MANUAL DE INSTALAÇÃO
DE MÓDULOS SOLARES
PADRÃO (IEC)

Apenas para uso profissional
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1.0
INFORMAÇÃO GERAL
Este manual geral fornece informações importantes

2.0
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Aviso

sobre a segurança referentes à instalação, manu-

Antes de instalar, passar os fios, operar e/

tenção e manuseio dos módulos solares das séries

ou fazer a manutenção no módulo e ou-

CS.

tros equipamentos elétricos deverão ser
lidas e compreendidas todas as instruções.

O instalador profissional deve ler estas orientações

Nas interligações do módulo fotovoltaico passam

com cuidado e seguir rigorosamente as mesmas. O

corrente contínua (DC), quando expostos à luz solar

não cumprimento destas instruções pode resultar em

ou outras fontes de luz. O contato com as partes ele-

morte, ferimentos ou danos materiais. A instalação e

tricamente energizadas do módulo, tais como termi-

manuseio de módulos fotovoltaicos requerem habi-

nais, podem resultar em ferimentos ou morte, inde-

lidades profissionais e só devem ser realizadas por

pendentemente de haver ou não o módulo ou outro

profissionais qualificados. Os instaladores devem

equipamento elétrico ligado.

informar aos usuários finais (consumidores) a informação acima mencionada em conformidade. A pala-

SEGURANÇA GERAL

vra "módulo" ou "módulo fotovoltaico" utilizadas neste manual se refere a um ou mais módulos solares
da série CS.

· Todo o trabalho de instalação deve cumprir os regulamentos regionais e locais aplicáveis ou outros
padrões elétricos nacionais ou internacionais.

Este manual é válido apenas para os módulos do
tipo: CS6A- xxxP, CS6A-xxxM, CS6V-xxxP, CS6V-xxxM,

O vestuário de proteção (luvas antider-

CS6P-xxxP, and CS6P-xxxM, CS6K-xxxP, CS6K-xxxM,

rapantes, vestimentas, etc.) deve ser uti-

CS6X-xxxP, CS6X-xxxM, CS6K-xxxMS, CS6V-xxxMS,

lizado durante a instalação para evitar o

CS6A-xxxMS, CS6U-xxxP e CS6U-xxxM.

contato direto com 30 V DC ou superior,
e proteger as mãos contra bordas afiadas.

Guarde este manual para referência futura. Recomendamos verificar o site www.canadiansolar.com

Antes da instalação, remova todos os

regularmente para ter a versão mais atualizada.

adornos metálicos para evitar a exposição
acidental aos circuitos energizados.

1.1
MANUAL DE INSTALAÇÃO

Ao instalar os módulos na chuva ou no
orvalho da manhã, tome medidas adequadas para evitar que a água penetre no
conector.

A informação contida neste manual está sujeita a alterações pela Canadian Solar Inc. sem aviso prévio. A

Não permita a presença de crianças ou

Canadian Solar Inc. não fornece nenhuma garantia

pessoas não autorizadas próximas ao

de qualquer espécie, explícita ou implicitamente, em

local de instalação ou da área de armaze-

relação às informações aqui contidas.

namento dos módulos.

1.2
LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE
A Canadian Solar Inc. não será responsável por danos
de qualquer tipo, incluindo - sem limitação - lesão cor-

· Ao instalar os módulos sob vento forte, tome as
medidas de segurança adequadas para evitar danos aos módulos ou ferimentos às pessoas.
· Utilize ferramentas eletricamente isoladas para reduzir o risco de choque elétrico.

poral, lesão ou dano à propriedade, em conexão com
o manuseio dos módulos fotovoltaicos, a instalação

· Caso os interruptores não possam ser abertos ou o

do sistema, ou a conformidade ou não conformidade

inversor não possa ser desligado, cubra as frentes

com as instruções estabelecidas neste manual.

dos módulos com um material opaco para impedir
a produção de energia ao instalar ou trabalhar.
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· Não utilize ou instale módulos quebrados.

