
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Datalogger para monitorizar fotovoltaica

PV-Monitor-M 

(M135B01-10-19A)



2

                                                                PV-Monitor-M

Manual de instruções



3Manual de instruções

PV-Monitor-M

 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

PERIGO
Indica advertência de algum risco do qual possam resultar lesões pessoais ou 
danos materiais.

ATENÇÃO
Indica que deve ser prestada atenção especial ao ponto indicado.

Respeite as advertências apresentadas no presente manual, através dos símbolos que são 
apresentados a seguir.

Se for necessário manusear o equipamento para a sua instalação, colocação em fun-
cionamento ou manutenção, tenha presente que:

Um manuseamento ou instalação incorrectos do equipamento pode ocasionar danos, tanto 
pessoais como materiais. Em particular, o manuseamento sob tensão pode causar morte ou 
lesões graves por electrocussão no pessoal que o manuseia. Uma instalação ou manutenção 
defeituosa comporta além disso risco de incêndio.
Leia atentamente o manual antes de realizar a ligação do equipamento. Siga todas as ins-
truções de instalação e manutenção do equipamento, ao longo da vida do mesmo. Em parti-
cular, respeite as normas de instalação indicadas no Código Eléctrico Nacional.

ATENÇÃO Consulte o manual de instruções antes de utilizar o equipamento

No presente manual, se as instruções precedidas por este símbolo não forem respeitadas ou forem 
realizadas incorrectamente, podem ocasionar lesões pessoais ou danifi car o equipamento e /ou as 
instalações.

A CIRCUTOR, SA reserva-se o direito de modifi car as características ou o manual do produto, sem aviso prévio.

 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A CIRCUTOR, SA recomenda a utilização de cabos e acessórios originais 
entregues com o equipamento.

A CIRCUTOR, SA reserva-se o direito de realizar modifi cações, sem aviso prévio, do disposi-
tivo ou das especifi cações do equipamento, expostas no presente manual de instruções.

A CIRCUTOR, SA coloca à disposição dos seus clientes, as últimas versões das 
especifi cações dos dispositivos e os manuais mais actualizados na sua página de Internet.                         
    

              www.circutor.com
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 HISTÓRICO DE REVISÕES

Tabela 1: Histórico de revisões�
Data Revisão Descrição
11/16 M135B01-10-16A Versão Inicial

01/17 M135B01-10-17A Modificações nas secções:
6.- 6.1. - 6.1.1. - 6.1.3. - 6.1.4 - 6.2. -6.3.

12/19 M135B01-10-19A
Modificações nas secções:

1.- 2. - 3.3. - 3.4. - 5.1. - 5.4. - 5.5. -  6.1. - 6.1.1. - 6.1.2. - 
6.1.3. - 6.1.4. - 6.1.5. - 6.2. - 6.3. 

Nota: As imagens dos equipamentos são apenas de utilização unicamente e podem diferir do 
equipamento original.
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 1�- VERIFICAÇÕES NA RECEPÇÃO

Na recepção do equipamento, verifique os pontos que se seguem:

 a)  O equipamento corresponde às especificações do seu pedido.
 b)  O equipamento não sofreu interrupções durante o transporte.

 c)  Realize uma inspecção visual externa do equipamento antes de o mesmo ser co-
nectado.

           d)  Verifique que está equipado com:
  - Um guia de instalação.
 

Se for observado algum problema de recepção contacte de imediato com o 
transportador e/ou com o serviço pós-venda da CIRCUTOR.

 2�- INTRODUÇÃO

O PV-Monitor-M é um gestor energético destinado a monitorizar instalações fotovoltaicas de 
autoconsumo instantâneo (sem injeção à rede). Dispõe de um datalogger e servidor web com 
PowerStudio Embedded e uma aplicação SCADA para tal fim.
Este equipamento permite conhecer, em tempo real, a desempenho de instalação, a produção 
fotovoltaica, e os consumos de um edifício, vivenda, empresa, etc. assim como armazenar 
dados históricos para fazer análises periódicas.

