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1 INTRODUÇÃO
1.1 OBJETIVO DE MANUAL
Este guia contém informações sobre as precauções a serem usadas durante o manuseio
e a instalação dos módulos fotovoltaicos SIRIUS ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA, além de
instruções técnicas a serem seguidas durante a instalação, montagem, fiação e
manutenção dos mesmos. SIRIUS ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA a seguir denominado
"SIRIUS". Qualquer divergência em relação ao conteúdo deste manual durante o
manuseio, instalação ou manutenção dos produtos da SIRIUS tornará a garantia e
quaisquer garantias inválidas e sem efeito.
Informações para instaladores
•

Os instaladores devem ler e entender este manual antes da instalação.

•

Certifique-se de que a instalação, operação e manutenção do seu sistema
fotovoltaico sejam realizadas apenas
por pessoas qualificadas, capazes de executar os procedimentos técnicos
descritos neste manual, ou seja, planejadores, instaladores e pessoal de
manutenção, e sejam executados de acordo com todas as precauções de
segurança neste manual e em todos e quaisquer códigos locais aplicáveis. Se
você não possui essas qualificações, não poderá executar o trabalho descrito
aqui, exceto para limpeza.

•

Este manual e as instruções aqui contidas fazem parte do produto e, portanto,
devem ser mantidos por toda a vida útil da instalação solar.

Informações para operadores
•

Mantenha estas instruções seguras durante toda a vida útil da instalação solar.

•

Entre em contato com o fornecedor da sua fábrica para obter informações sobre
os requisitos formais para
sistemas solares. Certifique-se de aprender sobre as diretrizes e os requisitos de
permissão das autoridades
locais responsáveis e dos fornecedores de energia antes da instalação da usina
solar.

•

Recomendamos que você proteja seu sistema solar contra riscos naturais (por
exemplo, contra raios).

1.2 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
•

Estas instruções são válidas apenas para produtos da SIRIUS.

•

As informações neste manual são baseadas no conhecimento e na experiência
da SIRIUS e acredita-se que sejam confiáveis; mas essas informações, incluindo
especificação do produto (sem limitações) e sugestões, não constituem garantia,
expressa ou implícita. A SIRIUS reserva-se o direito de alterar o manual, os
produtos fotovoltaicos, as especificações ou as folhas de informações do produto
sem aviso prévio.

•

Devido ao uso deste manual e às condições ou métodos de instalação, operação,
uso e manutenção de produtos fotovoltaicos estão fora do controle da SIRIUS, a
SIRIUS não assume nenhuma responsabilidade por danos, perdas ou despesas
decorrentes de ou de alguma forma relacionados a instalação, operação, uso ou
manutenção. A SIRIUS não assume nenhuma responsabilidade além da
capacidade funcional e segurança dos módulos. Este manual é apenas para
referência.

•

Nenhuma licença é concedida por implicação ou de outra forma sob qualquer
patente ou direito de patente.

•

Se suas perguntas não forem abordadas adequadamente neste manual, entre em
contato primeiro com o fornecedor do sistema. Você pode encontrar mais
informações em nosso site: http://www.siriuser.com/

1.3 IDENTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO

Cada módulo possui etiquetas que fornecem as seguintes informações:
•

Nameplate (etiqueta de identificação): descreve o tipo de produto;
potência nominal, corrente nominal, tensão nominal, tensão de circuito
aberto, corrente de curto-circuito, tudo conforme medido em condições
de teste padrão; peso, dimensão etc.; a tensão máxima do sistema é de
1000/1500 volts DC é mostrada na placa de identificação. A classificação
máxima do fusível também é mostrada.

2 ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 DIRETRIZES GERAIS DE SEGURANÇA
PERIGO! Perigo devido a choque elétrico!
Todas as instalações devem ser executadas em conformidade com todos
os códigos regionais e locais aplicáveis ou outros padrões elétricos
nacionais ou internacionais, conforme aplicável.

