certificado "Application for SMA Grid Guard Code" em www.SMA-Solar.com
).

Com o browser de internet Safari não é possível a exportação de ficheiros
Caso se utilize o browser de internet Safari, a exportação de ficheiros (p. ex., guardar a
configuração actual do inversor ou exportar eventos) não é possível por motivos técnicos.
• Utilizar outro browser de internet compatível.

Procedimento:
1. Se o seu smartphone, tablet ou computador dispuser de uma função WPS:
• Bata duas vezes na tampa do inversor para activar a função WPS do inversor.
☑ O inversor sinaliza a interface aberta através do piscar rápido do LED azul.
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• Active a função WPS no seu aparelho.
☑ A ligação ao seu aparelho é estabelecida automaticamente. Em aparelhos com
Windows 7 ou 8.1, a ligação pode demorar até 20 segundos a ser estabelecida.

2. Se o seu smartphone, tablet ou computador não dispuser de uma função WPS:
• Com o seu aparelho, procure redes WLAN.
• Seleccione o SSID do inversor SMA[número de série].
• Introduza a palavra-passe WLAN do inversor. Dentro das primeiras 10 horas de
funcionamento e antes do primeiro encerramento do assistente de instalação, pode
utilizar a palavra-passe WLAN padrão SMA12345. Depois disso tem de utilizar
palavra-passe WLAN específica do inversor (WPA2-PSK) que está impressa na placa de
identificação e nas costas do Quick Installation Guide fornecido.

3. Introduza 192.168.100.1 na linha de endereço do browser de internet e prima a tecla
Enter.
☑ A página de início de sessão da interface de utilizador abre-se.

4. Inicie sessão como Instalador ou Utilizador. Na primeira vez que inicia sessão tem de ser
atribuída uma nova palavra-passe. Para configurar o inversor pela primeira vez é necessário
iniciar sessão como Instalador.

5. Configure o inversor como desejar.

Ligação directa via Ethernet

Pré-requisitos:
☐ O inversor tem de estar colocado em funcionamento.
☐ Tem de estar disponível um computador com interface Ethernet.
☐ Tem de estar instalado um dos seguintes browsers de internet: Firefox (a partir da versão 32),
Internet Explorer (a partir da versão 10), Safari (a partir da versão 6) ou Google Chrome (a
partir da versão 32).

☐ O inversor tem de estar ligado directamente a um computador.
☐ Para a alteração de configurações relevantes para a rede após cumpridas as primeiras
10 horas de funcionamento, tem de estar disponível o código pessoal SMA Grid Guard do
instalador (ver certificado "Application for SMA Grid Guard Code" em www.SMA-Solar.com
).

Com o browser de internet Safari não é possível a exportação de ficheiros
Caso se utilize o browser de internet Safari, a exportação de ficheiros (p. ex., guardar a
configuração actual do inversor ou exportar eventos) não é possível por motivos técnicos.
• Utilizar outro browser de internet compatível.

Procedimento:
1. Introduza 169.254.100.1 na linha de endereço do browser de internet e prima a tecla
Enter.
☑ A página de início de sessão da interface de utilizador abre-se.
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2. Inicie sessão como Instalador ou Utilizador. Na primeira vez que inicia sessão tem de ser
atribuída uma nova palavra-passe. A primeira configuração do inversor só pode ser
efectuada por um técnico especializado. Para isso é necessário iniciar sessão como
Instalador.

3. Configure o inversor como desejar.

8.1.2 Aceder à interface de utilizador do inversor na rede local
Se o inversor tiver sido integrado numa rede local, pode aceder à interface de utilizador do
inversor conforme descrito em seguida:

Novo endereço IP ao ser integrado na rede local
Ao ser integrado na rede local, o inversor recebe um novo endereço IP. Dependendo do tipo
de configuração, o novo endereço IP é atribuído automaticamente pelo servidor DHCP
(router) ou manualmente por si. Depois de concluída a configuração, só é possível aceder ao
inversor através do novo endereço IP ou dos endereços alternativos.
Endereços de acesso do inversor:
• Endereço de acesso válido em geral, p. ex., para produtos Android: endereço IP que foi
atribuído manualmente ou pelo servidor DHCP (router) (averiguação através do
SMA Connection Assist, do software scanner de rede ou do manual do router).

• Endereço alternativo de acesso para produtos Apple: SMA[número de série].local
(p. ex., SMA2130019815.local)

• Endereço alternativo de acesso para alguns produtos Windows: SMA[número de série]
(p. ex., SMA2130019815)

Pré-requisitos:
☐ Dependendo do tipo de comunicação, tem de estar disponível um smartphone ou tablet com
interface WLAN ou um computador com ligação Ethernet ou interface WLAN.

☐ O computador, tablet ou smartphone tem de estar ligado à rede local, p. ex., através de um
router.

☐ Tem de estar instalado um dos seguintes browsers de internet: Firefox (a partir da versão 32),
Internet Explorer (a partir da versão 10), Safari (a partir da versão 6) ou Google Chrome (a
partir da versão 32).

☐ O inversor tem de estar ligado via WLAN ou Ethernet à rede local, p. ex., através de um
router.