A aplicação SCADA de gestão energética permite conhecer, em tempo real, a produção ener-
gética, a poupança energética, bem como o consumo elétrico das cargas de um edifício, uma 
vivenda, uma empresa, etc... Alimenta-se das variáveis internas de um CDP-0 e é independen-
te da configuração da unidade fotovoltaica (potência instalada, unidade de inversores, rede e 
pontos de medida monofásicos ou trifásicos).

O equipamento dispõe de:

 - Porta Ethernet.
 - LEDs de indicação.
 - Visor de 2 linhas de 20 caracteres.  
 - 4 teclas 
 - Comunicações RS-485.
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Para realizar corretamente a gestão de uma instalação o PV-Monitor-M necessita dos seguin-
tes dispositivos:

Tabela 2:Relação de equipamentos necessários para o sistema PV-Monitor-M�
Código Nome Descrição
E51001 CDP-0 Controlador dinâmico de potência
EX0056 RT-N150 Router 
E80005 TRH16-RS485 Medidor de tensão e corrente CC multicanal para strings fotovoltaicos
M60413 PSC-12 Fonte de tensão para sondas MET
M80010 M/TR-25 x2 Módulo de medida para 2 circuitos de corrente
M80011 M/TR-25 x4 Módulo de medida para 4 circuitos de corrente

EX0095 MET-485 Sonda de radiação, temperatura ambiente e temperatura dos módulos 
fotovoltaicos

As características funcionais da aplicação SCADA são:

 Visualização em ecrãs SCADA dos parâmetros medidos e/ou calculados dos equipamentos 
em tempo real
Configuração em alarmes gerais do sistema para advertir de um funcionamento anómalo da 
instalação fotovoltaica.  
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 3�- INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

        3.1.- RECOMENDAÇÕES PRÉVIAS

Para a utilização segura do equipamento, é fundamental que as pessoas respon-
sáveis pela sua manipulação respeitem as medidas de segurança estipuladas 
nas normas do país onde estiver a ser utilizado, envergando o equipamento de 
protecção individual necessário e tendo em consideração as diferentes advertên-
cias indicadas neste manual de instruções.

A instalação do equipamento PV-Monitor-M deve ser realizada por pessoal autorizado e qua-
lificado.

Antes de manipular, modificar o esquema de ligações ou substituir o equipamento, deve cor-
tar-se a alimentação e desligar a medição. A manipulação do equipamento enquanto estiver 
ligado constitui um perigo para as pessoas.

É fundamental manter os cabos em perfeito estado de conservação para eliminar acidentes ou 
danos com pessoas ou instalações.

O fabricante do equipamento não se responsabiliza por quaisquer danos emergentes no caso 
de o utilizador ou o instalador não respeitarem  as advertências e/ou recomendações indicadas 
neste manual nem por danos derivados da utilização de produtos ou acessórios não originais 
ou de outras marcas.

No caso de detectar qualquer anomalia ou avaria no equipamento, não realize qualquer medi-
ção com o mesmo.

Verifique o ambiente no qual se encontra antes de iniciar qualquer medição. Não realize medi-
ções em ambientes perigosos ou explosivos.

Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, reparação ou manipulação 
de qualquer das ligações do equipamento, este deve ser desligado de qualquer 
fonte de alimentação, tanto de alimentação eléctrica como de medição. 
Em caso de suspeita de mau funcionamento do equipamento, entre em contacto 
com o serviço de após-venda.
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        3.2.- INSTALAÇÃO

O design PV-Monitor-M realizou-se para ser montado numa calha DIN, tendo assim os pontos 
de fixação padrão par ser fixado para ser fixados na calha.

Com o equipamento ligado, os bornes e a abertura de tampas ou a eliminação 
de elementos podem dar acesso a partes que representam perigo ao tacto. O 
equipamento não deve ser utilizado até que tenha finalizado por completo a sua 
instalação.

