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Agradecemos por ter escolhido a AE Solar. Para 
assegurar o máximo desempenho dos nossos módulos 
fotovoltaicos, leia com atenção todas as instruções a 
seguir, seguindo todas as diretrizes indicadas. O não 
seguimento dessas instruções pode resultar em morte, 
lesões ou danos patrimoniais. A instalação e manuseio 
dos módulos requerem aptidões profissionais, devendo, 
portanto, ser realizadas por técnicos qualificados.

A instalação mecânica e elétrica dos módulos FV deve ser 
realizada em consonância com as leis, regulamentos e 
normas regionais. Nisso se incluem as normas elétricas, 
normas construtivas e exigências referentes a ligações 
elétricas. Esses regulamentos podem conter variações 
quanto ao tipo de sistema, por ex., sistemas em 
coberturas de prédios, sistemas PV flutuantes etc., bem 
como quanto à tensão do sistema. Entre em contato com 
os órgãos regionais para obter informações referentes aos 
regulamentos governamentais.

O presente manual de instalação e operação (aqui 
denominado “Manual”) apresenta importantes 
informações sobre a instalação, manuseio, montagem, 
cabeamento e manutenção dos módulos fotovoltaicos da 
AE Solar. Deve-se garantir a disponibilidade contínua 
deste Manual ao operador responsável. Cabe ao 
profissional instalador cientificar o usuário-final (o 
consumidor) acerca dessas informações.

Guarde este Manual para consultas futuras. Ele deve ser 
repassado a todos os futuros proprietários ou usuários 
dos módulos solares. Caso alguma dúvida não seja 
sanada a contento neste Manual, contate o fornecedor. 
Para obter a versão mais recente deste Manual, bem 
como outras informações, acesse: www.ae-solar.com.

A AE Solar não dá garantia de nenhum tipo, seja expressa 
ou implícita, com relação às informações contidas neste 
Manual.

A instalação, manuseio e uso dos módulos da AE Solar 
estão além do controle da empresa. A AE Solar não 
assume responsabilidade por prejuízo, dano, lesão ou 
gasto que resulte de erro na instalação, manuseio, uso ou 
manutenção dos módulos. O eventual mau uso ou 
utilização incorreta dos módulos da AE Solar torna nula a 
garantia limitada, representando um perigo para a 
segurança pessoal e o risco de danos patrimoniais. Nisso 
se incluem a instalação ou configuração inadequada, a 
manutenção indevida, o uso não intencional e a 
modificação inadvertida.

A AE Solar não assume responsabilidade pelo 
infringimento de patentes ou outros direitos de terceiros 
que venha a resultar da utilização dos módulos.

Reserva a AE Solar a si o direito de atualizar quaisquer 
informações contidas neste Manual sem prévio aviso. Na 
hipótese de inconsistências entre as versões deste 
Manual em diferentes idiomas, prevalecerá a versão em 
inglês.

Devem ser lidas e compreendidas todas as instruções 
antes da instalação, cabeamento, operação e/ou 
manutenção dos módulos ou outros equipamentos 
elétricos. Os módulos FV geram corrente contínua (CC) 
quando expostos à luz solar ou outras fontes de luz. O 
contato direto com as partes energizadas do módulo pode 
causar queimaduras, faíscas, lesões ou morte. Lembre-se 
de isolar os circuitos energizados antes de tentar realizar 
ou desativar qualquer ligação.

Antes da instalação, verifique se estão atendidas as 
exigências de instalação da região. Se necessário, 
contate o respectivo órgão regional. O processo de 
instalação deve cumprir os regulamentos pertinentes a 
todos os componentes do sistema, inclusive, entre outras 
coisas, os cabos, terminais, monitores de carga, baterias, 
inversores etc.

A instalação e manutenção dos módulos e sistemas FV 
devem ser realizadas por eletricistas habilitados ou outros 
técnicos qualificados. NÃO permita a presença de 
pessoas não autorizadas nas imediações do local de 
instalação ou área de armazenamento dos módulos.

Devem-se usar equipamentos de proteção individual 
durante a instalação, inclusive, entre outros, capacetes de 
proteção, luvas de isolação e calçados de segurança com 
solas de borracha. Devem ser usadas ferramentas com 
isolação elétrica, a fim de reduzir o risco de choques 
elétricos. Antes da instalação, retire todos os adornos 
metálicos para evitar a exposição acidental aos circuitos 
energizados.
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3. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

3.2. Segurança Operacional

 

Uma vez despachado o módulo FV para o local de 
instalação, a desembalagem das peças deve ser 
feita com o devido cuidado.

NÃO instalar os módulos durante a ocorrência de 
ventos fortes ou outras condições climáticas 
perigosas.

Ao instalar os módulos com chuva leve, tome as 
medidas apropriadas para impedir a entrada de 
água nos conectores.

NÃO instalar os módulos a uma altitude superior a 
2000 m.

NÃO instalar módulos em ambientes internos ou 
em objetos móveis (com a exceção de seguidores 
solares).

O contato com a superfície ou moldura de um 
módulo quebrado pode causar um choque elétrico. 
NÃO instalar nem utilizar módulo que apresente o 
vidro quebrado ou o substrato rasgado.
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3.2. Segurança Operacional

NÃO tentar desmontar os módulos nem 
retirar/consertar nenhuma peça deles. Os módulos 
quebrados devem ser substituídos imediatamente.

NÃO ficar de pé, pisar, danificar ou arranhar as 
superfícies frontal ou traseira do módulo. O peso 
excessivo e localizado pode causar pequenas, 
porém graves rachaduras na região das células, o 
que pode afetar a precisão do módulo e invalidar a 
garantia.

NÃO derrubar objetos sobre os módulos, nem 
sujeitá-los a esforços mecânicos.

NÃO colocar pesos excessivos sobre os módulos, 
nem torcer as molduras.

NÃO realizar furação na moldura do módulo. Pode 
haver redução da capacidade de sustentação da 
moldura, ou mesmo sua corrosão.

NÃO pintar nem aplicar outro tipo de adesivos aos 
módulos.



5

3.2. Segurança Operacional

Manter sempre fechada a tampa da caixa de 
passagem.

NÃO mirar luz solar de concentração artificial em 
direção aos módulos.

Verificar se todos os conectores estão limpos, 
secos e sem corrosão antes de realizar a ligação.

