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 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
02/18 M190B01-10-18A Versão Inicial

Nota: As imagens dos equipamentos são apenas ilustrativas e podem ser diferentes do equi-
pamento original.

 SÍMBOLOS

Tabela 2: Símbolos�
Símbolo Descrição

Cumpre com as normas europeias pertinentes.

1 min
Ao desconectar o equipamento de toda a alimentação, aguarde 1 minuto 
antes de realizar qualquer operação.

Equipamento sob a diretiva europeia 2012/19/EC. Ao finalizar a sua vida 
útil, não deixe o equipamento num recipiente de resíduos domésticos. É 
necessário seguir a normativa local sobre a reciclagem de equipamentos 
eletrónicos.
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 1�- VERIFICAÇÕES NA RECEPÇÃO

       1.1.- PROTOCOLO DE 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 danos durante o transporte.
           c) Realize uma inspecção visual externa do equipamento antes de ligá-lo.
           d) Verifique se está equipado com:

  - Um manual de instruções,
  - Cabo de comunicações para a conexão de equipamentos em paralelo.
  - Rodapés (SVG tipo Armário : SVG-3WF-100k e SVG-3WF-200k).
  - Saco com 5 tampas de borracha (SVG-3WF-30k)
  
           e) Realizar uma inspecção visual externa e interna do equipamento antes de ligá-lo. 

Se observar algum problema de recepção, contacte de imediato o transpor-
tador e/ou o serviço após-venda da CIRCUTOR.

       1.2.- TRANSPORTE E MANIPULAÇÃO

O transporte, carga e descarga e manipulação do equipamento deve ser 
levado a cabo com as precauções e as ferramentas manuais ou mecânicas 
adequadas para evitar a deterioração do mesmo.
No caso de o equipamento não necessitar de ser instalado imediatamente, 
deve ser conservado numa localização com piso firme e nivelado, devendo 
respeitar-se as condições de armazenamento indicadas na secção sobre as 
características técnicas. Nesse caso, é recomendável guardar o equipamen-
to com a sua embalagem de protecção original

Para o transporte do equipamento em distâncias curtas, os perfis de apoio do equipamento no 
piso facilitam o manuseamento através do uso de monta-cargas do tipo carregador de paletas 
ou monta-cargas elevadores. (Figura 1)

Figura 1: Transporte com carregador de paletes�
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O centro de gravidade de alguns equipamentos pode situar-se a uma altura 
considerável. Por esse motivo, quando for realizado o manuseamento com 
monta-cargas elevadores, recomenda-se a fixação adequada do equipamen-
to e que seja evitadas manobras bruscas. É recomendável não suspender o 
equipamento a uma altura superior a 20 cm do solo.

Para a descarga e deslocação do equipamento, deve utilizar-se um monta-cargas elevador 
com garfos, que deverão abarcar toda a profundidade da base. Na falta deste, os garfos de-
vem ser suficientemente largos para suportar, pelo menos ¾ partes da referida profundidade. 
Os garfos de sustentação devem ser planos e apoiar-se firmemente na base. O armário deve 
ser elevado apoiando os garfos por baixo do perfil que suporta o equipamento. (Figura 2).

Devido à divisão desigual de cargas dentro do equipamento, pode acontecer 
que o centro de gravidade esteja deslocado em relação ao centro do armá-
rio. Deverão ser tomadas as devidas precauções para evitar a queda do 
equipamento em caso de manobras bruscas.

Figura 2: Descarga com empilhadeira�

Ao desembalar o equipamento, tenha cuidado no caso de utilizar ferramentas cortantes tipo 
x-acto, tesouras ou faca, para não danificar o equipamento.

Os armários SVG de 100 kvar (SVG-3WF-100k) e 200 kvar (SVG-3WF-200k) são entregues 
com o rodapé desmontado para permitir o seu transporte com um carregador de paletes ou 
similar.

Também incorporam 4 anilhas (28 mm de diâmetro) no teto para o seu transporte mediante 
grua. O teto encontra-se invertido e com acessórios no seu interior, no entanto, as anilhas es-
tão montadas para permitir o seu transporte sem a necessidade de qualquer operação prévia. 
O ângulo dos cabos deve ser superior a 45º

Figura 3: Transporte de um armário SVG mediante grua�
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        1.3.- ARMAZENAMENTO

Para o armazenamento do equipamento dever-se-ão seguir as recomendações seguintes:

     Evitar a colocação sobre superfícies irregulares.
	 	Não localizar em zonas exteriores, húmidas ou expostas a projeção de água.
	     Evitar os focos de calor (temperatura ambiente máxima: 50 ºC)
	 	Evitar ambientes salinos e corrosivos.

		 Evitar a localização do equipamento em zonas onde seja produzido muito pó ou 
exista contaminação por agentes químicos ou outros tipos de poluição.
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 2� DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O gerador estático de reativa, SVG, permite compensar a potência reativa. Tanto de correntes 
atrasadas (indutiva) como adiantadas (capacitiva).

Existem diferentes modelos de equipamento em função da corrente :

 SVG de 30 kvar,
   

  

O equipamento dispõe de:

 - Conexão com 3 fios para a instalação de redes trifásicas (3 ou 4 fios) até 480 V~.
 - Paralelizável até em 100 unidades.
 - Filtros EMI opcionais.
 - Visor LCD tátil, para visualizar os parâmetros.
           - Comunicações RS-485 e Ethernet�
 - Revestimento tipo mural�

Tabela 3:Relação de modelos SVG de 30 kvar�
Modelo Filtros EMI

SVG-3WS-30k -
SVG-3WF-30k 

O cumprimento das normativas de compatibilidade eletromagnética na versão 
sem filtro EMI requer a utilização de um elemento de filtração externo.
Por favor, contacte a CIRCUTOR para receber aconselhamento relativamente a 
isto.
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 SVG de 100 kvar,
   

   

Existem três tipos de equipamentos de 100 kvar:

 -  Equipamentos mestres tipo Rack, com todas as funcionalidades (SVG-3WM-100kR)
 -  Equipamentos escravos tipo Rack, criados para trabalhar como escravos em cone-
xões de vários SVG em paralelo (SVG-3WS-100kR)
 - Equipamentos tipo Armário, com todas as funcionalidades (SVG-3WF-100k)

 
O equipamento dispõe de:

 - Conexão com 3 fios para a instalação de redes trifásicas (3 ou 4 fios) até 480 V~.
 - Paralelizável até em 100 unidades.

 - Visor LCD tátil, para visualizar os parâmetros. 
           - Comunicações RS-485 e Ethernet�
 - Revestimento tipo Rack ou Armário�
 - Módulo de proteção (Modelo SVG-3WF-100k)
 - Filtros EMI incluídos (Modelo SVG-3WF-100k)

Tabela 4:Relação de modelos SVG de 100 kvar�

Modelo Módulo
Protecção

Funcionamento Tipo
Mestre Escravo Rack Armário

SVG-3WM-100kR -    -
SVG-3WS-100kR - -   -
SVG-3WF-100k    - 

O cumprimento das normativas de compatibilidade eletromagnética na versão 
sem filtro EMI requer a utilização de um elemento de filtração externo.
Por favor, contacte a CIRCUTOR para receber aconselhamento relativamente a 
isto.
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 SVG de 200 kvar,
   
O modelo de 200 kvar (SVG-3WF-200k) é um modelo tipo armário com dois equipamentos de 
100 kvar conectados em paralelo.

   

O equipamento dispõe de:

 - Conexão com 3 fios para a instalação de redes trifásicas (3 ou 4 fios) até 480 V~.
 - Paralelizável até em 100 unidades.

 - Visor LCD tátil, para visualizar os parâmetros. 
           - Comunicações RS-485 e Ethernet�
 - Revestimento tipo armário�
 - Módulo de proteção incluído�
 - Filtros EMI incluídos. 

Tabela 5:Relação de modelos SVG de 200 kvar�

Modelo Modulo de 
Proteção

Funcionamento
Mestre Escravo

SWG-3WF-200k   
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 3�- INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
    

        3.1.- RECOMENDAÇÕES PRÉVIAS

A instalação do equipamento e as operações de manutenção devem ser 
realizadas por pessoas autorizadas e qualificadas.

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 (luvas de borracha, proteção facial e peças de 
vestuário resistentes ao fogo homologadas) e tendo em consideração as diferen-
tes advertências indicadas neste manual de instruções.

A instalação ou configuração incorreta do equipamento pode causar danos no 
próprio equipamento e em outros dispositivos da instalação.

Adequado apenas para montagem sobre betão ou outras superfícies não com-
bustíveis.

Os equipamentos não estão destinados para utilizações em suporte vital, equi-
pamentos de segurança médica ou aplicações similares, onde uma avaria no 
equipamento pode provocar perdas humanas ou danos físicos. Nem sequer es-
tão destinados a aplicações militares ou de defesa. Devem ser instalados em 
áreas de acesso restrito.

Antes de efetuar qualquer operação de manutenção nos geradores estáti-
cos, certifique-se de que desconecta o interruptor principal. 

Verificar que a ligação a terra está corretamente realizada antes de alimentar o 
equipamento. Uma falha na ligação a terra cria risco de eletrocussão para o utili-
zador e pode causar danos no equipamento em caso de descargas atmosféricas 
ou outros transitórios.

Antes de manipular os transformadores de corrente, verificar que o secundário 
está em curto circuito. Nunca abrir o secundário de um transformador de corrente 
em carga.
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         3.2.- LOCALIZAÇÃO

O equipamento deve ser instalado num ambiente onde a temperatura esteja entre -10ºC e 
45ºC, com uma humidade máxima de 95% sem condensação. 
Não instalar o equipamento próximo de uma fonte de calor e evitar que esteja diretamente 
exposto à luz solar.

Instalar o SVG num ambiente protegido da água, do pó, de líquidos inflamáveis, 
de gases e de substâncias corrosivas.

3�2�1�- REQUISITOS DE VENTILAÇÃO

3�2�1�1�- SVG de 30 kvar 

O equipamento dispõe de um sistema de controlo de potência, que regula a velocidade de 
movimentação dos ventiladores e a potência máxima do equipamento de acordo com a tem-
peratura interna para assegurar as prestações máximas em qualquer condição.

Tabela 6: Distâncias de ventilação: SVG 30 kvar

Distâncias de ventilação : SVG 30 kvar

50 mm 600 mm

3�2�1�2�- SVG de 100 kvar tipo Rack : SVG-3Wx-100kR 

O SVG-3Wx-100kR de 100 kvar utiliza uma refrigeração baseada na ventilação forçada, com 
uma entrada de ar na parte dianteira e uma saída de ar na parte traseira do equipamento. 

É necessário que uma vez instalado, se permita que os fluxos de ar de entrada e saída do 
equipamento circulem livremente. O SVG-3Wx-100kR, na potência máxima, move um fluxo de 
ar de 600 m3/h.

O equipamento dispõe de um sistema de controlo de potência, que regula a velocidade de 
movimentação dos ventiladores e a potência máxima do equipamento de acordo com a tem-
peratura interna para assegurar as prestações máximas em qualquer condição.

Para manter as prestações do equipamento, recomenda-se que se assegure a livre circulação 
de ar pela parte dianteira do SVG-3Wx-100kR,e que a parte posterior está livre de obstáculos, 
no mínimo, de 300 mm. 

No caso de instalar o equipamento em armários com menos espaço disponível, ou com a parte 
traseira tapada, recomenda-se a utilização dos defletores fornecidos, que orientarão os fluxos 
de ar para cima, produzindo-se uma saída de ar pela parte superior do armário. É necessário 
que a parte superior do armário permita uma correta ventilação.
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É importante observar que, de acordo com as condições de instalação no armário e na divi-
são onde este se encontre, os fluxos de saída de ar quente podem voltar a ser sugados pelos 
ventiladores do equipamento, produzindo-se uma realimentação de ar quente que diminuirá as 
prestações do equipamento.

