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1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de manusear, instalar ou fazer qualquer tipo de manutenção no sistema ler atentamente as 
orientações e alertas constantes nesse manual. 

A não observância dessas instruções poderá causar riscos e danos graves para a propriedade e 
para as pessoas (choques elétricos, queimaduras e risco de morte). 

Os responsáveis (profissionais habilitados) pela instalação do sistema fotovoltaico de geração de 
energia elétrica deverão orientar os consumidores finais para que evitem o mau uso, riscos e 
perigos resultantes da não observância dessas orientações.

O sistema deverá ser instalado por profissionais habilitados e em completa observância das nor-
mas brasileiras, e quando insuficientes as internacionais, pertinentes ao assunto.

1.1 NORMAS NACIONAIS 

• NBR 5410:2004 (corrigida: 2008) – Instalações elétricas de baixa tensão;

• NBR 5419:2005 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;

• NBR 5419-1:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 1: Princípios gerais;

• NBR 5419-2:2015 Versão Corrigida:2018 - Proteção contra descargas atmosféricas.

Parte 2: Gerenciamento de risco

• ABNT NBR 5419-3:2015 Versão Corrigida:2018 - Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 
3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida;

• ABNT NBR 5419-4:2015 Versão Corrigida:2018 - Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 
4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura;

• NBR 16149:2013 – Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a 
rede elétrica de distribuição.;

• NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

• NR 35 – Trabalho em altura.

1.2 MANUSEIO

• Remover quaisquer joias ou adereces do pescoço, mãos e pulsos antes de realizar o trabalho;

• Vestir roupas e usar equipamentos de proteção adequados ao trabalho em bom estado de 
conservação (camisa, calça, cinto de segurança, capacete, mascara, luvas, calçados, entre outros);
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1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

• Sempre usar ferramentas adequadas, secas e com cabos isolados para montar o gerador foto-
voltaico;

• Utilizar equipamentos de teste e medição de grandezas elétricas, para conferência da monta-
gem;

• Não trabalhar sozinho, tendo sempre alguém por perto que possa auxiliar na atividade e prin-
cipalmente em caso se acidentes;

• Durante a realização das conexões elétricas, impedir que a irradiação solar incida sobre o módu-
lo fotovoltaico. Para isso recomenda-se cobrir os módulos com uma manta ou cobertura opaca;

• Descarregar a eletricidade estática do corpo, tocando um condutor aterrado antes de tocar nos 
terminais dos módulos, especialmente em locais e dias de clima seco;

• Fazer conexões elétricas respeitando sempre a polaridade e instruções do manual;

• Antes de conectar o desconectar o sistema certifique-se e a carga está desconectada do sis-
tema, evitando arco elétrico (arcovoltaico);

• Desembale os painéis com cuidado evitando danos nas molduras, vidro, proteção posterior e 
condutores elétricos. Os painéis devem ser desembalados e manuseados por duas pessoas. Usar 
as duas mãos para o manuseio;

• Não manusear ou levantar os painéis através dos cabos ou caixa de junção (parte posterior) sob 
risco de danificar o mesmo. Use sempre a moldura externa de alumínio para o manuseio fazendo 
isso sempre em 2 pessoas. Para os módulos sem moldura de alumínio (double glass), deve-se 
realizar o manuseio dos módulos sempre na posição vertical;

• Não colocar peso sobre os paineis sob risco de danificá-lo;

• Não gire (rode) as molduras em contato com o solo;

• Não pise, pule ou permaneça (em pé ou sentado) sobre os painéis sob qualquer circunstância. 
Cargas localizadas (pressão) exageradas podem causar micro danos nas células comprometendo 
o rendimento e durabilidade do painel;

• Não transporte os painéis sobre sua cabeça;

• Não coloque instrumentos ou objetos pontiagudos sobre os painéis. Cuidado especial com o 
revestimento posterior (Black Sheet) que ao ser perfurado pode comprometer a segurança do 
painel;

• Não deixe os painéis em situação de desiquilíbrio ou de insegurança em especial sobre 
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2. CONEXÃO ON-GRID

telhados;

•  Não mude as conexões internas da caixa de junção ou cabeamento dos diodos de “by-pass”. 
Mantenha sempre os contatos e caixa de junção secos e livre de resíduos ou poeira. 

2. CONEXÃO ON-GRID

Os sistemas fotovoltaicos de conexão à rede são caracterizados por estarem integrados à rede 
elétrica de distribuição da concessionária.

Diferente dos sistemas isolados que atendem a um propósito específico e local, estes sistemas 
também são capazes de abastecer a rede elétrica com energia que pode ser utilizada por qualquer 
consumidor da rede. 

Os sistemas conectados têm uma grande vantagem com relação aos sistemas isolados por não 
utilizarem baterias e controladores de carga. Isso os torna cerca de 30% mais eficientes e também 
garante que toda a energia seja utilizada, ou localmente ou em outro ponto da rede. 

Sistemas de conexão à rede podem ser utilizados tanto para abastecer uma residência, comercio 
ou indústria, ou então simplesmente produzir e injetar a energia na rede elétrica, assim como uma 
usina hidroelétrica ou térmica.

Para residências e empresas estes sistemas também são chamados de sistemas fotovoltaicos de 
autoconsumo. Se o proprietário do sistema produzir mais energia do que consome, a energia 
produzida fará com que o medidor de energia bidirecional contabilize a diferença entre a energia 
utilizada da rede de distribuição com a gerada pelo sistema.

Do ponto de vista dos componentes, um sistema fotovoltaico conectado à rede é composto por:

• Módulos fotovoltaicos: produzem energia elétrica através da irradiação solar;

• String box: sistema de proteção CC;

• Inversor: transforma a tensão continua em alternada compatível com a rede elétrica;

• Quadro de distribuição: sistema de proteção CA;

• Medidor de energia bidirecional: realiza a medição da energia consumida ou gerada;

• Rede de distribuição secundária: energia fornecida pela concessionaria de energia;
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

Por questão de segurança, todos os inversores possuem o sistema anti-ilhamento que interrompe 
o fornecimento de energia ao sistema quando houve a interrupção da energia fornecida pela rede 
elétrica da concessionária de energia.

3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

• Selecione o modelo adequado para a aplicação desejada;

• Determine a largura da zona de borda;

• Identifique o espaçamento de fixação máximo e calcule o número total das fixações necessárias. 

3.1 TIPOS DE TELHADOS

Irão determinar as dimensões, quantidade e formato dos componentes necessários para a           in-
stalação: ocal de instalação, material do telhado, ângulo do telhado, o tamanho e quantidade de 
painéis solares e o número de módulos.

Ao projetar o sistema a ser instalado, dois pontos principais precisam ser considerados:

• Garantir o número suficiente de fixadores para sustentar o sistema de energia fotovoltaica no 
telhado;

• Garantir que o telhado seja íntegro e que não será sobrecarregado com o sistema fotovoltaico e 
as cargas de vento.

Cinco projetos foram disponibilizados neste manual de instalação, para diferentes tipos de telha-
dos. Selecione o projeto apropriado para o local de instalação e siga atentamente as instruções 
contidas nestes documentos.
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

S1 Telha de Cerâmica e/ou Cimento, modelo colonial,  
romana, francesa e/ou portuguesa

S2 Telha Fibrocimento

S3 Telha Metálica Trapezoidal

S4 Telha Metálica Zipada

S5 Laje e/ou Superfícies Cimentícias.

Atenção aos seguintes detalhes:

• Os produtos foram desenvolvidos para atender a maioria dos tipos de cobertura existentes no 
mercado, podendo sofrer variação de instalação de acordo com o projeto;

• Garanta que a estrutura seja instalada de acordo com as instruções contidas neste manual;

• Os ganchos de fixação entre painéis e trilhos precisam ser instalados em determinada região, 
sendo posicionados a um recuo de no mínimo à 50 cm da borda do telhado.

