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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
02/17 M98250001-10-17A Versão Inicial

09/17 M98250001-10-17B Modificações nas seções:
3.3.1. - 3.3.2. - 4.3.

Nota: As imagens dos equipamentos são apenas de utilização unicamente e podem diferir do 
equipamento original.

 SÍMBOLOS

Tabela 2: Símbolos�
Símbolo Descrição

Cumpre com as normas europeias pertinentes.

Corrente contínua.

~ Corrente alternada.
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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   
 conectado.
           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�- DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os equipamentos CDP são uma família de controladores dinâmicos de potência por deslo-
camento do ponto de trabalho do campo solar, que permitem regular o nível de geração do 
inversor em função do consumo do utilizador.

  

O equipamento dispõe de:

 - 1 canal de comunicações Ethernet que permite a monitorização “Online” a partir de 
qualquer PC ou dispositivo móvel que tenha navegador web.
 - Ecrã de 2 linhas de 20 caracteres que nos permite visualizar todas as variáveis elétri-
cas medidas pelo equipamento. 
 - 6 LEDs de indicação para poder ter sempre conhecimento do estado das comunica-
ções e do alarme.

 - 4 teclas para se deslocar pelo menu.
         
O modelo CDP-G pode realizar a gestão de até 3 cargas não críticas.
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 3�- INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
    

        3.1.- RECOMENDAÇÕES PRÉVIAS

A instalação do equipamento e as operações de manutenção dever-se-á 
realizar apenas 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 e tendo em consideração as diferentes advertên-
cias indicadas neste manual de instruções.

A instalação do equipamento CDP deve ser realizada por pessoal autorizado e qualificado.
Antes de manipular, modificar o esquema de ligações ou substituir o equipamento, deve cortar-
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 me-
dição 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

A instalação do equipamento realiza-se na calha DIN 46277 (EN 50022). Todas as conexões 
ficam no interior do quadro eléctrico.

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 se tenha finalizado por completo a 
sua instalação.

        3.3.- BORNES DO EQUIPAMENTO

3�3�1�- MODELO CDP-0

Tabela 3: Relação de bornes: CDP-0�
Bornes do equipamento

1: VL1, Medição de tensão 22: L3, Medição de corrente

3: VL2, Medição de tensão 23: L2, Medição de corrente

5: VL3, Medição de tensão 24: L1, Medição de corrente
6: N, Neutro da medição de tensão 28: Entrada digital 1
17: Alimentação auxiliar, Vac 29: Entrada digital 2
18: Alimentação auxiliar, Vac 30: Entrada digital 3
19: -, Alimentação auxiliar, Vdc 31: Entrada digital 4
20: +, Alimentação auxiliar, Vdc 36: C, Comum das entradas digitais

21: C, Comum da medição de corrente

ON

ACT
COM 1
COM 2
ALARMOK

LINK

+ 12 V -
DC Power
Supply

C  4    3   2    1
INPUTS

Figura 1: Bornes do equipamento: CDP-0�
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3�3�2�- MODELOS CDP-G E CDP-DUO

Tabela 4: Relação de bornes: CDP-G e CDP-DUO�
Bornes do equipamento

1: VL1, Medição de tensão 17: Alimentação auxiliar, Vac

3: VL2, Medição de tensão 18: Alimentação auxiliar, Vac

5: VL3, Medição de tensão 19: -, Alimentação auxiliar, Vdc
6: N, Neutro da medição de tensão 20: +, Alimentação auxiliar, Vdc
8: Relé auxiliar 4 / Relé de corrente inversa (NC) 21: C, Comum da medição de corrente
9: Relé auxiliar 4 / Relé de corrente inversa (COM) 22: L3, Medição de corrente
10: Relé auxiliar 4 / Relé de corrente inversa (NA) 23: L2, Medição de corrente
11: Relé auxiliar 3 (COM) 24: L1, Medição de corrente
12: Relé auxiliar 3 (NA) 28: Entrada digital 1
13: Relé auxiliar 2 (COM) 29: Entrada digital 2
14: Relé auxiliar 2 (NA) 30: Entrada digital 3
15: Relé auxiliar 1 (COM) 31: Entrada digital 4
16: Relé auxiliar 1 (NA) 36: C, Comum das entradas digitais

ON

ACT
COM 1
COM 2
ALARMOK

LINK

+ 12 V -
DC Power
Supply

C  4    3   2    1
INPUTS

Figura 2: Bornes do equipamento: CDP-G e CDP-DUO�
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   3.4.- ESQUEMAS DE CONEXÃO

Para a medição de corrente, o CDP utiliza os transformadores MC1 ou MC3 
com uma corrente secundária de 250 mA.

