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O presente manual é válido para os seguintes modelos de 
inversores: 

 ● RPI M15A
 ● RPI M20A

com os números de peça Delta:
RPI153FA0E0200, RPI203FA0E0200
e
com as versões de firmware:
DSP: 2.24 / RED: 1.60 / COMM: 2.39

O número de peça Delta encontra-se na placa de caraterísticas 
do inversor. As versões de firmware estão listadas no display, no 
menu Inverterdaten (Dados do inversor). 

© Copyright – Delta Energy Systems (Germany) GmbH – 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 Energy Sys-
tems. As informações contidas no presente manual não podem 
ser utilizadas para quaisquer fins que não estejam diretamente 
relacionados com a utilização do inversor.
Todas as informações e especificações podem ser alteradas sem 
aviso prévio.

No caso de detetar diferenças entre as descrições contidas no 
presente manual e as informações no display do inversor, des-
carregue em www.solar-inverter.com a versão do manual corres-
pondente ao número de modelo e à versão de firmware do seu 
inversor. 

Delta Energy Systems (Germany) GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Alemanha
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1 Instruções básicas de segurança

PERIGO
Choque elétrico
Durante o funcionamento, existe no inversor 
uma tensão potencialmente fatal. Depois de se 
desligar o inversor de todas as fontes de corren-
te elétrica, esta tensão mantém-se no inversor 
ainda durante um máx. de 80 segundos. 
Por isso, antes de trabalhar no inversor, executar 
sempre os seguintes passos
1. Rodar o seccionador 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, 80 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 so-
lares, 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 sola-
res quando o mesmo se encontra sob carga. 

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

 ► Desligar a ligação da rede para que o inver-
sor 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 inad-
vertidamente.

 ► Proteger os cabos CC contra contacto inad-
vertido.

 ● Para cumprir os requisitos de segurança da norma IEC 
62109-5.3.3 e evitar danos pessoais ou patrimoniais, o inver-
sor tem de ser montado e operado em conformidade com as 
instruções de segurança e de utilização do presente manual. 
A Delta Energy Systems não é responsável por danos resul-
tantes da não observação das instruções de segurança 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 Energy Systems. Caso contrário, a 
garantia 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 disposi-
ções legais em vigor no seu país.

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

 ● O inversor é muito pesado. O inversor deve ser elevado e 
transportado, no mínimo, por duas pessoas. 

 ● 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. As ligações não utili-
zadas devem ser vedadas com tampas de proteção.
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LED Estado LED multicolor; indica o estado de funcionamento atual.
Teclas

EXIT EXIT
Abandonar o menu atual. 

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

Para cima
Deslocar para baixo no menu. 

Diminuir o valor de um parâmetro ajustável.

Para baixo
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,. 

2 Vista geral do produto

1 2 3 4 5

1

2

3

4
5

6 6

1 Display, teclas, LED de estado 4 Placa de características
2 Saídas de ar 5 Ventiladores
3 Ligações elétricas 6 Orifícios de montagem

1 Ligação à terra 4 Seccionador CC
2 Ligação CA 5 Entradas CC
3 Ligação de comunicação
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80 seconds

Perigo de morte por choque elétrico

Quando o inversor está em funcionamento, existe uma tensão potencialmente fatal que se mantém ainda 
durante 80 segundos depois de se desligar a alimentação elétrica. 

Nunca abrir a carcaça do inversor. O inversor não contém componentes que possam ser mantidos ou repara-
dos pelo utilizador ou pelo técnico de montagem. 

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

Superfícies quentes.

O inversor pode atingir temperaturas muito elevadas durante o funcionamento.

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

O inversor cumpre a norma australiana de segurança elétrica e a norma de CEM. Válido apenas para a Austrá-
lia e a Nova Zelândia. 

Diretiva REEE

O inversor não pode ser eliminado com o lixo doméstico. Respeite sempre as normas de eliminação para apa-
relhos elétricos em vigor no seu país ou região.

Placa de montagem

Inversor

Instruções de instalação resumidas e 
instruções básicas de segurança

Installationskurzanleitung

RPI M15A
RPI M20A

Deutschland Österreich SchweizBelgien

Ficha CA4 x ficha MC4 para CC+ 4 x ficha MC4 para CC- 

3 Informações na placa de características

4 Âmbito do fornecimento
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 ► Assegurar uma circulação suficiente do ar. O ar 
quente deverá poder sair para cima. Deixar espaço 
suficiente em redor de cada inversor.

 ► Respeitar a gama de temperaturas de funciona-
mento sem diminuição de potência e a gama de 
temperaturas de funcionamento. Se a gama de 
temperaturas de funcionamento sem diminui-
ção de potência for excedida, o inversor diminui a 
potência CA que é alimentada à rede. Se a gama de 
temperaturas de funcionamento for excedida, o 
inversor interrompe a alimentação à rede. Trata-se de 
um comportamento normal do inversor que é neces-
sário para proteger o sistema eletrónico interno.

