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Estas instruções de instalação resumidas são válidas para 
os seguintes modelos de inversores: 

 ● M50A_12s

com as versões de firmware:  
DSP: 1 62 / RED: 1 26 / COM: 1 43 ou superior

O número de peça Delta encontra-se na placa de caraterísticas 
do inversor. A versão do produto está indicada na última letra do 
número de série, que se encontra também na placa de carac-
terísticas. As versões de firmware estão listadas no display, no 
menu Inverter info (Info inversor). 

A Delta atualiza continuamente os seus manuais de modo a 
colocar à sua disposição informações completas relativas à 
instalação e operação dos nossos inversores. Por esse motivo, 
antes de iniciar os trabalhos de instalação, verifique sempre se 
existe uma versão mais recente do guia rápido de instalação ou 
dos manuais completos de instalação e instruções em solarsolu-
tions.delta-emea.com.

© Copyright – Delta Electronics (Netherlands) B.V. – Todos os 
direitos reservados.

O presente manual destina-se a ser utilizado por técnicos de 
montagem.
As informações contidas neste manual não podem ser reprodu-
zidas sem a autorização prévia por escrito da Delta Electronics. 
As informações contidas no presente manual não podem ser 
utilizadas para quaisquer fins que não estejam diretamente rela-
cionados com a utilização do inversor.
Todas as informações e especificações podem ser alteradas sem 
aviso prévio.
Todas as traduções deste manual não autorizadas pela Delta 
Electronics (Netherlands) B.V. devem incluir a nota “tradução do 
manual de operação original”.

Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
Alemanha

Representante autorizado deste produto na UE: 
Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
Holanda

http://solarsolutions.delta-emea.com
http://solarsolutions.delta-emea.com
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PERIGO
Choque elétrico
Durante o funcionamento, existe no inversor 
uma tensão potencialmente fatal. Depois de 
se desligar o inversor de todas as fontes de 
corrente elétrica, esta tensão mantém-se no in-
versor ainda durante um máx. de 10 segundos. 
Por isso, antes de trabalhar no inversor, execu-
tar sempre os seguintes passos
1. Rodar o seccionador CA/CC para a posição 

OFF (DESL).
2. Desligar o inversor de todas as fontes de 

tensão CA e CC e assegurar que nenhuma 
das ligações pode voltar a ser ligada inad-
vertidamente.

3. Aguardar, no mínimo, 10 segundos até os 
condensadores internos terem descarrega-
do.

PERIGO
Choque elétrico
Existe tensão potencialmente fatal nas ligações 
CC do inversor. Se a luz incidir nos módulos 
solares, estes começam imediatamente a 
produzir corrente elétrica. Isto acontece mesmo 
que a luz não incida diretamente nos módulos 
solares.

 ► Nunca desligar o inversor dos módulos 
solares quando o mesmo se encontra sob 
carga. 

 ► Rodar o seccionador CA/CC para a posição 
OFF (DESL).

 ► Desligar a ligação da rede para que o 
inversor não possa alimentar energia à 
rede. 

 ► Desligar o inversor de todas as fontes de 
tensão CA e CC. Assegurar que nenhuma 
das ligações possa ser restabelecida 
inadvertidamente.

 ► Proteger os cabos CC contra contacto 
inadvertido.

AVISO
Choque elétrico
Se for retirada a cobertura da caixa de fusíveis, 
há peças condutoras de corrente que ficam 
expostas pelo que deixa de estar garantido o 
grau de proteção IP65.

 ► Retirar a cobertura apenas se for realmente 
necessário.

 ► Não retirar a cobertura se houver a 
possibilidade de entrar água no inversor. 

 ► Após a conclusão dos trabalhos, voltar 
a colocar corretamente a cobertura e 
aparafusar. Verificar se a cobertura veda 
bem.

 ● Para cumprir os requisitos de segurança da norma 
IEC 62109-5.3.3 e evitar danos pessoais ou patrimoniais, o 
inversor tem de ser montado e operado em conformidade 
com as instruções de segurança e de utilização do presen-
te manual. A Delta Electronics não é responsável por danos 
resultantes da não observação das instruções de seguran-
ça e de utilização do presente manual.

 ● O inversor só pode ser instalado e colocado em funcio-
namento por técnicos de montagem com a formação e 
autorização necessárias para a instalação e colocação em 
funcionamento de inversores solares ligados à rede.

 ● Todos os trabalhos de reparação no inversor têm de ser 
executados pela Delta Electronics. Caso contrário, a garan-
tia será anulada.

 ● As advertências e símbolos de aviso afixados pela Delta 
Energy Systems no inversor não podem ser removidos.

 ● O inversor apresenta um elevado valor de corrente de fuga. 
O cabo de terra tem de ser ligado antes da colocação em 
funcionamento.

 ● Não retirar nenhum cabo se o inversor estiver sob carga, 
visto existir perigo de arco voltaico acidental.

 ● Para prevenir danos causados por raios, cumprir as dispo-
sições legais em vigor no seu país.

 ● A superfície do inversor pode atingir temperaturas muito 
elevadas em funcionamento. Tocar na parte do inversor 
situada fora do display somente com luvas calçadas.

 ● O inversor é muito pesado. Para elevar e deslocar, utilizar 
um dispositivo de elevação mecânico (por ex., uma grua 
ou talha). São necessárias, pelo menos, três pessoas para 
levantar e deslocar.  