Na instalação dos módulos FV em desertos ou 
áreas com muitos ventos ou areia, a AE Solar 
recomenda o uso de pinos protetores contra 
poeira para os conectores antes da instalação, ou 
outras medidas que impeçam a entrada de areia e 
poeira nos conectores. Trata-se de uma medida 
importante para evitar possíveis problemas de 
inserção ou perigos elétricos.

Verifique se todas as ligações estão firmes, sem 
folgas entre os contatos. Deve-se ouvir um “clique” 
audível, que confirma a vedação total dos 
conectores. A eventual folga pode resultar em 
arcos elétricos, o que pode trazer perigos de 
incêndio e/ou choques elétricos.

NÃO desconectar nenhum módulo com carga, 
para evitar a ocorrência de arcos e choques 
elétricos. Se necessário, pode-se cobrir o conjunto 
FV com material opaco que interrompa a produção 
de eletricidade, reduzindo-se o risco de choques 
elétricos.
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modelos iguais

3.2. Segurança Operacional

Só se devem conectar em série painéis do mesmo 
modelo.

Evitar o sombreamento dos módulos FV por 
períodos longos. Nesses casos, pode haver 
efeitos de superaquecimento que causem 
elevação na temperatura do módulo, com sua 
possível queima e perigo de incêndio em casos 
mais graves.

NÃO instalar os módulos FV próximos a 
equipamento ou pontos de geração de gás 
inflamável.

NÃO usar água para extinguir os incêndios de 
origem elétrica.

NÃO limpar o vidro do módulo com produtos 
químicos. Use somente água dessalinizada. 
Verifique se a temperatura da superfície do 
módulo está fria ao toque. A limpeza dos módulos 
com água fria enquanto a temperatura da 
superfície do módulo estiver alta pode causar a 
quebra do vidro. Não aplicar tinta ou substâncias 
corrosivas sobre a superfície dos módulos.
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5.1. Transporte

4. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Os produtos da AE Solar categorizam-se em 3 tipos com base na instalação. Podem ser com ou sem moldura, monofaciais 
ou bifaciais.

Os módulos com moldura são 
cercados de alumínio anodizado. 
A moldura não tem por objetivo 
apenas proteger o módulo, mas 
também fixá-lo na estrutura de 
montagem.

Os módulos sem moldura são 
cobertos de vidro em ambos os 
lados, sem nenhuma moldura de 
alumínio no entorno. Esse tipo de 
módulo deve ser fixado na 
estrutura de montagem com 
outros elementos.

Os produtos da AE Solar que 
geram eletricidade a partir da face 
frontal são chamados de 
monofaciais. Existem também 
produtos capazes de produzir 
eletricidade tanto do lado frontal 
quanto do lado traseiro. Esses 
módulos denominam-se bifaciais.

5. TRANSPORTE, DESEMBALAGEM 
E ARMAZENAMENTO

Ao receber os módulos, verifique 
se o produto entregue é de fato o 
produto adquirido. O nome do 
produto, seu número de série e 
outros dados importantes 
encontram-se na parte externa 
de cada caixa de envio.

Para descarregar os paletes com 
os módulos dos contêineres, 
faça uso de uma empilhadeira. A 
empilhadeira deve ficar próxima 
ao solo para evitar o contato 
entre a parte superior dos 
paletes e a parte superior da 
porta do contêiner.

Durante o transporte, deve-se 
tomar cuidado para nunca 
derrubar o módulo do veículo, do 
recinto ou das mãos ao 
carregá-lo. Caso isso aconteça, o 
módulo será danificado.
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5.2. Desembalagem
Lembre-se de deixar o produto na caixa de envio original até a hora da instalação.

5.3. Armazenamento

Na desembalagem, não faça uso de instrumentos 
pontiagudos diretamente sobre os módulos. Lembre-se 
disso para evitar danos ao fundo protetor do módulo 
(backsheet) por objetos pontiagudos, uma vez que os 
arranhões ou rasgos podem afetar a segurança do 
produto.

Os módulos devem ser sempre desembalados e 
instalados por duas pessoas. Sempre use as duas 
mãos no manuseio dos módulos.

Sempre carregue os módulos eretos e 
horizontalmente, levantando-os pela moldura. NÃO 
levante os módulos FV pelos cabos ou pela caixa 
de passagem. NÃO carregue os módulos na 
cabeça.

NÃO apoie o módulo no sobre o fundo protetor na 
hora de manuseá-lo ou instalá-lo.

Os módulos devem ficar sempre armazenados em 
ambiente seco e ventilado, com umidade relativa 
abaixo dos 85% e temperaturas ambientes entre -20 
°C e 50 °C. Em ambiente controlado, o tempo de 
armazenamento dos módulos não deve ultrapassar 
os 3 meses. Nesse caso, devem ser tomadas 
precauções extra para impedir a exposição dos 
conectores à umidade ou luz solar.

Os módulos (vidro, caixas de passagem, conectores 
etc.) devem ficar protegidos da exposição excessiva 
a ambientes que contenham ácido sulfúrico, fortes 
condições ácidas/alcalinas etc., que venham a 
oferecer risco de corrosão do produto.
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6. INSTALAÇÃO MECÂNICA

6.1. Considerações Ambientais

Após retirar os módulos da caixa de envio, coloque o 
papelão no chão para evitar arranhões no módulo de 
baixo, por conta da superfície áspera.

Para empilhá-los, coloque com cuidado os módulos sobre 
uma superfície horizontal, de maneira organizada e está-
vel, com as molduras alinhadas. O módulo de baixo deve 
ser posicionado com o lado do vidro para cima. Os outros 
devem ser empilhados com o lado do vidro para baixo. A 
pilha de módulos não deve nunca ultrapassar o número 
total de módulos em um palete. Evite deixar as ferramen-
tas de instalação e outros objetos sobre a superfície dos 
módulos.

Antes de instalar os módulos, obtenha junto aos órgãos responsáveis as eventuais informações relevantes quanto às 
exigências e aprovações necessárias referentes ao local, à instalação e à inspeção do sistema.

Devem ser verificadas as normas construtivas pertinentes para garantir que a construção ou estrutura (telhado, fachada, 
suporte etc.) possa sustentar a carga do sistema de módulos. Consulte as diretrizes e exigências do órgão regional 
referente à segurança estrutural ou proteção contra incêndios do recinto.