A capacidade elétrica do módulo são medidas sob
condições de teste padrão (STC) de 1000 W/m2 ra-

· O contato com as superfícies do módulo ou quadro

diação, espectro AM1.5 e temperatura da célula de

pode causar choque elétrico caso o vidro frontal es-

25°C. As características elétricas e mecânicas detal-

teja quebrado ou a camada inferior esteja rasgada.

hadas dos módulos fotovoltaicos da Canadian Solar
Inc. podem ser encontradas no Anexo do Manual de

· O módulo fotovoltaico não contem quaisquer peças re-

Instalação (Seção C: Especificações do Módulo) no

paráveis. Não tente reparar qualquer parte do módulo.

site www.canadiansolar.com. As principais características elétricas de acordo com as STC também são

· Mantenha fechada a tampa da caixa de junção.

apresentadas em cada etiqueta do módulo. Favor
consultar a ficha de dados ou a placa de identificação

· Não desmonte um módulo ou remova qualquer

do produto para verificar a tensão máxima do siste-

parte do módulo.

ma.

Não concentre artificialmente a luz solar no módulo.

Sob certas condições, o módulo pode produzir mais
corrente ou tensão do que sob as condições STC.

· Não conecte ou desconecte os módulos quando existir corrente nos módulos ou uma fonte externa.

Como resultado, a corrente de curto-circuito sob STC
do módulo deve ser multiplicada por 1.25, e deve ser
aplicado um fator de correção à tensão de circuito

3.0
ESPECIFICAÇÕES
MECÂNICAS / ELÉTRICAS

aberto (veja a Tabela 1), para determinar a classificação e capacidade dos componentes. Dependendo
das regulamentações locais pode ser aplicável um
multiplicador adicional de 1.25 para a corrente de
curto-circuito ao dimensionar os condutores e fusíveis (fornecendo um multiplicador total de 1.56).

Tabela 1: Fatores de correção de baixa
temperaturas para a tensão de circuito aberto
Menor Temperatura Ambiente Esperada (°C/°F)

Fator de Correção

24 a 20 / 76 a 68

1.02

19 a 15 / 67 a 59

1.04

14 a 10 / 58 a 50

1.06

9 a 5 / 49 a 41

1.08

4 a 0 / 40 a 32
-1 a -5 / 31 a 23

1.10
1.12

-6 a -10 / 22 a 14

1.14

-11 a -15 / 13 a 5

1.16

-16 a -20 / 4 a -4

1.18

-21 a -25 / -5 a -13

1.20

-26 to -30 / -14 a -22

1.21

-31 a -35 / -23 a -31

1.23

-36 a -40 / -32 a -40

1.25

www.canadiansolar.com
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Alternativamente, pode ser calculado um fator de
correção mais preciso para a tensão de circuito
aberto utilizando a seguinte fórmula:

CVOC = 1-αVoc ˣ (25 - T)
T é a menor temperatura ambiente esperada no site
de instalação do sistema
αVoc (%/ºC) é o coeficiente de temperatura do
módulo selecionado (consulte o Datasheet)

4.0
DESEMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

· Não transporte os módulos em sua cabeça.
· Não derrube nem coloque objetos (como ferramentas) nos módulos.
· Não levante os módulos por seus fios ou caixa de
junção, os levante pelo quadro.

PRECAUÇÕES
· O módulo deve ser armazenado em local seco e

· As pilhas de módulos não devem conter mais que
12 módulos, e os quadros devem ser alinhados.

ventilado para evitar a exposição a luz solar direta a
umidade. Caso os módulos sejam armazenados em
um ambiente controlado, o tempo de armazena-

· Não coloque cargas excesivas no módulo ou torça
o quadro do módulo.

mento deve ser inferior a 3 meses e devem ser tomadas precauções extras para evitar que os conectores sejam expostos à umidade ou a luz solar.

· Não utilize instrumentos cortantes nos módulos.
Deve ser tomado muito cuidado em não danificar
a folha inferior por objetos cortantes, os arranhões

· Desempacotar os módulos do pallet seguindo os

podem afetar diretamente a segurança do produto.

passos na embalagem. Desempacote, transporte e
armazene os módulos com cuidado.
· Os módulos devem ser desempacotados por duas

· Não deixe os módulos sem suporte ou proteção.
· Não troque a fiação dos diodos de by-pass.

pessoas. Sempre utilize as duas mãos ao manusear
os módulos.

· Mantenha todos os contatos elétricos limpos e secos.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
· Cada módulo está equipado com dois códigos de
barras idênticos (um dentro sob o vidro frontal, o
segundo no lado traseiro) que agem como um identificador único. Cada módulo tem um número de
série exclusivo contendo 13 (pré-março de 2013) ou
14 (pós-março de 2013) dígitos.
· Uma placa de identificação está afixada na parte
· Não fique parado, caminhe e/ou salte sobre os mó-

traseira de cada módulo. Esta placa de identificação

dulos. As cargas pesadas localizadas podem causar

especifica o tipo de modelo, assim como as princi-

graves microfisuras nas células, que por sua vez

pais características elétricas e de segurança do mó-

pode comprometer a confiabilidade do módulo.

dulo.
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5.0
INSTALAÇÃO DO MÓDULO

· Expor os módulos ao sal (ou seja, ambientes marinhos) ou enxofre (ou seja, fontes de enxofre, volcões)
incorre no risco de corrosão do módulo.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO E
SEGURANÇA GERAL

· O não cumprimento destas instruções anulará a garantia da Canadian Solar Inc.