 ● Às interfaces RS485 só podem ser ligados aparelhos de 
acordo com o sistema SELV (EN 60950).

 ● Para assegurar o tipo de proteção IP65, todas as ligações 
devem estar suficientemente vedadas. Vedar as ligações 
não utilizadas com as tampas de proteção fornecidas.

Instruções básicas de segurança
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Âmbito do fornecimento

Peça Quanti-
dade

Descrição Peça Quanti-
dade

Descrição

Inversor 1 Ficha CA 1

China Aviation Optical-Electrical 
Technology Co. PVE5T125KE36

Placa de mon-
tagem 1

Anéis de veda-
ção para fichas 
CA

1

1 conjunto com 3 anéis de vedação

Ficha CC

12

Ficha Multi-Contact MC4 para CC+ 
(32.0017P0001-UR para 4/6 mm2)

Parafuso de 
ligação à terra 1

Para ligação da carcaça do inver-
sor à terra; com anilha de mola, 
anilha e anilha dentada; montado 
no inversor

12

Ficha Multi-Contact MC4 para CC– 
(32.0016P0001-UR para 4/6 mm2)

 

Instruções de 
instalação resu-
midas e instru-
ções básicas de 
segurança

1

Installations- und Betriebshandbuch

RPI M50A_12s

Deutschland Österreich SchweizBelgien

Antes de iniciar os trabalhos de instalação, veri-
ficar se o fornecimento está completo e se os 
componentes não apresentam danos.

Não utilizar componentes danificados.

Guardar a embalagem.
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Vista geral

1

2

3

4

5

6

1 Display, teclas e LED 4 Ligações elétricas
2 Caixas de fusíveis com fusíveis das strings e proteções de 

sobretensão
5 Ventiladores

3 Entradas de ar 6 Placa de características

Ligações elétricas

1 2 3 4 5 6

1 Ligação à terra 4 Ligações CC
2 Seccionador CA/CC 5 Ligação de comunicação 1
3 Ligação CA 6 Ligação de comunicação 2 (não utilizada)

Componentes do inversor
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Display, teclas e LED

10 seconds

Perigo de morte por choque elétrico

Quando o inversor está em funcionamento, é gerada no seu interior uma tensão potencialmente fatal que se 
mantém ainda durante 10 segundos depois de se desligar a alimentação elétrica.

Só podem ser abertas as caixas de fusíveis. Todas as outras partes do aparelho devem permanecer fechadas.

Antes de executar trabalhos no inversor, ler o manual fornecido e seguir as instruções nele contidas.

Este inversor não dispõe de corte de corrente através de transformador.

A carcaça do inversor tem de ser ligada à terra se tal for exigido pela regulamentação local.

Identificação nos termos da Diretiva REEE

Não eliminar o inversor no lixo doméstico, mas sim de acordo com as normas de eliminação de resíduos elétri-
cos em vigor no seu país ou na sua região.

Informações na placa de características

EXIT EXIT
Abandonar o menu atual. 

Cancelar o ajuste de um parâmetro. 
As alterações não são assumidas.

Para baixo
Deslocar para baixo no menu. 

Diminuir o valor de um parâmetro 
ajustável.

Para cima
Deslocar para cima no menu. 

Aumentar o valor de um parâmetro 
ajustável.

ENT ENTER

Selecionar um item do menu. 

Abrir um parâmetro ajustável para 
processamento.

Concluir o ajuste de um parâmetro. As 
alterações são assumidas,. 

Grid Rede LED verde. Acende-se quando o 
inversor alimenta corrente à rede.

AlArm Alarm LED vermelho. Indica um erro, uma 
avaria ou um aviso.
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Planear a instalação

Local de montagem

 ► O inversor é muito pesado. A parede ou o sistema de mon-
tagem devem poder suportar o elevado peso do inversor.

 ► Utilizar sempre a placa de montagem fornecida com o 
inversor.

 ► Utilizar material de montagem (cavilhas, parafusos, etc.) 
apropriado para a parede ou para o sistema de montagem 
e para o elevado peso do inversor.

 ► Para evitar anomalias, montar o inversor numa parede 
isenta de vibrações.

 ► Se o inversor for utilizado em zonas residenciais ou edifí-
cios com animais, algumas emissões de ruído poderão ter 
um efeito perturbador. O local de montagem deverá, por 
isso, ser criteriosamente selecionado.

 ► Montar o inversor numa parede refratária.

✔ ✘ ✘

??
??

 ► Instalar o inversor de modo a que as informações no dis-
play possam ser lidas sem dificuldade e as teclas possam 
ser acionadas.

Orientação na montagem

 ► Montar o inversor na vertical.

Instalações exteriores

 ► O inversor tem o tipo de proteção IP65 e pode ser instalado 
tanto no interior como no exterior. Não obstante, deve ser 
protegido da irradiação solar direta, da chuva e da neve 
através de um telhado. 
Se o inversor sobreaquecer, por exemplo, devido à ra-
diação solar, a sua potência é reduzida. Trata-se de um 
comportamento normal do inversor que é necessário para 
proteger o sistema eletrónico interno.

 ► Em áreas com muitas árvores ou relva, é possível que a 
acumulação de pólen e outras partes de plantas obstruam 
as entradas ou os ventiladores. 
Neste caso, cobrir as entradas de ar, sem prejudicar o fluxo 
de ar pelo inversor. Limpar e testar regularmente o sistema 
de refrigeração (ver o manual de instalação e de instru-
ções). 