Lembre-se de instalar os módulos nas seguintes 
condições:
• Temperatura ambiente: De -40 °C a +50 °C
• Temperatura de funcionamento: De -40 °C a +85 °C
• Temperatura de armazenamento: De -20 °C a +50 °C
• Umidade: < 85%

Para a maior parte dos usos, os módulos solares devem 
ser instalados de modo a receber a máxima luz solar em 
todo o ano. Isso significa, normalmente, o direcionamento 
ao sul, no caso do hemisfério norte, e ao norte, no caso do 
hemisfério sul. Os módulos que estiverem com 
direcionamento a 30° de distância do Sul (ou Norte) 
verdadeiro perdem cerca de 10 a 15 por cento de produção 
elétrica. Em caso de direcionamento a 60 graus de 
distância do Sul (ou Norte) verdadeiro, a perda elétrica 
pode ser de 20 a 30 por cento.

(Fig. 1) Ao escolher o local de instalação, é importante 
evitar objetos que venham a lançar sombras sobre os 
módulos FV, como árvores, prédios ou outras obstruções. 
Trata-se de algo relevante principalmente no inverno, 
quando o percurso do sol é mais baixo no horizonte. O 
sombreamento do módulo causa perdas na produção 
elétrica, muito embora os diodos de passagem (bypass) 
minimizem essas perdas. O constante sombreamento 

também pode afetar a durabilidade do módulo, em função 
do envelhecimento acelerado do material encapsulante e 
do esforço térmico sobre os diodos de passagem.

(Fig. 2) O ângulo de inclinação do módulo FV mede-se 
entre a superfície do módulo FV e uma superfície 
horizontal do solo. O módulo FV gera a máxima produção 
elétrica quando virado para o sol diretamente. Em 
sistemas conectados à rede nos quais os módulos sejam 
presos a uma estrutura fixa, deve-se escolher o ângulo de 
inclinação que maximize a produção energética em 
termos anuais. Contudo, em sistemas independentes com 
baterias, o ângulo de inclinação dos módulos deve ser 
escolhido em função da otimização do desempenho 
conforme a carga e luz solar da época. Em geral, isso 
significa que, se a produção elétrica do sistema estiver 
adequada com irradiância baixa (por ex., no inverno), o 
ângulo escolhido está adequado para o ano inteiro. Os 
módulos conectados na mesma fileira devem ser 
instalados com o mesmo direcionamento e ângulo de 
inclinação. Diferenças no direcionamento e ângulo podem 
causar diferenças na irradiação solar recebida e perdas na 
produção elétrica.
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Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

6.2. Montagem

(Fig. 3) A AE Solar recomenda ângulo de inclinação 
mínimo de 10º, de modo que o pó sobre a superfície do 
módulo seja retirado naturalmente pelas chuvas, 
reduzindo-se a frequência necessária de limpeza.

No caso de instalações residenciais sobre o solo, 
certifique-se de instalar o sistema conforme os 
regulamentos regionais, por ex., com o uso de cerca.

Os produtos da AE Solar foram testados e verificados 
quanto à resistência a corrosão por amônia, areia e 
maresia.

Isso significa que os módulos podem ser instalados com 
segurança em áreas com presença de sal corrosiva nas 
proximidades do mar ou em áreas sulfurosas, assim como 
em ambientes com excesso de amônia, como casas de 
campo. Na hipótese de ambientes altamente corrosivos 
(por ex., próximos ao mar), lembre-se de proteger os 
conectores ou de inserir pinos de proteção contra poeira. 
Após remover os pinos protetores, ligue os conectores 
imediatamente, tomando outras medidas anticorrosão que 
venham a ser necessárias para evitar a ferrugem. A AE 
Solar recomenda ainda o uso de materiais em aço 
inoxidável ou alumínio nas áreas em contato direto com os 
módulos FV.

Todos os métodos de instalação aqui previstos são mera 
referência, sendo que a AE Solar não fornece 
equipamentos de montagem. Caberá ao instalador do 
sistema a responsabilidade pelo projeto, instalação, 
cálculos de carga mecânica e segurança do sistema FV.

Os limites de carga mecânica (inclusive cargas de ventos e 
neve) dos módulos baseiam-se nos seguintes métodos 
aprovados de montagem. Certifique-se de que os módulos 
não sejam submetidos a cargas de ventos ou neve que 
ultrapassem as cargas máximas permitidas, nem a forças 
excessivas por conta da dilatação térmica das estruturas 
de apoio. O não seguimento das instruções contidas neste 
manual pode levar a diferenças na capacidade de 
sustentação das cargas de vento e neve.

As cargas descritas neste manual correspondem às cargas 

de ensaio. Para instalações que cumpram as normas IEC 
61215-2:2016 e UL 1703 ou UL 61730, deve-se aplicar um 
fator de segurança de 1,5 para o cálculo das cargas de 
projeto máximas autorizadas equivalentes. As cargas de 
projeto dependem das normas pertinentes, construção, 
localização e clima da região. Para mais informações, 
consulte as normas estruturais da região ou entre em 
contato com um engenheiro estrutural profissional.

Na instalação dos módulos, certifique-se de que o 
conjunto seja montado sobre superfície de telhado 
adequada com resistência ao fogo e habilitada para esse 
uso.

O nível de resistência ao fogo dos módulos só vale 
enquanto o produto estiver instalado da maneira 
especificada nas instruções de montagem mecânica.
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6.2.1.2. Montagem com Mordentes

Fig. 4

6.2.1 Sistema de montagem fixa

6.2.1.1. Montagem com Parafusos

As eventuais limitações do sistema de montagem 
referentes à inclinação ou acessórios necessários para 
manter alguma classe específica de resistência ao fogo 
devem estar especificadas claramente nas instruções de 
instalação e certificações do fornecedor desse sistema.

Utilize chave de torque para a instalação.

Não faça outros furos nem modifique a moldura do módulo, 
sob pena de anulação da garantia. 

Os módulos da AE Solar podem ser montados em sentido 
de paisagem ou retrato.

Independentemente do método de fixação, lembre-se de 
manter distância mínima de 10 mm entre cada dois 
módulos para dar folga à dilatação térmica das molduras.

Ao instalar módulos em telhado, lembre-se de deixar uma 
folga mínima de 10 cm entre a moldura do módulo e a 
superfície do telhado ou de uma parede para permitir a 
circulação do ar a e dissipação térmica. Essa medida 
facilita a evaporação de condensação ou umidade. Além 
disso, lembre-se de deixar uma área de trabalho segura 
entre a borda do telhado e a borda externa do conjunto 
solar.