• Um módulo solar gera eletricidade e tensão mesmo com baixa intensidade de
iluminação.
• Desconectar fisicamente os contatos em um circuito elétrico ativo pode causar
arqueamento, resultando em ferimentos graves ou mortais. A gravidade aumenta
quando vários módulos são conectados em série.
• Cubra os módulos solares com material opaco por toda a duração da montagem.
Somente então o módulo é desenergizado de forma confiável.
• Nunca desconecte os plugues quando estiver sob carga. Esteja ciente de que mesmo
sem a presença da luz do dia, a carga residual ainda pode estar presente na planta.
Certifique-se de que os módulos sejam desconectados primeiro do inversor antes de
abrir qualquer contato na instalação solar.
• A luz solar concentrada artificialmente não deve ser direcionada ao módulo. Os
módulos solares produzem energia elétrica quando a luz brilha na superfície frontal. A
tensão DC pode exceder 30V. O contato com uma tensão CC de 30V ou mais é
potencialmente perigoso.
• No caso de tensões de módulo ou de fase superiores a 120 V, a faixa de tensão extrabaixa é deixada. Tomar as medidas de proteção e precaução necessárias.
• Não insira peças eletricamente condutoras nos plugues e na caixa de derivação. Não
toque nos contatos ou nos terminais expostos.
• Mantenha crianças e pessoas não autorizadas afastadas dos módulos.
• No caso de módulos danificados ou erros operacionais do painel solar, sempre entre
em contato com o instalador ou com o Atendimento Técnico da SIRIUS.
• Não use ornamentos metálicos ou dispositivos metálicos ao instalar ou solucionar
problemas de sistemas fotovoltaicos.

ATENÇÃO! Perigo de ferimentos devido a cacos de vidro! Risco de
ferimentos devido à queda de módulos!
Os módulos são feitos principalmente de vidro e, portanto, devem ser
manuseados com os devidos cuidados.
•

Para garantir uma montagem segura, familiarize-se com todos os regulamentos
nacionais aplicáveis para segurança do trabalho e prevenção de acidentes.

•

Use roupas de proteção adequadas (por exemplo, sapatos de segurança, luvas
de proteção) para evitar ferimentos.

•

Se o vidro frontal estiver quebrado ou a folha de trás estiver rasgada, o contato
com qualquer superfície do módulo ou o quadro pode causar choque elétrico.

2.2 PRECAUÇÃO DO PRODUTO
•

Não tente desmontar os módulos.

•

Não remova nenhuma placa de identificação ou componente anexado dos
módulos.

•

Não abra a caixa de junção sob nenhuma circunstância.

•

Realize apenas modificações nos módulos que foram confirmados por SIRIUS por
escrito com antecedência.

•

Não realize nenhuma perfuração extra (por exemplo, para fixadores) nos
módulos.

•

Use apenas ferramentas isoladas aprovadas para trabalhos em instalações
elétricas.

•

Não use concentradores de luz (por exemplo, espelhos ou lentes) para tentar
aumentar a capacidade do módulo. O módulo pode estar danificado. Isso
também anula a garantia.

2.3 DIRETRIZES DE SEGURANÇA DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Transporte e instalação inadequados podem daniﬁcar o módulo. Para evitar danos nos
módulos:

•

Transporte os módulos em sua embalagem original até a instalação.

•

Armazene os módulos com segurança em salas frescas e secas. A embalagem
não é resistente às intempéries!

•

Proteja os módulos contra arranhões e outros danos, especialmente contra
impactos nas bordas ou
armazenamento inadequado.

•

Garantir que os módulos não entortem devido ao seu peso.

•

Não encostar um módulo com as bordas desprotegidas. Isso pode danificar o
módulo e a estrutura.

•

Não levante ou mova os módulos usando os cabos ou a caixa de junção sob
nenhuma circunstância!

•

Não coloque os módulos com força em nenhuma superfície.