 ► Em áreas com muitas árvores ou relva, é possível que 
a acumulação de pólen obstrua as entradas e saídas 
de ar e bloqueie o fluxo de ar. 

Temperatura ambiente e circulação do ar

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. 

Local de montagem

✔ ✘ ✘

??
??

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

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

 ► Verificar se a parede tem capacidade 
para suportar o peso do inversor.

 ► Utilizar cavilhas e parafusos apropria-
dos para o material da parede e para 
o elevado peso.

 ► Para evitar anomalias, instalar o inver-
sor numa parede isenta de vibrações.

 ► Se o inversor for utilizado em zonas 
residenciais ou edifícios com animais, 
algumas emissões de ruído poderão 
ter um efeito perturbador. O local de 
instalação deverá, por isso, ser crite-
riosamente selecionado.

Orientação na montagem
 ► Montar o inversor na vertical.

5 Planear a instalação



7Instruções de instalação resumidas para Inversor RPI M15A M20A V1 EU PT 501324xx00 00 2016-05-21

107
460

17
2,

8
15

8,
7

31

30

25
82

3

14

19
2,

8
97

,8
30

30

129°

6 Instalar o inversor
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 ► Ligar o lado es-
querdo da carcaça 
do inversor à terra.

Anilha de mola

Anilha

Parafuso M6

Cabo de terra

Anilha dentada

 ► Encaixar o inversor na placa de 
montagem. 

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

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

1 2

3

4 5
 ► Fixar o inversor à parede ou ao sistema 

de montagem.

 ► Verificar se a extremidade inferior 
do inversor está corretamente 
fixada à parede ou ao sistema de 
montagem. 

Efetuar um teste de continuidade da ligação à terra. Se o teste 
der um resultado negativo, raspar a tinta da carcaça do inver-
sor, por baixo da anilha dentada, para obter um melhor contacto 
elétrico.
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7 Ligar à rede (CA)

PERIGO
Choque elétrico

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

 ► Ligar o cabo CA primeiro ao inversor e de-
pois à rede.

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). 

 ► 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 
alterada no display para 3P3W, ver “Tipo de 
ligação CA”, S. 24.

Informações 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 pres-
critos (por exemplo, disjuntores automáticos e/ou descarre-
gadores de sobretensão).

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

M15A M20A

Disjuntor a montante 30 A 40 A

G N L1 L3L2

N

L1

L2

L3

PE

para o 
inversor

Requisitos em relação ao cabo CA 
A ficha CA fornecida com o inversor apresenta as seguintes 
características técnicas:

Ficha CA
China Aviation Optical-Electri-
cal Technology Co., Ltd.

PVE5T50KP73-01

Corrente nominal ≤ 65 A

Mín./máx. Diâmetro do cabo 10,8 a 41,3 mm

Mín./máx. Secção transversal 
do fio 6 a 25 mm2

 ► A ficha CA, que é fornecida com o inversor, pode ser utiliza-
da com um cabo de cobre flexível ou rígido multifios.

 ► No cálculo da secção do cabo, ter em consideração os se-
guintes fatores de influência: 

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

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

 ► Alemanha: Respeitar as disposições de instalação da VDE 
0100-712. Esta norma contém disposições sobre as secções 
transversais mínimas dos cabos e sobre a prevenção de 
sobreaquecimento resultante de correntes elevadas. 

Montar o cabo CA

NOTA
 ► Ao ligar o cabo CA à ficha CA, respeitar a 

ocupação das fases. Uma cablagem incorre-
ta pode destruir o inversor. 

1. Retirar a porca (2), o anel (3) e o corpo (4) da Ficha CA.

4
3

2

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



9Instruções de instalação resumidas para Inversor RPI M15A M20A V1 EU PT 501324xx00 00 2016-05-21

32
,6

 ..
. 4

1,
3 

m
m

20
,5

 ..
. 3

2,
6 

m
m

15
,3

 ..
. 2

0,
5 

m
m

10
,8

 ..
. 1

6,
0 

m
m

1 2 3 4D1 D2 D3 D4

1

2

3

4

D1
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1
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D1
D2

D3

1

2

3

4

D1
D2

1

2

3

4

D1

Diâmetro do cabo 32,6 mm a 41,3 mm

Diâmetro do cabo 20,5 mm a 32,6 mm

Diâmetro do cabo 15,3 mm a 20,5 mm

Diâmetro do cabo 10,8 mm a 16 mm



10 Instruções de instalação resumidas para Inversor RPI M15A M20A V1 EU PT 501324xx00 00 2016-05-21

3. Em cabos com secções de 14 a 25 mm2 remover as mangas 
dos terminais de ligação.

1

2

4. 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.