Evite tapar os furos de drenagem da moldura do módulo 
durante a instalação ou uso.

A montagem dos módulos em uma estrutura de apoio pode 
ser feita com um dos métodos aprovados descritos 
adiante. Para informações sobre outros métodos de 
instalação, entre em contato com o nosso representante na 
região. O não uso de método reconhecido de instalação 
cancela a garantia limitada prestada pela AE Solar.

Pode-se montar os módulos FV na substrutura com o uso 
de parafuso M8 à prova de corrosão, passados pelos 
furos de montagem na traseira dos módulos, ou então por 
meio de mordentes especiais.

Os ensaios de carga mecânica com os métodos de 
montagem a seguir foram realizados conforme a norma 
IEC 61215-2:2021. Para maximizar a vida útil da estrutura 
de montagem, a AE Solar recomenda o uso de elementos 
à prova de corrosão (em aço inoxidável).

A moldura de cada módulo conta com furos de montagem 
posicionados de forma a otimizar a capacidade de 
sustentação de carga, fixando os módulos de forma 
segura à estrutura. Consulte a folha de dados do módulo 
para verificar o número de furos, as dimensões e o 
posicionamento.

Cada módulo deve ser fixado de maneira firme a, no 
mínimo, 4 pontos em dois lados opostos. Fixe o módulo 
em cada local de fixação com parafuso M8 e uma arruela 
lisa, arruela de pressão e uma porca, conforme indicado 
na figura, apertando a um torque de 16 a 20 Nm. A 
resistência à deformação do parafuso e da porca não deve 
ser inferior a 450 MPa. O valor de torque aplicado deve ser 
o suficiente para fixar os módulos com firmeza. Em caso 
de sistemas de apoio especiais ou exigências particulares 
de instalação, confirme o valor ideal de torque junto ao 
fornecedor da estrutura de montagem.

Certifique-se de que o mordente tenha espessura mínima 
de 3 mm e seja fabricado em liga de alumínio anodizado 
ou aço inoxidável. A AE Solar recomenda o uso de 
mordentes com borracha EPDM ou arruela de isolação 
similar, bem como parafusos de fixação M6, no mínimo.

Todas as peças que tiverem contato com a moldura 
devem utilizar arruelas lisas de aço inoxidável com 
espessura mínima de 1,8 mm.

Os métodos de instalação dos mordentes superiores ou 
inferiores variam conforme a estrutura de montagem. Siga 
sempre as diretrizes de montagem do fornecedor do 
sistema.
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Mín. de 3 mm

Parafuso M6

6.2.2 Sistema de montagem com rastreamento solar

Fig.5

Fig.6

Ao fixá-los, os mordentes não devem entrar em contato 
com o vidro frontal do módulo nem deformar a moldura. 
Certifique se de não haver sombreamento feito pelos 
mordentes sobre o módulo. Não se deve modificar a 
moldura, sob nenhuma circunstância. Na instalação pelo 
método de montagem com mordentes, lembre-se de usar 
pelo menos quatro mordentes em cada módulo. Os 
mordentes devem se sobressair à moldura em, no mínimo, 

7 mm, porém no máximo em 10 mm. Deve ser utilizados 
pelo menos 4 mordentes para fixação dos módulos nos 
trilhos de montagem. Deve-se fixar dois mordentes em 
cada lado longo do módulo (para obter o sentido de retrato) 
ou em cada lado curto (para obter o sentido de paisagem). 
Os mordentes devem ser posicionados simetricamente e 
de acordo com as faixas autorizadas de posição.

6.2.1.3. Montagem com Sistemas de Inserção

• NÃO dobrar a moldura do módulo.
• NÃO tocar no vidro frontal nem fazer sombra sobre ele.
•
•

•

•

NÃO danificar a superfície da moldura.

Os sistemas de inserção apresentam diferentes formatos, 
com métodos que variam conforme a estrutura de 
montagem. É essencial que o instalador siga as diretrizes 
recomendadas pelo fornecedor do sistema de montagem. 
Cada módulo deve ser fixado de maneira firme em toda sua 
extensão, em dois lados opostos. Instale e aperte os perfis 
de inserção à estrutura de apoio fazendo uso dos 
equipamentos e instruções fornecidas pelo fabricante do 
sistema de montagem. Cabe ao projetista do sistema e ao 
instalador a responsabilidade pelo cálculo das cargas e 
pelo projeto adequado da estrutura de apoio.

Caso sejam utilizados sistemas de inserção inadequados 
ou métodos de instalação impróprios, pode haver 
cancelamento da garantia limitada prestada pela AE Solar. 
Para evitar danos aos módulos, tome as precauções abaixo 

Em caso de expectativa de cargas de pressão excessiva por conta das condições de ventos e neve da região, pode 
ser necessário o uso de mais mordentes ou apoios para assegurar que os módulos sustentem as respectivas cargas. 
O valor de torque aplicado deve ser o suficiente para fixar os módulos com segurança. Consulte os valores de torque 
necessários junto ao fornecedor do mordente ou do apoio. Cabe ao projetista do sistema e ao instalador a 
responsabilidade pelo cálculo correto das cargas e pela garantia de que a estrutura de sustentação atenda a todas as 
exigências pertinentes.

Inserção de cavalete 
para garantir que o 

conjunto sustente as 
respectivas cargas

na instalação dos perfis de inserção:

Certificar-se de que os perfis de inserção se sobressaiam 
à moldura do módulo em, no mínimo, 10 mm.

Certificar-se de que a moldura do módulo (em formato de 
C) se sobressaia aos perfis de inserção em, no mínimo, 
15 mm.

Certificar-se de que a espessura dos perfis de inserção, 
com as respectivas tolerâncias, seja adequada à 
espessura do módulo.

Em sistemas de rastreamento com eixo único, os módulos 
devem ser fixados ao eixo pelos parafusos da lateral longa 
da moldura. Certifique-se de que os parafusos sejam 
fabricados em aço inoxidável ou outro material anticorrosivo.

Fixe o módulo em cada local de fixação com parafuso M6, 
duas arruelas lisas, uma arruela de pressão e uma porca, 
conforme indicado. Os parafusos devem ser apertados a 
um torque de 16 Nm.
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Arruela de 
Pressão

Parafuso M6, 
no mín.

