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Próximas inovações de 2013

Novidades de produtos

próximas inovações de 2013

O nosso catálogo de novidades de produtos inclui todas as inovações
ocorridas nos domínios dos sistemas fotovoltaicos privados e comer-
ciais, centrais eléctricas de energia solar e soluções de sistemas inde-
pendentes de redes, bem como na área de monitorização e controlo. 
Além disso, mostramos-lhe os desenvolvimentos actuais relativamente 
a sistemas híbridos fotovoltaico-diesel, serviço de assistência e solu-
ções inteligentes de gestão de energia e armazenamento.

pt

ÍNdiCe

 5 preFÁCio

 6 soLuções de iNversores de striNG

 36 sMa sMart HoMe

 56 assistÊNCia

 60 soLuções de iNversores CeNtrais

 76 assistÊNCia

 78 soLuções de iNversores de redes isoLadas

 80 sMa FueL save soLutioN

 86 MoNitoriZaçÃo e CoNtroLo

 112 FaQ



44

pierre-pascal urbon,  
Chief executive officer

Marko Werner,  
Chief sales officer

roland Grebe,  
Chief technology officer

Lydia sommer,  
Chief Financial, Legal & Compliance officer



55

Caros parceiros,

O sector energético está a mudar com grande rapidez e de forma sustentada em todo o mundo. Unidades de 
produção descentralizadas com base em energias renováveis adquirem uma cada vez maior importância e subs-
tituem, cada vez mais, as grandes centrais eléctricas centralizadas. A chave para o êxito desta transformação no 
sector da energia reside no desenvolvimento técnico e na inteligência do sistema.

A SMA preparou-se com antecedência para fazer face aos requisitos do fornecimento energético do futuro. Em 
virtude do desenvolvimento de inovadoras tecnologias de sistemas e de soluções de gestão energética, bem como 
de actividades para redução de custos em toda a empresa e uma internacionalização coerente, encontramo-nos 
hoje bem posicionados para contribuirmos activamente para o fornecimento energético do amanhã. 

Confrontados com a subida dos preços da energia, cada vez mais famílias e empresas na Europa, no Japão e na 
América apostam no autoconsumo de energia solar. A SMA Smart Home foi especialmente concebida para este 
tipo de aplicação. O conceito abrangente de sistema da SMA, com base no Sunny Home Manager, num banco 
de baterias opcional e noutros módulos de sistema, adapta automaticamente o consumo energético da casa à 
produção de energia solar, aumentando assim significativamente a quota de autoconsumo.

No segmento dos grandes sistemas fotovoltaicos, as nossas soluções chave-na-mão garantem uma elevada 
disponibilidade do sistema através dos inversores Sunny Central CP XT de alto rendimento, que cobrem todo o 
espectro, desde o módulo fotovoltaico até à rede de média tensão, também sob condições climáticas exigentes. 
Além disso, com as amplas funções técnicas oferecidas pelos inversores centrais da SMA, estes preenchem os 
requisitos de rede em inúmeros países.

Em regiões com elevados níveis de insolação, a energia fotovoltaica é já hoje rentável quando comparada, por 
exemplo, com geradores diesel. A SMA cedo reconheceu o enorme potencial deste segmento em crescimento e 
desenvolveu a Fuel Save Solution. A solução de controlo inteligente concilia a produção fotovoltaica e diesel de 
energia em aplicações híbridas fotovoltaico-diesel, cobrindo assim de forma ideal o perfil de carga do consumidor 
industrial. 

A nossa infra-estrutura de assistência mundial garante a máxima disponibilidade e segurança de rendimento em 
todos os segmentos. Com o auxílio da mais moderna tecnologia de comunicação para monitorização remota de 
sistemas e com ferramentas inteligentes de análise no Sunny Portal, podemos identificar atempadamente possíveis 
perdas de rendimento e falhas nos sistemas. Deste modo, aumentamos não só a disponibilidade técnica, como 
também o rendimento energético dos sistemas fotovoltaicos.

Ao longo das páginas que se seguem apresentamos-lhe as nossas mais recentes soluções de sistema e inovações 
em termos de produtos para todas as áreas de aplicação da energia fotovoltaica. Em 2013, a SMA prevê investir 
mais de 120 milhões de euros em desenvolvimento, de forma a aumentar a sua vantagem competitiva enquanto 
líder mundial em termos de mercado e tecnologia. Temos todo o prazer em, juntamente consigo, levar a bom 
porto o grande projecto de transformação da matriz energética mundial.

Pierre-Pascal Urbon,
Chief Executive Officer
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Desempenho de ponta e excelência tecnológica por um preço específico significativamente mais baixo: 
o novo Sunny Tripower TL Economic Excellence é o desenvolvimento lógico da série Sunny Tripower no que diz 
respeito à relação preço-desempenho. Por um lado, reduz consideravelmente os custos de investimento e, por 
outro, garante uma eficácia extraordinariamente elevada com o seu rendimento de 98,5 por cento. Assim, 
o Sunny Tripower TL Economic Excellence é a solução ideal para sistemas fotovoltaicos com uma estrutura 
homogénea de dimensionamento médio até muito grande. Concentração no essencial, preenchendo todos os 
requisitos – incluindo disponibilização de potência reactiva, apoio à rede e participação na gestão da rede.

suNNy tripoWer 15000tL / 20000tL
eCoNoMiC eXCeLLeNCe
O especialista económico para sistemas comerciais com muito rendimento

rentável
•  Rendimento máx. de 98,5 %
•  A melhor eficácia de adaptação 

através da regulação MPP 
OptiTrac da SMA

•  Gestão activa da temperatura 
via OptiCool

•  Comunicação Bluetooth

simples
•  Injecção trifásica
•  Ligação de cabos sem ferramentas
•  Sistema de encaixe CC SUNCLIX

Flexível e com futuro
•  Tensão de entrada CC até 

1 000 V
•  Funções integradas para gestão 

da rede
•  Capacidade de potência reactiva

dispoNÍveL
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Dados provisórios: versão de Maio de 2013
● Equipamento de série  ○ Opcional  — Não disponível
Dados em condições nominais

¹ Não se aplica a todos os anexos nacionais da norma EN 50438

entrada (CC)
Potência CC máx. (@ cos ϕ=1)
Tensão máx. de entrada
Intervalo de tensão MPP @ 230 V tensão de rede
Tensão mín. de entrada / tensão de entrada inicial
Corrente máx. de entrada
Corrente máx. de entrada por string
Número de entradas MPP independentes / strings por entrada MPP
saída (Ca)
Potência atribuída (@ 230 V, 50 Hz)
Potência máx. aparente CA
Tensão nominal CA
Intervalo de tensão nominal CA
Frequência de rede CA / intervalo
Frequência de rede atribuída / tensão de rede atribuída
Corrente máx. de saída
Factor de potência na potência atribuída
Factor de desfasamento ajustável
Fases de injecção na rede / fases de ligação
rendimento
Rendimento máx. / rendimento europ.
dispositivos de segurança
Ponto de seccionamento no lado CC
Monitorização da ligação à terra / monitorização da rede
Descarregador de sobretensões CC do tipo II
Protecção contra inversão de polaridade CC / resistência a curto-circuitos CA / separação galvânica
Unidade de monitorização de corrente residual sensível a todas as correntes
Classe de protecção (conforme a IEC 62103) / categoria de sobretensão (conforme a IEC 60664-1)
dados gerais
Dimensões (L / A / P)

Peso
Gama de temperatura de serviço
Emissões sonoras, típicas
Autoconsumo (noite)
Topologia / Conceito de refrigeração
Grau de protecção da electrónica / área de ligação (conforme a IEC 60529)
Classe de condições ambientais (conforme a IEC 60721-3-4)
Valor máx. admissível da humidade relativa (sem condensação)
equipamento
Ligação CC
Ligação CA
Visor
Interfaces: RS485, Bluetooth® , Speedwire/Webconnect
Interfaces: relé multifunções / Power Control Module
Garantia: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 anos
Certifi cados e homologações (mais a pedido)

Designação do modelo

dados técnicos sunny tripower 
15000tL

sunny tripower 
20000tL

20450 W
1000 V

580 V – 800 V 
570 V / 620 V

36 A
36 A
1 / 6

20000 W
20000 VA

3 / N / PE; 230 V / 400 V
160 V – 280 V

50 Hz, 60 Hz / -6 Hz a +5 Hz
50 Hz / 230 V

29 A
1

0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado
3 / 3

98,5 % / 98,2 %

○
● / ●

—
● / ● / —

●
I / III

665 / 680 / 265 mm 
(26,2 / 26,8 / 10,4 in)

45 kg (99,2 lb)
-25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F)

51 dB(A)
1 W

Sem transformador / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Terminal de mola

Gráfi co
○ / ● / ○

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

15260 W
1000 V

580 V – 800 V 
570 V / 620 V

36 A
36 A
1 / 6

15000 W
15000 VA

3 / N / PE; 230 V / 400 V
160 V – 280 V

50 Hz, 60 Hz / -6 Hz a +5 Hz
50 Hz / 230 V

24 A
1

0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado
3 / 3

98,5 % / 98,3 %

○
● / ●

—
● / ● / —

●
I / III

665 / 680 / 265 mm 
(26,2 / 26,8 / 10,4 in)

45 kg (99,2 lb)
-25 °C a +60 °C (-13°F a +140°F)

51 dB(A)
1 W

Sem transformador / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Terminal de mola

Gráfi co
○ / ● / ○

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

AS 4777, BDEW 2008, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438¹, G59/2, 
IEC 61727, IEC 62109-1/-2, PPC, PPDS, RD1699, RD 661/2007, 

SI4777, UTE C15-712-1, VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105

STP 15000TLEE-10 STP 20000TLEE-10

Interface RS485 
DM-485CB-10

Interface Speedwire/
Webconnect SWDM-10

Relé multifunções 
MFR01-10

acessórios

Power Control Module
PWCBRD-10 

soluções de inversores de string
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Flexível
• Dois rastreadores MPP 

independentes
• Diversas classes de potência

eficiente
• Intervalo da tensão de entrada CC 

até 1000 V
• Rendimento de 98 por cento
• Gestão de sombras 

OptiTrac™ Global Peak

Funcionamento seguro
• Unidade de monitorização de 

corrente residual sensível a todas 
as correntes

• Detecção de arcos eléctricos 
(conforme a UL 1699B)

seguro para o futuro
• Amplas funções de gestão da rede
• Comunicação baseada em Ethernet

suNNy tripoWer 12000tL-us / 15000tL-us / 
20000tL-us / 24000tL-us
A solução económica para centrais fotovoltaicas descentralizadas

O novo Sunny Tripower TL-US com certificação UL foi especialmente concebido para responder aos requisitos 
dos EUA relativamente a sistemas fotovoltaicos descentralizados de média a grande dimensão. Com o seu 
rendimento de pico superior a 98 %, a gestão de sombras OptiTrac Global Peak e o intervalo de tensão de 
entrada CC de até 1000 V, o inversor solar trifásico e sem transformador dispõe de tudo o que é necessário 
para garantir uma alta eficiência. Além disso, o Sunny Tripower oferece segurança graças a uma detecção 
integrada de arcos eléctricos. Equipado com dois rastreadores MPP independentes, o Sunny Tripower TL-US 
pode ser utilizado em aplicações quer de até 600 V, quer de até 1000 V e oferece, não só por isso, uma 
enorme flexibilidade no dimensionamento de um sistema fotovoltaico. De série, estão ainda integradas funções 
de gestão da rede, bem como as mais modernas tecnologias de comunicação e monitorização.



9

soluções de inversores de string

versores centrais são desnecessárias, sendo 
necessário menos espaço no local de ins-
talação.
 
elevado desempenho

Graças à eficiência de primeira categoria e 
à regulação MPP OptiTrac Global Peak de-
senvolvida pela SMA, o operador benefi-
cia de um desempenho ideal e, consequen-
temente, de rendimentos mais elevados.
 
Para além disso, o Sunny Tripower TL-US 
dispõe das mais modernas funções de diag-
nóstico como, por exemplo, a indicação de 
inversão da polaridade (através da unida-
de de ligação CU 1000-US).
 
apto para o futuro

O Sunny Tripower TL-US está equipado 
com tecnologias que, já hoje, cumprem re-
quisitos futuros. Exemplo disso são as am-
plas funções de gestão da rede e as muito 
modernas opções de comunicação, nomea-
damente o Cluster Controller e o Speedwire 
da SMA. Para um planeamento descompli-

cado e de longo prazo, a assistência da 
SMA oferece pacotes que abrangem toda 
a operação e manutenção dos inversores 
em todo o sistema.
 
optimização de custos

O Sunny Tripower TL-US permite ainda o 
recurso a integradores de sistemas, uma 
utilização optimizada do espaço, períodos 
curtos de desenvolvimento e instalação, 
assim como rendimentos mais elevados. 
Graças à tecnologia de string, os inver-
sores requerem menos dispêndios com a 
operação e manutenção. E, com a estru-
tura de assistência da SMA, os serviços 
são prestados de forma descomplicada 
e encontram-se disponíveis por um longo 
prazo, o que torna o Sunny Tripower TL-US 
o inversor ideal para sistemas fotovoltaicos 
descentralizados.
 

No desenvolvimento do Sunny Tripower TL-
US, foi atribuído grande valor a um dimen-
sionamento flexível do sistema, à potência 
e à fiabilidade. O objectivo foi reduzir os 
custos de produção de energia e aumentar 
o rendimento e a rentabilidade.
 
Flexibilidade inigualável

O Sunny Tripower TL-US encontra-se dis-
ponível em quatro classes de potência. O 
inversor é compatível com sistemas foto-
voltaicos que tenham quer uma tensão de 
sistema de 1000 V, quer uma tensão de 
sistema de 600 V. Com a sua ampla gama 
de funcionamento e os dois rastreadores 
MPP, ele é ideal para projectos descentra-
lizados de qualquer tipo. O planeamento 
de sistema foi claramente simplificado, di-
minuindo o processo de desenvolvimento.
 
Tempo é dinheiro. Isto também se aplica 
à instalação de um sistema fotovoltaico. 
O Sunny Tripower não é só fácil de trans-
portar e instalar, como também pode ser 
instalado em diversas posições. As bases 
de betão normalmente utilizadas com in-
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Interface RS485
DM-485CB-US-10

SMA Cluster Controller
CLCON-10

● Equipamento de série  ○ Opcional  — Não disponível
Dados em condições nominais

acessórios

dados técnicos sunny tripower 
12000tL-us

sunny tripower 
15000tL-us

sunny tripower 
20000tL-us

sunny tripower 
24000tL-us

entrada (CC)
Potência fotovoltaica máx. recomendada (com STC de módulo) 15000 W 18750 W 25000 W 30000 W
Tensão CC máx.* 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Intervalo de tensão MPP 300 V a 800 V 300 V a 800 V 380 V a 800 V 450 V a 800 V
Tensão CC mín. / tensão inicial 150 V / 188 V 150 V / 188 V 150 V / 188 V 150 V / 188 V
Número de entradas de para rastreadores MPP 2 2 2 2
Corrente máx. de entrada / por entrada de rastreador MPP 66 A / 33 A 66 A / 33 A 66 A / 33 A 66 A / 33 A
saída (Ca)
Potência nominal CA 12000 W 15000 W 20000 W 24000 W
Potência máx. aparente CA 12000 VA 15000 VA 20000 VA 24000 VA
Fases de injecção na rede / ligações de cabos 3 / 3-N-PE
Tensão nominal CA 480 / 277 V Wye
Intervalo de tensão CA 244 V a 305 V
Frequência de rede atribuída (CA) 60 Hz
Frequência de rede CA / intervalo 50 Hz, 60 Hz / 44 Hz a 65 Hz
Corrente máx. de saída 14,4 A 18 A 24 A 29 A
Factor de potência na potência nominal / desfasamento ajustável 1 / 0,8 capacitivo a 0,8 indutivo
Componentes harmónicas < 3 %
rendimento
Rendimento máx. > 98,0 % > 98,0 % > 98,0 % > 98,0 %
Rendimento CEC 98,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 %
dispositivos de segurança
Protecção contra inversão de polaridade CC ● ● ● ●
Monitorização da ligação à terra / monitorização da rede ● ● ● ●
Unidade de monitorização de corrente residual sensível a todas as correntes ● ● ● ●
Detecção de arcos eléctricos (conforme a UL 1699B) ● ● ● ●
Resistência a curto-circuitos CA ● ● ● ●
Classe de protecção / categoria de sobretensão I / IV I / IV I / IV I / IV
dados gerais
Dimensões (L / A / P) 665 / 690 / 265 mm (26,1 / 27,1 / 10,4 in)
Dimensões da embalagem (L / A / P) 780 / 790 / 380 mm (30,7 / 31,1 / 15,0 in)
Peso 55 kg (121 lb)
Peso com embalagem 61 kg (134,5 lb)
Gama de temperatura de serviço -25 °C a +60 °C
Emissões sonoras, típicas 51 dB(A)
Autoconsumo à noite 1 W
Topologia Sem transformador
Conceito de refrigeração OptiCool
Grau de protecção da electrónica NEMA 3R
equipamento
Visor / indicadores LED (estado/erro/comunicação) ̶ / ● ̶ / ● ̶ / ● ̶ / ●
Interfaces: Speedwire/Webconnect, RS485 ●/○ ●/○ ●/○ ●/○
Ângulo de montagem possível 15° a 90° 15° a 90° 15° a 90° 15° a 90°
Garantia: 10 / 15 / 20 anos ●/○/○ ●/○/○ ●/○/○ ●/○/○
Certificações e homologações (mais a pedido) CAN/CSA C22.2 107.1-1, FCC Parte 15 (classe A e B), IEC 62109-1/-2, IEEE 1547,  

UL 1699B, UL 1741, UL 1998

*adequado para sistemas com máx. 600 V CC
Dados provisórios: versão de Março de 2013
Designação do modelo STP 12000TL-US-10 STP 15000TL-US-10 STP 20000TL-US-10 STP 24000TL-US-10
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A unidade de ligação é um componente de 
sistema opcional da série de inversores Sunny 
Tripower TL-US, que reúne a Combiner Box e 
funções de seccionamento numa única caixa 
práctica. A indicação integrada de inversão da 
polaridade contribui para que os trabalhos de 
instalação decorram de forma segura.

CoNNeCtioN uNit 1000-us

soluções de inversores de string

dados técnicos Connection unit
1000 v

entrada (CC)
Tensão CC máx. 1000 V
Número de circuitos eléctricos de entrada (strings) 8 (4 + 4)
Secção dos condutores na entrada AWG 12 a AWG 6
Capacidade máx. de fusíveis 20 A
saída (CC)
Circuitos eléctricos de saída 2
Secção dos condutores na saída AWG 12 a AWG 2
Corrente nominal CC máx. / por circuito de saída 66 A / 33 A
dispositivos de segurança
Porta-fusíveis com protecção contra contacto ●
Indicação de inversão da polaridade ●
Interruptor-seccionador na saída ●
dados gerais
Dimensões (L / A / P) 500 / 380 / 140 mm 

(19,7 / 15,0 / 5,5 in)
Dimensões da embalagem (L / A / P) 520 / 420 / 200 mm 

(20,5 / 16,5 / 7,9 in)
Peso 5,5 kg (12 lb)
Peso com embalagem 6,0 kg (13 lb)
Grau de protecção NEMA 3R
equipamento
Certifi cados e homologações IEEE 1547, UL 1741

● Equipamento de série  ○ Opcional  — Não disponível
Dados provisórios: versão de Março de 2013
Designação do modelo CU 1000-US-10
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Desenvolvido para fazer face aos requisitos do mercado japonês e construído com base em mais de 30 anos 
de experiência e no know-how do líder em tecnologia, o novo Sunny Tripower Economic Excellence oferece 
mais inversor por cada yen investido. A sua caixa robusta para exteriores cumpre os rígidos requisitos da 
classificação de aparelhos IP65 e oferece uma protecção muito elevada conta sujidade, água e atmosferas 
salinas. O inversor trifásico funciona com uma eficiência de pico de 97,8 por cento, única para esta classe de 
inversores, e oferece inúmeras funcionalidades, por exemplo, Emergency Power Supply para o fornecimento 
de energia também durante falhas na rede. O Sunny Tripower também pode ser opcionalmente equipado 
com um módulo de dados Webconnect. Ele permite ainda a monitorização de um ou mais aparelhos SMA 
baseados em Ethernet via Sunny Portal – disponível também no smartphone ou no tablet.

suNNy tripoWer 10000tLee-Jp
Mais inversor por cada yen investido

eficiente
•  Rendimento de 96,5 % 

(conforme a JIS C8961)
•  Eficiência de pico de 97,8 %
•  Excelente relação preço-desempe-

nho

inovador
•  Robustez máxima e melhor protec-

ção possível graças ao grau de 
protecção IP65 (outdoor)

•  Visor integrado com a indicação 
dos valores de rendimento, inclusi-
vamente ao longo do dia

•  Gama de temperatura de serviço 
de -25 °C a +60 °C com a gestão 
activa da temperatura OptiCool

•  Monitorização simples do sistema 
graças ao Webconnect e ao 
Sunny Portal

Flexível
•  Utilização versátil em todas as 

topologias de rede comuns para 
aplicações comerciais
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Sunny View
View-10

Interface RS485  
DM-485CB-10

acessórios

● Equipamento de série ○ Opcional —  Não disponível
Dados provisórios: versão de Maio de 2013
Dados em condições nominais

Interface Speedwire/ 
Webconnect SWDM-10

soluções de inversores de string

entrada (CC)
Potência CC máx. (@ cos ϕ=1)
Tensão máx. de entrada
Intervalo de tensão MPP / tensão atribuída de entrada
Tensão mín. de entrada / tensão de entrada inicial
Corrente máx. de entrada, entrada A
Corrente máx. de entrada por string, entrada A
Número de entradas MPP independentes / strings por entrada MPP
saída (Ca)
Potência atribuída (@ 202 V, 50 Hz)
Potência máx. aparente CA
Tensão nominal CA / intervalo
Frequência de rede CA / intervalo
Frequência de rede atribuída / tensão de rede atribuída
Corrente máx. de saída
Factor de potência na potência atribuída
Fases de injecção na rede / fases de ligação
rendimento
Rendimento máx. / rendimento conforme a JIS C8961
saída (stand-alone)
Potência atribuída
Corrente máx. de saída
Tensão atribuída, frequência
dispositivos de segurança
Ponto de seccionamento no lado de entrada
Monitorização da ligação à terra / monitorização da rede
Protecção contra inversão de polaridade CC / resistência a curto-circuitos CA / separação galvânica
Unidade de monitorização de corrente residual sensível a todas as correntes
Classe de protecção (conforme a IEC 62103) / categoria de sobretensão (conforme a IEC 60664-1)
dados gerais
Dimensões (L / A / P)
Peso
Gama de temperatura de serviço
Emissões sonoras, típicas
Autoconsumo (noite)
Topologia
Princípio de refrigeração
Grau de protecção (conforme a IEC 60529)
Classe de condições ambientais (conforme a IEC 60721-3-4)
Valor máx. admissível da humidade relativa (sem condensação)
equipamento
Ligação CC / ligação CA
Visor
Interface: Bluetooth, RS485, Speedwire/Webconnect
Garantia: 5 / 10 / 15 / 20 anos
Número de certificado JET

Designação do modelo

sunny Boy  
3500tL-Jpdados técnicos sunny tripower

10000tLee-Jp

10500 W
600 V

300 V a 590 V / 300 V
300 V / 310 V

36 A
36 A
1 / 6

10000 W
10000 VA

202 V / 160 V – 240 V
50 Hz, 60 Hz / -2 Hz a +2 Hz

50 Hz / 202 V
29,5 A
> 0,95
3 / 3

97,8 % / 96,5 % 

1500 W
15 A

101 V, 50/60 Hz

●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

665 / 680 / 265 mm (26,2 / 26,8 / 10,4 in)
45 kg (99,2 lb)

-25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F)
< 51 dB(A)

1 W
Sem transformador

OptiCool
IP65

4K4H
100 %

Régua de terminais / terminal de mola
Gráfico

● / ○ / ○
● / ○ / ○ / ○

pendente

STP 10000TLEE-JP-11
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Tecnologia de ponta e elevados rendimentos em casa: o Sunny Tripower, nas classes de potência de 5 a 
9 kW, define também novos standards para sistemas fotovoltaicos privados. Apresentando alta flexibilidade 
graças à tecnologia Optiflex e Multistring assimétrica, ele providencia os mais elevados rendimentos com a 
sua eficiência de pico e o OptiTrac Global Peak. Além da comunicação através da antena Bluetooth exterior, 
também está assegurada, de série, a ligação directa ao Sunny Portal via SMA Webconnect – pela primeira 
vez, sem qualquer dispositivo de registo de dados. Além disso, o “pequeno” Sunny Tripower dispõe de 
funções de gestão de rede integradas, possibilita injecção de potência reactiva na rede e é adequado ao 
funcionamento com um RCD de 30 mA.

rentável
•  Rendimento máx. de 98 %
•  Gestão de sombras através do 

OptiTrac Global Peak
•  Gestão activa da temperatura via 

OptiCool

Flexível
• Tensão de entrada CC até 1 000 V
•  Funções integrada de gestão da rede
•  Injecção de potência reactiva na rede
•  Dimensionamento preciso dos 

módulos no sistema graças ao 
Optiflex 

Comunicativo
•  Funcionalidade Webconnect 

integrada para Sunny Portal via 
Ethernet

• Comunicação Bluetooth
•  Configuração fácil do país
•  Relé multifunções de série

simples
• Injecção trifásica na rede
• Ligação de cabos sem ferramentas
• Sistema de encaixe CC SUNCLIX
•  Interruptor-seccionador de CC ESS 

integrado
•  Fácil montagem na parede

O trifásico para habitação própria

suNNy tripoWer 
5000tL / 6000tL / 7000tL / 8000tL / 9000tL 

dispoNÍveL
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Lyon, França

soluções de inversores de string
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suNNy tripoWer 
5000tL / 6000tL / 7000tL / 8000tL / 9000tL

dados técnicos sunny tripower 
5000tL

sunny tripower 
6000tL

6125 W
1000 V

295 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
11 A / 10 A
11 A / 10 A
2 / A:2; B:2

6000 W
6000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V,  
3 / N / PE; 230 / 400 V,  
3 / N / PE; 240 / 415 V

160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz / -5 Hz a +5 Hz

50 Hz / 230 V
8,7 A

1
0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado

3 / 3

98 % / 97,4 % 

●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

470 / 730 / 240 mm  
(18,5 / 28,7 / 9,4 in)

37 kg (81,4 lb)
-25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F)

40 dB(A)
1 W

Sem transformador / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Terminal de mola

Gráfico
○ / ● / ●

● / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

5100 W
1000 V

245 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
11 A / 10 A
11 A / 10 A
2 / A:2; B:2

5000 W
5000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V,  
3 / N / PE; 230 / 400 V,  
3 / N / PE; 240 / 415 V

160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz / -5 Hz a +5 Hz

50 Hz / 230 V
7,3 A

1
0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado

3 / 3

98 % / 97,1 % 

●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

470 / 730 / 240 mm  
(18,5 / 28,7 / 9,4 in)

37 kg (81,4 lb)
-25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F)

40 dB(A)
1 W

Sem transformador / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Terminal de mola

Gráfico
○ / ● / ●

● / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21 (> 6 kWp), EN 504381, G83/1-1, 
G59/22, IEC 61727, IEC 62109-1/-2, NRS 097, PPC, PPDS, RD1699, 

RD 661/2007, SI 4777, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1
STP 5000TL-20 STP 6000TL-20

entrada (CC)
Potência CC máx. (@ cos ϕ=1)
Tensão máx. de entrada
Intervalo de tensão MPP / tensão atribuída de entrada
Tensão mín. de entrada / tensão de entrada inicial
Corrente máx. de entrada Entrada A / Entrada B
Corrente máx. de entrada por string Entrada A / Entrada B
Número de entradas MPP independentes / strings por entrada MPP
saída (Ca)
Potência atribuída (@ 230 V, 50 Hz)
Potência máx. aparente CA
Tensão nominal CA  
 

Intervalo de tensão nominal CA
Frequência de rede CA / intervalo
Frequência de rede atribuída / tensão de rede atribuída
Corrente máx. de saída
Factor de potência na potência atribuída
Factor de desfasamento ajustável
Fases de injecção na rede / fases de ligação
rendimento
Rendimento máx. / Rendimento europ.
dispositivos de segurança
Ponto de seccionamento no lado de entrada
Monitorização da ligação à terra / monitorização da rede
Protecção contra inversão de polaridade CC / resistência a curto-circuitos CA / separação galvânica
Unidade de monitorização de corrente residual sensível a todas as correntes
Classe de protecção (conforme a IEC 62103) / categoria de sobretensão (conforme a IEC 60664-1)
dados gerais
Dimensões (L / A / P)  

Peso
Gama de temperatura de serviço
Emissões sonoras, típicas
Autoconsumo (noite)
Topologia / princípio de refrigeração
Grau de protecção (conforme a IEC 60529)
Classe de condições ambientais (conforme a IEC 60721-3-4)
Valor máx. admissível da humidade relativa (sem condensação)
equipamento
Ligação CC
Ligação CA
Visor
Interface: RS485, Bluetooth, Speedwire/Webconnect
Relé multifunções / Power Control Module
Garantia: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 anos
Certificados e homologações (mais a pedido) 
 

Designação do modelo
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sunny tripower 
7000tL

sunny tripower 
8000tL

sunny tripower 
9000tL

 
 

 