Tabela 5: Transformadores de medição�

Transformadores de medição
MC3 Transformador trifásico. 
MC1 Transformador monofásico

3�4�1�- ESQUEMA DE LIGAÇÃO MONOFÁSICA COM TRANSFORMADOR MC3

VL1

3P
1

2P
1

1P
1

3P
2

2P
2

1P
2

VL2

VL3

Br
ow

n 
/G

re
en

G
re

y 
/ P

in
k

G
re

en
 /W

hi
te

Re
d 

/c
Bl

ue

L1

N

N

+ 12 V -
DC Power
Supply

CDP-0

OK

ON

ACT
COM 1

ALARM

LINK

COM 2

Corrente consumida 
pela rede

Corrente gerada pelo
 inversor

Alimentação
Auxiliar ~

Corrente consumida 
pelo utilizador

Figura 3:Esquema de ligação monofásica de medição com transformador MC3�

Nota: O equipamento dispõe de bornes para alimentação com corrente alternada (bornes 17 
e 18 da Tabela 3) ou com corrente contínua (bornes 19 e 20 da Tabela 3).
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3�4�2�- ESQUEMA DE LIGAÇÃO MONOFÁSICA COM TRANSFORMADOR MC1

VL1

VL2

VL3

L1

N

N

+ 12 V -
DC Power
Supply

CDP-0

OK

ON

ACT
COM 1

ALARM

LINK

COM 2
 1

S1
 1

S2
   

2S
1 

 2
S2

 

M
C

1

 1
S1

 1
S2

   
2S

1 
 2

S2
 

M
C

1

 1
S1

 1
S2

   
2S

1 
 2

S2
 

M
C

1

Corrente consumida 
pelo utilizador

Alimentação
Auxiliar ~

Corrente gerada pelo
 inversor

Corrente consumida 
pela rede

Figura 4:Esquema de ligação monofásica de medição com transformador MC1�

Nota: O equipamento dispõe de bornes para alimentação com corrente alternada (bornes 17 
e 18 da Tabela 3) ou com corrente contínua (bornes 19 e 20 da Tabela 3).

Tabela 6: Relação de bornes do transformador MC1�

Borne MC1-20 MC1-30
1S1 Comum Comum
1S2 Escala 150 A Escala 250 A
2S1 Escala 200 A Escala 400 A
2S2 Escala 250 A Escala 500 A
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3�4�3�- ESQUEMA DE LIGAÇÃO TRIFÁSICA COM TRANSFORMADOR MC3

VL1

3P
1

2P
1

1P
1

3P
2

2P
2

1P
2

VL2

VL3

Br
ow

n 
/G

re
en

G
re

y 
/ P

in
k

G
re

en
 /W

hi
te

Re
d 

/c
Bl

ue

L1

N

N

+ 12 V -
DC Power
Supply

CDP-0

OK

ON

ACT
COM 1

ALARM

LINK

COM 2

L2

L3

Alimentação
Auxiliar ~

Corrente consumida 
pelo utilizador

Figura 5: Esquema de ligação trifásica com transformador MC3�

Nota: O equipamento dispõe de bornes para alimentação com corrente alternada (bornes 17 
e 18 da Tabela 3) ou com corrente contínua (bornes 19 e 20 da Tabela 3).



14

CDP

Manual de instruções

3�4�4�- ESQUEMA DE LIGAÇÃO TRIFÁSICA COM TRANSFORMADORES MC1

VL1

VL2

VL3

L1

N

N

+ 12 V -
DC Power
Supply

CDP-0

OK

ON

ACT
COM 1

ALARM

LINK

COM 2

 1
S1

 1
S2

   
2S

1 
 2

S2
 

M
C

1

 1
S1

 1
S2

   
2S

1 
 2

S2
 

M
C

1

 1
S1

 1
S2

   
2S

1 
 2

S2
 

M
C

1

L2

L3

Corrente consumida 
pelo utilizador

Alimentação
Auxiliar ~

Figura 6: Esquema de ligação trifásica com transformadores MC1�

Nota: O equipamento dispõe de bornes para alimentação com corrente alternada (bornes 17 
e 18 da Tabela 3) ou com corrente contínua (bornes 19 e 20 da Tabela 3).

Tabela 7: Relação de bornes do transformador MC1�

Borne MC1-20 MC1-30
1S1 Comum Comum
1S2 Escala 150 A Escala 250 A
2S1 Escala 200 A Escala 400 A
2S2 Escala 250 A Escala 500 A
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3�4�5�- CONEXÃO DAS COMUNICAÇÕES

O CDP dispõe de três canais de comunicações que denominamos por R1, R2 e R3.

  R1, Canal de comunicações Ethernet.
  R2, Canal de comunicações com o inversor : RS-422 / RS-485 / RS-232.
	  R3, Canal de comunicações com os elementos de medição externos: RS-485.

ON

ACT
COM 1
COM 2
ALARMOK

LINK

1 2 3 4 5 6 7

Canal de comunicações R1 Canais de comunicações R2 e R3

Figura 7: Canais de comunicações�

3�4�5�1�- Canal de comunicações R2

O canal R2 é utilizado para as comunicações com o inversor.

Tabela 8: Descrição dos bornes do canal R2�

Terminais
Protocolo de comunicação

RS-422 RS-485 RS-232
1 TxD + A+ CTS
2 RxD - - RTS
3 TxD - B- RX
4 RxD + - TX
5 GND GND GND

Nota: Para um funcionamento correto das comunicações RS-485 deve conectar sempre o 
borne de GND. 

