MANUAL DE INSTALAÇÃO
E UTILIZAÇÃO
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE 72 CÉLULAS L-G4.X E L-G5.X Q CELLS

Válido para África, Ásia, Europa, América Latina, América do Sul
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INTRODUÇÃO

Com os módulos fotovoltaicos da Hanwha Q CELLS GmbH
(a seguir designada "Q CELLS") pode transformar a energia
ilimitada do sol diretamente em eletricidade solar ecológica.
Para assegurar o desempenho máximo dos módulos fotovoltaicos Q CELLS, leia atentamente as instruções seguintes
e respeite todas as orientações. O incumprimento destas
orientações pode resultar em danos e/ou lesões físicas.
Este manual de instalação e utilização (a seguir designado o “Manual”) fornece instruções para a instalação
e utilização seguras de módulos fotovoltaicos cristalinos.
ÄÄLeia atentamente estas instruções antes de prosseguir
com a instalação.
ÄÄGuarde estas instruções durante o período de vida útil
dos módulos fotovoltaicos.
ÄÄAssegure a disponibilidade permanente deste Manual
ao operador.
ÄÄEste Manual deve ser entregue a todos os proprietários ou
utilizadores subsequentes dos módulos fotovoltaicos.
ÄÄTodos os complementos recebidos do fabricante devem
ser incluídos.
ÄÄRespeite todos os restantes documentos aplicáveis.
ÄÄSe não encontrar respostas satisfatórias às suas perguntas
no manual, contacte o fornecedor do seu sistema.
Pode consultar informações adicionais na nossa página
web em www.q-cells.com.

Utilização prevista
Este manual é válido para África, Ásia, Europa, América
Latina, América do Sul. Estas instruções contêm
informações relativas ao manuseamento e utilização
seguros dos módulos fotovoltaicos cristalinos de qualidade
da Q CELLS e à respetiva instalação, montagem, ligação,
manutenção e eliminação.

Símbolos e etiquetas
Os símbolos e etiquetas seguintes são utilizados ao longo
do Manual para facilitar a utilização.

SÍMBOLO
ÄÄ

•

DESCRIÇÃO
Procedimento com uma ou mais etapas.
Lista de itens.
Assegurar que durante a realização de
um procedimento, o utilizador verifica
os resultados do referido procedimento.
Proibido.

Tenha cuidado com possível perigo ou
danos. Categorias:
• Perigo: Risco de lesão fatal
• Atenção: Risco de lesão grave ou
danos materiais
• Nota: Risco de danos no produto

Normas de segurança
O instalador, bem como o operador de um módulo é
particularmente responsável pelo cumprimento de todos
os requisitos e regulamentos legais aplicáveis.
ÄÄSalvo especificação em contrário por quaisquer leis ou
regulamentos, as normas estipuladas em seguida devem
ser sempre cumpridas durante a instalação, utilização
e manutenção dos módulos fotovoltaicos:
• Este manual.
• Outras normas estipuladas aplicáveis (tais como
regulamentos específicos para equipamentos sob
pressão, segurança operacional, mercadorias perigosas
e proteção ambiental).
• Regulamentos e requisitos específicos para o sistema.
• Quaisquer leis e requisitos aplicáveis, particularmente
leis e normas estipuladas internacionais, específicas
do país e regionais que regem o planeamento, a
instalação e o funcionamento de sistemas de energia
solar e o trabalho em telhados.
• Quaisquer regulamentos internacionais, nacionais e
regionais válidos que regem o trabalho com corrente
contínua, especialmente os aplicáveis à instalação de
dispositivos e sistemas elétricos e os regulamentos
publicados pelo respetivo fornecedor de energia
que regem o funcionamento paralelo de sistemas
de energia solar.
• Quaisquer regulamentos de prevenção de acidentes
internacionais, específicos do país e regionais.
• Outras normas estipuladas aplicáveis fornecidas pelas
instituições nacionais relevantes relativas à segurança
na instalação e funcionamento de itens elétricos.

Pessoal qualificado e competente
Tanto o instalador como o operador são responsáveis por
assegurar que a instalação (incluindo a ligação à rede),
a manutenção e o desmantelamento são realizados por
especialistas formados e qualificados com certificados
de formação aprovados (emitidos por uma organização
estatal ou federal) para o respetivo setor especializado.
O trabalho elétrico pode ser executado exclusivamente
por um técnico oficialmente certificado, de acordo com
as normas estipuladas aplicáveis no país relevante no
que diz respeito a normas e regulamentos (por exemplo,
normas DIN, regulamentos VDE na Alemanha) e as
normas estipuladas do operador e/ou fornecedor de
energia da rede local.