8 Instruções de instalação resumidas para inversor solar M50A_12s EU V5 PT 2019-10-07

Distâncias de montagem e circulação de ar

>30 cm >30 cm
> 

80
 c

m
>30 cm

>2
0 

cm

>30 cm >30 cm
> 

80
 c

m

>2
0 

cm

>30 cm

 ► Assegurar uma circulação suficiente do ar. O ar quente 
deverá poder sair para baixo. 

 ► Deixar espaço suficiente em redor de cada inversor.
 ► Não instalar inversores diretamente uns por cima dos ou-

tros, para não se aquecerem reciprocamente.
 ► Respeitar a gama de temperaturas de funcionamento 

sem diminuição de potência e a gama de temperaturas 
de funcionamento. 
Se a gama de temperaturas de funcionamento sem 
diminuição de potência for excedida, o inversor diminui a 
potência CA que é alimentada à rede. 
Se a gama de temperaturas de funcionamento for exce-
dida, o inversor interrompe a alimentação à rede. 
Trata-se de um comportamento normal do inversor que é 
necessário para proteger o sistema eletrónico interno.

Transporte e elevação do inversor

AVISO
Peso elevado
O inversor é muito pesado.

 ► O inversor deverá ser elevado e transpor-
tado, no mínimo, por 3 pessoas ou com um 
equipamento de elevação adequado.

Planear a instalação
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Dimensões

82

460 14

31
14

12
8

20

19
3

25

612

101

12 278

19
8

74
0

40
2

12

435

∅6,5

∅5,5∅5,5
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Instalar o inversor na parede

1. Fixar a placa de montagem na parede ou no sistema de 
montagem com 6 ou 12 parafusos M6. 

2. Encaixar o inversor na placa de montagem.

3. Verificar se o inversor está corretamente encaixado na 
placa de montagem.

4. Verificar se a extremidade inferior do inversor está correta-
mente fixada à parede ou ao sistema de montagem.

Montar o inversor
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5. Aparafusar bem o inversor à parede ou ao sistema de 
montagem.

Ligar a carcaça do inversor à terra

1. Aparafusar o cabo de terra ao inversor. O parafuso M4, a 
anilha de mola, a anilha e a anilha dentada estão já monta-
das no inversor. 

 

1 Anilha dentada
2 Cabo de terra com terminal
3 Anilha
4 Anilha de mola
5 Parafuso M4

2. Efetuar um teste de continuidade da ligação à terra. Se a 
ligação não tiver condutividade suficiente, raspar a tinta 
da carcaça do inversor, por baixo da anilha dentada, para 
obter um melhor contacto elétrico.

Afixar advertências no inversor
 ► Afixar todas as advertências necessárias no inversor, res-

peitando sempre a regulamentação local. 
Seguem-se alguns exemplos de advertências.

Do not work on this equipment until it is located
from both mains and  on site generation supplies.  

WARNING
Dual supply

Isolate on-site Generation Unit(s) at  ____________________________________
Isolate mains supply at _____________________________________________

Warning - Only persons authorized by DNO may remove the main cut out fuse

Aviso
Duas fontes de tensão
- Rede de distribuição
- Módulos fotovoltaicos

Separar ambas as fontes 
antes de realizar qualquer 

trabalho

Montar o inversor
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Instruções de segurança importantes
 ► Respeitar sempre as disposições específicas do seu país 

ou da sua região.
 ► Respeitar sempre as disposições específicas do seu forne-

cedor de energia.
 ► Instalar todos os dispositivos de segurança e proteção 

prescritos (por exemplo, disjuntores automáticos e/ou des-
carregadores de sobretensão).

 ► Proteger o inversor com um disjuntor adequado instalado a 
montante:

Disjuntor a montante 100 A

G N L1 L3L2

N

L1

L2

L3

PE

para o 
inversor

Disjuntor diferencial
Devido à sua construção, o inversor não pode alimentar corrente 
de falha CC à rede. O inversor cumpre assim os requisitos da 
norma DIN VDE 0100-712.
A Delta analisou possíveis ocorrências de falha em conformidade 
com as normas de instalação atualmente em vigor. As análi-
ses revelaram que não existe perigo se o inversor operar em 
conjugação com um disjuntor diferencial instalado a montante 
(disjuntor FI, RCD) tipo A. Não é necessário utilizar um disjuntor 
diferencial do tipo B.

Intensidade mínima da corrente de disparo do 
disjuntor diferencial tipo A ≥300 mA

NOTA
A intensidade necessária da corrente de disparo 
do disjuntor diferencial depende, fundamen-
talmente, da qualidade dos módulos solares, 
da dimensão do sistema fotovoltaico e das 
condições ambientais (p. ex. humidade do ar). 
Contudo, a intensidade da corrente de disparo 
não pode ser inferior à intensidade mínima da 
corrente de disparo indicada.

Unidade de monitorização da corrente de falha
A unidade de monitorização universal de corrente de falha 
(RCMU) está certificada de acordo com a norma VDE 0126 
1-1:2013-08  §6.6.2.

Fusíveis das strings integrados e proteções de sobretensão
 ► Substituir os fusíveis das strings danificados por aparelhos 

do mesmo modelo e do mesmo fabricante. 
 ► As proteções de sobretensão estão disponíveis na Delta.