20 mm

70 mm

20 mm

68,5 mm (PE)

5. Com algumas secções de cabos, têm de ser utilizados isola-
dores de terminal, ver a tabela que se segue.

Secção transversal 
do cabo Utilizar isoladores de terminal?

6 mm2; 16 mm2 sim

10 mm2; 25 mm2 não

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

2,5 Nm

2 x

L1
L2

PE
N
L3L1

L2

PE

L3

N

L1
L2
L3
PE

L1

L2

PE

L3

7 Ligar à rede (continuação)
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Afixar etiquetas de advertência no inversor
 ► Afixar todas as etiquetas de advertência necessárias no 

inversor, respeitando sempre a regulamentação local. 

Seguem-se alguns exemplos de etiquetas de advertência.

Aviso
Existem dias fontes de tensão

- Rede de distribuição
- Módulos fotovoltaicos

Separar ambas as fontes 
antes de realizar qualquer 

trabalho

7. Montar a ficha CA. 

1

2

1
2

2
3

3

4

3 D...

5

3
4

6

7

5,4 ... 7,4 Nm

5,4 ... 7,4 Nm

5,4 ... 7,4 Nm

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 conformi-
dade com as normas de instalação atualmente em vigor. As aná-
lises 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 100 mA

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 integrada de monitorização da corrente de falha
A unidade integrada de monitorização universal de corrente de 
falha (RCMU) está certificada de acordo com a norma VDE 0126 
1-1/A1:2012-02 §6.6.2.

Ligação à terra do inversor
O inversor tem de ser ligado à terra através do condutor de terra 
da ligação CA. Para isso, ligar o condutor de terra à ligação da 
ficha CA prevista para esse efeito.
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8 Ligar módulos solares (CC) 

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 sola-
res quando o mesmo se encontra sob carga. 

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

 ► Desligar a ligação da rede para que o inver-
sor não possa alimentar energia à rede. 

 ► Desligar o inversor de todas as fontes de ten-
são CA e CC. Assegurar que nenhuma das 
ligações possa ser restabelecida inadvertida-
mente.

 ► Proteger os cabos CC contra contacto inad-
vertido.

NOTA
Sistema solar mal dimensionado.
Um sistema solar mal dimensionado pode provo-
car danos no inversor.

 ► Ao calcular o número de módulos solares, 
respeitar sempre as especificações técnicas 
do inversor (Gama de tensão de entrada 
CC, Corrente máxima de entrada CC e Po-
tência máxima de entrada CC, ver “Dados 
técnicos”, S. 26).

NOTA
Sobreaquecimento das ligações CC.
Se for excedida a intensidade de corrente máxi-
ma, poderá ocorrer um sobreaquecimento das 
ligações CC, causando um incêndio.

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

NOTA
Penetração de humidade.

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

 ► Antes de ligar o cabo CC, rodar o seccionador CC para a 
posição OFF (DESL).

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

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

b

Ligações CC no inversor Fichas CC para cabos CC

a b
Multi-Contact

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

Requisitos em relação ao cabo CC
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.

Ligação das strings CC

+

–

OFF ON

–

+

+

–

OFFON

–

+

+

–

+

–

OFF ON
+

–

1 +

–

OFFON

1 +

–

+

–

Ao selecionar os dispositivos de proteção (por exemplo, 
fusíveis) ter sempre em consideração a Capacidade de 
carga máxima de corrente de retorno dos módulos sola-
res.

1 Ter sempre em consideração as normas de segurança 
locais ao selecionar os dispositivos de proteção. 
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9 Ligar a um registador de dados através de RS485

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

Para ligar o RS485 utilizar os terminais 3/4 ou 5/6. É indiferente 
o par de terminais utilizado. O segundo par só é necessário se 
estiverem ligados vários inversores por meio de RS485.
Em caso de utilização de um monitor SOLIVIA, o portal de 
monitorização da Delta com base na Internet, é necessário um 
Gateway SOLIVIA M1 G2.

Formato dos dados

Velocidade de 
transmissão

9600, 19200, 38400; padrão: 19200

Bits de dados 8
Bit de paragem 1
Paridade não se aplica

A velocidade de transmissão pode ser alterada no inversor (ver 
“Velocidade de transmissão para RS485”, S. 21).

Ligar a um Gateway Delta SOLIVIA M1 G2
É necessário um cabo CAT5 com ficha RJ45 num dos lados e 
extremidade aberta no outro.

Inversor SOLIVIA Gateway M1 G2

1
8

DATA+ Terminal 3 ou 5 Pino 7

DATA– Terminal 4 ou 6 Pino 6 ou 8

Ligar um PC através de RS485
Se pretender utilizar um PC com o software de assistência Delta 
para configurar o inversor, é necessário um adaptador USB/
RS485 para ligar o PC ao inversor. 
O adaptador USB/RS485 pode ser adquirido na Delta.