☐ É necessário conhecer o endereço de acesso do inversor.
☐ Para a alteração de configurações relevantes para a rede após cumpridas as primeiras
10 horas de funcionamento, tem de estar disponível o código pessoal SMA Grid Guard do
instalador (ver certificado "Application for SMA Grid Guard Code" em www.SMA-Solar.com
).

Com o browser de internet Safari não é possível a exportação de ficheiros
Caso se utilize o browser de internet Safari, a exportação de ficheiros (p. ex., guardar a
configuração actual do inversor ou exportar eventos) não é possível por motivos técnicos.
• Utilizar outro browser de internet compatível.
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Procedimento:
1. Introduza o endereço de acesso do inversor na linha de endereço do browser de internet e
prima a tecla Enter.
☑ A página de início de sessão da interface de utilizador abre-se.

2. Inicie sessão como Instalador ou Utilizador.

8 Utilização da interface de utilizador do inversorSMA Solar Technology AG

Instruções de serviço 41SB15-25-BE-pt-10



8.2 Estrutura da interface de utilizador do inversor

A B

F

D

E

C

Figura 8: Estrutura da interface de utilizador do inversor
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Posição Designação Significado
A Menu Disponibiliza as seguintes funções:

• Página principal
Abre a página inicial da interface de utilizador

• Valores instantâneos
Valores de medição actuais do inversor

• Parâmetros do aparelho
Aqui, dependendo do grupo de utilizadores, podem ser
consultados e configurados os parâmetros operacionais
do inversor.

• Eventos
Aqui são exibidos todos os eventos ocorridos no período
seleccionado. Existem os tipos de evento Informação,
Aviso e Erro. Os eventos de tipo Erro e Aviso que
existam actualmente são adicionalmente exibidos no
Viewlet Estado do aparelho. Aí é sempre exibido
apenas o evento com maior prioridade. Se, p. ex.,
existirem simultaneamente um Aviso e um Erro, só é
exibido o Erro.

• Configuração do sistema
Aqui podem ser efectuadas as seguintes configurações
para o inversor. A selecção depende do grupo de
utilizadores que iniciou sessão e do registo de dados do
país configurado.
– Alterar o nome do aparelho
– Actualizar o firmware
– Guardar a configuração num ficheiro
– Aplicar configuração de ficheiro
– Iniciar autoteste

B Configurações do utili-
zador

Dependendo do grupo de utilizadores que iniciou sessão, dis-
ponibiliza as seguintes funções:
• Iniciar assistente de instalação
• Login SMA Grid Guard
• Logout

C Ajuda Disponibiliza as seguintes funções:
• Exibir informações relativas a licenças open source
utilizadas

• Com ligação à internet: abrir a página de produto do
inversor

• Com ligação à internet: descarregar o manual do inversor
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Posição Designação Significado
D Indicação do estado As diferentes áreas exibem informações relativas ao estado ac-

tual do sistema fotovoltaico.
• Estado do aparelho
Indica se o inversor se encontra agora em bom estado
operacional ou se existe um erro ou aviso.

• Potência actual
Indica a potência actualmente produzida pelo inversor.

• Consumo actual
Indica o consumo actual da casa se no sistema estiver
instalado um contador de energia.

• Rendimento
Indica o rendimento energético do inversor.

• Consumo
Indica o consumo de energia da casa se no sistema
estiver instalado um contador de energia.

• Gestão da injecção na rede
Indica se o inversor limita actualmente a sua potência
activa.

E Evolução potência foto-
voltaica e potência de
consumo

Evolução temporal da potência fotovoltaica e da potência de
consumo da casa no período seleccionado. A potência de
consumo só é apresentada se no sistema estiver instalado um
contador de energia.

F Barra de estado Apresenta as seguintes informações:
• Número de série do inversor
• Versão de firmware do inversor
• Endereços IP do inversor dentro da rede local
• Grupo de utilizadores com sessão iniciada
• Data e hora do inversor

8.3 Alterar a palavra-passe
A palavra-passe para o inversor pode ser alterada para ambos os grupos de utilizadores. O
grupo de utilizadores Instalador pode alterar, para além da sua própria palavra-passe, também
a palavra-passe para o grupo de utilizadores Utilizador.
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Sistemas detectados num produto de comunicação
Em sistemas que estejam detectados num produto de comunicação (p. ex., Sunny Portal,
Sunny Home Manager), pode atribuir uma nova palavra-passe para o grupo de utilizadores
Instalador também através do produto de comunicação. A palavra-passe para o grupo de
utilizadores Instalador é simultaneamente a palavra-passe para o sistema. Se, na interface
de utilizador do inversor, atribuir ao grupo de utilizadores Instalador uma palavra-passe que
não corresponda à palavra-passe do sistema, o inversor deixa de poder ser detectado pelo
produto de comunicação
• Cerifique-se de que a palavra-passe do grupo de utilizadores Instalador corresponde à
palavra-passe do sistema no produto de comunicação.

Procedimento:
1. Aceda à interface de utilizador do inversor (ver capítulo 8.1, página 38).
2. Inicie sessão como Instalador ou Utilizador.
3. Aceda ao menu Parâmetros do aparelho.
4. Clique em [Editar parâmetros].
5. No grupo de parâmetros Direitos do utilizador > Controlo de acesso, altere a palavra-
passe do grupo de utilizadores desejado.