Também é necessário que se tenha em conta a potência dissipada pelo equipamento na hora 
de selecionar o local de instalação, de forma a que se assegure uma correta recirculação de ar 
que garante que a temperatura de entrada de ar é a adequada.

Tabela 7: Distâncias de ventilação: SVG-3Wx-100kR

Distâncias de ventilação : SVG-3Wx-100kR

600 mm(1) 600 mm 600 mm
                                                     (1) Com defletores instalados.

3�2�1�3�- SVG tipo Armário : SVG-3WF-100k e SVG-3WF-200k

Os SVG tipo armário utilizam uma refrigeração baseada em ventilação forçada, com uma en-
trada de ar pela parte dianteira e uma saída de ar na parte superior do equipamento.

Não se deve obstruir a grelha da parte superior, devendo deixar espaço suficiente até ao teto 
para permitir a evacuação de calor. A distância depende das características do local de insta-
lação.

Não é necessário deixar espaço entre as laterais e a parte traseira do armário, podendo ser 
montado juntamente com outros armários e contra uma parede.

Tabela 8: Distâncias de ventilação: SVG-3WF-100k e SVG-3WF-200k

Distâncias de ventilação : SVG tipo armário

Em função das 
Características do local 600 mm
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        3.3.- ARMAZENAMENTO DURANTE UM LONGO PERÍODO

Se o equipamento não for instalado depois da sua receção, seguir as seguintes recomenda-
ções para manter o equipamento em bom estado:

	Manter o equipamento num ambiente seco com uma temperatura entre -20 ºC e 
50 ºC.

	 Evitar a exposição direta à luz solar.
	 Manter o equipamento dentro da sua embalagem original.

No caso de o SVG estar um longo período de tempo armazenado sem se conectar à rede, é 
necessário aplicar um processo para regenerar as camadas internas dielétricas dos condensa-
dores do bus CC. A Tabela 9 indica as recomendações a seguir para arrancar o equipamento 
em função do período de armazenamento.

Tabela 9: Processo de colocação em funcionamento em função do tempo de armazenamento�

Tempo de armazenamento Processo
< 1 ano Não exige tratamento especial.

> 1 ano
Conectar o SVG à rede no mínimo uma hora antes de 
pôr o equipamento a funcionar. Alimentar o equipamen-
to e deixá-lo em modo STOP 

   3.4.- INSTALAÇÃO

3�4�1�- SVG DE 30 kvar: SVG-3Wx-30k

O SVG de 30 kvar dispõe de orifícios na parte inferior e superior do equipamento, Figura 4, 
para facilitar o seu transporte e instalação.
Ditos orifícios podem ser utilizados como pontos de engate para ferramentas de manipulação 
externa ou poder-se-á passar por eles uma barra (não incluída) para melhorar o seu transporte 
e instalação.

Figura 4: Orifícios para facilitar o transporte e instalação� 

O equipamento deve ser fixado a uma parede ou suporte, de forma vertical.
Devem ser utilizados 4 parafusos de fixação de 8 mm de diâmetro, adequados ao tipo de pa-
rede ou suporte escolhido.
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300
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Parafusos de �xação

Parafusos de �xação
Figura 5: Instalação� 

As grelhas de ventilação não devem estar obstruídas nem tapadas em momento 
algum.

3�4�2�- SVG DE 100 kvar TIPO RACK: SVG-3Wx-100kR

O SVG-3Wx-100kR deve ser instalado num armário Rack de 19”. 
A altura do equipamento é equivalente a 9U. ( U é a unidade rack, 1U = 4.445 cm ) 

É possível instalar mais do que um SVG no mesmo armário.

Os passos a seguir para a sua instalação dentro do armário são:

1�- Esticar os pés anticapotagem do armário Rack. 

A menos que o armário Rack esteja fixo ao solo, é necessário esticar os pés an-
ticapotagem e ajustá-los ao solo para garantir a máxima segurança no processo 
de montagem.

2�- Abrir ou desmontar a porta dianteira do armário. 

3�- Colocar o SVG sobre os trilhos ou estantes do armário. Verificar que são adequados para 
o peso do equipamento e, se for necessário, utilizar reforços transversais.

Coloque o equipamento com a ajuda de outra pessoa.

4�- Colocar o equipamento nos pontos previstos para tal. Utilizar 8 parafusos de fixação de M6.
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3�4�3�- SVG DE 100 kvar e 200 kvar TIPO ARMÁRIO: SVG-3WF-100k E SVG-3WF-200k

Os modelos SVG de 100 kvar (SVG-3WF-100k) e 200 kvar (SVG-3WF-200k) são armários 
autoportantes com 4 pontos de apoio no solo.

É obrigatório que a superfície de montagem seja sólida, suporte o peso do equi-
pamento e se encontre nivelada.

Em momento algum se permite a realização de soldaduras do armário ao solo, 
mediante soldadura elétrica, uma vez que isto poderá provocar a destruição dos 
componentes eletrónicos.

O teto do equipamento faz parte do sistema de ventilação. Para facilitar o seu transporte, o teto 
encontra-se invertido. 
É necessário colocá-lo na posição correta para permitir o correto funcionamento do equipa-
mento, para tal:

1�- Retirar as anilhas de transporte.

2�- Retirar o teto da parte superior do armário.

3�- Rodar o teto. A parte sem ranhura corresponde à parte frontal do armário.

4�- Colocar as anilhas de transporte com as arruelas de borracha fornecidas. Par de aperto 
20Nm

Figura 6: Teto de um armário SVG�



19Manual de instruções

SVG

   3.5.- CONEXÃO

Modelos SVG-3Wx-30k e SVG-3Wx-100kR:
Usar cabos da secção adequada de acordo com a corrente nominal do SVG e 
do tipo adequado de acordo com a normativa do país em que se está a instalar.
O condutor de terra deve ter, pelo menos, a mesma secção que os condutores de 
fase. Se os condutores de fase forem superiores a 16 mm2, o condutor de terra 
será, pelo menos, de 16 mm2. Se os condutores de fase forem superiores a 32 
mm2, o condutor de terra pode ser da metade da secção dos condutores de fase. 
Sob certas condições, a corrente de contacto pode ultrapassar os 3,5 mA ~.

Modelos SVG-3WF-100k e SVG-3WF-200k
Para a alimentação do armário, dever-se-á empregar uma secção de cabo de 
acordo com a máxima corrente que pode circular pelo equipamento. Apesar de o 
equipamento se encontrar formado por módulos de 100A, para facilitar a instala-
ção, os módulos encontram-se já cablados e o utilizador só deve ter em conta a 
capacidade total do equipamento. As secções mínimas recomendadas são:
SVG-3WF-100k : 50 mm2

SVG-3WF-200k : 120 mm2

Nota: Recomenda-se que utilize um cabo de cobre de tipo 0,6/1kV para uma 
temperatura ambiente máxima de +40ºC.

Verificar que o SVG está corretamente conectado a terra para evitar o risco de 
descarga elétrica.

Para a medição de corrente, recomenda-se a utilização de transformadores de 
classe 0,2S da série TC ou TCH.

Recomenda-se a utilização de transformadores de relações próximas à corrente 
que se vai medir.

A conexão correta dos transformadores de corrente é fundamental para o bom 
funcionamento dos geradores estáticos SVG. Se se permutarem no secundário 
as fases L1, L2 e L3 o equipamento não funcionará corretamente. 

Modelo SVG-3Wx-30k: 
Instalar um dispositivo de corte de curva C, 50 A e poder de corte de acordo com 
o ponto de instalação e com a normativa do país de instalação, nas conexões à 
rede de cada SVG. 

Modelo SVG-3Wx-100kR: 
Instalar um dispositivo de corte de curva C, 160 A e poder de corte de acordo 
com o ponto de instalação e com a normativa do país de instalação, nas cone-
xões à rede de cada SVG. 
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Modelos SVG-3WF-100k e SVG-3WF-200k: 
Instalar as proteções externas necessárias de acordo com o tipo de instalação e 
com a normativa em vigor no local da instalação.

Se a legislação local obrigar a utilizar dispositivos de proteção perante a corrente 
de terra, com os SVG só se devem utilizar RCD sensíveis a CA/CC (RCD tipo 
B). Os SVG funcionam internamente com correntes CC, em caso de avaria, as 
correntes CC podem provocar um mau funcionamento das proteções tipo A.  

Certifique-se de que a instalação do equipamento no seu sistema de distribuição 
elétrico (TN, TT, IT) cumpre com a normativa em vigor.

Não instalar na mesma instalação vários SVG em série, um atrás do outro, con-
figurados para corrigir as mesmas perturbações. Uma vez que se produz uma 
sobrecompensação das perturbações que pode provocar instabilidade na rede 
elétrica (Figura 7)

Figura 7: Não instalar vários SVG em série� 

  3.6.- BORNES DO EQUIPAMENTO

3�6�1�- SVG DE 30 kvar: SVG-3Wx-30k

Os bornes de conexão do modelo SVG-3Wx-30k, encontram-se na parte inferior do equipa-
mento.

O modelo SVG sem filtro EMI (SVG-3WS-30k) dispõe de uma tampa tapa-bornes de conexão 
à rede.
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Figura 8: Tampa tapa-bornes (SWG-3WS-30k)�

Retirar a tampa tapa-bornes antes de realizar a conexão.

Parafusos : M5
Par de aperto dos parafusos : 1,5 Nm

Colocar novamente a tampa tapa-bornes uma vez realizada a conexão:

Tabela 10:Relação de bornes�

Bornes do equipamento
1: ETHERNET, Conector Ethernet 9: S1, Entrada de corrente L2

2: IN, Entrada para a conexão em paralelo 10: S2, Entrada de corrente L2
3: OUT, Saída para a conexão em paralelo 11: S1, Entrada de corrente L3
4: A, Comunicações RS-485 12: S2, Entrada de corrente L3
5: B, Comunicações RS-485 13: L1, Conexão à Rede  L1
6: S, Comunicações RS-485 14: L2, Conexão à Rede L2
7: S1, Entrada de corrente L1 15: L3, Conexão à Rede L3
8: S2, Entrada de corrente L1 16: Ligação de terra

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15

16

Figura 9: Bornes SVG sem filtro EMI (SVG-3WS-30k).
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1 2 3

4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

Figura 10:Bornes SVG com filtro EMI (SVG-3WF-30k).

Nota: No modelo SVG-3WF-30k incluem-se tampas de borracha para tapar os parafusos dos 
terminais de conexão de rede, se as condições de instalação assim o exigirem.

Recomenda-se a fixação dos cabos de conexão aos orifícios que facilitam o 
transporte e a instalação do equipamento (Figura 4), para que os bornes não 
sofram stress mecânico.

3�6�2�- SVG DE 100 kvar TIPO RACK : SVG-3Wx-100kR

Os bornes de conexão do modelo SVG-3Wx-100kR, encontram-se na parte posterior do equi-
pamento.

Tabela 11:Relação de bornes�

Bornes do equipamento
1: ETHERNET, Conector Ethernet 9: S1, Entrada de corrente L2

2: IN, Entrada para a conexão em paralelo 10: S2, Entrada de corrente L2
3: OUT, Saída para a conexão em paralelo 11: S1, Entrada de corrente L3
4: A, Comunicações RS-485 12: S2, Entrada de corrente L3
5: B, Comunicações RS-485 13: L1, Conexão à Rede  L1
6: S, Comunicações RS-485 14: L2, Conexão à Rede L2
7: S1, Entrada de corrente L1 15: L3, Conexão à Rede L3
8: S2, Entrada de corrente L1 16: Ligação de terra

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

Figura 11:Bornes SVG parte 1 (SVG-3Wx-100kR)�

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

Figura 12:Bornes SVG parte 2 (SVG-3Wx-100kR)�
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3�6�3�- SVG DE 100 kvar e 200 kvar TIPO ARMÁRIO : SVG-3WF-100k e SVG-3WF-200k

O armário dispõem de janelas inferiores que se deslizam para permitir a entrada da cablagem 
de conexão, Figura 13. Ditas janelas podem ser extraídas e mecanizadas  se considerar ne-
cessário utilizar isoladores.