· Antes de realizar a instalação dos módulos, favor
obter informações sobre os requisitos e aprovações

REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

necessárias para o local, instalação e inspeção das
autoridades competentes.

· Certifique-se que o módulo atende aos requisitos
gerais do sistema técnico.

· Verifique o código de construção aplicável para
assegurar que a construção ou estrutura (telhado,
fachada, apoio, etc.) pode suportar a carga.

· Certifique-se que outros componentes não danificam o módulo de forma mecânica ou elétrica.

· Os módulos da série CS foram qualificados para

· Os módulos podem ser ligados em série para au-

Aplicação da Classe A (equivalente aos requisitos de

mentar a tensão ou em paralelo para aumentar

segurança de Classe II). Os módulos avaliados sob

a corrente. Para conectar os módulos em série

esta classe devem ser utilizados em sistemas de

conecte os cabos do terminal positivo com o termi-

tensão superior a 50V ou potência acima de 240W,

nal negativo do módulo seguinte. Para establecer a

em que está previsto acesso ao interruptor geral.

ligação em paralelo, conecte os cabos do terminal
positivo no terminal positivo do módulo seguinte.

· Ao instalar os módulos, certifique-se que o telhado de apoio tem uma cobertura resistente ao fogo

· A quantidade de dodos de by-pass na caixa de

classificado para a aplicação. Os módulos da Cana-

junção do módulo pode variar dependendo da série

dian Solar estão listados como classe C, sob UL790.

do modelo.

· A avaliação de fogo para este módulo só é válida

· Ligue apenas a quantidade de módulos que cor-

quando o produto for instalado conforme especifi-

responde com as especificações de tensão dos in-

cado nas instruções de montagem mecânica.

versores do sistema. Os módulos não devem ser
conectados em conjunto para criar uma tensão
maior que a tensão máxima permitida do sistema,

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

mesmo sob as piores condições de temperatura
locais (veja Tabela 1).

· O módulo deve ser utilizado em climas ao ar livre
de forma geral, tal como definido na norma IEC

· Podem ser conectadas no máximo duas strings em

60721-2-1: Classificação das condições ambientais

paralelo, sem necessidade de incorporar um dispo-

Parte 2-1: Condições ambientais que aparecem na

sitivo de proteção de sobrecorrente (fusíveis, etc.)

natureza - temperatura e umidade.

em série em cada string. Três ou mais strings podem ser conectadas em paralelo se um dispositivo

· Favor consultar o departamento de suporte técnico
da Canadian Solar Inc. para obter mais informações

de proteção contra sobrecarga de corrente adequado é instalado em série em cada string.

sobre o uso de módulos em climas especiais.
· Somente os módulos com saídas elétricas semelNão instale os módulos próximos a cha-

hantes devem ser conectados na mesma string

mas abertas ou materiais inflamáveis.

para evitar ou minimizar os efeitos de mismatch.

Não mergulhe os módulos em água ou

· Para minimizar o risco em caso de um atque indi-

constantemente exponha os módulos a

reto de relâmpagos, evite a formação de loops na

água (doce ou salgada, isto é, fontes ou

concepção do sistema.

ressaca do mar).

www.canadiansolar.com
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· A capacidade máxima recomendada do fusível em
série é informada numa tabela no Anexo.

· Quando os módulos forem pré-instalados, mas o sistema não for conectado à rede, no entanto, cada
cabo do módulo deve ser mantido em condições de

· Os módulos devem ser fixados com segurança para
suportar todas as cargas esperadas, incluindo car-

circuito aberto e devem ser tomadas medidas adequadas para evitar pó e penetração de umidade.

gas de vento e neve. É necessária a distância mínima de 6.5 mm (0.25 polegadas) entre os módulos

CORRETA CONEXÃO DOS CONECTORES 'PLUG'

para permitir a expansão térmica das estruturas.
· Certifique-se de que as conexões estão protegidas
· Os pequenos orifícios de drenagem na parte inferior do módulo não devem ser bloqueados.

e apertadas. O conector não deve ser submetido ao
estresse do exterior. Os conectores só devem ser
utilizados para conectar o circuito. Eles nunca devem ser utilizados como interruptor do circuito.