 
 

soluções de inversores de string

● Equipamento de série  ○ Opcional — Não disponível
Dados em condições nominais

¹ Não se aplica a todos os anexos nacionais da norma EN 50438
2 Certificados e homologações em planeamento

acessórios

Power Control Module
PWCBRD-10 

Interface RS485
485BRD-10

7175 W
1000 V

290 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
15 A / 10 A
15 A / 10 A
2 / A:2; B:2

7000 W
7000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V,  
3 / N / PE; 230 / 400 V,  
3 / N / PE; 240 / 415 V

160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz / -5 Hz a +5 Hz

50 Hz / 230 V
10,2 A

1
0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado

3 / 3

98 % / 97,5 %

●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

470 / 730 / 240 mm  
(18,5 / 28,7 / 9,4 in)

37 kg (81,4 lb)
-25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F)

40 dB(A)
1 W

Sem transformador / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Terminal de mola

Gráfico
○ / ● / ●

● / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

8200 W
1000 V

330 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
15 A / 10 A
15 A / 10 A
2 / A:2; B:2

8000 W
8000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V,  
3 / N / PE; 230 / 400 V,  
3 / N / PE; 240 / 415 V

160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz / -5 Hz a +5 Hz

50 Hz / 230 V
11,6 A

1
0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado

3 / 3

98 % / 97,6 % 

●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

470 / 730 / 240 mm  
(18,5 / 28,7 / 9,4 in)

37 kg (81,4 lb)
-25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F)

40 dB(A)
1 W

Sem transformador / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Terminal de mola

Gráfico
○ / ● / ●

● / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

9225 W
1000 V

370 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
15 A / 10 A
15 A / 10 A
2 / A:2; B:2

9000 W
9000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V,  
3 / N / PE; 230 / 400 V,  
3 / N / PE; 240 / 415 V

160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz / -5 Hz a +5 Hz

50 Hz / 230 V
13,1 A

1
0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado

3 / 3

98 % / 97,6 %

●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

470 / 730 / 240 mm  
(18,5 / 28,7 / 9,4 in)

37 kg (81,4 lb)
-25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F)

40 dB(A)
1 W

Sem transformador / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Terminal de mola

Gráfico
○ / ● / ●

● / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21 (> 6 kWp), EN 504381, G83/1-1, 
G59/22, IEC 61727, IEC 62109-1/-2, NRS 097, PPC, PPDS, RD1699, 

RD 661/2007, SI 4777, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1
STP 7000TL-20 STP 8000TL-20 STP 9000TL-20
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tecnologia de ponta
•  Rendimento máx. de 96,7 % com 

amplo intervalo de tensão de entrada
• ESS
• Sem transformador com topologia H5
• Regulação MPP OptiTrac
• Multi-String

Fácil instalação
•  Área de ligação de fácil acesso
• Ligação de cabos sem ferramentas
• Design ergonómico

universal
•  Programa de garantia SMA 

abrangente
•  Certificação JET

Comunicação
• Tecnologia Bluetooth®

• Visor gráfico

suNNy Boy 3500tL-Jp / 4500tL-Jp
Perfeito. Simples.
Mais comunicativos, intuitivos e eficientes do que nunca, os Sunny Boy 3500TL-JP e 4500TL-JP definem novos 
standards na tecnologia de inversores. Visor gráfico moderno, apresentação dos valores diários mesmo após o 
pôr do sol, conceito de montagem simplificado, função stand-alone e comunicação sem fios com Bluetooth: os 
aparelhos satisfazem quase todos os desejos. Com um rendimento de pico de 96,7 % e um amplo intervalo de 
tensão de entrada, estes aparelhos Multi-String sem transformador asseguram um rendimento ideal, máxima 
flexibilidade no planeamento do sistema e uma cobertura excelente dos módulos, constituindo a primeira 
escolha no caso de estruturas de geradores muito exigentes.

dispoNÍveL
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sunny Boy  
3500tL-Jp

sunny Boy  
4500tL-Jp

acessórios

Sunny View para monitoriza-
ção do sistema fotovoltaico
View-10 

CT Meter para leitura
do consumo de ener-
gia em
casa ZBJP-BT-10

Aparelho branco ou ver-
melho, à escolha

● Equipamento de série  ○ Opcional — Não disponível
Versão: Maio de 2013
Dados em condições nominais

soluções de inversores de string

entrada (CC)
Potência CC máx. (@ cos ϕ=1)
Tensão máx. de entrada
Intervalo de tensão MPP / tensão atribuída de entrada
Tensão mín. de entrada / tensão de entrada inicial
Corrente máx. de entrada Entrada A / Entrada B
Corrente máx. de entrada por string Entrada A / Entrada B
Número de entradas MPP independentes / strings por entrada MPP
saída (Ca)
Potência atribuída (@ 230 V, 50 Hz)
Potência máx. aparente CA
Tensão nominal CA / intervalo
Frequência de rede CA / intervalo
Frequência de rede atribuída / tensão de rede atribuída
Corrente máx. de saída
Factor de potência na potência atribuída
Fases de injecção na rede / fases de ligação
rendimento
Rendimento máx. / rendimento máx. conforme a JIS C8961
saída (stand-alone)
Potência atribuída
Corrente máx. de saída
Tensão atribuída, frequência
dispositivos de segurança
Ponto de seccionamento no lado de entrada
Monitorização da ligação à terra / monitorização da rede
Protecção contra inversão de polaridade CC / resistência a curto-circuitos CA / separação galvânica
Unidade de monitorização de corrente residual sensível a todas as correntes
Classe de protecção (conforme a IEC 62103) / categoria de sobretensão (conforme a IEC 60664-1)
dados gerais
Dimensões (L / A / P)
Peso
Gama de temperatura de serviço
Emissões sonoras, típicas
Autoconsumo (noite)
Topologia
Princípio de refrigeração
Grau de protecção (conforme a IEC 60529)
Classe de condições ambientais (conforme a IEC 60721-3-4)
Valor máx. admissível da humidade relativa (sem condensação)
equipamento
Ligação CC / ligação CA
Visor
Interfaces: Bluetooth
Garantia: 5 / 10 / 15 / 20 anos
Número de certificado JET

Designação do modelo

3700 W
450 V

160 V a 360 V / 330 V
70 V / 110 V
15 A / 15 A
15 A / 15 A
2 / A:2; B:2

3500 W
3500 VA

202 V (2 x 101 V) / 160 V – 230 V
50 Hz, 60 Hz / -2 Hz a +2 Hz

50 Hz / 202 V
17,5 A

1
1 / 1

96,7 % / 96,5 %

1500 W
15 A

101 V, 50/60 Hz

●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

26 kg (57,3 lb)
-25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F)

25 dB(A)
1 W

Sem transformador
Convecção

IP65
4K4H
100 %

SUNCLIX / terminal de mola
Gráfico

●
○ / ● / ○ / ○

P-0191

SB 3500TL-JP-22

4500 W
450 V

160 V a 360 V / 330 V
70 V / 110 V
15 A / 15 A
15 A / 15 A
2 / A:2; B:2

4500 W
4500 VA

202 V (2 x 101 V) / 160 V – 230 V
50 Hz, 60 Hz / -2 Hz a +2 Hz

50 Hz / 202 V
22,3 A

1
1 / 1

96,7 % / 96 %

1500 W
15 A

101 V, 50/60 Hz

●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

26 kg (57,3 lb)
-25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F)

25 dB(A)
1 W

Sem transformador
Convecção

IP65
4K4H
100 %

SUNCLIX / terminal de mola
Gráfico

●
○ / ● / ○ / ○

P-0190

SB 4500TL-JP-22

490 / 519 / 185 mm (19,3 / 20,4 / 7,3 in)

dados técnicos
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suNNy Boy 3000tL-us / 4000tL-us / 5000tL-us
Define standards
Os inversores fotovoltaicos Sunny Boy 3000TL-US/4000TL-US/5000TL-US com certificação UL oferecem 
uma mais-valia em termos de capacidade. A capacidade de alimentar pequenos electrodomésticos durante 
o dia através de uma tomada separada, mesmo em caso de falha da rede eléctrica, é uma qualidade única 
destes inversores. Ao mesmo tempo, o elevado rendimento e a ampla gama de temperatura de serviço 
asseguram uma enorme eficácia. Graças ao OptiTrac™ Global Peak e à tecnologia multistring com grande 
intervalo de tensão de entrada, os Sunny Boy TL-US possibilitam um planeamento especialmente flexível 
do sistema, mesmo com geradores fotovoltaicos muito exigentes e sistemas parcialmente ensombrados. 
Sem dúvida, os inversores fotovoltaicos da série Sunny Boy TL-US definem novos standards em termos de 
capacidade de desempenho e tecnologia de referência para sistemas em habitações privadas. 

dispoNÍveL

Com certificação
• Em conformidade com a UL-1741 

e UL-1699B
• O dispositivo integrado de protec-

ção contra arcos eléctricos (AFCI) 
cumpre os requisitos da NEC 
2011 690.11

potente
• Rendimento máx. de 97,2 %
• Amplo intervalo de tensão de 

entrada
• Gestão de sombras através da 

regulação MPP com o OptiTrac 
Global Peak 

Flexível
• Muitas possibilidades de 

dimensionamento graças aos dois 
rastreadores MPP

• Gama de temperatura de serviço 
ampliada

inovador
• Com a alimentação eléctrica de 

emergência, é disponibilizada 
energia durante o dia, mesmo em 
caso de falha na rede eléctrica 
pública 
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dados técnicos
sunny Boy 3000tL-us sunny Boy 4000tL-us sunny Boy 5000tL-us

208 v Ca 240 v Ca 208 v Ca 240 v Ca 208 v Ca 240 v Ca
entrada (CC)
Potência CC máx. (com cos ϕ=1) 3 200 W 4 200 W 5 300 W
Tensão CC máx. 600 V 600 V 600 V
Intervalo de tensão MPP 175 – 480 V 175 – 480 V 175 – 480 V
Tensão CC mín. / tensão inicial 125 / 150 V 125 / 150 V 125 / 150 V
Corrente máx. de entrada / por string 18 A / 15 A 24 A / 15 A 30 A / 15 A
Número de rastreadores MPP / strings por rastreador MPP 2 / 2
saída (Ca)
Potência nominal CA 3 000 W 4 000 W 4 550 W 5 000 W
Potência máx. aparente CA 3 000 VA 4 000 VA 4 550 VA 5 000 VA
Tensão nominal CA / ajustável 208 V / ● 240 V / ● 208 V / ● 240 V / ● 208 V / ● 240 V / ●
Intervalo de tensão CA 183 – 229 V 211 – 264 V 183 – 229 V 211 – 264 V 183 – 229 V 211 – 264 V
Frequência de rede CA; intervalo 60 Hz / 59,3 – 60,5 Hz 60 Hz / 59,3 – 60,5 Hz 60 Hz / 59,3 – 60,5 Hz
Corrente máx. de saída 15 A 20 A 22 A
Factor de potência (cos ϕ) 1 1 1
Fases de injecção na rede / ligações de cabos 1 / 2 1 / 2 1 / 2
Componentes harmónicas < 4 % < 4 % < 4 %
rendimento
Rendimento máx. 96,8 % 97,1 % 96,8 % 97,2 % 96,8 % 97,1 %
Rendimento CEC 96 % 97 % 96 % 97 % 96 % 97 %
dispositivos de segurança
Ponto de seccionamento CC ●
Protecção contra inversão de polaridade CC ●
Monitorização da ligação à terra / monitorização da rede ● / ●
Resistência a curto-circuitos CA ●
Unidade de monitorização de corrente residual sensível a todas as correntes ●
Dispositivo de protecção contra arcos eléctricos (AFCI) conforme a UL 1699B ●
Classe de protecção / categoria de sobretensão I / IV
dados gerais
Dimensões (L / A / P) 490 / 519 / 185 mm (19,3 / 20,5 / 7,3 in)
Dimensões do DC Disconnect (L / A / P) 187 / 297 / 190 mm (7,4 / 11,7 / 7,5 in)
Dimensões da embalagem (L / A / P) 617 / 597 / 266 mm (24,3 / 23,5 / 10,5 in)
Dimensões da embalagem do DC Disconnect (L / A / P) 370 / 240 / 280 mm (14,6 / 9,4 / 11,0 in)
Peso / peso do DC Disconnect 24 kg (53 lb) / 3,5 kg (8 lb)
Peso da embalagem / Peso da embalagem do DC Disconnect 27 kg (60 lb) / 3,5 kg (8 lb)
Gama de temperatura de serviço –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Emissões sonoras, típicas ≤25 dB(A) <25 dB(A) <29 dB(A)
Autoconsumo à noite <1 W <1 W <1 W
Topologia Sem transformador Sem transformador Sem transformador
Conceito de refrigeração Convecção Convecção Convecção
Grau de protecção da electrónica NEMA 3R NEMA 3R NEMA 3R
equipamento
Alimentação de corrente de emergência ● ● ●
Visor gráfico ● ● ●
Interfaces: RS485, ZigBee, Speedwire/Webconnect ○/○/○ ○/○/○ ○/○/○
Garantia: 10 / 15 / 20 anos ●/○/○ ●/○/○ ●/○/○
Certificados e homologações (mais a pedido) CAN/CSA C22.2 107.1-1, FCC Parte 15 (classe A e B), IEC 62109-1/-2, IEEE1547,  

UL 1699B, UL 1741, UL 1998

NOTA: os inversores dos EUA são fornecidos com tampa cinzenta
Designação do modelo SB 3000TL-US-22 SB 4000TL-US-22 SB 5000TL-US-22

● Equipamento de série ○ Opcional — Não disponível
Dados em condições nominais

acessórios

Interface RS485
DM-485CB-US-10 

Interface Speedwire/ 
Webconnect SWDM-
US-10

Kit de ventilador adicional
FANKIT02-10

soluções de inversores de string
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Tal e qual o anterior. A novidade: o Sunny Boy TL está agora também disponível como variante com “apenas” 
um rastreador MPP e oferece, em geral, todas as vantagens dos seus irmãos multistring 3000TL, 3600TL, 
4000TL e 5000TL: económico no funcionamento, com tecnologia altamente moderna e confortável no ma-
nuseamento, o Sunny Boy Single Tracker distingue-se, além disso, por características excepcionais. Não só é 
o especialista eficiente em custos para pequenos conjuntos de telhado simples, como também, graças à sua 
capacidade de potência reactiva, representa o complemento perfeito para sistemas já existentes.

suNNy Boy 2500tL / 3000tL
siNGLe traCKer
Agora também como especialista económico para sistemas pequenos e simples

dispoNÍveL

rentável
•  Tensão máx. de entrada CC de 

750 V
•  Economia de custos devido a 

menos strings em paralelo
•  Gestão de sombras através do 

OptiTrac Global Peak

Flexível
•  Compatível com todos os módulos 

fotovoltaicos normalmente disponí-
veis no mercado

•  Variáveis possibilidades de aplica-
ção devido à utilização como apa-
relho principal ou complementar

simples
• Sem ventilador
• Montagem simplificada na parede
• Sistema de encaixe CC SUNCLIX
•  Ligação rápida e 

sem ferramentas

Comunicativo
• Configuração fácil do país
• Tecnologia Bluetooth
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soluções de inversores de string

acessórios

Interface RS485 
DM-485CB-10

Interface Speedwire/
Webconnect SWDM-10

¹ Não se aplica a todos os anexos nacionais da norma EN 50438

Kit de ventilador adicional
FANKIT01-10

Relé multifunções 
MFR01-10

Power Control Module
PWCMOD-10

entrada (CC)
Potência CC máx. (@ cos ϕ=1)
Tensão máx. de entrada
Intervalo de tensão MPP / tensão atribuída de entrada
Tensão mín. de entrada / tensão de entrada inicial
Corrente máx. de entrada
Corrente máx. de entrada por string
Número de entradas MPP independentes / strings por entrada MPP
saída (Ca)
Potência atribuída (@ 230 V, 50 Hz)
Potência máx. aparente CA
Tensão nominal CA
Intervalo de tensão nominal CA
Frequência de rede CA / intervalo
Frequência de rede atribuída / tensão de rede atribuída
Corrente máx. de saída
Factor de potência na potência atribuída
Factor de desfasamento ajustável
Fases de injecção na rede / fases de ligação
rendimento
Rendimento máx. / Euro-eta
dispositivos de segurança
Ponto de seccionamento no lado CC
Monitorização da ligação à terra / monitorização da rede
Protecção contra inversão de polaridade CC / resistência a curto-circuitos CA / separação galvânica
Unidade de monitorização de corrente residual sensível a todas as correntes
Classe de protecção (conforme a IEC 62103) / categoria de sobretensão (conforme a IEC 60664-1)
dados gerais
Dimensões (L / A / P)

Peso
Gama de temperatura de serviço
Emissões sonoras, típicas
Autoconsumo (noite)
Topologia / Conceito de refrigeração
Grau de protecção (conforme a IEC 60529)
Classe de condições ambientais (conforme a IEC 60721-3-4)
Valor máx. admissível da humidade relativa (sem condensação)
equipamento
Ligação CC
Ligação CA
Visor
Interfaces: RS485, Bluetooth®, Speedwire/Webconnect
Garantia: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 anos
Relé multifunções / Power Control Modul
Certifi cados e homologações (mais a pedido)

Certifi cados e homologações (em planeamento)
● Equipamento de série   ○ Opcional   — Não disponível, dados em condições nominais
Designação do modelo

dados técnicos sunny Boy 2500tL 
single tracker

sunny Boy 3000tL
single tracker

3200 W
750 V

213 V – 500 V / 400 V
125 V / 150 V

15 A
15 A
1 / 2

3000 W
3000 VA

220 V / 230 V / 240 V
180 V – 280 V

50 Hz, 60 Hz / -5 Hz a +5 Hz
50 Hz / 230 V

13,1 A
1

0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado
1 / 1

97 % / 96,1 % 

○
● / ●

● / ● / —
●

I / III

490 / 519 / 185 mm 
(19,3 / 20,4 / 7,3 in)

23 kg (50,6 lb)
-25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F)

25 dB(A)
1 W

Sem transformador / Convecção
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Terminal de mola

Gráfi co
○ / ● / ○

● / ○ / ○ / ○ / ○
○ / ○

2650 W
750 V

180 V – 500 V / 400 V
125 V / 150 V

15 A
15 A
1 / 2

2500 W
2500 VA

220 V / 230 V / 240 V
180 V – 280 V

50 Hz, 60 Hz / -5 Hz a +5 Hz
50 Hz / 230 V

10,9 A
1

0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado
1 / 1

97 % / 96 % 

○
● / ●

● / ● / —
●

I / III

490 / 519 / 185 mm 
(19,3 / 20,4 / 7,3 in)

23 kg (50,6 lb)
-25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F)

25 dB(A)
1 W

Sem transformador / Convecção
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Terminal de mola

Gráfi co
○ / ● / ○

● / ○ / ○ / ○ / ○
○ / ○

SB 2500TLST-21 SB 3000TLST-21

CE, VDE0126-1-1, G83/1-1, RD 661/2007, PPC, AS 4777, EN 50438¹, 
C10/11, PPDS, IEC 61727, UTE C15-712-1, G59/2, VDE-AR-N 4105, 

CEI 0-21, RD1699, NRS 097-2-1, IEC 62109-1/-2
SI4777
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Combinando um grande intervalo de tensão de entrada e de corrente de entrada, o Sunny Boy 1300TL é 
adequado para a ligação de quase todos os módulos fotovoltaicos cristalinos disponíveis no mercado. Como 
aparelho ideal para começar, ele oferece um elevado rendimento. O seu peso reduzido e a sua caixa robus-
ta permitem uma montagem fácil em espaços interiores e exteriores. Com a sua classe de potência, ele é o 
inversor ideal para pequenos sistemas fotovoltaicos.

suNNy Boy 1300tL
O pequeno para grandes rendimentos

dispoNÍveL

eficiente
• Rendimento de até 96 %
• Sem transformador

Fiável
• Tecnologia comprovada
• Não requer manutenção graças à 

refrigeração por convecção

simples
• Sistema de encaixe CC SUNCLIX

seguro
• Interruptor-seccionador de CC ESS 

(opcional)



25

soluções de inversores de string

sunny Boy 1300tL

1400 W
600 V

115 V1 – 480 V / 400 V
100 V1 / 120 V1

12 A1

12 A1

1 / 1

1300 W
1300 VA

220 V / 230 V / 240 V
180 V – 260 V

50 Hz, 60 Hz1 / -6 Hz a +5 Hz
50 Hz / 230 V

7,2 A
1

1 / 1

96 % / 94,3 % 

○
● / ●

● / ● / —
●

I / III

440 / 339 / 214 mm  
(17,3 / 13,3 / 8,4 in)

16 kg (35,3 lb)
-25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F)

33 dB(A)
0,1 W

Sem transformador / Convecção
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Conector de ficha

Linha de texto
○ / ○ / ○

● / ○ / ○ / ○ / ○
AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 504382, G83/1-1, IEC 62109-1/-2, 

NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD1699, RD 661/2007, UTE C15-712-1,  
VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1

SB 1300TL-10

entrada (CC)
Potência CC máx. (@ cos ϕ=1)
Tensão máx. de entrada
Intervalo de tensão MPP / tensão atribuída de entrada
Tensão mín. de entrada / tensão de entrada inicial
Corrente máx. de entrada
Corrente máx. de entrada por string
Número de entradas MPP independentes / strings por entrada MPP
saída (Ca)
Potência atribuída (@ 230 V, 50 Hz)
Potência máx. aparente CA
Tensão nominal CA
Intervalo de tensão nominal CA
Frequência de rede CA / intervalo
Frequência de rede atribuída / tensão de rede atribuída
Corrente máx. de saída
Factor de potência na potência atribuída
Fases de injecção na rede / fases de ligação
rendimento
Rendimento máx. / Euro-eta
dispositivos de segurança
Ponto de seccionamento no lado de entrada
Monitorização da ligação à terra / monitorização da rede
Protecção contra inversão de polaridade CC / resistência a curto-circuitos CA / separação galvânica
Unidade de monitorização de corrente residual sensível a todas as correntes
Classe de protecção (conforme a IEC 62103) / categoria de sobretensão (conforme a IEC 60664-1)
dados gerais
Dimensões (L / A / P) 

Peso
Gama de temperatura de serviço
Emissões sonoras, típicas
Autoconsumo (noite)
Topologia / Conceito de refrigeração
Grau de protecção (conforme a IEC 60529)
Classe de condições ambientais (conforme a IEC 60721-3-4)
Valor máx. admissível da humidade relativa (sem condensação)
equipamento
Ligação CC
Ligação CA
Visor
Interfaces: RS485, Bluetooth®, Speedwire/Webconnect
Garantia: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 anos
Certificados e homologações (mais a pedido) 
 

Designação do modelo

dados técnicos

● Equipamento de série     ○ Opcional     — Não disponível
Dados em condições nominais

acessórios

Interface Bluetooth
BTPBINV-NR

Interface RS485 485PB-
NR

Interface Speedwire/ 
Webconnect SWPB-10

1 Aplicável a partir do firmware 4.50
2 Não se aplica a todos os anexos nacionais da EN 50438



26



27

simples, flexível e diferente:  
o novo sistema com microinversores da sMa

Através do novo sistema de injecção na 
rede com microinversores (inversores de 
módulo único), a SMA oferece a solução 
ideal para todas as instalações em habita-
ções privadas, especialmente nas classes 
de baixa potência. Não é necessário saber 
como dimensionar grandes sistemas para 
instalar o novo microinversor Sunny Boy 
240, combinado com o Sunny Multigate. 
Outras vantagens deste sistema de injec-
ção na rede consistem no rastreamento do 
MPP separadamente para cada módulo e 
na possibilidade de ampliação modular do 
sistema fotovoltaico.

o complemento perfeito para o  
conceito de string

Além disso, instaladores e operadores de 
sistemas beneficiam da seguinte vantagem 
(dupla): o conceito de microinversor e o 
conhecido conceito de string podem ser 
idealmente combinados na SMA. Deste 
modo, sistemas fotovoltaicos já existentes 
podem ser ampliados com um módulo ou 
vários geradores. Isto não se aplica apenas 
a módulos em locais menos favoráveis na 
zona de águas-furtadas ou em áreas par-
cialmente ensombradas, aplica-se também 
à instalação adicional em telhados (virados 
para este/oeste) e à instalação posterior, 
por exemplo, em varandas. 

Esta combinação de sistema fotovoltaico já 
existente com sistema de microinversor per-
mite um enorme desempenho e flexibilida-
de: pois é possível ligar até 12 aparelhos 
Sunny Boy 240 ao Sunny Multigate, o elo 
de ligação inteligente entre microinversores 
e a rede eléctrica pública. 
Em suma: o conceito de microinversor tanto 
é aplicável modularmente como solução 
individual, como também especialmente 
em combinação com o conceito de string 
convencional.

aplicações típicas com vantagens concretas

Pequenos sistemas fotovoltaicos: quer na varanda ou no jardim – com o Sunny 
Boy 240, nenhum sistema fotovoltaico é demasiado pequeno para a produção 
de energia privada.

Aproveitamento ideal de superfícies do telhado: com o microinversor, também é 
possível produzir electricidade em zonas menos favoráveis.

Alinhamento diferente: também é possível operar módulos num telhado virado 
para este/oeste, em situações de radiação desiguais.

