CONFIGURAÇÃO
Instalação

Power Storage DC 8.0 / 10.0

1

PT

Esta configuração contém um guia de instalação rápida para
instalação, cablagem, colocação em funcionamento e
operação do inversor. Para obter mais informações sobre a
instalação e operação, consulte o manual do utilizador
detalhado disponível no nosso sitewww.rct-power.com.
Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas para
melhorar o dispositivo ou aumentar o nível de segurança mesmo sem aviso prévio.
A RCT Power GmbH não se responsabiliza por danos
resultantes do uso deste documento.
Este documento não substitui leis, regulamentos, regras,
normas ou convenções.
Nenhuma garantia pode ser derivada deste documento.

Símbolo
Notas

Risco
Alto

Médio

Baixo

Perigo de lesões
graves ou mortais
Perigo de lesões
ligeiras ou
moderadas
Perigo de danos
materiais

Descrição do produto
Para evitar danos materiais ou lesões, os trabalhos
de instalação, cablagem, conexão, colocação em
funcionamento e manutenção do inversor só podem
ser realizados por pessoal qualificado. O pessoal que
executa este trabalho deve:
•

Estar treinado para instalar equipamentos elétricos.

•

estar familiarizado com todas as leis, regulamentos, normas
e diretrizes para equipamentos elétricos.

•

estar familiarizado com os requisitos de segurança e as
diretrizes relacionadas com a segurança para equipamentos
elétricos.

•

estar familiarizado com as leis e diretrizes a nível de saúde e
segurança.

•

usar equipamento de proteção pessoal.

As 7 etapas para o sistema instalado
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Os Power Storage DC 8.0 e 10.0 são inversores trifásicos
estacionários com carregador de bateria integrado.
A energia do gerador solar conectado e da bateria é
convertida em energia AC compatível com a rede e
alimentada na rede.
Os dispositivos não são projetados para outras aplicações
ou para ligação a outros dispositivos.
Qualquer uso que não seja o uso pretendido é considerado
um uso indevido.
A RCT Power GmbH não se responsabiliza por danos
resultantes de uma má utilização.
Qualquer uso indevido invalida a garantia e a
responsabilidade geral do fabricante.

Colocação e montagem.
(secção 2, pág. 4).

Ligação elétrica dos dispositivos.
(FV, Rede, Bateria Secção 3, pág. 5-7 /
Interface de comunicação 4&5, pág. 7-8 e Secção 7, pág. 12 /
Power Switch, Power Sensor Secção 6, pág. 10-11).
Ligar o inversor (ligar os fusíveis).
(Secção 8.1, pág. 13).

Acesso ao inversor através de uma APP.
(Etapas 1 a 7 na secção 8.2, pág. 13-14).

Configurar o Power Switch, se disponível.
(Consulte o manual, Power Switch).

Configurar os inversores, selecionar o país e a norma.
(Etapas 8 a 11 na secção 8.3, pág. 14).

Configurar a(s) bateria(s) e organizar o Power Sensor.
(Etapas 1 a 5 na secção 8.5, pág. 16).
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[1] Material entregue e descrição dos módulos
Pos.

Descrição

A

Configuração

B

Bateria DC – e Conector FV
(Weidmüller Stick FV)

C

Suporte de parede

D

Inversor

a

Visor LCD, indicador de funcionamento

b

Interruptor seccionador DC

c

Conexões DC

d

Passagem de cabos para as interfaces de comunicação

e

Passagem de cabos para conexão AC

f

Ligação para condutores de proteção adicionais

g

Placa de identificação com dados técnicos, número de
série e indicação de perigos

h

Conexões bateria DC

i

Conexões RJ45 de:
Bateria, Power Sensor e Power Switch

k

Conexão RJ45 para ligação LAN

Figura 1
Observe a
documentação,
consulte o
manual.

Depois de desconectar
as ligações elétricas,
aguarde 10 minutos
antes de abrir o
dispositivo.

Aviso de
superfície
quente!

Dispositivo elétrico:
É necessário fazer a
ligação à terra.