REVISÃO DO DOCUMENTO 01
Este Manual é válido para a África, Ásia, Europa, América Latina e América do Sul a partir de 01 de janeiro de 2019 para os módulos fotovoltaicos de 72 células
L-G4.X e L-G5.X Q CELLS e substitui todas as versões anteriores.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Este manual está sujeito a alteração. As fichas técnicas e as informações dos clientes válidas no momento em que o módulo relevante foi fabricado aplicam-se aos
procedimentos de instalação, montagem e manutenção para os respetivos módulos fotovoltaicos na medida em que não seja fornecida qualquer atualização.
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INTRODUÇÃO

Validade

PLANEAMENTO

2.1 Especificações técnicas

Pode consultar informações adicionais nas fichas técnicas válidas no momento que estão disponíveis em www.q-cells.
com.

Estas instruções são apenas válidas para módulos fotovoltaicos cristalinos da empresa Q CELLS. A Q CELLS não
assume qualquer responsabilidade por danos resultantes
do incumprimento destas instruções.

GAMA DE PRODUTOS

Q.PLUS L-G4.1 /
Q.PEAK L-G4.1 /
Q.PEAK L-G5.1

Q.PLUS L-G4.2 /
Q.PLUS L-G4.2 / TAA /
Q.PEAK L-G4.2 /
Q.PEAK L-G5.2

Tipo

Q.ANTUM

Q.ANTUM

Comprimento

1994 mm

1994 mm

Largura

1000 mm

1000 mm

Altura da estrutura

35 mm

35 mm

Peso

23 kg

23 kg

Tensão máx. do sistema VSIS [V]

1000

1500

Capacidade nominal máx. do
fusível [A]

20

20

Gama de temperaturas
admissível

–40 °C a +85 °C

Classe de proteção da caixa de
derivação

≥ IP67 com díodos de derivação

≥ IP67 com díodos de derivação

Classe de proteção do conector

IP68

IP68

Classe de proteção de incêndio

C

C

Carga máx. de teste em impulso/
tração1

5400 Pa / 2400 Pa

5400 Pa / 2400 Pa

Carga máx. admissível em impulso/
tração1

3600 Pa / 1600 Pa

3600 Pa / 1600 Pa

Certificados

Em conformidade com CE; IEC 61215:2016; IEC 61730:2016; Classe de
aplicação II; UL 1703

ÄÄRespeite a ligação e o dimensionamento do sistema.
ÄÄO instalador do sistema é responsável pela conformidade
com todas as normas de segurança necessárias durante
a montagem e instalação.
A Q CELLS não assume qualquer responsabilidade com
base nestas instruções. A Q CELLS apenas é responsável
no contexto de acordos contratuais ou no contexto de
garantias aceites. A Q CELLS não aceita qualquer outra
responsabilidade pela funcionalidade e segurança dos
módulos.
ÄÄRespeite as instruções respeitantes a quaisquer outros
componentes do sistema que possam fazer parte do sistema
de energia solar completo. Pode ser necessário realizar
uma análise estrutural para todo o projeto.
ÄÄSe não encontrar respostas satisfatórias às suas perguntas
no manual, contacte o fornecedor do seu sistema.

Informações adicionais para o Operador
ÄÄGuarde este manual durante o período total de vida útil
do sistema de energia solar.
ÄÄContacte o fornecedor do seu sistema para obter
informações sobre os requisitos formais para sistemas
de energia solar.
ÄÄCertifique-se de que contacta as autoridades locais e os
fornecedores de energia relevantes no que diz respeito a
normas e requisitos para a concessão de licenças antes
de realizar a instalação do sistema de energia solar. O
seu sucesso financeiro depende do cumprimento destes
requisitos.

Outros documentos aplicáveis
Além deste Manual, são relevantes as seguintes
informações técnicas:

1

Carga de teste e admissível de acordo com a IEC 61215:2016, dependendo das opções de montagem
(ver secção “2.3 Opções de montagem”)

PT

1994 mm
1308 mm

TIPO DE DOCUMENTO

343 mm

400 mm

150 mm

4 × Furos de aterramento, Ø 4.5 mm

4 × Furos de drenagem

Ficha técnica do produto

Estrutura
949 mm

950 mm
≥ 1200 mm

Informações sobre embalagem e transporte

Cabo com
conectores

1000 mm

Caixa de junção
Label
4 × Ranhuras de montagem sistema seguidor solar (DETALHE B)
4 × Ranhuras de montagem (DETALHE A)

35 mm

DETALHE A
25.5 mm

8 × Furos de drenagem 3 × 6 mm

16 mm

DETALHE B

8.5 mm

25 mm

10 mm
7 mm

Fig. 1: Dimensões externas (mm) e componentes para Q.PLUS L-G4.1, Q.PEAK L-G4.1, 			
Q.PEAK L-G5.1, Q.PLUS L-G4.2, Q.PLUS L-G4.2/TAA, Q.PEAK L-G4.2, Q.PEAK L-G5.2
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2.2 Requisitos