   3.3.- BORNES DO EQUIPAMENTO

Tabela 3:Relação de bornes do PV-Monitor-M�
Bornes 

1: Ethernet, conexão Ethernet 5: L, Alimentação Auxiliar

2: A, Conexão RS-485 6: N, Alimentação Auxiliar

3: S, Conexão RS-485 7: Conexão a terra.
4: B, Conexão RS-485

A S B L N

Ethernet RS-485

1 2 3 4 5 6 7

Figura 1:Bornes PV-Monitor-M�
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        3.4.- ESQUEMAS DE CONEXÃO
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Figura 2: Esquema de conexão Sistema PV-Monitor-M�
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 4�- FUNCIONAMENTO 

        4.1.- INDICADORES LED

O PV-Monitor-M dispõe de 2 LEDs de indicação:

SLAVES

CPU
LEDs

Teclas

Figura 3: LEDs do PV-Monitor-M

Tabela 4:Relação de LEDs do PV-Monitor-M
LEDs

CPU Piscar: Indica que o funcionamento do equipamento é o correto.
Conexão:  O equipamento não funciona corretamente.

SLAVE Desligado: Todos os equipamentos conectados comunicam corretamente.
Conexão: Existe um equipamento, ou vários que não têm comunicação. 

        4.2.- DISPLAY 

O equipamento dispõe de um ecrã LCD retroiluminado para poder configurar os parâmetros 
de rede.
O visor principal do ecrã indica a data e a hora do equipamento. 

- -

Figura 4: Ecrã principal do PV-Monitor-M�

        4.3.- TECLAS 

O PV-Monitor-M dispões de 4 teclas, Figura 3, para poder configurar os parâmetros de rede.
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 5�- COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO 

Os passos a seguir para a colocação em funcionamento do PV-Monitor-M são:

        5.1.- PASSO 1: INSTALAÇÃO HARDWARE

Instalar todos os equipamentos do sistema. Seguir as indicações do manual de instalação de 
cada equipamento e o esquema de conexão do ponto “3.4.- ESQUEMAS DE CONEXÃO”
 
O sistema PV-Monitor-M é formado por:

	  Controlador dinâmico de potência, CDP-0.
  PV-Monitor-M
  Router, para criar a rede de comunicação interna.
  TRH16, analisador de tensão e corrente contínua multicanal.

MET-485, Sonda de radiação, temperatura ambiente e temperatura dos módulos fo-
tovoltaicos

	  M/TR-25, módulo de medida para circuitos de corrente.

PV-Monitor-MCDP

TRH16 M/TR-25

Router cliente

Router CIRCUTOR

Sonda MET-485

Figura 5: Sistema PV-Monitor-M�
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         5.2.- PASSO 2: CONFIGURAÇÃO DO CDP-0

Configurar os parâmetros de rede do CDP-0, para que se possa comunicar com o PV-Moni-
tor-M: 

IP: 192�168�0�3, 
Máscara (MASK): 255�255�255�0
Gateway (GW): 192�168�0�1

Seguir os passos do manual de instruções do CDP-0 (M98250001-10-xxx), ponto “5.2. MENU 
NETWORK”.

Verificar a correta instalação do CDP-0, com a validação dos seus pontos de medida (geração 
FV, consumo e rede). Em caso de anomalias notificar o resultado da inspeção ao cliente final/
instalador.

         5.3.- PASSO 3: CONFIGURAÇÃO DO PV-Monitor-M 

Para configurar os parâmetros de rede do PV-Monitor-M, seguir os seguintes passos:

1�- Premir, simultaneamente, las teclas ►+▲+▼durante mais de dois segundos. O visor ad-
verte com uma mensagem

Nota: Uma vez dentro do menu de configuração, se não premir qualquer tecla durante 30 se-
gundos, o equipamento sai do menu de configuração. Se foi realizado qualquer alteração na 
programação, esta não será aplicada a menos que se aceda à última opção do menu, a de 
guardar as alterações.