3.2 LOCAIS DE FIXAÇÃO E RECOMENDAÇÂO DE INSTALAÇÃO

Cada estrutura foi desenvolvida para atender seu respectivo modelo de cobertura, desde que 
sejam seguidas as orientações contidas neste material.

Recomenda-se instalar a estrutura no centro da cobertura, a uma distância mínima de 0,5m entre 
à extremidade do telhado e o início dos painéis solares, respeitando a região dos cantos conforme 
ilustrado ao lado. 

Caso não seja possível respeitar essa distância mínima, recomenda-se diminuir a distância entre 
suportes da estrutura de fixação do painel solar, conforme exemplo a seguir:
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

Recomenda-se uma distância mínima de recuo entre a borda do telhado e o início da instalação 
de 0,5 m.

Evitar as regiões de canto do telhado, utilizando uma distância mínima de recuo de 1,5 m.

Considerado uma inclinação de até 35°, altura de 18 m e instalação em área urbana.

Cálculos realizados de acordo com a norma brasileira NBR-6123 e norma ASCE-7-05.
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

3.3 PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

3.3.1 TELHADOS DE CERÂMICA E/OU CIMENTO (COLONIAL)

1. Aperte o parafuso de regulagem de altura:

2. O parafuso está á 15° em relação ao plano da base, para maior facilidade na fixação.

PERFIL VENTO (km/h) MÓDULO 72 CÉLULAS

Módulo
45 mm

162 à 180 1,10 m

Módulo
60 mm

162 à 180 1,40 m
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

3. Para instalar o trilho, posicione-o inclinado sobre o suporte, inserindo em seguida a presilha 
de fixação para dar aperto segurando o trilho contra o suporte.

4. Após a instalação, a estrutura para fixação fotovoltaica deve estar conforme imagem abaixo. 
Lembre-se de verificar o aperto de todos os parafusos.
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INSTALAÇÃO

A instalação do suporte gancho ajustável não precisa de ferramentas especiais, apenas uma chave 
combinada e/ou soquete 8 mm e uma chave Philips, ou caso preferir, uma parafusadeira e broca.

1. Exponha os caibros onde os suportes do painel serão instalados, removendo as telhas          

 localizadas nos pontos de fixação.

2. Posicione a base do suporte tipo gancho sobre o caibro de madeira, fazendo uma 

pré-regulagem, de modo que sua parte superior (onde o trilho será fixado) saia alinhado ao cen-
tro da calha da telha, sem que haja contato direto entre o gancho e a telha.

3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS
3. Utilizando uma furadeira com broca 4mm, faça 3 furos no caibro conforme as posições
pré-determinadas na base do gancho. Isso irá evitar que o caibro seja danificado ou que ele
rache com o aperto dos parafusos.

4. Posicione o primeiro dos três parafusos e fixe-o utilizando uma chave Philips ou uma 
parafusadeira, repetindo a operação para os demais parafusos. Tome o cuidado de montar o
gancho alinhado e na posição que permita ser regulado posteriormente.

5.Após fixado o gancho no caibro, ajuste e fixe a peça que sai da base, através da porca ali
localizada, de modo que o suporte não encoste na telha que está por baixo e que fique 
centrado à calha. Certifique se o gancho está bem fixado apertando os parafusos.

6. Posicione as telhas sobre o gancho e repita os passos anteriores nos demais suportes,
seguindo as orientações da tabela anterior. Uma dica para facilitar o processo de instalação é in-
stalar o primeiro e o último gancho, e traçar uma linha utilizando um fio de nylon, isso irá facilitar 
o alinhamento dos demais ganchos, visto que alguns telhados podem sofrer variações. 
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS
7. Após alinhar e fixar os ganchos, inicie a instalação dos trilhos. Encaixe o trilho sobre o suporte 
do gancho através do parafuso de fixação, repetindo a mesma operação nos demais. Em seguida, 
faça o aperto das porcas pela parte inferior utilizando uma chave de boca 13mm, mantendo o 
alinhamento do trilho com a ajuda de um nível de bolha. Mantenha o trilho o mais próximo pos-
sível da cobertura, sem que haja contato direto. Aperte o parafuso da regulagem do gancho e 
certifique-se de que todos os parafusos estão devidamente fixados. A emenda do trilho deverá 
ser usada caso você necessite unir duas peças, fazendo o encaixe por baixo, no interior do perfil 
e apertando os 2 parafusos com a chave 13mm. do gancho e certifique-se de que todos os par-
afusos estão devidamente fixados. A emenda do trilho deverá ser usada caso você necessite unir 
duas peças, fazendo o encaixe por baixo, no interior do perfil e apertando os 2 parafusos com a 
chave 13mm.

8. Com os trilhos devidamente instalados, inicie o posicionamento do primeiro módulo sobre 
eles. Faça o alinhamento com a estrutura e fixe-o utilizando os dois clamps finais, apertando os 
parafusos com uma chave de boca 13mm ou uma parafusadeira.
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

09. Posicione os dois clamps intermediários e em seguida o módulo seguinte, faça o alinhamento 
e fixe-os. Faça este processo para os demais módulos, sempre certificando-se do correto 
posicionamento e fixação dos clamps.

10. Posicione os dois clamps intermediários e em seguida o módulo seguinte, faça o                   al-
inhamento e fixe-os. Faça este processo para os demais módulos, sempre certificando-se do cor-
reto posicionamento e fixação dos clamps. 

11. Os clamps possuem sistema que facilita o aterramento dos módulos. Realize o teste de pas-
sagem de corrente entre os furos, o módulo e a estrutura utilizando um multímetro, para se cer-
tificar do perfeito aterramento. Caso haja necessidade, utilizar furos de aterramento do próprio 
módulo.

3.3.2 TELHADOS DE FIBROCIMENTO

1. Localize a posição dos caibros de madeira sob a cobertura de fibrocimento, facilmente locali-
zado através da posição dos parafusos ou pregos utilizados em sua fixação, na parte superior da 
telha.

2.Utilizando uma furadeira com broca de 10 mm, faça um furo na parte superior da telha para ter 
acesso ao caibro. Em seguida, com uma broca de 8mm, faça um furo no caibro que servirá de guia 
para o suporte, evitando com que o caibro seja danificado.
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

3. Posicione o parafuso de suporte no caibro através da furação da telha e com o auxílio de uma 
chave de boca 7 mm ou uma parafusadeira, faça a fixação do mesmo, movimentando-o até que 
a vedação fique próxima da telha.

4. Certifique-se de que o parafuso de suporte esteja bem fixado no caibro. Movimente o anel 
de vedação para cima e aplique vedação PU no furo da telha, ao redor do parafuso. Em seguida, 
posicione o anel de vedação contra a telha, comprimindo o PU aplicado, apertando a porca utili-
zando uma chave de boca 15 mm. Certifique-se de que a vedação esteja totalmente em contato 
com a telha, assegurado pelo PU aplicado. Isso irá evitar que ocorra vazamentos para o interior 
da cobertura.

5. Siga a mesma orientação para os demais parafusos de suporte, seguindo a orientação da tabela 
do trilho. Dica: Para facilitar o processo é instalar o primeiro e o último suporte, traçando uma 
linha utilizando fio de nylon, o que facilitará o alinhamento dos demais suportes, visto que alguns 
telhados podem sofrer variações. A distância entre a fileira inferior e superior dos suportes será 
determinada de acordo com a dimensão do módulo e posição de instalação.

6. Após todos os suportes alinhados e devidamente fixados, siga para a instalação dos trilhos. 
Posicione os trilhos sobre os suportes dos parafusos, fixando com os respectivos parafusos. Uti-
lize um nível para garantir o nivelamento do trilho, ajustando a sua altura através das duas porcas 
que fixam o suporte “Z” no parafuso de suporte, movimentando-os para cima ou para baixo, 
mantendo-o mais próximo da cobertura, sem que haja o contato com a mesma. Aperte as porcas 
de regulagem do suporte uma contra a outra com 2 chaves de boca de 15 mm. Certifique-se de 
que todos os parafusos estão devidamente apertados.