Local de instalação

Requisitos da estrutura de montagem

Note as seguintes orientações aplicáveis ao local de
instalação:

Os Módulos devem ser instalados e utilizados em
estruturas de montagem que cumpram as leis e normas
estipuladas aplicáveis, bem como as seguintes regras:

• Os módulos foram testados de acordo com a IEC 61215.
• Os módulos fotovoltaicos não são à prova de explosão
e não são adequados para utilização em ambientes
explosivos.
ÄÄNão utilize módulos fotovoltaicos perto de gás e vapores
altamente inflamáveis (por exemplo, depósitos de gás,
estações de serviço).
ÄÄNão instale os módulos num espaço fechado.
ÄÄNão instale os módulos em locais onde estes possam
ficar submersos na água por períodos prolongados (por
exemplo, planícies aluviais).
ÄÄNão utilize os módulos como substitutos de telhados
normais (por exemplo, os módulos não são à prova de
chuva).
ÄÄNão instale os módulos próximo de sistemas de ar
condicionado
ÄÄNão instale os módulos a 4000 m de altitude acima
do nível do mar.
ÄÄEm locais com elevado teor de sal no ar (por exemplo,
próximo ao mar) devem ser adotadas precauções especiais
(ver “Ligação à terra” e “Manutenção”).
ÄÄNão aproxime qualquer substância química (por exemplo,
óleo, solvente, etc.) de qualquer peça do painel. Apenas é
permitido usar substâncias aprovadas pela Q CELLSdurante
a instalação, funcionamento e manutenção.
ÄÄÉ proibido realizar qualquer instalação de módulos em
superfícies de água. Isso inclui instalações em plataformas flutuantes, bem como com base empilhada. A
Q CELLS pode estender a cobertura da sua garantia a
tais instalações, com base numa avaliação individual
da conceção e localização do sistema. É necessário
obter o consentimento prévio por escrito da entidade
que atribui a garantia em qualquer caso.
Os módulos fotovoltaicos são concebidos para as seguintes aplicações:
• Temperaturas operacionais entre –40 °C e +85 °C.

PLANEAMENTO

2.2 Requisitos

ÄÄMantenha o ângulo de inclinação admissível.
• Ângulo de inclinação mínimo: 3 °
• Ângulo de inclinação máximo: 75 °
ÄÄSiga as orientações para ângulos de
instalação < 5 ° (“Ligação à terra”, p.
20)

• Estar em conformidade com os requisitos estruturais
necessários.
• Estar em conformidade com as cargas de neve e vento
locais.
• Estar devidamente fixo ao solo, ao telhado ou à fachada.
• As forças atuantes no módulo são transferidas para a
subestrutura de montagem.
• Assegura a ventilação traseira adequada do módulo.

75°

• Garante estabilidade a longo prazo.
• Evita o uso de metais diferentes para prevenir corrosões
por contacto.
• Permite a expansão e contração sem tensão devido a
flutuações de temperatura.

3°

ÄÄAssegurar que não são produzidas tensões mecânicas (por
exemplo, causadas por vibrações, torção ou expansão)
no módulo.
ÄÄAssegurar que as braçadeiras e a estrutura de montagem
são compatíveis.

Requisitos do sistema de braçadeiras
Utilize braçadeiras convencionais que satisfaçam os
seguintes requisitos:
• Largura da braçadeira: ≥ 38 mm.
• Altura da braçadeira em conformidade com a altura de
uma estrutura de 35 mm.
• Profundidade da braçadeira: 5−12 mm. (aplicável para
todas as opções de montagem de fixação CL e TC na
secção “2.3 Opções de montagem”)
• As braçadeiras não estão em contacto com o vidro frontal.
• As braçadeiras não deformam a estrutura.
• Braçadeiras que satisfazem os requisitos estruturais do
local de instalação.
• Braçadeiras estáveis a longo prazo que afixam firmemente
o módulo na estrutura de montagem.

• Cargas de tração até no máx. 2400 Pa e cargas de impulso
até no máx. 5400 Pa (carga de teste de acordo com a
IEC 61215, ver capítulo 2.3 opções de montagem).

Requisitos de orientação do módulo

• Instalação utilizando uma estrutura de montagem para
módulos fotovoltaicos.

ÄÄAssegurar que a chuva e a neve a derreter escorrem
livremente. Sem acumulação de água.

Prevenção de efeitos de sombra

ÄÄAssegurar que os orifícios de descarga na estrutura não
estão cobertos. Sem vedantes.

• É permitida a instalação vertical ou horizontal.