•

Não submeta as superfícies do módulo a tensões mecânicas.

•

Não pise nos módulos.

•

Não deixe cair ou coloque objetos nos módulos.

3 INSTALAÇÃO MECÂNICA
3.1 SELECIONAR O LOCAL ADEQUADO
•

Os módulos são certificados de acordo com a norma IEC 61215 e outros para
operação segura em climas moderados. O operador precisa considerar o efeito
da altura na operação do módulo, quando os módulos são instalados em lugares
altos.

•

Não exponha os módulos a produtos químicos.

•

Não coloque os módulos em água parada. O grau de projeção da caixa de
junção é IP67 / IP68.

•

Não instale os módulos perto de gases e vapores inflamáveis (por exemplo,
recipientes de gás) ou perto
de chamas abertas e materiais inflamáveis. Os módulos solares não são
equipamentos operacionais à prova de explosão.

•

Se houver exposição ao sal (ou seja, ambientes marinhos) e enxofre (ou seja,
fontes de enxofre, vulcões), existe o risco de corrosão. Não é recomendável
instalar os módulos quando a distância for inferior a 100 m; e é recomendável
instalar os módulos com a função anti-sal, quando a distância estiver entre 100m
e 1km.

•

Um módulo é considerado livre de sombra quando é totalmente sombreado ao
longo do ano (por exemplo, edifícios, chaminés, árvores). Deve-se evitar o
sombreamento parcial dos módulos (por exemplo, fios aéreos, sujeira, neve).

3.2 SELECIONAR ESTRUTURA DE SUPORTE APROPRIADA
Observe sempre as instruções e precauções de segurança incluídas nas estruturas de
suporte a serem usadas com os módulos. Instale cada módulo em uma estrutura de
montagem:
•

Deve ser feita de material durável, resistente à corrosão e resistente a UV.

•

Permite transferir forças no módulo para a subestrutura da montagem.

•

Que garante que nenhuma tensão mecânica (por exemplo, causada por
vibrações, torções ou expansão) seja gerada no módulo.

•

Que garante ventilação traseira suficiente do módulo.

•

Que garante estabilidade a longo prazo.

•

Que não causará corrosão galvânica em caso de contato direto com metais (ou
seja, fio de aterramento, parafusos,
arruelas, etc.)

•

Que permite expansão e contração sem esforço devido a variações naturais da
temperatura ambiente.

3.3 INSTALAÇÃO GERAL
Os módulos conectados em série devem ser instalados na mesma orientação e ângulo.
Orientações ou ângulos diferentes podem causar perda de potência devido à mudança
na exposição à luz solar.
•

Ao desenvolver o layout final do sistema fotovoltaico, considere manter um
acesso adequado para permitir os trabalhos de manutenção e inspeção. Para
minimizar o risco no caso de um raio indireto, evite formar loops ao projetar o
sistema.

•

Os módulos podem ser instalados no formato paisagem ou retrato.

•

Instale o módulo de forma que a caixa de junção esteja posicionada na área
superior do módulo e os fios pendam para baixo .

•

O ângulo de inclinação ideal do módulo depende da respectiva latitude.
Recomendamos uma ferramenta de simulação fotovoltaica para garantir a
orientação ideal.

Montagem no Solo
•

Selecione a altura do sistema de montagem para evitar que a borda mais baixa
do módulo fique coberta de neve por um longo tempo no inverno, em áreas com
fortes nevascas.

•

Além disso, assegure-se de que a parte mais baixa do módulo seja colocada alta
o suficiente para não ficar sombreada por plantas ou árvores ou danificada pela
areia e pedras provocadas pelo vento.

Montagem no Telhado
•

Ao instalar um módulo em um telhado ou prédio, verifique se ele está bem preso
para não pode cair devido às cargas de vento ou neve.

•

Forneça ventilação adequada sob um módulo para resfriamento; a altura
recomendada é de 10 cm. É necessária uma folga de 1/4 de polegada (6,35 mm)
ou mais entre os módulos para permitir a expansão térmica das estruturas.