7. Encaixe o trilho sobre o suporte do gancho através do parafuso de fixação, repetindo a mesma 
operação nos demais. Em seguida, faça o aperto das porcas pela parte inferior utilizando uma 
chave de boca 13 mm, mantendo o alinhamento do trilho com a ajuda de um nível de bolha. 
Mantenha o trilho o mais próximo o possível do teto, mas sem que haja contato direto. Aperte o 
parafuso da regulagem do gancho e certifique se de que todos os parafusos estão devidamente 
fixados. Caso você necessite unir duas peças, fazendo o encaixe por baixo, no interior do perfil, 
apertando os 2 parafusos com a chave 13 mm.
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

8. Com os trilhos devidamente instalados, inicie o posicionamento do primeiro módulo sobre 
eles. Faça o alinhamento com a estrutura e fixe-o utilizando os dois clamps finais, apertando os 
parafusos com uma chave de boca 13 mm ou uma parafusadeira.

9. Posicione os dois clamps intermediários e posteriormente o módulo seguinte, faça o              al-
inhamento e fixe-os. Faça este processo para os demais módulos, sempre certificando-se do cor-
reto posicionamento e fixação dos clamps.

10. Os clamps possuem sistema que facilita o aterramento dos módulos. Realize o teste de
passagem de corrente entre os furos, o módulo e a estrutura utilizando um multímetro, para se
certificar do perfeito aterramento. Caso haja necessidade, utilizar furos de aterramento do
próprio módulo.
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

3. Cole a manta de vedação sob os 2 furos do suporte, posicione-o sobre o local previamente 
marcado na cobertura, faça o furo da telha usando uma furadeira com broca 5,5 mm, através dos 
furos do próprio suporte, tomando cuidado para não aumentar o diâmetro dos furos existentes.

3.3.3 COBERTURA METÁLICA TIPO TRAPEZOIDAL

Para um telhado de metal com fixadores expostos:

1. Determine o local mais apropriado para a instalação, de acordo com a cobertura e o tipo

de módulo a ser instalado.

2. Com o auxílio de uma trena, faça a marcação dos locais onde serão fixados os
suportes, sempre na parte superior da telha você pode utilizar também um fio de nylon para

facilitar o alinhamento dos suportes.
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

4. Após furar a telha, retire o suporte, faça a limpeza do local e reposicione-o para ser feita
a sua fixação. Aplique o vedante PU nos furos antes de inserir os fixadores.

5. Faça a fixação do suporte sobre a telha utilizando os rebites especiais fornecidos juntamente 
com ele e através do uso de uma rebitadeira, siga os passos abaixo:

a. Fixe o primeiro rebite;

b. Posicione o clamp;

c. Fixe o segundo rebite;

d. Siga esta orientação para os demais suportes.



20 Manual do Usuário

6. Verifque se os suportes estão devidamente fixados e posicione o módulo sobre ele, 
movimentando os clamps (final ou intermediário) para o perfeito alinhamento. Fixe os dois 
primeiros clamps finais do módulo utilizando uma chave de boca 13 ou parafusadeira (torque 
recomendado de 17 N/m) e siga com a fixação dos demais suportes.

3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

7. Sempre se certificar do perfeito aperto dos componentes da estrutura a fim de manter a 
integridade da instalação e a garantia do produto.

8. Este tipo de cobertura também permite o uso do nosso suporte com maior comprimento, 
sendo fixado entre 2 ondas da telha (sempre na parte superior), sendo possível inverter o sentido 
de fixação dos módulos. 
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

3.3.4  TELHADOS DE METAL TIPO ZIP

1. Determine o local mais apropriado para a instalação, de acordo com a cobertura e o tipo de 
módulo a ser instalado.

2. Uma dica para facilitar o processo de instalação é instalar o primeiro e o último suporte, traçar 
uma linha utilizando um fio de nylon, isto irá facilitar o alinhamento dos demais ganchos. Com o 
auxílio de uma trena, faça a marcação de onde serão fixados os suportes, de acordo com o tipo 
de módulo que será utilizado. Os suportes deverão ser posicionados sobre a costura da telha, de 
modo que fique encaixado e permita sua fixação.

Evite as bordas de 0,5m das coberturas e os cantos

3. Fixe o suporte através dos 2 parafusos que o compõe, utilizando chave ou parafusadeira de 
13mm. Repita esta operação para todos os demais suportes que serão utilizados na instalação, 
mantendo o nivelamento entre eles.
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

4. Após todos os suportes alinhados e devidamente fixados, inicie a montagem dos
módulos solares, posicionando e alinhando o primeiro da fileira sobre o suporte. Insira os dois
clamps finais e faça a sua fixação utilizando uma chave ou parafusadeira 13mm.

5. Em seguida, insira os dois clamps intermediários no outro lado do módulo, ajustando-o para 
poder receber o próximo módulo. Faça a fixação dos clamps utilizando chave 13mm. Faça este 
processo para os demais módulos, sempre certificando-se do correto posicionamento e fixação 
dos clamps.

6. Os clamps possuem sistema que facilita o aterramento dos módulos. Realize o teste de passagem 
de corrente entre os furos, o módulo e a estrutura utilizando um multímetro, para se certificar do 
perfeito aterramento. Caso haja necessidade, utilizar furos de aterramento do próprio módulo.

3.3.5 TELHADOS DE METAL TIPO ZIP COM TRILHO

1. Determine o local mais apropriado para a instalação, de acordo com a cobertura e o tipo de
módulo a ser instalado.

2. Com o auxílio de uma trena, faça a marcação de onde serão fixados os suportes, de acordo com 
o tipo de módulo e o tipo de trilho que serão utilizados. Os suportes deverão ser
posicionados sobre a costura da telha, de modo que fique encaixado e permita sua fixação. Uma 
dica para facilitar o processo de instalação é instalar o primeiro e o último suporte, traçar uma 
linha utilizando um fio de nylon, isso irá facilitar o alinhamento dos demais ganchos.
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

Evite as bordas de 0,5m das coberturas e os cantos

3. Lembre-se: Utilize a distância dos suportes de acordo com o trilho, utilizando a tabela anterior.

4. Após todos os suportes alinhados e devidamente fixados, inicie a montagem dos trilhos. Os 
trilhos serão fixados perpendicularmente sobre os suportes, encaixando-os nos parafusos de 
fixação dos trilhos, repetindo a operação nos demais.
5. Em seguida faça o aperto das porcas pela parte inferior, utilizando uma chave de boca



24 Manual do Usuário

3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

13 mm, mantendo o alinhamento do trilho. Repita esta operação para todos os suportes. 
Certifique-se de que todos os parafusos estejam devidamente fixados.
6. A distância entre a fileira inferior e superior de trilhos será determinada de acordo com o
manual do fabricante do módulo utilizado.

6. A distância entre a fileira inferior e superior de trilhos será determinada de acordo com o
manual do fabricante do módulo utilizado.

7. Com os trilhos devidamente instalados, inicie o posicionamento do primeiro módulo sobre 
eles. Faça o alinhamento com a estrutura e fixe-o utilizando os dois clamps finais, apertando os 
parafusos com uma chave de boca 13mm ou uma parafusadeira.

8. Posicione os dois clamps intermediários e em seguida o módulo seguinte, faça o alinhamento 
e fixe-os. Faça este processo para os demais módulos, sempre certificando-se do correto 
posicionamento e fixação dos clamps.