Ligação à terra do inversor
O inversor tem de ser ligado à terra através do condutor PE. 
Para isso, ligar o condutor PE do cabo CA ao polo da ficha CA 
previsto para esse efeito.

Requisitos em relação ao cabo CA 

A ficha CA fornecida com o inversor apresenta as seguintes 
características técnicas:

Ligação CA
China Aviation Optical-Electri-
cal Technology Co.

PVE5T125KE36

Corrente nominal 100 A

Mín./máx. Diâmetro do cabo 37 ... 44 mm

Mín./máx. Secção transversal 
do fio 25 ... 35 mm2

Binário recomendado para os 
parafusos de ligação 3 Nm

A ficha CA só pode ser utilizada com cabo de cobre flexível.
No cálculo da secção do cabo, ter em consideração os seguintes 
fatores de influência: 

 ● Material do cabo
 ● Condições térmicas
 ● Comprimento do cabo
 ● Tipo de instalação
 ● Queda de tensão
 ● Perdas de potência no cabo

 ► Respeitar sempre as disposições de instalação de cabos 
CA em vigor no seu país.

França: Respeite as disposições de instalação da UTE 15-712-1. 
Esta norma contém disposições sobre as secções transversais 
mínimas dos cabos e sobre a prevenção de sobreaquecimento 
resultante de correntes elevadas. 
Alemanha: Respeite as disposições de instalação da VDE 0100-
712. Esta norma contém disposições sobre as secções transver-
sais mínimas dos cabos e sobre a prevenção de sobreaqueci-
mento resultante de correntes elevadas. 

Austrália/Nova Zelândia: Respeite as disposições de instalação 
da AS/NZS 5033:2005. Esta norma contém disposições sobre as 
secções transversais mínimas dos cabos e sobre a prevenção 
de sobreaquecimento resultante de correntes elevadas. 

Ligar o inversor à terra

O inversor tem de ser ligado à terra através do condutor PE. 
Para isso, ligar o condutor PE do cabo CA ao polo da ficha CA 
previsto para esse efeito.

Ligar a alimentação elétrica (CA)
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O inversor pode ser ligado a redes trifásicas 
sem condutor neutro (3P3W, 3 fases + PE) e 
redes trifásicas com condutor neutro (3P4W, 3 
fases + N + PE). 

 ► É indiferente a que contactos os vários fios 
do cabo CA são ligados.

 ► Se o inversor for ligado a uma rede sem 
condutor neutro, após a colocação em fun-
cionamento, o tipo de ligação CA tem de ser 
alterado no display para 3P3W, ver “Tipo de 
ligação CA”, S. 23.

Ligação a redes trifásicas com condutor neutro (3P3W)

L1
L2

PE
L3

L3N

L2

L1

PE

L1

L2PE

L3

Ligação a redes trifásicas sem condutor neutro (3P4W)

L1
L2

PE
N
L3

L3N

L2

L1

PE

L1

L2PE

L3N

1. Puxar todas as peças necessárias da ficha AC através do 
cabo. As peças necessárias dependem do diâmetro do 
cabo, ver figura na página seguinte.

2. Remover o isolamento do cabo e dos fios. Não torcer as 
extremidades dos fios, uma vez que isso reduz a superfície 
de contacto com os isoladores de terminal.

22 ± 2 mm

95    mm+0
-595    mm+0
-5

3. Colocar os isoladores de terminal conforme a seguinte 
tabela.

Secção transversal 
do cabo

Utilizar isoladores de terminal?

25 mm2 sim

> 25 mm2 não

4. Existem dois parafusos de ligação por condutor. Fixar sem-
pre todos os condutores com os dois parafusos de ligação.

3 Nm

2 x

Ligar a alimentação elétrica (CA)
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1
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D1

D3

1 2 3 4D1 D2 D3

X

A

B

C

43

Var Diâmetro do cabo Junta Binário (porca, 4) Folga X

A 30,8 ... 44,7 mm D1 6,5 ... 20,0 Nm 1 ... 7,5 mm

B 26,8 ... 35,4 mm D1 + D2 11,0 ... 17,0 Nm 1 ... 6 mm

C 21,9 ... 27,6 mm D1 + D2 + D3 13,0 ... 14,0 Nm 1 ... 3,5 mm

(com secção transversal do fio 
de 38 mm2) D1 + D2 + D3 12 Nm 3,5 mm

Ligar a alimentação elétrica (CA)
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5. Montar a ficha CA. 

1

2
1

2

2

3

3

3
D...

4

3
4

5

6

6. Rodar o seccionador CA/CC para a posição OFF (DESL).

7. Remover a tampa de vedação da ligação CA e guardar. 

8. Inserir a ficha CA na ligação CA do inversor e apertar. 

9. Fixar o cabo CA com uma pinça de fixação.
10. Se o inversor estiver ligado a uma rede sem condutor 

neutro, após a colocação em funcionamento, definir no 
display o tipo de ligação 3P3W, ver “Tipo de ligação CA”, 
S. 23.

Ligar a alimentação elétrica (CA)
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PERIGO
Choque elétrico
Existe tensão potencialmente fatal nas ligações 
CC do inversor. Se a luz incidir nos módulos so-
lares, estes começam imediatamente a produzir 
corrente elétrica. Isto acontece também se a luz 
não incidir diretamente nos módulos solares.