3�4�5�2�- Canal de comunicações R3

O canal R3 é utilizado para criar uma rede com os equipamentos auxiliares que permitem me-
dir a potência nas instalações trifásicas.
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Tabela 9: Descrição dos bornes do canal R2�

Terminais
Protocolo de comunicação

RS-485
5 GND
6 B-
7 A+

Nota: Para um funcionamento correto das comunicações RS-485 deve conectar sempre o 
borne de GND. 

3�4�5�3�- Esquema de conexão

Esquema de conexão com um inversor através do canal R2, protocolo RS-422 e um CVM 
Mini, canal R3 protocolo RS-485.

ON

ACT
COM 1
COM 2
ALARMOK

LINK

1 2 3 4 5 6 7

Tx +

Tx -
Rx -

Rx +

A+
B -

GND

RS-422 RS-485

Figura 8: Esquema de conexão das comunicações�

Na Tabela 10 indica-se a correspondência entre a conexão do CDP, canal de comunicações R3 
e do CVM Mini.

Tabela 10: Conexão entre o CDP e o CVM Mini�

CDP CVM Mini
Borne Descrição Borne Descrição

5 GND 2 GND
6 B- 1 B-
7 A+ 3 A+
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Para que o CDP possa comunicar com o CVM Mini externo, este dever-se-á configurar de 
acordo com a Tabela 11.

Tabela 11: Configuração do CVM Mini.

Configuração do CVM Mini
Parâmetro Valor

Número de periférico Configurável
Taxa Baud Configurável

Bits 8
Paridade Não

Bits de paragem 1

Nota: Recomenda-se a utilização de um cabo de categoria 5e FTP ou superior, para além da 
utilização de um par entrançado para cada par de sinal diferencial.
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 4�- FUNCIONAMENTO 

       
4.1.- PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

Uma das principais características do CDP é a possibilidade de medir todos os fluxos de ener-
gia da instalação:

	     A energia consumida pelo utilizador.
	     A energia gerada pelo inversor.
	 	A energia que se consome ou se injeta na rede.

Dever-se-á configurar no equipamento a potência do inversor e através de um canal de comu-
nicações o CDP é capaz de adequar a geração ao consumo de energia tendo como objetivo 
que a injeção à rede elétrica seja nula.

O CDP gera uma base de dados com todas as informações da potência e a energia de cada 
ponto de medição, incluindo também a percentagem de regulação do inversor.

No CDP também se implementaram as seguintes funções:

  Controlo de um alarme de injeção à rede.
  Gestão de cargas não críticas, modelo CDP-G.

  Dupla configuração dos parâmetros de rede para instalações híbridas, modelo CDP-
DUO.

4�1�1�- SISTEMA DE MEDIÇÃO

O CDP mede a tensão e a corrente do utilizador e, com estes valores, calcula a potência 
consumida. No caso de a potência gerada pelo inversor ser diferente da consumida, o 
equipamento modifica a consignação de trabalho do inversor para a adequar sempre às 
necessidades da instalação. 

4�1�2�- RELÉ DE PROTEÇÃO DE INJEÇÃO À REDE

O CDP, tanto em instalações monofásicas como em trifásicas, no caso de medir a potência 
consumida da rede elétrica, tem a possibilidade de controlar um relé redundante de proteção 
de injeção de corrente à rede. Para esta função, é utilizado o relé número 4, por defeito, o 
estado do relé é NC (bornes 8, 9 e 10 da Tabela 3).

Na Tabela 12 descrevem-se os parâmetros que se podem configurar no CDP relacionados com 
o controlo desta função:

Tabela 12: Parâmetros de Configuração do relé de proteção de injeção à rede.

Parâmetros de Configuração do relé de proteção de injeção à rede
Parâmetro Descrição Unidades

Enable inverse current relay Ativação da proteção por corrente inversa -
Stop time Tempo de validação de injeção à rede s

Reconnection time Tempo de religação s
Max� Disconnections Número máximo de reconexões -
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Tabela 12 (Continuação): Parâmetros de Configuração do relé de proteção de injeção à rede.

Parâmetros de Configuração do relé de proteção de injeção à rede
Parâmetro Descrição Unidades

Disconnect� Timeout Período de reconexão máximo s

Se durante o período definido pelo parâmetro Stop Time se estiver a injetar à rede uma 
potência, desativa-se o relé número 4 (Se se programar o Stop time com o valor 0, esta 
função fica desativada). E na página web aparece o ícone de alarme em laranja tal como se 
indicada na Figura 9:
 

Ícone de alarme
em laranja

Ícone de alarme
em vermelho

Figura 9: Alarme de controlo de hardware ativado�

Quando desaparece a corrente que se injeta à rede, depois do tempo de reconexão, 
Reconnection Time, desativa-se o estado do alarme.