9. Os clamps possuem sistema que facilita o aterramento dos módulos. Realize o teste de 
passagem de corrente entre os furos, o módulo e a estrutura utilizando um multímetro, para 
se certificar do perfeito aterramento. Caso haja necessidade, utilizar furos de aterramento do 
próprio módulo.
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

3.3.6 LAJE OU SUPERFÍCIES CIMENTÍCIAS

1. Localize a melhor posição sobre a laje para a instalação da estrutura, evitando sempre as bordas 

e cantos dos edifícios. Manter um recuo de no mínimo 1,5m dos contornos do terraço.

2. Inicie a montagem da estrutura em forma de triângulo, definindo qual o ângulo de inclinação 
que será utilizado nos módulos, cortando e furando no local previamente demarcado, utilizando 
uma serra e uma furadeira. O sistema está dimensionado para atender ângulos de inclinação 
entre 5° e 25°.

3. Após o corte e furação, inicie a montagem apertando os 4 parafusos da estrutura utilizando
duas chaves 13mm. Certifique-se de que todos os parafusos estejam devidamente fixados.
Repita esta operação para o outro suporte.
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

4. Após o corte e furação, inicie a montagem apertando os 4 parafusos da estrutura utilizando
duas chaves 13mm. Certifique-se de que todos os parafusos estejam devidamente fixados.
Repita esta operação para o outro suporte.

5. Utilizando a tabela anterior posicione as estruturas seguindo as distâncias recomendadas para 
o trilho que será fixado sobre o suporte, nunca excedendo os valores da tabela.
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

6. Faça uma marcação na laje através dos furos na base da estrutura, em seguida fure com
uma broca para alvenaria onde os fixadores serão instalados. Recomenda-se o uso de fixadores 
(chumbadores) de inox, com diâmetro de 10mm, no modelo de sua preferência.
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3. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS

7. Instale os fixadores na laje, em seguida posicione a estrutura sobre eles e realizea fixação por 
porcas com arruelas de inox. Certifique-se de que a estrutura esteja devidamente fixada na laje. 
Siga o mesmo procedimento para os demais triângulos respeitando a tabela anterior.

8. Instale os fixadores na laje, em seguida posicione a estrutura sobre eles e realizea fixação por 
porcas com arruelas de inox. Certifique-se de que a estrutura esteja devidamente fixada na laje. 
Siga o mesmo procedimento para os demais triângulos respeitando a tabela anterior.
9. Posicione os dois clamps intermediários e em seguida o módulo seguinte, faça o
alinhamento e fixe-os. Sempre certificando-se do correto posicionamento e fixação dos clamps.
10. Os clamps possuem sistema que facilita o aterramento dos módulos. Realize o teste de 

passagem de corrente entre os furos, o módulo e a estrutura utilizando um multímetro, para se
certificar do perfeito aterramento. Caso haja necessidade, utilizar furos de aterramento do 
próprio módulo.
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4. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

4. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
4.1 CARACTERÍSTICAS

As características elétricas dos módulos FV são medidas nas condições padrão para ensaio (STC- 
Standard Test Conditions).

• Temperatura de junção da célula 25 °C;

• Irradiância total: 1000 W/m2, normal à superfície de ensaio;

• Espectro solar para a massa de ar igual a 1,5 (AM = 1,5)

As principais características elétricas (medidas nas STC) das células e módulos fotovoltaicos:

TENSAO DE CIRCUITO ABERTO Voc

CORRENTE DE CURTO CIRCUITO Icc

TENSÃO DO PONTODE MÁXIMA POTÊNCIA Vmp

CORRENTE DE PONTO DE MÁXIMA POTÊNCIA Imp

POTÊNCIA NOMINAL Pnom

4.1.1 TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO (Voc)

Tensão gerada por um conversor fotovoltaico, na condição de saída aberta (oc – open circuit), sem 
carga, para valores preestabelecidos de temperatura e de irradiância total.
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4. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

4.1.2 CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO (Icc)

Corrente de saída de um conversor fotovoltaico, na condição de curto-circuito (sc – short circuit), 
para valores preestabelecidos de temperatura e irradiância total.

4.1.3 CURVA CARACTERÍSTICA I X V

Representação dos valores da corrente de saída de um conversor fotovoltaico (célula 
ou módulo) em função da tensão, para condições preestabelecida das de temperatura 
e irradiância total.
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4.1.4 POTÊNCIA NOMINAL DE UM MÓDULO FV (Pnom)

É o valor de potência especificado na etiqueta, que o módulo fornece nas condições padrão de 
ensaio (STC). A Potência nominal corresponde ao ponto de potência máxima PMP e é especificada 

em watt-pico.

 Pnom = Pmp = Imp x Vmp (STC) > Watt-pico

4. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

4.2 ASSOCIAÇÕES DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Os módulos fotovoltaicos devem ser interligados a fim de aumentar a potência máxima do sistema. 

Existem duas possibilidades de se realizar a associação de módulos fotovoltaicos: a interligação de 
módulos em série ou em paralelo.

4.2.1 LIGAÇÃO EM SÉRIE DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Os módulos fotovoltaicos ligados em série constituem aquilo que normalmente se designa por 
fileiras. É importante realçar que na associação de módulos fotovoltaicos devem ser utilizados 
módulos do mesmo tipo, de forma a minimizar as perdas de potência no sistema.

Com efeito, a associação em série de módulos fotovoltaicos permite obter tensões mais elevadas, 
mantendo a corrente estipulada do módulo.

• Tensão total = V1+V2+V3+...+Vn

• Corrente total = I1=I2=I3=...=In
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4. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Para realizar a ligação em série, deve-se interligar o conector positivo de um módulo com o 
conector negativo de outro módulo. O procedimento deverá ser repetido até que todos os 
módulos estejam conectados. 

Após término da associação, sobrará um conector positivo e outro conector negativo que deverá 
interligado com condutores solares até o string box.

4.2.2 LIGAÇÃO EM PARALELO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

A ligação em paralelo entre módulos é efetuada quando se pretende obter correntes mais 
elevadas e manter o nível de tensão estipulada do módulo.

• Tensão total = V1=V2=V3=...=Vn

• Corrente total = I1+I2+I3+...+In
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4. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Para realizar a ligação em paralelo, deve-se interligar o conector positivo de um módulo com o 
conector positivo de outro módulo e interligar o conector negativo de um módulo com o conector 
negativo de outro módulo O procedimento deverá ser repetido até que todos os módulos estejam 
conectados. 

Após término da associação, sobrará um conector positivo e outro conector negativo que deverá 
interligado com condutores solares até o string box.
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4. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

CÓDIGO 3300910007 3300910008 3300910006

CÓDIGO DE BARRAS 7896873192453 7896873192477 7896873192446

NCM 85414032 85414032 85414032

TIPO DE CÉLULA POLICRISTALINO POLICRISTALINO POLICRISTALINO

DIMENSÃO DA 
CÉLULA (mm) 156,75X156,75 156X156 156X156

NUMERO DE
 CÉLULAS 72 72 72

DIMENSÃO DO 
MÓDULO (mm) 1960X990X35 1956X992X40 1990X990X5 (sem 

J-BOX)

MASSA (kg) 22,1 22,5 23,3

ESPESSURA VIDRO 
FRONTAL (mm)

3,2 (vidro tem-
perado)

3,2 (vidro tem-
perado) 2 (vidro temperado)

ESPESSURA VIDRO 
TRASEIRO (mm) NA NA  2 (vidro revesti-

mento cerâmico)