6. Para guardar as alterações, clique em [Guardar tudo].

8.4 Esqueceu-se da palavra-passe
Caso se tenha esquecido da palavra-passe do inversor, pode desbloquear o inversor com um
Personal Unlocking Key (PUK). Para cada inversor existe um PUK por grupo de utilizadores (
Utilizador e Instalador).
Dica: em sistema no Sunny Portal, pode atribuir uma nova palavra-passe ao grupo de utilizadores
Instalador também através do Sunny Portal. A palavra-passe para o grupo de utilizadores
Instalador corresponde à palavra-passe do sistema no Sunny Portal.

Procedimento:
1. Solicite o PUK (formulário de pedido disponível em www.SMA-Solar.com).
2. Aceda à interface de utilizador do inversor (ver capítulo 8.1, página 38).
3. Introduza o PUK em vez da palavra-passe ao iniciar sessão na interface de utilizador.
4. Aceda ao menu Parâmetros do aparelho.
5. Clique em [Editar parâmetros].
6. No grupo de parâmetros Direitos do utilizador > Controlo de acesso, altere a palavra-
passe do grupo de utilizadores desejado.

7. Para guardar as alterações, clique em [Guardar tudo].
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Sistemas no Sunny Portal
A palavra-passe para o grupo de utilizadores Instalador é simultaneamente a palavra-passe
do sistema para o sistema no Sunny Portal. A alteração da palavra-passe para o grupo de
utilizadores Instalador pode levar a que o inversor deixe de poder ser detectado pelo Sunny
Portal.
• No Sunny Portal, introduza a palavra-passe alterada do grupo de utilizadores
Instalador como nova palavra-passe do sistema (ver manual de utilização do Sunny
Portal em www.SMA-Solar.com).
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9 Configuração

9.1 Modo de procedimento para a configuração
Depois de ter colocado o inversor em serviço, é possível que seja necessário efectuar diversas
configurações no inversor. Este capítulo descreve o modo de procedimento para a configuração e
dá uma perspectiva geral sobre os passos que é necessário seguir sempre na sequência
especificada.

Nenhuma configuração através do Sunny Explorer
O Sunny Explorer não suporta a configuração de inversores com servidor web integrado e
interface de utilizador própria. O inversor pode até ser detectado pelo Sunny Explorer, no
entanto, é expressamente desaconselhada a utilização do Sunny Explorer para a
configuração deste inversor. A SMA Solar Technology AG não assume qualquer
responsabilidade por dados incorrectos ou em falta nem por eventuais perdas de rendimento
daí resultantes.
• Utilize a interface de utilizador do inversor para a configuração do inversor.

Modo de procedimento Consultar
1. Efectuar a primeira configuração com o auxílio do assis-

tente de instalação.
capítulo 9.2, página 47

2. Para que sistemas em Itália recebam ordens de comando
do operador da rede via Speedwire/Webconnect, confi-
gurar parâmetro.

capítulo 9.4, página 48

3. Se o inversor for instalado numa rede IT ou noutra forma
de rede em que seja necessário uma desactivação da mo-
nitorização de condutores de protecção, desactivar a mo-
nitorização de condutores de protecção.

capítulo 9.5, página 49

4. Em caso de módulos fotovoltaicos parcialmente ensom-
brados ou em função da situação de ensombramento, ac-
tivar o intervalo de tempo no qual o inversor optimiza o
MPP do sistema.

capítulo 9.6, página 49

5. Efectuar outras configurações, caso necessário.

9.2 Iniciar o assistente de instalação

O assistente de instalação orienta-o, passo a passo, ao longo das etapas necessárias para a
primeira configuração do inversor.

Pré-requisitos:
☐ Em caso de configuração depois de cumpridas as 10 primeiras horas de funcionamento, é
necessário ter disponível o código SMA Grid Guard (ver "Application for SMA Grid Guard
Code" em www.SMA-Solar.com).
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Procedimento:
1. Aceda à interface de utilizador do inversor (ver capítulo 8.1, página 38).
2. Inicie a sessão como Instalador.
3. Seleccione o menu Configurações do utilizador à esquerda, na barra de menus (ver
capítulo 8.2 "Estrutura da interface de utilizador do inversor", página 42).

4. No menu de contexto que surge em seguida, clique em [Iniciar assistente de instalação].
☑ A janela de diálogo do assistente de instalação abre-se.

9.3 Iniciar auto-teste (apenas para Itália)

O auto-teste só é necessário em inversores que sejam colocados em serviço na Itália. A norma
italiana exige que todos os inversores que injectem energia na rede eléctrica pública tenham uma
função de auto-teste de acordo com a CEI 0-21. Durante o auto-teste, o inversor verifica
sequencialmente os tempos de resposta para sobretensão, subtensão, frequência máxima e
frequência mínima.
O auto-teste altera os valores limite superior e inferior de corte para cada função de protecção, de
modo linear, para a monitorização de frequência e tensão. Assim que o valor de medição estiver
fora do limite de corte admissível, o inversor separa-se da rede eléctrica pública. Desta forma, o
inversor determina o tempo de resposta e testa-se a si próprio.
Depois de terminado o auto-teste, o inversor regressa automaticamente ao modo de injecção na
rede, configura as condições de corte originais e liga-se à rede eléctrica pública. O teste dura
aprox. 3 minutos.