 ► Nunca desligar o inversor dos módulos 
solares quando o mesmo se encontra sob 
carga. 

 ► Rodar o seccionador CA/CC para a posição 
OFF (DESL).

 ► Desligar a ligação da rede para que o 
inversor não possa alimentar energia à 
rede. 

 ► Desligar o inversor de todas as fontes de 
tensão CA e CC. Assegurar que nenhuma 
das ligações possa ser restabelecida 
inadvertidamente.

 ► Proteger os cabos CC contra contacto 
inadvertido.

NOTA 
Intensidade de corrente máxima nas liga-
ções CC 
Se for excedida a intensidade de corrente máxi-
ma, poderá ocorrer um sobreaquecimento das 
ligações CC.

 ► Ao planear a instalação, considerar sempre 
a intensidade de corrente máxima das 
ligações CC.

NOTA 
Sistema solar mal dimensionado 
Um sistema solar mal dimensionado pode pro-
vocar danos no inversor.

 ► Observar sempre as especificações técnicas 
no cálculo da cadeia modular (gama de 
tensões de entrada, intensidade de corrente 
máxima e potência de entrada máxima), ver 
capítulo "Dados Técnicos".

NOTA 
Penetração de humidade 
A humidade pode penetrar através das ligações 
CC abertas.

 ► Para assegurar o grau de proteção IP65, 
vedar as ligações CC não utilizadas com as 
tampas de borracha que estão colocadas 
nas ligações CC.

 ► Para se poder acionar o inversor, tem de 
haver tensão CC em ambas as entradas 
CC!

Ferramentas

Os tampões de proteção bloqueiam as 
fichas CC de modo a que estas só pos-
sam ser separadas com a chave de mon-
tagem de ligações CC. 

 ► Respeitar a regulamentação local 
aplicável à utilização dos tampões de 
proteção.

França: Têm de ser utilizados os tampões 
de proteção. 

Chave de montagem para separar as 
fichas CC e os tampões de proteção das 
ligações CC. Disponível em Multi-Contact.

Polaridade da tensão CC
 ► Antes de ligar os módulos solares, verificar a polaridade da 

tensão CC das strings CC.

Instrução de segurança
 ► Antes de ligar os módulos solares rodar o seccionado CA/

CC para a posição OFF (DESL).

Ligar módulos solares (CC)
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Dispositivos de proteção
Ao selecionar os dispositivos de proteção necessários (por 
exemplo, fusíveis) ter em consideração a Capacidade de carga 
máxima de corrente de retorno dos módulos solares.

+

–

+

–

+

–

+

–
+

–
+

–

Requisitos do cabo
As fichas CC para todas as ligações CC estão incluídas no 
âmbito de fornecimento do inversor.
Se pretender encomendar mais ou necessitar de outro tamanho, 
deverá orientar-se pelos dados constantes na tabela seguinte.

a

b

Ligações CC no inversor Fichas CC para cabos CC

a b
MultiContact

mm2 mm

CC–

^

1,5 / 2,5
3-6 32.0010P0001-UR

5,5-9 32.0012P0001-UR

4 / 6
3-6 32.0014P0001-UR

5,5-9 32.0016P0001-UR 1)

CC+

1,5 / 2,5
3-6 32.0011P0001-UR

5,5-9 32.0013P0001-UR

4 / 6
3-6 32.0015P0001-UR

5,5-9 32.0017P0001-UR 1)

1)  Incluído no âmbito de fornecimento

Ligar módulos solares (CC)
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As ligações para RS485, os contactos livres de 
potencial, as entradas digitais e a desconexão 
externa (corte de emergência) encontram-se 
todos na placa de comunicação. Os trabalhos de 
instalação podem, por isso, ser combinados.

3

1 2

4 5

1 2 x contactos livres de potencial (bloco de terminais)
2 Comutador DIP para resistência de terminação RS485 e 

VCC
3 Entradas digitais e Desconexão externa (bloco de terminais)
4 RS485 (bloco de terminais)
5 Proteção contra interferências eletromagnéticas (IEM)

Podem ser utilizados os pares de terminais 3/4 ou 5/6. É indife-
rente o par de terminais utilizado. O segundo par de terminais só 
é necessário se estiverem ligados vários inversores entre si por 
meio de RS485.

Bloco de terminais RS485

1 2 3 4 5 6

1 VCC (+12 V; 0.5 A)
2 Terra
3 DADOS+ (RS485)
4 DADOS– (RS485)
5 DADOS+ (RS485)
6 DADOS– (RS485)

Após a colocação em funcionamento é possível definir a veloci-
dade de transmissão no display do inversor, ver “Velocidade de 

transmissão para RS485”, S. 24. 

Formato dos dados

Velocidade de 
transmissão 9600, 19200, 38400; padrão: 19200

Bits de dados 8

Bit de paragem 1

Paridade não se aplica

Comutador DIP para resistência de terminação RS485 e VCC

1 VCC (+12 V; 0.5 A)
2 Resistência de terminação RS485

Ligar registador de dados através de RS485
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Ligar um único inversor a um registador de dados

ON

1

RS485

Resistência de terminação = ON

Registrador de dados

Ligar vários inversores a um registador de dados
 ► Se o registador de dados não possuir uma resistência de 

terminação integrada RS485, ligar a resistência de termina-
ção RS485 ao primeiro inversor.