A irradiação solar otimizada leva à saída máxima de energia:
ÄÄPor este motivo, instale os módulos de forma a ficarem
de frente para o sol.
ÄÄEvite a sombra (devido a objetos como edifícios, chaminés
ou árvores).
ÄÄEvite sombra parcial (por exemplo, através de catenárias,
sujidade, neve).
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2.3 Opções de montagem

Fig. 2: Opções de instalação para módulos Q CELLS cristalinos. Todas as dimensões são indicadas em mm.
Respeite também as cargas estáticas admissíveis e o intervalo de fixação conforme especificado na página
10.
As opções de instalação ilustradas aplicam-se para a orientação horizontal e vertical do módulo.
Módulo

Braçadeira

TIPO DE
INSTALAÇÃO

Subconstrução

Perfil de montagem

SISTEMA DE MONTAGEM POR PONTOS

PLANEAMENTO

TIPO DE
INSTALAÇÃO
INSTALAÇÃO COM
PERFIS DE INSERÇÃO

2.3 Opções de montagem

SISTEMA DE MONTAGEM POR PONTOS

SISTEMA DE MONTAGEM LINEAR

NÃO PERMITIDO

SISTEMA DE MONTAGEM LINEAR

INSTALAÇÃO COM
BRAÇADEIRAS
0 – 250
250 – 500

250 - 500

IP1

INSTALAÇÃO DE LOCALIZADOR NOS PONTOS
DE MONTAGEM

CL1

EN

EN
797

CL3

EN

0 - 300

IP2

0 - 300

TB1

INSTALAÇÃO DE
LOCALIZADOR COM
BRAÇADEIRAS
CL2a

FIXAÇÃO HÍBRIDA

EN

EN
790 - 850

CL2b

100 - 250

TC1

250 - 500

CL5

EN

INSTALAÇÃO EM
PONTOS DE MONTAGEM

343

4 × mounting
slots

FB1
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2.3 Opções de montagem

Especificações
TIPO DE MÓDULO

Q.PLUS
Q.PLUS
Q.PEAK
Q.PEAK
Q.PEAK
Q.PEAK
Q.PLUS

L-G4.1
L-G4.2
L-G4.1
L-G4.2
L-G5.1
L-G5.2
L-G4.2/TAA

OPÇÃO DE MONTAGEM

POSIÇÃO DAS
BRAÇADEIRAS1
[MM]

CARGA DE
TESTE EM
IMPULSO/
TRAÇÃO2 [PA]

CARGA
ADMISSÍVEL
EM IMPULSO/
TRAÇÃO2 [PA]

FATOR
DE
SEGURANÇA

5400/2400

3600/1600

1.5

Q.PLUS
Q.PLUS
Q.PEAK
Q.PEAK
Q.PEAK
Q.PEAK
Q.PLUS
1
2
3

L-G4.1
L-G4.2
L-G4.1
L-G4.2
L-G5.1
L-G5.2
L-G4.2/TAA

2.4 Esquema elétrico

Seleção do módulo

Ligação paralela

Para obter a descrição detalhada dos principais dados
elétricos consulte a ficha técnica efetiva referente ao
Módulo relevante (disponível em www.q-cells.com).

Os módulos podem sofrer danos devido à ocorrência de
correntes inversas (causadas por defeitos no módulo,
fugas para a terra ou isolamento anómalo).

ÄÄLigue apenas módulos do mesmo tipo e da mesma
classe de potência.

ÄÄAssegure que cumpre a capacidade máxima de carga
de corrente inversa indicada na ficha técnica.

CL1 (fixação em 4 pontos
no lado comprido)

250-500

FB1 (montagem com 4 parafusos no lado comprido)

343

CL3 (fixação em 4 pontos
no lado comprido)

250-500

3600/2400

2400/1600

1,5

IP1 (deslizante/lado comprido)

-

3600/2400

2400/1600

1,5

• Calcular os valores de medição da tensão (Voc) dos
componentes

CL1 (fixação em 4 pontos
no lado comprido)

0-250

2400/2400

1600/1600

1,5

• Calcular os valores de medição da corrente (ISC) dos
condutores

CL5

Lado curto:
100-250
Lado comprido:
250–500

3600/2400

2400/1600

1,5

• Dimensionamento dos sistemas de controlo ligados às
saídas dos módulos fotovoltaicos

Localizador TB1 (montagem do localizador em 4
pontos no lado comprido)

797 nos orifícios
do Localizador

2400/2400

1600/1600

1,5

Localizador TC1 (montagem do localizador em 4
pontos no lado comprido)

790–850

2400/2400

1600/1600

1,5

ÄÄ As opções de montagem seguintes são apenas possíveis mediante determinadas condições.