Pré-requisitos:
☐ O registo de dados de país do inversor tem de estar configurado em CEI 0-21 interno.

Procedimento:
1. Aceda à interface de utilizador do inversor (ver capítulo 8.1, página 38).
2. Inicie a sessão como Instalador.
3. Seleccione o menu Configuração do sistema.
4. Clique em [Configurações].
☑ Abre-se um menu de contexto.

5. Seleccione [Iniciar autoteste] no menu de contexto.
6. Siga as instruções da caixa de diálogo e, caso necessário, guarde o registo.

9.4 Activar a recepção de sinais de comando (apenas
para Itália)

Para que sistemas em Itália recebam ordens de comando do operador da rede, configure os
seguintes parâmetros. Alguns parâmetros relevantes para o funcionamento estão visíveis apenas
para técnicos especializados e só podem ser alterados por técnicos especializados.
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O procedimento básico para a alteração dos parâmetros operacionais está descrito noutro
capítulo (ver capítulo 9.14 "Alterar parâmetros operacionais", página 53).

Parâmetro Valor / intervalo Resolução Predefinição
ID da aplicação 0 … 16384 1 16384

Endereço Goose Mac 01:0C:CD:01:00:00
a
01:0C:CD:01:02:00

1 01:0C:CD:01:00:00

Procedimento:
1. Seleccione o grupo de parâmetros Comunicação externa > IEC Configuração 61850.
2. No campo ID da aplicação, introduza o ID de aplicação do gateway do operador da rede.
O valor é-lhe fornecido pelo seu operador da rede. Pode introduzir um valor entre 0 e
16384. O valor 16384 significa “desactivado”.

3. No campo Endereço Goose Mac, introduza o endereço MAC do gateway do operador da
rede, do qual o inversor deve aceitar as ordens de comando. O valor é-lhe fornecido pelo
seu operador da rede.

☑ A recepção dos sinais de comando do operador da rede está activada.

9.5 Desactivar a monitorização de condutores de
protecção

Se o inversor for instalado numa rede IT ou noutra forma de rede em que seja necessário
desactivar a monitorização de condutores de protecção, faça-o de acordo com o procedimento
seguinte.
O procedimento básico para a alteração dos parâmetros operacionais está descrito noutro
capítulo (ver capítulo 9.14 "Alterar parâmetros operacionais", página 53).

Procedimento:
• Regule o parâmetro Monitorização da conexão PE para Off.

9.6 Configurar o SMA OptiTrac Global Peak

Em caso de módulos fotovoltaicos parcialmente ensombrados, configurar o intervalo de tempo no
qual o inversor deve optimizar o MPP do sistema fotovoltaico.
O procedimento básico para a alteração dos parâmetros operacionais está descrito noutro
capítulo (ver capítulo 9.14 "Alterar parâmetros operacionais", página 53).
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Procedimento:
• Seleccione o parâmetro Tempo de ciclo do algoritmo OptiTrac Global Peak ou
MPPShdw.CycTms e configure o intervalo de tempo desejado. Em regra, o intervalo de
tempo ideal é de 6 minutos. Só em casos de alteração extremamente lenta da situação de
ensombramento é que o valor deve ser aumentado.
☑ O inversor optimiza o MPP do sistema fotovoltaico no intervalo de tempo predefinido.

9.7 Guardar a configuração num ficheiro
É possível guardar a configuração actual do inversor num ficheiro. Pode utilizar este ficheiro como
cópia de segurança dos dados deste inversor e, em seguida, importar os dados novamente para
este ou outros inversores para os configurar. São guardados apenas parâmetros do aparelho, não
a configuração da rede ou qualquer palavra-passe.

Procedimento:
1. Aceda à interface de utilizador do inversor (ver capítulo 8.1, página 38).
2. Inicie sessão como Instalador ou Utilizador.
3. Seleccione o menu Configuração do sistema.
4. Clique em [Configurações].
☑ Abre-se um menu de contexto.

5. No menu de contexto, clique em [Guardar a configuração num ficheiro].
6. Siga as instruções na janela de diálogo.

9.8 Aplicar configuração de ficheiro

Para configurar o inversor, pode aplicar a configuração que se encontra num ficheiro. Para isso é
necessário que tenha anteriomente guardado num ficheiro a configuração de um inversor (ver
capítulo 9.7 "Guardar a configuração num ficheiro", página 50).

Pré-requisitos:
☐ É necessário ter disponível o código SMA Grid Guard (ver "Application for SMA Grid Guard
Code" em www.SMA-Solar.com).

☐ A alteração de parâmetros relevantes para a rede tem de estar autorizada pelo operador da
rede responsável.

Procedimento:
1. Aceda à interface de utilizador do inversor (ver capítulo 8.1, página 38).
2. Inicie a sessão como Instalador.
3. Seleccione o menu Configuração do sistema.
4. Clique em [Configurações].
☑ Abre-se um menu de contexto.

5. No menu de contexto, clique em [Aplicar configuração de ficheiro].
6. Siga as instruções na janela de diálogo.
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9.9 Actualizar o firmware
Pode efectuar uma actualização do firmware do inversor manualmente. Para isso, proceda
conforme descrito em seguida.
Dica: em sistemas que estão registados no Sunny Portal, a actualização dos inversores é, em
regra, efectuada automaticamente. No entanto, em alguns casos pode também ser necessária
uma actualização manual do firmware.