 

Potência 
injetada à 

rede

ALARME
desativada

A potência 
injetada à 
rede é = 0

Período de
reconexão

A potência injetada à 
rede é > 0

Período de validação de alarme 
de injeção à rede

ALARME
ativada

Figura 10: Período de reconexão do relé de corrente inversa�

Se durante o tempo definido no período de reconexão máximo, Disconnect Timeout, 
se produz o número máximo de tentativas de reconexão, definidos no parâmetro Max� 
Disconnections, o equipamento ativa de forma definitiva o alarme.
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Estado do relé 
redundante

ALARME
ativada

Condição de alarme permanente
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Figura 11: Sequência de reconexão do alarme�

No CDP quando se tiver completado a sequência de reconexão, aparecem as seguintes 
indicações:

 LED de alarme: No CDP ativa-se o LED de alarme indicando que se está a injetar uma 
potência à rede elétrica e que se completou a sequência de reconexão.

 

Alarme do relé de 
corrente inversa.

Figura 12: Alarme do relé de corrente inversa�

 Ecrã do equipamento: No CDP aparece um ecrã a indicar que o equipamento ativou o relé 
de proteção de corrente inversa, tendo a opção de o desbloquear. No ecrã inicial aparece a 
opção NÃO e através da utilização das teclas ▲ e  ▼ podemos alterar para YES ao premir a 
tecla OK validamos a opção selecionada.

 
Figura 13: Ecrã de indicação do alarme de corrente inversa�
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Se selecionarmos a opção NÃO, o alarme fica ativo de forma permanente. Estando no ecrã 
principal, se premirmos a tecla OK temos a opção de desativar o alarme de corrente inversa.

Figura 14: Indicação de alarme de corrente inversa�

Se o alarme de corrente inversa for ativado, mesmo que o equipamento se desligue e arranque 
de novo, tem memorizada esta condição e apareceria no ecrã a notificação do alarme 
indicando a possibilidade de o desbloquear.

  Página Web: O ícone aparece em vermelho indicando que foi ativado o alarme.
 

Ícone de alarme
em laranja

Ícone de alarme
em vermelho

Figura 15: Alarme do relé de corrente inversa ativado�

Se premirmos o ícone de alarme, aparece-nos uma mensagem a perguntar se queremos 
desativar o alarme de injeção à rede. Tal como se indica na Figura 16 temos a possibilidade 
de aceitar esta opção ou cancelá-la.

 
Figura 16: Desativação do alarme na página Web�
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4�1�3�- MODELO CDP-G : GESTÃO DE CARGAS NÃO CRÍTICAS

Esta funcionalidade permite-nos a adição de cargas não críticas dependendo de se se pode 
obter mais potência a partir do inversor. Dita gestão pode ser manual ou dinâmica e realiza-se 
através da utilização dos relés auxiliares do sistema (Bornes de 11 a 16 da Tabela 3). 

A gestão manual realiza-se a partir da página web de configuração, a partir da qual se pode 
visualizar e modificar o estado dos relés (Figura 17).

Figura 17: Gestão manual de cargas não críticas a partir da página Web�

Na gestão de controlo dinâmica, as cargas conectam-se com base no cumprimento de duas 
condições:

Condição 1:  
                        Valor de consignação ≤ Valor de Modulação Máximo

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

Equação 1: Condição 1 para a conexão de cargas�

Onde o Valor de modulação máximo, é indicado pela relação entre a potência consumida 
pelo utilizador e a potência máxima que se pode obter por parte dos inversores configurados.  
Ou seja, o valor de modulação máximo é (%) : 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

Equação 2:Valor de modulação máximo�

Condição 2:   

Se Injection Margin = 0% 
  

Potência da Rede < ( 3 x 0,03 x Potência consumida)

Equação 3: Condição 2 para a conexão de cargas ( Injection Margin = 0%).

Se Injection Margin ≠ 0%     

Potência da Rede < ( 3 x Injection Margin x Potência consumida)

Equação 4: Condição 2 para a conexão de cargas ( Injection Margin ≠ 0%).

No momento em que se cumpram as condições 1 e 2, adicionar-se-á uma nova carga ao sis-
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tema através dos relés auxiliares do equipamento. 

As cargas serão desconectadas com base na contribuição máxima à rede. Este parâmetro 
é a relação entre a potência fornecida à rede e o somatório das potências das cargas geridas 
para o sistema. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

Figura 18: Contribuição máxima à rede.

No momento em que o valor seja maior ou igual ao programado pelo utilizador, proceder-se-á 
à desativação do último relé ativado.

Para assegurar a correta estabilidade do sistema, entre a ativação ou desativação de duas 
cargas ou de uma mesma carga, deve passar um tempo mínimo de reconexão, programável 
pelo utilizador.
A ordem através da qual as cargas se ativam também é um parâmetro configurável pelo utili-
zador. Esta ordem poderá ser estabelecida como conexão por prioridade ou conexão rotativa.

 Conexão por prioridade: Neste caso, o utilizador estabelece a ordem pela qual se 
ativarão as cargas. 

 Conexão rotativa: Cada ciclo de conexões inicia-se a partir de uma carga diferente. 
Ou seja, o primeiro ciclo de conexões inicia-se conectando a carga 1, e depois a 2 e de-
pois a 3, no seguindo ciclo de conexões, iniciar-se-á a partir da caraga do relé 2, depois 
do relé 3 e finalmente do 1 e, em diante, de forma sucessiva.

A ordem de desconexão para ambos os modos baseia-se num sistema LIFO no qual a última 
carga conectada ao sistema será a primeira carga que será desconectada.