2�- Premir a seta ▼  duas vezes e aparece a opção DHCP em YES. Através da seta ◄ ou ►, 
pode alterar a configuração em YES ou NO. Deixar este parâmetro em NO�

3�- Voltar a premir a tecla ▼ duas vezes e acede à configuração do endereço IP.

4�- Premir uma vez a tecla ► para ativar o modo edição. Surge o cursor debaixo do primeiro 
dígito do endereço IP.
Premir as teclas ▲ou▼, para aumentar ou diminuir o valor do dígito que está a editar.
Premir a tecla ◄ ou ► para deslocar o cursor de edição de forma lateral e selecionar o dígito 
anterior ou seguinte para editar.
Repita os passos de modo a completar o endereço IP : 192�168�0�2, 

5�- Uma vez completada o endereço IP e situado o cursor de edição do último dígito, premir a 
tecla ►, o cursor desaparecerá.

6�- Premir a tecla▼para passar ao seguinte parâmetro a configurar, a máscara de subrede ou 
NETMASK.
Através da tecla ► incrementar os blocos da máscara de subrede,
Máscara: 255�255�255�0, 

7�- Premir a tecla▼para passar ao seguinte parâmetro a configurar, a porta de ligação ou Ga-
teway.
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Gateway (Porta de ligação): 192�168�0�1
Utilizar as teclas ▲,▼e ► para modificar o valor.

         5.4.- PASSO 4: CONFIGURAÇÃO DO ROUTER

Configurar os parâmetros de rede no router entregue com o equipamento. Para tal:

1�- Conectar um cabo Ethernet entre o Router do cliente e o router da instalação (RJ45 ama-
relo).

2�- Conectar um cabo Ethernet entre o computador e o router da instalação.

3�- Conectar um cabo Ethernet entre o PV-Monitor-M e o router da instalação.

4�- Conectar um cabo Ethernet entre o CDP-0 e o router da instalação.

PV-Monitor-M

CDP-0

Router Cliente
Computador

Figura 6: Conexões do Router da instalação�

5�- Aceder ao router da instalação,IP: 192�168�0�1.
Aparece um ecrã com a palavra-passe de acesso:

Utilizador: Admin, 
Palavra-passe: deixar em branco

Nota: Verificar que o CDP e o PV-Monitor estão no mesmo limite de IP. 

6�- No ecrã principal do router, Figura 7, premir Parâmetros de rede avançada.
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Figura 7: Ecrã principal do router�

7�- Aceder ao menu Advanced e no ponto Port Forwarding rules ligar o PV-Monitor e o CDP-
0 como se indica na Figura 8.

Figura 8: Ecrã da configuração do router

8�- Guardar a configuração do router.

9�- Retirar o cabo Ethernet entre o computador e o router.

10�- Abrir um explorador web de um computador conectado à mesma rede que o PV-Monitor-
-M e o CDP-0 e introduzir:

       http://IP_ROUTER:8080/html5/index�html para aceder ao servidor web do PV-Monitor-M
      http://IP_ROUTER:8081 para aceder ao servidor web do CDP-0
      http://IP_ROUTER:8081/setup para aceder ao servidor web de configuração do CDP

Onde IP_ROUTER é o endereço IP externo do router, visível na Figura 7.
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        5.5.- PASSO 5: CONFIGURAÇÃO DO BUS RS-485

O modelo PV-Monitor-M comunica com o TRH16 e com a Sonda MET-485 através do bus 
RS-485.
Para que a comunicação entre os equipamentos seja correta, configurar:

A�- TRH16

 Número de periférico : 2
 Posição do seletor: HI = 0, LOW=2
 Velocidade de transmissão : 38400 bauds
 Posição dos dips : Dip1: ON(acima), Dip2: OFF (para baixo)

B�- Sonda de MET-485

Os parâmetros da sonda já vêm configurados para que a sua instalação seja plug&play. É 
apenas necessário alimentar a sonda e conectar o bus RS-485.

Nota: Para qualquer dúvida a respeito da configuração dos equipamentos, consultar os ma-
nuais de instruções.