Inversor Adaptador USB/RS485

DATA+ Terminal 3 ou 5 D+

DATA– Terminal 4 ou 6 D–

As ligações para RS485, os contactos livres 
de potencial 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

1 Comutador DIP para resistência de terminação RS485
2 RS485 (bloco de terminais)
3 Contactos livres de potencial (bloco de terminais)
4 Desconexão externa (RJ45)

Bloco de terminais RS485

21 43 65
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Ligar um único inversor a um registador de dados

ON

1

RS485

Resistência de terminação = ON

Registador de dados

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

minação integrada RS485, ligar a resistência de terminação 
RS485 ao primeiro inversor.

 ► Durante a colocação em funcionamento, definir uma ID de 
inversor diferente em cada inversor, ver “Inverter ID (ID de 
inversor)”, S. 22.

...

ON

1

ON

1

ON

1

RS485

Resistência de terminação = ON

Registador de dados

Resistência de terminação = OFF Resistência de terminação = OFF
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10 Ligar uma desconexão externa e con-
tactos livres de potencial (opcional) 

Se o seu operador de rede exigir uma limitação 
da potência, p. ex. no âmbito da norma dos 70 % 
na Alemanha, é necessário o software de assis-
tência Delta.

As ligações para RS485, os contactos livres 
de potencial 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

1 Comutador DIP para resistência de terminação RS485
2 RS485 (bloco de terminais)
3 Contactos livres de potencial (bloco de terminais)
4 Desconexão externa (RJ45)

Desconexão externa (corte de emergência)

Pino Designa-
ção

Curto-cir-
cuitar Ação atribuída

1 V1 – –

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

3 K1 V1 + K1 –

4 K2 V1 + K2 –

5 K3 V1 + K3 –

6 K4 V1 + K4 –

7 K5 V1 + K5 Reservado

8 K6 V1 + K6 Reservado

Após a colocação em funcionamento, o relé para desconexão 
externa pode ser definido no display como contacto de abertura 
ou contacto de fecho.

Contactos livres de potencial

COM N01

Se o relé disparar, COM e NO1 são fechados.
Após a colocação em funcionamento, pode ser atribuído um 
evento aos contactos livres de potencial no display do inversor.

Evento Descrição

Na rede O inversor ligou-se à rede.

Avaria dos 
ventiladores Os ventiladores estão avariados.

Isolamento O teste de isolamento falhou.

Erro Foi enviada uma mensagem de erro.

Avaria Foi enviada uma mensagem de avaria.

Aviso Foi enviada uma mensagem de aviso.

A definição padrão é “Isolamento”.
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11 Colocação em funcionamento - definições básicas

Para poder realizar a colocação em funcionamento, 
o inversor tem de ser alimentado com corrente alter-
nada (rede) ou corrente contínua (módulos solares).
Para uma colocação em funcionamento completa 
através do fornecedor de energia, ambas as tensões 
têm de estar presentes no inversor.

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

2. Com as teclas  e  selecionar um país ou uma rede.

Custom
UK G59/3 240V
UK G59/3 230V

21. Jun 2013 09:30Country Setting - 6/6

3. Para confirmar, premir a tecla ENT .

4. Para alterar o país ou rede definidos, premir a tecla EXIT .

Para continuar, premir a tecla ENT .

Are you sure to set country:Are you sure to set country:
UK G59/3 230V

NoNo YesYes

21. Jun 2013 09:30Confirm country  

5. Com as teclas  e  selecionar um idioma e premir a 

tecla ENT .

English
Deutsch
FrançaisFrançais
Italiano
EspañolEspañol
Nederlands

21. Jun 2013 09:30Select language

6. Com as teclas  e  definir a ID de inversor e premir a 

tecla ENT .

Se forem ligados vários inversores ao sistema 
fotovoltaico, tem de ser definida uma ID própria 
para cada um deles. A ID do inversor serve para 
a identificação de cada inversor individual. 

[            001             ]Inverter ID

21. Jun 2013 09:30ID Setting

 → O inversor realiza uma verificação interna que pode 

demorar até 2 minutos. O tempo que falta é indicado no 

display.

 þ Estão concluídas as definições básicas. É exibido o menu 
principal.

 ► Com base no próximo capítulo, verifique 
se ainda é necessário efetuar mais alguma 
definição.
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12 Colocação em funcionamento – Outras definições (opcional)

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 apare-

cer o menu principal.

2. Com as teclas  e  selecionar o item Settings (Defi-

nições) e premir a tecla ENT .

E-Today
Power Meter
Energy Log
Event Log

Inverter Information
Settings

Operation Data

21. Jun 2013 09:30Menu

3. Com as teclas  e  selecionar o item Personal Set-

tings (Definições próprias) e premir a tecla ENT .