 ► Após a colocação em funcionamento, definir uma ID de 
inversor diferente em cada inversor, ver “ID de inversor”, 
S. 23.

...

ON

1

ON

1

ON

1

RS485

Resistência de terminação = ON

Registrador 
de dados

Resistência de terminação = OFF Resistência de terminação = OFF

Registador de dados

 ATENÇÃO
Correntes indesejáveis 
Se estiverem ligados vários inversores através 
de RS485, podem surgir correntes indesejáveis 
em algumas variantes de instalação.

 ► Não utilizar GND e VCC.
 ► Caso seja necessário utilizar a blindagem 

de cabos para proteção contra raios, ligar à 
terra apenas a carcaça de apenas um dos 
inversores na sequência RS485.

Ligar registador de dados através de RS485
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Ligar entradas digitais, desconexão externa e contactos livres de potencial 
(opcional)

Entradas digitais e Desconexão externa
Nas entradas digitais, pode ser ligado um recetor de teleco-
mando externo para controlo da potência ativa.

Terminal Design Curto-circuitar Ação atribuída

1 V1 - -

2 K0 V1 + K0
Desconexão externa 
(corte de emergência, 
EPO)

3 K1 V1 + K1 Colocar a potência 
ativa máxima em 0 % 

4 K2 V1 + K2 Colocar a potência 
ativa máxima em 30 % 

5 K3 V1 + K3 Colocar a potência 
ativa máxima em 60 % 

6 K4 V1 + K4
Colocar a potência 
ativa máxima em 
100 %

7 K5 V1 + K5 Reservado

8 K6 V1 + K6 Reservado

Contactos livres de potencial

Evento Descrição

Disable  
(Desativ.)

A função dos contactos livres de potencial 
está desativada.

On Grid  
(Na rede) O inversor ligou-se à rede.

Fan Fail  
(Ventil. avar.) Os ventiladores estão avariados.

Insulation  
(Isolamento) O teste de isolamento falhou.

Alarm  
(Alarm)

Foi enviada uma mensagem de erro, uma 
mensagem de avaria ou um aviso.

Error  
(Erro) Foi enviada uma mensagem de erro.

Fault  
(Avaria) Foi enviada uma mensagem de avaria.

Warning  
(Aviso)

Foi enviado um aviso.

A definição padrão para os dois contactos é «Desativado».
Após a colocação em funcionamento, pode ser atribuído um 
evento aos contactos livres de potencial no display, ver “Contac-
tos livres de potencial”, S. 25
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De modo a poder concluir o passo de coloca-
ção em funcionamento descrito nesta secção, o 
inversor deve ser alimentado com corrente CA 
(rede) ou corrente CC nas duas entradas CC 
(módulos solares).

1. Rodar o seccionador CA/CC para a posição ON (LIG).

Français
Deutsch
English
Select language 2. Com as teclas  e  selecionar o idioma English e premir a tecla ENT .

NAMIBIA
NETHERLANDS
POLAND
SOUTH AFRICA
SPAIN RD413

3. Com as teclas  e  selecionar o seu país ou o seu tipo de rede e premir a 

tecla ENT .

      Yes / No
     NETHERLANDS
set country:
Are you sure to 4. Verificar se está selecionado o país ou a rede correto/a.

Se estiver selecionado o país correto, selecionar com as teclas  e  a entra-

da Yes (Sim) e premir a tecla ENT .

Para alterar a seleção, premir a tecla EXIT .
 → O inversor inicia um autoteste com a duração aproximada de 2 minutos. No dis-

play é exibido o tempo restante. 

 
 
Sunspec prot.
Delta/Solivia prot. NOTA

O protocolo Delta é o protocolo Modbus Delta e está previsto para a utilização com o sof-
tware Delta Service.

5. Com as teclas  e , selecionar SUNSPEC como protocolo RS485 e premir a 

tecla ENT .

      Yes / No
   Sunspec prot.
set protocoll:
Are you sure to 6. Verificar se está selecionado o protocolo correto/a.

Se estiver selecionado o protocolo correto, selecionar com as teclas  e  a 

entrada Yes (Sim) e premir a tecla ENT .

Para alterar a seleção, premir a tecla EXIT

 
      ID=001
   Setting ID:
 NOTA

Se estiverem ligados vários inversores ao sistema fotovoltaico, tem de ser definida outra 
ID para cada um deles. A ID do inversor é utilizada, por exemplo, em sistemas de monitori-
zação para identificar inequivocamente o inversor.

7. Com as teclas  e  definir os diversos algarismos e premir a tecla ENT .

Colocação em funcionamento - definições básicas
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      Yes / No
      
ID:  1
Are you sure to set 8. Verificar se está definida a ID de inversor correta.

Se estiver selecionada a ID de inversor correta, com as teclas  e  selecionar 

o item Yes (Sim) e premir a tecla ENT .

Para alterar a seleção, premir a tecla EXIT

 
 
 12.Jun 2016 15:32
 9. Com as teclas  e  definir o valor e premir a tecla ENT . 

Repetir o procedimento para as restantes definições.

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02  þ Estão concluídas as definições básicas. É exibido o menu padrão.