•

Para aplicações de montagem no telhado, o conjunto deve ser montado sobre
uma cobertura resistente ao fogo classificada para a aplicação. Os módulos
SIRIUS foram listados como Classe C, de acordo com a norma UL790.

•

Qualquer penetração no telhado necessária para montar o módulo deve ser
adequadamente vedada para evitar vazamentos.

•

Em alguns casos, pode ser necessário uma estrutura de suporte especial.

•

A instalação de módulos solares no telhado pode afetar o isolamento contra
incêndio da construção civil.

•

Não instale módulos em um telhado ou prédio durante ventos fortes para evitar
acidentes.

•

Todas as estruturas de suporte do módulo usadas para suportar módulos
fotovoltaicos em ângulos de
inclinação corretos devem ter carga de vento e neve classificada pelos códigos
locais e civis apropriados antes da instalação.

Montagem em Postes
•

Ao instalar um módulo em um poste, escolha uma estrutura de montagem de
poste e módulo que resista a ventos previstos para a área.

3.4 MÉTODOS DE INSTALAÇÃO
(a) Instalação de fixação
Os módulos podem ser instalados com braçadeiras (grampos). Os módulos devem ser
firmemente fixados à estrutura de montagem com quatro grampos na estrutura longa.

•

Os módulos devem estar devidamente presos ao suporte, para que
possam suportar a condição de carga ativa, incluindo a elevação do
vento, à pressão para a qual foram certificados. É responsabilidade do
instalador garantir que os grampos usados para prender os módulos
sejam fortes o suficiente.

•

Os módulos não estão sujeitos a cargas de vento ou neve que excedam
as cargas máximas admissíveis.

•

Os grampos do módulo utilizados não devem entrar em contato com o
vidro frontal e não devem deformar a armação. Evite efeitos de sombra
dos grampos do módulo. Os orifícios de drenagem na estrutura do
módulo não devem ser fechados ou obscurecidos pelos grampos.

•

O módulo instalado com grampos na estrutura frontal para carga de
2400Pa e 5400Pa (veja a figura a seguir) e consulte a tabela a seguir.

INSTALAÇÃO DE FIXAÇÃO

INSTALAÇÃO DO BRAÇO MÉDIO

•

Use uma chave dinamométrica para a instalação, e a compressão de cada
grampo não pode ser forte para evitar possíveis danos às estruturas do módulo.
A compressão máxima recomendada para cada grampo é 20MPa (2900PSI).

•

A estrutura de montagem do módulo deve ser feita de material durável,
resistente à corrosão e UV. Todo o material de montagem (arruela de pressão /
arruela plana / arruela / porca) deve ser do tamanho M8 em aço inoxidável

•

O comprimento mínimo recomendado para cada grampo é de 150 mm.

•

Os módulos foram projetados para resistir a uma carga estática e o valor da
resistência pode diminuir se os módulos não forem montados seguindo as
instruções acima.

•

Este manual é apenas para referência. O cliente pode selecionar o manual de
instalação correspondente com base no módulo adquirido.

(b)Fixação com parafusos
•

A estrutura de cada módulo possui 8 orifícios de montagem (comprimento *
largura: 14 mm * 9 mm) usados para fixar os módulos para suportar a estrutura.
Sempre use todos os oito orifícios de montagem para fixar os módulos.

O módulo instalado com parafusos na estrutura frontal para carga de 2400Pa e 5400Pa
(veja a figura a seguir) e consulte a tabela a seguir.

•

Os módulos devem ser firmemente fixados à estrutura de montagem usando
orifícios de montagem pré-perfurados na estrutura.

•

Os módulos devem ser parafusados para suportar estruturas através dos orifícios
de montagem localizados apenas nos flanges traseiros da estrutura. Não faça furos
adicionais. Isso anulará a garantia.