Pré-requisitos:
☐ É necessário ter disponível um ficheiro de actualização com firmware mais actual do inversor.
O ficheiro de actualização pode, p. ex., ser obtido por download na página de produto do
inversor em www.SMA-Solar.com.

Procedimento:
1. Aceda à interface de utilizador do inversor (ver capítulo 8.1, página 38).
2. Inicie sessão como Instalador ou Utilizador.
3. Seleccione o menu Configuração do sistema.
4. Clique em [Configurações].
☑ Abre-se um menu de contexto.

5. No menu de contexto, clique em [Actualizar o firmware].
6. Siga as instruções na janela de diálogo.

9.10 Integrar o inversor na rede
Pré-requisitos:
☐ O inversor tem de estar em funcionamento.
☐ Na rede local do sistema tem de haver um router com ligação à internet.

Procedimento:
1. Aceda à interface de utilizador do inversor (ver capítulo 8.1, página 38).
2. Inicie a sessão como Instalador.
3. Seleccione o menu Configurações do utilizador à esquerda, na barra de menus (ver
capítulo 8.2 "Estrutura da interface de utilizador do inversor", página 42).

4. No menu de contexto que surge em seguida, clique em [Iniciar assistente de instalação].
5. Efectue a configuração de rede desejada.

9.11 Configurar data e hora do aparelho
Pode configurar a data e hora do inversor.

Procedimento:
1. Aceda à interface de utilizador do inversor (ver capítulo 8.1, página 38).
2. Inicie sessão como Instalador ou Utilizador.
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3. Na barra de estado, em baixo, clique na data e na hora.
4. Na janela de diálogo que surge, efectue as configurações desejadas para a data e hora do
aparelho.

9.12 Configurar contadores de energia

Pode adicionar um contador de energia ao seu sistema ou trocar um contador de energia
existente.

Eliminar do sistema um contador de energia encontrado
Se o inversor só encontrar um único contador de energia, este é automaticamente adicionado
ao sistema. Neste caso, a eliminação através do menu Configuração do sistema não é
possível. Para eliminar do sistema o contador de energia, proceda do seguinte modo:
• No grupo de parâmetros Comunicação do sistema > Valores de medição >
Contador para Speedwire, configure o parâmetro Serial Number para um qualquer
número (p. ex., 1) (ver capítulo 9.14 "Alterar parâmetros operacionais", página 53).
Desta forma, em vez do contador de energia encontrado, é adicionado ao sistema um
contador de energia fictício, com o qual o inversor não consegue estabelecer qualquer
comunicação.

Procedimento:
1. Aceda à interface de utilizador do inversor (ver capítulo 8.1, página 38).
2. Inicie a sessão como Instalador.
3. Seleccione o menu Configurações do utilizador à esquerda, na barra de menus (ver
capítulo 8.2 "Estrutura da interface de utilizador do inversor", página 42).

4. No menu de contexto que surge em seguida, clique em [Iniciar assistente de instalação].
5. Clique em [Guardar e avançar] até chegar ao menu Configuração de contadores.
6. Adicione ou substitua os contadores de energia desejados.

9.13 Configurar gestão da injecção na rede

Caso exigido pelo operador da rede, o inversor pode providenciar serviços de gestão da rede.
Estes podem ser configurados através da gestão da injecção na rede do inversor. Combine
previamente a configuração da gestão da injecção na rede com o seu operador da rede.

Procedimento:
1. Aceda à interface de utilizador do inversor (ver capítulo 8.1, página 38).
2. Inicie a sessão como Instalador.
3. Seleccione o menu Configurações do utilizador à esquerda, na barra de menus (ver
capítulo 8.2 "Estrutura da interface de utilizador do inversor", página 42).

4. No menu de contexto que surge em seguida, clique em [Iniciar assistente de instalação].
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5. Clique em [Guardar e avançar] até chegar ao menu Gestão da injecção na rede.
6. Configure a gestão da injecção na rede como desejado.

9.14 Alterar parâmetros operacionais
Os parâmetros operacionais do inversor estão configurados de fábrica em determinados valores.
Pode alterar os parâmetros operacionais de modo a optimizar o desempenho operacional do
inversor.
Neste capítulo é explicado o procedimento básico para a alteração de parâmetros operacionais.
Altere sempre os parâmetros operacionais tal como descrito neste capítulo. Alguns parâmetros
relevantes para o funcionamento estão visíveis apenas para técnicos especializados e só podem
ser alterados por técnicos especializados mediante a introdução do código pessoal SMA Grid
Guard.

Nenhuma configuração através do Sunny Explorer
O Sunny Explorer não suporta a configuração de inversores com servidor web integrado e
interface de utilizador própria. O inversor pode até ser detectado pelo Sunny Explorer, no
entanto, é expressamente desaconselhada a utilização do Sunny Explorer para a
configuração deste inversor. A SMA Solar Technology AG não assume qualquer
responsabilidade por dados incorrectos ou em falta nem por eventuais perdas de rendimento
daí resultantes.
• Utilize a interface de utilizador do inversor para a configuração do inversor.

Pré-requisitos:
☐ A alteração de parâmetros relevantes para a rede tem de estar autorizada pelo operador da
rede.