TIPO DE MÓDULO

PLANEAMENTO

OPÇÃO DE MONTAGEM

POSIÇÃO DAS
BRAÇADEIRAS1
[EM (MM)]

CARGA DE
TESTE EM
IMPULSO/
TRAÇÃO3 [PA]

CARGA
ADMISSÍVEL
EM IMPULSO/
TRAÇÃO3 [PA]

FATOR
DE
SEGURANÇA

2400/1600

1600/1067

1,5

CL2a (com calhas)

0-300

CL2b (sem calhas)

0-300

1800/1600

1200/1067

1,5

IP2 (deslizante/lado curto)

-

1800/1600

1200/1067

1,5

Fator de segurança
Durante o funcionamento normal, um módulo pode produzir uma corrente superior e / ou uma tensão mais alta do
que a determinada sob condições de teste normalizadas.
Utilize um fator de segurança de 1,25 para o seguinte:

ÄÄSiga as orientações nacionais válidas para a instalação
de sistemas elétricos.

Ligação em série
A ligação de módulos em série apenas é permitida até
à tensão máxima do sistema, conforme listado na ficha
técnica aplicável de todos os módulos relevantes a
instalar.
ÄÄTenha em conta todas as situações de funcionamento
possíveis e todas as normas e regulamento técnicos
relevantes quando conceber o sistema. Deve certificar-se
de que não excede a tensão máxima do sistema, incluindo
todas as margens de segurança necessárias.
ÄÄTenha em conta o limite de tensão do conversor quando
determinar o número máximo de módulos na série.

De modo a limitar as correntes inversas que possam
ocorrer, recomendamos a utilização das seguintes opções
de segurança:
1) Esquema com um número limitado de séries ligadas
em paralelo :
Sem realizar outras medidas de bloqueio de corrente, é
possível operar no máximo duas séries de módulos em
paralelo num conversor ou localizador MPP.
2) Esquema com fusíveis em série :
Coloque os fusíveis para cada série de módulos nas
extremidades mais e menos. Utilize fusíveis gPV de
acordo com a IEC 60269-6. Respeite o número máximo
admissível de séries conforme indicado nas especificações
fornecidas pelo respetivo fabricante de fusíveis em série e
as orientações técnicas.
NOTA!
Quando instalar diferentes versões do produto, aplica-se
a capacidade mínima de carga de corrente inversa
admissível.

Conversores
É possível utilizar conversores com ou sem transformadores.

Distância entre o bordo exterior do módulo e o centro da braçadeira.
Cargas de acordo com a IEC 61215-2:2016 e UL 1703.
Procedimento de teste de acordo com a IEC 61215-2:2016 e UL 1703. As opções de montagem não satisfazem os requisitos das normas.

ATENÇÃO
ÄÄAs cargas incluídas na tabela estão relacionadas com a estabilidade mecânica dos módulos fotovoltaicos. A estabilidade
mecânica do sistema de montagem, incluindo as braçadeiras, tem de ser avaliada pelo fornecedor do sistema. O
instalador do sistema é responsável pela determinação dos requisitos de carga específicos do local.
ÄÄAssegure que a subconstrução não toca na caixa de derivação (mesmo sob carga). Assegure que as braçadeiras ou
os perfis de inserção, etc. não tocam no vidro (mesmo sob carga).
ÄÄAssegurar que os cabos de ligação da caixa de derivação não passam entre o laminado e as calhas de montagem.
ÄÄAssegurar a profundidade de suporte mínima de 20 mm no lado traseiro do módulo para IP1, IP2, CL2b e CL5.
Assegurar a profundidade de suporte mínima de 10 mm no lado frontal do módulo para IP1 e IP2.
ÄÄCL1 e CL2a com calhas: Assegurar que a estrutura do módulo é fixa diretamente na calha da subestrutura (não é
permitido um espaçador entre o módulo e a subestrutura)
ÄÄOs módulos dobram sob cargas. Como tal, os objetos afiados (por exemplo, parafusos) não devem ser montados
próximo do lado traseiro do módulo.
ÄÄUtilize parafusos e anilhas anti-corrosão M8 (diâmetro ≥ 15,8 mm) para montagem FB1 e FB2.
ÄÄUtilize parafusos e anilhas anti-corrosão M6 (diâmetro ≥ 13,2 mm) para montagem TB1.
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3

INSTALAÇÃO

3.1 Segurança e transporte
PERIGO! Risco de lesão fatal devido a cho-

ÄÄAssegure que todo o pessoal conhece
e adere às normas de segurança e
prevenção de acidentes.
ÄÄUse luvas limpas durante o trabalho.

I

D

3

que elétrico!

ÄÄNão instale módulos danificados.
ÄÄInforme o seu distribuidor imediatamente em relação a quaisquer danos.