Nota: Ver exemplos de funcionamento no ponto “7.- MODELO CDP-G : EXEMPLOS DE FUNCIO-
NAMENTO”

4�1�4�- MODELO CDP-DUO : IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE REDE

Graças às entradas digitais do modelo CDP-DUO, o equipamento pode se adaptar aos parâ-
metros de injeção em função do tipo de rede presente. 

Quando o equipamento não tem qualquer entrada digital ativa, comporta-se com os parâme-
tros de injeção do Modo 1 (Main).

Ao ativar a entrada digital 1 (borne número 28 da Tabela 3) o equipamento altera os parâmetros 
de injeção especificados no Modo 2 (Secondary) do webserver do equipamento (Ver “ 6.3.3.- 
POWER CONTROL & DATA LOGGER : CONTROL”). 
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       4.2.- APLICAÇÕES

O CDP é o equipamento ideal para a gestão de instalações fotovoltaicas em regime de auto-
consumo, com e sem injeção à rede.
Podemos distinguir três tipos de configurações dependendo do tipo de conexão à rede:

Conexão monofásica, o CDP mede a potência consumida pelo utilizador, a potência 
gerada pelo inversor e a consumida pela rede elétrica.

Conexão trifásica básica, onde o CDP só mede a potência consumida pelo utilizador.

Conexão trifásica com monitorização, o CDP mede a potência consumida pelo utili-
zador, a consumida pela rede elétrica e calcula a potência gerada pelo inversor.

Em seguida, descrevem-se cada uma das diferentes configurações.

4�2�1�- CONEXÃO MONOFÁSICA 

O CDP dispõe de três canais de medição de tensão (VL1, VL2 e VL3) e de três canais de me-
dição de corrente (IL1, IL2 e IL3), e mediante a ajuda de um transformador de corrente MC3, 
medirá a potência consumida pelo utilizador (VL1, IL1), a potência consumida da rele eléctrica 
(VL2, IL2) e a potência gerada pelo inversor (VL3, IL3).
 

CDP

MC3

Figura 19: Conexão do sistema monofásico de medição com motorização�
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Figura 20: Esquema de conexão do sistema monofásico de medição com monitorização�

Nota: Para a conexão monofásica com motorização conectar VL1, VL2 e VL3 à fase da rede 
monofásica.
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4�2�2�- CONEXÃO TRIFÁSICA BÁSICA

O CDP dispõe de três canais de medição de tensão (VL1, VL2 e VL3) e de três canais de me-
dição de corrente (IL1, IL2 e IL3), e mediante a ajuda de um transformador de corrente MC3, 
medirá a potência trifásica consumida pelo utilizador. 
 

CDP

MC3

Figura 21: Conexão ao sistema trifásico básico�
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Figura 22: Esquema de conexão ao sistema trifásico básico�

Nota: Com esta conexão, não se dispõe da motorização completa da instalação, apenas dos 
dados de consumo, com os quais a funcionalidade do relé de corrente inversa fica desativada.
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4�2�3�- CONEXÃO TRIFÁSICA COM MONITORIZAÇÃO

Na Figura 23 podemos ver numa instalação trifásica na qual o CDP mede diretamente o con-
sumo do utilizador, neste caso, uma pequena indústria, mediante a conexão de um transfor-
mador de medição de corrente MC3. O CDP comunica, mediante o seu canal RS-485, com um 
equipamento de medição trifásico, tipo CVM-MINI/NET. Este equipamento é o encarregue de 
medir a potência consumida pela própria rede elétrica.
 

CDP

MC3CVM

Figura 23: Conexão do sistema trifásico com motorização�
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Figura 24: Esquema de Conexão do sistema trifásico com motorização�

Nota: Para uma medição correta é imprescindível que as medidas de tensão correspondam às 
medidas de corrente. Certifique-se de que não existe qualquer cruzamento entre elas.
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        4.3.- TECLADO

O CDP dispõe de quatro teclas que permitem ao utilizador a navegação através dos diferentes 
ecrãs do equipamento.

ON

ACT
COM 1
COM 2
ALARMOK

LINK

1 2 3 4 5 6 7

Teclado
Figura 25: Teclado do CDP�

Tabela 13: Teclado 

Tecla Função
▲ Retrocede na visualização dos ecrãs do equipamento.

▼ Avança na visualização dos ecrãs do equipamento.

► Avança na lista de opções dos menus.

OK Valida a entrada de parâmetros 

► OK Carregue as configurações de fábrica do equipamento

Nota: É necessário realizar uma pressão de 1 segundo. 
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        4.4.- LEDs

O CDP dispõe de seis LEDs que permitem ao utilizador identificar o funcionamento do equi-
pamento.

ON

ACT
COM 1
COM 2
ALARMOK

LINK

1 2 3 4 5 6 7

LEDs

Figura 26: LEDs do CDP�

Tabela 14: LEDs

LED Função

ON Piscar de 1 s.
Indica que o equipamento está alimentado.

LINK Conexão à rede Ethernet ativada.

ACT Piscar.
Indica que estão a ser enviadas tramas de comunicações.