Colocação em funcionamento - definições básicas

Data e hora

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Quando forem exibidas as informações padrão, premir a tecla EXIT  para abrir o 

menu principal. Caso contrário, premir várias vezes a tecla EXIT  até aparecer o 

menu principal.
Inverter Info.
General Settings
Install Settings
Active/Reactive Pwr 
FRT

2. Com as teclas  e  selecionar o item General Settings (Definições ge-

rais) e premir a tecla ENT .

Protocol
Baud rate
Date & Time
Language 3. Com as teclas  e  selecionar o item Date & Time (Data e hora) e premir 

a tecla ENT .

 
 
 12.Jun 2016 17:15
 4. Com as teclas  e  definir o valor e premir a tecla ENT . 

Repetir o procedimento para as restantes definições.

Colocação em funcionamento – Outras definições (opcional)
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Tipo de ligação CA
O tipo de ligação CA está definido por defeito para 3P4W (3 fases + N + PE). Só terá de alterar esta definição se 
utilizar um sistema CA com 3 fases + PE (3P3W). Para uma descrição sobre a maneira de ligar o inversor à rede, 
ver “Ligar a alimentação elétrica (CA)”, S. 12.

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Quando forem exibidas as informações padrão, premir a tecla EXIT  para abrir o 

menu principal. Caso contrário, premir várias vezes a tecla EXIT  até aparecer o 

menu principal.
Inverter Info.
General Settings
Install Settings
Active/Reactive Pwr 
FRT

2. Com as teclas  e  selecionar o item Install Settings (Defin. Instala-

ção) e premir a tecla ENT .

Password     0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. A função está protegida com a palavra passe 5555. 

Com as teclas  e  definir os diversos algarismos.

Para confirmar um algarismo, premir a tecla ENT .

AC Connection: 3P4W
EPO:    Normal Open 

Anti-islanding:  ON
Max. Power:  55000W
Return to Factory 

4. Com as teclas  e  selecionar o item AC Connection (Ligação CA) e pre-

mir a tecla ENT .

5. Com as teclas  e  selecionar o item 3P3W e premir a tecla ENT .

Colocação em funcionamento – Outras definições (opcional)

ID de inversor

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Quando forem exibidas as informações padrão, premir a tecla EXIT  para abrir o 

menu principal. Caso contrário, premir várias vezes a tecla EXIT  até aparecer o 

menu principal.
Inverter Info.
General Settings
Install Settings
Active/Reactive Pwr 
FRT

2. Com as teclas  e  selecionar o item Install Settings (Defin. Instala-

ção) e premir a tecla ENT .

Password     0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. A função está protegida com a palavra passe 5555. 

Com as teclas  e  definir os diversos algarismos.

Para confirmar um algarismo, premir a tecla ENT .

Grid Settings
Country    
Insulation
Inverter ID:      1 4. Com as teclas  e  selecionar o item Inverter ID (ID inversor) e premir 

a tecla ENT .

 
      ID=001
   Setting ID:
 5. Com as teclas  e  definir o valor e premir a tecla ENT .
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Velocidade de transmissão para RS485

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Quando forem exibidas as informações padrão, premir a tecla EXIT  para abrir o 

menu principal. Caso contrário, premir várias vezes a tecla EXIT  até aparecer o 

menu principal.
Inverter Info.
General Settings
Install Settings
Active/Reactive Pwr 
FRT

2. Com as teclas  e  selecionar o item General Settings (Definições ge-

rais) e premir a tecla ENT .

Protocol
Baud rate
Date & Time
Language 3. Com as teclas  e  selecionar o item Baud rate (Velocidade de trans-

missão) e premir a tecla ENT .

 
38400
19200
9600 4. Com as teclas  e  definir um valor e premir a tecla ENT . 

Repetir o procedimento para as restantes definições.

Restrição à potência ativa

Altere esta definição apenas após consultar o 
serviço ao cliente da Delta.

Para alterar esta definição, necessita de uma 
palavra passe especial que receberá do serviço 
ao cliente da Delta. Encontra os dados de con-
tacto nas últimas páginas deste documento.

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Quando forem exibidas as informações padrão, premir a tecla EXIT  para abrir o 

menu principal. Caso contrário, premir várias vezes a tecla EXIT  até aparecer o 

menu principal.
Inverter Info.
General Settings
Install Settings
Active/Reactive Pwr 
FRT

2. Com as teclas  e  selecionar o item Install Settings (Defin. Instala-

ção) e premir a tecla ENT .

Password     0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. Introduza a palavra passe que recebeu do serviço ao cliente da Delta. 

Com as teclas  e  definir os diversos algarismos.

Para confirmar um algarismo, premir a tecla ENT .

AC Connection: 3P4W
EPO:    Normal Open 

Anti-islanding:  ON
Max. Power:  55000W
Return to Factory 

4. Com as teclas  e  selecionar o item Max. Power (Pot. Máx.) e premir a 

tecla ENT .

5. Com as teclas  e  definir um valor e premir a tecla ENT .

Colocação em funcionamento – Outras definições (opcional)
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Contactos livres de potencial

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Quando forem exibidas as informações padrão, premir a tecla EXIT  para abrir o 

menu principal. Caso contrário, premir várias vezes a tecla EXIT  até aparecer o 

menu principal.
Inverter Info.
General Settings
Install Settings
Active/Reactive Pwr 
FRT

2. Com as teclas  e  selecionar o item Install Settings (Defin. Instala-

ção) e premir a tecla ENT .

Password     0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. A função está protegida com a palavra passe 5555. 

