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AVISO LEGAL
Este manual de montagem tem de ser guardado num lugar seguro para
usos futuros!
Sobre a duração e as condições da garantia, recomendamos que contacte
o seu parceiro. Fazemos referência aos nossos Termos e Condições Gerais
de Venda e Entrega, disponível mediante pedido. O fabricante renuncia
qualquer responsabilidade por danos ou lesões resultantes da falha em
seguir com atenção este manual de montagem e da não observância das
precauções convencionais durante o transporte, a montagem e a utilização
do sistema de montagem FlatFix Wave.

Devido aos nossos esforços em melhorar de forma contínua, as infor
mações do produto podem ser diferentes do descrito neste manual. Isso
significa que as instruções dadas servem apenas como uma guia para a
instalação do produto citado neste manual.
O manual foi compilado com o maior cuidado possível, porém o fabricante
não pode aceitar quaisquer responsabilidades por erros neste manual ou
pelas suas consequências. Além disso, todos os direitos são reservados e
nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida em qualquer forma.

CONDIÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO
Geral

Qualquer falha no cumprimento das instruções dadas neste documento
pode resultar na inviabilidade de quaisquer reclamações de garantia e
de responsabilidade do produto. As informações, comentários e opiniões
contidos neste documento são vinculativos e devem ser verificados quanto
à sua integridade e ao estado atualizado. A Esdec BV reserva-se o direito de
alterar este documento sem aviso prévio.

Estabilidade e condições do telhado

O telhado deve estar em boas condições e ser forte o suficiente para
suportar o peso dos módulos fotovoltaicos incluindo os materiais adicionais, cargas de vento e neve. Verifique a estabilidade do telhado e ajuste
a estrutura/telhado se necessário e, se tiver alguma questão, contacte um
engenheiro de estruturas. Assegure-se de que o limiar de carga do telhado
não é ultrapassado localmente nem na sua totalidade.

Área periférica

A distância desde os módulos fotovoltaicos até a borda do telhado deve ser
de cerca de 1/5 da altura do edifício com uma distância mínima de 30 cm,
devido às correntes de vento muito turbulentas nessa área.
Não deve ser instalado quaisquer módulos fotovoltaicos nessa área, no
todo ou parcialmente.
A área periférica a ser mantida é derivada da calculadora do FlatFix Wave.

Lastro

Se o seu telhado for superior a 20 metros de altura, recomendamos que
consulte o seu fornecedor para o ajudar a determinar a quantidade correta
de lastro.

Normas, regulamentos e regulamentos

• A instalação do sistema de montagem FlatFix Wave deve ser realizada
de modo padrão por pessoal técnico qualificado (pelo menos, 2 pessoas
especializadas).
• A omissão ou adição de peças podem afetar a operação de forma adversa
e é altamente desaconselhável!
• Antes de instalar os módulos fotovoltaicos, o telhado deve estar limpo,
seco, nivelado e livre de algas, etc.
• Evite a montagem com ventos fortes e sobre superfícies molhadas e
escorregadias do telhado.
• Trabalhe sempre no telhado com proteção anti queda e, se necessário,
com redes de segurança e proteção de bordas.
• Utilize sapatos com ponta reforçada e solas firmes anti deslizantes.
• Utilize sempre vestimenta de proteção adequada quando estiver a realizar
o trabalho.
• Quando deslocar o material (módulos fotovoltaicos, etc.) utilize sempre
equipamento auxiliar de içamento/instalação de içamento.
• Coloque a escada sempre numa superfície estável e firme.
• A escada deve ser colocada sempre num ângulo de cerca de 75º, permitindo que sobressaia 1 metro acima da borda do telhado.
• Se possível, prenda a escada com uma corda ou cinta tensora na parte
superior.
• Trabalhe de preferência de acordo com o manual “Trabalho Seguro em
Telhados”.
• Nota: Na montagem da unidade standard e na de início, assegure-se de
que as mãos e/ou dedos não fiquem presos na área de peças articuladas!