Ensombramento parcial: graças ao rastreador MPP disponível por módulo, es-
tão garantidos os melhores rendimentos também com sombras em movimento.
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O inversor ideal para um sistema fotovoltaico flexível em termos de módulos: o Sunny Boy 240, combinado 
com o Sunny Multigate, é a solução simples e perfeita para diversas aplicações, por exemplo, para subgera-
dores com alinhamentos diferentes, bem como para sistemas com módulos que apresentem um ensombramen-
to regular. Em todo o caso, sistemas com o Sunny Boy 240-US, o Sunny Multigate-US e o Sunny Multigate XT 
podem ser, devido à sua estrutura modular, reorganizados e reequipados em qualquer altura – em função de 
alterações nos edifícios, da disponibilidade financeira ou para aumento da potência. Especialmente para 
utilização em exteriores, está disponível o Sunny Multigate XT como componente robusto, chave-na-mão, com 
até quatro aparelhos Multigate pré-instalados.

suNNy Boy 240-us
Pequeno no tamanho, grande no desempenho

rentável
•  Rendimento CEC de 96 %
•  Aproveitamento ideal do módulo 

com o rastreamento individual 
do MPP

•  Tempo máximo de vida útil devido 
ao design patenteado da electró-
nica e ao número mínimo de com-
ponentes

seguro
•  Separação galvânica
•  Ponto de seccionamento da rede 

integrado com monitorização no 
Sunny Multigate

•  Sunny Multigate XT para aplica-
ção em exteriores

•  Cumpre todas as classes de pro-
tecção e as normas relevantes

Comunicativo
•  Funcionalidade Webconnect inte-

grada para Sunny Portal via Ether-
net

•  Monitorização em tempo real a  
nível de módulo

•  Monitorização remota via smart-
phone ou tablet

•  Monitorização confortável e gra-
tuita do sistema via Sunny Portal

Cómodo
•  Cabos CA pré-confeccionados
•  Adaptador CC de escolha livre 

para o SB 240
•  Sunny Multigate XT chave-na-mão, 

componentes pré-instalados para 
sistemas de diversas dimensões

•  Instalação fácil
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dados técnicos sunny Boy 240-us sunny Multigate-us

entrada (CC)
Potência CC máx. (@ cos ϕ=1) / tensão máx. de entrada 250 W / 45 V — / —
Intervalo de tensão MPP / tensão atribuída de entrada 23 V – 32 V / 29,5 V —
Tensão mín. de entrada / tensão máx. de entrada inicial 23 V / 23 V —
Corrente máx. de entrada / corrente máx. de entrada por string 8,5 A / 8,5 A —
Número de entradas MPP independentes / strings por entrada MPP 1 / 1 —
Número máx. de microinversores — 12 x SB 240-US-10
saída (Ca)
Potência atribuída (@ 240 V, 60 Hz) / Potência máx. aparente CA 240 W / 240 VA 2880 W / 2880 VA
Tensão nominal CA / intervalo 2 x 120 V / 211 V – 264 V 2 x 120 V / 211 V – 264 V
Frequência de rede CA / intervalo 60 Hz / 59,3 Hz a 60,5 Hz 60 Hz / 59,3 Hz a 60,5 Hz
Frequência de rede atribuída / tensão de rede atribuída 60 Hz / 240 V 60 Hz / 240 V
Corrente máx. de saída 1 A 12 A
Factor de potência na potência atribuída 1 1
Fases de injecção na rede / fases de ligação 1 / 2 2 / 2 x 120 V Split Phase
rendimento
Rendimento máx. / rendimento CEC 95,9 % / 96 % —
dispositivos de segurança
Monitorização da ligação à terra / monitorização da rede ● / ● — / ●
Protecção contra inversão de polaridade CC /  
resistência a curto-circuitos CA / separação galvânica

● / ● / ● — / ● / — 

Protecção máx. admissível — 15 A Circuit Breaker
dados gerais
Dimensões (L / A / P) 188 / 218 / 43 mm (7,4 / 8,6 / 1,7 in) 162 / 90 / 63 mm (6,4 / 3,5 / 2,5 in)
Peso 1,3 kg (2,9 lb) 0,7 kg (1,5 lb)
Gama de temperatura de serviço -40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F) -40 °C a +45 °C (-40 °F a +113 °F)
Emissões sonoras 38 dB(A)
Autoconsumo (noite) 0,3 W
Topologia / princípio de refrigeração Transformador de alta frequência / convecção — / convecção
Grau de protecção (conforme a IEC 60529) NEMA 3R TYPE 1
Valor máx. admissível da humidade relativa (sem condensação) 100 % 100 %
Comunicação
Sunny Portal — SMA Webconnect via Ethernet
equipamento
Ligação CC / ligação CA Conector de ficha / conector de ficha — / Terminal roscado
Interface: Speedwire/Webconnect — ●
Certificados e homologações (mais a pedido) CAN/CSA C22.2 107.1-1, FCC parte 15 (Class A & B), IEC 62109-1/-2, IEEE1547, UL1741, UL1998 
Garantia de 10 anos ● ●
Nota: dados técnicos provisórios sem garantia, ● Equipamento de série  ○ Opcional  — Não disponível
Designação do modelo SB 240-US-10 MULTIGATE-US-10

Multigate Xt1 Multigate Xt2 Multigate Xt3 Multigate Xt4

entrada (Ca) / saída (Ca)
Número de entradas CA / número de saídas CA 1 / 1 2 / 1 3 / 1 4 / 1
Terminais AWG 6 – AWG 14
dados gerais

Dimensões (L / A / P) 305 /305/ 152 mm 
(12 / 12 / 6 in)

406 / 508 / 203 mm 
(20 / 24 / 8 in)

610 / 508 / 203 mm 
(20 / 24 / 8 in)

610 / 508 / 203 mm 
(20 / 24 / 8 in)

Peso 4 kg (8,8 lb) 7 kg (15,4 lb) 12 kg (26,5 lb) 13 kg (28,7 lb)
Gama de temperatura de serviço -40 °C a +45 °C
Princípio de refrigeração / grau de protecção (conforme a IEC 60529) Convecção / NEMA 3R

soluções de inversores de string
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O inversor ideal para um sistema fotovoltaico flexível em termos de módulos: o Sunny Boy 240, combinado 
com o Sunny Multigate, é a solução simples e perfeita para diversas aplicações, por exemplo, para subgera-
dores com alinhamentos diferentes, bem como para sistemas com módulos que apresentem um ensombramen-
to regular. Em qualquer caso, sistemas com o Sunny Boy 240 e o Sunny Multigate podem ser, devido à sua 
estrutura modular, reorganizados e reequipados em qualquer altura – em função de modificações nos edifí-
cios, da disponibilidade financeira ou para aumento da potência. Além disso, com a SMA é possível combinar, 
na perfeição, o conceito de microinversor e o conhecido conceito de string.

rentável
•  Rendimento CEC de 96 %
•  Aproveitamento ideal do módulo 

com o rastreamento individual 
do MPP

•  Tempo máximo de vida útil devido 
ao design patenteado da electró-
nica e ao número mínimo de com-
ponentes

seguro
•  Separação galvânica
•  Ponto de seccionamento da rede 

integrado com monitorização no 
Sunny Multigate

•  Sunny Multigate XT para aplica-
ção em exteriores

•  Cumpre todas as classes de  
protecção e as normas relevantes

Comunicativo
•  Funcionalidade Webconnect  

integrada para Sunny Portal via 
Ethernet

•  Monitorização em tempo real a  
nível de módulo

•  Monitorização remota via smart-
phone ou tablet

•  Monitorização confortável e gra-
tuita do sistema via Sunny Portal

Cómodo
•  Cabos CA pré-confeccionados
•  Adaptador CC de escolha livre 

para o SB 240
•  Instalação fácil

suNNy Boy 240
Pequeno no tamanho, grande no desempenho
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entrada (CC)
Potência CC máx. (@ cos ϕ=1)
Tensão máx. de entrada
Intervalo de tensão MPP / tensão atribuída de entrada
Tensão mín. de entrada / tensão máx. de entrada inicial
Corrente máx. de entrada
Corrente máx. de entrada por string
Número de entradas MPP independentes / strings por entrada MPP
Número máx. de microinversores
saída (Ca)
Potência atribuída (@ 230 V, 50 Hz)
Potência máx. aparente CA
Tensão nominal CA / intervalo
Frequência de rede CA / intervalo
Frequência de rede atribuída / tensão de rede atribuída
Corrente máx. de saída
Factor de potência na potência atribuída
Fases de injecção na rede / fases de ligação
rendimento
Rendimento máx. / rendimento CEC
dispositivos de segurança
Monitorização da ligação à terra / monitorização da rede
Protecção contra inversão de polaridade CC / resistência a curto-circuitos CA / separação galvânica
dados gerais
Dimensões (L / A / P)  

Peso
Gama de temperatura de serviço
Emissões sonoras
Autoconsumo (noite)
Topologia
Princípio de refrigeração
Grau de protecção (conforme a IEC 60529)
Valor máx. admissível da humidade relativa (sem condensação)
Comunicação
Sunny Portal
equipamento
Ligação CC
Ligação CA
Interface: Speedwire/Webconnect
Certificados e homologações em planeamento 

● Equipamento de série  ○ Opcional  — Não disponível
Nota: dados técnicos provisórios sem garantia
Designação do modelo

dados técnicos sunny Boy 240 sunny Multigate

—
—
—
—
—
—
—

12 x SB 240-10

2760 W
2760 VA

230 V / 180 V – 270 V
50 Hz / 55,5 Hz a 63 Hz

50 Hz / 230 V
12 A

1
1 / 1

—

— / ●
— / ● / —

162 / 90 / 63 mm  
(6,4 / 3,5 / 2,5 in)

0,7 kg (1,5 lb)
-40 °C a +45 °C (-40 °F a +113 °F)

—

—
Convecção

IP20
—

SMA Webconnect via Ethernet

—
Terminal roscado

●
 

MULTIGATE-10

245 W
45 V

23 V – 32 V / 29 V
23 V / 23 V

8,5 A
8,5 A
1 / 1

—

230 W
230 VA

230 V / 180 V – 270 V
50 Hz / 45,5 Hz a 63 Hz

50 Hz / 230 V
1 A
1

1 / 1

95,9 % / 96 % 

● / ●
● / ● / ●

188,4 / 218,4 / 43,7 mm  
(7,4 / 8,6 / 1,7 in)

1,3 kg (2,9 lb)
-40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F)

38 dB(A)
0,3 W

Transformador de alta frequência
Convecção

IP65
100 %

—

Conector de ficha
Conector de ficha

—
 

SB 240-10

AS 4777, C10/11, EN 50438, G83/1-1, IEC 62109-1/-2, PPC, RD1699, 
VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105

soluções de inversores de string
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Com o mais recente lançamento da aplicação Sunny Design, o dimensionamento de sistemas fotovoltaicos é 
agora ainda mais confortável: basta simplesmente instalar o Sunny Design no computador com Windows ou 
abri-lo como versão web no browser, iPad ou tablet Android, introduzir todos os dados necessários e, dentro 
de poucos minutos, obtém-se a configuração ideal para o sistema. A aplicação oferece a técnicos especiali-
zados e projectistas de sistemas uma interface de utilizador muito intuitiva. Para além da verificação técnica 
dos diferentes componentes, o software fornece também dados para uma avaliação económica do sistema. 
O cliente final recebe, assim, um sistema fotovoltaico talhado à sua medida e o técnico especializado poupa 
tempo precioso.

simples
•  Dimensionamento ideal para siste-

mas fotovoltaicos ligados à rede
•  Indicações específicas para a 

optimização do sistema
• Registo gratuito

Completo
•  Base de dados com os módulos 

fotovoltaicos actualmente usuais
•  Utilização de dados meteorológi-

cos de alta resolução
•  Apresentação de sugestões de 

dimensionamento

•  Avaliação energética de um ano 
de operação

•  Prognóstico do possível 
autoconsumo

•  Determinação individual do dimen-
sionamento ideal de inversores

Flexível
• Selecção de locais em todo o 
 mundo
•  Importação de dados meteorológi-

cos e perfis de carga próprios
•  Acesso através de browser de 

internet ou de Desktop Client

suNNy desiGN
Fácil dimensionamento do sistema

dispoNÍveL
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sunny design Web 

O Sunny Design Web permite o dimensio-
namento de sistemas também com Mac, 
iPad, tablet Android ou smartphone. O 
acesso decorre através de qualquer brow-
ser de internet usual. Os utilizadores regis-
tados têm ainda funções úteis adicionais à 
disposição, por exemplo, para gestão de 
projectos online ou uma área de configu-
rações pessoais.
www.SunnyDesignWeb.com

sunny design para sistemas híbridos 
fotovoltaico-diesel

Desde Janeiro, a SMA oferece tecnologia 
de sistemas para as assim designadas apli-
cações híbridas fotovoltaico-diesel. Com 
isto, os sistemas baseados em geradores 
diesel são complementados com instala-
ções fotovoltaicas para assim diminuir o 
consumo de combustível de um grupo gera-
dor e promover uma clara redução de cus-
tos. O Sunny Design agora também con-
templa o planeamento e dimensionamento 
desses sistemas híbridos fotovoltaico-diesel. 
Para isso, o software de dimensionamento 
considera não só o sistema fotovoltaico, 
como também os gensets ligados e fornece 
previsões, com base nos dados introduzi-
dos, para a poupança em diesel e CO2, 
oferecendo também análises completas da 
rentabilidade. Para mais informações rela-
tivas às aplicações híbridas fotovoltaico-
diesel, consulte a página 80 e seguintes.

O Sunny Design contém os dados mais im-
portantes de todos os inversores e produ-
tos de comunicação SMA, assim como dos 
módulos fotovoltaicos usuais. O programa, 
organizado em menus e intuitivo, conduz o 
projectista de forma direccionada por todo 
o processo de dimensionamento. Através 
das sugestões de dimensionamento ofereci-
das, é possível seleccionar a configuração 
ideal, de forma simples e rápida, mesmo 
no caso de sistemas fotovoltaicos comple-
xos, com vários subgeradores e modelos 
de inversores. Tal permite poupar tempo e 
efectuar simulações com diversas configu-
rações sem que, para isso, seja necessário 
proceder a cálculos complicados. 

Os estados operacionais potencialmente 
críticos são, assim, detectados e indicados. 
Isto oferece ao projectista a segurança de 
poder reagir a desvios relativamente a di-
mensionamentos standard. Além disso, o 
software permite calcular melhor os efeitos 
dos parâmetros mais importantes no ren-
dimento, no potencial autoconsumo e nos 
custos de investimento. Deste modo, é pos-
sível oferecer ao cliente um sistema talhado 
à medida.

A base de dados meteorológicos integrada 
permite a análise realista do funcionamen-
to do sistema no local de instalação ao 
longo de um ano civil. Na verdade, não 
se deverão esperar prognósticos exactos 
de rendimento do Sunny Design – para 
isso continuam a ser necessários progra-

mas de simulação. No entanto, para além 
da verificação técnica, é possível apurar 
diferenças de rendimento entre as variantes 
analisadas. Por fim, a avaliação técnica do 
dimensionamento do sistema é apresenta-
da com clareza numa folha de resultados 
cuja configuração pode ser personalizada. 
Este resumo impresso ou em formato pdf 
constitui o complemento ideal para a apre-
sentação de uma proposta.

Para além destas funcionalidades, também 
se pode determinar o autoconsumo pos-
sível mediante consideração de sistemas 
de armazenamento com Sunny Island. E 
ainda: com a configuração dos inversores 
no assim chamado modo de operação 
polystring (com múltiplas strings), é possí-
vel operar várias strings de módulos com 
alinhamentos diferentes em apenas um ras-
treador MPP.

a variante de secretária

Enquanto programa de instalação para com-
putadores com Windows, o Sunny Design 
3 oferece agora todas as novas funcionali-
dades da versão web para o planeamento 
e dimensionamento ideais de um sistema 
fotovoltaico. Assim é possível trabalhar com 
a aplicação também em modo offline. A 
ligação à internet possibilita a sincronização 
confortável de projectos e dados pessoais 
com a conta online. O Sunny Design é com-
patível com os sistemas operativos Windows 
7 e 8 e com o Windows XP SP3. 

Base de dados com os 
módulos fotovoltaicos 
actualmente usuais

Base de dados com todos os 
inversores SMA

Utilização de dados 
meteorológicos reais, de alta 
resolução

Indicações específicas para a 
optimização do sistema

Apresentação de sugestões 
de dimensionamento

Dimensionamento especial 
para sistemas híbridos 
fotovoltaico-diesel

Planeamento da monitoriza-
ção do sistema

Relatório de resultados que 
é possível personalizar e 
integrar em propostas

Selecção de locais em todo 
o mundo

soluções de inversores de string
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O novo Sunny Portal Professional Package oferece a instaladores e operadores de grandes sistemas funções 
adicionais para a monitorização profissional de sistemas fotovoltaicos. Além disso, este pacote acrescenta 
funções essenciais à gestão de todo o portfólio de múltiplos sistemas.

suNNy portaL proFessioNaL paCKaGe
Um investimento que compensa

Cómodo
•  Monitorização, gestão e apresen-

tação do sistema fotovoltaico
•  Acesso móvel via iPhone e An-

droid na versão básica
•  Versão básica gratuita

apresentação clara
•  Panorama sempre actualizado de 

todo o portfólio de sistemas
•  Análise mais pormenorizada 

de dados do sistema com alta 
definição

potente
•  Análise de sistemas parciais
•  Desempenho garantido
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E as vantagens do Professional Package 
não se ficam somente pela velocidade. 
Graças ao desenvolvimento de um algorit-
mo inteligente, é-nos possível analisar des-
vios de potência e reagir especificamente 
em caso de comportamentos anormais no 
perfil de potência. Desta forma, a qualida-
de das mensagens do sistema aumenta ni-
tidamente. Com apenas alguns cliques, é 
possível proceder a análises mais aprofun-
dadas dos dados do sistema.

Além disso, o Sunny Portal Professional Pa-
ckage permite a configuração de sistemas 
parciais. Ou seja, os sistemas fotovoltaicos 
podem ser divididos em diversas partições, 
por exemplo, em função da orientação pa-
ra Este e para Oeste, dos edifícios em que 
as instalações se encontram ou do ensom-
bramento. Também os rendimentos dos in-
versores podem ser comparados dentro 
dos sistemas parciais criados. 

O upgrade de um sistema Sunny Portal pa-
ra o Professional Package é efectuado on-
line, sem complicações e de forma confor-
tável. Por enquanto, apenas disponível pa-
ra clientes na Alemanha, a oferta será 
sucessivamente alargada a outros países.

O SMA Sunny Portal regista mais de meio 
milhão de acessos por mês. A tendência é 
crescente. A procura por ferramentas com-
pletas de gestão e monitorização para o 
controlo profissional de sistemas fotovoltai-
cos é grande. E por um bom motivo, pois é 
necessária uma monitorização impecável 
para alcançar o máximo de desempenho e 
rentabilidade em qualquer sistema, sendo 
que quanto maior e mais complexo for o di-
mensionamento de um sistema fotovoltaico, 
mais atenta deve ser a sua monitorização.

Para esse efeito, em colaboração com ope-
radores de sistemas fotovoltaicos comer-
ciais e tendo por base a longa experiência 
do serviço de assistência da SMA, foi deli-
neado um pacote específico para fazer 
face às grandes exigências colocadas pela 
monitorização profissional de sistemas foto-
voltaicos. Paralelamente ao SMA Sunny 
Portal, que continua a ser gratuito, o Profes-
sional Package destina-se a utilizadores 
comerciais da aplicação web, estado sujei-
to a custos adicionais.

Equiparado a um posto de comando cen-
tral, o Professional Package oferece ao 
operador/supervisor do sistema uma pers-
pectiva geral e rápida sobre todo o portfó-
lio de sistemas, bem como sobre os deta-
lhes essenciais de cada sistema. Com o 
Professional Package, que não é gratuito, é 
assegurado um tratamento optimizado dos 
dados de processo, o que permite reagir 
com maior rapidez a eventuais desvios.

* gratuito

soluções de inversores de string
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desafio da grande mudança na ma-
triz energética

Estamos perante o desafio da grande trans-
formação na matriz energética. Não ape-
nas na Alemanha e em toda a Europa mas 
também por todo o mundo, as pessoas an-
seiam por um fornecimento sustentável de 
energia. Portanto, abaixo o carvão, o pe-
tróleo e a energia atómica. Isto não só re-
quer vontade, mas também um enorme es-
forço.

Nós, na SMA, vemo-nos na obrigação de 
disponibilizar a tecnologia necessária para 
o êxito da grande transformação na matriz 
energética. Uma tecnologia que, no âmbito 
da produção centralizada de grande esca-
la, produza electricidade limpa com base 

na energia fotovoltaica. E, antes de mais, 
uma tecnologia que garanta uma produ-
ção descentralizada de energia em peque-
na escala. Ao mesmo tempo que os desen-
volvimentos dos últimos anos deixam perce-
ber uma tendência muito positiva para as 
energias renováveis, tais como a fotovoltai-
ca, tornou-se também cada vez mais evi-
dente que é necessário um pensamento 
ainda mais holístico, oferecendo sistemas 
ainda mais abrangentes. 

Novas possibilidades de rendimentos

Perante o aumento dos custos da energia 
em todo o mundo, só poupa quem usufrui 
da segurança de preços invariáveis na 
energia. E é exactamente essa segurança 
que pretendemos garantir: agora mesmo, a 

diferença entre o preço de um quilowatt-
hora (comprado) e os custos médios corres-
pondentes para produção dessa electrici-
dade é enorme. Tal equivale, por exemplo, 
na Alemanha e Austrália, a 15 cêntimos no 
âmbito dos sistemas fotovoltaicos privados, 
sendo essa diferença idêntica no âmbito da 
produção comercial. Isto significa que os 
operadores de sistemas fotovoltaicos ob-
têm um rendimento atractivo ao alcança-
rem o maior autoconsumo possível. Assim, 
em vez de se comprar electricidade “exter-
na” a um preço elevado, consome-se prefe-
rencialmente a energia limpa de produção 
própria. Este princípio, e a tecnologia  
que o sustenta, contribuirão para que, de 
futuro, muitos mercados internacionais se-
jam auto-suficientes. Outro incentivo adicio-
nal atractivo são os programas estatais de 

Construir o futuro
Com a gestão energética da SMA
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fomento aos acumuladores de energia so-
lar, como o que, p. ex., começou em Maio 
de 2013 na Alemanha.

da produção ao fornecimento, até à 
independência

Da mera produção ao fornecimento de 
energia fotovoltaica, o foco já não reside 
simplesmente na “regularização” da injec-
ção na rede (em função da posição do 
Sol), mas sim no estabelecimento de uma 
gestão inteligente da energia. Esta deve ter 
como objectivo assegurar que o consumo 
da energia solar de produção própria seja 
o maior e o mais sensato possível. Por ou-
tras palavras: o operador de um sistema 
deve idealmente cobrir toda a sua necessi-
dade energética com a sua própria energia 

fotovoltaica. O mais importante é a inde-
pendência. E a liberdade de decidir por si 
próprio quanta energia limpa deve ser pro-
duzida de forma descentralizada em casa, 
e de que modo ela é utilizada. Uma gestão 
energética para maior independência pro-
porciona diversos benefícios: para além 
das vantagens financeiras, da maior efici-
ência e da maior autonomia, o operador 
do sistema usufrui de maior conforto e com-
pleta transparência relativamente ao modo 
de utilização da energia. Isto permite tam-
bém uma relação mais consciente com a 
energia, contribuindo assim para a redu-
ção do consumo energético no seu todo. 
Para que a grande transformação na ma-
triz energética seja um sucesso, a rede eléc-
trica pública também irá futuramente com-
binar de forma inteligente aparelhos consu-

midores, geradores de energia renovável e 
acumuladores. A base ideal para esse efei-
to é a produção local e a utilização inteli-
gente da energia com a SMA Smart Home. 
Aí, o mais importante e interessante é que 
qualquer um, já hoje, pode dar início à sua 
própria mudança na matriz energética.
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aqui se cria energia inteligente

Com a sua estrutura modular, a SMA Smart 
Home oferece a cada operador de sistema a 
possibilidade de determinar em que medida 
exerce a gestão energética. Isto é válido tan-
to para sistemas novos como para os já exis-
tentes. Para pequenos e grandes níveis de 
potência. Para soluções de armazenamento 
flexíveis e integradas.

inteligência –  
analisar, prever e informar
A função básica da SMA Smart Home asse-
gura a completa monitorização e análise de 
todos os fluxos relevantes de energia. A ca-
racterística mais importante desta funcionali-
dade elementar é a contínua troca de infor-
mação entre cada um dos componentes e o 

Sunny Home Manager enquanto gestor cen-
tral da energia. A partir desta base de dados 
e de acordo com o prognóstico regional de 
produção fotovoltaica, a SMA Smart Home 
calcula a forma mais sensata de consumir a 
electricidade fotovoltaica. É claro, sempre de 
acordo com os desejos pessoais do operador 
do sistema, cuja aplicabilidade ele pode visu-
alizar de forma optimizada no Sunny Portal.

Controlo automático dos equipamentos 
consumidores – planear e activar

Lavar a roupa enquanto o Sol brilha? Exacto: 
o objectivo desta funcionalidade é a conjuga-
ção perfeita entre o consumo e a respectiva 
produção – e de forma totalmente automáti-
ca. Isto significa que o ideal é consumir muita 
electricidade enquanto o sistema fotovoltaico 

também está a produzir muito. Com base em 
diversos valores de entrada, o Sunny Home 
Manager cria um “roteiro” para os aparelhos 
consumidores que tenham flexibilidade em 
termos de tempo. A activação automática no 
momento ideal é então efectuada através de 
tomadas de controlo à distância SMA, inter-
caladas no circuito, ou por comunicação di-
recta com o dispositivo terminal.

armazenamento de corrente  
fotovoltaica – guardar e disponibilizar

Máxima flexibilidade: com um sistema eléctri-
co de armazenamento é possível guardar 
temporariamente energia solar para poste-
rior consumo, o que aumenta adicionalmente 
a percentagem de autoconsumo e a autono-
mia. Enquanto os custos associados a fontes 

sMa sMart HoMe
A solução de sistema para maior independência
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de energia fóssil estão a aumentar, a tendên-
cia dos preços das baterias aponta para uma 
clara descida. Além disso, até os pequenos 
acumuladores podem contribuir para o alívio 
da rede, limitando a potência máxima de in-
jecção na rede e evitando perdas de reajuste. 
Os grandes sistemas de armazenamento tor-
nam a casa ainda mais autónoma e consti-
tuem adicionalmente uma mais-valia em caso 
de falhas na rede. Com a integração de veí-
culos eléctricos no conceito energético do-
méstico, passa ainda a estar disponível mais 
um acumulador de electricidade. 

aproveitamento térmico de energia  
solar – converter, aquecer e arrefecer

Para além do aproveitamento eléctrico direc-
to e do armazenamento, a SMA Smart Home 

as vaNtaGeNs da sMa sMart HoMe eM resuMo:

» Segurança no planeamento e redução de custos devido à disponibilidade de electricidade solar sempre a bom preço

»  Abastecimento ecológico de energia através do aproveitamento da própria electricidade solar

»  Maior independência em relação à subida dos preços da energia

»  Aplicação automática de todas as funções de optimização, atendendo aos desejos do utilizador

»  Potencialidades de poupança sempre visíveis devido à total transparência da gestão da energia eléctrica

»  Segurança no futuro através da preparação para tarifas variáveis de electricidade e para futuros modelos empresariais  
de smart grid

as Nossas soLuções de produtos:

1. Sunny Home Manager. A solução básica para uma gestão energética inteligente.

2. SMA Integrated Storage System. A solução simples de armazenamento para novos sistemas fotovoltaicos.

3. SMA Flexible Storage System. A solução variável de armazenamento para sistemas fotovoltaicos novos e já existentes.

também permite retirar proveito térmico da 
produção própria de energia solar. Por exem-
plo, a energia fotovoltaica “excedente” pode 
ser utilizada para o aquecimento de água, 
sendo assim armazenada termicamente. 
Além disso, é possível operar uma bomba de 
calor que, de acordo com a necessidade, 
converte a energia eléctrica em energia térmi-
ca, ou seja, aquece ou arrefece.

Cooperação com a Miele,  
a stiebel eltron e a vaillant

De olho no futuro e nos próximos standards 
de comunicação, a SMA coopera com fabri-
cantes líderes mundiais em electrodomésticos, 
tais como a Miele, e empresas altamente ino-
vadoras, tais como a Vaillant e a Stiebel El-
tron. Desta cooperação resultam muitas mais 

possibilidades inteligentes para o aproveita-
mento eficaz da electricidade fotovoltaica 
limpa. Em resumo: as nossas soluções de sis-
tema oferecem o máximo proveito aos nossos 
clientes.

sMa smart Home
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Sunny Home manager
A solução básica para uma gestão energética inteligente

A página de análise apresenta o balanço energético para o período desejado e possibilita análises  
variadas da produção, da injecção na rede, do consumo e do autoconsumo.

A vista geral do estado apresenta os dados actuais da potência de produção, injecção na rede e consumo 
de energia da rede.

O Sunny Home Manager actua no âmbito 
da SMA Smart Home como centro de co-
mando para a gestão inteligente da ener-
gia. Ele não assegura só a completa 
monitorização,análise e visualização de 
todos os fluxos relevantes de energia na 
casa. Ele também assume a realização de 
prognósticos e o planeamento da produ-
ção fotovoltaica e do consumo.

monitorização do sistema e da  
energia

O Sunny Home Manager permite uma mo-
nitorização confortável e sem lacunas de 
cada sistema fotovoltaico privado. Após a 
fácil colocação em serviço com o assistente 
de configuração do sistema, é assegurada 
uma visualização geral de todo o sistema 
através do Sunny Portal, com todas as suas 
funções básicas. Graças à rápida visuali-
zação em directo (live), o operador do sis-
tema está sempre em cima do aconteci-
mento no que respeita à energia. 
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O balanço dos equipamentos consumidores fornece uma visão geral acerca do tempo de funcionamento e 
consumo de cada um dos aparelhos controlados remotamente.

Visualização dos prognósticos de produção para as horas seguintes e recomendações de actuação.

gestão energética

O Sunny Home Manager procede à gestão ener-
gética não com base em números estáticos mas 
sim de forma dinâmica, de acordo com diversos 
factores de influência. As recomendações de ac-
tuação emitidas pelo aparelho desempenham 
um papel central na gestão. O Sunny Home Ma-
nager determina essas recomendações com ba-
se em vários factores: primeiro, a partir do perfil 
de carga típico da casa e, segundo, a partir dos 
prognósticos meteorológicos específicos do local 
de instalação, bem como com base nos prognós-
ticos de produção fotovoltaica daí resultantes. O 
resultado é inigualável, emitindo previsões acer-
tadas: os seus clientes são informados concreta-
mente sobre quando e durante quanto tempo 
podem usar a electricidade solar de forma opti-
mizada – por exemplo, para utilização da má-
quina de lavar roupa. Tal permite aumentar a 
importante percentagem do autoconsumo, assim 
como o grau de autonomia.

Controlo de equipamentos consumi-
dores com tomadas de controlo à  
distância Sma

A utilização de tomadas de controlo à dis-
tância SMA com o Sunny Home Manager 
aumenta as possibilidades existentes me-
diante a activação automática de equipa-
mentos consumidores individuais. De acor-
do com as especificações individuais do 
utilizador, o Sunny Home Manager pode 
ligar e desligar remotamente aparelhos que 
se encontram habitualmente à venda no 
comércio, como máquinas de lavar roupa, 
de lavar loiça ou bombas de calor. Isto não 
só aumenta, mais uma vez, o autoconsumo, 
como também permite o registo de perfis de 
carga individuais para cada aparelho, de-
tectando assim os aparelhos que mais con-
somem energia.

Sma Smart Home
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O perfil de carga apresenta a integração ideal de electrodomésticos com um perfil realista dos equipamen-
tos consumidores. O consumo básico não está representado no gráfico.

Máquina de lavar roupa Máquina de lavar loiça

Como é que a utilização de equipa-
mentos consumidores é planeada e 
controlada de forma inteligente?

Caso desejado, o Sunny Home Manager 
planifica a utilização de equipamentos 
consumidores, por exemplo, máquinas de 
lavar roupa ou loiça, de modo que o res-
pectivo perfil de carga típico se adeqúe 
exactamente à produção fotovoltaica es-
perada: numa janela temporal, o tempo de 
funcionamento e o perfil de consumo do 
electrodoméstico são sintonizados com o 
prognóstico fotovoltaico actual, calculado 
pelo Sunny Home Manager com base no 
local específico de instalação. Também no 
caso de insolação variável, o equipamento 
consumidor é iniciado de modo que a fase 
de aquecimento ocorra durante a produ-
ção de electricidade fotovoltaica. Além 
disso, também é possível predefinir um de-
terminado equipamento consumidor para 
que apenas seja ligado caso haja uma 
quantidade suficiente de electricidade não 
utilizada, por exemplo, corrente que, de 
outro modo, seria inutilizada devido à limi-
tação da potência activa.

Compatível com a mais moderna 
tecnologia

O centro de comando da SMA Smart 
Home não só é compatível com a solução 
Miele@home da renomada empresa de 
Gütersloh, mediante a qual electrodomésti-
cos com tecnologia correspondente po-
dem ser directamente accionados, como 
também é compatível com bombas de ca-
lor do fabricante líder de mercado em tec-
nologia doméstica e de sistema Stiebel El-
tron. Para além disso, a electricidade solar 
excedente pode ser utilizada com um 
aquecedor de imersão para aquecimento 
de água.

integração de sistemas de armazena-
mento

No âmbito da SMA Smart Home, recomen-
damos a combinação do Sunny Home Ma-
nager com um sistema de armazenamento 
para optimização da gestão de carga. 
Com o Sunny Island no SMA Flexible 
Storage System e o Sunny Boy Smart Ener-
gy no futuro SMA Integrated Storage Sys-
tem, estão à disposição duas soluções de 
armazenamento altamente eficientes.