INSTALAÇÃO

3.1 Segurança e transporte

NOTA! Podem ocorrer danos no módulo!

NOTA! Podem ocorrer danos no módulo!

ÄÄNunca eleve ou mova o módulo com
os cabos de ligação ou a caixa de
derivação.
ÄÄTransporte os módulos na posição
vertical e horizontalmente, conforme
ilustrado.

ÄÄNunca se coloque sobre os módulos.
ÄÄNão submeta os módulos a qualquer
tensão mecânica.
ÄÄNão permita a queda de objetos sobre os
módulos

NOTA! Podem ocorrer danos no módulo!

NOTA! Podem ocorrer danos no módulo!

ÄÄNão deixe cair os módulos.

ÄÄRealize apenas modificações no módulo
que tenham sido confirmadas por escrito
pela Q CELLS.

GB

§ § §

ÄÄInspecione a embalagem quanto a
danos.
ÄÄContacte a empresa transportadora
relativamente a eventuais danos na
embalagem.
ÄÄSiga quaisquer instruções incluídas na
embalagem.

PERIGO! Risco de lesão fatal devido a cho-

que elétrico!

ÄÄCubra os módulos com um material
opaco durante a instalação.

Carta de
confirmação

ÄÄDeixe os módulos na respetiva
embalagem original até ao momento da
instalação.
ÄÄGuarde os módulos em segurança em
locais ventilados e secos. A embalagem
não é impermeável.

AVISO! Risco de incêndio!

NOTA! Podem ocorrer danos no módulo!

NOTA! Podem ocorrer danos no módulo!

ÄÄNão instale os módulos em interiores.
ÄÄNão instale os módulos em objetos em
movimento.

ÄÄNão empilhe os módulos.

ÄÄNão instale os módulos próximo de
gás / vapores inflamáveis.
ÄÄNão instale os módulos próximo de
sistemas de ar condicionado.
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3

INSTALAÇÃO

3.2 Preparação da instalação

3

PERIGO! Risco de lesão fatal devido a cho-

AVISO! Risco de lesão devido à queda

ÄÄBloqueie a zona de instalação.
ÄÄMantenha as crianças e pessoas não
autorizadas afastadas do sistema de
energia solar.

ÄÄPrenda os módulos durante a instalação.
ÄÄNão instale os módulos se estiver muito
vento ou a chover.

que elétrico!

de módulos!

INSTALAÇÃO

3.3 Instalação do módulo

Opção 1:
ÄÄAperte o módulo com 4 braçadeiras
no intervalo de aperto especificado,
ver Fig. 2, p. 8.
ÄÄAperte as braçadeiras de acordo com
as instruções do fabricante.

ÄÄMantenha um intervalo de pelo menos
10 mm entre dois módulos ao longo
do lado curto e 5 mm ao longo do lado
comprido.

EU
m
5m

10 mm

PERIGO! Risco de lesão fatal devido a cho-

que elétrico!

ÄÄNão realize a instalação sozinho.

ÄÄUtilize apenas ferramentas secas e
isoladas.

PERIGO! Risco de lesão fatal devido a cho-

que elétrico!

ÄÄAssegure que os módulos e ferramentas
não estão nunca sujeitos a humidade ou
chuva durante a instalação.

• Instale apenas módulos e componentes
não danificados.
ÄÄNão modifique o módulo (por exemplo,
não perfure orifícios adicionais).
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Opção 2:
ÄÄInstale o módulo nos 4 pontos de
montagem, ver Fig. 2, p. 8.
ÄÄAperte as braçadeiras de acordo com
as instruções do fabricante.

NOTA! Podem ocorrer danos no módulo!

ÄÄNão submeta os módulos a tensão
mecânica. Torção máx. 10 mm/m.

Opção 3:
ÄÄInstale o módulo utilizando perfis de
montagem, verFig. 2, p. 8.
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4

LIGAÇÃO ELÉTRICA

4

4.1 Segurança

PERIGO!
Risco de lesão fatal devido a choque
elétrico!
Quando desligar um circuito elétrico que conduz
corrente contínua podem ocorrer arcos elétricos que
podem resultar em lesões que representam perigo de
vida.

LIGAÇÃO ELÉTRICA

4.2 Segurança da instalação elétrica

PERIGO! Risco de lesão fatal devido a cho-

PERIGO! Risco de lesão fatal devido a cho-

PERIGO! Risco de lesão fatal devido a cho-

ÄÄNunca abra a caixa de derivação.
ÄÄApenas é possível proceder à substituição dos díodos de derivação por
pessoal qualificado e formado quando
estiverem desligados e cobertos.

ÄÄAssegure a polaridade correta.