[2] Montagem

Pos. Descrição

A

B

Pos.

A superfície de montagem deve ser feita de material
retardador de chamas. Não instale em divisões
potencialmente explosivas. Mantenha longe de materiais
inflamáveis.
O inversor deve ser protegido contra a neve, chuva, luz solar
direta e poeira.
Temperatura ambiente admissível (-25 ... 50 °C).
Grau máximo de contaminação PD2.
Montar em posição vertical.

C

A superfície de montagem deve ser firme e ser capaz de
suportar o peso de forma permanente.

D

Observar as distâncias mínimas para permitir uma convecção
livre suficiente.

E

Proibida a instalação num armário fechado.
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Descrição
Monte o suporte de parede com as cavilhas
apropriadas, anilhas (ø exterior pelo menos
18 mm) e pelo menos 3 parafusos (ø 6 – 8
mm).
Material não incluído.

2

Desaperte os parafusos de fixação do inversor
na lados superior parte dos lados esquerdo e
direito.
Pendure o inversor no suporte de parede e
aperte os parafusos de fixação.

[3] Instalação elétrica
Perigo de morte ou lesões devido a choque elétrico!
Quando o inversor está conectado à rede elétrica
(fonte de AC / tensão alterna) ou ao gerador solar
(fonte de DC / tensão contínua) exposto à luz solar,
estão presentes altas tensões nos cabos e peças
dentro do inversor.
•

Importante: Ambas as fontes de tensão (DC / gerador solar
e AC / rede) devem ser desligadas antes de qualquer
trabalho elétrico.
Para desconectar a tensão contínua, gire o interruptor DC
para a posição 0 e aguarde 10 minutos.
Para desconectar a tensão alterna, opere o disjuntor ou
remova o fusível. Não volte a ligar até que o trabalho estar
concluído.

•

Durante os trabalhos de ligação DC: Nunca toque nas
extremidades do cabo positivo e negativo ao mesmo tempo!

•

Durante os trabalhos de ligação AC: Nunca troque os cabos
de L, N e PE!

•

Durante todo o trabalho de ligação: Proteger de forma a
evirar a reconexão por parte terceiros.

Perigo de morte ou lesões devido a arco
elétrico!
Desligar os conectores DC sob carga causa
arcos elétricos.
Risco de danos devido a instalação e operação
inadequadas ou uso indevido.
•

Entre em contacto com o fornecedor de energia local
ou com o operador da rede antes de conectar o
inversor à rede.

•

Fornecer interruptor para desconexão de AC
(Disjuntor tripolar 6kA característica B 25A).

•

Se for necessário no país de instalação ou para a
instalação, instale um disjuntor de corrente de falha.

•

O inversor não contém peças cuja manutenção possa
ser realizada pelo proprietário. O trabalho de
manutenção deve ser realizado por pessoal autorizado
e qualificado.

•

Não remova a placa de identificação.

•

Só podem ser usadas baterias com certificação RCT
Power que cumpram os requisitos específicos da
região.

[3.1] Visão geral das conexões individuais
Pos.
A

Bloco de terminais AC para L1, L2, L3, N e PE.

B

Terminais para conexão paralela DC.

C

Placa de comunicação.

D
E

Figura 2

[3.2] Conexão AC
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Descrição

Conexões RJ45 para
Bateria, Power Sensor e Power Switch.
Tomada RJ45 para
conexão da interface de Ethernet.

Etapa

Descrição

1

Remova a tampa do inversor. Tenha cuidado
com
o bloco de terminais AC (Fig. 2, A).

2

Decape devidamente o cabo AC e use a passagem
de cabos (Fig. 1, e).
Verifique se a atribuição da conexão é correta.

3

Por último, aperte a passagem de cabos.

[3.3] Conexão DC
Etapa

Descrição

1

Não aperte a passagem de cabos até que o cabo
esteja engatado.
Escolha o conector correto para a polaridade da
cadeia de células solares e da bateria.

2

Empurre o cabo na horizontal no conector até
que a mola engate.

3

Aperte a passagem de cabos.