MOLDURA 
LATERAL

ALUMINIO 
ANODIZADO

ALUMINIO 
ANODIZADO NA

CAIXA DE JUNÇÃO 
(J-BOX) IP67 IP67 IP67

N° DIODOS BY-PASS 3 3 3

CABO J-BOX (mm²) 4 4 4

COMPRIMENTO 
CABO J-BOX (mm) 2x1200 2x1000 2x1000

CONECTOR CABO 
J-BOX

MC4 OU MC4 
COMPATÍVEL

MC4 OU MC4 
COMPATÍVEL

MC4 OU MC4 
COMPATÍVEL

NOMINAL DA CÉLULA 45°C +2°C 45°C +2°C 46°C +2°C

CURTO-CIRCUITO 
(Isc) 0,07%/°C 0,05%/°C 0,055%/°C

TENSÃO EM 
ABERTO (Voc) -0,31%/°C -0,31%/°C -0,32%/°C

PICO DE POTÊNCIA 
(Pmpp) -0,39%/°C -0,41%/°C -0,43%/°C

MODELO MÓDULO 
FOTOVOLTAICO 
PRISMA

MÓDULO 
FOTOVOLTAICO 
LÚMEN

MÓDULO 
FOTOVOLTAICO
MAXWELL

DADOS 
CADASTRO

CARACTERÍSTI-
CAS
 MECÂNICAS

COEFICIENTES
DE 
TEMPERATURA

4.3 FICHA TÉCNICA (MÓDULOS)
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4. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

POTÊNCIA 
NOMINAL (Pmax) 325 W 340 W 325 W

TENSÃO DE CIRCUITO 
EM ABERTO (Voc) 46,69 Vcc 46,1 Vcc 46,1 Vcc

CORRENTE DE 
CURTO- CIRCUITO(Isc) 9,23 A 9,5 A 9,06 A

MÁXIMA TENSAO DE 
OPERAÇÃO (Vmp) 36,98 Vcc 37,5 Vcc 38 Vcc

MÁXIMA CORRENTE 
DE OPERAÇÃO (Imp) 8,79 A 9,07 A 8,55 A

EFICIÊNCIA DO 
MODULO (%) 16,7 17,52 16,60

MÁXIMA TENSÃO DO 
SISTEMA 1500 Vcc 1000 Vcc 1000 Vcc

FUSÍVEL 15 A 15 A 15 A

TOLERÂNCIA DE 
POTÊNCIA 0 ~ 5 0 ~ 3 0 ~ 3

CARACTERÍSTICAS 
ELÉTRICAS EM 

STC

CARACTERÍSTICAS 
ELETRICAS EM 

NOCT

LIMITES DE 
OPERAÇÃO

MODELO MÓDULO 
FOTOVOLTAICO 

PRISMA

MÓDULO 
FOTOVOLTAICO 

LÚMEN

MÓDULO 
FOTOVOLTAICO

MAXWELL

POTÊNCIA MÁXIMA 
(Pmax) 240,4 W 251 W  

TENSAO DE CIRCUITO 
EM ABERTO (Voc) 43,1 Vcc 42,5 Vcc  

CORRENTE DE 
CURTO-CIRCUITO (Isc) 7,49 A 7,7 A  

MÁXIMA TENSÃO DE 
OPERAÇÃO (Vmp) 34,5 Vcc 34,2 Vcc  

MÁXIMA CORRENTE 
DE OPERAÇÃO (Imp) 6,96 A 7,34 A  

STC: IRRADIAÇÃO 1000W/m², TEMPERATURA DA CÉLULA 25°C, MASSA DE AR 1,5

NOCT: IRRADIAÇÃO 800W/m², TEMPERATURA AMBIENTE 20°C, VELOCIDADE DO AR 1m/s

TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C

MÁXIMA PRESSÃO 
ESTÁTICA (Pa) 5400 5400 5400

MAXIMA PRESSAO 
DINÂMICA (Pa) 2400 2400 2400
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5. CONDUTORES ELÉTRICOS

Os condutores elétricos devem ser instalados conforme norma NBR 5410.

5.1 LADO CC

• Devem ser dimensionados considerando uma queda de tensão máxima de 2%;

• Para minimizar a queda de tensão CC recomenda-se minimizar a distância entre os módulos e 
o inversor;

• Utilizar secção mínima de 4,00mm²;

• Utilizar cabos solares com isolação de no mínimo 1kV;

• Os condutores expostos a radiação solar devem ser instalados dentro de eletrodutos;

• Deve ser utilizado condutores na cor vermelha para a polaridade positiva e condutores na cor 
preta para a polaridade negativa.

5.2 LADO CA

• Devem ser dimensionados considerando uma queda de tensão máxima de 4%;

• Utilizar secção mínima de 2,50mm²;

• Utilizar condutores com isolação de no mínimo 750V;

• Devem ser utilizados condutores na cor azul para o neutro;

• Devem ser utilizados condutores nas cores verde ou verde/amarelo para o aterramento;

• Devem ser utilizados condutores nas cores preta, vermelho ou branco para as fases.

6. CRIMPAGEM CONECTOR MC4

6.1 INSTRUÇOES DE SEGURANÇA

• Os produtos só devem ser montados e instalados por um profissional habilitado;

• Utilize apenas os componentes e ferramentas apropriadas para a correta crimpagem do 
conector MC4;

• Respeite os procedimentos de preparação e montagem aqui descritos, caso contrário a 
segurança e a observância dos dados técnicos não estarão asseguradas. Não altere o produto de 
nenhuma forma;

• Os procedimentos descritos a seguir não devem ser realizados com as peças ligadas à corrente 
eléctrica ou sob tensão;
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• Os conectores não devem ser separados sob carga (com o circuito CC acionado), evitando arco 
elétrico. O encaixe e separação sob tensão são permitidos;

• Os conectores de encaixe são impermeáveis de acordo com a classe de proteção IP. No entanto, 
não são indicados para uma utilização permanente em baixo de água. Não coloque os conectores 
de encaixe diretamente em cima da cobertura do telhado;

• Os conectores que não podem ser encaixados devem estar protegidos da umidade;

• A conexão de encaixe nunca deve ser exposta a uma carga de tração mecânica permanente;

• Utilizar cabos solares para tensão mínima de 1kV;

• Utilizar cabos solares com bitola de 4,00mm² ou 6,00mm².

6.2 PROCEDIMENTO DE CRIMPAGEM

1. Cortar a ponta do cabo utilizando a alicate de corte

2. Desencapar a ponta do cabo com o auxílio da ferramenta apropriada. Recomenda-se remover 
de 6 a 7,5mm do isolamento da ponta do cabo.

6. CRIMPAGEM CONECTOR MC4

6,0 - 7,5mm
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6. CRIMPAGEM CONECTOR MC4

3. Destravar o alicate crimpador

4. Ajuste a alavanca de retenção do alicate crimpador
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6. CRIMPAGEM CONECTOR MC4

5.Posicione o pino no orifício correspondente

6. Pressione levemente o alicate para travar o pino

7.Insira a extremidade do cabo descascado até o isolamento encostar no pino.
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6. CRIMPAGEM CONECTOR MC4

8. Feche totalmente o alicate para realizar a crimpagem

9. Inserir o contato crimpado no conector MC4 e puxe suavemente para verificar a fixação. 
(procedimento a ser realizado para os conectores macho ou fêmea.

10. Realizar o aperto do prensa cabo utilizado a chave apropriada (procedimento a ser realizado 
para os conectores macho ou Fêmea).
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Após interligação dos módulos (serie ou paralelo) o sistema deverá ser conectado ao string box 
afim de realizar a proteção do sistema CC.
O string box foi projetado para facilitar a conexão elétrica.
A fixação do string box e local de instalação deverá ser feita conforme projeto.

7.1 CONEXÃO DE ENTRADA CC 

Os condutores elétricos negativos deverão ser conectados ao borne de entrada negativo.

Os condutores elétricos positivos deverão ser conectados ao borne de entrada positivo.

A ligação elétrica deverá ser realizada conforme diagrama elétrico do string box correspondente.

7.2 CONEXÃO DE SAÍDA CC

Os condutores elétricos negativos deverão ser conectados ao borne de saída negativo.

Os condutores elétricos positivos deverão ser conectados ao borne de saída positivo.

A ligação elétrica deverá ser realizada conforme diagrama elétrico do string box correspondente.