Ao instalar o sistema de montagem, é importante ler o manual de montagem e conhecer as normas e regulamentos aplicáveis. Informações para
prevenir riscos para os seres humanos, para o ambiente, para o ambiente e
para o equipamento:
• EN1990 :2002/A1 :2006 Eurocodigo - Fundações de design construtivo
• EN 1991-1-3:2003 Eurocódigo 1: Impostos sobre construções - Parte 1 3:
Geral impostos -Imposto de neve
• EN 1991-1-4:2005 Eurocódigo 1: Impostos sobre construções - Parte 1-4:
Impostos gerais - Imposto sobre o vento
• CEN/TR 16999 Sistemas de energia solar para telhados: Requisitos para a
ligação construtiva dos sistemas de montagem de elementos solares
• IEC 60364-serie Instalações elétricas para baixa tensão
• EN-IEC 62305-serie Proteção relâmpago – Principios gerias
• EN 12810-serie Andaimes de fachada de peças pré-fabricadas
• Decreto-Lei nº 50/2005 Sensibilização em Ambiente e Segurança p/ os
trabalhos a realizar
• SIGAS-EDP MOD.001-2017 : revisao 03-2020Documento da EDP para
prevenir perigos para o homem, o ambiente e o equipamento. Importante
neste:
• Carta de risico EPDC A26 Instalaçãode Sistemasde Produçãode Energia
Solar
• Carta de risico EPDC A29 Montagem de instalacoes especiais
• Carta de risico EPDC A63 Montagem e desmontagem de andaimes
• Carta de risico EPDC A56 Trabalhos em altura e trabalhar com instalações
de elevação (Escadas e Escadotes)
• Carta de risico EPDC A58 Trabalhos em instalacoes Elétricas
• Carta de risico EPDC A05 Trabalhos de Escavação

Âmbito de aplicação do FlatFix Wave

Remoção e desmontagem

Advertências de segurança

• Adequado para todas as zonas de vento, categorias de terreno e alturas
de edifícios, considerando que a pressão do vento máxima não exceda as
especificações máximas do módulo.
• Para alturas de telhado superiores a 20 metros, contacte o seu
fornecedor.
• Material do telhado: betão, betume, EPDM, PVC, TPO. Para outros revesti
mentos do telhado, contacte o seu parceiro.
• Inclinação do telhado: Até 5º considera-se um telhado plano. Se a in
clinação do telhado for > 5°, contacte o seu parceiro.
• Tamanho máximo do campo: 40 x 40 m.
• Para painéis com uma largura entre 990 mm e 1070 mm deve-se utilizar
os componentes DR1.
• Para painéis com uma largura entre 1070 mm e 1150 mm deve-se utilizar
os componentes DR2.
• Em todos os outros casos, a estrutura deve cumprir as especificações
indicadas na página seguinte.

Elimine o produto de acordo com as leis e regulamentos locais. No final da
vida útil, todos os materiais podem ser reciclados.
Os suportes de telhado de plástico são anexados às unidades e aos defletores de vento por meio de um sistema de clique.

Garantia

Garantia de acordo com os termos de garantia da Esdec BV. Está disponível
no website www.esdec.com

Responsabilidade

O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos ou lesões
causados pelo não cumprimento (estrito) das diretivas de segurança e instruções deste manual, ou por negligência durante a instalação do produto
e dos acessórios listados neste documento.
* Reserva-se erros de digitação
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1 LISTA DE MATERIAIS

											
MOLDURA DO MÓDULO		

2
Y
X
min

max

X

1,2 mm

2 mm

Y

14 mm

35 mm

LASTRO		
4b
4a

5
9

105

4 kg

1
80

6L

105

210

7

6R
8

UNIDADES						

DEFLETORES DE VENTO				

1a. FlatFix Wave Unidade base dupla
4P DR1
1009101
1b. FlatFix Wave Unidade base dupla
4P DR2
1009151
2a. FlatFix Wave Unidade dupla 4P DR1
1009100
2b. FlatFix Wave Unidade dupla 4P DR2
1009150

3a. FlatFix Wave Unidade dupla 2P DR1
1009102
3b. FlatFix Wave Unidade dupla 2P DR2
1009152

DR1 (faixa dupla 1): painéis de 990 mm e 1070 mm de largura
DR2 (faixa dupla 2): painéis de 1070 mm e 1150 mm de largura

ESTABILIZADORES				
4a. FlatFix Wave Estabilizador 2900
1009110
4b. FlatFix Wave Estabilizador 3530
1009111
4c. FlatFix Wave Estabilizador 4000
1009114
4d. FlatFix Wave Estabilizador 4350
1009115
5. FlatFix Wave Suporte do cabo
1009124