        5.6.- PASSO 6: CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DA INSTALAÇÃO

Aceder à aplicação PV-Monitor-M e configurar :

os parâmetros da instalação FV, ver “6�3�- ECRÃ DE CONFIGURAÇÃO”�

os parâmetros de alarme, ver “6�4�- CONFIGURAÇÃO DOS ALARMES”
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 6�- APLICAÇÃO PV-Monitor-M

A aplicação PV-Monitor-M permite:

 Monitorizar e controlar, em tempo real, todos os equipamentos da instalação.

 Realizar um equilíbrio energético instantâneo do consumo relativamente à geração FV.

 Calcular a % de autoconsumo no mês em curso (fracção solar).

 Configurar os objetivos mensais de produção FV.

 Configurar alarmes gerais para advertir de qualquer funcionamento anómalo:
 - Problemas de comunicação com os equipamentos,
 - Detecção de corrente inversa, 
 - Modulação da potência do inversor, 
 - Fracção solar baixa.

 Receber avisos de alarmes através de correio eletrónico.

        6.1.- ECRÃ PRINCIPAL

Na Figura 9 visualizam-se os ecrã principal da aplicação SCADA PV-Monitor-M. Este ecrã 
servem de painel de comando para a monitorização e controlo da instalação fotovoltaica forne-
cendo todas as informações úteis para garantir o seu máximo rendimento. 

Figura 9:Ecrã principal PV-Monitor-M�
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O ecrã está dividido em 2 áreas, Figura 10 :

Zona superior

Área centralÁrea central
Figura 10: Áreas de la Ecrã principal

 Zona superior, onde pode:

 - Acede ao ecrã de monitorização de Strings ( Ver “6�2�- ECRÃ DE MONITORIZAÇÃO DE 
STRINGS”).

 - Aceder ao ecrã de configuração ( Ver “6�3�- ECRÃ DE CONFIGURAÇÃO”).

Área central, onde se visualizam todos os dados gerais da instalação.
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6�1�1� EQUILÍBRIO ENERGÉTICO

No Widget Equilíbrio energético visualizam-se os dados gerais da instalação, Figura 11

Figura 11:Widget equilíbrio energético�

No ponto Distribuidor visualiza-se:

O consumo de rede instantâneo, em kW.
O consumo de rede do mês em curso, em kWh.

No ponto Geração coberta visualiza-se:

A produção FV objetivo do mês em curso, em kWh.
A potência FV instalada, em kWp.
A produção FV instantânea, em kW.
A produção FV do mês em curso, em kWh.
A representação gráfica do grau de conclusão da produção FV objetivo�
 Ao premir o botão esquerdo do rato: A representação gráfica diária dos valores de 
produção FV, consumo de rede e consumo do edifício, Figura 12�
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Figura 12:Representação gráfica diária da produção FV, consumo de rede e consumo do edifício (kW).

No ponto Consumo edifício visualiza-se:

O consumo instantâneo, em kW.
O consumo do mês em curso, em kWh.
A representação gráfica da % do consumo de rede instantâneo e da produção FV 
instantânea�
Ao premir o botão esquerdo do rato: A representação gráfica mensal dos valores de 
produção FV, consumo de rede e consumo do edifício� Também se visualiza a evo-
lução da Fracção Solar em % ao longo do mês a que diz respeito o custo médio anual, 
Figura 13�

Figura 13:Representação gráfica mensal da produção FV, consumo de rede e consumo do edifício (kWh).
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6�1�2� FRACÇÃO SOLAR

A fracção solar de uma instalação fotovoltaica é a relação entre a energia auto consumida de 
origem solar e a energia total requerida para uma aplicação específica.

Fracção Solar = 
Produção FV (kWh)

Consumos (kWh)

Figura 14:Widget fracção solar�

Para ajudar o utilizador a diagnosticar uma fracção solar baixa, foi programado um alarme 
com base na fracção solar de custo médio anual estimado (dever-se-á dispor de uma análise 
económica para fazer esta estimativa). 