ÄÄNunca ligue ou retire o cabo quando
estiver sob carga. Os módulos não devem
conduzir corrente.

que elétrico!

que elétrico!

que elétrico!

1. Desligue o conversor.

PT

ÄÄNÃO retire o cabo quando estiver sob carga.
ÄÄNÃO ligue extremidades de cabos expostas.

DESATIVADO

Um módulo fotovoltaico gera corrente elétrica e tensão
até mesmo a uma baixa intensidade de iluminação.
Podem resultar faíscas e arcos elétricos da separação de
um circuito fechado. Estes podem resultar em lesões que
representam perigo de vida. O perigo aumenta quando
vários módulos estão ligados em série.
ÄÄTenha em consideração que toda a tensão de circuito
aberto está ativa até mesmo em baixos níveis de irradiação
solar.
ÄÄSiga as normas e orientações de segurança nacionais
válidas para a instalação de dispositivos e sistemas
elétricos.
ÄÄAssegure que adota todas as precauções de segurança
necessárias. Com tensões do módulo ou fase superiores
a 120 V, o intervalo de tensão extra baixa é excedido.

PERIGO! Risco de lesão fatal devido a cho-

PERIGO! Risco de lesão fatal devido a cho-

ÄÄNunca toque em contactos sob tensão
com as mãos desprotegidas.
ÄÄCubra os conectores com tampas protetoras adequadas até à instalação.

ÄÄAssegure que mantém os intervalos
de tempo conforme especificado pelo
fabricante do conversor entre a desativação do conversor e o início de qualquer
trabalho posterior.

que elétrico!

que elétrico!

2. Cubra os módulos a ligar ou a desligar.

ÄÄRealize o trabalho no conversor e nas ligações com
extremo cuidado.
ÄÄAssegure que os módulos estão desligados no conversor
antes de efetuar a separação.
ÄÄCertifique-se de que respeita os intervalos de tempo
especificados após desligar o conversor. Os componentes
de alta tensão requerem tempo para descarregar.

PERIGO! Risco de lesão fatal devido a cho-

PERIGO! Risco de lesão fatal devido a cho-

3. Desligue o disjuntor CC.

ÄÄUtilize apenas ferramentas secas
e isoladas para realizar trabalhos
elétricos.

ÄÄIsole extremidades de cabos expostas.
ÄÄLigue apenas cabos com fichas.

ÄÄDesligue as fichas utilizando ferramentas
do fabricante adequadas e qualificadas.

que elétrico!

que elétrico!
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4

LIGAÇÃO ELÉTRICA

4

4.3 Ligação dos módulos

ÄÄUtilize cabos solares para efetuar a
ligação à saída da caixa de derivação.
ÄÄUtilize as mesmas fichas compatíveis
com o conversor.
ÄÄUtilize fios de cobre isolados com
4 mm2 no mínimo para uma temperatura mínima de 90 °C para ligações de
campo.

LIGAÇÃO ELÉTRICA

4.4 Após a instalação

ÄÄAssegure que todos os testes de
segurança e funcionais necessários
foram realizados de acordo com as
normas aplicáveis e em vigor.

NOTA! Podem ocorrer danos no módulo!

ÄÄNão ligue módulos com diferentes
orientações ou ângulos de inclinação na
mesma série.

ÄÄIntegre o sistema no sistema de proteção
contra queda de raios atual, de acordo
com os regulamentos locais aplicáveis.

AVISO! Risco de incêndio!

• Um módulo com um cabo com um
comprimento mín. ≥ 1200 mm na
orientação vertical pode ser ligado como
um “2 º vizinho do lado”
 “2 º vizinho do lado” - Ligação sem um
cabo de retorno.
 Ligação padrão com um cabo de
retorno

ÄÄAssegure que os cabos não estão
expostos e/ou pendurados e estão
protegidos contra sujidade, humidade e
fricção mecânica.

NOTA! Podem ocorrer danos no módulo!

ÄÄAssegure que os cabos não estão sob
tensão.
ÄÄAssegure que os cabos não passam entre
o módulo e a subconstrução (perigo de
compressão).

ÄÄAssegure que as ligações das fichas
estão protegidas de qualquer superfície
canalizadora de água.

SOLAR

PERIGO! Risco de lesão fatal devido a cho-

que elétrico!

ÄÄAssegure que todos os componentes
elétricos estão em estado adequado,
seco e seguro.

ÄÄAssegure uma ligação estanque entre
as fichas. As fichas encaixam de forma
audível.

PT

ÄÄNão utilize concentradores de luz (por
exemplo, espelhos ou lentes).

1

Inverter

2

Clique
Inverter
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5

LIGAÇÃO À TERRA

6

Ligação à terra de proteção

PERIGO!
Risco de lesão fatal devido a choque
elétrico!