A

B

A

No mínimo, 40 mm

MordenteTrilho de montagem

J

Fig.7

Fig.9

Fig.8

6.2.3 Instalação das laterais longas/curtas
Cargas mecânicas:

M N J K

M

N

7. LIGAÇÃO ELÉTRICA

Arruela 
Lisa

Em sistemas de rastreamento com eixo único, os módulos 
devem ser fixados ao eixo pelos parafusos da lateral longa 
da moldura. Certifique-se de que os parafusos sejam 
fabricados em aço inoxidável ou outro material anticorrosivo. 
Fixe o módulo em cada local de fixação com parafuso M6, 
duas arruelas lisas, uma arruela de pressão e uma porca, 
conforme indicado na figura. Os parafusos devem ser 
apertados a um torque de 16 Nm. Todas as peças que 
tiverem contato com a moldura devem utilizar arruelas lisas 
de aço inoxidável com espessura mínima de 1,5 mm.

Tamanho dos 
Módulos (mm)

Pressão Máx. de Projeto nas Laterais Longas:
3600 Pa (positiva) & 1600 Pa (negativa)

Pressão Máx. de Projeto nas Laterais Curtas
1600 Pa (positiva) & 1600 Pa (negativa)

2384 X 1096 X 35
2176 X 1096 X 35
1754 X 1096 X 35
2384 X 1303 X 35
2172 X 1303 X 35
1719 X 1140 X 30
1646 X 1140 X 30
2464 X 1133 X 35
2278 X 1133 X 35
2094 X 1133 X 35
1910 X 1133 X 35
2094 X 1133 X 35
1724 X 1133 X 35
2094 X 1038 X 35
1755 X 1038 X 35
2015 X 996 X 35
1979 X 996 X 35
1692 X 996 X 35
1665 X 996 X 35
1956 X 992 X 35
1650 X 992 X 35
1530 X 680 X 35
1480 X 670 X 35

500
400
280
500
400
350
350
500
400
400
320
400
280
400
280
320
320
280
280
320
280
280
280

650
550
420
650
550
470
470
650
550
550
430
550
420
550
420
430
430
420
420
430
420
400
400

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

K

Os módulos solares geram corrente e tensão elétricas, 
mesmo com baixa intensidade de iluminação. Em caso de 
separação de um circuito fechado, podem ocorrer centelhas 
e arcos elétricos.  Esses elementos podem causar graves 
lesões. O perigo é maior quando estiverem conectados 
vários módulos em série.

Tenha em mente que todos parâmetros elétricos do módulo 
são metidas conforma as Condições Padrão de Ensaio, que 
são de 1000 W/m2 de irradiância, espectro AM 1.5 g e 
temperatura ambiente de 25 °C. Isso significa que os 
módulos podem produzir mais ou menos tensão ou corrente 
que o valor nominal nas condições de funcionamento reais.

Por esse motivo, no cálculo da tensão nominal dos 
equipamentos, da capacidade de condução de corrente dos 
cabos e fusíveis e dos parâmetros associados à produção 
elétrica dos módulos FV, deve-se aplicar um fator de 
segurança de 1,25 aos valores correspondentes de corrente 
em curto-circuito e tensão em circuito aberto.

Lembre-se de seguir todos os regulamentos e diretrizes de 
segurança da região referentes à instalação de dispositivos 
e sistemas elétricos.
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Antes de realizar eventuais ligações, verifique se todos os 
componentes elétricos apresentam condição adequada, 
segura e seca.  Verifique sempre a etiqueta do módulo 
para confirmar os parâmetros reais do produto antes de 
efetuar as ligações.

NÃO ligue módulos com modelos diferentes de 
desempenho elétrico na mesma fileira, a fim de minimizar 
eventuais efeitos de incompatibilidade e perdas nos 
conjuntos.

Certifique-se de que os módulos estejam desconectados 
do inversor antes de efetuar a separação.

NÃO abra a caixa de passagem nem retire os diodos de 
passagem do módulo.

É possível ligar os módulos em série para aumentar a 
tensão, ou em paralelo, para aumentar a corrente. No 
ligamento dos módulos em série, a tensão resultante da 
fileira será a soma da tensão individual de cada módulo 
presente na fileira. Na conexão dos módulos em paralelo, 
a corrente resultante do conjunto será a soma da corrente 
de cada fileira. Para ligar os módulos em série, conecte os 
cabos do terminal positivo de um módulo ao terminal 
negativo do módulo seguinte. Para ligá-los em paralelo, 
conecte os cabos do terminal positivo de um módulo ao 
terminal positivo do módulo seguinte.

A tensão em circuito aberto de cada fileira não pode 
ultrapassara o valor máximo de tensão do sistema nas 

7.1. Dimensionamento e interligações
condições mais baixas de temperatura. Os módulos da AE 
Solar toleram uma tensão máxima do sistema de 1000 V 
CC /1500 V CC, dependendo do modelo (consulte a folha 
de dados do módulo para verificar a especificação correta 
do produto). A tensão efetiva do sistema deve ser projetada 
com base no modelo de inversor escolhido.

Pode-se calcular o número de módulos permitidos para 
ligação em série em uma única fileira com a seguinte 
fórmula:

Tensão máx. do sistema > N • Voc [1 + β (Tmín - 25)], em 
que: 

N: Número de módulos ligados em série;

Voc: Tensão em circuito aberto de cada módulo (consulte a 
etiqueta ou folha de dados do produto);

β: Coeficiente térmico da tensão em circuito aberto do 
módulo (consulte a folha de dados);

Tmín: A temperatura ambiente mais baixa esperada no local.

Quando houver pré-instalação dos módulos, porém o 
sistema não houver ainda sido ligado à rede, deve-se 
manter cada fileira de módulos em estado de circuito 
aberto, tomando-se medidas para evitar a penetração de 
poeiras e umidade dentro dos conectores.

_

7.2. Cabeamento

Certifique-se de que os cabos não sejam passados 
entre os módulos e o trilho ou estrutura de montagem 
(risco de prisão do cabo).

Na ligação, certifique-se de que o cabo não esteja 
sujeito a esforços mecânicos (raio de curvatura mínimo 
de 60 mm). Certifique-se de haver uma ligação justa 
entre os plugues. A ligação correta dos plugues deve 
produzir um som de clique audível.