6 (L)
7

6 (R)
8

6. Defletor de vento FlatFix Wave SET 7. FlatFix Wave – Pino conector (conjunto
L&R DR1
de 3)
1009105
1009122
8. FlatFix Wave Placa base
1009120

ACESSÓRIOS					
8. FlatFix Wave Placa base
1009120
9. FlatFix Wave Conector de lastro
1009123
10. FlatFix Wave União do estabilizador
1009121
11. FlatFix Wave Desbloqueador de módulo
1009142
12. FlatFix Wave Barra de medição 2500mm
1009143
13. FlatFix Wave espaçador
1009144

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO											
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2 PREPARAÇÕES PARA A MONTAGEM										
1 PREPARAR O TELHADO E ALINHAR (OS CAMPOS)

min. 30 cm
min. 30 cm

min. 30 cm

Nota: Assegure-se de que o telhado esteja em boa condição!
Em caso de dúvidas, consulte o seu especialista em telhados.
Nota: Siga o desenho de instalação e certifique-se de que
os campos estão bem coordenados.

min. 30 cm

2 MEDIÇÃO E MARCAÇÃO (DO CAMPO)

4
5
3

min. 30 cm

4

5

4

Calcule quanto espaço necessita com base nas dimensões do
seu módulo.
1. Deixe livre um espaço de, pelo menos, 30 cm em volta do
campo do módulo.
2. Desenhe os contornos do campo em ângulos retos com a regra
3-4-5. Para isso utilize um giz ou traçador de linhas. Marque
cada módulo com uma linha curta.3. Markieren Sie die Modul
kanten.
3. Marque as extremidades dos módulos.
4. Marque com giz o lugar no telhado onde as primeiras unidades
devem ser colocadas.
Nota: A distância desde os módulos fotovoltaicos até a
borda do telhado deve ser de cerca de 1/5 da altura do
edifício. Consulte o desenho de instalação calculado com a
calculadora Esdec para obter a distância correta.

3

Conselho: Verifique a medição utilizando a regra 3-4-5.

3 COLOCAR A UNIDADE DE BASE DUPLA										
1 COLOQUE A UNIDADE DE BASE DUPLA DIRETAMENTE
NO LUGAR CORRETO NO TELHADO 			

							
2 DESDOBRE A PARTE SUPERIOR DA UNIDADE DE BASE
DUPLA ATÉ QUE ESTEJA COMPLETAMENTE PLANA E
Clique!

Conselho: Levante um pouco a unidade de base dupla

no acoplamento e a unidade encaixa firmemente pelo seu
próprio peso no lugar.
Nota: Assegure-se de que as mãos/dedos não fiquem
presos na área de peças articuladas!

Clique!

3 COLOQUE A BASE ALTA (2x) NA POSIÇÃO VERTICAL
DE MODO A ENCAIXAR COM UM CLIQUE

Clique!

Clique!

Clique!

Consulte no Anexo A uma explicação de como anexar suportes
de telhado adicionais à unidade.

															

03

4 COLOCAÇÃO DAS UNIDADES DE BASE DUPLA									
1 POSIÇÃO DA 2.ª UNIDADE DE BASE DUPLA 		
Consulte no Anexo B uma explicação de como utilizar a barra
de medição.
A

B

L (módulo

A

Coloque a primeira unidade de base dupla na extremidade
do campo de módulos, a uma distância de centro a centro (A).
Para o fazer, utilize o ressalto de medição em diversos pontos
da unidade de base dupla.

A

2 COLOCAÇÃO DAS OUTRAS UNIDADES DE BASE
B

A

A
A

B

B
A

B
A
Certifique-se de que as unidades de base dupla estejam alinhadas uma com a outra.

Conselho: Lastre as unidades alinhadas para evitar que se
desloquem.
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5 COLOCAR AS UNIDADES DUPLAS											
1 PREPARAR O ACOPLAMENTO
Clique!

Pressione a união para baixo até que encaixe com um clique.

2 UNIR AS UNIDADES DUPLAS ÀS UNIDADES DE BASE
DUPLA
					

Clique!
Clique!