7. STRING BOX
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8. INVERSOR

8. INVERSOR 
Os condutores de saída do string box deverão ser conectados as entradas CC do inversor.

A fixação do inversor e local de instalação deverá ser feita conforme projeto e orientação do manual 
do inversor utilizada.

8.1 CONEXÃO DE ENTRADA CC

Os condutores elétricos negativos deverão ser conectados ao conector de entrada negativo.

Os condutores elétricos positivos deverão ser conectados ao conector de entrada positivo.

8.2 CONEXÃO DE SAÍDA CA

A ligação elétrica deverá ser realizada conforme diagrama elétrico do inversor correspondente.
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CÓDIGO 3300910009 3300910001 3300910002 3300910003

CÓDIGO DE BARRAS 7896873192156 7896873192088 7896873192095 7896873192101

NCM 85044030 85044030 85044030 85044030

MÁX POTÊNCIA CC DE 
ENTRADA (W) 1.600 3.100 5.200 13.500

MÁX TENSÃO CC DE 
ENTRADA (V) 500 500 500 1.000

MÁX TENSÃO NOMINAL 
CC DE ENTRADA (V) 380 380 380 620

FAIXA DE TENSÃO 
MPPT(V) 100~490 100~490 100~490 250~950

FAIXA DE TENSÃO MPPT 
EM CARGA PLENA (V) 145~400 240~400 240~400 480~800

TENSÃO DE PARTIDA (V) 120~130 120~130 120~150 200~250

MÁX CORRENTE DE EN-
TRADA POR MPPT (A) 11 13 13 13

NÚMERO DE TRACKER 
POR MPPT 1 1 2 2

NÚMERO DE STRING POR 
TRACKER NA ENTRADA 1 1 1 1

POTÊNCIA NOMINAL DE 
SAÍDA (W) 1.500 3.000 5.000 12.000

MÁX POTÊNCIA 
APARENTE DE SAÍDA (VA) 1.500 3.000 5.556 15.000

POTÊNCIA MÁX DE 
SAÍDA (W) 1.500 3.000 5.000 13.000

TENSÃO NOMINAL DE 
SAÍDA (V) 220 220 220 380

FREQUENCIA NOMINAL 
DE SAÍDA (Hz) 50/60(+5%) 50/60(+5%) 50/60(+5%) 50/60(+5%)

CORRENTE MÁX DE 
SAÍDA (A) 7 13 22 20

FATOR DE POTÊNCIA DE 
SAÍDA 1 1 0,9 0,8

THDI (@NOMINAL DE 
SAÍDA) DE SAÍDA

<3% <3% <3% <3%

8. INVERSOR

8.3 FICHA TÉCNICA

MODELO INVERSOR KOFV 
IN 1,5KW - AR

INVERSOR KOFV IN 
3KW - AR

INVERSOR KOFV 
IN 5KW - AR

INVERSOR KOFV 
IN 12KW - AR

DADOS 
CADASTRO

DADOS DE
 ENTRADA DE 

STRING 
FOTOVOLTAICO 

(CC)

DADOS DE SAÍDA 
CA
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8. INVERSOR

TIPO DE SAÍDA MONOFÁSIC0 / 
BIFASICO

MONOFÁSIC0 / 
BIFASICO

MONOFÁSIC0 / 
BIFASICO

TRIFASICO

CONEXÃO (CA) F+N+T / F+F+T F+N+T / F+F+T F+N+T / F+F+T 3F+N+T / 3F+T

EFICIÊCIA MÁX 96,50% 97,60% 97,50% 98%

EFICIÊNCIA EURO 96% 97% 97% 97,50%

EFICIÊNCIA MPPT 99,90% 99,90% 99,90%  

CONSUMO STAND BY (W) <5 <5 <5 <5 

CONSUMO NOTURNO 
(W) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

PROTEÇÃO CONTRA 
FULGA DE CORRENTE 

(CA)
SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO CONTRA 
FALTA DE ATERRAMENTO SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO 
ANTI-ILHAMENTO SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO DE 
SOBRETENSÃO (CC) SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO DE 
SOBRECARGA (CC) SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO DE 
SOBRECARGA (CA) SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO CONTRA 
INVERSÃO DE

 POLARIDADE (CC)
SIM SIM SIM SIM

FAIXA DE OPERAÇÃO DE 
TEMPERATURA (°C) -20°C ~ +60°C -20°C ~ +60°C -25°C ~ +60°C -25°C ~ +60°C

TIPO DE RESFRIAMENTO NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL

RUÍDO (dB) < 25 < 25 < 25 < 40

CLASSE DE PROTEÇÃO IP65 IP65 IP65 IP65

DISPLAY LCD SIM SIM SIM SIM

INTERFACE DO USUÁRIO SIM SIM SIM SIM

COMUNICAÇÃO RS485 / WIFI 
(EXTERNO)

RS485 / WIFI (EX-
TERNO)

RS485 / WIFI 
(EXTERNO)

RS485 

MASSA (kg) 8,1 8,6 15,5 35

DIMENSÕES (L X A X P) 
(mm)

264 X 326 X 127 265 X 326 X 127 329 X 466 X 149 553 X 725 X 228

TRANSFORMADOR 
INTERNO

NÃO NÃO NÃO NÃO

MODELO INVERSOR KOFV 
IN 1,5KW - AR

INVERSOR KOFV IN 
3KW - AR

INVERSOR KOFV 
IN 5KW - AR

INVERSOR KOFV 
IN 12KW - AR

DADOS DE SAÍDA 
CA

EFICIÊNCIA

PROTEÇÃO

AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS
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TIPO DE SAÍDA MONOFÁSIC0 / 
BIFASICO

MONOFÁSIC0 / 
BIFASICO

MONOFÁSIC0 / 
BIFASICO

TRIFASICO

CONEXÃO (CA) F+N+T / F+F+T F+N+T / F+F+T F+N+T / F+F+T 3F+N+T / 3F+T

EFICIÊCIA MÁX 96,50% 97,60% 97,50% 98%

EFICIÊNCIA EURO 96% 97% 97% 97,50%

EFICIÊNCIA MPPT 99,90% 99,90% 99,90%  

CONSUMO STAND BY (W) <5 <5 <5 <5 

CONSUMO NOTURNO 
(W) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

PROTEÇÃO CONTRA 
FULGA DE CORRENTE 

(CA)
SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO CONTRA 
FALTA DE ATERRAMENTO SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO 
ANTI-ILHAMENTO SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO DE 
SOBRETENSÃO (CC) SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO DE 
SOBRECARGA (CC) SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO DE 
SOBRECARGA (CA) SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO CONTRA 
INVERSÃO DE

 POLARIDADE (CC)
SIM SIM SIM SIM

FAIXA DE OPERAÇÃO DE 
TEMPERATURA (°C) -20°C ~ +60°C -20°C ~ +60°C -25°C ~ +60°C -25°C ~ +60°C

TIPO DE RESFRIAMENTO NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL

RUÍDO (dB) < 25 < 25 < 25 < 40

CLASSE DE PROTEÇÃO IP65 IP65 IP65 IP65

DISPLAY LCD SIM SIM SIM SIM

INTERFACE DO USUÁRIO SIM SIM SIM SIM

COMUNICAÇÃO RS485 / WIFI 
(EXTERNO)

RS485 / WIFI (EX-
TERNO)

RS485 / WIFI 
(EXTERNO)

RS485 

MASSA (kg) 8,1 8,6 15,5 35

DIMENSÕES (L X A X P) 
(mm)