Prognóstico de produção fotovoltaica
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sMa smart Home

as vaNtaGeNs eM resuMo:

»  Maior segurança de planeamento e independência relativamente a futuros aumentos de preços no mercado energético

» Aumento da quota de autoconsumo de 30 para 40 por cento*

»  Início automático de electrodomésticos no momento ideal (tendo em consideração as especificações do utilizador)

» Redução da electricidade comprada ao fornecedor de energia em 40 por centro*

»  Transparência dos fluxos de energia na casa e apresentação em directo dos valores de potência

»  Monitorização gratuita do sistema fotovoltaico através do Sunny Portal (função básica)

*  Todos os dados baseiam-se numa produção fotovoltaica anual de 5.000 kWh e num consumo anual de electricidade do mesmo valor.
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sMa iNteGrated storaGe systeM
A solução de armazenamento simples para novos sistemas fotovoltaicos*

Com o SMA Integrated Storage System, 
disponível a partir do final de Outubro de 
2013, a SMA oferece uma solução rentá-
vel simples para iniciar a própria mudança 
na matriz energética. O sistema é compos-
to pelos elementos-chave Sunny Home Ma-
nager, Sunny Boy Smart Energy, o nosso 
moderno inversor fotovoltaico completo 
com bateria integrada, e o SMA Energy 
Meter.

a capacidade de armazenamento 
ideal

A bateria de iões de lítio do Sunny Boy 
Smart Energy tem uma capacidade utilizá-
vel de cerca de dois quilowatts-hora. Este 
valor é decisivo, pois permite alcançar um 
modo de funcionamento ideal em termos 
económicos: enquanto a optimização do 
autoconsumo estagna com o aumento da 
capacidade de armazenamento, o grau de 
utilização do acumulador diminui. Além 
disso, a sua capacidade contribui para um 

quase completa utilização da energia foto-
voltaica produzida, também no caso de li-
mitação da potência activa, e aumenta a 
quota de autoconsumo para até 55 por 
cento. O operador torna-se assim menos 
dependente da subida dos preços da ener-
gia. Outra vantagem do conceito de siste-
ma: o facto de a bateria de iões de lítio ter 
sido concebida para um tempo de vida útil 
de dez anos reduz tanto o investimento ini-
cial e os custos totais ao longo de 20 anos, 
como também o risco de avaria.

Ligação via rádio

Internet

Ethernet

CA

CC
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sunny Boy smart energy

sunny Home Manager  

sunny portal 
A operação e a configuração do Sunny Home Manager são efectuadas através do Sunny Portal. Tal é possível  
a partir de qualquer browser de internet – quer no PC ou num smartphone. A apresentação de todos os valores  
de potência e energia em directo encoraja adicionalmente à poupança no consumo de electricidade.

Contadores  

sMa energy Meter

equipamentos consumidores que não podem ser controlados
Fogão, televisor, computador, etc. não são comandados pelo Sunny Home Manager. Ele aprende qual o perfil de 
carga típico do edifício e considera-o no planeamento automático da utilização dos equipamentos consumidores 
controláveis.

equipamentos consumidores que podem ser controlados
Equipamentos eléctricos que não precisam de ser ligados a uma determinada hora podem ser activados  
remotamente pelo Sunny Home Manager, sendo assim integrados na gestão de carga inteligente.

Máquina de lavar roupa

Máquina de secar roupa

Bomba de calor

acumulador térmico com aquecedor de imersão
O aquecedor de imersão converte energia eléctrica em energia térmica para aumento do autoconsumo.

sistema de aquecimento

veículo eléctrico

tomada de controlo à distância Bluetooth® sMa

rede eléctrica pública

router

as vaNtaGeNs eM resuMo:

» Investimento inicial claramente menor devido à capacidade da bateria adequada à aplicação

»  Aumento da quota de autoconsumo de 30 para até 55 por cento**

» Possibilidade de utilização da electricidade solar 24 horas por dia

» Redução em até 55 por cento da electricidade comprada ao fornecedor de energia**

»  Utilização completa da energia fotovoltaica produzida anualmente, também em caso de limitação da potência activa injecta-
da na rede a um valor igual ou inferior a 70 por cento da potência nominal do gerador

»  Rendimento excepcional na conversão e no armazenamento temporário da electricidade

»  Fiabilidade máxima e funcionamento seguro com as células de iões de lítio especialmente concebidas pela LG Chem com 
gestão integrada da bateria

*  O sistema não está disponível em todos os países.
**   Todos os dados baseiam-se numa produção fotovoltaica anual de 5.000 kWh, num consumo anual de electricidade do mesmo valor, numa capacidade utilizável da bateria de 

2 kWh, bem como na utilização de um Sunny Home Manager.

sMa smart Home
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sMa FLeXiBLe storaGe systeM
A solução variável de armazenamento para sistemas fotovoltaicos novos e já existentes*

O SMA Flexible Storage System é uma solu-
ção de armazenamento variável para siste-
mas novos e já existentes que guarda a 
energia solar produzida até ela ser necessá-
ria na casa. Com este novo desenvolvimen-
to, a SMA fornece todos os componentes 
necessários para que o operador do sistema 
possa organizar a sua própria grande trans-
formação na matriz energética. 

Capacidade individual de 
armazenamento

Da autonomia até à optimização do auto-

consumo: a efi cácia e a efi ciência de uma 
solução de armazenamento dependem da 
capacidade da bateria. Deste modo, para 
fazer face a falhas prolongadas na rede, é 
necessária uma bateria com capacidade 
equivalente, o que infl uencia fortemente a 
rentabilidade do sistema. Se a prioridade 
for a independência relativamente ao con-
sumo de energia comprada à rede, é pre-
ciso ter uma bateria de, pelo menos, tama-
nho médio, sendo necessária uma fonte de 
energia suplementar para períodos de me-
nor insolação. Se, no entanto, o mais impor-
tante forem os custos do sistema, uma bate-

ria mais pequena será a solução desejável. 
A SMA oferece uma solução de armazena-
mento adequada para fazer face a todos 
estes requisitos: o SMA Flexible Storage 
System. Ele é composto pelo inversor de 
redes isoladas (com bateria) Sunny Island, 
o módulo de dados Speedwire, o Sunny 
Remote Control e o Sunny Home Manager. 
Estes componentes podem ser combinados 
com um inversor fotovoltaico SMA, toma-
das de controlo à distância SMA e um nú-
mero de baterias à escolha.

Ligação via rádio

Internet

Ethernet

CA

CC
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sMa smart Home

as vaNtaGeNs eM resuMo:

»  Aumento da quota de autoconsumo de 30 para 65 por cento**

» Possibilidade de utilização da electricidade solar 24 horas por dia

» Redução de até 65 por cento na electricidade comprada ao fornecedor de energia**

»  Utilização completa da energia fotovoltaica produzida anualmente, também em caso de limitação da potência activa  
injectada na rede a um valor igual ou inferior a 70 por cento da potência nominal do gerador

» Possibilidade de aplicação posterior em quase todos os sistemas fotovoltaicos existentes

»  Flexibilidade máxima na potência de armazenamento, no tipo de baterias e na capacidade das baterias

»  Segurança no futuro devido à compatibilidade com smart grid

*  O sistema não está disponível em todos os países.
**  Todos os dados baseiam-se numa produção fotovoltaica anual de 5.000 kWh, num consumo anual de electricidade do mesmo valor, numa capacidade utilizável da bateria de 

5 kWh, bem como na utilização de um Sunny Home Manager.

sunny Boy 5000tL

sunny Home Manager 

sunny portal
A operação e a configuração do Sunny Home Manager são efectuadas através do Sunny Portal. Tal é possível 
a partir de qualquer browser de internet – quer no PC ou num smartphone. A apresentação de todos os valores 
de potência e energia em directo encoraja adicionalmente à poupança no consumo de electricidade.

sunny island 6.0H 

Contadores

sMa energy Meter

equipamentos consumidores que não podem ser controlados
Fogão, televisor, computador, etc. não são comandados pelo Sunny Home Manager. Ele aprende qual o perfil 
de carga típico do edifício e considera-o no planeamento automático da utilização dos equipamentos consumi-
dores controláveis.

equipamentos consumidores que podem ser controlados
Equipamentos eléctricos que não precisam de ser ligados a uma determinada hora podem ser activados remo-
tamente pelo Sunny Home Manager, sendo assim integrados na gestão de carga inteligente.

Máquina de lavar roupa

Máquina de secar roupa

Bomba de calor

acumulador térmico com aquecedor de imersão
O aquecedor de imersão converte energia eléctrica em energia térmica para aumento do autoconsumo.

tomada de controlo à distância Bluetooth® sMa  

rede eléctrica pública

router
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simples
• Comando automático e inteligente 

de equipamentos consumidores 
com, no máx., 10 tomadas de 
controlo à distância

• Colocação em serviço confortável 
com o assistente de configuração 
do sistema

• Acesso grátis ao Sunny Portal e a 
todas as suas funções básicas

suNNy HoMe MaNaGer
O centro de comando para uma gestão energética inteligente*

Com o seu acesso standard ao Sunny Portal, o Sunny Home Manager é a solução ideal para uma gestão 
inteligente da energia do âmbito da SMA Smart Home. Oferece uma perspectiva geral sobre todos os fluxos 
de energia na habitação, o comando automático de equipamentos consumidores e a integração de acu-
muladores no SMA Flexible Storage System já à disposição, bem como no futuro SMA Integrated Storage 
System. Com a inclusão do prognóstico de produção fotovoltaica, o Sunny Home Manager possibilita uma 
gestão de carga optimizada e, por conseguinte, uma quota de autoconsumo consideravelmente superior. 
Além disso, a potência activa fornecida à rede eléctrica pública pode ser limitada a qualquer valor entre 
10 por cento e 100 por cento da potência instalada do gerador mediante parametrização remota.

transparente
• Monitorização confortável do 

sistema através do Sunny Portal
• Vista geral de todos os fluxos de 

energia na casa
• Visualização do prognóstico 

meteorológico e
 de produção fotovoltaica

Flexível
• Várias interfaces de contadores
 padronizadas
• Especificações individuais para
 aparelhos controláveis
• Combinação fácil com compo-

nentes SMA Smart Home

inovador
• Limitação da potência activa no 

ponto de ligação à rede
• Análise do consumo, inclusivamente 
 de cada equipamento consumidor
• Indicação de recomendações de 

actuação para comando de equipa-
mentos consumidores 

* O prognóstico de produção fotovoltaica e as tomadas de controlo à distância SMA não estão disponíveis em todos os países.

dispoNÍveL
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sMa smart Home

Apresentação em 
directo de todos os 
dados energéticos  
no Sunny Portal

Determinação precisa 
de produção, consumo 
e autoconsumo

Consideração do 
prognóstico de pro-
dução fotovoltaica e 
de tarifas de electrici-
dade variáveis

Representação e 
controlo do consumo 
doméstico – também à 
distância

Página informativa com 
recomendações para 
uma gestão optimizada 
dos equipamentos consu-
midores

Análise do consumo de 
corrente de aparelhos 
individuais através de 
tomadas de controlo à 
distância

Transferência segura 
dos dados de energia

Monitorização  
confortável através  
do Sunny Portal

Comunicação
Comunicação com os inversores
Comunicação com o Sunny Portal
Ligações
Inversores
Ethernet
Contadores
Número máx. de aparelhos sMa ligados
Aparelhos SMA
Inversores SMA
Tomadas de controlo à distância SMA
alcance máx. da comunicação
Bluetooth em campo aberto
Speedwire
alimentação de tensão
Alimentação de tensão
Tensão de entrada
Consumo de potência
Condições ambientais em operação
Temperatura ambiente
Grau de protecção (conforme a EN IEC 60529)
Valor máx. admissível da humidade relativa (sem condensação)
Memória
Memória interna para armazenamento temporário de dados do sistema fotovoltaico
dados gerais
Dimensões (L / A / P) 

Peso
Local de montagem
Possibilidades de montagem
Indicação do estado
Idioma das instruções 

equipamento
Operação
Função de actualização 

Garantia
Certificados e homologações
acessórios
Tomada de controlo à distância SMA com Bluetooth Wireless Technology

 Tensão de entrada
 Frequência
 Corrente máx.
 Potência máx. de comutação em carga óhmica
Aquecedor de imersão

Designação do modelo

dados técnicos sunny Home Manager

Bluetooth® / Speedwire
Ethernet

Ver comunicação com os inversores
10 / 100 Mbits, RJ45

Três fichas com 2x4 pólos para ligação de adaptadores de leitura D0

16
12
10

Até 100 m (ampliável com tomada de controlo à distância SMA)
100 m

Fonte de alimentação externa
100 V – 240 V CA; 50 / 60 Hz

< 6 W (máx. 14,3 W)

-25 °C … +60 °C (-13 °F … +140 °F)
IP20

5 % a 95 %

5 dias

170 / 124,5 / 41,5 mm 
(6,7 / 4,9 / 1,6 in)

0,22 kg (0,5 lb)
Indoor

Montagem em calha DIN, montagem na parede
2 LED

Alemão, inglês, italiano, castelhano, francês,  
neerlandês, português, grego, checo

Através do Sunny Portal
Manual ou automática para o Sunny Home Manager e os  

aparelhos SMA ligados
5 anos

www.SMA-Solar.com

Comando sem fios, medição da energia de aparelhos consumidores e 
ampliação do alcance Bluetooth

100 V a 240 V
50 Hz / 60 Hz

16 A
3680 W

Potência de 500 W a 3500 W

HM-BT-10
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rentável
• Capacidade utilizável da bateria 

ideal todo o ano de 2 kWh
• Optimização do autoconsumo 

com a gestão eficiente da carga e 
do carregamento

suNNy Boy 3600 / 5000 sMart eNerGy
A combinação simples de inversor fotovoltaico e bateria
Tudo incluído: o novo Sunny Boy Smart Energy é actualmente a solução mais simples e económica para 
aplicações fotovoltaicas típicas em casa. Esta combinação de um moderno inversor fotovoltaico e uma 
bateria com uma capacidade utilizável de dois quilowatts-hora permite não só um aumento optimizado 
do autoconsumo, como também a simples utilização da electricidade solar produzida 24 horas por dia.  
O Sunny Boy Smart Energy é o primeiro inversor fotovoltaico de grande série, com bateria de iões de lítio 
integrada, que pode ser montado na parede, constituindo a solução perfeita para utilização na SMA Smart 
Home e para fazer face aos requisitos da grande transformação na matriz energética. A funcionalidade  
Webconnect nele integrada permite o acesso, em qualquer parte do mundo, a dados de consumo e rendi-
mento através do Sunny Portal.

seguro
• Bateria de iões de lítio e inversor 

testados pela associação alemã 
VDE

• Parceiro líder mundial em baterias 
LG Chem

Comunicativo
• Funcionalidade Webconnect  

integrada para acesso ao  
Sunny Portal via Ethernet

• Relé multifunções para uma fácil 
gestão da carga

simples
• Instalação como inversor fotovoltaico
• Tudo numa caixa
• Módulo de bateria integrado
•  Dimensionamento da bateria  

desnecessário
• Combinação simples e flexível com 

componentes SMA Smart Home
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entrada (CC)
Potência CC máx. (@ cos ϕ=1)
Tensão máx. de entrada
Intervalo de tensão MPP / tensão atribuída de entrada
Tensão mín. de entrada / tensão de entrada inicial
Corrente máx. de entrada Entrada A / Entrada B
Corrente máx. de entrada por string Entrada A / Entrada B
Número de entradas MPP independentes / strings por entrada MPP
saída (Ca)
Potência atribuída (@ 230 V, 50 Hz)
Potência máx. aparente CA
Tensão nominal CA / intervalo 

Frequência de rede CA / intervalo
Frequência de rede atribuída / tensão de rede atribuída
Corrente máx. de saída
Factor de potência na potência atribuída
Factor de desfasamento ajustável
Fases de injecção na rede / fases de ligação
rendimento
Rendimento máx. / Rendimento europ.
Carregamento máx. da bateria / eficiência de descarregamento da bateria
Eficiência máx. da bateria
Bateria
Fabricante
Tecnologia
Potência contínua
Capacidade utilizável
Tensão atribuída da bateria
dispositivos de segurança
Ponto de seccionamento no lado de entrada
Monitorização da ligação à terra / monitorização da rede
Protecção contra inversão de polaridade CC / resistência a curto-circuitos CA / separação galvânica
Unidade de monitorização de corrente residual sensível a todas as correntes
Classe de protecção (conforme a IEC 62103) / categoria de sobretensão (conforme a IEC 60664-1)
dados gerais
Dimensões (L / A / P) 

Peso inversor / bateria
Gama de temperatura de serviço no funcionamento com bateria
Emissões sonoras, típicas
Autoconsumo (noite)
Topologia
Princípio de refrigeração
Grau de protecção (conforme a IEC 60529) inversor / bateria
Classe de condições ambientais (conforme a IEC 60721-3-4)
Valor máx. admissível da humidade relativa (sem condensação)
equipamento
Ligação CC / ligação CA
Visor
Interface: Speedwire/Webconnect
Relé multifunções
Certificados e homologações (mais a pedido) 

Certificados e homologações (em planeamento) 
 
 

Dados técnicos provisórios sem garantia
● Equipamento de série ○ Opcional — Não disponível
Dados em condições nominais
*4600 VA na VDE-AR-N 4105 / **Não se aplica a todos os anexos nacionais da EN 50438 

Designação do modelo

dados técnicos sunny Boy 5000 smart energysunny Boy 3600 smart energy

6600 W
750 V

125 V – 500 V /400 V
125 V / 150 V CC

15 A / 15 A
15 A / 15 A
2 / A:2; B:2

4600 W
5000 VA*

220 V, 230 V, 240 V /  
180 V – 280 V

50 Hz, 60 Hz / ± 5 Hz
50 Hz / 230 V

22 A
1

0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado
1 / 1

97 % / 96,5 %
97 % / 97 %

98 %

LG Chem
Iões de lítio

1,5 kW
2 kWh
150 V

●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

850 / 750 / 250 mm  
(33,5 / 29,5 / 9,8 in)

30 kg / 25 kg (66,1 lb / 55,1 lb)
0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)

≤ 25 dB(A)
< 0,5 W

Sem transformador
Convecção
IP54 / IP21

3K5
95 %

SUNCLIX / terminal de mola
Gráfico

●
○

CE, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 
4105, VDE0126-1-1

AS 4777, C10/11, CEI0-21,  
EN 50438**, G59/2, G83/2, 

IEC 62109-1, IEC 62109-2  
PPC, PPDS, RD 1699, SI 4777

SB 5000SE-10

5200 W
750 V

125 V – 500 V /400 V
125 V / 150 V CC

15 A / 15 A
15 A / 15 A
2 / A:2; B:2

3680 W
3680 VA

220 V, 230 V, 240 V /  
180 V – 280 V

50 Hz, 60 Hz / ± 5 Hz
50 Hz / 230 V

16 A
1

0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado
1 / 1

97 % / 96,5 %
97 % / 97 %

98 %

LG Chem
Iões de lítio

1,5 kW
2 kWh
150 V

●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

850 / 750 / 250 mm  
(33,5 / 29,5 / 9,8 in)

30 kg / 25 kg (66,1 lb / 55,1 lb)
0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)

≤ 25 dB(A)
< 0,5 W

Sem transformador
Convecção
IP54 / IP21

3K5
95 %

SUNCLIX / terminal de mola
Gráfico

●
○

CE, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 
4105, VDE0126-1-1

AS 4777, C10/11, CEI0-21,  
EN 50438**, G59/2, G83/2, 

IEC 62109-1, IEC 62109-2  
PPC, PPDS, RD 1699, SI 4777

SB 3600SE-10
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simples
•  Planificação do sistema com base 

em guias de planeamento e no 
Sunny Design

•  Instalação semelhante à dos 
inversores fotovoltaicos Sunny Boy

•  Combinação flexível com compo-
nentes SMA Smart Home

suNNy isLaNd 6.0H
para aplicações ligadas à rede
O inversor com bateria para flexibilidade máxima
O inversor de redes isoladas, flexível e passível de ser posteriormente instalado, para uma quota máxima de 
autoconsumo e armazenamento da electricidade: enquanto elemento-chave no SMA Flexible Storage System, 
o novo Sunny Island 6.0H oferece características ideais ao armazenamento temporário da electricidade 
solar produzida em casa para posterior consumo. Ele garante flexibilidade não só em termos de dimensão do 
sistema e de selecção dos inversores, como também no que diz respeito ao tipo e à capacidade da bateria. 
Por exemplo, hoje já são compatíveis as baterias de iões de lítio do fabricante líder de baterias. Além disso, 
o Sunny Island, em conjunto com o Sunny Home Manager, dispõe da tecnologia mais adequada para uma 
gestão inteligente da energia no âmbito da SMA Smart Home.

eficiente
•  Autoconsumo máximo devido à 

regulação para a potência trifá-
sica total

•  Elevado rendimento 
de todo o sistema

•  Optimização do autoconsumo 
com a limitação dinâmica de 
potência no ponto de injecção 
na rede

Flexível
•  Compatível com diversos 

tamanhos e tipos de bateria
•  Adequado para quase todos os in-

versores e as dimensões de sistemas
•  Para sistemas fotovoltaicos novos e 

já existentes
•  Função de corrente de substituição 

passível de ser posteriormente am-
pliada

dispoNÍveL
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sMa smart Home

sunny island 6.0H

230 V / 172,5 V a 264,5 V
50 Hz / 40 Hz a 70 Hz

20 A
4,6 kVA

230 V / 202 V a 253 V
50 Hz / 45 Hz a 65 Hz

4600 W
6000 W / 6800 W / 11000 W

20 A / 120 A
< 4 % / -1 a +1

48 V / 41 V a 63 V
110 A / 90 A / 103 A 

Li-Ion*, FLA, VRLA / 100 Ah a 10.000 Ah
Procedimento de carregamento IUoU com carga de igualização e carga 

completa automática

95 %
 < 26 W / < 4 W

● / ●
– / –

● / ●
III

467 / 612 / 242 mm
63 kg

 -25 °C a +60 °C
I

3K6
IP54

Externo via SRC-20 / 2
– / –

● / ●  / ●
● / ●

www.SMA-Solar.com
●

○ / ○ 
○ / ○

 

SI6.0H-11

operação na rede eléctrica pública (ou gerador)
Tensão atribuída / intervalo de tensão CA
Frequência atribuída / Intervalo de frequência admissível
Corrente máx. CA na optimização do autoconsumo
Potência máx. CA na optimização do autoconsumo
Modo de rede isolada ou de corrente de substituição
Tensão de rede atribuída / intervalo de tensão CA
Frequência atribuída / intervalo de frequência (ajustável)
Potência atribuída (com Unom, fnom / 25°C / cos ϕ=1)
Potência CA máx. a 25°C durante 30 min. / 5 min. / 3 seg.
Corrente atribuída / corrente máx. de saída (peak)
Distorção harmónica total tensão de saída / factor de potência na potência atribuída
entrada CC da bateria
Tensão atribuída de entrada / intervalo de tensão CC
Regime de carga máx. da bateria / corrente atribuída de carga CC /  
corrente atribuída de descarga CC
Tipo de bateria / capacidade da bateria (intervalo)
Regulação de carga 

rendimento / autoconsumo do aparelho
Rendimento máx.
Consumo em circuito aberto / standby
dispositivo de segurança (aparelho)
Curto-circuito CA / sobrecarga CA
Protecção contra inversão de polaridade CC / Fusível CC
Aquecimento / descarga total da bateria
Categoria de sobretensão conforme a IEC 60664-1 
dados gerais
Dimensões (L / A / P)
Peso
Gama de temperatura de serviço
Classe de protecção conforme a IEC 62103
Classe de condições ambientais conforme a IEC 60721
Grau de protecção conforme a IEC 60529
equipamento / função
Operação e visor / relé multifunções
Sistemas trifásicos / ligação em paralelo
Cálculo do estado de carga / carga completa / carga de igualização
Sensor de temperatura da bateria / cabos de comunicação
Certificados e homologações
Garantia (5 anos)
acessórios
Cabo da bateria / fusível de bateria
Interface SI-COMSMA (RS485) / SWDMSI-10 (Speedwire)**

● Equipamento de série ○ Opcional — Não disponível
* Da Akasol, Leclanché, LG-Chem, SAFT, Samsung, Sony 
** Necessário em todas as aplicações ligadas à rede
Dados em condições nominais, dados provisórios
Designação do modelo

dados técnicos
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Flexível
•  Montagem em calha DIN que pou-

pa espaço na distribuição da casa 
devido à forma compacta da caixa 

•  Utilização de cabos Ethernet stan-
dard para comunicação Speedwire

sMa eNerGy Meter
Leitura universal de valores de medição para uma gestão energética inteligente
A solução eficiente de medição para uma gestão inteligente da energia no contexto da SMA Smart Home: o 
SMA Energy Meter determina valores de medição eléctricos com precisão de fase, p. ex., enquanto contador 
de venda e de compra à rede, acumula os resultados e comunica-os via Speedwire. Graças à rápida recolha 
dos valores de medição, o SMA Energy Meter é o fornecedor ideal de dados para uma gestão energética inte-
ligente no âmbito da SMA Smart Home: assim, todos os dados relativos à produção fotovoltaica, ao consumo 
de energia da rede e à injecção na rede podem ser transmitidos por cabos Ethernet standard, por exemplo, 
ao Sunny Home Manager, ao Sunny Island ou, também futuramente, ao Sunny Boy Smart Energy. Isto, por 
sua vez, possibilita uma monitorização ideal da energia, uma gestão eficaz da carga e da bateria, bem como 
uma limitação fiável da potência activa no ponto de injecção na rede, tendo em consideração o autoconsumo.

•  Aplicabilidade universal, indepen-
dentemente do contador de ener-
gia existente

•  Combinação simples e flexível com 
componentes SMA Smart Home

simples
• Instalação rápida plug & play
•  Visualização gráfica dos 

valores de medição actuais no 
Sunny Portal

Óptimo desempenho
•  Leitura rápida e trifásica dos 

valores de medição para uma 
gestão energética eficaz

•  Comunicação rápida Speedwire

dispoNÍveL
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sMa smart Home

Comunicação
Barramento de campo
alcance máx. da comunicação
Speedwire / Fast Ethernet
entradas (tensão e corrente)
Tensão nominal
Frequência
Corrente nominal / corrente limite
Corrente de arranque
Capacidade de conexão (secção)
Binário de aperto dos terminais roscados
Condições ambientais em operação
Temperatura ambiente
Gama de temperaturas de armazenamento
Classe de protecção (conforme a IEC 62103)
Grau de protecção (conforme a IEC 60529)
Valor máx. admissível da humidade relativa do ar (sem condensação)
dados gerais
Dimensões (L / A / P) 

Blocos individuais
Peso
Local de montagem
Tipo de montagem
Indicação do estado
Autoconsumo
Exactidão da medição
Idiomas das instruções
equipamento
Garantia
Certificados e homologações (mais a pedido)

Versão: Abril de 2013
● Equipamento de série   ○ Opcional   — não disponível; dados em condições nominais
Designação do modelo

Speedwire, 10/100 Mbit/s

100 m (entre dois aparelhos)

230 V / 400 V
50 Hz, 60 Hz / ±5 %

5 A / 63 A
< 25 mA

1,0 mm² – 25 mm²
2,0 Nm

-25 °C a +40 °C (-13 °F a +104 °F)
-25 °C a +70 °C (-13 °F a +158 ºF)

II
IP2X

5 % – 95 %

88 / 70 / 65 mm  
(3,46 / 2,76 / 2,56 in)

4
0,3 kg (0,66 lb)

Armário de contadores ou quadro
Montagem em calha DIN

2 LED
2 W / fase 

1,5 %
Alemão, inglês, italiano, francês, castelhano, neerlandês, português, grego

2 anos
www.SMA-Solar.com

EMETER-10 

dados técnicos provisórios sMa energy Meter



56

o sMa reMote serviCe
Jogar sempre pelo seguro
Com o SMA Remote Service*, a SMA controla o funcionamento dos inversores por monitorização remota. Os 
operadores de sistemas podem assim ter a certeza de que o seu sistema fotovoltaico está sempre a funcionar 
sem problemas, prevenindo assim avarias repentinas no sistema e possíveis perdas de rendimento. Assim que o 
nosso sistema detecta uma irregularidade, contactamos a pessoa designada pelo operador do sistema. Caso 
necessário, podemos assim reagir ainda mais depressa, pois os dados relevantes já estarão analisados. Deste 
modo, a SMA oferece uma assistência completa e pró-activa.

segurança de rendimento
•  Garantia de uma operacionalidade 

sem atritos do sistema fotovoltaico
•  Optimização dos rendimentos com 

base em análises activas do contexto
• Detecção antecipada de erros

economia de tempo
•  Monitorização completa dos  

inversores pela SMA
•  Menos intervenções da assistência 

para diagnósticos iniciais
•  Tempos de resposta mais rápidos

acompanhamento profissional
•  Intervenções mais eficazes da assis-

tência, pois já há dados disponíveis
•  Segurança para o operador do siste-

ma devido a resoluções mais rápidas
•  Controlo pró-activo de intervalos de 

assistência

transparência
•  Emissão regular de relatórios de 

eventos
•  Cálculo do rácio de desempenho do 

sistema**
•  Maior satisfação do cliente devido à 

acção pró-activa

* Tenha em atenção que, para o SMA Remote Service, é necessária uma Sunny WebBox com ligação permanente à internet e endereço IP público fixo. 
** Um pré-requisito para a prestação deste serviço é a utilização de um aparelho de medição (p. ex., a Sunny SensorBox).
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os Nossos serviços

A SMA assume a monitorização completa 
dos inversores. Ao mesmo tempo, os nossos 
especialistas têm acesso a todos os parâme-
tros do sistema e constatam imediatamente 
a existência de irregularidades. Caso ne-
cessário, estabelecemos contacto telefónico 
com a pessoa responsável e apresentamos 
propostas de resolução adequadas. Deste 
modo, a operação do sistema fotovoltaico é 
reposta o mais rapidamente possível. 

os nossos serviços:

•  Monitorização completa dos inversores 
em tempo quase real**

•  Notificação de erros dentro de poucos 
minutos por e-mail

•  Contacto telefónico dentro de quatro ho-
ras***

•  Emissão automática de uma notificação 
de assistência

•  Análise do quadro de erro por especialis-
ta da linha de assistência da SMA

•  Desenvolvimento de uma proposta de re-
solução

•  Planeamento pró-activo de intervalos de 
assistência*

•  Análise individual do contexto para opti-
mização do rendimento*

as vaNtaGeNs

Para prevenir a ocorrência de avarias no 
sistema, a SMA oferecerá em breve um pla-
neamento pró-activo de intervalos de assis-
tência, prestando também apoio na optimi-
zação do rendimento com base em análises 
do meio circundante (contexto).*

as vantagens: 

•  Tratamento preferencial em caso de ne-
cessidade de assistência

•  Diagnósticos de erro especializados e 
propostas de resolução

•  Transparência com base em relatórios
•  Intercâmbio directo com especialistas da 

linha de assistência da SMA
•  Aproveitamento ideal da capacidade 

máxima do sistema

ModaLidades de CoNtrato

Os nossos clientes podem adquirir o SMA 
Remote Service a qualquer altura. O perí-
odo mínimo de prestação do serviço é um 
ano. 