ORIENTAÇÃO E INCLINAÇÃO IDEAL
· Os conectores não são impermeáveis quando não
· Para maximizar o rendimento anual, descubra a ori-

acoplados. Ao instalar os módulos, os conectores

entação ideal da sua região e incline os módulos. O

deverão ser ligados uns nos outros, assim que pos-

maior rendimento é alcançado quando a luz do sol

sível, ou tomar as medidas apropriadas para evitar

brilha perpendicularmente sobre o módulo.

a penetração de umidade dentro dos conectores.
USO DE MATERIAIS ADEQUADOS

EVITE SOMBRAS
· Utilize apenas os cabos solares e os conectores
· Mesmo o menor sombreamento parcial (por exem-

adequados que atendam aos regulamentos locais

plo, depósitos de sujeira) reduz o rendimento. Um

de fogo, construção e eletricidade. A fiação deve

módulo pode ser considerado como não sombrea-

ser revestida em um duto resistente à luz solar ou,

do se toda sua superfície estiver livre de sombras

se exposto, deve ser resistente à própria luz solar.

durante todo o ano. A luz deve ser capaz de al-

Certifique-se de que toda a fiação está em perfeita

cançar o mesmo módulo no dia mais curto do ano.

condição elétricas e mecânicas.

· As condições de sombreamento constante podem

· Os instaladores só podem utilizar um único condu-

afetar a vida útil do módulo, devido ao envelheci-

tor de 2.5-10 mm2 (8-12 AWG), cabo de energia solar

mento acelerado do material de encapsulamento e

classificado em molhado e 90 ºC, com isolamento

o estresse térmico sobre os diodos de by-pass.

adequado que seja capaz de suportar a tensão
máxima de circuito aberto do sistema (ou seja, TUV
2PfG1169 aprovado). Só podem ser utilizados con-

VENTILAÇÃO CONFIÁVEL

dutores de cobre. Selecione uma bitola de condutor
adequado para minimizar a queda de tensão.

· É necessária folga suficiente (pelo menos 10cm
(3.94 polegadas)) entre o módulo e a superfície de

PROTEÇÃO DO CABO E DO CONECTOR

montagem para permitir que o ar circule em torno
da parte posterior do mesmo. Isso também permite que a condensação ou umidade se dissipem.

· Prenda os cabos no sistema de montagem utilizando abraçadeiras resistentes a UV. Proteja os cabos
expostos de danos, tomando as precauções ade-

5.1
CONEXÃO ELÉTRICA
CORRETO ESQUEMA DE CONEXÃO

quadas (por exemplo, colocando-os dentro de um
conduíte de plástico). Evite a exposição à luz solar
direta.
· É necessário um raio de curvatura mínimo de 60
mm (2.36 polegadas) ao fixar os cabos da caixa de

· Certifique-se da correta conexão antes de iniciar o
sistema. Se a tensão de circuito aberto (Voc) e a corrente de curto-circuito (Isc) forem muito diferente das
especificações, indica que há uma falha de conexão.

EN-Rev IM/IEC-AM-EN/3.5 Copyright © June 2016. Canadian Solar Inc.
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5.2
ATERRAMENTO

· Recomenda-se o método de aterramento dos módulos padrão, com furos de 5 mm (0.20 polegadas),
conforme descrito abaixo. Para métodos de aterramento alternativo, favor consultar nosso Anexo do

· Embora os módulos sejam certificados para Segu-

manual (Seção B: Método de aterramento alterna-

rança Classe II, recomendamos que sejam ater-

tivo) no site. Não é possível a utilização de méto-

rados e que a instalação do módulo atenda todas

dos de aterramento padrão para certas gamas de

as normas e regulamentos locais.

módulo. Favor consultar o Anexo B para maiores
detalhes.

· As conexões de aterramento devem ser realizdas
MÉTODO DE ATERRAMENTO:

por um eletricista qualificado.