4

Certifique-se de que Interruptor seccionador DC
esteja na posição "0".
Ligue os conectores DC ao inversor (Fig. 1, c).

[3.4] Conexão paralela DC interna
Esta aplicação só se aplica se várias cadeias com o mesmo
número de módulos forem conectadas em paralelo e a
corrente de entrada máxima por entrada exceder 14A.
Para evitar danos materiais ou pessoais, o
interruptor seccionador deve estar na posição
"0" e nenhum conector acoplável DC deve
estar conectado durante a instalação.

Material não incluído.

Etapa
1

Descrição
Retire a tampa
do inversor.

2

Conecte a conexão do terminal
X101 com X104. (Ver a Fig. 2, B).

[3.5] Conexão de bateria DC
Certifique-se de que o interruptor seccionador do inversor está na posição "0", o interruptor de ligar/desligar da bateria está na
posição "0" e que a corrente alternada do inversor esteja desconectada pelo interruptor principal ou pelo fusível.
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Conecte as conexões da bateria ao inversor.

Cabo DC -

Cabo DC +

(Os cabos de conexão do inversor para a bateria não estão incluídos).

[3.6] Conexão adicional para o condutor de proteção

Material não incluído.

Nos países onde é necessária uma segunda conexão do condutor de proteção, este deve conectar-se à posição
marcada da caixa.

[4] Placa E/S – Ligação da comunicação

Interfaces de comunicação
Pos. Descrição
1

X102: Interface de série RS485.

2

X100: Relé multifunções, máx. 24 V, 1 A.

3

X101: Sinais de telecomando centralizado: 4
entradas digitais para contactos de relé livres de
potencial.

4

X103: Entradas e saídas digitais (sinais S0)
Entrada máx. 24 V,
Saída máx. 5 V, 10 mA.

Figura 3

[4.1] Ligação das interfaces de comunicação
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Etapa

Descrição

1

Utilize a passagem de cabos correspondente para as linhas de alimentação (Fig. 1, d).

2

Selecione a interface correta (consulte a secção seguinte), pressione o contacto de mola para baixo para inserir o
cabo.

[4.2] Ligação das conexões de comunicação

[5] Conexões RJ45 para a Power Battery, o Power Sensor e o Power Switch
O inversor comunica com a(s) bateria(s) através do barramento CAN. Se o inversor for fornecido com um Power Sensor ou um
Power Switch opcional, consulte os manuais destes dispositivos para obter informações mais detalhadas sobre a colocação em
funcionamento.

Interfaces RJ45
Descrição
CAN Bus:
Conexões de comunicação da bateria.
Power Sensor:
Sensor de corrente da conexão de comunicação
da bateria.
Power Switch:
Conexão de comunicação do Power Switch.

Figura 4

Selecione a interface correta (consulte a fig. 4) e insira o conector na tomada RJ45 adequada e devidamente identificada.

[5.1] Cablagem das interfaces RJ45
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Comunicação padrão com uma ou mais Power Batteries

Comunicação adicional com o Power Switch

Comunicação adicional com o Power Sensor

[6] Conexão com o Power Switch
9

Esta secção aplica-se apenas se se usar o RCT Power Switch em conjunto com um sistema de bateria.

Tenha em consideração que o correto funcionamento do interruptor de energia só é possível se a
instalação completa for realizada como sistema TN-C-S ou TN-S!

Etapa

Descrição

1

Desative o sistema (consulte a secção 9).

2

Instale o Power Switch na caixa de conexões local ou nas proximidades
da mesma.

3

Ligue o Power Sensor e o Power Switch através do cabo de ligação
com a respetiva interface RJ45 no Power Storage (ver a fig. 2 D).

4

Para mais configurações, consulte o manual.

[6.1] Conexão com o Power Sensor
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A funcionalidade do sistema Power Storage DC baseia-se na medição de fluxos de energia. Esta secção
aplica-se exclusivamente ao uso do RCT Power Sensor.

Etapa Descrição
1

Coloque o Power Sensor na caixa de conexões
local.