CoMBiNaçÃo CoM o CoNCeito 
de GaraNtia sMa

Ao conciliar o SMA Remote Service e o con-
ceito de garantia SMA, a SMA oferece uma 
assistência completa. Caso se torne efectiva-
mente necessária a prestação de assistên-
cia, o aparelho de substituição, assim como 
o apoio dos nossos técnicos de assistência, 
dentro do período de garantia, é evidente-
mente gratuito.

está interessado/a? então contacte-nos 
directamente através do número telefó-
nico +49 561 9522-435000 ou escreva 
um e-mail para service.sales@sMa.de.

*  Disponibilidade prevista a partir de 2014
**  Dependendo da ligação, consulta de dados possível a 

uma taxa de 10 segundos
***  Durante o horário de atendimento da linha de assistên-

cia regional da SMA

assistência

os formulários de encomenda, bem como outras informações relativas ao sMa remote service encontram-se disponíveis 
no nosso sítio web em www.sMa-solar.com. 

1 Disponibilidade prevista a partir de 2014

relatórios mensais

telefonema com propostas de resolução

análise pró-activa do quadro de erro

Notificação por e-mail

emissão de uma notificação de assistência

Monitorização dos inversores

análises para optimização do rendimento1

planeamento de intervalos de assistência1

sMa reMote serviCe
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sMa upGrade
Para uma maior potência nominal do sistema
Caso necessário, a SMA analisa o dimensionamento do sistema fotovoltaico com base nos dados do sistema 
e oferece um inversor de substituição ideal para integrar no sistema. Em vez de um aparelho de substituição 
standard, caso desejado, os nossos clientes recebem um inversor do nosso portfólio de produtos mais moder-
nos com nova tecnologia e um rendimento mais elevado. O resultado: operadores de sistemas e instaladores 
melhoram a potência do sistema fotovoltaico e continuam a apostar na mais elevada qualidade, a qualidade 
SMA.

À medida
•  A SMA analisa o dimensionamen-

to do sistema e elabora uma oferta 
talhada à medida

•  O inversor é o mais adequado aos 
módulos fotovoltaicos

•  Para a Substituição de um ou  
vários inversores

elevada qualidade
•  O aparelho corresponde aos  

standards de qualidade de um  
aparelho novo SMA

•  O inversor dispõe de um rendi-
mento mais elevado

•  1 ano de garantia completa para 
o aparelho de substituição

optimizado
•  Melhor desempenho do sistema 

fotovoltaico
•  Menores custos de manutenção 

do inversor
•  O aparelho de substituição dispõe 

de todas as actualizações
•  Possibilidade de integração de 

produtos de comunicação SMA 
modernos

rápido
•  A SMA normalmente envia a ofer-

ta individual ainda no mesmo dia
•  A operação do sistema é rapida-

mente reposta

* O SMA Upgrade depende do modelo do inversor avariado, da praticabilidade técnica e da disponibilidade de inversores de substituição adequados.  
 Se um upgrade é ou não possível, é algo que a SMA decide caso a caso.
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Os inversores SMA foram desenvolvidos 
para prestarem serviço durante mais de 
20 anos, mesmo sob condições extremas. 
No entanto, caso ocorra uma irregulari-
dade num dos aparelhos, nós prestamos 
apoio aos nossos clientes com o nosso ser-
viço de assistência rápido e competente 
– hoje e no futuro. 
Em caso de assistência, o SMA Upgrade 
é uma oferta atractiva*: a SMA recolhe os 
dados exactos do sistema, nomeadamente 
no que diz respeito aos módulos, inverso-
res e local de instalação e analisa-os. Em 
seguida, elaboramos uma oferta à medida 
e propomos o(s) inversor(es) que melhor 
se adequa(m) ao sistema fotovoltaico. Es-
tes aparelhos de substituição modernos 

apresentam um rendimento mais elevado 
e todas as actualizações. Para integrar os 
inversores de substituição, praticamente 
não é preciso qualquer trabalho adicional 
por parte de técnicos electricistas, pois nor-
malmente não é necessário instalar cabos 
novos.

Menos manutenção e tecnologia mais 
moderna

Para aproveitar a capacidade máxima 
do sistema, em sistema fotovoltaicos mais 
antigos existem normalmente vários inver-
sores. Com aparelhos das novas gerações 
de produtos SMA, também os sistemas fo-
tovoltaicos de maiores dimensões podem 

operar apenas com um inversor. O SMA 
Upgrade substitui frequentemente uma 
variedade de aparelhos por apenas um 
produto SMA. Deste modo, reduzem-se 
os recursos dispendidos em trabalhos de 
manutenção. Além disso, tal torna possível 
a integração dos produtos de comunica-
ção SMA mais modernos, que instaladores 
podem oferecer aos seus clientes. Certo 
é que o SMA Upgrade é uma alternativa 
inteligente a um aparelho de substituição 
SMA standard. Pré-requisito para se poder 
usufruir do SMA Upgrade é o inversor ava-
riado já não estar dentro do período de 
garantia. Como habitual, a SMA concede 
um ano de garantia completa ao aparelho 
de substituição.

assistência
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Para uma maior potência: com as suas funções ampliadas, o rendimento da nova série Sunny Central CP XT
é agora ainda maior. Ao mesmo tempo que o preço específico diminui, com menores custos de sistema, 
alcançam-se rendimentos máximos. Tal como para a potência nominal total em funcionamento contínuo a 
até 50 °C, o Sunny Central CP XT também é ideal para funcionar a temperaturas negativas de até -40 °C. 
O inversor engloba todas as funções de gestão da rede, incluindo o Q at Night. A plataforma informática, 
desenvolvida especificamente para o efeito, permite um controlo e uma monitorização ideais.

O CP ampliado: potência de pico até ao megawatt
suNNy CeNtraL 800Cp Xt / 850Cp Xt / 900Cp Xt

robusto
•  Potência nominal total em funciona-

mento contínuo a uma temperatura 
ambiente de até 50 °C

•  Instalação directa no campo e op-
timizado para condições climáticas 
extremas entre -40 °C e 62 °C

•  Gestão de potência inteligente com 
Opticool™

Flexível
•  Grande intervalo de tensão de 

entrada CC para a utilização 
flexível de diversas configurações 
de módulos 

•  Perfeitamente adaptado ao com-
portamento dos geradores fotovol-
taicos em função da temperatura

versátil
•  Com todas as funções de gestão 

da rede, incluindo modo de potên-
cia reactiva à noite

•  Plataforma informática, desenvolvi-
da especificamente para o efeito, 
para um controlo e uma monitori-
zação ideais dos inversores

rentável
•  De série, com uma potência de 

sistema de até 1 megawatt
•  Preço específico muito mais baixo 

devido ao aumento da potência
•  Rendimentos máximos com baixo 

custo de sistema

dispoNÍveL
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soluções de inversores centrais
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suNNy CeNtraL 
800Cp Xt / 850Cp Xt / 900Cp Xt

dados técnicos sunny Central 800Cp Xt sunny Central 850Cp Xt

entrada (CC)
Potência CC máx. (@ cos ϕ =1) 898 kW 954 kW
Tensão mín. de entrada / tensão máx. de entrada 500 V / 1000 V 536 V / 1000 V
UMPP_mín com IMPP < ICCmáx 530 V 568 V
Intervalo de tensão MPP (@ 25 °C / @ 50 °C com 50 Hz)1, 2 641 – 850 V / 583 – 850 V 681 – 850 V / 625 – 850 V
Intervalo de tensão MPP (@ 25 °C / @ 50 °C com 60 Hz)1, 2 641 – 850 V / 583 – 850 V 681 – 850 V / 625 – 850 V
Tensão atribuída de entrada 641 V 681 V
Corrente máx. de entrada 1400 A 1400 A
Número de entradas MPP independentes 1 1
Número de entradas CC 9 / 32 (Optiprotect) 9 / 32 (Optiprotect)
saída (Ca)
Potência atribuída (@ 25 °C) / Potência nominal CA (@ 50 °C) 880 kVA / 800 kVA 935 kVA / 850 kVA
Tensão nominal CA / intervalo de tensão nominal CA 360 V / 324 – 414 V 386 V / 348 – 443 V
Frequência de rede CA / intervalo 50 Hz, 60 Hz / 47 a 63 Hz 50 Hz, 60 Hz / 47 a 63 Hz
Frequência de rede atribuída / tensão de rede atribuída 50 Hz / 360 V 50 Hz / 386 V
Corrente máx. de saída / distorção harmónica total máx. 1411 A / 0,03 1411 A / 0,03
Factor de potência na potência atribuída / factor de desfasamento ajustável 1 / 0,9 sobreexcitado a 0,9 subexcitado
Fases de injecção na rede / fases de ligação 3 / 3 3 / 3
rendimento3

Rendimento máx. / rendimento europeu / rendimento CEC 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % 98,6 % / 98,4 % / 98,5 %
dispositivos de segurança
Ponto de seccionamento no lado de entrada Disjuntor/interruptor-seccionador motorizado (Optiprotect)
Ponto de seccionamento no lado de saída Disjuntor CA Disjuntor CA
Protecção contra sobretensões CC Descarregador de sobretensões do tipo I Descarregador de sobretensões do tipo I
Protecção contra descargas atmosféricas (conforme a IEC 62305-1) Classe de protecção contra 

descargas atmosféricas III
Classe de protecção contra  
descargas atmosféricas III

Detecção de rede isolada, activa/passiva ● /— ● /—
Monitorização da rede ● ●
Monitorização de defeitos à terra / Monitorização de defeitos à terra por controlo remoto ○ / ○ ○ / ○
Monitorização do isolamento ○ ○
Descarregador de sobretensões, alimentação auxiliar ● ●
Classe de protecção (conforme a IEC 62103) / categoria de sobretensão (conforme a IEC 60664-1) I / III I / III
dados gerais
Dimensões (L / A / P) 2562 / 2272 / 956 mm (101 / 89 / 38 in)
Peso em kg 1900 kg / 4200 lb 1900 kg / 4200 lb
Gama de temperatura de serviço -25 a 62 °C / -13 a 144 °F -25 a 62 °C / -13 a 144 °F
Emissões sonoras4 61 db(A) 61 db(A)
Autoconsumo máx. (em funcionamento)5 / autoconsumo (à noite) 1900 W / < 100 W 1900 W / < 100 W
Tensão de alimentação auxiliar externa 230 / 400 V (3 / N / PE) 230 / 400 V (3 / N / PE)
Princípio de refrigeração OptiCool OptiCool
Grau de protecção da electrónica / área de ligação (conforme a IEC 60529) / conforme a IEC 60721-3-4 IP54 / IP43 / 4C2, 4S2 IP54 / IP43 / 4C2, 4S2
Área de aplicação: desprotegido ao ar livre / indoor ● / ○ ● / ○
Valor máx. admissível da humidade relativa (sem condensação) 15 a 95 % 15 a 95 %
Altitude máx. de operação acima do nível médio do mar: 2000 m / 4000 m ● / ○ ● / ○
Ar fresco necessário (inversor) 3000 m3/h 3000 m3/h
equipamento
Ligação CC / ligação CA Ponta terminal de olhal / terminal de parafuso (Optiprotect) / ponta terminal de olhal
Visor Visor táctil HMI Visor táctil HMI
Comunicação/protocolos Ethernet (fibra óptica opcional), Modbus Ethernet (fibra óptica opcional), Modbus
Comunicação Sunny String-Monitor RS485 / não aplicável (Optiprotect) RS485 / não aplicável (Optiprotect)
SC-COM / monitorização do sistema ● / ○ (via Sunny Portal) ● / ○ (via Sunny Portal)
Cor caixa / porta / base / tecto RAL 9016 / 9016 / 7004 / 7004
Garantia: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 anos ● / ○ / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○ / ○
Funções de gestão da rede configuráveis Redução de potência, especificação da potência reactiva, apoio dinâmico à rede (p. ex., LVRT)
Certificados e homologações (mais a pedido) EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, conformidade CEM, conformidade CE, BDEW-MSRL / FGW / 

TR86, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, P.O. 12.3 / IEEE 15477

● Equipamento de série ○ Opcional — Não está disponível
Designação do modelo SC 800CP-10 SC 850CP-10
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soluções de inversores centrais

1) Com 1,05 UCA, nominal e cos ϕ=1
2) Outras tensões CA, tensões CC e potências configuráveis (ver informações detalhadas na informação técnica “Inovações_CP” em www.SMA-Solar.com)
3) Rendimento medido sem alimentação própria
4) Nível de pressão acústica a uma distância de 10 m
5) Autoconsumo em funcionamento nominal
6) Com total apoio dinâmico à rede
7) Projectado e modelo testado de acordo com a IEEE 1547, testes de série opcionalmente possíveis

dados técnicos sunny Central 900Cp Xt

entrada (CC)
Potência CC máx. (@ cos ϕ=1) 1010 kW
Tensão mín. de entrada / tensão máx. de entrada 562 V / 1000 V
UMPP_mín com IMPP < ICCmáx 596 V
Intervalo de tensão MPP (@ 25°C / @ 50°C com 50 Hz)1, 2 722 – 850 V / 656 – 850 V
Intervalo de tensão MPP (@ 25°C / @ 50°C com 60 Hz)1, 2 722 – 850 V / 656 – 850 V
Tensão atribuída de entrada 722 V
Corrente máx. de entrada 1400 A
Número de entradas MPP independentes 1
Número de entradas CC 9 / 32 (Optiprotect)
saída (Ca)
Potência atribuída (@ 25°C) / Potência nominal CA (@ 50°C) 990 kVA / 900 kVA
Tensão nominal CA / intervalo de tensão nominal CA 405 V / 365 – 465 V
Frequência de rede CA / intervalo 50 Hz, 60 Hz / 47 a 63 Hz
Frequência de rede atribuída / tensão de rede atribuída 50 Hz / 405 V
Corrente máx. de saída / distorção harmónica total máx. 1411 A / 0,03
Factor de potência na potência atribuída / factor de desfasamento ajustável 1 / 0,9 sobreexcitado a 0,9 subexcitado
Fases de injecção na rede / fases de ligação 3 / 3
rendimento3

Rendimento máx. / rendimento europeu / rendimento CEC 98,6 % / 98,4 % / 98,5 %
dispositivos de segurança
Ponto de seccionamento no lado de entrada Disjuntor/interruptor-seccionador motorizado (Optiprotect)
Ponto de seccionamento no lado de saída Disjuntor CA
Protecção contra sobretensões CC Descarregador de sobretensões do tipo I
Protecção contra descargas atmosféricas (conforme a IEC 62305-1) Classe de protecção contra descargas atmosféricas III

Detecção de rede isolada, activa/passiva ● /— 
Monitorização da rede ●
Monitorização de defeitos à terra / Monitorização de defeitos à terra por controlo remoto ○ / ○
Monitorização do isolamento ○
Descarregador de sobretensões, alimentação auxiliar ●
Classe de protecção (conforme a IEC 62103) / categoria de sobretensão (conforme a IEC 60664-1) I / III
dados gerais
Dimensões (L / A / P) 2562 / 2272 / 956 mm (101 / 89 / 38 in)
Peso em kg 1900 kg / 4200 lb
Gama de temperatura de serviço -25 a 62°C / -13 a 144°F
Emissões sonoras4 61 db(A)
Autoconsumo máx. (em funcionamento)5 / autoconsumo (à noite) 1900 W / < 100 W
Tensão de alimentação auxiliar externa 230 / 400 V (3 / N / PE)
Princípio de refrigeração OptiCool
Grau de protecção da electrónica / área de ligação (conforme a IEC 60529) / conforme a IEC 60721-3-4 IP54 / IP43 / 4C2, 4S2
Área de aplicação: desprotegido ao ar livre / indoor ● / ○
Valor máx. admissível da humidade relativa (sem condensação) 15 a 95 %
Altitude máx. de operação acima do nível médio do mar: 2000 m / 4000 m ● / ○
Ar fresco necessário (inversor) 3000 m3/h
equipamento
Ligação CC / ligação CA Ponta terminal de olhal / terminal de parafuso (Optiprotect) / ponta terminal de olhal
Visor Visor táctil HMI
Comunicação/protocolos Ethernet (fibra óptica opcional), Modbus
Comunicação Sunny String-Monitor RS485 / não aplicável (Optiprotect)
SC-COM / monitorização do sistema ● / ○ (via Sunny Portal)
Cor caixa / porta / base / tecto RAL 9016 / 9016 / 7004 / 7004
Garantia: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 anos ● / ○ / ○ / ○ / ○
Funções de gestão da rede configuráveis Redução de potência, especificação da potência reactiva, apoio dinâmico à rede (p. ex., LVRT)
Certificados e homologações (mais a pedido) EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, conformidade CEM, conformidade CE, 

BDEW-MSRL / FGW / TR86, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, 
R.D. 661 / 2007, P.O. 12.3 / IEEE 15477

● Equipamento de série ○ Opcional — Não está disponível
Designação do modelo SC 900CP-10
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O robusto e potente Sunny Central 800CP-JP garante os mais elevados rendimentos em todas as zonas climá-
ticas. É impressionante a forma como numerosos testes de stress comprovam este facto. Com o sistema de 
refrigeração integrado OptiCool™, o Sunny Central 800CP-JP injecta electricidade solar na rede eléctrica 
pública, mesmo a temperaturas ambiente de até 62 °C. A caixa compacta e resistente dos aparelhos possi-
bilita a instalação descomplicada ao ar livre – sem construções envolventes dispendiosas e sistema de refri-
geração externos. Os custos e autoconsumo são assim claramente reduzidos. Com as suas funções de gestão 
da rede abrangentes, o Sunny Central 800CP-JP cumpre já hoje requisitos futuros de operadores da rede.

A solução perfeita para centrais fotovoltaicas no Japão
suNNy CeNtraL 630Cp-Jp / 800Cp-Jp

eficiente
•  Eficiência de pico de 98 %
•  Redução de custos graças ao  

baixo autoconsumo

robusto
•  Resistente à corrosão salina
•  Resistente a areia e pó
•  Adequado para todas as zonas 

climáticas

Fiável
•  Elevada segurança de funciona-

mento e fácil manutenção
•  Funções de gestão da rede  

abrangentes (incluindo LVRT)

outdoor
•  Caixa compacta e resistente às 

intempéries para instalação no 
exterior

•  Sistema de refrigeração  
OptiCool™ para temperaturas 
ambiente de até 62 °C
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soluções de inversores centrais
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suNNy CeNtraL 630Cp-Jp / 800Cp-Jp

dados técnicos sunny Central 630Cp-Jp sunny Central 800Cp-Jp

entrada (CC)
Potência CC máx. (@ cos ϕ =1) 713 kW 898 kW
Tensão máx. de entrada 1000 V 1000 V
Tensão mín. de entrada 498 V 500 V
Intervalo de tensão MPP (50 Hz) 500 V – 850 V1 583 V – 850 V1

Intervalo de tensão MPP (60 Hz) 505 V – 850 V1 583 V – 850 V1

Tensão atribuída de entrada 529 V 641 V
Corrente máx. de entrada 1350 A 1400 A
Número de entradas MPP independentes 1 1
Número de entradas CC 9 entradas protegidas 9 entradas protegidas
saída (Ca)
Potência atribuída (@ 25 °C) / Potência nominal CA (@ 50 °C) 700 kVA / 630 kVA 880 kVA / 800 kVA
Tensão nominal CA / intervalo 315 V / 284 V – 362 V 360 V / 324 V – 414 V
Frequência de rede CA / intervalo 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz a 63 Hz 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz a 63 Hz
Frequência de rede atribuída / tensão de rede atribuída 50 Hz / 315 V 50 Hz / 360 V
Corrente máx. de saída 1283 A 1411 A
Distorção harmónica total máx. < 3 % < 3 %
Factor de potência na potência atribuída / factor de desfasamento ajustável 1 / 0,9 sobreexcitado a 0,9 subexcitado
Fases de injecção na rede / fases de ligação 3 / 3 3 / 3
rendimento5

Rendimento máx. / rendimento europeu / rendimento CEC 98,7 % / 98,5 % / 98,5 % 98,6 % / 98,4 % / 98,5 %
dispositivos de segurança
Ponto de seccionamento no lado de entrada Interruptor-seccionador CC motorizado
Ponto de seccionamento no lado de saída Disjuntor CA Disjuntor CA
Protecção contra sobretensões CC Descarregador de sobretensões do tipo I Descarregador de sobretensões do tipo I
Protecção contra descargas atmosféricas (conforme a IEC 62305-1) Classe de protecção contra descargas atmosféricas III Classe de protecção contra descargas atmosféricas III

Monitorização da rede ● ●
Detecção de rede isolada Activa, passiva Activa
Monitorização de defeitos à terra / Monitorização de defeitos à terra por controlo remoto ○ / ○ ○ / ○
Monitorização do isolamento ○ ○
Descarregador de sobretensões, alimentação auxiliar ● ●
Classe de protecção (conforme a IEC 62103) / categoria de sobretensão (conforme a IEC 60664-1) I / III I / III
dados gerais
Dimensões (L / A / P) 2562 / 2272 / 956 mm 2562 / 2272 / 956 mm
Peso aprox. 1900 kg aprox. 1900 kg
Gama de temperatura de serviço -25 °C a +62 °C -25 °C a +62 °C
Emissões sonoras3 60 db(A) 61 db(A)
Autoconsumo máx. (em funcionamento) / autoconsumo (à noite) 1900 W2 / < 100 W 1900 W2 / < 100 W
Tensão de alimentação auxiliar externa 230 / 400 V (3/N/PE) 230 / 400 V (3/N/PE)
Princípio de refrigeração OptiCool OptiCool
Grau de protecção da electrónica / área de ligação (conforme a IEC 60529) IP54 / IP43 IP54 / IP43
Grau de protecção (conforme a IEC 60721-3-4) 4C2, 4S2 4C2, 4S2
Área de aplicação Desprotegido ao ar livre Desprotegido ao ar livre
Valor máx. admissível da humidade relativa (sem condensação) 15 % a 95 % 15 % a 95 %
Altitude máx. de operação acima do nível médio do mar 2000 m 2000 m
Ar fresco necessário 3000 m³ / h 3000 m³ / h
equipamento
Ligação CC / ligação CA Ponta terminal de olhal / ponta terminal de olhal
Visor Visor táctil HMI Visor táctil HMI
Protocolos comunicação Ethernet (fibra óptica opcional), Modbus Ethernet (fibra óptica opcional), Modbus
Sunny String-Monitor / SC-COM RS485 / ● RS485 / ●
Cor caixa, porta, base, tecto RAL 9016 / 9016 / 7004 / 7004 RAL 9016 / 9016 / 7004 / 7004
Garantia: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 anos ● / ○ / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○ / ○
Funções de gestão da rede configuráveis Redução de potência, especificação da potência reactiva, apoio dinâmico à rede (p. ex., LVRT)
Certificados e homologações (mais a pedido) Arrêté du 23/04/08, BDEW-MSRL / FGW / TR8, conformidade CE,  

conformidade com a lei alemã das energias renováveis (EEG), EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-4, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007 / IEEE 1547● Equipamento de série ○ Opcional — Não está disponível

Designação do modelo SC 630CP-10-JP SC 800CP-10-JP
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soluções de inversores centrais

esQueMa do sisteMa

1) Com 1,05 UCA, nominal e cos ϕ=1
2) Autoconsumo em funcionamento nominal
3) Nível de pressão acústica a uma distância de 10 m
4) Com total apoio dinâmico à rede
5) Rendimento medido sem alimentação própria
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Os aparelhos da série Sunny Central CP-US apresentam potências extraordinários. Em combinação com um 
transformador externo, eles podem ser ligados à alimentação de edifícios utilizados para fins comerciais ou 
à rede eléctrica pública. Os inversores dispõem de certificação UL e, com as suas notáveis funções de gestão 
da rede, como a Low Voltage Ride Through, contribuem decisivamente para a estabilidade da rede. Quer a 
caixa outdoor com a gestão activa de temperatura OptiCool™, quer a área separada de ligação asseguram 
uma instalação simples e rendimentos máximos. Com uma eficiência de pico de 98 %, eles são os melhores 
da sua classe de potência. No âmbito do fornecimento de energia, os inversores da série Sunny Central CP-
US também são adequados para utilização conjunta com o Power Plant Controller ou a Medium Voltage 
Power Platform.

Solução de custos optimizados para o comércio e a indústria
suNNy CeNtraL 500Cp-us 600v

Fiável
•  Instalação simples e segura devido a 

grande área de ligação separada
•  Funções de gestão da rede abran-

gentes (incl. FRT)
•  Certificação completa conforme a

UL 1741 e IEEE 1547

Flexível
•  Dispositivo de seccionamento CA 

integrado em conformidade com a 
NEC 2011

•  Dispositivos de seccionamento CC 
opcionais

eficiente
•  Rendimento máximo na sua classe 

de potência
•  Potência nominal total à tempera-

tura ambiente de até 50 °C

rentável
•  A caixa outdoor possibilita a utili-

zação directa no campo
•  A pequena área de superfície e o 

peso reduzido asseguram um fácil 
manuseamento quando do envio e 
da instalação

dispoNÍveL
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soluções de inversores centrais

1) Sob condições de teste normalizadas
2) Medido sem alimentação de tensão interna a UCC = 330 V
3) Rendimento medido com alimentação própria
4) Com tensão de alimentação própria externa de 400 V

dados técnicos sunny Central 500Cp-us 600v

valores de entrada
Potência CC máx. (@ cos ϕ=1) 560 kW ¹
Tensão máx. de entrada 600 V
Intervalo de tensão MPP (@ 25 °C a 60 Hz) 550 kW / 363 – 480 V CC
Intervalo de tensão MPP (@ 50 °C a 60 Hz) 500 kW / 330 – 480 VCC
Tensão atribuída de entrada 360 V
Corrente máx. de entrada 1600 A
Tensão mín. de entrada / VMPP_mín com IMPP < lCCmín 330 V
Número de entradas MPP independentes 1
Número de entradas CC: barramento / fusíveis Barramento / 6–9
valores de saída
Potência nominal CA 500 kVA @ 50 °C (122 °F)
Potência média CA 530 kVA @ 35 °C (95 °F)
Potência máx. CA 550 kVA @ 25 °C (77 °F)
Corrente máx. CA 1588 A
Corrente nominal CA 1444 A
Frequência de rede CA 60 Hz
Intervalo de tensão CA 180 V – 220 V
Intervalo de tensão CA, potência activa total 196 V – 210 V
Factor de potência (ajustável) 1 / 0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado
Distorção harmónica total < 5 %
rendimento ²
Rendimento máx. > 98,1 %
Rendimento CEC ³ > 97,5 %
Condições ambientais
Gama de temperatura de serviço –25 °C a +50 °C (–13 °F a +122 °F)
Temperatura máx. em condições nominais +50 °C (+122 °F)
Grau de protecção NEMA 3R
Montagem interior / exterior ● / ●
Humidade rel. do ar 15 % a 95 %
Altitude máx. de operação acima do nível médio do mar 2000 m
Ar fresco necessário 3000 m³ / h
Autoconsumo máx. (em funcionamento) / autoconsumo (à noite) < 1800 W / < 150 W ⁴
dados gerais
Dimensões (L / A / P) 2562 / 2272 / 956 mm (101 / 90 / 38 in)
Peso < 1870 kg (4123 lb)
Monitorização da rede ●
Monitorização de defeitos à terra / Monitorização de defeitos à terra por controlo remoto ○ / ○
Monitorização do isolamento ○
Descarregador de sobretensões, alimentação auxiliar ●
Conceito de refrigeração OptiCool
Grau de protecção da electrónica / área de ligação / grau de protecção conforme a IEC 60721-3-4 NEMA 3R / NEMA 3R / 4C2, 4S2
Área de aplicação Desprotegido ao ar livre
Certificados/homologações
Certificados, homologações e conformidade IEEE 1547, UL 1741, UL 1998
Conformidade CEM Conforme FCC, parte 15, classe A
equipamento
Ligação CC Ponta terminal de olhal
Ligação CA Ponta terminal de olhal
Visor Visor táctil HMI
Comunicação/protocolos Ethernet (fibra óptica opcional), Modbus
Alimentação auxiliar  
externa 208 V / externa 400 V / externa 480 V / alimentação interna de tensão

○ / ○ / ○ / ○

SC-COM ●
Cor da caixa, porta, base, tecto RAL 9016 / 9016 / 7004 / 7004
Garantia: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 anos ● / ○ / ○ / ○ / ○
● Equipamento de série  ○ Opcional  — Não disponível
Designação do modelo SC 500CP-US-10 600V
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A Compact MV Power Platform é a solução de sistema chave-na-mão para centrais fotovoltaicas na América 
do Norte. Em conjunto com os inversores centrais das séries Sunny Central CP, US e XT, ela assegura rendimen-
tos máximos de energia com uma potência nominal de 110 % a temperaturas de até 25 °C. A MVPP permite 
alcançar baixos custos de sistema, uma elevada fiabilidade, elevados rendimentos totais superiores a 97 % 
e, por conseguinte, um retorno máximo do investimento. O conceito de plataforma para tempos de instalação 
radicalmente menores, transporte simples, transmissão de dados claros e ofertas de assistência abrangentes 
faz da MVPP a opção número um para projectos de centrais fotovoltaicas no mercado norte-americano.