1. Deslize as saliências de acoplamento da unidade dupla nas
ranhuras da unidade de base dupla num ângulo de 45 graus.
2. Puxe os ressaltos para trás para que o acoplamento fique
encaixado com firmeza.
3. Vire a unidade dupla para baixo com cuidado até que esteja
completamente plana e encaixe com um clique no lugar.

3 ABRA A PARTE SUPERIOR DA UNIDADE DUPLA ATÉ
QUE ESTEJA COMPLETAMENTE PLANA E ENCAIXE COM
UM CLIQUE NO LUGAR

Clique!

Conselho: Levante um pouco a unidade dupla no acoplamento e a unidade encaixa firmemente pelo seu próprio
peso no lugar.
Nota: Assegure-se de que as mãos/dedos não fiquem
presos na área de peças articuladas!

Clique!
Clique!

4 COLOQUE A BASE ALTA (2x) NA POSIÇÃO VERTICAL
DE MODO A ENCAIXAR COM UM CLIQUE		
Clique!
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6 MONTAGEM DOS ESTABILIZADORES E DOS SUPORTES DO CABO						
1 COLOCAÇÃO DE ESTABILIZADORES EM LIGAÇÃO

=

=

=
=

Nota: Siga o desenho de instalação quanto às posições dos
estabilizadores. Coloque o estabilizador no centro alinhado
com os 4 elementos de base alta, cujas extremidades sobressaem a uma mesma distância.

2 MONTAR OS ESTABILIZADORES NA BASE ALTA

Clique!

Clique!

Coloque os estabilizadores a um ângulo da extremidade da base
alta e rode-os para trás para a base até fazer clique.
Conselho: Clique os 2 estabilizadores (dianteiro e traseiro) ao
mesmo tempo para montar com mais facilmente.
Nota: Alinhe bem o primeiro estabilizador e depois alinhe os
outros estabilizadores.

3 MONTAR OS SUPORTES DO CABO NO ESTABILIZADOR
Clique!

Coloque as 2 extremidades do suporte de cabos nas ranhuras do
estabilizador e rode o suporte de cabos 90 graus para baixo.
Nota: Coloque os suportes do cabo no espaço entre os
dois estabilizadores. Consulte o Anexo C para obter mais
especificações.
Nota: Assegure-se de que os suportes do cabo estejam voltados para a parte traseira do estabilizador.
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7 COLOCAÇÃO DO LASTRO												
1 COLOCAÇÃO DO LASTRO (GERAL)
Nota: O desenho de instalação é a guia para as posições
dos lastros. Utilize a calculadora para determinar as
posições dos lastros. Coloque o lastro nos pontos indicados
pela calculadora.

2 COLOCAR O LASTRO STANDARD (3x4 kg)

Coloque o lastro standard (3x4 kg) nas unidades na base alta. Coloque a primeira pedra de lastro contra o rebordo.

3 COLOCAR LASTRO OPCIONAL (5x4 kg)

Incline o suporte do lastro
para um certo ângulo na
unidade de base alta.

Incline o suporte do lastro de volta
para o módulo.

4
Clique!

Deslize o suporte contra a base
alta e clique o suporte na extremidade longa!

Coloque o lastro (3x4 kg)
no bastidor e o outro lastro
(2x4 kg) no módulo.

4 COLOCAR O LASTRO EM POSIÇÃO NO SUPORTE DE
LASTRO NA POSIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR

Nota: Se houver uma bandeja de fios, na área
do lastro só tem espaço para 2 pedras em
vez de 3 pedras. Em seguida, coloque essa 3.ª
pedra na unidade no outro lado da base alta.

															

07

8 MONTAGEM DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS E CABOS 							
1 POSIÇÃO E FIXAÇÃO DO MÓDULO FOTOVOLTAICO
NOS ELEMENTOS DA BASE ALTA

1. Coloque o primeiro módulo fotovoltaico em 2 elementos da
base alta. Certifique-se de que o módulo esteja centrado de forma
adequada. Incline o módulo de modo que a extremidade mais
baixa do módulo esteja nivelada com os elementos da base alta.
2.Deslize a extremidade do módulo por baixo dos clipes dos
elementos da base alta o mais longe possível.

2 FIXAÇÃO DO MÓDULO FOTOVOLTAICO NO LADO
FRONTAL

Clique!

Deslize os clipes de 2 bloqueios do módulo sobre a extremidade
do módulo frontal até que o módulo esteja firmemente fixado
no lugar.