☐ Para a alteração de parâmetros relevantes para a rede, é necessário ter o código SMA Grid
Guard (ver "Application for SMA Grid Guard Code" em www.SMA-Solar.com).

Procedimento:
1. Aceda à interface de utilizador do inversor (ver capítulo 8.1, página 38).
2. Inicie sessão como Instalador ou Utilizador.
3. Aceda ao menu Parâmetros do aparelho.
4. Clique em [Editar parâmetros].
5. Para a alteração de parâmetros assinalados com um cadeado, inicie sessão com o código
SMA Grid Guard (apenas para instaladores):
• Seleccione o menu Configurações do utilizador à esquerda, na barra de menus (ver
capítulo 8.2 "Estrutura da interface de utilizador do inversor", página 42).

• No menu de contexto que surge em seguida, clique em [Login SMA Grid Guard].
• Introduza o código SMA Grid Guard e clique em [Login].

6. Altere o parâmetro desejado.
7. Para guardar as alterações, clique em [Guardar tudo].
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9.15 Configurar o registo de dados do país

O inversor vem configurado de fábrica com um registo de dados de país de validade geral. Pode
adaptar posteriormente o registo de dados do país ao local de instalação
O procedimento básico para a alteração dos parâmetros operacionais está descrito noutro
capítulo (ver capítulo 9.14 "Alterar parâmetros operacionais", página 53).

Procedimento:
• Seleccionar o parâmetro Configurar norma do país e configurar o registo de dados de
país desejado.

9.16 Desligar a sinalização dinâmica de potência
Por defeito, o inversor sinaliza a sua potência de forma dinâmica através do pulsar do LED verde.
Para isso, o LED verde liga-se e desliga-se continuamente ou fica permanentemente acesso em
caso de potência total. As diferentes gradações estão relacionadas com o limite configurado de
potência activa do inversor. Se a indicação não for desejada, desligue esta função conforme o
procedimento seguinte. Em seguida, o LED verde só se acende de forma permanente para
sinalizar o modo de injecção na rede.
O procedimento básico para a alteração dos parâmetros operacionais está descrito noutro
capítulo (ver capítulo 9.14 "Alterar parâmetros operacionais", página 53).

Procedimento:
• No grupo de parâmetros Aparelho > Funcionamento, seleccione o parâmetro Indicação
de potência dinâmica através de LED verde e regule-o para Off.

9.17 Desligar a WLAN
O inversor está normalmente equipado com uma interface WLAN activada. Caso não deseje
utilizar qualquer WLAN, pode desligar a função WLAN conforme o procedimento seguinte. Pode
aí ligar ou desligar a ligação directa WLAN e a ligação WLAN na rede local independentemente
uma da outra. Caso deseje desligar totalmente a função WLAN, tem de desligar não só a ligação
directa WLAN como também a ligação WLAN na rede local.
O procedimento básico para a alteração dos parâmetros operacionais está descrito noutro
capítulo (ver capítulo 9.14 "Alterar parâmetros operacionais", página 53).

Só é possível ligar a função WLAN através de ligação Ethernet
Se desligar a função WLAN tanto para a ligação directa WLAN como para a ligação WLAN
na rede local, o acesso à interface de utilizador do inversor a fim de reactivar a interface
WLAN só é possível através de uma ligação Ethernet.

Procedimento:
• Para desligar a ligação directa WLAN, seleccione o parâmetro Soft-Access-Point ligado e
regule-o para Não.

• Para desligar a ligação WLAN na rede local, seleccione o parâmetro WLAN ligada e
regule-o para Não.
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9.18 Ligar a WLAN
Se tiver desligado a função WLAN para a ligação directa ou para a ligação na rede local, pode
voltar a ligar a função WLAN conforme o procedimento seguinte. Pode aí ligar a ligação directa
WLAN e a ligação WLAN na rede local independentemente uma da outra.
O procedimento básico para a alteração dos parâmetros operacionais está descrito noutro
capítulo (ver capítulo 9.14 "Alterar parâmetros operacionais", página 53).

Pré-requisito:
☐ Caso a função WLAN tenha sido anteriormente totalmente desligada, o inversor tem de estar
ligado a um computador ou um router.

Procedimento:
• Para ligar a ligação directa WLAN, seleccione o parâmetro Soft-Access-Point ligado no
grupo de parâmetros Comunicação do sistema > WLAN e regule-o para Sim.

• Para ligar a ligação WLAN na rede local, seleccione o parâmetro WLAN ligada no grupo
de parâmetros Comunicação do sistema > WLAN e regule-o para Sim.

9 ConfiguraçãoSMA Solar Technology AG

Instruções de serviço 55SB15-25-BE-pt-10



10 Colocar o inversor sem tensão

Antes de qualquer trabalho no inversor é sempre necessário colocá-lo sem tensão, conforme
descrito neste capítulo. Para isso, seguir sempre a sequência indicada.

Procedimento:
1. Desligar o disjuntor e protegê-lo contra religação.
2. Se existir um interruptor-seccionador de CC externo, seccionar completamente o interruptor-
seccionador de CC externo.