A solução ideal para projectos de centrais fotovoltaicas na América do Norte
CoMpaCt MediuM voLtaGe poWer pLatForM

eficiente
• Rendimento total superior a 97 %
• Mais 10 % de potência com 

funcionamento contínuo a até 
25 °C

• Transformadores com baixas 
perdas

Com certificação
• Ensaios ambientais exigentes
• Certifi cação NRTL para toda a 

plataforma
• Conforme a NEC-2011

Chave-na-mão
• Instalação simplifi cada devido à 

pré-confi guração
• Oferta de assistência abrangente 

para operação e manutenção
• Dispositivos de seccionamento CA 

e CC integrados

LCoe reduzido
• Custos de sistema mais baixos 

devido ao design de sistema de 
1000 V

• Preparada para climas extremos, 
inclusivamente desertos

• Funções optimizadas de gestão 
da rede especifi camente para o 
mercado norte-americano

dispoNÍveL
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soluções de inversores centrais

rendimentos máximos
O melhor rendimento da classe de potência, baixo 
autoconsumo e componentes perfeitamente conju-
gados aumentam o rendimento energético e ace-
leram o retorno de investimento.

LCoe reduzido
Os custos de produção de energia estão a baixar 
claramente devido aos rendimentos energéticos 
mais elevados, aos tempos de instalação mais cur-
tos, à máxima fiabilidade e à viabilidade financei-
ra mundialmente reconhecida.

integração na rede
Os premiados inversores SMA da família  
Sunny Central CP constituem o coração de  
cada Compact MV Power Platform e fornecem  
todas as funções necessárias à gestão da rede. 

assistência
Concebida para simplificar o transporte, a instala-
ção e a manutenção e alvo do melhor serviço de 
assistência do sector.

Qualidade
A inovadora SMA Compact MV Power Platform é 
composta por soluções concebidas e testadas de 
fábrica com certificação NRTL.

design adequado
Como solução económica chave-na-mão, a Com-
pact MV Power Platform é a opção ideal, dos ca-
bos CC à ligação à média tensão, para os actuais 
grandes sistemas fotovoltaicos na América do 
Norte.

Na dianteira com a sMa
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CoMpaCt MediuM voLtaGe poWer pLatForM

dados técnicos suNNy CeNtraL Cp-us
CoMvpp 1,0 MW

suNNy CeNtraL Cp-us
CoMvpp 1,25 MW

entrada (CC)
Intervalo de tensão MPP (a 25 °C (77 °F) / 50 °C (122 °F) e 60 Hz) 430 V a 820 V / 430 V a 820 V² 500 V a 820 V / ²
Tensão CC máx. 1000 V 1000 V
Corrente máx. de entrada CC 2500 A 2700 A
Número de entradas MPP independentes 2 2
Número de entradas CC protegidas 18 18
saída (Ca)
Potência nominal CA 1000 kVA a 50 °C (122 °F) 1260 kVA a 50 °C (122 °F)
Potência máx. CA 1100 kVA a 25 °C (77 °F) 1400 kVA a 25 °C (77 °F)
Tensões nominais CA possíveis 12,47 kV; 13,8 kV; 20,6 kV; 24,9 kV; 27,6 kV; 34,5 kV
Frequência de rede 60 Hz 60 Hz
Factor de potência (ajustável) 0,8 capacitivo a 0,8 indutivo 0,8 capacitivo a 0,8 indutivo
Grupo de ligação do transformador Dy1y1 Dy1y1
Tomadas do transformador em circuito aberto ±2,5 % & ±5,0 % ±2,5 % & ±5,0 %
Refrigeração do transformador KNAN KNAN
Consumo de corrente
Autoconsumo em funcionamento (inversor e transformador de média tensão)⁴ < 3800 VA + < 10,1 kVA < 3800 VA + < 12,4 kVA
Consumo em standby (inversor e transformador de média tensão) < 300 VA + < 1100 VA < 300 VA + < 1350 VA
Alimentação integrada de tensão de comando / alimentação externa de tensão de comando ● / ○ ● / ○ 
Tensão de alimentação auxiliar externa 480 V; 600 V 480 V; 600 V
rendimento
Rendimento máx. / rendimento CEC do inversor 98,10 % / 97,50 % 98,50 % / 98,00 %
Eficiência de pico MVPP > 97 % > 97,5 %
Grau de protecção e condições ambientais
Grau de protecção NEMA 3R NEMA 3R
Gama de temperatura de serviço à potência nominal -25 °C (-13 °F) a 50 °C (+122 °F) -25 °C (-13 °F) a 50 °C (+122 °F)
Especificação da temperatura de armazenamento /  
variante de baixa temperatura (com Pnom)

-25 °C (-13 °F ) a 60 °C (+140 °F) / 
 -40 °C (-40 °F) a 60 °C (+140 °F)

-25 °C (-13 °F ) a 60 °C (+140 °F) /  
-40 °C (-40 °F) a 60 °C (+140 °F)

Humidade relativa do ar 15 % a 95 % 15 % a 95 %
Carga máx. de neve (psf) 40 40
Carga máx. de vento (mph) 110 110
Ar fresco necessário (CFM) 3532 3532
Altitude máx. acima do nível médio do mar (ft) 6562 6562
Tempo de vida útil previsto (anos) > 20 > 20
Conformidade e certificados
Valores de resistência a sismos conforme o n.º 1632 do UBC e o n.º 1613 do IBC ⁵ Classe de funcionamento D, Ss = 2,25 g, S1 = 1,24 g
NEC 2011 / OSHA 1910 ● / ● ● / ●
Certificação NRTL: UL 1741, UL 857, UL 891, NFPA 79 ● ●
Análises estruturais com carimbo PE ● ●
equipamento
DC Disconnect Unit / AC Disconnect ○ / ● ○ / ●
Alimentação do motor de seguimento do Sol (10 kVA a 460 VCA /  
10 kVA a 480 VCA / 20 kVA a 480 VCA / 30 kVA a 480 VCA)

○ / ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ / ○

Alimentação auxiliar (nenhuma / 2 kVA / 7,5 kVA) ● / ○ / ○ ● / ○ / ○
Sistema SCADA ajustado ao cliente 864 / 762 / 305 mm (34 / 30 / 12 in), alimentação: 120 V / 60 Hz / máx. 250 W
Tomadas 2 x 120 V/ cada 250 W máx.
Contactos de comunicação do transformador:  
(Temp./pressão/nível de líquido/temp. analóg.)

● / ○ / ○ /○ ● / ○ / ○ /○

Cárter de óleo do transformador ○ ○
Monitorização (entrada/saída alargada): 4 entradas digitais, 3 analógicas ○ ○
Condições de fornecimento: FCA local de origem EUA ● ●
dimensionamento da plataforma
Dimensões (L / A / P) (plataforma com Disconnect Units externas) 9296 / 2591 / 2591 mm (366 / 102 / 102 in)
Peso (plataforma com Disconnect Units externas) < 17690 kg (< 39000 lb) < 17690 kg (< 39000 lb)
Dimensões (L / A / P) (plataforma sem Disconnect Units externas) 7696 / 2591 / 2591 mm (303 / 102 / 102 in)
Peso (plataforma sem Disconnect Units externas) < 15876 kg (< 35000 lb) < 15876 kg (< 35000 lb)

● Equipamento de série  ○ Opcional  — Não disponível
Designação do modelo MVPP 1.0 MW MVPP 1.25 MW
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soluções de inversores centrais

suNNy CeNtraL Cp-us
CoMvpp 1,44 MW

suNNy CeNtraL Cp-us
CoMvpp 1,5 MW

suNNy CeNtraL Cp-us
CoMvpp 1,6 MW

525 V a 820 V² 545 V a 820 V / 545 V a 820 V² 570 V a 820 V / 570 V a 820 V²
1000 V 1000 V 1000 V
3200 A 3200 A 3200 A

2 2 2
18 18 18

1440 kVA a 50 °C (122 °F) 1500 kVA a 50 °C (122 °F) 1600 kVA a 50 °C (122 °F)
1584 kVA a 25 °C (77 °F) 1650 kVA a 25 °C (77 °F) 1760 kVA a 25 °C (77 °F)

12,47 kV; 13,8 kV; 20,6 kV; 24,9 kV; 27,6 kV; 34,5 kV
60 Hz 60 Hz 60 Hz

0,8 capacitivo a 0,8 indutivo 0,8 capacitivo a 0,8 indutivo 0,8 capacitivo a 0,8 indutivo
Dy1y1 Dy1y1 Dy1y1

-5,0 %; -2,5 %; +2,5 %; +5,0 %; +7,5 %; +10,0 %
KNAN KNAN KNAN

< 3800 VA + < 14,6 kVA < 3800 VA + < 14,6 kVA < 3800 VA + < 15,7 kVA
< 300 VA + < 1600 VA < 300 VA + < 1600 VA < 300 VA + < 1700 VA

● / ○ ● / ○ ● / ○ 
480 V; 600 V 480 V; 600 V 480 V; 600 V

98,60 % / 98,00 % 98,60 % / 98,00 % 98,70 % / 98,50 %
> 97,5 % > 97,5 % > 97,5 %

NEMA 3R NEMA 3R NEMA 3R
-25 °C (-13 °F ) a 50 °C (+122 °F) -25 °C (-13 °F ) a 50 °C (+122 °F) -25 °C (-13 °F ) a 50°C (+122 °F)

-25 °C (-13 °F ) a 60 °C (+140 °F) /  
-40 °C (-40 °F) a 60 °C (+140 °F)

-25 °C (-13 °F ) a 60 °C (+140 °F) /  
-40 °C (-40 °F) a 60 °C (+140 °F)

-25 °C (-13 °F ) a 60 °C (+140 °F) /  
-40 °C (-40 °F) a 60 °C (+140 °F)

15 % a 95 % 15 % a 95 % 15 % a 95 %
40 40 40

110 110 110
3532 3532 3532
6562 6562 6562
> 20 > 20 > 20

Classe de funcionamento D, Ss = 2,25 g, S1 = 1,24 g
● / ● ● / ● ● / ●

● ● ●
● ● ●

○ / ● ○ / ● ○ / ●
○ / ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ / ○

● / ○ / ○ ● / ○ / ○ ● / ○ / ○
864 / 762 / 305 mm (34 / 30 / 12 in), alimentação: 120 V / 60 Hz / máx. 250 W

2 x 120 V/ cada 250 W máx.
● / ○ / ○ /○ ● / ○ / ○ /○ ● / ○ / ○ /○

○ ○ ○
○ ○ ○
● ● ●

9296 / 2591 / 2591 mm (366 / 102 / 102 in)
< 17690 kg (< 39000 lb) < 17690 kg (< 39000 lb) < 17690 kg (< 39000 lb)

7696 / 2591 / 2591 mm (303 / 102 / 102 in)
< 15876 kg (< 35000 lb) < 15876 kg (< 35000 lb) < 15876 kg (< 35000 lb)

MVPP 1.44 MW MVPP 1.5 MW MVPP 1.6 MW

1) Com 1,05 UCA, nom e cos ϕ=1
2) Com 1,00 UCA, nom e cos ϕ=1
3) Standard: 1000 V CC, opcional 1100 V CC como arranque < 1000 V CC
4) Sem necessidade própria da plataforma
5) Altura máx. do poste 3 ft / 0,9 m



74

Com a potência de um ou, opcionalmente, dois robustos Sunny Central CP XT na classe de potência à sua 
escolha e os respectivos transformadores, a SMA MV Power Station é a solução perfeita para centrais foto-
voltaicas, podendo ser fornecida em todo o mundo, chave-na-mão. Com pés de assentamento, a MV Power 
Station está protegida contra pequenas inundações. Graças à ainda melhor disponibilidade do sistema, os 
rendimentos energéticos aumentam substancialmente. Os custos de transporte e as despesas de manutenção 
diminuem devido ao princípio de contentor ligeiro. À colocação em serviço aplica-se o conceito plug & play. 
Para além da redução das despesas de coordenação no planeamento e na instalação, deixam de ser ne-
cessárias todas as instalações de cabos no e sobre o solo graças à perfeita combinação dos componentes 
do sistema.

Flexível
•  Adequada para classes de po-

tência de 500 até 1800 kVA e 
tensões de rede até 36 kV

•  Óptima integração do Communit 
e outros acessórios

•  Entrega de 2 estações por camião

robusto
•  Melhor protecção contra tempes-

tades de neve e de areia
•  Perfeita para locais com condições 

extremas
•  Segura em caso de pequenas 

inundações graças aos pés de 
assentamento

simples
•  Ligações dos cabos condutores 

pré-instaladas e mecanicamente 
protegidas

•  Transporte, inclusive marítimo, faci-
litado graças ao peso reduzido

•  Possibilidade de entrega chave-na-
mão em todo o mundo

•  Conceito plug & play

Custos reduzidos
•  Menores despesas de manutenção 

graças ao conceito de transforma-
dor sem ventilador

•  Aumento da disponibilidade do 
sistema e, por conseguinte, aumen-
to dos rendimentos

•  Baixos custos de transporte devido 
às dimensões standardizadas

Solução de sistema chave-na-mão com Sunny Central CP XT

Mv poWer statioN 500sC / 630sC / 800sC / 
900sC / 1000sC / 1250sC / 1600sC / 1800sC 
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soluções de inversores centrais

solução de sistema chave-na-mão

instalação com um ou dois inversores

Zona dos inversores:
Dois inversores: ambos os Sunny Central CP XT, com uma saída 
de ar para baixo, são posicionados costas com costas. A liga-
ção dos cabos CC pode ser efectuada tanto pela frente como 
por trás. Opcionalmente, pode ser aplicada uma protecção 
contra a chuva, bem como uma plataforma para o operador.

Um inversor: nesta variante de instalação, o Sunny Central CP 
XT está posicionado no meio. Daí resultam curtos caminhos de 
cabos e a ligação CC tanto pode ser efectuada pela frente 
como por trás.

Zona do transformador:
Transformador outdoor optimizado para sistemas fotovoltaicos 
com cobertura de protecção adicional para a área de ligação. 
Os painéis laterais estão fechados com uma grade de protec-
ção ou, opcionalmente, com barras de bloqueio.

Zona fechada: 
Aqui encontra-se a subdistribuição, SCAS 6 kVA ou Communit. 
A aparelhagem de média tensão está montada sobre uma ba-
se – para redução da pressão em caso de arco eléctrico. Aqui 
também é possível optar por uma plataforma para o operador. 

Mv power station 
500 - 1800dados técnicos

saída (Ca)
Potência nominal CA
Tensão de rede atribuída
Frequência de rede atribuída
Transformador de média tensão
dimensões e peso
Dimensões (L / A / P)
Peso total
Grau de protecção e condições ambientais
Grau de protecção (conforme a IEC 60529)
Gama de temperatura de serviço
Altitude máx. de operação acima do nível médio do mar

500 – 1800 kVA
6,6 – 36 kV

50 Hz / 60 Hz
Transformador hermético selado a óleo com núcleo de ferro

6058 / 2438 / 2591 mm
até 12 t

IP54 (inversor com transformador) / IP23D (aparelhagem MV)
-25 °C a +40 °C / +50 °C

1000 m a 4000 m
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serviço de assistência para componentes de média tensão
Serviços assegurados por um só prestador
A SMA combina tecnologia de ponta com uma assistência profissional especializada. E agora alargámos 
ainda mais a nossa oferta de assistência a grandes sistemas fotovoltaicos. Para além do conceito de assistên-
cia Sunny Central para inversores, agora oferecemos serviços de assistência completos para componentes 
de média tensão. Da colocação em serviço, passando pela manutenção regular, até à rápida reparação: a 
assistência da SMA promete protecção máxima para todos os componentes fornecidos pela SMA.

Completo
•  Serviços completos para componen-

tes de média tensão
•  Serviços de assistência para todos os 

componentes fornecidos pela SMA

desempenho optimizado
•  Funcionamento ideal do sistema 

fotovoltaico, maior rentabilidade

Global
•  Os nossos técnicos de assistência 

estão à sua disposição em todo o 
mundo

•  Caso necessário, os nossos espe-
cialistas estarão rapidamente no 
local

•  Apoio técnico de equipas especiali-
zadas na linha de assistência

seguro
•  Segurança de que o sistema  

funciona sem problemas
•  Minimização dos tempos de pa-

ragem



77

Para assegurar uma assistência verdadeira-
mente integral, a assistência da SMA está 
constantemente a aumentar o seu portfólio 
de produtos. A nossa mais recente oferta 
consta de serviços de assistência abran-
gentes para os componentes de média ten-
são. Para os nossos clientes isto significa a 
máxima protecção, bem como a certeza de 
que o sistema fotovoltaico está a funcionar 
sempre sem problemas e de forma ideal. E 
se eventualmente ocorrer uma anomalia, 
é certo que a assistência da SMA restabe-
lecerá imediatamente a operacionalidade 
do sistema.

perspectiva

Também os nossos serviços de assistência a 
componentes de média tensão podem ser 
combinados de forma individual e flexível 
pelos nossos clientes. Com vista a garan-
tir uma segurança ideal, a assistência da 
SMA irá futuramente alargar o conceito 
de assistência modular Sunny Central com 
serviços prestados à medida para compo-
nentes de média tensão.

está interessado/a ou deseja saber 
mais sobre a nossa nova oferta de 
assistência? então contacte-nos direc-
tamente através do número telefónico 
+49 561 9522-435000 ou escreva um 
e-mail para service.sales@sMa.de. pa-
ra mais informações relativas ao con-
ceito de assistência sunny Central, con-
sulte a página www.sMa-solar.com. 

Colocação em serviço

Manutenção

peças sobresselentes

reparações

Nós oferecemos os seguintes serviços de assistência  
para os componentes de média tensão:

assistência
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Mais robusto do que os anteriores: o novo Sunny Island convence pela sua elevada classe de protecção e 
alargada gama de temperatura. A humidade, o pó e as variações de temperatura não afectam o seu fun-
cionamento fiável, mesmo após 20 anos em serviço. Graças ao OptiCool, não são necessários quaisquer 
compromissos relativamente à capacidade de sobrecarga e à rentabilidade. Além disso, o funcionamento é 
assegurado pela gestão inteligente OptiPower da carga e da energia, mesmo em situações críticas. O OptiUse 
torna a instalação, a colocação em serviço e a utilização diária mais fáceis do que nunca: com a detecção au-
tomática da sequência de fases, o guia de configuração rápida optimizado e a operação intuitiva. E a gestão 
da bateria OptiBat regula automaticamente os processos de carga e descarga mais importantes, prolongando 
assim o tempo de vida útil do delicado acumulador de energia. O Sunny Island é um pacote verdadeiramente 
completo que garante descontracção, assegurando uma alimentação de corrente autónoma e fiável.

simples
•  OptiUse: rápida instalação e 

colocação em serviço, operação 
simplificada

•  OptiBat: para estar sempre a par 
do estado da carga

robusto
•  IP54: protecção ideal contra pó 

e humidade
• OptiCool: gama de temperaturas 
 alargada
•  OptiPower: funcionamento seguro 

em todas as situações

Flexível
• Para sistemas de 3 a 300 kW
• Dimensionamento exacto
• Suporta tecnologia 
 Multicluster

suNNy isLaNd 6.0H/8.0H sistemas de rede isolada
Simples. Robusto. Flexível.

para mais informações relativas às aplicações 
on grid, consulte as páginas 46/47 e 52/53 ou 
visite o sítio web www.sMa-solar.com.

dispoNÍveL
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soluções de inversores com bateria

Sistema trifásico Sistema monofásico

sunny island 
6.0H

sunny island 
8.0H

230 V / 202 V – 253 V
50 Hz / 45 Hz a 65 Hz

4600 W
6000 W / 6800 W / 11000 W

20 A / 120 A
< 4 % / -1 a +1

230 V / 172,5 V – 264,5 V
50 Hz / 40 Hz a 70 Hz

50 A / 0 – 50 A
11,5 kW

48 V / 41 V – 63 V
90 A / 103 A / 110 A

FLA, VRLA / 100 Ah a 10000 Ah
Procedimento de carregamento IUoU com carga 

de igualização e carga completa automática

95 %
< 26 W / < 4 W

● / ●
— / —

● / ●
III

467 / 612 / 242 mm  
(18,4 / 24,1 / 9,5 in)

63 kg
-25 °C a +60 °C

I
3K6
IP54

Externo via SRC-20 / 2
● / ●
— / ●

● / ● / ●
● / ●
● / ●

●
www.SMA-Solar.com

○ / ○ 
○ / ○

○
○ / ○

SI6.0H-11

230 V / 202 V – 253 V
50 Hz / 45 Hz a 65 Hz

6000 W
8000 W / 9100 W / 11000 W

26 A / 120 A
< 4 % / -1 a +1

230 V / 172,5 V – 264,5 V
50 Hz / 40 Hz a 70 Hz

50 A / 0 – 50 A
11,5 kW

48 V / 41 V – 63 V
115 A / 136 A / 140 A

FLA, VRLA / 100 Ah a 10000 Ah
Procedimento de carregamento IUoU com carga 

de igualização e carga completa automática

95 %
< 26 W / < 4 W

● / ●
— / —

● / ●
III

467 / 612 / 242 mm  
(18,4 / 24,1 / 9,5 in)

63 kg
-25 °C a +60 °C

I
3K6
IP54

Externo via SRC-20 / 2
● / ●
— / ●

● / ● / ●
● / ●
● / ●

●
www.SMA-Solar.com

○ / ○ 
○ / ○

○
○ / ○

SI8.0H-11

saída Ca (equipamento consumidor / rede isolada)
Tensão de rede atribuída / intervalo de tensão CA
Frequência atribuída / intervalo de frequência (ajustável)
Potência atribuída (com Unom, fnom / 25°C / cos ϕ=1)
Potência CA com 25°C para 30 min / 5 min / 3 seg
Corrente atribuída / corrente máx. de saída (peak)
Distorção harmónica total da tensão de saída / factor de potência na potência atribuída
entrada Ca (gerador, rede ou MC-Box)
Tensão atribuída de entrada / intervalo de tensão de entrada CA
Frequência atribuída de entrada / intervalo admissível da frequência de entrada
Corrente máx. de entrada CA / ajustável
Potência máx. de entrada CA
entrada CC da bateria
Tensão atribuída de entrada / intervalo de tensão CC
Corrente atribuída de carga CC / corrente atribuída de descarga CC / regime de carga máx. da bateria
Tipo de bateria / capacidade da bateria (intervalo)
Regulação de carga 

rendimento / autoconsumo
Rendimento máx.
Autoconsumo sem carga / standby
dispositivo de segurança (aparelho)
Curto-circuito CA / sobrecarga CA
Protecção contra inversão de polaridade CC / Fusível CC
Aquecimento / descarga total da bateria
Categoria de sobretensão conforme a IEC 60664-1
dados gerais
Dimensões (L / A / P) 

Peso
Gama de temperatura de serviço
Classe de protecção conforme a IEC 62103
Classe de condições ambientais conforme a IEC 60721
Grau de protecção conforme a IEC 60529
equipamento / função
Operação e visor / relé multifunções
Sistemas trifásicos / ligação em paralelo
Bypass integrado / modo Multicluster
Cálculo do estado de carga / carga completa / carga de igualização
Arranque suave integrado / suporte de gerador
Sensor de temperatura da bateria / cabos de comunicação
Garantia 5 anos
Certificados e homologações
acessórios
Cabo da bateria / fusível de bateria
Interface SI-COMSMA (RS485) / SI-SYSCAN (Multicluster)
Arranque avançado do gerador “GenMan”
Contactor de deslastre / Medição externa da corrente da bateria
● Equipamento de série ○ Opcional — Não está disponível
Dados em condições nominais, dados provisórios, versão: Março de 2013
Designação do modelo

dados técnicos
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Empreendimentos industriais e comerciais 
de alto consumo energético em regiões 
isoladas com pouca ou nenhuma estrutura 
de rede ao seu alcance recorrem frequente-
mente a geradores diesel para fornecimen-
to de corrente eléctrica. Todavia, a subida 
dos preços do combustível diesel e as des-
pesas associadas ao seu transporte, arma-
zenamento e envasilhamento resultam em 
custos de operação cada vez elevados. 
Simultaneamente, a descida dos custos 
dos sistemas fotovoltaicos fazem com que 
a energia fotovoltaica, especialmente nos 
países com maior nível de insolação, seja 
já hoje claramente mais barata do que o 
fornecimento de electricidade baseado me-
ramente na produção a diesel.

Combinação inteligente

Quando as tecnologias fotovoltaica e die-
sel se complementam, com sensatez, num 
sistema híbrido fotovoltaico-diesel, os ope-
radores podem minimizar os custos com 
combustível e as emissões de CO2 dos seus 
sistemas. Os componentes fundamentais 
da SMA Fuel Save Solution são os inver-
sores Sunny Tripower ou Sunny Central da 
SMA e o SMA Fuel Save Controller. Esta 
solução inteligente de comando fotovoltai-
co aumenta consideravelmente a rentabi-
lidade das aplicações com alimentação 
diesel se:

• os custos efectivos do diesel
  estiverem acima de 1 dólar por litro 

(EUA)

sMa Fuel save solution: quando o sol poupa combustível
Tecnologia de sistemas SMA para aplicações industriais híbridas fotovoltaico-diesel

•  as condições locais de insolação possibi-
litarem a utilização de sistemas fotovoltai-
cos (particularmente rentáveis a partir de 
rendimentos de 1500 kWh/kWp)

• existir espaço suficiente para um
 sistema fotovoltaico

experiência internacional

Os requisitos aplicáveis a sistemas de for-
necimento de energia são elevados, espe-
cialmente no âmbito industrial e comercial: 
custos baixos, rápida operacionalidade, 
máxima fiabilidade e disponibilidade são 
factores muito importantes. Ao mesmo tem-
po, cada sistema é único, uma vez que os 
perfis de carga e as condições externas 
são diferentes de local para local. A SMA 
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exemplo de um sistema híbrido fotovoltaico-diesel

optical fi ber multi-mode

Cat5e (ethernet 100 Base tX)

tem vindo a desenvolver, há mais de 30 
anos, soluções híbridas redimensionáveis 
com vista à electrificação de regiões não 
abrangidas pela rede e, como fornecedor 
de tecnologias de sistema, dispõe de uma 
longa experiência na concepção de centrais 
fotovoltaicas com até centenas de megawat-
ts. Com mais de 25 gigawatts de potência 
instalada em inversores por todo o mundo, 
a SMA é líder mundial no segmento dos 
inversores solares. Mais de 1000 colabo-
radores trabalham diariamente no domínio 
da investigação e do desenvolvimento, de 
forma a criarem para cada aplicação so-
luções tecnológicas pioneiras que respon-
dam às mais elevadas exigências de qua-
lidade a um preço específico reduzido. A 
SMA acompanha os seus clientes em todo o 
processo: desde o planeamento, passando 
pela instalação até à colocação em serviço. 
E em caso de assistência, a Global Service 
Network presta um apoio competente. Isto 
torna a SMA o parceiro ideal em sistemas 
híbridos fotovoltaico-diesel.

inversor fotovoltaico
(sunny Central ou sunny tripower)
Componente central SMA da SMA Fuel Save 
Solution. Especifi camente desenvolvido para o 
funcionamento em redes fracas e em condições 
ambientais difíceis.

Gerador de energia solar
(módulos fotovoltaicos)
Os inversores SMA são compatíveis com todos os 
modelos e tecnologias de módulos solares usuais.

sMa Fuel save Controller 
(pv Main Controller Module)
Controla a injecção fotovoltaica na rede diesel. 
Assegura a potência fotovoltaica ideal tendo em 
conta os perfi s de carga e a potência do gerador.

sMa Fuel save Controller 
(data acquisition Module)
Analisa com rapidez e precisão as condições ac-
tuais da rede e de carga no sistema e transmite 
imediatamente os dados ao PV Main Controller.

sMa Fuel save Controller 
(interface Module)
Para sistemas fotovoltaicos de estrutura descentra-
lizada com Sunny Tripower: determina e transmite 
dados e valores nominais enquanto interface en-
tre o PV Main Controller e os inversores.