•

Use materiais de fixação adequados à prova de corrosão. Todo o material de
montagem (arruela de pressão / parafuso / arruela plana / porca) deve ser do
tamanho M8 em aço inoxidável.

•

Siga as diretrizes de montagem recomendadas pelo fornecedor da montagem
fotovoltaica. O projeto de montagem deve ser certificado por um engenheiro
profissional registrado.

•

O projeto e os procedimentos de montagem devem cumprir os códigos locais e
todas as autoridades competentes. Use uma chave dinamométrica para
instalação. Os torques de aperto devem estar entre 10 e 17 Nm para

•

os parafusos de rosca grossa M8, dependendo da classe de qualidade dos
parafusos.

•

Verifique se as aberturas de drenagem da estrutura são deixadas abertas após a
instalação para permitir o escoamento da água. Isso evita danos causados pelo
gelo.

•

Instale o módulo de forma que a água da chuva e o derretimento da neve possam
escorrer livremente para evitar água parada.

•

Este valor de resistência pode diminuir se os módulos não forem montados
seguindo as instruções acima.

4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
4.1 SELEÇÃO DE MÓDULO
Conecte apenas módulos do mesmo tipo, mesmas configurações e mesma classe de
potência no mesmo sistema. Esta é a única maneira de obter rendimentos ideais.

4.2 FATOR DE SEGURANÇA
Sob condições normais, um módulo fotovoltaico pode enfrentar condições que
produzem mais corrente e / ou tensão do que as relatadas nas STC (Condições de Teste
Padrão). Consequentemente, os valores de ISC e VOC marcados nos módulos devem
ser multiplicados por um fator de 1,25 ao determinar as classificações de tensão dos
componentes, as capacidades dos condutores, os tamanhos dos fusíveis e o tamanho
dos controles conectados à saída do módulo.
Como alternativa, todos os regulamentos nacionais válidos para a instalação de
sistemas elétricos devem ser aplicados.
O instalador precisa prestar mais atenção para evitar o fenômeno PID, ao instalar o
sistema elétrico.

4.3 FATOR DE SEGURANÇA
•

Antes de instalar os módulos, entre em contato com as autoridades apropriadas
para determinar as permissões, os requisitos de instalação e inspeção a serem
aplicados ao seu site e instalação.

•

Verifique os códigos de construção aplicáveis para garantir que a construção ou
estrutura (teto, fachada, suporte, etc.) onde os módulos estão sendo instalados
sejam fortes o suficiente para suportar o peso dos módulos e de todos os outros
componentes do sistema.

•

Módulos com características elétricas diferentes não devem ser conectados
diretamente em série. O número máximo de módulos que podem ser
conectados em uma sequência de séries deve ser calculado de acordo com os
regulamentos aplicáveis, de modo que a tensão máxima especificada do sistema
dos módulos e todos os outros componentes elétricos DC não serão excedidos
em operação em circuito aberto na temperatura mais baixa esperada no local do
sistema fotovoltaico.

•

O fator de correção para a tensão em circuito aberto pode ser calculado com
base na seguinte fórmula: CVoc=1-α Voc×(25-T). T é a temperatura ambiente
mais baixa esperada no local do sistema. α(%/°C) é o coeficiente de temperatura
do módulo selecionado Voc (consulte a datasheet correspondente). Também o
IEC TS 625487.2 descreve como confirmar o fator de modificação de Voc para
temperatura.

•

Se os módulos puderem ser instalados em paralelo eletricamente, cada módulo
(ou série de módulos assim conectados) deve receber o fusível de série máximo
especificado. Para aplicações que exigem altas correntes, vários módulos
fotovoltaicos podem ser conectados em paralelo; Se a corrente total for igual à
soma das correntes individuais, cada módulo (ou série de módulos assim
conectados) deve receber o fusível de série máximo especificado. O número
recomendado de módulos em paralelo é apenas um.