3. Regular o interruptor-seccionador de CC do
inversor para O.

4. Aguardar até que os LED estejam apagados.
5. Com uma pinça amperimétrica, determinar a ausência de corrente em todos os cabos CC.
6. Desbloquear e retirar todos os conectores de
ficha CC. Para isso, inserir uma chave de fendas
(largura da ponta: 3,5 mm) ou um pino
dobrado numa das ranhuras laterais e retirar os
conectores de ficha CC a direito para baixo.
Não puxar pelo cabo. 1

2

10 Colocar o inversor sem tensão SMA Solar Technology AG

Instruções de serviçoSB15-25-BE-pt-1056



7. Determinar a ausência de tensão nas entradas
de corrente contínua do inversor com um
aparelho de medição adequado.

8. Desapertar as porcas de capa.
9. Desapertar os parafusos da tampa de ligações
e remover a tampa de ligações.

10. Com um aparelho de medição adequado, determinar sequencialmente a ausência de tensão
entre L e N e entre L e PE. Para isso, enfiar a ponta de prova (diâmetro máximo: 2 mm) na
respectiva abertura redonda da régua de terminais.

11. Desbloquear e remover a ficha CA empurrando
lateralmente.

L N
1

1

2
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11 Dados técnicos
Entrada CC

SB 1.5-1VL-40 SB 2.5-1VL-40
Potência CC máxima com cos φ = 1 1 600 W 2 650 W

Tensão máxima de entrada 600 V 600 V

Intervalo de tensão MPP 160 V a 500 V 260 V a 500 V

Tensão atribuída de entrada 360 V 360 V

Tensão mínima de entrada 50 V 50 V

Tensão inicial de entrada 80 V 80 V

Corrente máxima de entrada 10 A 10 A

Corrente máxima de curto-circuito* 18 A 18 A

Corrente inversa máxima do inversor
no sistema para, no máximo, 1 ms

0 A 0 A

Número de entradas MPP indepen-
dentes

1 1

Categoria de sobretensão conforme a
IEC 60664-1

II II

* Conforme a IEC 62109-2: ISC PV

Saída CA

SB 1.5-1VL-40 SB 2.5-1VL-40
Potência atribuída com 230 V, 50 Hz 1 500 W 2 500 W

Potência aparente CA máxima com
cos φ = 1

1 500 VA 2 500 VA

Tensão de rede atribuída 230 V 230 V

Tensão nominal CA 220 V / 230 V / 240 V 220 V / 230 V / 240 V

Intervalo de tensão CA* 180 V a 280 V 180 V a 280 V

Corrente nominal CA com 220 V 7 A 11 A

Corrente nominal CA com 230 V 6,5 A 11 A

Corrente nominal CA com 240 V 6,25 A 10,5 A

Corrente máxima de saída 7 A 11 A

Distorção harmónica total da corrente
de saída com uma distorção harmóni-
ca total da tensão CA < 2% e potênci-
a CA > 50% da potência atribuída

≤  3 % ≤  3 %
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SB 1.5-1VL-40 SB 2.5-1VL-40
Corrente máxima de saída em caso
de erro

12 A 19 A

Corrente de ligação <20% da corrente
nominal CA para, no
máximo, 10 ms

<20% da corrente
nominal CA para, no
máximo, 10 ms

Frequência de rede atribuída 50 Hz 50 Hz

Frequência de rede CA* 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz

Intervalo de funcionamento com
frequência de rede CA de 50 Hz

45 Hz a 55 Hz 45 Hz a 55 Hz

Intervalo de funcionamento com
frequência de rede CA de 60 Hz

55 Hz a 65 Hz 55 Hz a 65 Hz

Factor de potência na potência atri-
buída

1 1

Factor de desfasamento cos φ, ajustá-
vel

0,8 subexcitado a 1 a
0,8 sobreexcitado

0,8 subexcitado a 1 a
0,8 sobreexcitado

Fases de injecção na rede 1 1

Fases de ligação 1 1

Categoria de sobretensão conforme a
IEC 60664-1

III III

* Conforme o registo de dados de país configurado

Dispositivos de segurança

Protecção contra inversão de polaridade CC Díodo de curto-circuito

Ponto de seccionamento no lado de entrada Interruptor-seccionador de CC

Resistência a curto-circuitos CA Regulação da corrente

Monitorização da rede SMA Grid Guard 6

Protecção máxima admissível 16 A

Monitorização de defeito à terra Monitorização do isolamento: Riso > 1 MΩ

Unidade de monitorização de corrente residual
sensível a todas as correntes

Existente

Dados gerais

Largura x Altura x Profundidade 460 mm x 357 mm x 122 mm

Peso 9,2 kg

Comprimento x largura x altura da embalagem 597 mm x 399 mm x 238 mm
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Peso com embalagem 11,5 kg

Classe de condições ambientais IEC 60721-3-4 4K4H

Categoria ambiental Ao ar livre

Grau de sujidade fora do inversor 3

Grau de sujidade dentro do inversor 2

Gama de temperatura de serviço −40°C a +60°C

Valor máximo admissível da humidade relativa,
sem condensação

100%

Altitude operacional máxima acima do nível mé-
dio do mar

3 000 m

Emissões sonoras, típicas < 25 dB

Potência dissipada no modo nocturno 2 W

Volume máximo de dados por inversor em Spe-
edwire/Webconnect

550 MB/mês

Volume de dados adicional em caso de utiliza-
ção da interface Sunny Portal Live

600 kB/hora

Alcance da WLAN em campo aberto 100 m

Número máximo de redes WLAN detectáveis 32

Topologia Sem transformador

Princípio de refrigeração Convecção

Grau de protecção conforme a IEC 60529 IP65

Classe de protecção conforme a IEC 62103 I

Formas de rede TN-C, TN-S, TN-CS, TT (se UN_PE < 30 V), IT,
Delta-IT, Split Phase