3 COLOCAÇÃO DE CABOS OU CONECTOR MC4
1. Coloque os cabos ou conector MC4 no módulo fotovoltaico na
calha dos estabilizadores no lugar dos elementos da base alta.
2. Insira os cabos ou o conector MC4 nos suportes do cabo.
3. Ligue os cabos ou conector MC4 aos estabilizadores com
abraçadeiras.

Cabos

Conector
MC4

12 mm
12 mm

4. Ligue os conectores dos cabos do primeiro e do segundo módulo
fotovoltaico um com o outro.
5. Monte o segundo módulo fotovoltaico.
6. Repita os passos para concluir as filas.
Consulte o Anexo C para mais explicações sobre a gestão de cabos.
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9 MONTAR O DEFLETOR DE VENTO L NO CAMPO								
L

R

1 MONTAR OS SUPORTES DE TELHADO DEBAIXO DO
DEFLETOR DE VENTO L

Clique!
1. Deslize os suportes de telhado sobre as flanges do defletor de
vento L.
2. Clique o defletor de vento nos suportes de telhado.

2 MONTAR 2 PINOS DE LIGAÇÃO NO DEFLETOR DE
VENTO L

3 MONTAR O DEFLETOR DE VENTO L NA UNIDADE
COM OS PINOS DE LIGAÇÃO

1. Encaixe o pino de ligação externo no orifício da unidade.
2. Encaixe o pino de fixação central no orifício da base alta.
3. Aperte as molas para encurtar o pino de ligação.

4 DR1: DESLIZAR O DEFLETOR DE VENTO L CONTRA A
ESTRUTURA DO MÓDULO E DOBRAR A FLANGE
DEBAIXO DA ESTRUTURA

1. Deslize o defletor de vento L contra a estrutura do módulo no
lado do campo inserindo o pino de ligação.
2. Dobre as flanges debaixo da estrutura do módulo manualmente.
3. Certifique-se de que o defletor de vento L esteja ligado correta
mente à estrutura do módulo.
Nota: O defletor de vento é universal, dependendo do
tamanho do painel, o painel pode sobressair em relação ao
defletor de vento.
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10 MONTAR O DEFLETOR DE VENTO R NO CAMPO								
1 MONTAR O SUPORTE DE TELHADO DEBAIXO DO
DEFLETOR DE VENTO R 				

							
		

1. Deslize o suporte de telhado sobre as flanges do defletor de
vento R.
2. Clique o defletor de vento no suporte de telhado.

2 LIGAR O DEFLETOR DE VENTO R AO DEFLETOR DE
VENTO L

3 DR1: MONTAR O DEFLETOR DE VENTO R AO CAMPO

1. Encaixe o pino de fixação no orifício da unidade.
2. Deslize o defletor de vento R contra o campo inserindo o pino de
ligação.
3. Dobre as flanges debaixo da estrutura do módulo manualmente.
4. Assegure-se de que o defletor de vento R encaixe bem à estrutura do módulo.
Nota: O defletor de vento é universal, dependendo do
tamanho do painel, o painel pode sobressair em relação ao
defletor de vento.

4 MONTAR OS OUTROS DEFLETORES DE VENTO L E R
NO RESTANTE DO CAMPO
Monte os outros defletores de vento L e R no restante do campo.
(Repita os passos descritos nas secções 9 e 10).

5 O CAMPO DE MÓDULOS ESTÁ PRONTO!
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ANEXO A - SUPORTE DE TELHADO ADICIONAL									
1 MONTAR O SUPORTE DE TELHADO ADICIONAL NA
UNIDADE

Coloque o suporte de telhado na posição correta debaixo da
unidade. Insira o gancho do suporte de telhado através do
orifício da unidade.
Rode o suporte de telhado 90 graus até enganchar.

Clique!

															

11

ANEXO B - MANUAL PARA A BARRA DE MEDIÇÃO								
1 CONFIGURAÇÃO DA BARRA DE MEDIÇÃO

L

L
L

Meça o tamanho L do módulo fotovoltaico. Defina o tamanho
L na barra de medição (= da 1.ª pega à 3.ª pega). Utilize a

marca B na pega como referência.

A

Defina o tamanho A com uma fita métrica. (= da 1.ª pega à 2.ª

A

pega).

A = distância recomendada entre os módulos
A

A
L

Vire a barra de medição de modo que os trincos fiquem para
baixo.