  
Figura 13: Janelas deslizantes para a cablagem de conexão�

Em caso algum se deve tirar a tampa mais próxima da parte frontal.

Para aceder aos bornes de conexão da alimentação e dos transformadores de corrente, de-
ver-se-ão afrouxar os parafusos das tampas frontais, Figura 14, de tipo Torx 30. Para extrair 
as tampas é necessário abrir a moldura da parte dianteira do armário.

Parafusos

Figura 14: Parafusos das tampas frontais�

Uma vez aberta a tampa frontal, acede-se aos bornes da Tabela 12: 
Tabela 12:Relação de bornes�

Bornes do equipamento
1: S1, Entrada de corrente L1 6: S2, Entrada de corrente L3
2: S2, Entrada de corrente L1 7: L1, Conexão à Rede  L1
3: S1, Entrada de corrente L2 8: L2, Conexão à Rede L2
4: S2, Entrada de corrente L2 9: L3, Conexão à Rede L3
5: S1, Entrada de corrente L3 10: Ligação de terra
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1 2 3 4 5 6

7 8 9

10

SVG-3WF-100k

300

450
410

33

120

Piso
Figura 15:Bornes SVG-3WF-100k parte 1�

Nota: As cotas da Figura 15 estão em mm.3W
1 2 3 4 5 6

7 8 9
10

SVG-3WF-200k

340
300

450

59

120

Piso
Figura 16:Bornes  SVG-3WF-200k parte 1�

Nota: As cotas da Figura 16 estão em mm.
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Os cabos de alimentação, L1 (7), L2 (8) e L3 (9), conectam-se a terminais, protegidos com 
uma tampa. Dita conexão aceita cabo de alumínio ou de cobre. 
O parafuso de aperto é de tipo ALLEN 6 mm.

Tabela 13:Par de aperto recomendado�

Diâmetro do cabo Par de aperto
35 mm2 6 Nm

50 mm2  ... 70 mm2 10 Nm
95 mm2  ... 120 mm2 19 Nm

... 240 mm2 25 Nm

Os cabos de conexão dos transformadores de corrente S1 L1 (1), S2 L1 (2), S1 L2 (3), S2 L2 
(4), S1 L3 (5), S2 L3 (6) devem passar pela janela passa-cabos da parte inferior do armário. 
Recomenda-se que retire os cabos dos transformadores de corrente dos cabos de alimentação 
para reduzir interferências.

Os terminais de conexão são terminais de parafuso que aceitam cabos de até 2,5 mm2. O par 
de aperto é 0,8 Nm
Recomenda-se que fixe os cabos de acordo com o ponto do chassis do armário para reduzir 
as tensões na conexão.

Para aceder às portas de comunicações, é necessário retirar a tampa traseira do equipamento 
através de parafusos de tipo Torx 30. Na Tabela 14 e na Figura 17, indica-se a relação de 
bornes.
O equipamento “mestre” é o equipamento colocado na parte superior do armário. 

Tabela 14:Relação de bornes�
Bornes do equipamento

1: ETHERNET, Conector Ethernet 4: A, Comunicações RS-485

2: IN, Entrada para a conexão em paralelo 5: B, Comunicações RS-485

3: OUT, Saída para a conexão em paralelo 6: S, Comunicações RS-485

1 2 3

4 5 6

Figura 17:Bornes SVG parte 2 ( SVG-3WF-100k e SVG-3WF-200k)�

Os cabos de conexão devem ser passados pela janela de passa-cabos da parte inferior do 
armário. Recomenda-se que retire os cabos de comunicações dos cabos de alimentação para 
reduzir interferências.

Recomenda-se o reencaminhamento dos cabos através da lateral do armário e a fixação ao 
chassis do armário de modo a reduzir as perturbações nos fluxos de ar e a tensão suportada 
pelas conexões (Figura 18).  
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Cabos

Figura 18: Reencaminhar os cabos pela lateral do armário�

Uma vez finalizada a conexão, proceder à montagem da tampa traseira e das tampas frontais 
(par de aperto 5Nm
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       3.7.- ESQUEMAS DE LIGAÇÕES

3�7�1�- CONEXÃO DE 3 FIOS E MEDIÇÃO DE CORRENTE DO LADO DA REDE�

L1

L2

L3

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2
L2 L3

P1 P2P1 P2

S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2

CARGA / LOAD

L1 L2 L3

RED/ MAINS

MCB
MCCB

Figura 19: Medição trifásica com conexão de 3 fios e medição de corrente do lado da rede.
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3�7�2�- CONEXÃO DE 3 FIOS E MEDIÇÃO DE CORRENTE DO LADO DA CARGA�

L1

L2

L3

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2
L2 L3

P1 P2P1 P2

S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2

CARGA / LOAD

L1 L2 L3

RED/ MAINS

MCB
MCCB

Figura 20: Medição trifásica com conexão de 3 fios e medição de corrente do lado da carga.
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3�7�3�- CONEXÃO DE 3 FIOS E 2 TRANSFORMADORES DE CORRENTE DO LADO DA 
REDE�

L1

L2

L3

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2
L2 L3

P1 P2P1 P2

S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2

CARGA / LOAD

L1 L2 L3

RED/ MAINS

MCB
MCCB

Figura 21: Medição trifásica com conexão de 3 fios e 2 transformadores de corrente do lado da rede.

A conexão de 2 transformadores de corrente só se pode realizar em redes trifá-
sicas sem neutro (3 fios).
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3�7�4�- CONEXÃO DE 3 FIOS E 2 TRANSFORMADORES DE CORRENTE DO LADO DA 
CARGA�

L1

L2

L3

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2
L2 L3

P1 P2P1 P2

S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2

CARGA / LOAD

L1 L2 L3

RED/ MAINS

MCB
MCCB

Figura 22: Medição trifásica com conexão de 3 fios e 2 transformadores de corrente do lado da carga.

A conexão de 2 transformadores de corrente só se pode realizar em redes trifá-
sicas sem neutro (3 fios).
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        3.8.- CONEXÕES DE 2 A 100 EQUIPAMENTOS EM PARALELO

Os equipamentos SVG permitem a sua colocação em paralelo. É possível colocar até 100 
equipamentos em paralelo que podem ser do modelo de 30 kvar ou do modelo de 100 kvar.

Numa instalação com equipamentos em paralelo, dever-se-á definir um equipamento que rea-
lizará o trabalho de “mestre”, enquanto que os restantes terão funções de “escravo”. 

O “mestre” será o encarregado de medir os parâmetros de rede pelo que os transformadores 
de corrente só se conectarão ao mesmo. Isto permite realizar, nestas instalações, transforma-
dores de pouca potência, ao não ter que conectar transformadores a cada um dos equipamen-
tos. 

1 2 100

...Mestre

Figura 23:Conexão de 2 a 100 SVG em paralelo (Transformadores do lado da rede)�

12100

...
Mestre

Figura 24:Conexão de 2 a 100 SVG em paralelo (Transformadores do lado da carga)�
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3�8�1�- CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS

Nota: A CIRCUTOR dispõe de equipamentos já configurados de fábrica como escravos para 
facilitar a conexão de equipamentos em paralelo. 

Os passos a seguir para conectar vários equipamentos individuais em paralelo são:

1�- Selecionar o equipamento que funcionará como “mestre”.

Nota: Os equipamentos já configurados de fábrica como “escravos” não podem realizar esta 
função. 
2�- Realizar a conexão do equipamento “mestre”. Os transformadores de corrente conectam-
-se apenas ao equipamento “mestre”.

3�- Realizar a conexão de todos os equipamentos “escravos”.

Nota: Cada um dos equipamentos deve ter as proteções indicadas no ponto “3.5.- CONEXÃO”

4�- Conectar todos os equipamentos mediante dos cabos de comunicação (Tabela 15). 
Tabela 15: Cabo de comunicação, equipamentos em paralelo�

Cabo de comunicação
Conector RJ11 Pinout

4
3 2

1

1: Não conectado.
2: CAN A
3: CAN B
4: Não conectado.

Nota: Todos os equipamentos são entregues com um terminador de linha conectado no borne 
IN. Só se devem conectar 2 terminadores de linha numa conexão de equipamentos em para-
lelo, um no borne IN do equipamento “mestre” e outro no borne OUT do último equipamento 
conectado. 

Para o bom funcionamento das comunicações, é necessário desconectar os terminais de linha 
dos equipamentos intermédios.

Conectando o borne OUT do equipamento “mestre” ao borne IN do segundo equipamento, o 
borne OUT do segundo equipamento ao borne IN do terceiro e assim sucessivamente (Figura 
25).

OUT IN

2
3

2
3

Figura 25:Conexão de 2 equipamentos em paralelo, mediante o cabo de comunicações�
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Nota: O cabo de comunicações deve ser de tipo CAT5. Comprimento máximo do cabo, 3 me-
tros.

5�- Realizar a configuração da instalação no equipamento “mestre” (ver “7.- CONFIGURAÇÃO”)
No ecrã Equipamentos instalados (“7.5.- EQUIPAMENTOS INSTALADOS”) é necessário intro-
duzir o número e tipo de equipamentos conectados, incluindo o equipamento “mestre”.

6.- Se o equipamento “escravo” não é um equipamento já configurado de fábrica para tal, 
aceder ao ecrã de configuração de Equipamentos instalados (“7.5.- EQUIPAMENTOS INSTA-
LADOS”) e selecionar a opção de “escravo” como tipo de equipamento.

Nota: Uma vez configurado um equipamento como “escravo”, uma vez que não é necessário 
realizar o resto da configuração, já que os restantes parâmetros serão configurados automati-
camente pelo “mestre”.

Nota: Nos equipamentos “escravos” fica desativada a tecla . O arranque dos equi-
pamentos realizar-se-á a partir do equipamento “mestre”. No entanto, em caso de emergência, 

é possível parar o equipamento “escravo” através da tecla  
STOP

  

3�8�2�- CONEXÃO DE ARMÁRIOS

Nota:  Os armários de 200 kvar (SVG-3WF-200k) são formados por 2 equipamentos de 100 
kvar em paralelo. A conexão e a configuração em paralelo já vem realizada de fábrica.

Os passos a seguir para conectar vários armários em paralelo são:

1�- Selecionar o armário que terá o equipamento “mestre”.

2.- Realizar a conexão do armário “mestre”. Os transformadores de corrente conectam-se 
apenas ao armário “mestre”.

3.- Realizar a conexão dos armários “escravos”.

4�- 
Nota: Todos os equipamentos são entregues com um terminador de linha conectado no borne 
IN. Só se devem conectar 2 terminadores de linha numa conexão de equipamentos em para-
lelo, um no borne IN do equipamento “mestre” e outro no borne OUT do último equipamento 
conectado. 

Para o bom funcionamento das comunicações, é necessário desconectar os terminais de linha 
dos equipamentos intermédios.

 Armário “mestre” de 100 kvar : 
Conectar o borne OUT do armário “mestre” ao borne IN do equipamento “mestre” do seguinte 
armário e o borne OUT do último equipamento “escravo” deste armário ao borne IN do equi-
pamento “mestre” do seguinte armário e assim sucessivamente (Figura 26).
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OUT

IN

23

IN2

3

OUT
2

3

2

3
OUT

IN

23

IN2

3

OUT
2

3

2

3

OUT
IN

23

IN2

3

OUT
2

3

2

3

SVG-3WF-100k

(*) (*)

Mestre Escravo Escravo

(*) Conexões já incluídas nos armários

Figura 26:Conexão de 3 equipamentos em paralelo, mediante o cabo de comunicações (Mestre SVG 100 kvar)�

Realizar a conexão mediante os cabos de comunicação (Tabela 16). 
Tabela 16: Cabo de comunicação, equipamentos em paralelo�

Cabo de comunicação
Conector RJ11 Pinout

4
3 2

1

1: Não conectado.
2: CAN A
3: CAN B
4: Não conectado.

Nota: O cabo de comunicações deve ser de tipo CAT5. Comprimento máximo do cabo, 3 me-
tros.