PARAFUSO + PORCA DENTADA + ARRUELA
· Conectar os quadros dos módulos utilizando cabos
de aterramento adequeados. A Canadian Solar re-

· É utilizado um kit de aterramento formado por um

comenda o uso de fio de cobre de 4-14 mm (AWG

parafuso de tampa M5 SS, uma arruela plana M5

6-12) . Os furos previstos para este efeito são identi-

SS, uma arruela côncava M5 SS e uma porca M5 SS

ficados com o símbolo de aterramento

. Todas

(com dentes). Para prender o fio de cobre de aterra-

as caixas de ligação devem ser firmemente fixadas.

mento em um buraco de aterramento pré-perfura-

2

do na estrutura (veja imagem abaixo).
· Todos os parafusos, porcas, arruelas, arruelas de
pressão e outros equipamentos relevantes devem
ser feitos de aço inoxidável, salvo indicação.

· Coloque o fio entre a arruela plana e a arruela
côncava. Certifique-se que a arruela côncava está
voltada para cima e o fio não está em contato com o

· A Canadian Solar Inc. não fornece componentes de
aterramento.

quadro para evitar corrosão galvânica. Aperte o parafuso de segurança utilizando a porca dentada. É
permitida a utilização de uma chave para fazer isso.
O torque de aperto é de 3-7 Nm (2.2-5.2 ft-lbs).

Para fixar o fio, coloque

Em seguida, aperte o

a arruela côncava (lado

parafuso utilizando a

côncavo voltado para

poca dentada.

cima) entre o quadro e
o fio.

6.0
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

· Para uma compreensão clara de módulos, consulte
a ilustração do módulo padrão mostrado abaixo:

MÓDULOS PADRÃO

Furos de aterramento
Caixa de junção
Furos de montagem padrão (lado maior)
Furos de montagem adicionais
(cargas elevadas de vento ou neve)
Furos de montagem padrão (lado curto)
Quadro do módulo
Cabos e conectores

www.canadiansolar.com
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· A concepção da montagem deve ser certificada
por um engenheiro profissional registrado. A concepção e os procedimentos de montagem devem

6.1
MÉTODO DE MONTAGEM:
APARAFUSAMENTO

atender aos códigos locais e os requisitos das autoridades competentes.

· O método de montagem foi qualificado pela Canadian Solar e certificado pelo VDE. Os módulos de-

· A Canadian Solar Inc. não fornece componentes de

vem ser parafusados na estrutura através dos furos

montagem.

de montagem apenas nos flanges traseiros do quadro.

· Os módulos padrão podem ser montados numa
estrutura de suporte utilizando um dos vários

· Cada módulo deve ser bem fixado em pelo menos

métodos aprovados. Para obter detalhes sobre

4 pontos em dois lados opostos, o parafuso M6X1

outros métodos de montagem e os métodos reco-

- Classe 8.8 e a porca são utilizados no método de

mendados pela Canadian Solar Inc., favor consultar

aparafusamento (exceção: o parafuso M8X1.25 -

o nosso Anexo do Manual de Instalação (Seção A:

Classe 8.8 e a porca são utilizados para os módulos

Métodos alternativos de montagem) em nosso site

da série CS6U e CS6K). Os torques de aperto devem

(www.canadiansolar.com). Para obter informações

estar entre 6~12 Nm (4.4~8.9 ft-lbs) e 17~23 Nm

sobre outros componentes de instalação, entre em

(12.5~17.0 ft-lbs), respectivamente, para parafusos

contato com o seu representante local. A não uti-

de rosca grossa M6 e M8, dependendo da classe

lização de um método de instalação reconhecido

do parafuso. Devem ser utilizados pontos de mon-

anulará a garantia da Canadian Solar Inc.

tagem adicionais em áreas com ventos fortes. O designer e o instalador do sistema são responsáveis

· Utilize materiais apropriados para fixação à prova

por calcular a carga e assegurar que a estrutura

de corrosão. Todos os componentes de montagem

atenda aos requisitos.

(parafusos, arruelas, etc.) devem ser de aço inoxidável.

· Os fatores de carga e segurança serão determinados pelos fornecedores de estrutura ou en-

· Utilize uma chave de torque para a instalação.

genheiros profissionais. Para obter informações
detalhadas, favor seguir o código estrutural local

· É expressamente proibido realizar furos na estrutura do módulo, sendo passível de perda de garantia.

ou contate um engenheiro estrutural profissional.
s
Método de montagem: Aparafusamento

· Os módulos padrão podem ser instalados nas orientações horizontal ou vertical. Consulte as instruções para obter mais orientações. Favor observar
que em áreas com queda de neve pesada (>2400
Pa) devem ser consideradas novas contramedidas,
tais como o uso de barras de suporte adicionais na
última fila de módulos.
· Nos casos em que recomenda-se uma barra de
suporte adicional para melhorar a estabilidade