Personal Settings
Coefficients Settings
Install Settings
Active/Reactive Power Control
FRT
 
 

21. Jun 2013 09:30Settings

4. Com as teclas  e  selecionar o item Language 

(Idioma) e premir a tecla ENT .

Language
Date
 
Time
Screen Saver
Brightness 
Contrast 

[  English  ]

(DD/MM/YYYY) 
08 : 53
[ 5 min ]
[ 3 ]
[ 2 ] 

21 / 06 / 2013

21. Jun 2013 09:30Personal Settings

 → O idioma é assinalado.

Language
Date
 
Time
Screen Saver
Brightness 
Contrast

[  English  ]

(DD/MM/YYYY) 

[ 2 ]
[ 3 ]

:
[ 5 min ]
08

/ /

53

21 06 2013

21. Jun 2013 09:30Personal Settings

5. Com as teclas  e  selecionar um idioma e premir a 

tecla ENT . 

LanguageLanguage
Date
 
Time
Screen Saver
Brightness 
Contrast 

[  Français  ]
02 / 12 / 2013
(DD/MM/YYYY) 
08 : 53
[ 5 min ]
[ 3 ]
[ 2 ] 

21. Jun 2013 09:30Personal Settings

 þ O idioma está definido.

Langue
Date
 
Heure
Ecran Veille
Luminosité
Contraste 

[  Français  ]
02 / 12 / 2013
(JJ/MM/AAAA) 
08 : 53
[ 5 min ]
[ 3 ]
[ 2 ] 

21. Jun 2013 09:30Param. personnels

Idioma do display



19Instruções de instalação resumidas para Inversor RPI M15A M20A V1 EU PT 501324xx00 00 2016-05-21

Data

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 apare-

cer o menu principal.

2. Com as teclas  e  selecionar o item Settings (De-

finições) e premir a tecla ENT .

E-Today
Power Meter
Energy Log
Event Log

Inverter Information
Settings

Operation Data

21. Jun 2013 09:30Menu

3. Com as teclas  e  selecionar o item Eigene Einst. 

(Definições próprias) e premir a tecla ENT .

Personal Settings
Coefficients Settings
Install Settings
Active/Reactive Power Control
FRT
 
 

21. Jun 2013 09:30Settings

4. Com as teclas  e  selecionar o item Date (Data) e 

premir a tecla ENT .

Language
Date
 
Time
Screen Saver
Brightness 
Contrast 

[  English  ]

(DD/MM/YYYY) 
09 : 30
[ 5 min ]
[ 3 ]
[ 2 ] 

21. Jun 2013 09:30Personal Settings

 → O dia está assinalado.

Language
Date
 
Time
Screen Saver
Brightness 
Contrast

[  English  ]

(DD/MM/YYYY) 

[ 2 ]
[ 3 ]

:
[ 5 min ]
09

/ /

30

06 201321

21. Jun 2013 09:30Personal Settings

5. Com as teclas  e  definir o valor e premir a tecla 

ENT .

 → O mês está assinalado.

6. Para definição do mês e do ano, repetir o passo 5.

12 201524
Language
Date
 
Time
Screen Saver
Brightness 
Contrast

[  English  ]

(DD/MM/YYYY) 

[ 2 ]
[ 3 ]

:
[ 5 min ]
09

/ /

30

21. Jun 2013 09:30Personal Settings

 þ A data está definida.

24 / 12 / 2015
Language
Date
 
Time
Screen Saver
Brightness 
Contrast 

[  English  ]

(DD/MM/YYYY) 
09 : 30
[ 5 min ]
[ 3 ]
[ 2 ] 

24. Dec 2015 09:30Personal Settings
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Hora

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 apare-

cer o menu principal.

2. Com as teclas  e  selecionar o item Settings (De-

finições) e premir a tecla ENT .

E-Today
Power Meter
Energy Log
Event Log

Inverter Information
Settings

Operation Data

21. Jun 2013 09:30Menu

3. Com as teclas  e  selecionar o item Personal Set-

tings (Definições próprias) e premir a tecla ENT .

Personal Settings
Coefficients Settings
Install Settings
Active/Reactive Power Control
FRT
 
 

21. Jun 2013 09:30Settings

4. Com as teclas  e  selecionar o item Time (Hora) e 

premir a tecla ENT .

Language
Date
 
Time
Screen Saver
Brightness 
Contrast 

[  English  ]

(DD/MM/YYYY) 
09 : 30
[ 5 min ]
[ 3 ]
[ 2 ] 

21 / 06 / 2013

21. Jun 2013 09:30Personal Settings

 → As horas estão assinaladas.

5. Com as teclas  e  definir o valor e premir a tecla 

ENT .

10 : 30

Language
Date
 
Time
Screen Saver
Brightness 
Contrast

[  English  ]

(DD/MM/YYYY) 
21 / 06 / 2013

[ 2 ]
[ 3 ]
[ 5 min ]

21. Jun 2013 09:30Personal Settings

 → Os minutos estão assinaladas.