Normas nacionais e homologações, versão
04/2015*

AS 4777, C10/11/2012, CEI 0-21,
EN 50438:2013, G83/2, NEN-EN50438,
VDE-AR-N 4105, VFR2014, DIN EN 62109-1,

IEC 62109-2
* IEC 62109-2: é pré-requisito para cumprimento desta norma existir uma ligação ao Sunny Portal e o
envio de alarmes de falhas por e-mail estar activado.

Condições climáticas

Instalação conforme a IEC 60721-3-4, classe 4K4H

Gama de temperatura alargada −40°C a +60°C

Intervalo alargado da humidade do ar 0 % a 100 %

Intervalo alargado de pressão do ar 79,5 kPa a 106 kPa
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Transporte conforme a IEC 60721-3-4, classe 2K3

Gama de temperatura alargada −25°C a +70°C

Equipamento

Ligação CC Conectores de ficha CC SUNCLIX

Ligação CA Terminal de mola

Interface Speedwire Padrão

Interface Webconnect Padrão

WLAN Padrão

Interruptor-seccionador de CC

Vida útil eléctrica em caso de curto-circuito, com
corrente nominal de 10 A

No mínimo, 50 processos de comutação

Corrente máxima de comutação 35 A

Tensão máxima de comutação 800 V

Potência fotovoltaica máxima 11 kW

Binários

Parafusos montagem na parede Apertados à mão

Parafusos tampa de ligações 3,5 Nm

Porca de capa SUNCLIX 2,0 Nm

Porca de capa CA Apertada à mão

Porca de capa para cabo de rede Apertada à mão

Terminal adicional de ligação à terra 6,0 Nm

Capacidade da memória de dados

Rendimentos energéticos durante o dia 63 dias

Rendimentos diários 30 anos

Mensagens de evento para utilizadores 1 000 eventos

Mensagens de evento para instaladores 1 000 eventos

Rendimento

SB 1.5-1VL-40 SB 2.5-1VL-40
Rendimento máximo, ηmax 97,2% 97,2%

Rendimento europeu, ηEU 96,1% 96,7 %
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12 Contactos
Em caso de problemas técnicos com os nossos produtos, contacte a linha de assistência da SMA.
Necessitamos dos seguintes dados para podermos dar-lhe uma resposta concreta:

Australia SMA Australia Pty Ltd.
Sydney
Toll free for Australia:
1800 SMA AUS
(1800 762 287)
International: +61 2 9491 4200

Belgien
Belgique
België
Luxemburg
Luxembourg
Nederland

SMA Benelux BVBA/SPRL
Mechelen
+32 15 286 730

Argentina
Brasil
Chile
Perú

SMA South America SPA
Santiago
+562 2820 2101

Česko
Magyarország
Polska
România
Slovensko

SMA Central & Eastern Euro-
pe s.r.o.
Praha
+420 235 010 417

Danmark
Deutschland
Österreich
Schweiz

SMA Solar Technology AG
Niestetal
SMA Online Service Center:
www.SMA.de/Service
Sunny Boy, Sunny Mini Central,
Sunny Tripower:
+49 561 9522‑1499
Monitoring Systems (Kommunika-
tionsprodukte):
+49 561 9522‑2499
Fuel Save Controller (PV-Diesel-
Hybridsysteme):
+49 561 9522-3199
Sunny Island, Sunny Backup, Hy-
dro Boy: +49 561 9522-399
Sunny Central:
+49 561 9522-299

France SMA France S.A.S.
Lyon
Sunny Boy, Sunny Mini Central,
Sunny Tripower:
+33 472 09 04 40
Monitoring Systems:
+33 472 09 04 41
Sunny Island :
+33 472 09 04 42
Sunny Central :
+33 472 09 04 43

España
Portugal

SMA Ibérica Tecnología Solar,
S.L.U.
Barcelona
+34 935 63 50 99

India SMA Solar India Pvt. Ltd.
Mumbai
+91 22 61713888
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South Africa SMA Solar Technology South
Africa Pty Ltd.
Centurion (Pretoria)
08600 SUNNY
(08600 78669)
International:
+27 (12) 622 3000

Ελλάδα
Κύπρος
Kıbrıs
България

SMA Hellas AE
Αθήνα
801 222 9 222
International:
+30 212 222 9 222

Italia SMA Italia S.r.l.
Milano
+39 02 8934-7299

United
Kingdom

SMA Solar UK Ltd.
Milton Keynes
+44 1908 304899

SMA Solar (Thailand) Co., Ltd.

+66 2 670 6999

대한민국 SMA Technology Korea Co.,
Ltd.
서울
+82-2-520-2666
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+971 2 234-6177

Other countries International SMA Service Line
Niestetal
Toll free worldwide:
00800 SMA SERVICE
(+800 762 7378423)
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SMA Solar Technology

www.SMA-Solar.com
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