264 X 326 X 127 265 X 326 X 127 329 X 466 X 149 553 X 725 X 228

TRANSFORMADOR 
INTERNO

NÃO NÃO NÃO NÃO

8. INVERSOR

CÓDIGO 3300910004 3300910005 3300910010 3300910011

CÓDIGO DE BARRAS 7896873192118 7896873192125 7896873192132 7896873192149

NCM 85044030 85044030 85044030 85044030

MÁX POTÊNCIA CC DE 
ENTRADA (W) 22.500 39.000 65.000 78.000

MÁX TENSÃO CC DE 
ENTRADA (V) 1.000 1.000 1.000 1.000

MÁX TENSÃO NOMINAL 
CC DE ENTRADA (V) 620 620 620 620

FAIXA DE TENSÃO 
MPPT(V) 250~950 250~950 250~950 250~950

FAIXA DE TENSÃO MPPT 
EM CARGA PLENA (V) 480~800 480~800 480~800 480~800

TENSÃO DE PARTIDA (V) 200~250 200~250 200~250 200~250

MÁX CORRENTE DE EN-
TRADA POR MPPT (A) 21 26 36 40

NÚMERO DE TRACKER 
POR MPPT 2 3 3 3

NÚMERO DE STRING POR 
TRACKER NA ENTRADA 2 2 4 4

POTÊNCIA NOMINAL DE 
SAÍDA (W) 20.000 30.000 50.000 60.000

MÁX POTÊNCIA 
APARENTE DE SAÍDA (VA) 25.000 37.500 62.500 75.000

POTÊNCIA MÁX DE SAÍDA 
(W) 22.000 33.000 55.000 66.000

TENSÃO NOMINAL DE 
SAÍDA (V) 380 380 380 380

FREQUENCIA NOMINAL 
DE SAÍDA (Hz) 50/60(+5%) 50/60(+5%) 50/60(+5%) 50/60(+5%)

CORRENTE NOMINAL DE 
SAÍDA (A)

 29 44 72 87

CORRENTE MÁX DE 
SAÍDA (A)

32 48 80 95

FATOR DE POTÊNCIA DE 
SAÍDA

0,8 0,8 0,8 0,8

THDI (@NOMINAL DE 
SAÍDA) DE SAÍDA

<3% <3% <3% <3%

TIPO DE SAÍDA TRIFASICO TRIFASICO TRIFASICO TRIFASICO

CONEXÃO (CA) 3F+N+T / 3F+T 3F+N+T / 3F+T 3F+N+T / 3F+T 3F+N+T / 3F+T

MODELO INVERSOR KOFV 
IN 20KW - AR

INVERSOR KOFV IN 
30KW - AR

INVERSOR KOFV 
IN 50KW - AR

INVERSOR KOFV 
IN 60KW - AR

DADOS 
CADASTRO

DADOS DE 
ENTRADA DE 

STRING 
FOTOVOLTAICO 

(CC)

DADOS DE SAÍDA 
CA
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EFICIENCIA MÁX 98% 98,30% 98,60% 98,60%

EFICIENCIA EURO 97,50% 98% 98,20% 98,20%

PROTEÇÃO 
CONTRA FULGA DE COR-

RENTE (CA)
SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO CONTRA FALTA 
DE ATERRAMENTO SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO 
ANTI-ILHAMENTO SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO DE 
SOBRETENSÃO (CC) SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO DE 
SOBRECARGA (CC) SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO DE 
SOBRECARGA (CA) SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO 
CONTRA 

INVERSÃO DE 
POLARIDADE (CC)

SIM SIM SIM SIM

FAIXA DE 
OPERAÇÃO DE TEMPERA-

TURA (°C)
-25°C ~ +60°C -25°C ~ +60°C -25°C ~ +60°C -25°C ~ +60°C

TIPO DE 
RESFRIAMENTO NATURAL NATURAL FORÇADA (VEN-

TOINHA)
FORÇADA (VEN-

TOINHA)

RUÍDO (dB) < 40 < 40 < 60 < 60

CLASSE DE 
PROTEÇÃO IP65 IP65 IP65 IP65

DISPLAY LCD SIM SIM SIM SIM

INTERFACE DO USUÁRIO SIM SIM SIM SIM

COMUNICAÇÃO RS485 RS485 RS485 RS485 

MASSA (kg) 39 61 68 70

DIMENSÕES (L X A X P) 
(mm) 554 X 725 X 228 636 X 958 X 260 636 X 958 X 260 636 X 958 X 260

TRANSFORMADOR 
INTERNO NÃO NÃO NÃO NÃO

MODELO INVERSOR KOFV 
IN 20KW - AR

INVERSOR KOFV IN 
30KW - AR

INVERSOR KOFV 
IN 50KW - AR

INVERSOR KOFV 
IN 60KW - AR

EFICIÊNCIA

PROTEÇÃO

AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS
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EFICIENCIA MÁX 98% 98,30% 98,60% 98,60%

EFICIENCIA EURO 97,50% 98% 98,20% 98,20%

PROTEÇÃO 
CONTRA FULGA DE COR-

RENTE (CA)
SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO CONTRA FALTA 
DE ATERRAMENTO SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO 
ANTI-ILHAMENTO SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO DE 
SOBRETENSÃO (CC) SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO DE 
SOBRECARGA (CC) SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO DE 
SOBRECARGA (CA) SIM SIM SIM SIM

PROTEÇÃO 
CONTRA 

INVERSÃO DE 
POLARIDADE (CC)

SIM SIM SIM SIM

FAIXA DE 
OPERAÇÃO DE TEMPERA-

TURA (°C)
-25°C ~ +60°C -25°C ~ +60°C -25°C ~ +60°C -25°C ~ +60°C

TIPO DE 
RESFRIAMENTO NATURAL NATURAL FORÇADA (VEN-

TOINHA)
FORÇADA (VEN-

TOINHA)

RUÍDO (dB) < 40 < 40 < 60 < 60

CLASSE DE 
PROTEÇÃO IP65 IP65 IP65 IP65

DISPLAY LCD SIM SIM SIM SIM

INTERFACE DO USUÁRIO SIM SIM SIM SIM

COMUNICAÇÃO RS485 RS485 RS485 RS485 

MASSA (kg) 39 61 68 70

DIMENSÕES (L X A X P) 
(mm) 554 X 725 X 228 636 X 958 X 260 636 X 958 X 260 636 X 958 X 260

TRANSFORMADOR 
INTERNO NÃO NÃO NÃO NÃO

9. ATERRAMENTO

Para garantir o funcionamento e segurança do gerador de energia fotovoltaico deve-se realizar o 
aterramento dos componentes listados a seguir, respeitando as normas vigentes.

• Módulos;

• Estruturas de fixação;

• String Box (DPS);

• Inversor;

• Quadro de distribuição (DPS / Barramento de aterramento);

• Quadro de medição (Aterramento da entrada padrão.

9.1 MÓDULOS

Os módulos possuem uma espera para conexão do condutor de aterramento.
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9. ATERRAMENTO

9.2 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

Toda a estrutura metálica deverá estar conectada ao condutor de aterramento.

9.3 STRING BOX (DPS)

O DPS dos string box deverá ser conectado ao condutor de aterramento, respeitando o diagrama 
elétrico.

 

9.4 INVERSOR

Deve-se conectar o condutor de aterramento no inversor CC/CA conforme orientação do manual 
do produto.
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9. ATERRAMENTO

9.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

O quadro de distribuição elétrica deverá ter sistema de aterramento conforme norma NBR 5410.

9.6 QUADRO DE MEDIÇÃO 

O quadro de medição deverá ter o sistema de aterramento com conformidade com o padrão da 
concessionaria de energia elétrica.

10. PROCEDIMENTO DE TESTES

Antes de acionar o sistema o responsável técnico deverá realizar testes para analisar se o sistema 

se encontra apto para ser conectado ao inversor e a rede elétrica.

10.1 TESTE DE CONTINUIDADE

Teste realizado para avaliar o sistema de aterramento dos módulos e estrutura metálica. 

10.2 TESTE DE ISOLAMENTO

Teste de segurança elétrica cujo objetivo é determinar se o módulo tem isolamento suficiente em 
eletricidade entre a parte interna e externa (quadro de alumínio).