6. Com as teclas  e  definir o valor e premir a tecla 

ENT .

10 : 45

Language
Date
 
Time
Screen Saver
Brightness 
Contrast

[  English  ]

(DD/MM/YYYY) 
21 / 06 / 2013

[ 2 ]
[ 3 ]
[ 5 min ]

21. Jun 2013 09:30Personal Settings

 þ A hora está definida.

10 : 45

Language
Date
 
Time
Screen Saver
Brightness 
Contrast 

[  English  ]

(DD/MM/YYYY) 

[ 5 min ]
[ 3 ]
[ 2 ] 

21 / 06 / 2013

21. Jun 2013 10:45Personal Settings

12 Colocação em funcionamento – Outras definições (continuação)
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Velocidade de transmissão para RS485

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 apare-

cer o menu principal.

2. Com as teclas  e  selecionar o item Settings (De-

finições) e premir a tecla ENT .

E-Today
Power Meter
Energy Log
Event Log

Inverter Information
Settings

Operation Data

21. Jun 2013 09:30Menu

3. Com as teclas  e  selecionar o item Coefficients 

Settings (Coeficientes) e premir a tecla ENT .

Personal Settings
Coefficients Settings
Install Settings
Active/Reactive Power Control
FRT
 
 

21. Jun 2013 09:30Settings

4. Com as teclas  e  selecionar o item Baud rate 

(Velocidade de transmissão) e premir a tecla ENT .

]
]

[
[
[

 
 

][ 19200

0.00
0.00
]€

CO2-Saved kg/kWh
Earning Value/kWh 
Currency

 
 

Baud rate

21. Jun 2013 09:30Coefficients Settings

 → O valor está assinalado.

5. Com as teclas  e  definir o valor e premir a tecla 

ENT .

 
 

[   0.00   ]
[   0.00   ]

[ 9600 ]
[ € ]

CO2-Saved kg/kWh
Earning Value/kWh 
Currency

 
 

Baud rate

21. Jun 2013 09:30Coefficients Settings

 þ A velocidade de transmissão está definida.

]
]

[
[
[

 
 

0.00
0.00
]€

[ 9600 ][ 9600 ]

CO2-Saved kg/kWh
Earning Value/kWh 
Currency

 
 

Baud rate

21. Jun 2013 09:30Coefficients Settings
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Inverter ID (ID de inversor)

Se forem ligados vários inversores ao sistema fotovoltaico, tem de ser definida uma ID própria para cada 
um deles. A ID do inversor serve para a identificação de cada inversor individual. 

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 apare-

cer o menu principal.

2. Com as teclas  e  selecionar o item Settings (De-

finições) e premir a tecla ENT .

E-Today
Power Meter
Energy Log
Event Log

Inverter Information
Settings

Operation Data

21. Jun 2013 09:30Menu

3. Com as teclas  e  selecionar o item Install Se-

ttings (Definições de instalação) e premir a tecla ENT .

Personal Settings
Coefficients Settings
Install Settings
Active/Reactive Power Control
FRT
 
 

21. Jun 2013 09:30Settings

4. 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 .

33 3 3 ENT

21. Jun 2013 09:30Password

5. Com as teclas  e  selecionar o item Inverter ID 

(ID do inversor) e premir a tecla ENT . 

[            001             ]Inverter ID
Insulation
RCMU
Country
Grid Settings
Reconnection Time
Ramp-up Power

 

UK G59/3 230V

 

[            ON              ]

[         20         ] S
[    6000    ] %/m

21. Jun 2013 09:30Install Settings

 → A ID do inversor está assinalada. 

6. Com as teclas  e  definir o valor e premir a tecla 

ENT .

[            002             ]Inverter ID
Insulation
RCMU
Country
Grid Settings
Reconnection Time
Ramp-up Power

 

UK G59/3 230V

 

[            ON              ]

[         20         ] S
[    6000    ] %/m

21. Jun 2013 09:30Install Settings

 þ A ID do inversor está definida.

[            002             ]Inverter ID
Insulation
RCMU
Country
Grid Settings
Reconnection Time
Ramp-up Power

 

UK G59/3 230V

 

[            ON              ]

[         20         ] S
[    6000    ] %/m

21. Jun 2013 09:30Install Settings

12 Colocação em funcionamento – Outras definições (continuação)
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Cos phi (cos φ) constante 

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

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 apare-

cer o menu principal.

2. Com as teclas  e  selecionar o item Settings (De-

finições) e premir a tecla ENT .

E-Today
Power Meter
Energy Log
Event Log

Inverter Information
Settings

Operation Data

21. Jun 2013 09:30Menu

3. Com as teclas  e  selecionar o item Active/Reac-

tive Power Control (Controlo da potência ativa / 

reativa) e premir a tecla ENT .