 Armário “mestre” de 200 kvar : 
Conectar o borne OUT do último equipamento escravo do armário “mestre” ao borne IN do 
equipamento “mestre” do seguinte armário e o borne OUT do último equipamento “escravo” 
deste armário ao borne IN do equipamento “mestre” do seguinte armário e assim sucessiva-
mente (Figura 27).

IN

OUT
2

3

2

3

IN

OUT
2

3

2

3

OUT
IN

23

IN2

3

OUT
2

3

2

3

SVG-3WF-200k

(*) (*)

OUT
IN

23

IN2

3

OUT
2

3

2

3

(*)

Mestre Escravo

(*) Conexões já incluídas nos armários

Escravo

Figura 27:Conexão de 3 equipamentos em paralelo, mediante o cabo de comunicações (Mestre SVG 200 kvar)�
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Realizar a conexão mediante os cabos de comunicação fornecidos (Tabela 16). 

Nota: O cabo de comunicações deve ser de tipo CAT5. Comprimento máximo do cabo, 3 me-
tros.

5�- Realizar a configuração da instalação no equipamento “mestre” (ver “7.- CONFIGURAÇÃO”)
No ecrã Equipamentos instalados (“7.5.- EQUIPAMENTOS INSTALADOS”) é necessário intro-
duzir o número e tipo de equipamentos conectados, incluindo o equipamento “mestre”.

Exemplo: A conexão de 2 armários de 200 kvar é formada por 4 equipamentos de 100 kvar.

6�- Acede ao ecrã de configuração de Equipamentos instalados (“7.5.- EQUIPAMENTOS INS-
TALADOS”) do equipamento “mestre” de cada um dos armários “escravos” e selecionar a 
opção de “escravo” como tipo de equipamento.

Nota: Uma vez configurado um equipamento como “escravo”, uma vez que não é necessário 
realizar o resto da configuração, já que os restantes parâmetros serão configurados automati-
camente pelo “mestre”.

Nota: Nos equipamentos “escravos” fica desativada a tecla . O arranque dos equi-
pamentos realizar-se-á a partir do equipamento “mestre”. No entanto, em caso de emergên-

cia, é possível parar o equipamento “escravo” através da tecla  
STOP
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 4�- FUNCIONAMENTO 

       4.1.- PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

As correntes consumidas por cargas presentes em qualquer instalação têm dois componentes 
um ativo, que é o que produz um trabalho e um reativo, provocado pelo caráter indutivo ou 
capacitivo da carga. 

Φ

Activa

Reactiva
Corrente

Figura 28: Componentes da corrente�

Ambos os componentes unem-se na hora de circular pelos condutores elétricos que devem 
estar dimensionados para conduzir dita corrente resultante. No entanto, apenas uma parte 
dela se aproveita para realizar o trabalho, pelo que se subutiliza a capacidade da rede de dis-
tribuição de energia. 
É por isso que as empresas distribuidores penalizam os consumidores com uma relação entre 
corrente ativa e reativa baixa. Essa relação entre correntes é o que se denomina de fator de 
potência, ou cos Φ, tendo-se em conta o conteúdo harmónico, ou apenas a componente de 
frequência fundamental.

É possível minimizar os efeitos das correntes reativas nos condutores das redes de distribui-
ção dos dois modos:

  De modo Passivo, adicionando cargas de componente reativo de sinal contrário às 
cargas da instalação. Por exemplo, adicionar condensadores em cargas indutivas.

 De modo Ativo, gerando uma corrente de magnitude igual à corrente reativa a com-
pensar e de fase oposta à mesma.

O SVG é um equipamento que pertence ao segundo grupo. A partir da corrente medida através 
de transformadores de corrente externos, gera uma corrente em contrafase, de magnitude tal 
que se obtenha o cos Φ programado para a instalação.

SVG

Resultante
instalação

Figura 29: Funcionamento do SVG�
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Ao trabalhar como fonte de geração de corrente, o SVG permite compensar correntes tanto 
capacitivas como indutivas. Para além disso, o seu funcionamento não depende do conteúdo 
harmónico da rede, pelo que se pode utilizar em redes distorcidas sem ter que adicionar ele-
mentos de filtração à instalação.

       4.2.- VISOR

Os equipamentos integram um ecrã TFT de 3,5” na parte frontal para poder visualizar e confi-
gurar todos os parâmetros do equipamento.

Figura 30: Visor�

O visor entra em modo de poupança de energia passados 10 minutos desde a última ação. 
Para o ativar novamente, basta tocar no visor. Exibir-se-á o último ecrã visualizado antes de 
passar para o modo de poupança de energia.

O visor divide-se em três áreas (Figura 31):

246
246

 

Lorem ipsum

Área superior

Área central

Área inferior

Figura 31:O visor divide-se em três áreas�

4�2�1�- ÁREA SUPERIOR

Na área superior visualiza-se: 

  Uma pequena descrição com o estado do equipamento.
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  O símbolo , se for necessário realizar a manutenção do equipamento, ver ponto “10.- 
MANUTENÇÃO”.

4�2�2�- ÁREA CENTRAL

Figura 32: Área central�
Esta área mostra:

 O estado da instalação. 
 Todos parâmetros e gráficos do equipamento.

  O símbolo  se tiver havido uma advertência. Ver ponto  “6.8.- ADVERTÊNCIAS”

E as teclas necessárias a cada momento, Tabela 17�
Tabela 17: Teclas da área central�

Tecla Função

Reinicia o equipamento depois de um alarme.

Arranque do equipamento.

STOP

 
Paragem do equipamento.

4�2�3�- ÁREA INFERIOR

Figura 33: Área inferior�

Na área inferior aparecem as teclas de navegação e configuração do equipamento.

Tabela 18: Teclas da área inferior�

Tecla Função

Acesso ao ecrã principal do equipamento.

Deslocação para a esquerda.

Deslocação para a direita.
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 5�- COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO 
Uma vez alimentado o equipamento no visor aparece o ecrã da Figura 34.

Figura 34: Ecrã inicial�

Antes de arrancar o SVG é necessário seguir os seguintes passos:
1�- Utilizar a tecla  para chega ao ecrã de configuração e realizar a configuração adequada 
de acordo com a instalação existente. ( ver “7.- CONFIGURAÇÃO” ).

2�- Utilizar a tecla  para chegar ao ecrã de visualização da tensão e da corrente 
(“ 6.2.- TENSÃO, CORRENTE E FREQUÊNCIA” ).y:

  Verificar que as medições de tensão correspondem às tensões reais da instalação.

  Verificar que as medições de corrente correspondem aos níveis de corrente da ins-
talação.

3�- Utilizar a tecla   para chegar ao ecrã de visualização dos parâmetros da carga 
(“ 6�4�- POTÊNCIA E COS ɸ  DE CARGA” ) y:

  Verificar que a medição de potência ativa da carga corresponde aos níveis de potên-
cia ativa da instalação.

  Verificar que a medição de potência reativa da carga corresponde com os níveis de 
potência reativa da instalação.

  Verificar o cos ɸ nas três fases. Se aparecerem fases com níveis muito altos de 
potência reativa e muito baixos de potência ativa, pode indicar um erro na ordem das 
fases. Nesse caso, rever a conexão de alimentação da rede e a entrada de corrente.

4�- Voltar ao ecrã inicial do equipamento, Figura 34, se não houver qualquer problema de co-
nexão, na parte superior dever-se-á poder visualizar a mensagem “Parado”.
No caso de existir algum problema na conexão do equipamento ou na configuração, aparece 
a mensagem de “À espera de condições”.

5�- Premir a tecla   para arrancar o SVG. Se o arranque tiver sido correto, no ecrã 
deve aparecer a mensagem “Movimento”.
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 6�- VISUALIZAÇÃO 

        6.1.- ECRÃ PRINCIPAL

Na Figura 35 mostra-se o ecrã principal do equipamento.

Arrancando ...

Tecla RUN / STOP

Potencia Activa

Tecla RESET

Red

% Potencia  utilizada

Carga

Potencia Reactiva

Cos Ф

Potencia Activa

Potencia Reactiva

Cos Ф

Mensaje de estado

Figura 35: Ecrã Principal�

Neste, visualizam-se os valores de cos ɸ, Potência Ativa e Reativa na Rede e na Carga. E 
a % de potência utilizada.

A tecla , se tiver sido gerado um alarme e este estiver solucionado, com esta tecla 
podemos voltar a pôr o equipamento a funcionar.

A tecla   / 
STOP

 é a tecla de arranque e paragem do SVG. 

Utilizar as teclas   e   para se deslocar entre os diferentes ecrãs de visualização.

Na parte superior do ecrã visualiza-se uma mensagem com o estado atual do equipamento 
(Tabela 19).

Tabela 19:Mensagens de estado

Mensagens de Estado
Arrancando (A arrancar)

Descrição O SVG está a arrancar.
Iniciando  (A iniciar)

Descrição Equipamento a iniciar os sistemas.
Esperando condiciones (À espera de condições)

Descrição À espera que se cumpram as condições para funcionar.
Calibración (Calibração)

Descrição A realizar a calibração dos sensores internos.
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Tabela 19 (Continuação): Mensagens de estado 
Mensagens de Estado

Configuración (Configuração)
Descrição A realizar a configuração do equipamento.

Marcha (Movimento)
Descrição Equipamento em funcionamento.

Sincronizando (A sincronizar)
Descrição O SVG está a sincronizar com a Rede.

Cargando bus DC (A carregar o bus CC)
Descrição Processo de carga do bus interno antes do arranque.

Parado
Descrição Equipamento parado.

Alarma (Alarme)

Descrição Foi gerado um alarme. 
Aceder ao ecrã de Alarmes (“6.7.- ALARMES”) para obter mais informações.

        6.2.- TENSÃO, CORRENTE E FREQUÊNCIA

Na Figura 36 mostra-se o ecrã de Tensão, Corrente e Frequência.

Figura 36: Visualização da Tensão, Corrente e Frequência�

Onde se visualiza:

  A tensão em cada uma das fases, L1, L2 e L3.
  A Corrente na Rede em cada uma das fases, L1, L2, L3 e Neutro.
	  A Corrente de Carga em cada uma das fases, L1, L2, L3 e Neutro.
  A Frequência.

Nota: Se foi configurado um sistema com equipamentos em paralelo, no equipamento 
configurado como “mestre” os valores que se visualizam correspondem ao conjunto dos 
equipamentos em paralelo.

Utilizar as teclas   e   para se deslocar entre os diferentes ecrãs de visualização.
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        6.3.- POTÊNCIA E COS ɸ DE REDE

Na Figura 37 mostra-se a potência e o cos ɸ da rede.

Figura 37: Visualização da potência e cos ɸ da rede.

Onde se visualiza:

  A Potência Ativa, P.
  A Potência Reativa, Q.
	  A Potência Aparente, S.
  O cos ɸ

Nota: Na potência reativa o sinal - indica que a potência é capacitiva e o sinal + que a potência 
é indutiva.

Nota: Se foi configurado um sistema com equipamentos em paralelo, no equipamento 
configurado como “mestre” os valores que se visualizam correspondem ao conjunto dos 
equipamentos em paralelo.

Utilizar as teclas   e   para se deslocar entre os diferentes ecrãs de visualização.
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        6.4.- POTÊNCIA E COS ɸ  DE CARGA

Na Figura 38 mostra-se a potência e o cos ɸ da carga.

Figura 38: Visualização da potência e cos ɸ da carga.

Onde se visualiza:

  A Potência Ativa, P.
  A Potência Reativa, Q.
	  A Potência Aparente, S.
  O cos ɸ.

Nota: Na potência reativa o sinal - indica que a potência é capacitiva e o sinal + que a potência 
é indutiva

Nota: Se foi configurado um sistema com equipamentos em paralelo, no equipamento 
configurado como “mestre” os valores que se visualizam correspondem ao conjunto dos 
equipamentos em paralelo.

Utilizar as teclas   e   para se deslocar entre os diferentes ecrãs de visualização.
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             6.5.- FASORES DE REDE

Neste ecrã, Figura 39, visualizam-se os fasores de rede. 