No exemplo da Figura 14, o alarme é ativado e indica que a fracção solar do mês em curso 
(11%) não atinge o objetivo de custo médio anual estimado (15%).



22

                                                                PV-Monitor-M

Manual de instruções

6�1�3� ÍNDICE DE USO E ALARMES

Para ajudar o utilizador a diagnosticar o funcionamento anómalo da sua instalação FV, neste 
widget visualizam-se os alarmes que afetam o rendimento da instalação FV, as comunicações 
entre os equipamentos da instalação e o índice de utilização solar.

Figura 15:Widget alarmes�

Os alarmes estão agrupados em 4 categorias:

     Alarmes do inversor: detecção de corrente inversa

   Alarmes de produção de gerador FV (modulação CDP)

   Alarma de desequilibrio.

	  Perda de comunicação: O PV-Monitor-M não se comunica com a sonda CDP / 
TRH-16 / MET-485.

Na parte superior do widget, quando um alarme é ativado, o símbolo de alarme, Figura 16, é 
exibido e o botão RESET é exibido, o que permite que o alarme seja desativado por 30 minutos. 

Se após 30 minutos, a condição que ativa o alarme continuar sendo atendida, a campainha do 
alarme e o botão RESET aparecerão novamente.

Se o sensor de radiação não estiver obtendo uma radiação superior a 200 W / m2, o indicador 
de desempenho será exibido em cinza, Figura 16.

Figura 16: Índice de uso�
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6�1�4� INDICADORES

No Widget Indicadores, Figura 17, visualiza-se:

 A produção FV do mês em curso, em kWh.
 A poupança conseguida do mês em curso, em €
	 Os kg de CO2 equivalentes�

Figura 17:Widget indicadores�

6�1�5� SENSORES

No Widget Sensores, Figura 18, eles são exibidos instantaneamente:

	 A Irradiação solar.
 A Temperatura ambiente�
 A Temperatura dos módulos FV.
 

Figura 18:Widget indicadores de radiação e temperatura�
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 6.2.- ECRÃ DE MONITORIZAÇÃO DE STRINGS

O ecrã da Figura 19 visualiza o estado dos fusíveis e dos strings fotovoltaicos, indicando os 
valores de corrente que estão a gerar. 

Figura 19:Ecrã de monitorização de strings e fusíveis�

O status das strings e fusíveis pode ser:

    A string gera 40% ou menos da string que está a gerar mais corrente (Exemplo 
Figura 19).

  A aparência deste símbolo é acompanhada pelo fusível vermelho e significa que, 
se o fusível não estiver danificado, haverá uma falha na própria string.

   O fusível está queimado ou com falha, há um problema na própria string.

   Indica que o fusível está em boas condições.

    Este símbolo indica que essas strings não estão configurados.
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        6.3.- ECRÃ DE CONFIGURAÇÃO

O ecrã da Figura 20, é o ecrã de configuração dos parâmetros da instalação FV.

Figura 20:Ecrã configuração.

Para modificar um valor é necessário colocar-se nele e premir o botão esquerdo do botão. 
Surge no ecrã de edição da Figura 21.

Figura 21:Ecrã edição�

Neste ecrã configura-se:

Potência instalada:
A potência FV instalada na instalação, em kWp.

Objetivo - Fracção solar:
O objetivo de custo médio de fracção solar para a ativação ou desativação do alarme de frac-
ção solar baixa.
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Fecho mensal de energia:  
Neste ponto configura-se:

 kWh / Início mês, neste ponto, gravam-se os valores registados de produção de consumo 
do último mês.

 Consigna Fecho de Mês, neste ponto fixam-se os parâmetros de produção e consumo.

Objetivos - Produção solar mensal:
Neste ponto fixam-se os objetivos mensais de produção FV.

Tarifa:
Neste ponto configura-se:

 Moeda, a moeda do país onde se encontra a instalação FV.
 Termo de energia, o preço da energia autoconsumida de uma fonte renovável (FV) em 
€/kWh.
 Imp� / eletricidade 1, Imp� / eletricidade 2, IVA, impostos aplicáveis à geração FV.