2

Ligue os três sensores de corrente
às fases L1, L2 e L3 na
caixa de conexões local.
(A ordem e a direção da instalação devem ser
tidas em consideração).

[7] Conexão – Interface Ethernet
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3

Ligue o Power Sensor através do cabo de
ligação ao inversor na interface RJ 45 “Power
Sensor” (consulte a fig. 4).

4

Para mais configurações, consulte o manual do
Power Sensor.

Além da comunicação WiFi, o Power Storage DC oferece a opção de se comunicar através de uma interface Ethernet
após a inicialização.
Para esse efeito, um cabo de rede adequado (pelo menos Cat5e) deve ser conectado à ligação LAN do Power Storage
DC (ver a figura 2 E) e ligado ao respetivo terminal (preferencialmente um roteador).
Esta conexão é configurada através da opção de menu “Configurações de Rede” na RCT Power APP e é explicada no
manual.

[8] Primeira utilização
Certifique-se de que o sistema esteja instalado eletricamente e mecanicamente de forma correta antes de colocar
o inversor e o sistema em operação.
Verifique os cabos para se certificar de que estão em boas condições.
Desconecte primeiro a fonte de alimentação, pressionando o disjuntor ou removendo o fusível antes de
desconectar o lado do gerador solar pressionando o interruptor DC.
Os conectores DC não devem ser desconectados quando estão sob carga. Coloque sempre o interruptor
seccionador DC na posição "0" primeiro e desligue a bateria!

Importante!

Para garantir o funcionamento do sistema DC, é necessário um RCT Power Sensor, que transmita a energia de
alimentação da rede ao inversor.
Se já existir um sistema de armazenamento, esta informação também pode ser transmitida através de rede via
LAN/WLAN e, assim, pode-se dispensar do RCT Power Sensor.
Para obter informação sobre outras configurações adicionais, etc., para ligação em rede de dispositivos RCT
Power via LAN/WLAN, consulte o manual no nosso site www.rct-power.com.

[8.1] Ligar o inversor
Etapa

Descrição
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1

Ligue a conexão de rede através do disjuntor externo.

2

Ligue a tensão do gerador solar fechando
o interruptor seccionador DC (posição de comutação 1).
Se a tensão de entrada for suficiente, o inversor começará a operar.

Note que o inversor é alimentado por módulos fotovoltaicos.
Por conseguinte, só é possível iniciar a fonte de alimentação e, assim, colocar o dispositivo em
funcionamento quando a luz é suficiente.

[8.2] Acesso ao inversor
O inversor está equipado com uma ligação Wi-Fi interna. Para configurar o inversor, deve aceder à ligação Wi-Fi
usando a aplicação Android apropriada.
A aplicação Android é a interface de utilizadores central para inicialização.
Garante a fácil introdução de dados e solução de problemas.
Com relação à aplicação para Android: Abra a loja Google Play, procure a "RCT Power App" e instale-a.
Etapa

Descrição

1

Ative a ligação Wi-Fi no seu smartphone ou tablet.

2

Conecte-se ao SSID.
É idêntico ao nome do inversor que é mostrado no
visor.
(por exemplo, PS 6.0 2FQR).
Se o inversor já estiver numa rede via Wi-Fi,
conecte-se à rede.

3

A primeira vez que se conectar a um dispositivo
conectado a um inversor, precisará de uma palavrapasse.

Apenas um
exemplo!

A palavra-passe corresponde ao número de série do
seu dispositivo (consulte o visor ou a placa de
identificação).

4

Inicie a aplicação "RCT Power".

5

Aceda a "Seleção de dispositivos" e clique em
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"Procurar".
6

Selecione "10.10.100.254" (ou se o dispositivo já tiver
sido renomeado, selecione-o).

7

Quando conectado a um inversor, o nome será exibido
e o ícone será destacado.

[8.3] Configurar o inversor
8
Clique em “

”.

9

Selecione “Login” e introduza a palavra-passe do
instalador

10

Clique em "País e Norma" [Land und Norm] e selecione a
norma apropriada.
Confirme com "Aplicar” [Anwenden].