COM1
Indica o estado das comunicações através do canal R2 ao qual se conectam 
os inversores. O equipamento realiza em 1 segundo, tantos piscares quan-
tos inversores estão conectados e a responder.

COM2
Piscar.
Indica o estado das comunicações através do canal R3, através do qual o 
CDP comunica com os equipamentos CVM Mini auxiliares

ALARM Indica que se está a injetar uma potência à rede elétrica.  

        4.5.- DISPLAY

O CDP dispõe de um ecrã de 2 linhas de 20 caracteres que se utiliza como interface com o 
utilizador.

Figura 27: Display�
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 5�- VISUALIZAÇÃO

          5.1.- MODO MONOFÁSICO

O ecrã por omissão se o equipamento está configurado para trabalhar em modo monofásico 
indica-se na Figura 28.

Potência correspondente a
percentagem de regulação do CDP

Percentagem de regulação da 
potência nominal do inversor

Potência consumida 
pelo utilizador em kW
com 1 casa decimal.
Canal 1 do MC3

Potência consumida 
da rede elétrica em 
kW com 1casa decimal.
Canal 2 do MC3

Potência gerada 
pelo inversor em kW 
com 1 casa decimal.
Canal 3 do MC3

Figura 28: Ecrã inicial de modo monofásico�

Na linha superior indica-se a percentagem de regulação e a potência correspondente, no 
exemplo da Figura 28 a potência nominal do inversor é de 4,0 kW e o CDP está a enviar a or-
dem para injetar cerca de 15% que correspondem a 0,6 kW.
 
Na linha inferior indica-se o consumo de potência para cada um dos três canais de medição.

No caso de ter realizado corretamente a conexão, os 3 valores de potência devem aparecer 
com sinal positivo. Se algum dos valores aparecer com um sinal negativo, significa que foi co-
nectado o cabo da fase em questão ao contrário e, portanto, deverá rodá-lo.

Prima a tecla ► para aceder aos menus de visualização e de configuração, Figura 29.

Entrar no menu

Entrar no menu

Entrar no menu

Figura 29: Menus de visualização e configuração.



31Manual de instruções

CDP

          5.2.- MODO TRIFÁSICO

5�2�1�- CONEXÃO TRIFÁSICA BÁSICA

O ecrã por omissão se o equipamento está conectado a um sistema trifásico básico indica-se 
na Figura 30.

---- ----

Potência correspondente a
percentagem de regulação  do CDP

Potência total trifásica consumida pelo utilizador em kW 
com 1 casa decimal.

Percentagem de regulação da 
potência nominal do inversor

Figura 30: Ecrã inicial de modo trifásico básico�

Na primeira linha, indica-se a mesma informação que na configuração monofásica.
Na segunda linha, indica-se a potência trifásica total.

Prima a tecla ► para aceder aos menus de visualização e de configuração, Figura 29.

5�2�2�- CONEXÃO TRIFÁSICA COM MONITORIZAÇÃO

O ecrã por omissão se o equipamento está conectado a um sistema trifásico com monitoriza-
ção indica-se na Figura 31.

Potência correspondente a
percentagem de regulação do CDP

Percentagem de regulação da 
potência nominal do inversor

Potência consumida 
pelo utilizador em kW
com 1 casa decimal.
Canal 1 do MC3

Potência consumida 
da rede elétrica em 
kW com 1casa decimal.
Canal 2 do MC3

Potência gerada 
pelo inversor em kW 
com 1 casa decimal.
Canal 3 do MC3

Figura 31: Ecrã inicial de modo trifásico com monitorização�

Na linha superior, indica-se a percentagem de regulação trifásica e a potência correspondente. 
Na linha inferior indica-se o consumo de potência trifásico  para cada um dos três canais de 
medição.
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No caso de ter realizado corretamente a conexão, os 3 valores de potência devem aparecer 
com sinal positivo. Se algum dos valores aparecer com um sinal negativo, significa que foi co-
nectado o cabo da fase em questão ao contrário e, portanto, deverá rodá-lo.

Prima a tecla ► para aceder aos menus de visualização e de configuração, Figura 29.

               5.3.- MENU DE VISUALIZAÇÃO: MEASURES

A Figura 32 mostra o ecrã principal do menu de visualização Measures, onde se visualizam 
todos os parâmetros de medição do equipamento.

Figura 32: Menu de visualização Measures, ecrã principal�

Prima a tecla ► para entrar no menu de visualização.
Utilizar as teclas ▼ e ▲, para se mover entre os diferentes ecrãs.
Para sair do menu, prima a tecla OK.