Figura 39: Fasores de Rede�

Utilizar as teclas   e   para se deslocar entre os diferentes ecrãs de visualização.

        6.6.- FASORES DE CARGA

Neste ecrã, Figura 40, visualizam-se os fasores de carga.

Figura 40: Fasores de Carga�

Utilizar as teclas   e   para se deslocar entre os diferentes ecrãs de visualização.



45Manual de instruções

SVG

        6.7.- ALARMES

Neste ecrã, Figura 41, visualizam-se os alarmes que se produziram.

Figura 41: Alarmes�

No ecrã visualiza-se uma pequena descrição do alarme e data e a hora nas quais ocorreu.

Premir a tecla   , para eliminar o registo de alarmes.

Na Tabela 20 exibem-se as mensagens que podem aparecer no equipamento. 

Se a causa do alarme desaparecer o equipamento realiza um rearme automático.
Se se produzir 5 vezes o mesmo alarme durante 1 hora desativa-se o rearme automático do 
equipamento.

A tecla   também rearma o equipamento, se a causa do alarme tiver desaparecido ou 
se tiver sido resolvido.

Utilizar as teclas   e   para se deslocar entre os diferentes ecrãs de visualização.

Tabela 20:Mensagens de alarme�

Mensagens de alarme 
Sobrecorriente L1/L2/L3 (Sobrecorrente L1/L2/L3)

Descrição A corrente do SVG é demasiado alta.
Ação 

corretora
Este alarme pode ser associado a transitórios e a ruído na tensão de alimentação. Verificar a 
qualidade de tensão de alimentação. Se persistir, contactar a SAT

Sobretensión red L1/L2/L3 (Sobretensão de rede L1/L2/L3)
Descrição A tensão de rede é demasiado elevada.

Ação 
corretora

Este alarme pode ser associado a transitórios e a ruído na tensão de alimentação ou a valo-
res de tensão de rede incorretos. Rever a configuração. Verificar a qualidade de tensão de 
alimentação. Se persistir, contactar a SAT

Sobretemperatura IGBT
Descrição A temperatura do módulo de potência é muito elevada.

Ação 
corretora

Rever o funcionamento de ventiladores. Limpar ou substituir se for necessário. Se persistir, 
contactar a SAT
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Tabela 20 (Continuação): Mensagens de alarme�
Mensagens de alarme

Sobretemperatura Inductancias (Sobretemperatura de inductâncias)
Descrição A temperatura das inductâncias é muito elevada.

Ação 
corretora

Rever o funcionamento de ventiladores. Limpar ou substituir ventiladores se for necessário. 
Se persistir, contactar a SAT

Resonancia (Ressonância)
Descrição Deteção de uma possível ressonância com uma carga

Ação 
corretora

A deteção de ressonância pode ser ativada de forma errónea em instalações com um THD em 
tensão muito elevado. Contactar a SAT.

Condiciones Iniciales (Condições Iniciais)
Descrição Cumpriram-se 10 vezes as condições de arranque em 5 minutos.

Ação 
corretora

Rever a configuração e verificar a temperatura ambiente. Verificar a qualidade de tensão de 
alimentação. Se persistir, contactar a SAT

Exxx 
Descrição Erro interno.

Ação 
corretora Contactar a SAT.

Cxxx
Descrição Erro interno.

Ação 
corretora Contactar a SAT.

        6.8.- ADVERTÊNCIAS

Quando o equipamento gera uma advertência, este continua a funcionar normalmente, no en-

tanto, no ecrã principal surge o símbolo . 

Ao premir a tecla , se existirem advertências ativas, aparece o ecrã da Figura 42, 
requerendo a confirmação do utilizador para continuar com o arranque do SVG.

Figura 42: Ecrã de confirmação.

Neste ecrã, Figura 43, visualizam-se as advertências ativas. Na Tabela 21 indicam-se as adver-
tências que podem aparecer no equipamento.
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Figura 43: Advertências�

Utilizar as teclas   e   para se deslocar entre os diferentes ecrãs de visualização.

Tabela 21:Mensagens de advertências�

Mensagens de advertências
Esperando condiciones (À espera de condições)

Descrição Não se cumprem as condições de arranque.
Ação 

corretora Rever as mensagens de avisos.

Polaridad carga (Polaridade de carga)
Descrição Deteção de erro na polaridade da carga.

Ação 
corretora

Verificar a conexão de transformadores. Consultar o ponto de “7.4.- CONFIGURAÇÃO DOS 
TRANSFORMADORES”

Armónico X deshabilitado (Harmónico X desativado)
Descrição Foi desativado o harmónico X por ressonância.

Ação 
corretora

A deteção de ressonância pode ser ativada de forma errónea em instalações com um THD em 
tensão muito elevado. Contactar a SAT.

Mantenimiento anual (Manutenção anual)
Descrição Passou um ano desde a última manutenção e reinício do contador de manutenção.  

Ação 
corretora

Realizar a manutenção anual e reiniciar o contador de manutenção. (ver “10.- MANUTEN-
ÇÃO”)

Mantenimiento ventiladores (Manutenção de ventiladores)

Descrição Os ventiladores têm mais de 40 000 horas de funcionamento é necessário substituí-los e 
reiniciar o contador de manutenção. 

Ação 
corretora

Realizar a substituição dos ventiladores e reiniciar o contador de manutenção. (ver “10.- MA-
NUTENÇÃO”)

Degradación ventiladores (Degradação de ventiladores)
Descrição Foi detetada uma degradação na capacidade de ventilação do sistema.

Ação 
corretora

Verificar que os ventiladores se encontram limpos. Realizar a manutenção periódica. Substi-
tuir os ventiladores se não se resolver o problema. (ver “10.- MANUTENÇÃO”)

Tensión red fuera de márgenes (Tensão de rede fora das margens)
Descrição Tensão de rede abaixo do mínimo.

Ação 
corretora

Este aviso pode ser associado a transitórios e a ruído na tensão de alimentação ou a valores 
de tensão de rede incorretos. Rever a configuração. Verificar a qualidade de tensão de ali-
mentação. Se persistir, contactar a SAT
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Tabela 21 (Continuação): Mensagens de advertência�
Mensagens de advertências

Temperatura mínima
Descrição Temperatura abaixo do valor mínimo de funcionamento

Ação 
corretora

Esperar que as condições ambientais cumpram os requisitos. Se permanecer o alarme, con-
tactar com a SAT

Límites frecuencia de red (Limites de frequência de rede)
Descrição Frequência de rede fora dos limites

Ação 
corretora

Este aviso pode ser associado a transitórios e a ruído na tensão de alimentação ou a valores 
de frequência de rede incorretos. Rever a configuração. Verificar a qualidade de tensão de 
alimentação. Se persistir, contactar a SAT

Corriente mínima (Corrente mínima)
Descrição Corrente de rede abaixo da mínima programada.

Ação 
corretora Rever a configuração.

Máxima carga
Descrição SVG a trabalhar em plena carga

Ação 
corretora Não é necessária qualquer ação.

Power factor bajo (Power fator baixo)

Descrição O fator de potência medido é inferior a 0,7, o que pode indicar um erro na conexão dos trans-
formadores de medição não coincidindo as fases de tensão com as fases de corrente.

Ação 
corretora Confirmar que a conexão está correta.

Potência negativa�

Descrição A potência medida é negativa (potência gerada), o que pode indicar que os transformadores 
foram conectados de forma invertida.

Ação 
corretora Confirmar que a conexão está correta.

Wxxx 
Descrição Erro interno.

Ação 
corretora Contactar a SAT.

Fallo en esclavo (Falha no escravo) 
Descrição Existe uma falha em um ou vários escravos.

Ação 
corretora

O equipamento não pára e adapta o funcionamento ao número de escravos disponíveis. No 
ecrã de estado de equipamentos escravos,  “6.12.- ESTADO DOS EQUIPAMENTOS ES-
CRAVOS” pode-se consultar o estado e os alarmes de cada equipamento. No caso de haver 
erro de comunicações com algum dos escravos, páre os equipamentos e reveja a cablagem 
de comunicações.
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       6.9.- TEMPERATURA

Neste ecrã, Figura 44, visualizam-se a temperatura das inductâncias e os IGBT do equipamen-
to.

Figura 44: Temperatura�

Nota: A temperatura das inductâncias e IGBT pode ser elevada. O SVG está protegido quan-
to a estas temperaturas e não acarretam qualquer perigo para o equipamento. 

Nota: Se se tiver configurado um sistema com equipamentos em paralelo, no ecrã do “mestre” 
visualizam-se os valores de temperatura do equipamento “mestre”. Os valores de temperatura 
dos equipamentos “escravos” visualizam-se no ecrã Estado escravos ( ver “6.12.- ESTADO 
DOS EQUIPAMENTOS ESCRAVOS”)

Utilizar as teclas   e   para se deslocar entre os diferentes ecrãs de visualização.

       6.10.- COMUNICAÇÕES

Neste ecrã, Figura 45, visualizam-se o endereço IP e a máscara de rede.

Figura 45: Comunicações�

Utilizar as teclas   e   para se deslocar entre os diferentes ecrãs de visualização.
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        6.11.- INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Neste ecrã, Figura 46, visualiza-se o número de série e as versões HMI e DSP do equipamento.

Figura 46: Informações do equipamento�

O painel tátil do visor está calibrado de fábrica, no entanto, segundo as condições da instala-
ções, é possível que seja necessário calibrá-lo de novo.

Recomenda-se que utilize um ponteiro de ponta romba (com cuidado para não danificar o vi-

sor) e premir o ícone  .  Em seguida, mostra-se o ecrã de calibração, Figura 47.

Figura 47: Calibrar sensor tátil�

Nota: Se se acendeu o ecrã de calibração por acidente, espere que se complete a linha que 

rodeia o círculo central  e regressará ao ecrã de informações do equipamento de forma 
automática (Figura 46). 

Utilizar as teclas   e   para se deslocar entre os diferentes ecrãs de visualização.
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       6.12.- ESTADO DOS EQUIPAMENTOS ESCRAVOS

Nota: Este ecrã só é visível se tiver sido configurado um sistema com equipamentos em para-
lelo e o equipamento está configurado como “mestre”.

Neste ecrã, Figura 48, visualiza-se o estado em que se encontram cada um dos equipamentos 
“escravos”.

Figura 48: Ecrã de estado dos equipamentos escravos (1)�

A aba superior permite selecionar o “escravo” a consultar, mediante o seu número de série.

Ao selecionar o “escravo” visualiza-se o ecrã da Figura 49� Onde se indica o Modelo, Tipo e 
Número de série de equipamento, bem como o seu estado, os alarmes ativos e a temperatura 
dos IGBT e das Inductâncias.

Figura 49: Ecrã de estado dos equipamentos escravos (2)�

Nota: Se existirem problemas de comunicações, aparece o texto “Error comunicaciones” ao 
selecionar o equipamento afetado.
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 7�- CONFIGURAÇÃO

Na, Figura 50, mostra-se o ecrã principal de configuração. 

Figura 50: Ecrã principal de configuração.

Ao premir a tecla   acede-se ao menu de configuração em modo de visualização, ou 
seja, visualizam-se todos os parâmetros do equipamento, mas não se podem modificar. 

Ao premir a tecla   acede-se ao menu de configuração em modo de edição, ou seja, 
os parâmetros do equipamento podem ser modificados. Neste caso, antes de entrar no menu 
de configuração é necessário introduzir a palavra-passe de acesso, Figura 51�

Palavra-passe de acesso : 1234

Figura 51: Palavra-passe de acesso ao menu de configuração em modo de edição.
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        7.1.- IDIOMA

Nota: Não é necessário configurar este ecrã se o equipamento for funcionar como escravo.

Neste ecrã, Figura 52, seleciona-se o idioma do visor.

Figura 52: Ecrã de configuração: Idioma.