Gerador diesel
Componente principal em sistemas convencionais 
de fornecimento de energia: cria a rede local e 
alimenta os equipamentos consumidores ligados.

Casa do sistema genset
Ponto central de ligação e acoplamento. Inclui sis-
temas de monitorização e controlo da produção 
da electricidade a diesel.

Banco de baterias
Aumenta a efi ciência de todo o sistema de for-
necimento de energia. As baterias compensam 
variações da carga e insufi ciente radiação solar, 
disponibilizam potência de reserva e permitem 
assim o funcionamento ideal do gerador diesel.

Cargas industriais
Perfi s de carga específi cos de aplicações, por 
exemplo, equipamentos consumidores de indús-
tria pesada para minas ou fábricas de processa-
mento de matérias-primas, mas também para a 
agricultura ou dessalinização.
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Thabazimbi é uma região escassamente 
povoada e caracterizada pela extracção 
mineira à superfície na província sul-africa-
na do Limpopo. A rede eléctrica pública 
está longe, as possibilidades de ligação 
estão limitadas e o transporte do diesel é 
dispendioso. No entanto, a elevada inso-
lação desta região oferece óptimas con-
dições para o aproveitamento da energia 
solar.

Minimizar a dependência do combus-
tível

Desde Novembro de 2012, um sistema fo-
tovoltaico com potência de um megawatt 
complementa aqui o existente sistema de 
fornecimento eléctrico a diesel de uma 
mina de cromite. Com até 1,8 gigawatts-
hora de energia solar por ano, o operador 
tem a possibilidade de reduzir significati-

vamente os seus custos em combustível e 
as emissões de CO2. O sistema fotovoltai-
co redimensionável é composto por 4200 
módulos fotovoltaicos e a SMA Fuel Save 
Solution com 63 inversores fotovoltaicos 
Sunny Tripower, para além da unidade de 
controlo inteligente SMA Fuel Save Con-
troller. Em conjugação com os inversores 
SMA Sunny Tripower, o Fuel Save Control-
ler assume o controlo da injecção de ener-
gia fotovoltaica dependente dos perfis de 
carga e produção do sistema, consoante 
as necessidades. Deste modo, a empresa 
mineira Cronimet Chrome Mining SA (Pty) 
minimiza a dependência do combustível 
durante o dia.

sistema híbrido fotovoltaico-diesel na classe de megawatt
Empresa mineira sul-africana minimiza os custos com combustível e a emissão de CO2
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dimensões do sistema

• Potência fotovoltaica instalada: 1 MW
• Potência nominal 1071 kVA,

63 x Sunny Tripower 17000TL 
• Potência nominal do gerador diesel: 

2 x 800 kVA

informações sobre o sistema

• Thabazimbi, província do Limpopo, 
África do Sul

• Coordenadas: 24° 36′ S, 27° 23′ O
• Operador: Cronimet Chrome Mining SA 

(Phy) Ltd. 
• Planeamento e concretização: Solea AG,

Solea Renewables (Pty) Ltd.
• Colocação em serviço: Novembro de 

2012
• Redução do combustível: até 450.000 l 

de diesel por ano
• Nenhum acesso à rede

Componentes do sistema

• 63 x Sunny Tripower 17000TL 
• SMA Fuel Save Controller 



84

O SMA Fuel Save Controller é um componente central da solução SMA para sistemas híbridos fotovoltaico-
diesel. Enquanto interface entre o gerador diesel, o sistema fotovoltaico e a carga, ele assume o controlo da 
injecção de energia solar conforme as necessidades e em função dos perfis de carga e de produção. Isto 
garante máxima segurança com custos reduzidos em combustível e minimiza a emissão de CO2. O SMA Fuel 
Save Controller, em conjugação com os inversores Sunny Tripower ou Sunny Central da SMA, assume funções 
abrangentes de gestão da rede. Os sistemas híbridos da SMA podem ser ampliados através de módulos e 
oferecem um controlo ideal do sistema através de monitorização remota.

Cómodo para o utilizador
• Ligação simples
 ao sistema de gerador
•  Intercâmbio de dados em 

tempo real via Modbus® 

estável
•  Controlo ideal da injecção 

de energia fotovoltaica
• Protecção contra potência inversa
•  Várias funções de optimização 

e comunicação disponíveis

Flexível
• Os parâmetros do equipamento e 

do sistema são totalmente configu-
ráveis

• A estrutura modular permite prati-
camente todas as configurações de 
sistema

• Sistema modular baseado em PLC 
com componentes fiáveis de quali-
dade industrial

redimensionável
• Suporta futuras ampliações do 

sistema
• Preparado para a integração de 

sistemas de armazenamento de 
energia

sMa FueL save CoNtroLLer
Integrar a produção fotovoltaica no fornecimento de energia alimentado a combustível

dispoNÍveL



85

sMa Fuel save solution

dados técnicos sMa FueL save CoNtroLLer

PV Main Controller 
Module

Data Acquisition 
Module Interface Module

dados gerais
Dimensões (L x A x P) em mm (aprox.) 600 / 600 / 210 600 / 600 / 210 600 / 600 / 210
Peso (aprox.) 30 kg 30 kg 30 kg
Grau de protecção conforme a DIN EN 60529 IP65 IP65 IP65
Condições ambientais
Gama de temperatura de serviço -10 °C … +50 °C
Altitude máx. de operação 2000 m acima do nível médio do mar
Humidade do ar 5 % … 95 % (sem condensação)
alimentação de corrente
Alimentação de tensão (valor nominal) 110 a 240 VCA (50 a 60 Hz)
Consumo de potência 200 W 200 W 200 W
Comunicação
Comunicação para monitorização do sistema, SCADA e monitorização remota Modbus/TCP, http, FTP via Ethernet 10 BASE-T e 100 BASE-T(X)

Monitorização remota via UMTS/GSM (opcional)

Comunicação entre módulos / comprimento máx. dos cabos Ethernet com fibra óptica por SC-Connector
Ethernet por cabo de cobre (opcional) / 2000 m

Comunicação com os inversores  / comprimento máx. dos cabos STP: Speedwire, 10/100 Mbit/s
SC: Ethernet 100 BASE-FX e 100 BASE-TX (opcional) /

STP: 100 m, SC: 2000 m
Protocolo de comunicação para a ligação aos controladores de geradores MODBUS/TCP via Ethernet 10 BASE-T e 100 BASE-T(X)
outras interfaces
Entradas digitais multifunções
(para contactos livres de potencial, queda máx. de tensão @ 10 mA: 5 V) 8 2 –

Saídas digitais multifunções (contactos livres de potencial) 4 – –
Medição da tensão / corrente

–

Transformador de 
tensão (para tensões 
de rede superiores a 
415 V) / transformador 
de corrente (5 A)

–

visualização e registo de dados
Interface de visualização e configuração Interface web para monitorização local e remota
Registo de dados e eventos Valores de 5 segundos para 2 dias, valores médios de 5 minutos para 30 dias
inversores compatíveis
Inversores Sunny Central da série CP-XT, Sunny Tripower 

(STP 10000TL, STP 12000TL, STP 15000TL, STP 15000TLEE, 
STP 17000TL, STP 20000TLEE)

Características gerais de design do sistema
Dimensões do sistema fotovoltaico 300 kVA a 6 MVA
Rácio máx. de potência fotovoltaica 60 % da capacidade máx. do gerador (funcionamento em paralelo)
Número máx. de geradores controlados 5 (nenhuma restrição se for possível uma limitação da potência

por meio de um sistema SCADA)
Designação do modelo FSC10CONT FSC10DAQ FSC10IFM
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CENTRAL FOTOVOLTAICA

SISTEMA FOTOVOLTAICO COMERCIAL

SISTEMA FOTOVOLTAICO PRIVADO
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CENTRAL FOTOVOLTAICA

SISTEMA FOTOVOLTAICO COMERCIAL

SISTEMA FOTOVOLTAICO PRIVADO
o que é necessário ter em atenção 
num sistema fotovoltaico privado?

Na área de sistemas fotovoltaicos para te-
lhados de habitações privadas, a SMA ofe-
rece soluções que não só fornecem uma 
perspectiva confortável sobre a produção 
de electricidade, como também possibili-
tam uma gestão energética inteligente da 
habitação. Para sistemas fotovoltaicos em 
casa própria, recomendamos o Sunny Ho-
me Manager, o Sunny View, o software 
Sunny Explorer ou o portal online Sunny 
Portal.

Os técnicos especializados beneficiam 
quer do amplo portfólio de produtos para 
os seus clientes, quer da possibilidade de 
ajudarem operadores de sistemas por diag-
nóstico remoto, poupando assim em custos 
e deslocações.

Também, e sobretudo, no caso dos siste-
mas para telhados de habitações privadas, 
a monitorização moderna do sistema vai 
bem mais além do simples controlo. Ela for-
nece informações claras sobre o funciona-
mento do sistema e, graças à internet, é 
possível aceder a essas informações a par-
tir de qualquer parte do mundo, por exem-
plo, através de aplicações móveis para 
iPhone e Android. Além disso ela apresenta 
dados do sistema de forma simples, clara e 
profissional, por exemplo, a potência ins-
tantânea de produção fotovoltaica. 

Comunicação via Sunny Portal graças ao 
Webconnect: através da integração das 
novas interfaces de dados nos inversores, a 
monitorização de pequenos sistemas é ago-

ra economicamente atractiva. Após a colo-
cação em serviço com plug & play, os da-
dos mais importantes do sistema podem 
ser, a qualquer momento, consultados e 
apresentados de forma clara. 

o que garante o investimento seguro 
e inteligente num sistema fotovoltaico 
comercial?

Para sistemas fotovoltaicos de maiores di-
mensões, é possível conjugar diversos com-
ponentes para se obter a solução de moni-
torização mais adequada para cada caso. 
Em combinação com inversores da SMA, 
operadores e técnicos especializados be-
neficiam de um sistema perfeitamente con-
jugado e estruturado. A gama de produtos 
inclui, entre outros, o Sunny Portal, a Sunny 
WebBox, a Sunny WebBox com Bluetooth 
e a SMA Meteo Station para a medição 
profissional de dados meteorológicos rele-
vantes para o desempenho.

A monitorização do sistema SMA apresen-
ta grandes vantagens, sobretudo para téc-
nicos especializados. Quando necessário, 
os instaladores têm rapidamente acesso 
aos dados de um sistema. Desta forma, po-
dem retirar conclusões a partir de um de-
terminado evento e, por exemplo, apenas 
telefonar ao operador do sistema para ve-
rificar se, por exemplo, o problema reside 
simplesmente num fusível fundido. Com isto 
é possível, em determinadas circunstâncias, 
evitar grandes deslocações. Além disso, os 
produtos SMA também são uma mais-valia 
na manutenção e parametrização dos sis-
temas.

o que assegura uma gestão profis-
sional de centrais fotovoltaicas?

Quanto maior é o sistema fotovoltaico, 
maiores são os efeitos de pequenas dimi-
nuições de potência nos rendimentos – ca-
so não sejam atempadamente detectadas. 
Com as nossas soluções especificamente 
concebidas para centrais, até mesmo siste-
mas fotovoltaicos na ordem dos megawatts 
são alvo de uma monitorização fiável e 
completa. Estas soluções contribuem para 
a redução de custos, assegurando assim os 
rendimentos. O conceito de sistema modu-
lar com o Power Plant Controller, o Cluster 
Controller e o barramento de campo Spee-
dwire baseado na Ethernet garante o redi-
mensionamento flexível da potência da 
central eléctrica – quer se trate de um siste-
ma com arquitectura centralizada ou des-
centralizada.

Para centrais fotovoltaicas na ordem de 
centenas de megawatts, os produtos SMA, 
com as suas funcionalidades e as nossas 
soluções flexíveis de regulação de parque, 
cumprem e até excedem os requisitos inter-
nacionais em matéria de capacidade de 
gestão da rede. Os nossos inversores cen-
trais, juntamente com o SMA Power Plant 
Controller, dispõem de interfaces de dados 
ultramodernas. São compatíveis com diver-
sos protocolos de série e de Ethernet. 

a soLuçÃo adeQuada para Cada apLiCaçÃo

porque é tão importante a monitorização do sistema?
Desde o sistema para telhado de habitação privada até à enorme central fotovoltaica, é indispensável uma monitorização fiável para 
a produção rentável e sustentada de electricidade. Pois apenas uma operação sem problemas do sistema fotovoltaico garante o apro-
veitamento económico e ecológico, ou seja, é bom para o ambiente e para a carteira. A SMA oferece soluções de monitorização para 
cada aplicação, que possibilitam bem mais do que “apenas” o controle sem falhas. Oferece também produtos e conceitos inteligentes 
que permitem uma monitorização completa de sistemas com vista a contribuir para a grande transformação global na matriz energética.
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para cada solução,
o produto perfeito

por que razão a sMa também é o 
parceiro certo na gestão de sistemas?

Porque nós sabemos que existem diferen-
tes requisitos de monitorização. Porque os 
operadores de sistemas têm desejos espe-
ciais. Porque cada sistema fotovoltaico é 
efectivamente único. E tudo isto é coberto 
pelos serviços, as funções e as peculiarida-
des dos nossos produtos. Os cenários de 
base aqui apresentados reflectem isso de 
forma exemplar.

SISTEMA FOTOVOLTAICO COMERCIALSISTEMA FOTOVOLTAICO PRIVADO

sistema fotovoltaico para telhado de 
habitação privada, cenário 1: o pacote 
completo que garante descontracção

Ideal para operadores de sistemas priva-
dos que desejam uma solução de monitori-
zação automatizada. Uma forma elegante 
de ter debaixo de olho tudo o que é im-
portante. A solução de monitorização local 
com o novo Sunny View e a comunicação 
via Bluetooth oferece a visualização dos 
dados do sistema em directo e a cores: o 
ecrã táctil colorido de 5”, grande e bem 
legível, permite a visualização de todos os 
dados fotovoltaicos importantes. E caso se 

deseje uma monitorização remota atracti-
va em termos económicos para sistemas 
fotovoltaicos privados, tal é possível com a 
tecnologia Webconnect, mediante a qual 
os dados do sistema são directamente 
enviados para o Sunny Portal. Com esta 
ferramenta de monitorização, gestão e 
apresentação, os operadores de sistemas 
e instaladores têm acesso ao dados mais 
importantes em qualquer altura e a partir 
de qualquer lugar. 

Comunicação sem fios
Monitorização remotaMonitorização local
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sistema fotovoltaico para telhado de 
habitação, cenário 2: 
gestão energética inteligente

Aqui o Sunny Home Manager, o Sunny Por-
tal e o Sunny Island complementam-se, as-
segurando não só um melhor aproveita-
mento da electricidade solar produzida, 
como também uma monitorização confor-
tável do sistema. Assim, o operador do sis-
tema tem acesso a uma perspectiva geral 
sobre todos os fluxos de energia na casa, 
a recomendações de actuação ou também 
ao comando automático de até dez elec-
trodomésticos através de tomadas de con-
trolo à distância SMA. As vantagens: o 
aumento do autoconsumo e a redução do 
consumo total de electricidade.

sistema fotovoltaico comercial,  
cenário 3: a solução básica inteligen-
te, sem fios

Monitorização inteligente: a decisão certa 
para clientes que querem estar sempre in-
formados sobre o funcionamento do seu 
sistema fotovoltaico comercial, sem fios e 
onde quer que estejam, mas com custos de 
instalação mínimos: aqui a Sunny WebBox 
com Bluetooth recebe, sem fios, os dados 
do sistema e coloca-os à disposição, em 
conjunto com os dados meteorológicos da 
Sunny SensorBox, através do Sunny Portal 
para uma análise e apresentação profissio-
nais.

sistema fotovoltaico comercial,  
cenário 4: monitorização completa 
por cabo

Investimento seguro por cabo para siste-
mas com capacidade superior a 100 kWp: 
a Sunny WebBox e a Power Reducer Box 
permitem uma monitorização completa da 
produção de electricidade fotovoltaica via 
Sunny Portal. A medição profissional de 
dados meteorológicos relevantes é assumi-
da pela nova SMA Meteo Station com pi-
ranómetro. Assim, através desta solução de 
monitorização, não só são assegurados os 
rendimentos, como também são disponibi-
lizados os serviços exigidos para gestão 
da rede.

Comunicação por cabo
Ligação ao sistema de gestão operacional
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Central fotovoltaica, cenário 5:  
a solução ideal para centrais descen-
tralizadas

Montagem modular e elevado desempe-
nho: a solução ideal para grandes sistemas 
fotovoltaicos descentralizados com o SMA 
Cluster Controller, o Power Plant Controller 
e o novo barramento de campo Speedwire 
baseado na Ethernet. Deste modo, a SMA 
garante uma gestão do sistema com futuro 
garantido - incluindo a taxa máxima de 
transmissão de dados para a monitoriza-
ção do sistema e um processamento rápido 
de dados de medição, informações de es-
tado e ordens de comando. Um SMA Clus-
ter Controller monitoriza e controla, com 
toda a fiabilidade, até 75 inversores de 
string por cluster. Em virtude da regulação 
central de parque, com o Power Plant Con-
troller é assim possível operar centrais foto-
voltaicas de qualquer tamanho, com toda a 
segurança, cumprindo todos os requisitos 
legais e normativos aplicáveis.

Central fotovoltaica, cenário 6: 
gestão de sistemas até aos  
gigawatts

Concentração das competências de moni-
torização: sistemas da classe de centrais 
eléctricas com arquitectura centralizada 
beneficiam das características especiais 
dos inversores Sunny Central, bem como 
dos seus produtos complementares e das 
funcionalidades para a monitorização e o 
controlo do sistema. Tal inclui o Power Plant 
Controller com interface integrada e o flexí-
vel Sunny String-Monitor, também optimiza-
do em termos de custos. Os operadores de 
centrais podem assim controlar, regular e 
optimizar o rendimento e o funcionamento 
das centrais eléctricas. 
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Os dados do seu sistema em directo e a cores: o Sunny View oferece mais do que uma visualização fiável do 
rendimento energético. O ecrã táctil colorido de 5”, grande e legível, não permite apenas a representação 
de todos os dados fotovoltaicos importantes, mas também fornece ao operador do sistema, via Wi-Fi, notí-
cias, informações meteorológicas e mensagens da rede social. Se assim for solicitado, todas as informações 
relevantes são apresentadas num diaporama cuja configuração pode ser personalizada. Oferecendo uma 
monitorização totalmente automática, o aparelho comunica via Bluetooth com até 12 inversores e, em caso 
de erro, emite um sinal de aviso óptico e acústico.

suNNy vieW
A visualização elegante para casa

Fácil de utilizar
•  Ecrã táctil colorido, grande e 

bem legível
•  Interface de utilizador cuja confi-

guração pode ser personalizada

inovador
•  Diaporama com informação que 

muda automaticamente
•  Interface Wi-Fi para exibição de 

dados online

simples
•  Operação intuitiva através de 

ecrã táctil
•  Apresentação clara de todos os 

dados importantes do sistema

seguro
•  Alarme acústico e óptico 
•  Arquivamento e cópia de dados 

em micro SD

dispoNÍveL
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monitorização e controlo

Ecrã táctil colorido, 
grande e bem legível

Ranhura para cartão 
micro SD para arquiva-
mento, cópia e expor-
tação de dados

Interface Wi-Fi para 
notícias e meteorologia

SMA CT Meter: para 
leitura do consumo de 
electricidade da casa

Comunicação sem fios 
com inversores via 
Bluetooth

Emissão de alarmes 
acústicos e ópticos

Comunicação
Comunicação com os inversores
Comunicação com o PC
número de aparelhos Sma
Bluetooth
alcance máx. da comunicação
Bluetooth em campo aberto

alimentação de tensão
Alimentação de tensão
Tensão de entrada
Consumo de potência
Condições ambientais em operação
Temperatura ambiente
Valor máx. admissível da humidade relativa (sem condensação)
Grau de protecção (conforme a IEC 60529)
memória
Interna 

Externa
Dados gerais
Dimensões (L / A / P) com base de suporte
Dimensões (L / A / P) sem base de suporte
Peso com base de suporte
Peso sem base de suporte
Local de montagem
Tipo de montagem 

Idiomas do Software 

Idiomas das instruções 

equipamento
Ecrã 

Operação
Garantia
Certificados e homologações
acessórios
Fonte de alimentação USB
SMA Bluetooth® Repeater

SMA CT Meter 

Designação do modelo

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados técnicos Sunny View

Bluetooth
Cartão SDHC (micro SD)

Máx. 12

Até 100 m (ampliável com  
SMA Bluetooth Repeater)

Fonte de alimentação externa
90 V – 240 V, 50 / 60 Hz

Tip. 3,75 W, máx. 8 W

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
5 % a 95 %

IP20

16 MB organizados como  
memória circular

Cartão SDHC (micro SD), máx. 8 GB

109 / 165 / 75 mm
109 / 152 / 23,5 mm

0,293 kg (0,6 lb)
0,245 kg (0,5 lb)

Indoor
Montagem na parede, aparelho 

de mesa
Alemão, inglês, italiano, francês, 

holandês, grego, japonês
Alemão, inglês, italiano, francês, 

holandês, grego, japonês

5" (12,75 cm), 16 milhões de cores, 
resolução 480 x 800 píxeis

Ecrã táctil
2 anos

www.SMA-Solar.com

●
Para ampliar o alcance máximo de 

comunicação Bluetooth
Para leitura do consumo de electricida-

de da casa (apenas no Japão)

VIEW-10
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profissional
•  Medição da radiação global 

com piranómetro testado da 
Kipp & Zonen

•  Recolha de outros dados de medi-
ção (temperatura do ar, pressão 
do ar, humidade relativa, tempera-
tura do módulo fotovoltaico)

Confortável
•  Análise dos dados com Sunny 

WebBox ou via Sunny Portal
•  Integração flexível em comunica-

ção RS485 existente

simples
•  Montagem simples e segura em 

poste
•  Instalação rápida com apenas um 

cabo

Indispensável para a medição profissional de dados meteorológicos relevantes para a potência: a SMA 
Meteo Station não só determina a temperatura do ar, a pressão do ar e a humidade relativa com grande 
precisão, como também a assim chamada radiação global. Através da medição da luminosidade incidente 
total com o piranómetro instalado horizontalmente, é possível, pela primeira vez, comparar diversos sistemas 
fotovoltaicos. Isto permite verificar parâmetros importantes para a configuração ideal, por exemplo, o ângulo 
de inclinação dos módulos. Todos os valores de medição são disponibilizados para análise via Sunny Web-
Box ou Sunny Portal.

sMa Meteo statioN
A estação meteorológica profissional com piranómetro

dispoNÍveL
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Monitorização e controlo

Comparação de 
diversas instalações 
com base na radiação 
global

Dados exactos graças 
à tecnologia 
profissional de  
medição

Grandezas de medi-
ção adicionais: tempe-
ratura do ar, humidade 
relativa, pressão do ar

Instalação simples e 
segura

Comunicação
Comunicação do dispositivo de registo de dados
Ligações
Power Injector 

alcance máx. da comunicação
RS485
alimentação de tensão
Alimentação de tensão
Tensão de entrada
Condições ambientais em operação
Temperatura ambiente
Grau de protecção conforme a EN IEC 60529
dados gerais
Diâmetro
Dimensões (altura)
Peso
Local de montagem
Tipo de montagem
Idiomas das instruções
Operação
Garantia
Certificados e homologações
acessórios
Sensor NTC de temperatura do módulo
Fonte de alimentação externa

● Equipamento de série ○ Opcional — Não está disponível
Designação do modelo

dados técnicos sMa Meteo station

 

RS485 para a Sunny WebBox

Cabo de 10 m com ficha e  
fecho roscado

1200 m

Fonte de alimentação externa
100 V – 240 V CA; 50 / 60 Hz

-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
IP66

150 mm (5,9 in)
268 mm (10,6 in)

1,3 kg (2,9 lb)
Outdoor

Fixação em poste
Alemão, inglês

Através da interface Sunny WebBox
2 anos

www.SMA-Solar.com

●
●

METEOSTATION-10
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Ideal para a monitorização online de pequenos sistemas fotovoltaicos com até, no máximo, 4 inversores: o 
Webconnect permite o acesso gratuito ao Sunny Portal sem dispositivo adicional de registo de dados – simp-
lesmente através da ligação existente à internet e de um router DSL. Após a instalação simples da interface 
de inversor opcional ou já integrada de fábrica, a colocação em serviço realiza-se por plug & play. É possível 
aceder, em qualquer altura, aos dados mais importantes do sistema e apresentá-los de forma clara. Além 
disso, a actualização automática do produto assegura que a versão do firmware do aparelho é sempre a 
mais recente.

WeBCoNNeCt
Intercâmbio directo de dados com o Sunny Portal

simples
•  Simplicidade na colocação 

em serviço devido ao sistema 
plug & play

•  Não são necessários outros apa-
relhos SMA

rentável
•   Baixos custos de investimento e de 

instalação
•  Forma mais económica de monito-

rização do sistema

Comunicativo
•  Monitorização online simples via 

Sunny Portal
•  Apresentação clara dos dados 

mais importantes do sistema via 
Sunny Portal

directo
•  Intercâmbio de dados com o 

Sunny Portal sem dispositivo de 
registo de dados

•  Aplicação gratuita do Sunny Portal 
para visualização de dados em 
smartphones

dispoNÍveL
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1

2

3

4

Monitorização e controlo

SB 240-10 e  
Sunny Multigate com fun-
cionalidade Webconnect 
integrada

Interface Webconnect opcio-
nal do tipo módulo de da-
dos¹ ou Piggy-Back2

STP 5000/6000/7000/ 
8000/9000TL-20 com 
funcionalidade Webconnect 
integrada

SB 3600/5000SE-10 com 
funcionalidade Webconnect 
integrada

¹   Inversores compatíveis: STP 15000TLEE-10 / 20000TLEE-10, 15000TLHE-10 / 20000TLHE-10, 10000TL-10 / 12000TL -10/ 15000TL-10 / 17000TL-10, 12000TL-US-10 / 15000TL-US-10 /  
20000TL-US-10 / 24000TL-US-10 / SB 2500TLST-21 / 3000TLST-21, 3000TL-21 / 3600TL-21 / 4000TL-21 / 5000TL-21 / 3000TL-US-22 / 4000TL-US-22 / 5000TL-US-22 / 

2   Inversores compatíveis: SB 1300TL-10 / 1600TL-10 / 2100TL, 3300-11 / 3800-11 / 3000US-12 / 3800-US-12 / 4000US-12 / 5000US / 5000US-11 / SB 5000US-12 / SB 6000US / 
SB 6000US-11 / SB 6000US-12 / SB 6000TLUS-12 / SB 7000US / SB 7000US-11 / SB 7000US-12 / SB 7000TLUS-12 / 8000US / 8000TLUS-10 / 8000US-11 / 8000US-12 / 8000TLUS-12 / 
9000TLUS-10 / 9000TLUS-12 / 10000TLUS-10 / 10000TLUS-12 / 11000TLUS-12 / SMC 6000A-11

Comunicação
Sunny Portal
Comunicação com o PC
Ligações
Ethernet
alcance máx. da comunicação
Ethernet
Funções do sunny portal suportadas
Actualização online do aparelho
informações sobre o sistema e os aparelhos
Dados em directo
Panel Level Monitoring
Perfil do sistema
Comparação anual 

Diário de registos do sistema
Vista geral de aparelhos
Relatórios de estado
Gestão de dados
Monitorização
Comparação de inversores 

Monitorização da comunicação 

acessos individuais
Publicação de páginas específicas 

Estatutos de utilizador 
 

acesso
Sítio web
Smartphone
Ferramentas de colocação em serviço

● Equipamento de série  ○ Opcional  — Não disponível

SMA Webconnect via Ethernet
SMA Speedwire via Ethernet

RJ45

100 m

●

dados técnicos inversor com
funcionalidade Webconnect

estrutura típica
de um sistema

produção de electricidade
①  Por exemplo, Sunny Tripower com 

módulo de dados Speedwire/
Webconnect

②  Gerador fotovoltaico

Monitorização do sistema
③ Sunny Explorer
 Sunny Portal
④ Acesso móvel 

●
●

Microinversor com
funcionalidade Webconnect

—
—

Sumário das características mais importantes do sistema fotovoltaico
Vista geral rápida dos rendimentos ao longo de todo o período de 

funcionamento
Acesso a mensagens de eventos do sistema

Características e parâmetros dos aparelhos no sistema fotovoltaico
Relatórios por e-mail informam regularmente sobre rendimentos e eventos do sistema

Consolidação de dados após 2 anos

Comparação de rendimentos contínua e totalmente automática e envio de 
alarmes por e-mail

Monitorização contínua da ligação entre o Sunny Portal e o sistema 
fotovoltaico

Acesso à área disponibilizada no Sunny Portal para cada utilizador de 
internet, ideal para a apresentação personalizada na própria página web

Com os estatutos de “Visitante”; “Utilizador standard”, “Instalador” 
e “Administrador do sistema”, define os direitos de visualização e 

configuração de cada utilizador.

www.SunnyPortal.com, www.SMA.de/Webconnect
www.SunnyPortal.mobi, aplicação do Sunny Portal para iPhone e Android