Tabela 15: Menu de visualização Measures�

Menu de visualização Measures
Modo Monofásico

  
Tensão e Corrente do:
- Utilizador, Canal 1, 
- Rede elétrica, Canal 2, 
- Inversor, canal 3

Modo Trifásico
---- ----

---- ----

 
Tensão e Corrente trifásica�

Modo Monofásico 

  
Potência Reativa Indutiva (1)

Potência Reativa Capacitiva (1)

De cada canal

Modo Trifásico
----

----

----

----

 
Potência Reativa Indutiva trifásica (1)

Potência Reativa Capacitiva trifásica (1)

Energia Ativa consumida (kWh)
US : Energia do utilizador - GR: Energia da Rede Elétrica - PV: Energia do inversor

Energia Reativa Indutiva consumida (kVArh)
US : Energia do utilizador - GR: Energia da Rede Elétrica - PV: Energia do inversor
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Tabela 15 (Continuação) :  Menu de visualização Measures�

Menu de visualização Measures

Energia Reativa Capacitiva consumida (kVArh)
US : Energia do utilizador - GR: Energia da Rede Elétrica - PV: Energia do inversor

Energia Ativa gerada (kWh)
US : Energia do utilizador - GR: Energia da Rede Elétrica - PV: Energia do inversor

Energia Reativa Indutiva gerada (kVArh)
US : Energia do utilizador - GR: Energia da Rede Elétrica - PV: Energia do inversor

Energia Reativa Capacitiva gerada (kVArh)
US : Energia do utilizador - GR: Energia da Rede Elétrica - PV: Energia do inversor

(1) Um sinal negativo indica que o sentido da corrente está ao contrário.
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        5.4.- PÁGINA WEB DE VISUALIZAÇÃO

Com a ajuda de qualquer navegador, podemos entrar na página web de visualização do 
equipamento através do seu endereço IP 

https://xxx�xxx�xxx�xxx

Onde xxx�xxx�xxx�xxx é o endereço IP atribuído pelo utilizador.

Nota: Utilizar navegador Google Chrome.
Nota: Quando se acede à página do CDP pela primeira vez, será necessário aceitar o 
certificado de segurança para poder utilizar ligações seguras. 

Figura 33: Alerta de aceitação do certificado SSL de conexão segura.

A página web de visualização muda em função do modelo do equipamento.
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5�4�1�- MODELO CDP-0

Potência correspondente a percentagem 
de regulação do CDP

Percentagem de regulação da pôtencia 
nominal do inversor.

Potência consumida pelo utilizador.

Potência gerada pelo inversor.

Potência consumida da rede elétrica.

Data Logger

Figura 34: Web de visualização, modelo CDP-0�

Nota: Quando o CDP está configurado para trabalhar em modo trifásico e existe algum proble-
ma com os CVM minis exteriores ou se estes não foram conectados, no ponto da Potência 
consumida da rede elétrica visualizam-se -- 
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5�4�2�- MODELO CDP-G

Estado dos relés

Potência consumida pelo utilizador.

Percentagem de regulação da pôtencia 
nominal do inversor.

Potência correspondente a percentagem 
de regulação do CDP

Potência gerada pelo inversor.

Potência consumida da rede elétrica.

Data Logger

Figura 35: Web de visualização, modelo CDP-G�

Nota: Quando o CDP está configurado para trabalhar em modo trifásico e existe algum proble-
ma com os CVM minis exteriores ou se estes não foram conectados, no ponto da Potência 
consumida da rede elétrica visualizam-se -- 
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5�4�3�- MODELO CDP-DUO

Parâmetros 
Modo 1 (Main)

Parâmetros 
Modo 2 (Secondary)

Estado dos relés

Data Logger

Potência consumida da rede 
elétrica (Main)

Potência consumida pelo utilizador.
Potência gerada pelo inversor.

Percentagem de regulação da pôtencia 
nominal do inversor.

Potência consumida do gerador
secundário (secondary)

Potência correspondente a percentagem 
de regulação do CDP

Figura 36: Web de visualização, modelo CDP-DUO�
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5�4�4�- DATA LOGGER

Esta funcionalidade permite instalar, numa primeira fase, apenas o CDP, sem os inversores 
e as placas solares, para poder analisar de forma periódica qual é a potência consumida e a 
energia acumulada, com o objetivo de analisar qual é o comportamento da instalação e, de 
desta forma poder criar a futura instalação de autoconsumo.

A descarga de dados realiza-se selecionando o período de dias entre os quais quer descarre-
gar o ficheiro com o histórico de dados.

Figura 37: Seleção do período de descarga do Data Logger�

 De, Data de início do período a descarregar. A descarga inicia-se às 00:00 horas.
 A, Data de fim do período a descarregar. A descarga finaliza às 23:59 horas.

Ao selecionar a data de início ou a de fim aparece um calendário que nos permite poder sele-
cionar o período de descarga, Figura 38. Os dias que aparecem marcados a verde são os que 
dispõem de registos.

 
Figura 38: Introdução da data de início e de fim da descarga.

Uma vez selecionadas a data inicial e a data final, dever-se-á premir o botão Descarregar 
registo e este descarregará um ficheiro com o nome cdp�csv no caminho configurado no seu 
navegador web. 

O ficheiro que se descarrega tem o formato �csv e pode ser aberto a partir do Microsoft Excel. 
Os ficheiros .csv são um tipo de documento em formato aberto fácil para representar dados 
em forma de tabela, na qual as colunas se separam por vírgulas (ou ponto e vírgula no qual a 
vírgula é o separador decimal: Espanha, França, Itália...) e as filas por saltos de linha.