Todo o cabeamento deve ser executado por instaladores 
profissionais, em consonância com as normas e 
regulamentos da região.

Utilize somente cabos específicos para painéis solares e 
conectores adequados que atendam aos regulamentos 
elétricos, construtivos e de proteção contra incêndios da 
região. Certifique-se de que toda a fiação esteja em 
perfeitas condições elétricas e mecânicas antes de realizar 
as ligações.

Deve-se utilizar material metálico condutivo adequado na 

fiação. Selecione uma bitola adequada nos condutores 
para minimizar as quedas de tensão e garantir que a 
capacidade de corrente dos condutores atenda a todos os 
regulamentos regionais.

Lembre-se de usar somente cabos com plugues. Só 
devem ser ligados juntos conectores de mesmo tipo e 
fabricante.

Não limpe nem pré-condicione os conectores com o uso de 
lubrificantes ou outras substâncias químicas não 
autorizadas.
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Para garantir o funcionamento normal do sistema, verifique 
se a polaridade dos cabos está correta na hora de ligar os 
módulos ou as cargas, tais como inversores ou baterias. 
Se o módulo FV não for ligado corretamente, pode haver 
danos aos diodos de passagem. Também pode haver 
danos irreversíveis aos módulos se uma fileira do conjunto 
for ligada a outra com polaridade invertida.

Verifique sempre a tensão e a polaridade cada fileira indivi-
dual antes de realizar a ligação em paralelo. Caso a medi-
ção identifique polaridade invertida ou diferença de mais de 
10 V entre fileiras, verifique a configuração das fileiras antes 
de fazer a ligação.

Fig.10

7.3. Fusíveis

Evite formar laços na fiação para minimizar o risco de 
incidência direta de raio no sistema.

Fixe os cabos no sistema de montagem fazendo uso de 
abraçadeiras com resistência UV. Certifique-se de que o 
cabeamento não esteja exposto e/ou suspenso e que 
esteja protegido contra poeiras, umidade, incidência direta 
do sol e fricção mecânica. Tome precauções para proteger 
os cabos expostos de danos. Certifique-se de que as 
ligações dos plugues estejam posicionadas longe de 
quaisquer superfícies com presença de água.

Verifique se o cabeamento está correto antes de inicializar 
o sistema. Se a medição da tensão em circuito aberto (Voc) 
e da corrente em curto-circuito (Isc) diferir das 
especificações, essa diferença pode indicar problema na 
fiação.

Recomenda-se o uso de um elemento isolador compatível 
(chave CC) que interrompa o fluxo de corrente antes do 
desligamento de quaisquer conectores.

Só é permitida a ligação em paralelo de duas ou mais 
fileiras de módulos caso haja um dispositivo adequado e 
homologado de proteção contra sobrecorrentes instalado 
em série dentro de cada fileira. Certifique-se de que a 
corrente inversa de toda fileira individual seja inferior ao 
valor nominal máximo do fusível de módulos, em qualquer 
circunstância.

Quando houver fusíveis instalados, estes devem ser com-
patíveis com a tensão CC máxima e ligados a cada polo 
não aterrado do conjunto (ou seja, se o sistema não for 
aterrado, os fusíveis devem ser ligados tanto nos polos 
positivos quanto negativos).

Deve-se consultar o valor nominal real de cada módulo 
tanto na etiqueta quanto na folha de dados do produto. O 
valor nominal do fusível também deve corresponder à 
corrente reversa máxima que pode suportar o módulo, por 
ex., em caso de sombreamento de uma fileira. Nessa 
situação, as outras fileiras em paralelo são afetadas por 
aquela sujeita ao sombreamento, com parte da corrente 
passando por elas para compensar a diferença na tensão 
das fileiras.
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7.4. Aterramento

Fig.11 Fig.12

Todas as molduras dos módulos e cavaletes de montagem 
devem ser devidamente aterrados, conforme os 
regulamentos regionais pertinentes. Toda ligação de 
aterramento deve ser instalada por eletricista qualificado, 
devendo as molduras ser ligadas entre si com o uso de 

fios-terra adequados. Os furos existentes para essa 
finalidade identificam-se pelo símbolo de aterramento. 
Todas as junções de ligação condutiva devem ser fixadas 
de maneira firme.

Todas as molduras dos módulos e cavaletes de montagem 
devem ser devidamente aterrados, conforme os 
regulamentos regionais pertinentes. Toda ligação de 
aterramento deve ser instalada por eletricista qualificado, 
devendo as molduras ser ligadas entre si com o uso de 
fios-terra adequados. Os furos existentes para essa 
finalidade identificam-se pelo símbolo de aterramento. 
Todas as junções de ligação condutiva devem ser fixadas 
de maneira firme.

O aterramento correto é feito pela união das molduras dos 
módulos e de todos os componentes metálicos estruturais 
de forma contínua, por meio de condutor de aterramento 
adequado. O condutor ou cinta de aterramento pode ser de 
cobre, liga de cobra ou qualquer outro material aceitável 
para uso enquanto condutor elétrico, conforme as 
respectivas normas elétricas da região. Deve-se, em 
seguida, conectar o condutor de aterramento ao solo, por 
meio do devido eletrodo de aterramento.

Fixe o condutor de aterramento do equipamentos à 
moldura do módulo, utilizando o furo e as ferramentas 
fornecidas. Certifique-se de que o dispositivo de 
aterramento esteja em total contato com o interior da liga 
de alumínio da moldura, penetrando na película superficial 

de óxido. Observe que se utiliza uma arruela tipo estrela 
entre o fio-terra e a moldura do módulo. Essa arruela tem 
por objetivo evitar a corrosão causada pela união de 
metais dissimilares. Aperte o parafuso com firmeza.

NÃO faça furações extra para aterramento no módulo, sob 
pena de cancelamento da garantia limitada.

Se forem utilizados dispositivos de aterramento de outros 
fabricantes, lembre-se de instalá-los conforme as 
instruções especificadas pelo fabricante em questão.

Caso já haja sistemas para-raios instalados, certifique-se 
de integrar o sistema de acordo com os regulamentos 
regionais pertinentes.
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8. LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO FV DE ENERGIA SOLAR
Durante a instalação, a AE Solar recomenda o uso da lista de verificação a seguir para assegurar que não se esqueça 
de nenhuma medida essencial:

Use equipamentos e procedimentos de segurança apropriados ao trabalho com a eletricidade.