● Idioma, idioma do visor, as possíveis opções são:
 
  Español
  Ingles

Prima a tecla   para aceder ao seguinte passo da configuração

Prima a tecla  para aceder ao ecrã principal do equipamento, sem guardar os valores de 
configuração.
     

        7.2.- ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Nota: Não é necessário configurar este ecrã se o equipamento for funcionar como escravo.
Neste ecrã, Figura 53, visualizam-se e configuram-se as características do equipamento.

Figura 53: Ecrã de configuração: Especificações do equipamento.
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● Modelo, modelo do equipamento, as possíveis opções são:
    Nota: Este parâmetro não se pode modificar.

  3W :  Modelo de 3 fios

● Tipo, gama do equipamento:
    Nota: Este parâmetro não se pode modificar.

  30 kvar :  Modelo de 30 kvar.
  100 kvar :  Modelo de 100 kvar.
 
● Tensión (Tensão), tensão nominal do equipamento, as possíveis opções são:

  230V 
  400V
	  480V

● Frecuencia (Frequência), frequência de rede, as possíveis opções são:

  50 Hz
  60 Hz

Prima a tecla   para aceder ao seguinte passo da configuração

Prima a tecla  para aceder ao ecrã principal do equipamento, sem guardar os valores de 
configuração.

        7.3.- LIMITES DE TRABALHO

Nota: Não é necessário configurar este ecrã se o equipamento for funcionar como escravo.

Neste ecrã, Figura 54, configuram-se os limites de trabalho do equipamento:

Figura 54: Ecrã de configuração: Limites de trabalho.
● Corriente mínima (Corrente mínima)

Neste parâmetro, configura-se a corrente mínima da carga para pôr o equipamento a funcio-
nar. O SVG irá parar quando a corrente de carga seja inferior ao valor introduzido e começará 



55Manual de instruções

SVG

a funcionar quando for menor.
Limite de valores:  
	
 Valor mínimo : 0 A
 Valor máximo : 5000 A

● Limite corriente (Limite de corrente)

Este parâmetro permite limitar a potência máxima do SVG. O valor é configurado em percen-
tagem relativamente à potência nominal do equipamento. 

Limite de valores:

 Valor mínimo : 20%
 Valor máximo : 100%

● Cos  Φ

Este parâmetro permite selecionar o cos Φ que deve conseguir o equipamento.

Limite de valores: 0.7 ... -0.7

Prima a tecla   para aceder ao seguinte passo da configuração
Prima a tecla  para aceder ao ecrã principal do equipamento, sem guardar os valores de 
configuração.

        7.4.- CONFIGURAÇÃO DOS TRANSFORMADORES

Nota: Não é necessário configurar este ecrã se o equipamento for funcionar como escravo.

Neste ecrã, Figura 55, configuram-se os transformadores que se vão instalar com o equipa-
mento:

Figura 55: Ecrã de configuração: Configuração dos transformadores.
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● Num. Transformadores

Neste parâmetro, configura-se o número de transformadores que se vão instalar, as possíveis 
opções são:

  2� 
  3�   

Na opção de 2 transformadores dever-se-á instalar um transformador medindo 
a fase L1 e outro medindo a fase L2. Na fase L3 deixa-se sem transformador de 
medição.

Em redes trifásicas com neutro são necessários 3 transformadores para garan-
tir o correto funcionamento do equipamento.

● Posición (Posição)

Neste parâmetro configura-se a localização dos transformadores, as possíveis opções são:

  CARGA:  Se se instalaram os transformadores na zona de carga, a jusante do SVG.
  RED: Se se instalaram os transformadores na zona de carga, a montante do SVG.

● Relación (Relação)

Neste parâmetro configura-se a rácio dos transformadores, ou seja, a relação entre o primário 
e o secundário do transformador.
Limite de valores:

 Valor mínimo : 5 A
 Valor máximo : 5000 A

● Invertir (Inverter)
 
Se se ativar a opção de Inverter, o SVG modifica o sentido da corrente dos transformadores 
de medição de carga, desta forma, podem-se corrigir os erros de instalação.

Prima a tecla   para aceder ao seguinte passo da configuração

Prima a tecla  para aceder ao ecrã principal do equipamento, sem guardar os valores de 
configuração.
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        7.5.- EQUIPAMENTOS INSTALADOS

Neste ecrã, Figura 56, configura-se o tipo de equipamento.

Figura 56: Ecrã de configuração: Equipamentos em paralelo.

● Tipo de equipamento: Maestro / Único / Esclavo

O primeiro parâmetro a selecionar é o tipo de equipamento, as possíveis opções são:

 Único:  Selecionar esta opção se o SVG não tem equipamentos conectados em pa-
ralelo.

 Maestro (Mestre): selecionar esta opção se o equipamento vai trabalhar como “mes-
tre” de um grupo de equipamentos em paralelo. 

 Esclavo (Escravo): selecionar esta opção se o equipamento vai trabalhar como “es-
cravo” de um grupo de equipamentos em paralelo.

 Nota: Uma vez configurado um equipamento como “escravo”, uma vez que não é ne-
cessário realizar o resto da configuração, já que os restantes parâmetros serão configu-
rados automaticamente pelo “mestre”.

 Nota: Nos equipamentos “escravos” fica desativada a tecla . O arranque dos 
equipamentos realizar-se-á a partir do equipamento “mestre”. No entanto, em caso de 

emergência, é possível parar o equipamento “escravo” através da tecla  
STOP

  

● 30 kvar

Neste parâmetro, configura-se o número de equipamentos de 30 kvar, SVG-3Wx-30k, conec-
tados em paralelo com a mesma carga.

● 100 kvar 

Neste parâmetro, configura-se o número de equipamentos de 100 kvar, SVG-3Wx-100kR, 
conectados em paralelo com a mesma carga.
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Limite de valores:

 Valor mínimo : 0
 Valor máximo : 100

Prima a tecla   para aceder ao seguinte passo da configuração

Prima a tecla  para aceder ao ecrã principal do equipamento, sem guardar os valores de 
configuração.

           7.6.- COMUNICAÇÕES

Nota: Não é necessário configurar este ecrã se o equipamento for funcionar como escravo.

Neste ecrã, Figura 57, configuram-se os parâmetros das comunicações:

Figura 57: Ecrã de configuração: Comunicações.

Ao ativar a opção DHCP  o equipamento realiza a atribuição automática do IP.
Se não se ativar esta opção, os parâmetros devem ser configurados manualmente:

● Dirección IP , endereço IP.
● Máscara red,, máscara de subrede.
● Puerta enlace,, porta de ligação.

Prima a tecla   para aceder ao seguinte passo da configuração.
Prima a tecla  para aceder ao ecrã principal do equipamento, sem guardar os valores de 
configuração.
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        7.7.- COMUNICAÇÕES RS-485

Neste ecrã, Figura 58, configuram-se os parâmetros das comunicações RS-485:

Figura 58: Ecrã de configuração: Comunicações RS-485.

● Dispositivo Modbus , endereço modbus do equipamento.

Prima a tecla   para aceder ao seguinte passo da configuração.
Prima a tecla  para aceder ao ecrã principal do equipamento, sem guardar os valores de 
configuração.

        7.8.- DATA / HORA

Nota: Não é necessário configurar este ecrã se o equipamento for funcionar como escravo.

Neste ecrã, Figura 59, configuram-se os parâmetros horários:

Figura 59: Ecrã de configuração: Data / Hora

● Hora.
● Fecha.
● Zona horaria�
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Ao ativar a opção Hora da Internet, o equipamento sincroniza-se com o horário do servidor 
Web ao qual está conectado.

Prima a tecla   para aceder ao seguinte passo da configuração

Prima a tecla  para aceder ao ecrã principal do equipamento, sem guardar os valores de 
configuração.

        7.9.- GUARDAR DADOS

No ecrã final do menu de configuração, Figura 60, guardam-se os valores de configuração 
modificados.

Figura 60: Ecrã final do menu de configuração.

Prima a tecla  para guardar os dados modificados.

Prima a tecla   para sair do menu de configuração.
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 8�- COMUNICAÇÕES RS-485

Os SVG dispõem de uma saída de comunicação de série tipo RS-485 com protocolo de comu-
nicações MODBUS RTU ®

Numa instalação com equipamentos em paralelo, a conexão RS-485 pode ser realizada em 
qualquer equipamento. 

       8.1.- LIGAÇÕES

A composição do cabo RS-485 dever-se-á levar a cabo mediante o cabo de par entrançado 
com malha de blindagem (mínimo de 3 fios), com uma distância entre o SVG e a unidade 
mestre de 1200 metros de comprimento.
No dito bus poderemos conectar um máximo de 32 SVG.

Para a comunicação com a unidade mestre, devemos utilizar um conversor inteligente para         
RS-485.

B(-) A(+)
S

RS-232 / USB / Ethernet / Profibus ...

PC

RS-485

RS-485

RS-232
USB
Ethernet
Profibus
...

S
A B

Figura 61: Esquema de ligações RS-485�
  

       8.2.- PROTOCOLO

Dentro do protocolo o SVG utiliza o modo RTU (Remote Terminal Unit).
 
As funções Modbus implementadas no equipamento são:

Função 03 e 04. Leitura de n Words (2 bytes). 
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8�2�1�- EXEMPLO DE PERGUNTA MODBUS

Pergunta:  Valor da corrente de Carga da L1

Endereço Função Registo 
inicial N�º de registos CRC

0A 03 C8 0001 xxxx

 Endereço: 0A,  Número de periférico: 10 em decimal.
 Função: 03, Função de leitura.
 Registo Inicial: C8, registo no qual se deseja que comece a leitura.
 N�º de registos: 0001, número de registos a ler.
 CRC: xxxx, Caráter CRC.
Resposta:

Endereço Função N�º de 
bytes

Registo 
n�º 1 CRC

0A 03 02 0000 xxxx

 Endereço: 0A,  Número de periférico que responde: 10 em decimal.
 Função: 03, Função de leitura.
 N�º de bytes: 02, Nº de bytes recebidos.
 Registo: 00FA, valor da corrente de carga L1 com 1 casa decimal : 0xFA =  25,0 A
 CRC: xxxx, Caráter CRC.

8�2�2�- MAPA MODBUS

Todas as variáveis do mapa Modbus estão em hexadecimal.
Para estas variáveis está implementada a Função 03 e 04.

8�2�2�1�- Medidas em Carga

Tabela 22:Mapa de memória Modbus: Medidas na Carga�

Parâmetro  L1 L2 L3 LN Unidades
Corrente em carga 93 - 92 95 - 94 97 - 96 99 - 98 [Hi] + [Low]  A  com 1 casa decimal
Potência ativa em carga AD - AE AF - B0 B1 - B2 - kW com 2 casas decimais e sinal. 
Potência reativa em carga B3 - B4 B5 - B6 B7 - B8 - kVar com 2 casas decimais e sinal. 
Potência aparente em carga B9 - BA BB - BC BD - BE - kVA com 2 casas decimais e sinal. 
cos ɸ em carga D1 D2 D3 - Com 1 casa decimal

8�2�2�2�- Medidas em rede
Tabela 23:Mapa de memória Modbus: Medidas na Rede�

Parâmetro  L1 L2 L3 LN Unidades
Corrente em rede 9B - 9A 9D - 9C 9F - 9E A1 - A0 [Hi] + [Low] A com 1 casa decimal
Potência ativa em rede BF - C0 C1 - C2 C3 - C4 - kW com 2 casas decimais e sinal.
Potência reativa em rede C5 - C6 C7 - C8 C9 - CA - kvar com 2 casas decimais e sinal.
Potência aparente em rede CB - CC CD - CE CF - D0 - kVA com 2 casas decimais e sinal. 
cos ɸ em rede D4 D5 D6 - Com 1 casa decimal
Frequência de rede D7 - Hz com 1 casa decimal
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8�2�2�3�- Outros parâmetros do SVG
Tabela 24:Mapa de memória Modbus: Parâmetros do SVG (Tabela 1)�

Parâmetro Endereço Unidades
Temperatura de Inductância(1) C9 ºC com 1 casa decimal
Temperatura IGBTs(1) CA ºC com 1 casa decimal
Tensão de Fase L1 - L2 CQ V com 1 casa decimal
Tensão de Fase L2 - L3 CD V com 1 casa decimal
Tensão de Fase L3 - L1 CE V com 1 casa decimal
Tensão positiva do bus CC CF V com 1 casa decimal
Tensão negativa do bus DC D0 V com 1 casa decimal

(1)  Num sistema de equipamentos em paralelo, o valor do parâmetro é o do equipamento conectado com RS-485.
Tabela 25:Mapa de memória Modbus: Parâmetros do SVG (Tabela 2)�

Parâmetro  L1 L2 L3 LN Unidades

Corrente no equipamento A3 - A2 A5 - A4 A7 - A6 A9 - A8 [Hi] + [Low]  A  com 1 casa 
decimal

% de potencia do equipamento utilizada C6 C7 C8 - %

Tabela 26:Mapa de memória Modbus: Parâmetros do SVG (Tabela 3)�

Parâmetro Endereço Descrição
Nº de serie do SVG(2) 2710 - 2711 Nº de serie Hi [10] + Low [11]
Versão do software do DSP 10C -

(2)  Num sistema de equipamentos em paralelo, o valor do parâmetro é o do equipamento conectado com RS-485.