Rácio de emissões de CO2 equivalente:
Fixe o rácio de CO2 equivalente para 1 kWh de acordo com a mistura energética de cada país.

         6.4.- CONFIGURAÇÃO DOS ALARMES

Para aceder à configuração dos alarmes e os avisos dos alarmes por email, é necessário ace-
der à página Web do PV-Monitor-M através da porta 8082.   
A partir de um navegador web, através do endereço: 192�168�0�2:8082 (com o computador 
conectado ao router)

Figura 22:Ecrã de configuração do email.
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6�4�1� CONFIGURAÇÃO DOS AVISOS DE ALARMES ATRAVÉS DO CORREIO ELETRÓNI-
CO

Para configurar os avisos de alarme através do correio eletrónico, é necessário aceder ao 
separador Settings. Neste ecrã configura-se:

SMTP server configuration:
Neste ponto introduz-se o operador do serviço de correio.

Mail address
A direção de correio eletrónico onde se querem receber as notificações.

Password, Password confirmation
A palavra-passe da conta de correio eletrónico.

Premir o botão Apply para guardar a configuração.

6�4�2� CONFIGURAÇÃO DOS ALARMES

Por defeito, os alarmes do PV-Monitor-M vêm desativados. A ativação realiza-se através do 
separador Events da Figura 22.

O separador Events é exibido na Figura 23�

Figura 23:Ecrã de configuração dos alarmes.

Para ativar um alarme, premir o botão . Abre-se o ecrã da Figura 24�

Figura 24: Configuração dos alarmes, introduzir o correio eletrónico.

Adicionar a direção de correio eletrónico para onde se quer enviar a notificação do alarme e 
premir Add�
Premir Aceptar para finalizar a configuração.



28

                                                                PV-Monitor-M

Manual de instruções

 7�- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentação 

Tensão nominal 85 ...264 V ~ / 120 ... 374 V

Frequência 47 ... 63 Hz

Consumo máximo 5 ... 8 VA
Categoria da instalação CAT III 300V

Saídas de relés                         
Quantidade 6
Tensão máxima contactos abertos 250 V~
Corrente máxima 5 A
Potência máxima de comutação 740 VA
Vida elétrica ( 250 V~ / 5A) 3 x 104 ciclos
Vida mecânica 2 x 107 ciclos

Entradas digitais                                                                             
Quantidade 8
Tipo Livre de tensão oto isolada
Corrente máxima de ativação 50 mA
Isolamento 1500 V

Interface de rede
Tipo Ethernet 10BaseTX
Conector RJ-45
Protocolo de rede HTTP / Modbus / RTU

Interface de série 
Tipo RS-485
Velocidade 4800 - 9600 - 19200 - 34800 - 57600 - 115200 bps
Bits de dados 8
Bits de paragem 1 - 2
Paridade sin - par - ímpar

Servidor
Servidor Servidor Web e XML integrados

Interface com o utilizador
LEDs 2

Teclas 4
Mostrador LCD retroiluminado

Características ambientais
Temperatura de trabalho -10ºC ... +60ºC
Temperatura de armazenamento -20ºC ... + 65ºC
Humidade relativa (sem condensa-
ção)

5 ... 95%

Altitude máxima 2000 m
Grau de protecção IP51
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Características mecânicas
Dimensões (mm) Figura 25
Peso 280 g.
Envolvente Plástico V0 auto extinguível, UL94

105

90

655
44

654535,5

Figura 25: Dimensões PV-Monitor

Normas
Compatibilidade Electromagnética (CEM)� Parte 6-4: Normas genéricas� Nor-
ma de emissão em ambientes industriais� (IEC 61000-6-4:2006)� UNE-EN 61000-6-4:2007

Compatibilidade electromagnética (CEM)� Parte 4-3: Técnicas de ensaios e 
de medição� Ensaios de imunidade aos campos eletromagnéticos, irradia-
dos e de radiofrequência� (IEC 61000-4-3:2006)