•

Use somente cabo solar especial e plugues adequados (a fiação deve ser
colocada em um conduíte resistente à luz solar ou, se exposto, deve ser
resistente à luz solar) de acordo com os códigos locais de incêndio, construção e
elétrica. Verifique se estão em perfeitas condições elétricas e mecânicas.

•

Use apenas cabos solares como cabos de conexão. Use conectores do mesmo
tipo e fabricante em um sistema solar e conectores compatíveis para conectar o
inversor.

•

Verifique se todos os componentes elétricos estão em condições adequadas,
secas e seguras. Dessa forma, você evita curto-circuitos elétricos ou tensões de
contato perigosas devido a cabos defeituosos ou danificados.

•

Evite sempre o esforço mecânico da conexão sem cabo.

•

Garanta uma conexão firme entre os conectores individuais (especialmente o
inversor). Verifique se eles estão ligados juntos corretamente.

4.4 FATOR DE SEGURANÇA
Todas as estruturas do módulo devem ser conectadas a um aterramento. O fio de
aterramento deve ser devidamente preso à estrutura do módulo para garantir um bom
contato elétrico. Use o conector do tipo recomendado ou equivalente para este fio. Um

eletricista qualificado deve fazer a conexão à terra. O cabo que conecta a terra deve ser
um fio de cobre com 12AWG.

•

Use os orifícios marcados
. Para criar a conexão condutora (a estrutura é
anodizada), use porca de aço inoxidável M3, M3.5; duas arruelas de aço
inoxidável, arruela plana de aço inoxidável M3, M3.5; arruela elástica de aço
inoxidável M3, M3.5; fio de cobre M3, M3.5 e parafuso de aço inoxidável M3,
M3.5.
1. Fios de cobre com arruela em concha M3 × M3.5 devem ser colocados através
do parafuso;
2. Coloque a arruela de corte no parafuso, e o parafuso deve ser colocado no
orifício fixado na estrutura
de alumínio;
3.Use a porca e a arruela de corte para fixar todas as peças. O fio de cobre não
pode ser conectado ao alumínio.

•

Use o conector de aterramento apropriado para componentes, de acordo com
os regulamentos locais.

•

Não interrompa ou influencie a conexão condutora ao fazer manutenção diária.
Todos os crunodes na conexão condutora devem ser corrigidos. A rapidez não
depende de solda.

•

A polaridade negativa do aterramento do inversor no sistema é capaz de evitar
efetivamente o fenômeno PID do módulo, além disso, e é necessário um
profissional para realizar a operação de terra negativa de polaridade do inversor.

•

Se a estrutura de suporte for feita de metal, a superfície da estrutura deverá ser
galvanizada e ter excelente condutividade.

•

Montagem do clipe de aterramento (Tipo: TYCO ELECTRONICS 1954381-2).
Seleção e preparação de fios:
O clipe de aterramento aceita fios de cobre sólidos não isolados, tamanhos 12
AWG. O fio não deve ser cortado, cortado ou raspado. Não há preparação
necessária.
Espaçamento:
Deve-se tomar cuidado para evitar interferência entre os clipes de aterramento
adjacentes e outros componentes para remover o clipe de aterramento.
Remoção:
O fio pode ser removido do clipe de aterramento quando o controle deslizante é
desengatado (o controle deslizante e o parafuso estão expostos).
O parafuso deve ser afrouxado antes que o clipe de aterramento possa ser
removido da estrutura. O clipe de aterramento pode ser reutilizado até 5 vezes
após as remoções adequadas (o parafuso 8--32 e a porca sextavada ou a porca
Keps podem ser reutilizados; no entanto, o parafuso de corte de linha deve ser
substituído). O parafuso de corte de linha não pode ser reutilizado após remover
o clipe de aterramento da estrutura.
Reparo:
O clipe de aterramento não é reparável. Descarte quaisquer clipes de
aterramento com defeito ou danificados.
Ferramentas:
É necessária uma broca para perfurar os furos da estrutura. Uma chave de fenda
n ° 2 com fenda cruzada deve ser usada para prender (e remover) o parafuso do
clipe de aterramento na (e da) estrutura. Para o clipe de aterramento com o
parafuso 8--32 e a porca sextavada ou a porca Keps, um 3/8 pol. A chave deve