11

Os parâmetros são sincronizados e guardados. Em
seguida, clique em "Concluir” [Finish].
Em seguida, volte para o menu principal.

[8.4] Definir potência de pico do sistema e a limitação
Para a configuração da redução de potência dinâmica, não é necessário nenhum hardware adicional além do sensor de potência.
A potência de alimentação é medida no ponto de conexão da rede e limitada apenas se o excedente de energia exceder o valor
definido. Para obter o rendimento máximo do sistema solar, é possível configurar uma redução de potência dinâmica.
1

Vá a “Dispositivo” (Gerät) e clique em “Configurações”
(Einstellungen) e depois em “Bateria”
14

(Geräteeinstellungen).
2

Introduza a potência de pico do seu sistema e o fator
limitador necessário na seguinte máscara.
Tenha em consideração que depois de introduzir o valor,
deve confirmá-lo no teclado (dependendo do dispositivo
terminal com “Enter” ou “Ok”).

Inserção do fator de redução de potência:
ex.: 70% (≙ 0,70)
Potência do sistema solar em
Wp
A limitação de energia resultante no ponto
de conexão da rede
O campo correspondente torna-se vermelho por breves
momentos e depois novamente branco.

Note que, no caso de vários dispositivos a potência de pico de todo o sistema é registada.

Por favor, note que as configurações só são armazenadas permanentemente se estiverem a piscar!
Por isso, é necessário pressionar "Flash" após concluir todas as configurações. Caso contrário, as configurações
serão reiniciadas após o inversor ser desligado.

[8.5] Configurar a(s) bateria(s)
1

Vá a "Dispositivo” (Gerät) e clique em "Configurações”
(Einstellungen) e depois em "Bateria” (Batterie).

2

Pressione o Tipo de Bateria (Batterietyp) e selecione "LiIon RCT Power" ou o tipo de bateria correspondente.

3

Ligue a bateria (ou, se for o caso, as duas baterias),
colocando o interruptor de ligar/desligar da bateria na
posição “1”.
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4

O inversor liga-se agora à bateria (no caso de 2 baterias,
liga-se primeiro a uma e depois à outra).
Após o inversor ter verificado as especificações e ter-se
conectado à(s) bateria(s), começa a organizar os
sensores de corrente.
Feito isso, o inversor reinicia e guarda as configurações.
Depois, este começa a calibrar a(s) bateria(s).
A(s) bateria(s) é/são carregada(s) a 100%, o pode levar
várias horas.
(Durante a calibração, a potência da rede pode ser
usada para acelerar o processo, se houver energia FV
insuficiente.)
Quando a calibração estiver concluída, o sistema entrará
automaticamente no modo de compensação.

5

Verifique se o Power Sensor foi ordenado.
Para esse efeito, vá a "Online" na página inicial e
pressione o símbolo “
”,
verifique o visor.
Os sensores de corrente estão ordenados = 1

Indicação: Para obter mais informações sobre a instalação e operação, consulte o manual do utilizador detalhado
disponível no nosso site www.rct-power.com.

[9] Desativar o sistema
Etapa

Descrição

1

Gire o interruptor seccionador DC para a posição “0” (Fig.1, b) e coloque a(s) bateria(s) na posição "0" com o
interruptor de ligar/desligar.

2

Desligue o inversor da rede elétrica através do disjuntor externo ou do interruptor principal.

3

Aguarde pelo menos 10 minutos para que os condensadores se descarregarem.

4

Remova os conectores da bateria e DC (Fig. 1, c & h).
Aperte a trava dos conectores e desconecte o conector.