8�2�2�4�- Mensagens do SVG
Tabela 27:Mapa de memória Modbus: Mensagens do SVG (Tabela 1)�

Parâmetro Endereço
Estado do equipamento(3) 110

Bit Descrição Estado
0x0001 Paragem

1: ON
0: OFF0x0002 Movimento

0x0004 Reset de alarmes
(3)  Num sistema de equipamentos em paralelo, o valor do parâmetro é o do equipamento conectado com RS-485.

Tabela 28:Mapa de memória Modbus: Mensagens do SVG (Tabela 2)�

Parâmetro Endereço
Mensagens de alarme 105 (valor Hi), 106 (valor Low)

Bit Descrição
0x00000000  Não existem alarmes 
0x00000001 Alarme de sobretensão do bus CC
0x00000002 Alarme de sobrecorrente L1
0x00000004 Alarme de sobrecorrente L2
0x00000008 Alarme de sobrecorrente L3
0x00000010 Alarme de sobretensão L1
0x00000020 Alarme de sobretensão L2
0x00000040 Alarme de sobretensão L3
0x00000080 Alarme de sobretensão positiva bus CC
0x00000100 Alarme de sobretensão negativa bus CC
0x00000200 Alarme de dessaturação
0x00000400 Alarme de dessaturação L1
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Tabela 28 (Continuação): Mapa de memória 
Modbus: Mensagens do SVG (Tabela 2)�

Bit Descrição
0x00000800 Alarme de dessaturação L2
0x00001000 Alarme de dessaturação L3
0x00002000 Alarme de dessaturação N
0x00004000 Alarma de temperatura sonda NTC 1
0x00008000 Alarma de temperatura sonda NTC 2
0x00010000 Erro de condições iniciais
0x00020000 Alarme de ressonância
0x00040000 Alarma de temperatura na inductância
0x00080000 Erro de carga no bus CC
0x00100000 Falha de contatores
0x00200000 Alarma de temperatura sonda NTC 3

Tabela 29:Mapa de memória Modbus: Mensagens do SVG (Tabela 3)�

Parâmetro Endereço
Condições iniciais pelas quais o equipamento não arranca. (4) 108

Bit Descrição
0x0001 A descarregar o bus CC
0x0002 Tensão de rede mínima
0x0004 Valor de temperatura mínimo
0x0008 Erro em frequência
0x0010 A carregar o bus CC
0x0020 Mínima tensão de bus CC
0x0040 Desequilíbrio do bus CC
0x0080 O equipamento não comunica
0x0100 Erro de polaridade
0x0200 Mínima corrente de carga
0x0400 Máxima corrente de carga

(4)  Num sistema de equipamentos em paralelo, o valor do parâmetro é o do equipamento conectado com RS-485.
Tabela 30:Mapa de memória Modbus: Mensagens do SVG (Tabela 4)�

Parâmetro Endereço
Estado do SVG (5) 104

Estado (Valor em casa decimal) Descrição
0 Arranque

10, 20, 30 Calibração
35 Teste de relés
40 Configuração
100 Início
200 Condições iniciais
300 Paragem
400 A sincronizar
500 Carga do bus CC
600 Funcionamento
666 Apagado
700 Alarme
950 Teste

(5)  Num sistema de equipamentos em paralelo, o valor do parâmetro é o do equipamento conectado com RS-485.
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 9�- COMUNICAÇÕES ETHERNET

Numa instalação com equipamentos em paralelo, a conexão Ethernet pode ser realizada em 
qualquer equipamento. 

        9.1.- CONEXÃO

O SVG dispõe de uma porta Ethernet.
Este tipo de comunicação cria uma rede interna com comunicações via IP.

Se o equipamento que se conecta a esta porta é um ordenador, o cabo de rede deve ser um 
cabo Ethernet cruzado, de acordo com o se indica na Figura 62�

 
Figura 62:Conector RJ-45 : Diagrama de conexão Ethernet cruzada�

        9.2.- PÁGINA WEB

O equipamento dispõe de uma página web para a visualização e configuração de parâme-
tros.

Na Figura 63 visualiza-se o ecrã principal do servidor web, a partir do qual se pode aceder a 
todas as informações do SVG.

Figura 63: Ecrã principal da página web�

O idioma da página web pode ser modificado a partir dos botões que aparecem na parte su-
perior direita da página.
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Para poder modificar os parâmetros de Configuração é necessário introduzir o Nome de Uti-
lizador e Palavra-Passe no ponto Administrador.

Existem dois tipos de utilizadores:

 1�- Utilizador com acesso a escritura, admin:
Tabela 31: Utilizador e palavra-passe por defeito para um utilizador com acesso a escritura�

Utilizador e Palavra-passe por defeito
Utilizador admin
Palavra-passe admin

 2�- Utilizador com acesso a escritura, user:
Tabela 32: Utilizador e palavra-passe por defeito para um utilizador com acesso a leitura�

Utilizador e Palavra-passe por defeito
Utilizador user
Palavra-passe user

Por segurança, altere as palavras-passe de acesso à página web.
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 10�- MANUTENÇÃO

O SVG requer o mínimo de manutenção preventiva.

Recomenda-se que siga as notas que se descrevem neste capítulo para evitar 
a deterioração prematura dos componentes do equipamento.

A Tabela 33 indica as tarefas de manutenção com os seus respetivos intervalos de tempo.

Tabela 33: Manutenção do SVG�

Descrição Intervalo
Manutenção padrão 12 meses
Substituição dos ventiladores de refrigeração 40000 h

O equipamento controla os intervalos de manutenção e exibe o símbolo , no ecrã principal 
do equipamento, se for necessário realizar a manutenção. 
No ecrã de advertências, “6.8.- ADVERTÊNCIAS”, descreve-se a manutenção que se deve 
realizar.

Nota: Os intervalos de tempo das operações de manutenção podem variar em função das 
condições de operação do equipamento e os fatores ambientais.

Seguir as instruções de segurança descritas no ponto “PRECAUÇÕES DE SEGU-
RANÇA” antes de efetuar qualquer operação de manutenção nos equipamentos.
Omitir estas instruções pode produzir lesões ou até mesmo morte�

Dentro do equipamento existem componentes que alcançam altas tempe-
raturas� Deixar arrefecer o equipamento antes de realizar qualquer opera-
ção de manutenção�

        10.1.- MANUTENÇÃO PADRÃO

Realizar a manutenção em intervalos de 6 a 12 meses, em função do nível de 
sujidade ambiental e funcionamento do equipamento.
O equipamento indicará a realização de manutenção a cada 12 meses.

Numa instalação com equipamentos conectados em paralelo, a manutenção pa-
drão deverá ser realizada em todos os equipamentos à vez.
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Os pontos a seguir são:

1�- Colocar o SVG em modo STOP e abrir o interruptor geral (posição OFF).
2�- Esperar 1 minuto para que se descarreguem os condensadores.
3�- Limpar as grelhas de ventilação, aspirando o pó.
4�- Se se observar muita sujidade, retirar as tampas dos ventiladores superiores e limpar e 
aspirar o pó, tanto dos ventiladores como do radiador. 
5�- Verificar o estado e o aperto das conexões elétricas, bem como de fixação mecânica à 
parede.
6�- Reiniciar o contador de manutenção padrão, para tal :

Aceder ao ecrã principal de configuração. 

Figura 64: Ecrã principal de configuração.

Prima a tecla   e introduza a palavra-passe de acesso ao ecrã de manutenção (Pa-
lavra-passe de manutenção : 8888).

Visualiza-se o ecrã da Figura 65.

Figura 65: Ecrã de manutenção�

Reiniciar o contador de manutenção premindo a tecla 
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        10.2.- VENTILADORES DE REFRIGERAÇÃO

O correto funcionamento dos ventiladores de refrigeração é indispensável para 
evitar sobretemperaturas nos componentes do SVG.

O equipamento dispõe de ventiladores de refrigeração de alta velocidade, com uma vida útil 
estimada de 40 000 horas.

No entanto, dita vida pode ser encurtada de acordo com as condições de utilização (tempera-
tura, humidade, poluição ambiental). No caso de os ventiladores perderem eficácia, o equipa-
mento perderá prestações. 

Os sintomas seguintes no comportamento do equipamento podem indicar uma deterioração 
dos ventiladores :

  Aumento do ruído do ventilador.
  Aumento da temperatura do equipamento sob as mesmas condições ambientais e de 
carga.

	  O SVG indica alarme de temperatura periodicamente.

É necessário alterar o conjunto de ventiladores se estes tiverem ultrapassado a sua vida útil ou 
se demonstrarem deterioração. Para tal, a Circutor oferece a substituição, que consiste num 
conjunto de ventiladores para proceder à sua recolocação.

Tabela 34: Código de substituição, conjunto de ventiladores

Descrição Código
Substituição do conjunto de ventiladores SVG-3Wx-30k 920021
Substituição do conjunto de ventiladores SVG-3Wx-100kR 920024

Numa instalação com equipamentos conectados em paralelo, é necessário alte-
rar todos os ventiladores à vez.
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10�2�1�- SVG DE 30 kvar: SVG-3Wx-30k 

Para proceder à troca do conjunto de ventiladores:

Figura 66: Situação dos ventiladores de refrigeração�
  

1�- Colocar o SVG em modo STOP e abrir o interruptor geral (posição OFF). 

2�- Esperar 1 minuto para que se descarreguem os condensadores

3�- Afrouxar os 6 parafusos de fixação da grelha de ventiladores (tipo Philips).

Figura 67: Afrouxar os 6 parafusos de fixação.
  
4�- Com cuidado, retirar o conjunto de ventiladores e desconectar o cabo de alimentação.
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Figura 68: Conjunto de ventiladores�
 
5�- Conectar o cabo de alimentação no conjunto de substituição, introduzir o conjunto com cui-
dado para não apertar nenhum cabo e voltar a apertar os 6 parafusos.

Nota : par de aperto recomendado : 1,5 Nm

6�- Voltar a alimentar e colocar a funcionar o SVG. 

7�- Verificar o funcionamento correto dos ventiladores.

Para tal, aceder ao ecrã de manutenção, através do ecrã de configuração, premindo a tecla  

 e introduzir a palavra-passe de acesso ao ecrã de manutenção (Palavre-passe de 
manutenção : 8888).

Visualiza-se o ecrã da Figura 69.

Figura 69: Ecrã de manutenção�

Verificar o funcionamento correto dos ventiladores.

A�- Prima a tecla , o ventilador começa a funcionar a uma velocidade de rotação de 
50% e verificar que funciona corretamente. 
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Premir a tecla , para parar n ventilador.

B�- Prima a tecla , o ventilador começa a funcionar a uma velocidade de rotação de 
100% e verificar que funciona corretamente. 

Premir a tecla , para parar n ventilador.