SMA Connection Assist, Sunny Explorer
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universal
•  Cumprimento de requisitos nacio-

nais e internacionais para integra-
ção na rede

•  Interfaces analógicas e digitais inte-
gradas para sensores e especifica-
ções da potência activa e reactiva

profissional
•  Instalação fácil com montagem em 

calha DIN e conectores de ficha 
com terminais de mola push-in

•  Optimizado para utilização indus-
trial devido à caixa robusta e aos 
componentes de elevada qualidade

seguro
•  Alarmes directos por e-mail 

em caso de erro
•  Monitorização e manutenção remotas 

através da interface web integrada e 
do Sunny Portal

Confortável
•  Monitorização e controlo de, no 

máx., 75 inversores de string
•  Intercâmbio de dados em tempo re-

al com outros aparelhos e sistemas 
através do protocolo de comunica-
ção standard Modbus®

sMa CLuster CoNtroLLer
Monitorização e controlo profissional de grandes sistemas descentralizados
O SMA Cluster Controller, juntamente com os inversores de string SMA altamente eficientes, constitui a solução 
de sistema perfeita para grandes instalações fotovoltaicas descentralizadas. Graças ao barramento de cam-
po Speedwire baseado na Ethernet e ao processador de núcleo duplo muito potente, ele oferece uma moni-
torização e um controlo seguros de até 75 inversores de string. Vantagens para o operador do sistema: as 
mais elevadas taxas de transmissão de dados para a monitorização do sistema fotovoltaico e um rápido 
processamento de dados de medição, informações de estado e ordens de comando. Além disso, as diversas 
possibilidades de ligação de sensores permitem uma avaliação ainda mais exacta da potência do sistema: 
esta pode ser visualizada, tal como outras outras informações de estado, através do Sunny Portal e das suas 
múltiplas funcionalidades.

dispoNÍveL
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Monitorização e controlo

Comunicação
Inversores
Rede de dados (LAN)
Interfaces de dados
Ligações
Inversores / rede de dados (LAN)
Armazenamento de dados
Alimentação de tensão / sinais analógicos/digitais
Número máx. de aparelhos sMa
Speedwire
alcance máx. de comunicação
Speedwire / LAN
alimentação de tensão
Alimentação de tensão
Tensão de entrada
Consumo de potência
Condições ambientais em operação
Temperatura ambiente
Humidade relativa do ar
Altitude acima do nível médio do mar
visor
Modelo
Idiomas do visor
Memória
Interna
Externa
interfaces usB
Quantidade / especificação / portas
entradas digitais
Quantidade
Utilização
entradas analógicas
Quantidade
Gama de medição
Utilização
Medição da temperatura
Quantidade / tipo de sensor
Gama de medição
Utilização
saídas digitais
Quantidade / modelo
Capacidade máx. de carga
Utilização
saídas analógicas
Quantidade / corrente de sinal
Utilização
dados gerais
Dimensões (L / A / P)
Peso
Local de montagem / grau de protecção da caixa
Tipo de montagem
Indicação do estado
Idiomas do software, idiomas das instruções
equipamento
Operação
Relógio
Funções avançadas com o Sunny Portal 

Garantia
Certificados e homologações
acessórios (opcional)
Fonte de alimentação para calha DIN
Pen USB

Designação do modelo

dados técnicos sMa Cluster Controller

Speedwire, 10/100 Mbit/s
Fast Ethernet, 10/100 Mbit/s

HTTP, FTP, Modbus TCP/UDP, SMTP, Sunny Portal

2 portas / 10BASE-T ou 100BASE-TX, RJ45, switched 
2 portas USB 2.0 High-Speed, tipo A

Conector de ficha / terminais de mola push-in

75

100 m (entre dois aparelhos)

Fonte de alimentação externa (disponível como acessório)
18 V CC a 30 V CC

Tip. 12 W / máx. 30 W

-25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F)
4 % a 95 %, sem condensação

0 m a 3000 m

Visor LC, monocromático, com iluminação de fundo
Alemão, inglês

1,7 GB organizados como memória circular 
Dispositivo de armazenamento de massa USB (opcional, disponível como acessório)

2 / USB 2.0 High-Speed / tipo A

8
Especificações de potência activa e reactiva

3 x sinal de corrente, 1 x sinal de tensão
0 mA a 20 mA ou 0 V a +10 V

Medição da insolação, especificações da potência activa e reactiva ou medição da corrente/tensão

2 / PT100 / PT1000 (ligação de dois ou quatro condutores)
-40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)

Medição da temperatura ambiente e dos módulos

3 / contactos de relé livres de potencial
48 V CC / 30 W

Comunicação de erro, aviso e limitação da potência activa

2 / 4 mA a 20 mA
Confirmação das especificações de potência activa e reactiva

275 / 133 / 71 mm (10,8 / 5,2 / 2,8 in)
0,9 kg (2,0 lb)
Interior / IP20

Montagem em calha DIN
Visor LC, LED

Alemão, inglês, italiano, castelhano, francês, holandês, português, grego, checo

Servidor web integrado, visor, campo de botões
Relógio de tempo real com bateria sem manutenção

Monitorização do sistema e do rendimento, processamento de valores de medição, análise do 
desempenho, apresentação, relatórios de estado, acesso móvel a dados

5 anos
www.SMA-Solar.com

Entrada: 100 V a 240 V CA / 45 a 65 Hz, Saída: 24 V CC / 2,5 A
4 GB ou 8 GB, da mais elevada e fiável qualidade industrial

CLCON-10
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sMa Grid Gate
A solução de sistema para Itália
A solução de sistema para instalações fotovoltaicas de dimensões superiores a 6 kWp na rede de baixa 
tensão em Itália: o SMA Grid Gate permite o funcionamento de sistemas fotovoltaicos em conformidade com 
a norma CEI 0-21. O SMA Grid Gate é compatível com todas as dimensões de sistemas na rede de baixa 
tensão. Caso seja exigida a detecção de redes isoladas, esta tem de ocorrer através do inversor. Os inver-
sores SMA estão equipados com uma função de detecção de redes isoladas. O comando à distância para 
corte e ajuste dos limites de frequência ocorre opcionalmente através de entradas digitais ou do protocolo 
de comunicação IEC 61850-7-2 através de uma porta de Ethernet. Graças ao acumulador de curta duração 
integrado, que não requer manutenção, em caso de falha da rede, o funcionamento em conformidade com as 
normas é assegurado por, pelo menos, cinco segundos. Não é necessário instalar qualquer sistema adicional 
de alimentação auxiliar (UPS). 

Flexível
• Obrigatório para todos os siste-

mas fotovoltaicos com mais de 
6 kVA em Itália

• Aplicação universal

simples
• Nenhuma parametrização necessá-

ria em caso de utilização standard
• Configuração cómoda no PC ou 

portátil com o Sunny Explorer
• Instalação fácil devido à montagem 

em calha DIN

inovador
• Compatível com o protocolo de comu-

nicação IEC 61850-7-2
• Preparado para a integração na rede 

Speedwire SMA

seguro
• Cumpre os requisitos da CEI 0-21
• Funções de segurança certificadas
• Acumulador de curta duração inte-

grado para um funcionamento em 
conformidade com as normas em 
caso de falha da rede

dispoNÍveL
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exemplo de solução para sistemas fotovoltaicos de até 20 kWp
e comando à distância por sinais digitais

exemplo de solução para sistemas fotovoltaicos com mais de 20 kWp
e comando à distância via protocolo de comunicação ieC 61850

Monitorização e controlo

Comunicação
Rede de dados (LAN)
IEC 61850-7-2
Inversores (para aplicações futuras)
Ligações
Comunicação
Entradas
Ligação à rede CA
alcance máx. da comunicação
Ethernet / Speedwire
entradas
Entradas digitais
Entradas analógicas (para aplicações futuras)
dados de ligação (Ca)
Tensão nominal CA
Intervalo de tensão nominal CA
Frequência nominal CA
Intervalo de frequência de rede CA
Corrente nominal CA
Accionamento do disjuntor de acoplamento ICA máx. 
Accionamento do disjuntor de acoplamento UCA máx.

Fases de ligação
dispositivo de protecção
Resistência a curto-circuitos CA
Classe de protecção (conforme a IEC 62103) / categoria de sobretensão 
(conforme a IEC 60664-1)
Condições ambientais em operação
Temperatura ambiente
Humidade relativa do ar
Altitude acima do nível médio do mar
dados gerais
Dimensões (L / A / P)
Peso
Local de montagem
Tipo de montagem
Grau de protecção (conforme a IEC 60529)
Idioma das instruções
Idioma do software
equipamento
Comando à distância
Acumulador de curta duração
Tempo de ponte para contornar falha na tensão de alimentação
Indicação do estado
Indicação de eventos e configuração
Operação
Relógio
Garantia
Certificados e homologações

Versão: Abril de 2013
Designação do modelo

Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
Speedwire 10/100 Mbit/s

10BASE-T ou 100BASE-TX, RJ45
Conectores de ficha, terminais de mola Push-in

Terminais roscados

100 m (entre dois aparelhos)

6
3

230 V
46 V a 299 V

50 Hz
47 Hz a 52 Hz

70 mA
6 A

380 V
3

16 A
I / III 

-25 °C a +55 °C (-13 °F a +131 °F)
10 % a 95 %, sem condensação

0 m a 3000 m

210 / 75 / 90 mm (8,27 / 2,95 / 3,54 in)
0,3 kg (0,66 lb)

Armário de contadores ou quadro
Montagem em calha DIN

IP20
Italiano, alemão

Ver Sunny Explorer

Entradas digitais, IEC 61850-7-2
Integrado, não requer manutenção

No mínimo, 5 s
LED

Sunny Explorer
Botões

Relógio de tempo real
5 anos

CEI 0-21

GRIDGATE-20

dados técnicos sMa Grid Gate
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O Power Plant Controller oferece soluções inteligentes e flexíveis de regulação de parque para todas as 
centrais fotovoltaicas na ordem dos megawatts. Tanto é adequado para centrais fotovoltaicas com inversores 
centrais como para sistemas com inversores de string descentralizados. O recurso a ferramentas de simula-
ção permite, mesmo antes da colocação em serviço de uma central fotovoltaica, ilações valiosas relativas ao 
comportamento do Power Plant Controller e ao dimensionamento do sistema. A parametrização e a configu-
ração do Power Plant Controller são confortavelmente efectuadas à distância. Através da fácil capacidade 
de expansão a novos protocolos de comunicação, dos standards para ligação individual e do seu conceito 
modular, ele está bem preparado para futuros requisitos aplicáveis a centrais fotovoltaicas. 

Flexível
•  Para todas as topologias de sistema
•  Conceito modular de sistema para

responder a requisitos individuais
•  Facilmente expansível com novos 

protocolos e standards

preciso
•  Regulação exacta da tensão de 

rede
•  Regulação das potências activa 

e reactiva, bem como do factor de 
potência

•  Accionamento individual de cada 
um dos inversores no parque

Confortável
•  Configuração e parametrização por 

acesso remoto
•  Fácil instalação graças à construção 

compacta
•  Servidor web integrado

rentável
•  Funcionamento fiável para máxima 

disponibilidade
•  Cumprimento de especificações 

universais para integração na rede 
e certificação internacional de siste-
mas

Regulação de parque flexível para todas as centrais fotovoltaicas
poWer pLaNt CoNtroLLer

dispoNÍveL
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rendimentos máximos – redes estáveis

O Power Plant Controller garante os mais 
elevados rendimentos ao operador do sis-
tema e contribui para a estabilidade das 
redes de fornecimento. Ele cumpre as espe-
cificações universais dos operadores das 
redes eléctricas através da sua capacidade 
de regular rápida e precisamente a tensão, 
as potências activa e reactiva ou o factor 
de potência no ponto de injecção na rede.

Com o SMA Power Plant Controller, as 
grandes centrais de energia solar cumprem 
todos requisitos aplicáveis a centrais mo-
dernas que procuram uma maior compe-
titividade. 

rendimentos mais elevados para o 
operador do sistema

A capacidade de regulação rápida e pre-
cisa garante ao operador rendimentos 
optimizados. É possível reduzir os tempos 
de paragem e garantir uma operação do 
sistema isenta de problemas. Através da 
configuração e monitorização remotas, 
reduzem-se os custos de manutenção no 
campo de módulos. 

Mais estabilidade para o operador da 
rede

Com o Power Plant Controller, o compor-
tamento do parque torna-se um factor cal-
culável na rede eléctrica. Ele cumpre todos 
os requisitos relativos à regulação da rede, 
cuja estabilidade está sempre garantida. A 
vantagem: integração segura de grandes 
centrais fotovoltaicas nas redes de abaste-
cimento de electricidade. 
 
Maior segurança para o projectista

Os projectos de centrais eléctricas na or-
dem dos megawatts tornam-se realidade 
com as soluções da SMA. O Power Plant 
Controller implementa os requisitos dos 
operadores de redes em qualquer parte 
do mundo. A sua construção compacta 
possibilita a aplicação fácil e flexível em 
todas as topologias de sistema. 

sMa plant Control system

power plant Controller – o eixo da central fotovoltaica

O Power Plant Controller controla a central fotovoltaica para que esta se ajuste aos re-
quisitos da rede eléctrica ou do operador da rede em qualquer fase da operação.

•  Regulador eficiente do sistema fotovoltaico com rápida estrutura de comunicação
•  Centro de comando para recolha, análise e implementação de valores de medição
•  Ponto de recepção de todas as ordens internas e externas de comando e regulação
•  Centro de comando para coordenação dos inversores na central
•  Levantamento em tempo real de todas as condições na rede (V, f, Q) e na central 

fotovoltaica
•  Conceitos flexíveis e expansíveis para soluções individuais de hardware e software

Fluxo de energia

Comunicação e regulação

Ponto de transferência para a rede

rede eléctrica pública assistência sMa sCada sala de controlo do cliente

operador da rede

power plant Controller sala de controlo nas instalações

Valores de medição
CeNtraL  
FotovoLtaiCa

Monitorização e controlo
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Uma monitorização segura e precisa é assim: através da comparação e da análise de cada uma das correntes 
de strings, o Sunny String-Monitor permite uma monitorização precisa e fiável do rendimento fotovoltaico. 
Com a sua grande diversidade de variantes, o dimensionamento do sistema torna-se ainda mais flexível. O 
Sunny String-Monitor garante a mais elevada segurança do sistema e a maior protecção dos módulos através 
da separação imediata de strings danificadas. Outro ponto positivo é o novo descarregador combinado que 
assegura a protecção ideal contra raios e sobretensões. A caixa robusta de tamanho único torna-o ideal para 
montagem na parede e na base e, graças ao plástico reforçado com fibra de vidro, pode igualmente resistir 
a condições ambientais extremas.

suNNy striNG-MoNitor
O seguro para rendimentos solares

robusto
•  Caixa em plástico reforçado com 

fibra de vidro para instalação no 
exterior

•  Caixa sólida para montagem na 
parede ou na base

•  Baixos custos de manutenção e 
desgaste reduzido graças ao longo 
tempo de vida útil

Flexível
•  Inúmeras variantes de sistema pa-

ra um dimensionamento flexível
•  Fusíveis adequados a cada tipo 

de módulo
•  Possibilidades de ligação simples 

e flexíveis

rentável
•  Poupanças substanciais nos custos 

graças à protecção optimizada
•  Redução de custos através da 

múltipla alocação dos canais de 
medição

•  Monitorização precisa dos rendi-
mentos fotovoltaicos com maior 
exactidão da medição

seguro
•  Precisão na detecção e monitori-

zação de avarias de strings
•  Segurança melhorada do sistema 

e dos módulos
•  Descarregador combinado e inte-

grado para protecção contra raios 
e sobretensões

dispoNÍveL
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Figura: 
Exemplo de sistema com 192 strings de 24 módulos (Impp 8 A) 
e uma potência de 240 Wp

Monitorização e controlo
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suNNy striNG-MoNitor
ssM 8 / ssM 16 / ssM 24

variantes de ligação sunny string-Monitor 24
entradas/fusíveis de string

sunny string-Monitor 8
entradas/fusíveis de string

sunny string-Monitor 16
entradas/fusíveis de string

8 / 8

16 / 8

16 / 16

24 / 8

24 / 24

32 / 16

32 / 32

48 / 48

16 / 16

32 / 16

32 / 32

48 / 16

48 / 48

24 / 24

48 / 24

48 / 48
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Podem ser entregues diversas variantes de Sunny String-Monitor, com um diferente número de entradas de string e de fusíveis de string. Tal permite uma grande flexibili-
dade no dimensionamento do sistema. Ajustado perfeitamente à arquitectura do sistema, conseguem-se assim soluções individuais e ideais para a protecção e a monito-
rização de todas as strings fotovoltaicas. 

Monitorização e controlo

entrada (CC)
Tensão máx. de entrada
Número de canais de medição
Corrente máx. de string por canal de medição
Corrente nominal fusível de string 

Característica dos fusíveis
Modelo de fusível
Número de entradas de string
Número de fusíveis de string
Ligação dos cabos de strings
Área de vedação da união roscada do cabo
Tipo de conector
saída (CC)
Tensão máx. de saída
Corrente máx. de saída
Saída CC
Tipo de terminal 

Secção do condutor
Ligação no barramento
Número de saídas CC
dados gerais
Grau de protecção (conforme a IEC 60529)
Material da caixa
Classe de protecção (conforme a IEC 62103)
Dimensões do distribuidor de parede (L / A / P) 

Peso do distribuidor de parede  
(depend. da configuração)
Gama de temperatura de serviço
Valor máx. admissível da humidade relativa  
(com condensação)
Altitude máx. de operação acima do nível médio do mar
Comunicação
Registo de dados
equipamento
Interruptor-seccionador
Interruptor-seccionador com contacto de sinalização
Interruptor-seccionador com teledisparo
Descarregador de sobretensões
Montagem sobre uma base
Entrada digital 

● Equipamento de série ○ Opcional — Não está 
disponível
Designação do modelo

1000 V
24

25 A
6 A, 10 A, 12 A, 15 A,  

20 A, 25 A, 30 A
gPV

10 x 38
24 / 48
24 / 48

União roscada de cabos / conector
5 a 10 mm

Sunclix 6 mm² / Sunclix 16 mm²

1000 V
280 A

Barramento / terminal
Terminal com estrutura em V de 

Al/Cu
25 a 400 mm²

Pontas terminais de olhal M12
1 / 2

IP54
Plástico reforçado com fibra de vidro

II
1058 mm / 848 mm / 245 mm 

(41,65 / 33,39 / 9,65 in)
70 kg (154,3 lb) 

-25 °C a +50 °C
0 % a 95 %  

2000 m
RS485

Sincronizado via broadcast

○
○
○ 

Tipo 2 / combi (1/2)
○

Monitorização descarregador  
de sobretensões

SSM24-21

dados técnicos sunny string-Monitor 24

1000 V
8

25 A
6 A, 10 A, 12 A, 15 A,  

20 A, 25 A, 30 A
gPV

10 x 38
8 / 16 / 24 / 32 / 48
8 / 16 / 24 / 32 / 48

União roscada de cabos / conector
5 a 10 mm

Sunclix 6 mm² / Sunclix 16 mm²

1000 V
200 A

Barramento / terminal
Terminal com estrutura em V de 

Al/Cu
25 a 400 mm²

Pontas terminais de olhal M12
1 / 2

IP54
Plástico reforçado com fibra de vidro

II
1058 mm / 848 mm / 245 mm 

(41,65 / 33,39 / 9,65 in)
70 kg (154,3 lb) 

-25 °C a +50 °C
0 % a 95 %  

2000 m
RS485

Sincronizado via broadcast

○
○
○

Tipo 2 / combi (1/2)
○

Monitorização descarregador  
de sobretensões

SSM8-21

1000 V
16

25 A
6 A, 10 A, 12 A, 15 A,  

20 A, 25 A, 30 A
gPV

10 x 38
16 / 32 / 48
16 / 32 / 48

União roscada de cabos / conector
5 a 10 mm

Sunclix 6 mm² / Sunclix 16 mm²

1000 V
280 A

Barramento / terminal
Terminal com estrutura em V de 

Al/Cu
25 a 400 mm²

Pontas terminais de olhal M12
1 / 2

IP54
Plástico reforçado com fibra de vidro

II
1058 mm / 848 mm / 245 mm 

(41,65 / 33,39 / 9,65 in)
70 kg (154,3 lb) 

-25 °C a +50 °C
0 % a 95 %  

2000 m
RS485

Sincronizado via broadcast

○
○
○

Tipo 2 / combi (1/2)
○

Monitorização descarregador  
de sobretensões

SSM16-21

sunny string-Monitor 8 sunny string-Monitor 16
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simples
•  Integração descomplicada de  

inversores SMA
•  Norma documentada de protocolo 

para rápida integração no sistema

Flexível
•  É possível utilizar perfis individuais
•  Interoperabilidade de componentes 

do sistema através de linguagem 
de protocolo normalizada, inde-
pendentemente do fabricante

Comunicativo
•  Ligação por protocolo directamente 

no inversor
•  É possível consultar valores detalha-

dos
•  Interface Ethernet de alto desempe-

nho para integração de dispositivos 
de registo de dados ou para siste-
mas fotovoltaicos operados a partir 
de salas de controlo

segurança
•  Modbus como norma industrial 

internacionalmente reconhecida e 
difundida

•  Participação da SMA, enquanto 
membro da SunSpec Alliance, na 
implementação de uma norma de 
protocolo para sistemas fotovoltai-
cos

iNterFaCe de protoCoLo ModBus
O protocolo estabelecido para a fácil integração de inversores SMA
Com a interface de protocolo Modbus, a SMA oferece a possibilidade de utilização flexível de inversores. 
As vantagens são evidentes: este protocolo industrial público e conhecido oferece a outros fornecedores a 
possibilidade de integrarem aparelhos SMA nos seus sistemas, sem conhecerem o protocolo para inversores 
específico da SMA. Deste modo, os dados do sistema são transmitidos através deste protocolo normalizado 
para posterior processamento, podendo assim ser facilmente combinados num sistema abrangendo vários 
fabricantes. Para o planeamento do sistema isto significa: a possibilidade de, em qualquer momento, utilizar 
inversores SMA no seu sistema standard favorito sem que, para tal, seja necessário ter em consideração 
especificidades dos fabricantes. Esta solução é ideal para a integração directa de inversores em sistemas da 
sala de controlo ou para ligação a sistemas de automação de edifícios.
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to requerido. Com o recurso ao protocolo 
Modbus através da interface Speedwire 
(Ethernet SMA), a consulta é feita através 
de uma interface de alto desempenho.

Custos de sistema ideais

Reduza os custos de sistema com a con-
sulta directa de dados mediante ligação 
ao inversor. Assim não é necessário passar 
por um dispositivo separado de registo de 
dados que funcione como mediador de da-
dos para uma ligação Modbus. Enquan-
to supervisor do sistema, poupa tempo e 
recursos, uma vez que só precisa de gerir o 
próprio sistema standard, em vez de vários 
sistemas de diversos fabricantes.

protocolo que não depende do  
fabricante

O Modbus é um protocolo industrial públi-
co e conhecido cuja aplicação é entretanto 
cada vez mais habitual, também no ramo 
da energia solar. Esta norma de protocolo 
documentada possibilita uma rápida inte-
gração de sistemas, assim como a inclusão 
dos aparelhos SMA. A SMA é membro da 
SunSpec Alliance, grupo de fabricantes do 
sector fotovoltaico que visa normalizar os 
dados e as formas de comunicação nos 
sistemas fotovoltaicos, independentemente 
do fabricante.

utilização do próprio dispositivo de 
registo de dados

Para si, enquanto integrador de sistemas, 
isto significa poder integrar sistemas, de 
forma simples e rápida, utilizando o per-
fil normalmente predefinido e activado 
da SunSpec Alliance. Ou então, pode até 
mesmo trocar o perfil SunSpec pelo seu 
perfil pessoal modificado e utilizá-lo com os 
inversores SMA, usufruindo da vantagem 
de um levantamento personalizado dos 
dados. Com este perfil pessoal, pode con-
tinuar a utilizar como habitualmente as suas 
próprias soluções de dispositivo de registo 
de dados. Além disso, é possível consultar 
dados detalhados dos inversores no âmbi-

Monitorização e controlo
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A solução ideal para centrais fotovoltaicas descentralizadas em termos de funcionalidade e flexibilidade: en-
quanto novo barramento de campo baseado em Ethernet, o Speedwire oferece o mais elevado desempenho 
até ao inversor. O controlo do sistema através do SMA Cluster Controller, por interface digital ou Modbus TCP, 
garante uma óptima gestão da rede e o cumprimento dos requisitos legais e normativos. Com a topologia em 
linha é possível operar até 75 inversores por SMA Cluster Controller. As vantagens residem na gestão eficiente 
do sistema e nas eficazes funções de monitorização e alarme. Além disso, a cablagem simples “daisy chain” 
garante flexibilidade e poupança de custos.

speedWire
A máxima taxa transferência de dados graças ao barramento de campo baseado em Ethernet

seguro
•  Sistema de futuro para monitori-

zação, controlo e regulação de 
sistemas

•  Tecnologia com componentes nor-
malizados

Confortável
•  Gestão eficiente de sistemas atra-

vés da formação de clusters
•  Monitorização e controlo de 

75 inversores por cluster com to-
pologia em linha ou estrela

potente
•  Sistema eficiente de barramento 

baseado em Ethernet (tecnologia 
de 100 Mbits) até ao inversor

Flexível
•  Sistema redimensionável via 

Cluster Controller

dispoNÍveL
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Futuro garantido por fios

O barramento de campo Speedwire da 
SMA é mais do que apenas a ligação por 
cabo entre inversores. Trata-se de um siste-
ma conjugado para oferecer tudo num pa-
cote: a base de uma rede de comunicação 
do futuro para centrais fotovoltaicas des-
centralizadas com um grande número de 
inversores distribuídos. Um SMA Cluster 
Controller pode agrupar, monitorizar e 
controlar até 75 aparelhos num cluster.

A utilização de Speedwire como sistema 
geral de barramento de alta velocidade 
permite não só a monitorização de siste-
mas com futuro assegurado, como também 
um controlo e uma regulação fiáveis do sis-
tema. Assim cumpre-se uma série de requi-
sitos normativos e legais - nacionais e inter-
nacionais.

alto desempenho para uma gestão 
profissional de sistemas

O Speedwire da SMA oferece sempre as 
mais elevadas taxas de transferência de 
dados até ao inversor. Em termos concre-
tos, isto significa que o operador do sistema 
pode confiar na tecnologia de 100 Mbits 
para a monitorização, o controlo e a regu-
lação do sistema.

A formação de clusters não só garante uma 
gestão eficiente do sistema, como também 
permite uma monitorização de alto desem-
penho e o envio de alarmes em caso de 
erro. Além disso, com a confortável cabla-
gem “Daisy Chain”, o Speedwire propor-
ciona uma enorme poupança em termos de 
custos e de tempo. A colocação em serviço 
é fácil graças à opção “plug & play” para 
configuração automática da rede (DHCP).

Flexibilidade como standard

A flexibilidade desempenha um papel primor-
dial na ligação à gestão operacional.O siste-
ma modular pode ser expandido conforme 
as necessidades mediante adição de mais 
clusters. Tal não só permite a simples expan-
são do sistema a nível de clusters, como tam-
bém a ligação flexível ao sistema de gestão 
operacional ou sistema SCADA via Modbus 
TCP. 

A possibilidade de utilizar componentes de 
rede normalizados oferece grande flexibili-
dade, bem como uma poupança atractiva 
em termos de custos e recursos.

Além disso, existe a possibilidade de amplia-
ção através do SMA Power Plant Controller 
enquanto interface para o operador da rede.

Vista geral do sistema: grande sistema fotovoltaico descentralizado com barramento de campo SMA Speedwire, SMA Cluster Controller e SMA Power Plant Controller

Monitorização e controlo



112

FaQ – respostas claras a questões frequentemente colocadas

1. por que razão faz sentido a utilização da comunicação speedwire?
O cumprimento dos requisitos legais e normativos não é possível com a tecnologia RS485 convencional. A nossa solu-
ção: o sistema de barramento de alto desempenho Speedwire com protocolo para inversores concebido para o futuro. 
Só assim podem ser cumpridos com segurança os requisitos nacionais e internacionais.

2. speedwire é o mesmo que ethernet?
Não. O Speedwire não é equiparável à Ethernet. É um sistema baseado em Ethernet com um protocolo optimizado  
para inversores.

3. Que inversores sMa são compatíveis com speedwire?
Existe uma interface Speedwire de encaixe que está disponível, como opção, para os seguintes inversores:
STP 20000TLHE-10, STP 15000TLHE-10, STP 20000TLEE-10, STP 15000TLEE-10, STP 10000TL-10, STP 12000TL-10,  
STP 15000TL-10, STP 17000TL-10, STP 5000TL-20, STP 6000TL-20, STP 7000TL-20, STP 8000TL-20, STP 9000TL-20, 
SB 2500TLST-21, SB 3000TLST-21, SB 3000TL-21, SB 3600TL-21, SB 4000TL-21, SB 5000TL-21, SB 1300TL-10,  
SB 1600TL-10, SB 2100TL, SB 3300-11, SB 3800-11, SMC 6000A-11

4. de que forma é disponibilizada a interface speedwire?
As respectivas interfaces são oferecidas como opção ou, se solicitado, montadas directamente no inversor.

5. Que solução oferece a sMa como interface para outros fornecedores?
Para este caso está planeada uma interface Modbus TCP para inversores.

6. o speedwire é equiparável ao Webconnect?
Não. Webconnect é uma funcionalidade baseada em Speedwire, destinada principalmente a sistemas fotovoltaicos 
privados, que possibilita um envio directo de dados para o Sunny Portal sem necessidade de outros aparelhos SMA.

7. Como se pode integrar sistemas fotovoltaicos antigos no sistema de barramento speedwire?
Não há problema: para a integração de sistemas antigos está planeado um gateway RS485/Speedwire.

Ficha técnica
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