10.3 MEDIÇÃO DE TENSÃO EM ABERTO

Com os módulos conectados entre si (associação série ou paralelo), dever realizar a medição da 
tensão gerada pelo sistema. A tensão deverá estar compatível com os dados técnicos do módulo 
fotovoltaico e o tipo de associação realizada. 
Em uma ligação em série a tensão medida deverá ser o somatório das tensões em aberto de cada 
módulo.
E uma ligação em paralelo a tensão medida deverá ser a tensão em aberto de um módulo.

10.4 MEDIÇÃO DE CORRENTE DE CURTO CIRCUITO

A medição deverá ser realizada com o auxílio de analisador de energia apropriado para sistemas 
fotovoltaicos.
Com este equipamento é possível realizar a medição da corrente de curto circuito do sistema e 
compará-la com os dados do módulo fotovoltaico.
Em uma ligação em paralelo a corrente medida deverá ser o somatório das correntes de curto 
circuito de cada módulo.
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10. MEDIÇÃO DE CORRENTE DE CURTO CIRCUITO

E uma ligação em série a corrente medida deverá ser a corrente de curto circuito de um módulo.

10.5 ANÁLISE DE PERFORMANCE CC

A medição deverá ser realizada com o auxílio de analisador de energia apropriado para sistemas 
fotovoltaicos, juntamente com equipamentos que realizam a medição simultânea da irradiação 
global e a temperatura do módulo.
Esta medição permite analisar a eficiência gerada pelo sistema.

10.6 DETERMINAÇÃO DA CURVA I-V

A medição deverá ser realizada com o auxílio de analisador de energia apropriado para sistemas 
fotovoltaicos, juntamente com equipamentos que realizam a medição simultânea da irradiação 
global e a temperatura do módulo.
Esta medição permite analisar a curva característica dos módulos (curva I-V). 
Com esta analise o técnico poderá identificar se todos os módulos estão operando corretamente. 
Caso o técnico identifique uma curva incompatível com a curva I-V característica, o mesmo deverá 
realizar a analise individual de cada módulo afim de identificar o módulo com problema.

10.7 ANÁLISE DE EFICIÊNCIA CC/CA

A medição deverá ser realizada com o auxílio de analisador de energia apropriado para sistemas 
fotovoltaicos com medições CC e CA simultâneos.
Esta medição permite analisar a eficiência do inversor e potência elétrica gerada pelo sistema.

11. MANUTENÇÃO

Limpeza regular é necessária para manter a superfície do painel livre de resíduos como folhas, 
poeira, poluição, manchas, galhos ou folhas de árvores, fezes de pássaros, etc. 

Painéis com inclinação suficiente (acima de 15 graus) geralmente não requerem limpeza frequente 
pois são limpos com a ação das chuvas. Entretanto se a superfície começar a acumular crosta de 
resíduos, limpar com uma esponja macia e água.

Não usar produtos abrasivos e limpar durante as horas de sol mais ameno do dia. 
Não pressionar muito a superfície para não causar micro rachaduras nas células. 
O Sistema deve ser inspecionado periodicamente quanto a integridade mecânica e elétrica (cabos 
e suportes) por pessoas habilitadas. 

Não faça modificações nos componentes do painel (diodos, caixa de junção ou conectores).
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11. TERMO DE GARANTIA

A Garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda do produto e tem prazo legal de 
90 (noventa) dias, conforme dispõe o artigo 26, inciso II da Lei n° 8.078, de 11.09.1990, Código de Defesa 
do Consumidor. 

Se o kit gerador for instalado por uma REDE CREDENCIADA KOMECO esta garantia será estendida 
exclusivamente para os itens abaixo:

INVERSORES: Se estende por mais 57 (cinquenta e sete) meses, totalizando 60 (sessenta) meses de 
garantia contra vícios de fabricação, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda do 
produto. 

MÓDULOS: Se estende por mais 117 (Cento e dezessete) meses, totalizando 120 (cento e vinte) meses 
de garantia contra vícios de fabricação, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda do 
produto. 

A REDE CREDENCIADA KOMECO deverá emitir uma Nota Fiscal de Prestação de Serviço, além do 
preenchimento o campo “AUTENTICAÇÃO DE INSTALAÇÃO”, existente neste termo de garanta, para que 
a garanta estendida seja efetivada.

Quando for solicitar serviço em garanta, tenha em mãos: Manual do Usuário e Instalação; Nota Fiscal de 
Venda do Produto; Nota Fiscal de Prestação de Serviço de Instalação do Produto; 

Esta é a única maneira de comprovação, para obter a garantia do produto, descrita neste termo de 
garanta. Caso o proprietário não possua os documentos acima citados ou estas estiverem rasuradas, 
alteradas ou preenchidas incorretamente, a garanta não será concedida.

Para a instalação dos produtos KOMECO, com REDE CREDENCIADA KOMECO, acessar o site:

www.komeco.com.br.

Quando o Cliente optar por instalar o aparelho através de assistência técnica não credenciada, a KOMECO 
não se responsabiliza por mau funcionamento, inoperância, ou qualquer dano provocado durante a 
instalação. Nesta situação o produto terá somente a garanta de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o 
artigo 26, inciso II da Lei n° 8.078, de 11.09.1990, Código de Defesa do Consumidor.

A Garantia KOMECO é exclusiva para defeitos ou vícios de fabricação, informações complementares e 
detalhadas da garantia de cada componente do kit gerador fotovoltaico, consultar os termos de garantia 
individuais.

De acordo com a política de garantia se o equipamento apresentar defeito durante o período de garantia 
o mesmo poderá ser devolvido a KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA através do envio do produto por remessa 
para conserto ou substituído por um equipamento de mesmo modelo ou equivalente.

Os serviços prestados (instalação ou garanta) pela REDE CREDENCIADA KOMECO, podem ter cobrança 
adicional (deslocamento) em função da distância entre sua residência, ou destino do aparelho e a REDE 
CREDENCIADA KOMECO.

A KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA pode, a seu exclusivo critério, fornecer qualquer uma das seguintes 
soluções para troca de equipamento em garantia:

• Troca do item defeituoso por outro idêntico ou por semelhante desempenho ou função;
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• Reparação do item defeituoso;

• Entrega de um item adicional;

• Reembolso do valor de substituição do equipamento/peça do Kit que apresentou o defeito, conforme 
a tabela de preço vigente, reduzido pela depreciação. 

Esta garantia não oferece base legal para quaisquer reivindicações adicionais contra a KOMLOG 
IMPORTAÇÃO LTDA, incluindo, sem limitação, quaisquer reclamações por lucros cessantes, perda de 
uso, ou danos indiretos, ou quaisquer indenizações por danos que não envolvam o produto.

Exija sempre da REDE CREDENCIADA KOMECO, Nota Fiscal com a descrição dos serviços prestados, só 
assim você poderá solicitar a garanta dos serviços (90 dias).

Este certificado de garanta é válido apenas para produtos vendidos e utilizados em território brasileiro.

Esta garanta anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma pessoa jurídica ou 
física habilitada para fazer exceções ou assumir compromissos em nome da KOMLOG IMPORTAÇÃO 
LTDA.

AUTENTICAÇÃO DE INSTALAÇÃO
(Preenchimento Obrigatório para garantia estendida)

11. TERMO DE GARANTIA

Modelo

Número de Série

Número da Nota
Fiscal de Compra

Dados do Produto

Razão Social

CNPJ

Nome do Responsável Técnico

Título do Responsável Técnico

N° de Registro Crea/Estado

Data da Instalação

Número da ART de Execução

Nota fiscal de Instalação

Dados de Instalação



www.komeco.com.br

SAC
4007 1806

(Capitais e regiões metropolitanas)

0800 701 4805
(Demais localidades)