Com as teclas  e  definir os diversos algarismos.

Para confirmar um algarismo, premir a tecla ENT .
Grid Settings
DC Injection
Dry Cont.
RCMU:            ON
EPO:    Normal Open 

4. Com as teclas  e  selecionar o item Dry Contact (ConLivPot.) e premir 

a tecla ENT .

Dry Cont.B  Disable
 
 

Dry Cont.A  Disable 5. Com as teclas  e  selecionar um contacto livre de potencial e premir a tecla 

ENT . A definição atual é indicada atrás do nome do contacto livre de potencial.

On Grid
Fan Fail
Insulation

Disable 6. Com as teclas  e  selecionar uma opção e premir a tecla ENT .
Opções disponíveis, ver “Ligar entradas digitais, desconexão externa e contactos livres de 
potencial (opcional)”, S. 20.

Colocação em funcionamento – Outras definições (opcional)
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Entrada (CC) M50A_12s

Potência fotovoltaica máxima recomendada

Carga simétrica 63 kWP

Carga assimétrica 70 kWP

Potência de entrada máxima (total / por entrada) 58 kW / 34,8 kW 1)

Potência nominal 52 kW

Gama de tensões de entrada 200 ... 1100 VDC 2)

Tensão nominal 600 VDC

Tensão de transição 250 VDC

Taxa de potência transitória 40 W

Gama de tensões de entrada do MPP 200 ... 1000 VDC

Gama de tensão de entrada do MPP com potência plena

Carga simétrica 520 ... 800 VDC

Carga assimétrica 620 ... 800 VDC

Carga assimétrica 60/40%; 40/60%

Corrente de entrada máxima, total (CC1/CC2) 100 A (50 A / 50 A)

Corrente de curto-circuito máxima em caso de avaria 72 A (12 A por string)

Número de rastreadores MPP Entradas paralelas: 1 rastreador MPP,  
Entradas separadas: 2 rastreadores MPP

Número de entradas CC, total (CC1/CC2) 12 (6 / 6)

Isolamento galvânico Não

Categoria de sobretensão 3) III

Fusíveis das strings 15 A 4)

Proteções de sobretensão Tipo 2 permutável

Saída (CA) M50A_12s

Potência aparente máx. 5) 55 kVA 6)

Potência aparente nominal 5) 50 kVA

Tensão nominal 7) 230 ±20 %/400 VCA ±20 %,  
3 fases + PE ou 3 fases + N + PE

Intensidade de corrente nominal 73 A

Intensidade de corrente máx. 80 A

Corrente transitória 200 A / 100 µs

Frequência nominal 50 / 60 Hz

Gama de frequência 7) 45 ... 65 Hz

Fator de potência ajustável 0,8 kap ... 0,8 ind

Fator de distorção total <3%

Alimentação de corrente CC < 0,5% com corrente nominal

Dissipação no funcionamento noturno <2,5 W

Categoria de sobretensão 3) II

Proteções de sobretensão Tipo 2 permutável

Dados técnicos
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Versão mecânica M50A_12s

Dimensões (L x A x P) 612 x 740 x 278 mm

Peso 74 kg

Refrigeração 5 ventiladores

Tipo de ligação CA
China Aviation Optical-Electrical Technology Co.

PVE5T125KE36

Tipo de ligação CC 12 x Multi-Contact MC4

Interfaces de comunicação 2x RS485, 2x contactos livres de potencial, 1x Desconexão 
externa, 6x entradas digitais

Especificações gerais M50A_12s

Nome de modelo Delta M50A_12s

Número de peça Delta RPI503M221000

Rendimento energético máximo 98,6%

Rendimento energético UE 98,4%

Gama de temperaturas de serviço -25 ... +60 °C

Gama de temperaturas de serviço sem diminuição de potência -25 ... +48 °C

Gama de temperaturas de armazenamento -30 ... +60 °C

Humidade relativa do ar 0 ... 100 % não condensante

Altitude máxima de operação 2000 m acima do nível do mar

Normas e diretivas M50A_12s

Tipo de proteção segundo a norma IEC 60529 IP65

Classe de proteção segundo a norma IEC 61140 I

Grau de poluição segundo a norma IEC 60664-1 II

Comportamento em caso de sobrecarga Limitação da intensidade da corrente, limitação da potência

Segurança IEC 62109-1 / -2, conformidade CE

CEM EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Imunidade à interferência IEC 61000-4-2 / -3 / -4 / -5 / -6 / -8

Fator de distorção EN 61000-3-2

Flutuações e tremulação EN 61000-3-3

Diretrizes relativas à ligação de rede Encontra a lista atualizada em www.solar-inverter.com.
1) Máximo 34,8 kW por entrada CC com carga assimétrica (60/40 %)
2) 1000 V para inversores com versão de Firmware inferior a DPS 1.32
3) IEC 60664-1, IEC 62109-1
4) O valor indicador é válido para uma temperatura de 25 °C no interior do inversor. Em caso de temperaturas internas mais elevadas, o valor pode baixar até 10 A.
5) Para cos phi = 1 (VA = W)
6) Possível nas seguintes condições: Tensão de entrada CC > 580 V; carga simétrica; temperatura ambiente < 25 °C.
7)  A tensão CA e a gama de frequência são programadas com base nas respetivas regulamentações nacionais.

Dados técnicos
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