· Os módulos devem ser aparafusados nos seguintes

mecânica e o desempenho do módulo ao longo

locais dos furos, dependendo da configuração e da

prazo, a Canadian Solar recomenda selecionar ma-

carga.

terial suficientemente resistente. A Canadian Solar
Inc. recomenda barras de espessura mínima de 50
mm (1.97 inch.). A barra de suporte central deve
estar posicionada a menos de 100 mm (3.94 polegadas) da linha central do quadro lateral (pequenas
mudanças podem ser necessárias para acessar os
furos de aterramento do módulo).
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Tabela 6-1: Métodos aprovados de aparafusamento
Aparafusamento no lado curto do quadro utilizando quatro furos de montagem. Os trilhos percorrem perpendicularmente ao lado
menor.

Aparafusamento no lado curto do quadro utilizando
quatro furos de montagem. Deve ser colocada uma
barra adicional abaixo. Os trilhos percorrem paralelamente no lado menor do quadro.

Carga máxima: Carga de sucção ≤ 2400 Pa
Carga de empuxo ≤ 2400 Pa
Tipo de módulo compatível: CS6A-xxxP,
CS6A-xxxM, CS6P-xxxP, CS6P-xxxM e
CS6A-xxxMS

Carga máxima: Carga de sucção ≤ 2400 Pa
Carga de empuxo ≤ 5400 Pa
Tipo de módulo compatível: CS6A-xxxP, CS6A-xxxM,
CS6P-xxxP e CS6P-xxxM

Support bar

Aparafusamento no lado maior do quadro utilizando quatro furos de montagem. Os trilhos
percorrem perpendicularmente o lado maior.

Aparafusamento no lado maior do quadro utilizando quatro orifícios de montagem na parte interna.
Os trilhos percorrem em paralelo do lado maior.

Carga máxima: Carga de sucção ≤ 2400 Pa
Carga de empuxo ≤ 5400 Pa
Tipo de módulo compatível: CS6A-xxxP, CS6AxxxM, CS6V-xxxP, CS6V-xxxM, CS6P-xxxP, CS6PxxxM, CS6K-xxxP, CS6K-xxxM, CS6X-xxxP CS6XxxxM, CS6K-xxxMS, CS6V-xxxMS e CS6A-xxxMS

Carga máxima: Carga de sucção ≤ 2400 Pa
Carga de empuxo ≤ 4000 Pa
(Para CS6X-xxxP, CS6X-xxxM, CS6U-xxxP e CS6UxxxM, a máxima carga de empuxo pode chegar até
5400Pa) Tipo de módulo compatível: CS6A-xxxP,
CS6A-xxxM, CS6V-xxxP, CS6V-xxxM, CS6P-xxxP,
CS6P-xxxM, CS6K-xxxP, CS6K-xxxM, CS6X-xxxP,
CS6X-xxxM, CS6U-xxxP e CS6U-xxxM

Aparafusamento no lado maior utilizando quatro furos médios de montagem. Os trilhos de
montagem estão perpendiculares ao lado maior.

Carga máxima: Carga de sucção ≤ 2400 Pa
Carga de empuxo ≤ 5400 Pa
Tipo de módulo compatível: CS6U-xxxP e
CS6U-xxxM

www.canadiansolar.com
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7.0
MANUTENÇÃO

Não raspe ou esfregue a sujeira seca, pois isso pode
causar micro arranhões.
· A neve deve ser removida com uma escova macia.

· Não faça modificações nos componentes FV (diodo,
caixa de junção, conectores).
· É necessária a manutenção regular para manter os

· O sistema deve ser inspecionado periodicamente
para verificar a integridade de toda a fiação e suportes.

módulos sem neve, excrementos de pássaros, se-

· Para proteger contra choque elétrico ou lesão, as

mentes, pólen, folhas, ramos, manchas de sujeira e

inspeções elétricas ou mecânicas, e a manutenção

poeira.

devem ser realizadas apenas por pessoal qualifica-

· Os módulos com inclinação suficiente (pelo menos

do e em uma base regular.

15º), em geral não precisam de limpeza (a chuva vai

· Favor consultar nosso Anexo do Manual de In-

ter um efeito de autolimpeza). Caso o módulo fique

stalação (Seção D: Guia de limpeza do módulo) para

sujo, ele deve ser lavado com água e um instrumento

obter mais informações sobre a limpeza do módu-

não abrasivo (esponja) durante a parte fresca do dia.

lo.
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