ÄÄOs módulos devem ser ligados à terra de acordo com
os regulamentos legais locais.

Ligação à terra funcional
• No caso de instalações localizadas em regiões tropicais
(entre 23,5 ° N e 23,5 ° S) com uma inclinação do
módulo < 5°, a ligação à terra funcional na ligação do
gerador negativa no lado CC deve ser implementada.
ÄÄAssegure que a diferença de potencial entre a ligação
do gerador negativa e o PE(N) de cada localizador MPP
dos respetivos conversores é 0 V.
ÄÄSiga as orientações do fabricante do conversor e os
regulamentos legais locais.
ÄÄUtilize apenas conversores que incluam kits de ligação
à terra licenciados.
ÄÄA ligação à terra funcional também tem de ser implementada nos locais de instalação com maior teor de
sal no ar. (por exemplo, próximo do mar).

AVARIAS E DEFEITOS

ÄÄNão tente solucionar problemas sozinho (por
exemplo, fendas no vidro, cabos danificados).
ÄÄContacte um instalador ou o Departamento de
Assistência Técnica da Q CELLS.

8

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Os módulos fotovoltaicos Q CELLS são reconhecidos
por uma vida útil prolongada e pelo esforço e custos
mínimos de manutenção. A sujidade e incrustação são
geralmente lavadas pela chuva. Se o módulo estiver total
ou parcialmente sombreado por sujidade ou resíduos
(por exemplo, plantas, excrementos de aves), tem de ser
limpo para prevenir a perda de desempenho.

Manutenção

NOTA! Podem ocorrer danos no módulo!

ÄÄNão limpe os módulos com água se
existir o risco de geada.

0°

ÄÄO sistema FV tem de ser inspecionado regularmente
por pessoal certificado

7

ELIMINAÇÃO

ÄÄNão desligue os módulos por si próprio.
ÄÄContacte um instalador ou o Departamento de Assistência
Técnica da Q CELLS.
ÄÄElimine os módulos de acordo com os regulamentos
de eliminação locais.

ÄÄOs intervalos de tempo e o âmbito da inspeção podem
depender das circunstâncias locais (por exemplo, sal,
teor de amoníaco no ar, elevada humidade, etc.). O
cliente/operador deve informar-se sobre os intervalos
de tempo e o âmbito das inspeções necessárias.
ÄÄAs inspeções têm de ser realizadas especialmente após
eventos extraordinários (por exemplo, uma tempestade,
granizo, elevadas cargas de neve, etc.).
ÄÄDurante as inspeções, é necessário verificar se os
componentes estão seguros, se não apresentam danos
e limpos.

Limpeza
AVISO!
Risco de lesão devido a módulos
quentes e sob tensão!

ÄÄRemova a sujidade com água morna
ou limpa-vidros à base de álcool, uma
escova ou um pano macio.
ÄÄNão utilize tensoativos, raspadores ou
quaisquer equipamentos de limpeza com
água de alta pressão.

ÄÄLimpe apenas os módulos que arrefeceram.
ÄÄNão transporte ou use peças condutoras de eletricidade.
AVISO!
Risco de queda devido a acesso
não seguro!
ÄÄNunca aceda à área de instalação sozinho ou sem
adotar as precauções de segurança necessárias.
ÄÄContrate um especialista do setor.
Limpe os módulos do seguinte modo:
NOTA!
Podem ocorrer danos na superfície do
módulo!
ÄÄRemova a neve e o gelo cuidadosamente sem forçar (por
exemplo, com uma vassoura muito macia).

ÄÄLiberte a subestrutura de qualquer
sujidade e resíduos (folhas, ninhos de
aves, etc.).

ÄÄNão raspe a sujidade.
ÄÄTire a sujidade (pó, folhas, etc.) com água morna ou use
um limpa-vidros à base de álcool. Não use detergentes
abrasivos ou tensoativos.
ÄÄUtilize uma toalha de celulose macio (papel absorvente) ou
esponja para limpar cuidadosamente a sujidade persistente.
Não utilize panos de microfibra ou de algodão.
O álcool isopropílico (IPA) pode ser utilizado seletivamente para remover sujidade persistente e nódoas uma
hora após surgirem.
ÄÄSiga as orientações de segurança fornecidas pelo
fabricante do IPA.
ÄÄNão deixe que o IPA escorra entre o módulo e a estrutura
ou para dentro dos bordos do módulo.
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CONTACTO
HANWHA Q CELLSGMBH
OT Thalheim
Sonnenallee 17 – 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
Germany

TEL +49 (0)3494 66 99  –  23222
FAX +49 (0)3494 66 99  – 23000

E-MAIL service@q-cells.com
WEB		 www.q-cells.com
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