Personal Settings
Coefficients Settings
Install Settings
Active/Reactive Power Control
FRT
 
 

21. Jun 2013 09:30Settings

4. 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 .

33 3 3 ENT

21. Jun 2013 09:30Password

5. Com as teclas  e  selecionar o item Reactive 

Power Control (Controlo da potência reativa) e 

premir a tecla ENT .

Active Power Control
Reactive Power Control
 
 
 
 
 

21. Jun 2013 09:30Active / Reactive Power

6. Com as teclas  e  selecionar o item Constant 

cos φ (Cos φ constante) e premir a tecla ENT .

Constant cos φ
cos φ (P)
Constant Reactive Power
Q (U)

21. Jun 2013 09:30Reactive Power Control

7. Com as teclas  e  selecionar o item cos φ (cos φ) 

e premir a tecla ENT . 

cos φ 1.00[ ]
Mode OFF[ ]

21. Jun 2013 09:30Reactive Power Control

8. Com as teclas  e  definir o valor e premir a tecla 

ENT .

9. Para ativar a função, colocar a entrada Mode (Modo) em An 

Ativa).
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Tipo de ligação CA

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 apare-

cer o menu principal.

2. Com as teclas  e  selecionar o item Settings (De-

finições) e premir a tecla ENT .

E-Today
Power Meter
Energy Log
Event Log

Inverter Information
Settings

Operation Data

21. Jun 2013 09:30Menu

3. Com as teclas  e  selecionar o item Install Se-

ttings (Definições de instalação) e premir a tecla ENT .

Personal Settings
Coefficients Settings
Install Settings
Active/Reactive Power Control
FRT
 
 

21. Jun 2013 09:30Settings

4. 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 .

33 3 3 ENT

21. Jun 2013 09:30Password

5. Com as teclas  e  selecionar o item AC Connection 

(Ligação CA) e premir a tecla ENT .

[         3P4W         ]
[           OFF           ]Grid err. Lock

AC Connection

21. Jun 2013 09:30Install Settings

6. Com as teclas  e  selecionar a opção 3P3W e premir 

a tecla ENT .

[         3P3W         ]
[           OFF           ]Grid err. Lock

AC Connection

21. Jun 2013 09:30Install Settings

 þ Está definido o tipo de ligação CA.

[         3P3W         ]

O tipo de ligação CA está definido por defeito para 3P4W (3 fases + N + PE). Só terá de alterar esta defini-
ção se utilizar um sistema CA com 3 fases + PE (3P3W).

12 Colocação em funcionamento – Outras definições (continuação)
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Restrição à potência ativa

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

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 apare-

cer o menu principal.

2. Com as teclas  e  selecionar o item Settings (De-

finições) e premir a tecla ENT .

E-Today
Power Meter
Energy Log
Event Log

Inverter Information
Settings

Operation Data

21. Jun 2013 09:30Menu

3. Com as teclas  e  selecionar o item Active/Reac-

tive Power Control (Controlo da potência ativa / 

reativa) e premir a tecla ENT .

Personal Settings
Coefficients Settings
Install Settings
Active/Reactive Power Control
FRT
 
 

21. Jun 2013 09:30Settings

4. 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 .

33 3 3 ENT

21. Jun 2013 09:30Password

5. Com as teclas  e  selecionar o item Active Power 

Control (Controlo da potência ativa) e premir a tecla 

ENT .

Active Power Control
Reactive Power Control
 
 
 
 
 

21. Jun 2013 09:30Active / Reactive Power

6. Com as teclas  e  selecionar o item Power Limit 

(Limite de potência) e premir a tecla ENT .

Power Limit
Power vs. Frequency
P(V)

21. Jun 2013 09:30Active Power Control

7. Com as teclas  e  selecionar um item e premir a 

tecla ENT . 

%[         90        ]Set Point
Actual / Rated Power
Mode

90
[      Rated      ]
[        OFF        ]

21. Jun 2013 09:30Active Power Control

8. Com as teclas  e  alterar o valor e confirmar com a 

tecla ENT .

9. Para ativar a função, colocar a entrada Modus (Modo) em An 

Ativa).
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13 Dados técnicos

Entrada (CC) RPI M15A RPI M20A

Potência fotovoltaica máxima recomendada 1) 19 kWP 25 kWP

Potência de entrada CC máxima, total (por entrada) 16,5 kW (11,1 kW) 22 kW (14,8 kW)

Potência nominal CC 15,6 kW 20,6 kW

Gama de tensão de entrada CC 200 ... 1000 VDC

Tensão de entrada máxima CC 1000 VDC

Tensão nominal CC 635 VDC

Tensão de transição CC 250 VDC

Potência transitória CC 40 W

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

Gama de tensão de serviço do MPP com potência plena

Configuração simétrica 355 ... 820 VDC 470 ... 820 VDC

Configuração assimétrica (67%) 475 ... 820 VDC 635 ... 820 VDC

Configuração assimétrica (33%) 235 ... 820 VDC 310 ... 820 VDC

Relação máxima para configuração assimétrica 67/33%; 33/67%

Corrente de curto-circuito CC máxima em caso de avaria 24 A (12 A por string)