4

Coloque as unidades na distância
correta uma da outra. Alinhe as
unidades. Utilize várias barras de
medição para fazer isso.
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ANEXO C - GESTÃO DE CABOS												
1 TABELA

Espaço aberto
≤ 350mm

Espaço aberto
> 350mm

Fim da fila sem estabilizador

Fim da fila com
estabilizador

1x suporte do cabo

2x suporte do cabo

3x suporte do cabo

0x suporte do cabo

1x no meio

2x 10 cm em rela ção às
extremidades

1x 10 cm em relação à extremidade
2x 5 cm em relação à base alta

15 metros

Abraçadeiras

Abraçadeiras

Abraçadeiras

2x abraçadeira (detalhe)
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ANEXO C - GESTÃO DE CABOS												
1 CONSELHO: MONTAR UMA BANDEJA DE FIOS GRANDE
NO LADO DAS UNIDADES (INÍCIO)

1. Desdobre as abas no lado das unidades.
2. Coloque a barra superior da calha de fios sobre essas abas.
3. Dobre novamente as abas em volta da haste para a preder.
Assegure-se de que a bandeja de fios não sobressaia as
unidades.

2 CONSELHO: MONTAR UMA BANDEJA DE FIOS NOS

ELEMENTOS DA BASE ALTA SOBRE AS UNIDADES (INÍCIO).

1. Desdobre as abas dos elementos da base alta.
2. Coloque a barra superior da bandeja de fios sobre essas abas.
3. Dobre novamente as abas em volta da haste para a prender.

3 CONECTORES E CABOS A SEREM FIXADOS NO
ESTABILIZADOR E NOS SUPORTES DO CABO

1. Ligue os conectores MC4.
2. Coloque o conector MC4 com os cabos na secção do canal dos
estabilizadores e nas aberturas nos suportes do cabo.
3. Fixe o conector MC4 e os cabos com abraçadeiras através das
perfurações nos estabilizadores.

															

14

ANEXO D - PROTEÇÃO DA LIGAÇÃO À TERRA, LIGAÇÃO E CONTRA RAIOS					
1 DIAGRAMA DE SELEÇÃO
Ver
[SCAN QR]

Análise de risco em
conformidade com
NEN-EN-IEC 62305-2

Necessita LPS?

não

sim

LPS presente?

não

Instale LPS de acordo com
o LPL requerido em
cooperação com o
especialista em raios.

sim

Instalação em
50 cm de LPS

não

sim

Obtenha assessoria para
criar uma área de segurança
para módulos fotovoltaicos
por meio de picos condutores
em cooperação com o
especialista em raios.

Una ao LPS de acordo com
o LPL requerido em
cooperação com o
especialista em raios

Proteção contra
sobretensão em
conformidade com
NPR8110

Continue com a instalação
de acordo com NEN1010
(NPR5310 parte 712-6.3
NEN EN IEC 62305)

Relatórios de entrega e
Oplevering- en
inspeção de instalações
controlerapport PV
de módulos fotovoltaicos
installaties Techniek
de Technology Netherlands
Nederland en Holland Solar
e Holland Solar

LPS = instalação contra raios
LPL = nível de proteção contra raios

Fornecimento

Lista de veriﬁcação de
Esdec opleveren/ofda
entrega
e inspeção
inspectiechecklist
Esdec
[SCAN QR]
[SCAN
QR]

URL DO CÓDIGO QR: https://eu.esdec.com/nl/advies-en-voorwaarden/
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ANEXO D - PROTEÇÃO DA LIGAÇÃO À TERRA, LIGAÇÃO E CONTRA RAIOS					
2 MÉTODO DE LIGAÇÃO À TERRA/LIGAÇÃO
Graças à ligação de peças integradas, não é necessária uma ligação adicional entre as peças metálicas.
1.
2.
3.

Os dentes na parte superior dos elementos da base alta encaixam na extremidade da estrutura dos módulos fotovoltaicos.
Os dentes na parte inferior dos elementos da base alta encaixam na estrutura do módulo fotovoltaico.
Aperte totalmente o bloqueio do módulo para garantir o contacto correto da estrutura do módulo com a base alta.