UNE-EN 61000-4-3:2007 

Compatibilidade electromagnética (CEM)� Parte 4-11: Técnicas de ensaios e 
de medição� Ensaios de imunidade aos vãos de tensão, interrupções breves 
e variações de tensão�

UNE-EN 61000-4-11:2005

Compatibilidade electromagnética (CEM)� Parte 6-2: Normas genéricas� Imu-
nidade em ambientes industriais� UNE-EN 61000-6-2:2006

Compatibilidade electromagnética (CEM)� Parte 6-1: Normas genéricas� Imu-
nidade em ambientes residenciais, comerciais e de indústria ligeira� (IEC 
61000-6-1:2005)�

UNE-EN 61000-6-1:2007

Compatibilidade electromagnética (CEM)� Parte 6-3: Normas genéricas� Nor-
ma de emissão em ambientes residenciais, comerciais e de indústria ligeira� UNE-EN 61000-6-3:2007

Compatibilidade electromagnética (CEM)� Parte 4-5: Técnicas de ensaios e 
de medição� Ensaios de imunidade às ondas de choque� UNE-EN 61000-4-5:2015

Coordenação de isolamento dos equipamentos nos sistemas (redes) de bai-
xa tensão� Parte 1: Princípios, requisitos e ensaios� UNE-EN 60664-1:2008

Isolamento e coordenação de equipamento elétrico em sistemas de baixa 
tensão DIN VDE 0110

UL94
 Requisitos de segurança de equipamentos elétricos de medida, controlo e 
utilização em laboratório� Parte 1: Requisitos gerais� UNE-EN 61010-1:2011

Equipamentos industriais, científicos e médicos. Características das pertur-
bações radioelétricas� Limites e métodos de medição� UNE-EN 55011:2011
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 8�- MANUTENÇÃO E SERVIÇO TÉCNICO

 9�- GARANTIA

• Não será aceite qualquer devolução, nem serão realizadas a reparação de 
qualquer equipamento que não seja acompanhado de um relatório a indicar o 
defeito observado ou os motivos da devolução.
• A garantia fi ca sem efeito se o equipamento tiver sofrido um “uso indevido” ou 
se não tiverem sido seguidas as instruções de armazenamento, instalação ou 
manutenção deste manual. Entendemos como sendo “uso indevido” qualquer 
situação de aplicação ou armazenamento contrária ao Código Eléctrico Nacio-
nal ou que ultrapasse os limites indicados na secção de características técnicas 
e ambientais deste manual.
• A CIRCUTOR declina toda e qualquer responsabilidade pelos possíveis da-
nos, no equipamento o noutras partes das instalações, nem cobrirá as possí-
veis penalizações de reactiva derivadas de uma possível avaria, má instalação 
o “uso indevido” do equipamento. Em consequência, a presente garantia não é 
aplicável às avarias produzidas nos seguintes casos:

- Por sobretensões e/ou perturbações eléctricas no fornecimento.
- Por água, si o produto não possuir a Classifi cação IP apropriada.
- Por falta de ventilação e/ou temperaturas excessivas.
- Por instalação incorrecta e/ou falta de manutenção.
- Se o comprador reparar ou modifi car o material sem autorização do fabricante.

A CIRCUTOR garante que os seus produtos estão livres de qualquer defeito de fabrico du-
rante um período de dois anos a partir da entrega dos equipamentos.

A CIRCUTOR reparará ou substituirá qualquer produto com defeito de fabrico devolvido du-
rante o período de garantia.

Em caso de qualquer dúvida relativa ao funcionamento ou por motivo de avaria do equipa-
mento, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica da CIRCUTOR, SA

Serviço de Assistência Técnica
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel.: 902 449 459 (Espanha) / +34 937 452 919 (fora de Espanha)
e-mail: sat@circutor.com
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 10�- CERTIFICADO CE



CIRCUTOR, SA  
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14
 www.circutor.com  central@circutor.com
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