Certifique-se de que todos os módulos estejam fixados com firmeza aos suportes de montagem.

Faça inspeção visual do conjunto em busca de trincas nos módulos, danos nas caixas de passagem e cabos frouxos.

Verifique visualmente se todos os conectores de "ligação rápida” do módulo estão presos.

Verifique se os módulos estão cabeados de maneira que se possam removê-los sem interromper o condutor aterrado.

Verifique a fiação exposta do conjunto em termos de parâmetros elétricos corretos e a isolação com resistência à luz solar. 

Verifique se todos os cabos e conduítes estão devidamente compatíveis, organizados e bem apoiados. 

Verifique se os protetores/abraçadeiras de campos estão instalados corretamente.

Verifique se todas as caixa de passagem podem ser acessadas.

Verifique se o valor nominal do dispositivo contra sobrecorrentes do circuito FV é de, no mínimo, 156% da capacidade 
nominal de curto-circuito.
Certifique-se de que os valores nominais de tensão CC e corrente estejam marcados claramente na proteção contra 
sobrecorrentes.

Aperte todas as terminações novamente.

Verifique se todas as configurações de tensão estão corretas para o tipo de bateria e tensão adequada.

Se o sistema estiver ligado a inversor interativo com a rede, certifique-se de que as configurações do(s) controlador(es) 
de carga não interfiram no devido funcionamento e desempenho do sistema inversor.

Verifique se o funcionamento do controlador de carga atende às configurações programadas, forçando para tanto o 
sistema até os valores definidos e verificando se a unidade executa a devida função de controle.

Verifique se as chaves seccionadoras ainda estão travadas na posição aberta, com a etiqueta de advertência intacta.

Verifique se há meios para desligar e isolar todos os equipamentos do sistema.

Se forem utilizados fusíveis, verifique os meios de desconexão da energia em ambas as pontas.

Certifique-se de todos as chaves possam ser acessadas e estejam identificadas com clareza.

Verifique a continuidade dos fusíveis e disjuntores com a energia desligada.

Verifique a queda de tensão nas chaves durante o funcionamento.

Verifique as tensões de células individuais ou da bateria após a equalização.

Verifique a gravidade específica de todas as células anormais utilizando um hidrômetro.

Antes de Testar o Sistema

Verifique se todas as chaves seccionadoras estão travadas na posição aberta, com etiqueta de advertência. O objetivo 
dessa medida é garantir que a energia elétrica não alcance o circuito antes dos devidos testes, alertando a terceiros a 
possível presença de condutores energizados no painel.

Conjunto FV

Abra cada quadro de distribuição e teste a tensão em circuito aberto de cada fileira em série para verificar a tensão e a 
polaridade corretas. Verifique novamente o torque de todos os terminais CC.

Antes de energizar o sistema, nos disjuntores do último conjunto, repita os testes da tensão em circuito aberto para 
verificar a tensão e a polaridade corretas.

Cabeamento

Proteção contra Sobrecorrentes

Controladores de Carga

Chaves Seccionadoras
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Aterramento
Verifique se somente uma ligação dos circuitos CC e uma dos circuitos CA (condutor aterrado para condutor de 
aterramento) esteja sendo utilizada para aterramento do sistema com relação ao ponto em questão.

Verifique se os condutores de aterramento do equipamento e do sistema estão à menor distância possível do solo.

Verifique se as peças metálicas não condutivas estejam devidamente aterradas (molduras do conjunto, cavaletes, 
caixas metálicas etc.).

Verifique a resistência à terra do sistema de aterramento.

Verifique se o condutor de aterramento do equipamento é um fio verde ou desencapado e se está devidamente 
dimensionado.

Identifique todo fusível ou disjuntor que possa ser energizado em qualquer direção. 

Afixe uma placa de “Ponto de Ligação Interativa” no caso do sistema FV interativo. 

Afixe uma placa de “Proibido Fumar” próxima às baterias.

Afixe uma placa no ponto da chave seccionadora do sistema FV, na qual se listem: corrente operacional, tensão opera-
cional, tensão máxima do sistema e corrente e curto-circuito.

Verifique a fiação exposta do conjunto em termos de parâmetros elétricos corretos e a isolação com resistência à luz solar. 

Verifique se todas as configurações de tensão estão corretas para o tipo de bateria e tensão adequada.

Verifique se há meios para desligar e isolar todos os equipamentos do sistema.

Sinalização de Segurança



!IQUOVRLI+QKQVUWQ+PLWU+RI+[RNNUOUIV+NLOWQ+HI[+WUVGL[Q+PHI+
ZHOK+[UYUI[RIS+LI+VGU+WLMIVRIS+QVOMPVMOU*+!V+RQ+UQQUIVRHT+
VGHV+VGU+RIQVHTTUO+NLTTL\Q+VGU+SMR[UTRIUQ+OUPLWWUI[U[+]K+
VGU+WLMIVRIS+QKQVUW+QMYYTRUO*+-HPG+WL[MTU+WMQV+]U+
QUPMOUTK+WHRIVHRIU[+VGOLMSGLMV+HTT+RVQ+TUISVG+LI+V\L+LYYL_
QRVU+QR[UQ*+!IQVHTT+HI[+VRSGVUI+VGU+RIQUOVRLI+YOLNRTUQ+VL+VGU+
QMYYLOV+QVOMPVMOU+MQRIS+VGU+GHO[\HOU+HI[+RIQVOMPVRLIQ+
YOLZR[U[+]K+VGU+WLMIVRIS+QKQVUW+WHIMNHPVMOUO*+#GU+
QKQVUW+[UQRSIUO+HI[+RIQVHTTUO+HOU+QLTUTK+OUQYLIQR]TU+NLO+
TLH[+PHTPMTHVRLIQ+HI[+NLO+VGU+YOLYUO+[UQRSI+LN+VGU+QMYYLOV+
QVOMPVMOU*

!I+PHQU+RWYOLYUO+RIQUOVRLI+QKQVUWQ+LO+MIQMRVH]TU+RIQVHTTH_
VRLI+WUVGL[Q+HOU+MVRTRfU[9+4-+0LTHOeQ+TRWRVU[+\HOOHIVK+WHK+
]U+ZLR[U[*+#L+HZLR[+[HWHSRIS+VGU+WL[MTUQ9+YTUHQU+VHJU+
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9. MANUTENÇÃO

9.1. Limpeza

9.2. Inspeção Visual (lista de verificação)

É responsabilidade do usuário realizar a inspeção e 
manutenção regulares dos módulos, especialmente durante 
o prazo de garantia limitada.