Corrente de entrada CC máxima, total (CC1/CC2) 44 A (22 A / 22 A) 44 A (22 A / 22 A)

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

Número de entradas CC, total (CC1 / CC2) 4 (2 / 2)

Isolamento galvânico Não

Categoria de sobretensão 2) II

Saída (CA) RPI M15A RPI M20A

Potência aparente máxima 15,75 kVA 21 kVA

Potência aparente nominal 15 kVA 3) 20 kVA 3)

Tensão nominal CA 4) 230 ± 20% / 400 VAC ± 20%, 3 fases + PE ou 3 fases + N + PE

Corrente nominal CA 22 A 29 A

Corrente CA máxima 24 A 32 A

Corrente de pico máxima 150 A / 100 µs

Frequência nominal CA 50 / 60 Hz

Gama de frequência CA 4) 45 ... 65 Hz

Gama de regulação para fator de potência 0,8 cap ... 0,8 ind

Fator de distorção total <3%

Alimentação de corrente CC < 0,5% da intensidade de corrente 
nominal

Consumo em funcionamento noturno <2 W

Categoria de sobretensão 2) III

1) Na operação com configuração simétrica (50/50 %)
2) IEC 60664-1, IEC 62109-1
3) Para cos phi = 1 (VA = W)
4) A tensão nominal CA e a gama de frequência CA são programadas com base nas respetivas regulamentações nacionais.
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Versão mecânica RPI M15A RPI M20A

Dimensões (L x A x P) 612 x 625 x 278 mm

Peso 43 kg

Refrigeração Ventiladores

Tipo de ligação CA China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd.; 
PVE5T50KP73-01

Tipo de ligação CC Multi-Contact MC4

Interfaces de comunicação 2 x RS485, 1 x contacto livre de potencial, 1 x EPO (desconexão 
externa)

Especificações gerais RPI M15A RPI M20A

Nome de modelo Delta RPI M15A RPI M20A

Número de peça Delta RPI153FA0E0200 RPI203FA0E0200

Rendimento energético máximo 98,3% 98,4%

Rendimento energético UE 97,9% 98,1%

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

Gama de temperaturas de serviço sem diminuição de 
potência -25 ... +40 °C -25 ... +47 °C 5)

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

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

Altitude máxima de operação 2000 m acima do nível do mar

Normas e diretivas RPI M15A RPI M20A

Tipo de proteção segundo IEC 60529 IP65

Classe de proteção segundo 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 Ver www.solar-inverter.com

5) A potência total está disponível até 47 °C, se houver tensão nominal no lado CC e 21 kVA no lado CA, caso contrário até 40 °C.



Assistência ao cliente Europa

Alemanha service.deutschland@solar-inverter.com 0800 800 9323 (chamada gratuita)

Áustria service.oesterreich@solar-inverter.com 0800 291 512 (chamada gratuita)

Bélgica support.belgium@solar-inverter.com 0800 711 35 (chamada gratuita)

Bulgária support.bulgaria@solar-inverter.com +421 42 4661 333

Dinamarca support.danmark@solar-inverter.com 8025 0986 (chamada gratuita)

Eslováquia podpora.slovensko@solar-inverter.com 0800 005 193 (chamada gratuita)

Eslovénia podpora.slovenija@solar-inverter.com +421 42 4661 333

Espanha soporto.espana@solar-inverter.com 900 958 300 (chamada gratuita)

França support.france@solar-inverter.com 0800 919 816 (chamada gratuita)

Grã-Bretanha support.uk@solar-inverter.com 0800 051 4281 (chamada gratuita)

Grécia support.greece@solar-inverter.com +49 7641 455 549

Holanda ondersteuning.nederland@solar-inverter.com 0800 022 1104 (chamada gratuita)

Israel supporto.israel@solar-inverter.com 800 787 920 (chamada gratuita)

Itália supporto.italia@solar-inverter.com 800 787 920 (chamada gratuita)

Polónia serwis.polska@solar-inverter.com +48 22 335 26 00

Portugal suporte.portugal@solar-inverter.com +49 7641 455 549

Suíça support.switzerland@solar-inverter.com 0800 838 173 (chamada gratuita)

República Checa podpora.czechia@solar-inverter.com 800 143 047 (chamada gratuita)

Turquia support.turkey@solar-inverter.com +421 42 4661 333

Outros países europeus support.europe@solar-inverter.com +49 7641 455 549

© Copyright – Delta Energy Systems (Deutschland) GmbH – Todos os direitos reservados.
Todas as informações e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
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