[10] Dados técnicos
Power Storage DC

8.0

10.0
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Número de encomenda

110-0003

110-0004

ENTRADA DC
Potência DC máx. recomendada (sul / este-oeste)*
MPPT
Entrada por MPPT
Corrente DC máx. por MPPT
Tensão DC nominal
Tensão/potência de arranque DC
Campo de tensões DC
Campo de tensões MPP (potência completa)
Tensão DC máxima
Tipo de conector

10,8 kW / 12 kW
13,5kW / 15 kW
2 (comutável em paralelo)
1
14 A ( 28 A em modo paralelo)
700 V
150 V / 40 W
140 V ... 1000 V
380 V ... 800 V
380 V ... 800 V
1000 V
Weidmüller Stick FV (compatível com MC4)
* Dependendo da orientação, inclinação e localização da instalação

ENTRADA DE BATERIA
Campo de tensões DC
Corrente de carga/descarga máxima
Tipo de conector

120 V … 600 V
25 A / 25 A
Weidmüller Stick FV (compatível com MC4)

SAÍDA AC (OPERAÇÃO DE REDE)
Potência AC nominal
8000 W
Potência ativa máx.
8000 W
Potência aparente máxima
10500 VA
Corrente AC nominal por fase
11,6 A
Corrente AC máxima por fase
15,2 A
Frequência nominal
50 Hz / 60 Hz
Gama de frequências
45 Hz ... 65 Hz
Corrente transitória máx. Ik‘‘
15,2 A, 0,1ms
Corrente de falha máx. (RMS)
285 mA
Tensão nominal AC
230V / 400 V (L1, L2, L3, N, PE)
Campo de tensões AC
180 V ... 290 V
Fator de distorção (THD)
< 2% com potência nominal
Fator de potência reativa (cos phi))
1 (gama de regulação 0,8 cap….0,8 ind )
Dispositivo de proteção contra falhas de isolamento à terra
RCD
Entrada de corrente DC
< 0,5% In
Fases necessárias, conexão de rede
3 (L1, L2, L3, N, PE)
Número de fases de alimentação
3
Conexão AC Terminais de pressão

9900 W
9900 W
10500 VA
14,5 A
15.2 A

DADOS DE DESEMPENHO
Consumo em espera quando o armazenamento da bateria está descarregado 2)
Nível máximo de eficiência (PV2AC)
98,60%
Nível de eficiência europeu (PV2AC)
98,33%
Nível médio de eficiência PV2AC 1)
97,78%
Nível médio de eficiência PV2Bat 1)
98,00%
1)
Nível médio de eficiência AC2Bat
97,33%
Nível médio de eficiência Bat2AC 1)
97,36%
Tempo morto médio / Tempo de resposta 2)
0,1s / 0,4s
Topologia
Sem transformadores
1)
2)

6W

Nível médio de eficiência em combinação com uma PowerBattery 11.5 e no caso de UmppNenn
Resultados de medição de acordo com o guia de eficiência do PowerStorage 6.0 com PowerBattery 11.5

OUTROS ASPETOS
Interruptor FV – DC
Categoria de sobretensão DC / AC
Interfaces de comunicação
Visor

Integrado
II / III
WIFI, LAN, RS485, relé multifuncional, 4 x digital in, 2 x
digital in/out
LCD dot matrix 128 x 64 iluminado
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98,60%
98,35%
97,89%
98,00%
97,44%
97,48%

Arrefecimento
Tipo de proteção IP
Altura de instalação máx.
Humidade relativa do ar máx.
Ruído típico do dipositivo
Faixa de temperatura ambiente
Tipo de instalação
Dimensões (altura x largura x profundidade)
Peso

Convecção
IP 42
2000 m
5 - 85% (sem condensação), no interior
< 35 dB
-25°C … 50°C (40° com carga completa)
Montagem na parede
570 x 585 x 200 mm
32 kg

SEGURANÇA / NORMAS
Classe de proteção
Comportamento de sobrecarga
Certificados

1
Deslocamento do ponto de funcionamento
CE, VDE-AR-N 4105:2018-11, EN 50549
Outros certificados:

www.rct-power.com

CEM

EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Segurança

EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2

DIAGRAMA DE BLOCOS
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RCT Power GmbH
Line Eid Str. 1
78467 Konstanz, Alemanha
Tel.: +49 (0)7531 996 77-0
Email: info[at]rct-power.com
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Internet: www.rct-power.com