A manutenção regular é necessária para manter os módulos 
sem detritos, tais como (entre outros) neve, fezes de árvores, 
sementes, pólen, folhas, galhos, manchas e poeira. Se 
instalados a uma inclinação suficiente (mínimo de 15°), a 
sujeira e a fuligem costumam ser removidas pela chuva, o 
que afasta a necessidade de limpeza regular. Caso o módulo 
seja submetido a sombreamento total ou parcial causado por 
sujeiras ou detritos (ex., plantas ou fezes de pássaros), deve 
ser feita a limpeza para evitar perda de desempenho.

Para minimizar o risco de choque elétrico ou queimadura, a 
limpeza dos módulos deve ser realizada no início da manhã 
ou da noite, com baixas condições de irradiância e baixa 
temperatura no módulo.

Certifique-se de desligar o circuito antes de iniciar o 
procedimento de limpeza. Tenha em mente que o eventual 
contato com partes energizadas pode resultar em choques 
elétricos e lesões.

Lembre-se de usar proteção adequada (roupas, luvas 
isoladas etc.) no procedimento de limpeza.

Antes da limpeza, inspecione bem os módulos em busca de 
trincas nos módulos, danos e ligações frouxas. A trinca ou 
dano nos módulos representa um perigo de choque elétrico 
por conta de correntes de fuga, sendo que o risco de choque 
aumenta em caso de módulos molhados.

NÃO tente limpar os módulos com vidro danificado ou fiação 
exposta.

Remova a eventual sujeira (poeira, folhas etc.) com água 
levemente morna.

NÃO use limpadores abrasivos, desengordurantes nem 
nenhuma substância química não autorizada (ex., óleo, 
lubrificante, pesticida etc.) sobre o módulo.

NÃO use soluções corrosivas de limpeza que contenham 
ácido fluorídrico, álcali, acetona ou álcool industrial.

A aplicação de qualquer método de limpeza que exija o uso 
de escovas rotativas, limpadores robotizados ou produtos 
para painéis deve ser, primeiro, discutida e verificada junto à 
AE SOLAR. O uso de dispositivos não homologados pode 
causar abrasão na superfície de vidro, remoção da cama 
antirreflexo e, consequentemente, perda elétrica, 
formação/propagação de microrrachaduras por conta do 
peso e vibração dos dispositivos etc.

Em caso de dispositivos de limpeza automatizados (por ex., 
robôs), estes devem movimentar-se acima das molduras do 
módulo, não sobre o vidro. Essa observação é importante 
principalmente no caso dos módulos maiores.

Os robôs de limpeza de menor peso, em áreas de superfície 
maiores, proporcionam uma melhor distribuição do peso e 
reduzem as possibilidades de defeitos no módulo em função 
de esforços mecânicos. O sentido de escovação deve ser 
oposto ao do movimento do robô, a fim de reduzir a 
possibilidade de abrasão.

NÃO tentar limpar os módulos com água se houver risco de 
congelamento.

NÃO raspar nem tentar esfregar a sujeira seca, o que pode 
causar micro arranhões.

Recomenda-se água com pH neutro de baixo teor mineral 
para a limpeza dos módulos. A água com alto teor mineral 
pode deixar depósitos na superfície de vidro após a 
secagem, ao passo que a água com forte teor ácido ou 
alcalino pode danificar a camada de revestimento do vidro.

Pode-se utilizar um pano, esponja ou escova macia com 
cercas suaves para remover cuidadosamente a sujeira 
persistente. Certifique-se de que as ferramentas utilizadas 
não sejam abrasivas ao vidro, EPDM, silicone, alumínio ou 
aço.

NÃO use lã de micro fibra nem panos de algodão.

Deve-se remover a neve com o auxílio de uma escova 
macia.

Normalmente, a parte traseira do módulo não requer 
limpeza. Caso seja necessária a limpeza da parte traseira, 
evite o uso de objetos pontiagudos que possam arranhar ou 
danificar o fundo protetor.

NÃO afundar o módulo, parcial ou totalmente, na água ou 
outra solução de limpeza.

Quaisquer danos causados pelo uso de procedimentos de 
limpeza inadequados levam ao cancelamento da garantia 
limitada prestada pela AE Solar.

A inspeção do sistema FV deve ser realizada regularmente 
por técnicos qualificados.

Deve-se executá-la pelo menos uma vez ao ano, embora a 
frequência e intensidade recomendada das inspeções varie 
conforme as circunstâncias da região (ex., presença de sal, 
teor de amônia no ar, umidade alta etc.).

As inspeções têm importância especial após ocorrências 
extraordinárias (por ex., tempestades, granizo, altas cargas 
de neve etc.).

Durante as inspeções, todos os componentes do sistema 
devem ser verificados quanto à segurança, ausência de 
danos e limpeza. Pode-se consultar a lista de verificação a 
seguir para assegurar a correta inspeção de todos os 
componentes relevantes:



Inspeção realizada por:
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SISTEMA FV - LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO

Condições

Isolação correta na fiação dos módulos

Conectores corretos nas extensões da fiação do conjunto

Aterramento correto do conjunto e suporte deste

Condutores aterrados instalados

Suporte do conjunto devidamente fixo e vedado

Observados danos nos módulos

Observado acúmulo de sujeira

Observado sombreamento nos módulos

Quadros de Distribuição do Circuito Fonte

Disjuntores ou fusíveis CC com valor de tensão adequado

Tipos corretos de condutores e isolação

Terminações corretas de condutores

Valores de CC nos componentes CC

ATERRAMENTO EM PONTO ÚNICO!

Barramento neutro isolado

Chaves seccionadoras e disjuntores etiquetados

Chave interruptora de carga visível, travável, acessível, com manopla 
externa

Verificar a presença de placa que identifique o ponto de ligação CA

Instalação:

Data:

Instalação e Cabeamento do Conjunto

Ligações CC

Quadro de Componentes CC

Quadro de Componentes CA

Chave Seccionadora da Rede

Sinalização Correta Instalada
Verificar a presença de placa que identifique os parâmetros do sistema 
elétrico FV no local da chave seccionadora CC

Verificar a presença de placa que identifique a chave para sistema 
elétrico alternativo.