ser usada para prender (e remover) a porca do clipe de aterramento ao (ou a
partir) do quadro. O torque recomendado para aperto do parafuso é de 1,7 + 0,5
/ -0,2Nm (15 + 4,4 / -1,7 pol.-lbs).
O controle deslizante pode ser acionado manualmente ou um alicate de
bloqueio de canal pode ser usado para acionar o controle deslizante. Uma chave
de fenda de ponta chata deve ser usada para desengatar o controle deslizante.

PARAFUSO E PORCA
SEXTAVADA (MOSTRADA), OU
PORCA COM UMA ARRUELA
GIRO LIVRE ANEXADA

MONTAGEM

COLOCAÇÃO DO FIO

FINALIZAÇÃO

5 COMISSÃO E MANUTENÇÃO
5.1 DIODOS DE BLOQUEIO E DIODOS DE ANULAÇÃO
•

Os diodos de bloqueio impedem que a corrente flua da bateria para o módulo
quando nenhuma eletricidade está sendo gerada. É recomendável usar diodos
de bloqueio quando um regulador de carga não é usado. O seu revendedor
especializado pode aconselhá-lo sobre os tipos adequados.

•

Em sistemas com mais de dois módulos em série, a alta corrente reversa pode
fluir através das células sombreadas parcial ou totalmente quando parte de um
módulo é sombreada e o restante é exposto ao sol. Essas correntes podem fazer
com que as células afetadas fiquem muito quentes e podem até danificar o
módulo. Para proteger o módulo de tais altas correntes reversas, diodos bypass
são usados nos módulos. Todos os módulos com classificação superior a 55 watts
possuem diodos bypass já integrados na caixa de junção. No improvável evento
de falha do diodo, ele pode ser facilmente substituído; no entanto, isso anulará a
garantia, a menos que essa troca seja feita por uma pessoa autorizada.

•

Proteja-se de choques elétricos durante a depuração ou manutenção do sistema
de energia solar.

5.2 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
PERIGO! Perigo de vida devido a choque elétrico!
• Por favor, não tente corrigir problemas sozinho!
• Em caso de problemas ou módulos danificados (por exemplo, quebra
de vidro, cabos danificados), entre em contato com o instalador ou com
o Atendimento Técnico da SIRIUS.

5.3 MANUTENÇÃO
Os módulos SIRIUS são feitos para durar e requerem manutenção mínima. A sujeira é
normalmente lavada pela chuva. No entanto, a chuva pode não limpar adequadamente
a sujeira mais teimosa (ou seja, pólen, vegetação, excrementos de pássaros etc.). Essa
sujeira que obscurece a área ativa do módulo pode levar a uma redução no
desempenho do sistema. A SIRIUS recomenda a seguinte manutenção para garantir o
desempenho ideal do módulo:

•

Limpe a superfície de vidro do módulo conforme necessário. Sempre use água e
uma esponja ou pano macio para a limpeza. Um agente de limpeza suave e não
abrasivo pode ser usado para remover sujeiras mais difíceis.

•

Verifique as conexões elétricas e mecânicas a cada seis meses para verificar se
estão limpas, seguras e sem danos.

•

Se surgir algum problema, mande-os investigar por um especialista competente.
Atenção: observe as instruções de manutenção para todos os componentes
utilizados no sistema, como estruturas de suporte, reguladores de carga,
inversores, baterias, etc.

6 DADOS TÉCNICOS
Faça o download do SPEC em http: // www.siriuser.com/, se necessário.

7 REGISTRO DE MODIFICAÇÃO

www.siriuser.com