Nota: Os ventiladores param se tiver passado 1 minuto sem premir a tecla 

8�- Reiniciar o contador de manutenção dos ventiladores, premindo a tecla 

10�2�2�- SVG DE 100 kvar TIPO RACK: SVG-3Wx-100kR

Para proceder à troca do conjunto de ventiladores:

1�- Colocar o SVG em modo STOP e desconectar da rede elétrica. 

2�- Esperar 1 minuto para que se descarreguem os condensadores

3�- Afrouxar os 6 parafusos de fixação da tampa superior e retirar a tampa, Figura 70.
Nota: Parafusos tipo Torx 25

Figura 70: Afrouxar os 6 parafusos de fixação e retirar a tampa posterior.
 

4�- Retirar os cabos do ecrã da sua guia e desconectar os cabos dos ventiladores, Figura 71.
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Guia com os cabos do 
ecrã Ventiladores

Figura 71: Posição da guia com os cabos do ecrã e ventiladores�

5�- Afrouxar os 2 parafusos de fixação do bocal de ventilação e retirar o mesmo, Figura 72.
Nota: Parafusos tipo Hex 8mm

Figura 72: Retire o bocal de ventilação�
 
6�- Retirar os 2 parafusos de fixação do ventilador (tipo Allen 3 mm) e inclinar para a frente para 
retirar o ventilador, afastar um pouco o cabo na frente do ventilador. Figura 73.

 
Figura 73: Retirar o ventilador�
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7�- Retirar o resto dos ventiladores repetindo o passo 6.

8�- Introduzir o ventilador com cuidado para não apertar qualquer cabo e voltar a apertar os 2 
parafusos. Repetir a operação para o resto dos ventiladores. Conectar os cabos dos ventila-
dores ao conector.

9�- Montar a tampa superior do equipamento apertando os 6 parafusos de fixação.
Nota : par de aperto recomendado : 1,5 Nm

10�- Voltar a conectar à rede elétrica e colocar a funcionar o SVG. 

11�- Verificar o funcionamento correto dos ventiladores.

Para tal, aceder ao ecrã de manutenção, através do ecrã de configuração, premindo a tecla  

 e introduzir a palavra-passe de acesso ao ecrã de manutenção (Palavre-passe de 
manutenção : 8888).

Visualiza-se o ecrã da Figura 74.

Figura 74: Ecrã de manutenção�

Verificar o funcionamento correto dos ventiladores.

A�- Prima a tecla , o ventilador começa a funcionar a uma velocidade de rotação de 
50% e verificar que funciona corretamente. 

Premir a tecla , para parar n ventilador.

B�- Prima a tecla , o ventilador começa a funcionar a uma velocidade de rotação de 
100% e verificar que funciona corretamente. 

Premir a tecla , para parar n ventilador.

Nota: Os ventiladores param se tiver passado 1 minuto sem premir a tecla 

12�- Reiniciar o contador de manutenção dos ventiladores, premindo a tecla 
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10�2�3�- SVG DE 100  kvar e 200 kvar TIPO ARMARIO : SVG-3WF-100k e SVG-3WF-200k

Para proceder à troca do conjunto de ventiladores:

1�- Colocar o SVG em modo STOP e desconectar da rede elétrica. 

2�- Esperar 1 minuto para que se descarreguem os condensadores

3�- Aceder aos módulos de 100 kvar através da parte da frente. Para tal, afrouxar os parafusos 
frontais (Torx 30 e 25). Afastar a parte da frente com cuidado e desconectar os conectores do 
ecrã.
O par de aperto dos parafusos da parte da frente é de 1,5 Nm

4�- Proceder a partir do ponto 4, do ponto “10.2.2.- SVG DE 100 kvar tipo RACK: SVG-3Wx-
-100kR”

Nota: Ao realizar a verificação de ventiladores no equipamento “mestre”, ativar-se-ão, de 
forma automática, os ventiladores dos equipamentos escravos.

         10.3.- FUSÍVEIS ( Modelos SVG-3WF-100k e SVG-3WF-200k)

Cada módulo de 100 kvar possui um fusível de proteção para curto-circuitos. 

Tampa
frontal

Figura 75: Posição dos fusíveis�

O fusível tipo NH00 160A gG 120kA 500Vac I2t 256kA2/s

Em caso de falha ao ligar o equipamento, verificar o estado do fusível, abrindo a tampa frontal. 
A abertura deve ser realizada com o equipamento desconectado da rede elétrica.
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 11�- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensão de rede

Tensão atribuída Un 230 ... 480 V. c.a. F-F ± 10%
Frequência Fn 50 / 60 Hz ± 5%
THD V máximo 25 %
Sistema de terras TN, TT

Potência :  SVG-3Wx-30k                                                             
Consumo máximo 1050 W
Potência reactiva máxima 30 kvar
Corrente máxima (fase) 44 A RMS

Potência :  SVG-3Wx-100kR                                                               
Consumo máximo 4000 W
Potência reactiva máxima 100 kvar
Corrente máxima (fase) 145 A RMS

Potência :  SVG-3WF-100k e SVG-3WF-200k                                                               
Tensão atribuída de isolamento Ui 480 V
Tensão suportada de impulso Uimp 4kV, CAT III Classe 1

Corrente atribuída (fase) Ina fase
SVG-3WF-100k SVG-3WF-200k     

145 A 290 A
Corrente de curta duração Icw 3,5 kA  1 segundo
Corrente de pico Ipk 84 kA pico
Corrente de curto-circuito condicional Icc 40 kA 
Simultaneidade RDF 1

Consumo máximo
SVG-3WF-100k SVG-3WF-200k     

4000 W 8000 W
Potência reactiva máxima 100 kvar 200 kvar
Corrente máxima (fase) 145 A RMS 290 A RMS

Medição de corrente                                                                         
Tipo Transformador: 5/5A ... 5000/5A
Resposta em frequência até 2500 Hz / 3000 Hz (60 Hz)
Consumo 1,5 VA por transformador

Especificações do SVG
Tempo de resposta 20 ms
Cos ɸ programável 0,7 indutivo ... 1 ... 0,7 capacitivo

Paralelização Até 100 unidades de diferente calibre
Conexão dos transformadores apenas na unidade mestre

Elemento de proteção para curto-circuitos (SVG-3WF-100k e SVG-3WF-200k)                                                                      
Fusível NH00 160 A gG 120kA 500Vac I2t 265 kA2/s

Comunicações RS-485
Bus de campo RS-485
Protocolo de comunicações Modbus RTU
Velocidade 9600 
Bits de paragem 1
Paridade sem 
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Comunicações Ethernet
Protocolo de rede TCP/IP, Modbus TCP

Interface com o utilizador 

 Mostrador TFT tátil de 3,5” a cores
Servidor Web e Datalogger

Características ambientais
Condições ambientais Indoor conditioned IEC 60721-3-3
Temperatura de trabalho -10 ºC ... +45 ºC
Temperatura de armazenamento  -20ºC ... +50 ºC
Humidade relativa (sem condensação) 0 ... 95%
Altitude máxima 2000 m
Grau de protecção IP20
Categoria de sobretensão OVC III 300V

SVG-3WF-100k e SVG-3WF-200k   
Grau de contaminação 2
Resistência a impactos IK 10
Compatibilidade eletromagnética Instalação em ambientes tipo A

Normas
Compatibilidade Electromagnética (CEM)� Parte 6-4: Normas genéricas� 
Norma de emissão em ambientes industriais� (IEC 61000-6-4:2006)� UNE-EN 61000-6-4:2007

Equipamentos industriais, científicos e médicos. Características das per-
turbações radioelétricas� Limites e métodos de medição� UNE-EN 55011:2011 

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

Requisitos de segurança para sistemas e equipamentos de conversão de 
potência de semicondutores. Parte 1: Generalidades (Ratificada pela AE-
NOR em novembro de 2012�)

EN 62477-1:2012

Conjuntos de aparelhagem de baixa tensão� Parte 1: Regras gerais� IEC 61439-1:2011
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 Características mecânicas : SVG-3WS-30k
Dimensões (mm) Figura 76
Peso 31 kg
Envolvente Aço galvanizado 1,5 mm
Ruído 65 dBA

Ligações Tipo

Rede Terminal de anilha M6 12 mm 2,2 ... 2,4 Nm PH2
Terra Terminal de anilha M6 16 mm 2,2 ... 2,4 Nm PH2

Ligações Tipo

Corrente Conector de 6 pólos 2,5 mm2 0,5 ... 0,6 Nm Plano 3 mm
RS-485 Conector de 3 pólos 2,5 mm2 0,5 ... 0,6 Nm Plano 3 mm
Ethernet RJ-45 - - -

60
0

435

257

300

57
0

n9

9

Figura 76: Dimensões SVG-3WS-30k sem filtros EMI.
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 Características mecânicas : SVG-3WF-30k
Dimensões (mm) Figura 77
Peso 31 kg
Envolvente Aço galvanizado 1,5 mm
Ruído 65 dBA

Ligações Tipo

Terra Terminal de anilha M6 - 2,2 ... 2,4 Nm Hex  10 mm

Ligações Tipo

Rede Ponta 5 mm2 1,5 ... 1,8 Nm PH2
Corrente Conector de 6 pólos 2,5 mm2 0,5 ... 0,6 Nm Plano 3 mm
RS-485 Conector de 3 pólos 2,5 mm2 0,5 ... 0,6 Nm Plano 3 mm
Ethernet RJ-45 - - -

300
n  9

57
0

9

435

70
5

257

Figura 77: Dimensões SVG-3WF-30k com filtros EMI.
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 Características mecânicas : SVG-3Wx-100kR
Dimensões (mm) Figura 78
Peso 70 kg
Envolvente Aço galvanizado 1,5 mm
Ruído < 65 dBA

Ligações Tipo

Rede Terminal de anilha M8 23 mm 8 ... 10 Nm PH2
Terra Terminal de anilha M10 - 10 ... 14 Nm Hex  17 mm

Ligações Tipo

Corrente Conector de 6 pólos 2,5 mm2 0,5 ... 0,6 Nm Plano 3 mm
RS-485 Conector de 3 pólos 2,5 mm2 0,5 ... 0,6 Nm Plano 3 mm
Ethernet RJ-45 - - -

482.5

39
9.2

5

737
708

445

482.5

39
9.2

5

737
708

445

Figura 78: Dimensões SVG-3Wx-100kR�



81Manual de instruções

SVG

 Características mecânicas : SVG-3WF-100k
Dimensões (mm) Figura 79
Peso 206 kg

Envolvente Armário autoportante de chapa de aço, para instalação em interior sem partes 
desmontáveis.

Ruído < 65 dBA

Ligações Tipo

Terra Terminal de anilha 12 mm 35 Nm Hex 13 mm

Ligações Tipo

Rede Terminais com tampa 35 mm2 6 Nm Allen 6 mm
Corrente Conector de 6 pólos 2,5 mm2 < 0,8 Nm Plano
RS-485 Conector de 3 pólos 2,5 mm2 0,5 ... 0,6 Nm Plano 3 mm
Ethernet RJ-45 - - -

18
35

.5

600 822

Figura 79:Dimensões SVG-3WF-100k�
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 Características mecânicas : SVG-3WF-200k
Dimensões (mm) Figura 80
Peso 276 kg

Envolvente Armário autoportante de chapa de aço, para instalação em interior sem partes 
desmontáveis.

Ruído < 65 dBA

Ligações Tipo

Terra Terminal de anilha 12 mm 35 Nm Hex 13 mm

Ligações Tipo

Rede Terminais com tampa 35 mm2 6 Nm Allen 6 mm
Corrente Conector de 6 pólos 2,5 mm2 < 0,8 Nm Plano
RS-485 Conector de 3 pólos 2,5 mm2 0,5 ... 0,6 Nm Plano 3 mm
Ethernet RJ-45 - - -

18
35

.5

600 822

Figura 80:Dimensões SVG-3WF-200k�
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 12�- SERVIÇO TÉCNICO

 13�- 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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 14�- CERTIFICADO CE
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