Ligação à terra
Ligação integrada

INSTALAÇÃO DO CONDUTOR DE LIGAÇÃO À TERRA
•
•
•
•
•

O condutor de ligação à terra (≥Ø 4 mm2) opera em paralelo aos condutores positivo e negativo e está ligado a um ponto de ligação à terra separado do
inversor.
Ligue pelo menos uma calha num campo a uma calha à terra.
Cada campo de módulos fotovoltaicos individual terá o seu próprio condutor de ligação à terra.
O cabo de ligação à terra pode ser montado com um olho de cabo e aparafusado à calha junto com anilhas de mola serrilhadas.
Montagem correta: protegida contra corrosão e montada com firmeza.
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ANEXO D - PROTEÇÃO DA LIGAÇÃO À TERRA, LIGAÇÃO E CONTRA RAIOS					
3 LPS: PROTEÇÃO CONTRA RAIOS
Guias de proteção contra raios.
PEÇA AO SEU ESPECIALISTA EM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS PARA ANALISAR O SEU PROJETO.
Aplicação desejada: Aplicação de sistema de deteção de raios (com picos condutores)
•

Determine a distância de separação segura (S) de acordo com NEN-EN-IEC 62305 (mínimo 0,5 metros).

•

Tente respeitar a distância de separação entre o sistema de módulo fotovoltaico (PV) e o sistema de proteção contra raios (LPS).

•

Desse modo, é possível manter o sistema de módulo fotovoltaico separado do sistema de proteção contra raios para evitar que entre
corrente de raios.
Se isso não for possível, ligue o sistema de módulo fotovoltaico ao LPS de acordo com o nível de proteção contra raios (LPL)
aplicável;

•

Consulte a tabela 1, utilize ligações de, pelo menos, 16 mm2.

•

Verifique se é preciso uma proteção adicional de sobretensão do tipo 1 e/ou tipo 2.

•

Assegure-se de que os sistemas de suporte de cabos também estejam ligados à terra e ao LPS. Nota: Os sistemas de suporte de cabos
metálico também pertencem ao sistema de módulos fotovoltaicos.

•

Assegure-se de que o cabo de ligação à terra esteja guiado em paralelo aos cabos CC.

EM QUALQUER CASO: PEÇA AO SEU ESPECIALISTA EM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS PARA ANALISAR PREVIAMENTE O SEU PROJETO E EVITAR
PROBLEMAS INDESEJADOS DE SEGURANÇA. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ESDEC IRÁ ASSUMIR QUAISQUER RESPONSABILIDADES PELA
APLICAÇÃO E/OU COMBINAÇÃO DA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS NO TELHADO. CONSULTE O SEU ESPECIALISTA E GARANTA UMA INSTALAÇÃO
SEGURA NOS TERMOS DOS STANDARDS NEN-EN-IEC 62305 - NEN1010 (NPR5310 - parte 712 secção 6.3).
tabela 1

Tamanho de malha

Nível LPL

Ligue o sistema de módulos
fotovoltaicos ao ...

5x5 metros

I

5 metros

10x10 metros
15x15 metros
20x20 metros

II
III
IV

10 metros
15 metros
20 metros

S

LPS = instalação contra raios
LPL = nível de proteção contra raios

															

17

ANEXO E – DESMONTAGEM DOS MÓDULOS									
1 DESMONTAGEM DOS MÓDULOS

Clique!

1.Coloque a ferramenta de
desbloqueio na alavanca de
travamento.

4

4. Levante o módulo uns
centímetros e empurre-o para
trás para fora dos elementos da
base alta.

2. Vire a ferramenta de desbloqueio com cuidado para baixo
de modo que a lingueta possa
deslizar para atrás.

3. Deslize o módulo totalmente
para trás na direção do módulo
para desbloquear o lado baixo
do módulo.

5

5. Agora pode levantar todo o
módulo.
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FAÇA CLIQUE COM A ESDEC
A Esdec desenvolve, produz e fornece sistemas
profissionais de montagem para painéis solares
em telhados desde 2004. O ClickFit e o FlatFix
foram inspirados pelo instalador que monta
regularmente módulos fotovoltaicos. Uma
instalação fácil, rápida e fiável com sistemas
de montagem inovadores, de alta qualidade e
resistentes: a Esdec torna isto possível.

Esdec
Londenstraat 16
7418 EE Deventer
Países Baixos
+31 850 702 000
info@esdec.com
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