O tamanho do ficheiro é de 100 MBytes o que nos permite guardar aproximadamente um total 
de 5200 dias. A memória é rotativa de forma que quando está cheia se substitui o valor mais 
antigo pelo mais recente. Cada registo ocupa aproximadamente 200 bytes.
No caso de modificarmos a hora e a atrasemos, aparecerá o registo que já tínhamos e também 
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o novo.

O nome que se atribui ao ficheiro que se descarrega é cdp�csv, se num diretório no qual já 
existe um ficheiro, realiza-se outra descarga, gera-se um ficheiro com o nome cdp (1)�csv� O 
número que está entre parêntesis aumenta à medida que fazemos descargas sucessivas no 
mesmo diretório.

Os ficheiros são guardados no diretório de descarga que tenha selecionado o navegador.

O CDP ao atuar como um Data Logger, registar cada 1, 5, 10 ou 15 minutos os parâmetros 
elétricos que está a medir.
No caso do CDP estar configurado para trabalhar em modo trifásico, se a informação dos CVM 
Minis externos não estiver disponível, na coluna correspondente aparece a indicação “nan”.

Na Tabela 16 definem-se os campos que se registam no ficheiro Data Logger do CDP.

Tabela 16: Campos do ficheiro Data Logger do CDP.

Coluna Nome (3) Descrição Unidades

1 Data e Hora Data de registo DD/MM/AA 
HH:MM

 2 PV W L1 Potência voltaica produzida em L1  W (1)

3 PV W L2 Potência voltaica produzida em L2 W (1)

4 PV W L3 Potência voltaica produzida em L3 W (1)

5 LOAD W L1 Potência consumida pela carga fase 1 W (1)

6 LOAD W L2 Potência consumida pela carga fase 2 W (1)

7 LOAD W L3 Potência consumida pela carga fase 3 W (1)

8 GRID  
CONSUMPTION W L1 Potência consumida pela rede elétrica fase 1. W (1)

9 GRID  
CONSUMPTION W L2 Potência consumida pela rede elétrica fase 2. W (1)

10 GRID 
CONSUMPTION W L3 Potência consumida pela rede elétrica fase 3. W (1)

11 GRID INJECTION
 W L1 Potência injetada à rede fase 1. W (1)

12 GRID INJECTION 
W L2 Potência injetada à rede fase 2. W (1)

13 GRID INJECTION
 W L3 Potência injetada à rede fase 3. W (1)

14 PERCENT L1 Percentagem de regulação da potência nominal 
do inversor fase 1 %

15 PERCENT L2 Percentagem de regulação da potência nominal 
do inversor fase 2 %

16 PERCENT L3 Percentagem de regulação da potência nominal 
do inversor fase 3 %

17 PV Wh Energia gerada pelo inversor Wh
18 LOAD Wh Energia consumida pela carga Wh

19 GRID CONSUMPTION 
Wh Energia consumida pela rede elétrica. Wh

20 GRID INJECTION Wh Energia injetada à rede Wh
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Tabela 16 (Continuação):  Campos do ficheiro Data Logger do CDP.

Coluna Nome Descrição Unidades

21 STATUS R1 Estado do relé 1 para a gestão de cargas não 
críticas.(2) -

22 STATUS R2 Estado do relé 2 para a gestão de cargas não 
críticas(2) -

23 STATUS R3 Estado do relé 3 para a gestão de cargas não 
críticas(2) -

(1) Parâmetro com 1 casa decimal de resolução.
(2) Os possíveis estados são: 

  Dis : Desativado
  M0:  Modo manual, relé desativado.
  M1:  Modo manual, relé ativado.
  D0:  Modo dynamic,relé desativado.
  D1:  Modo dynamic, relé ativado.
(3)O critério de sinais do ficheiro Data Logger:
  Potência positiva: consumo.
  Potência negativa: geração.

Com os dados obtidos no Data Logger, é possível observar os períodos de isolamento de uma 
instalação.

Na Figura 39 podemos observar que nos períodos nos quais o isolamento é mínimo, o con-
sumo do utilizador é obtido a partir da rele elétrica, por sua vez, é o inversor que fornece a 
energia nos períodos nos quais o isolamento é máximo.

 

En estos periodos no
tenemos insolación y la 
energía se obtiene de la

red eléctrica 

Este es el periodo de máxima
insolación en el que se consume
la energía que genera el inversor

Figura 39:Gráfico de funcionamento do CDP em função do isolamento.
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Na Figura 40 podemos ver um detalhe do gráfico anterior no qual se verifica que a medida 
que aumenta o isolamento (curva de cor vermelha), diminui o consumo sobre a rede elétrica 
(curva de cor preta) e aumenta a energia gerada pelo inversor.

 
Figura 40:Detalhe de funcionamento do CDP�
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 6�- CONFIGURAÇÃO

A configuração geral do equipamento realiza-se através da página web de configuração ( ver 
“6.3.- PÁGINA WEB DE CONFIGURAÇÃO”).
Através do teclado, realiza-se apenas a configuração IP, menu Network, Figura 41.

Figura 41: Menu de configuração Network

        6.1.- MENU DE CONFIGURAÇÃO: NETWORK

A Figura 42 mostra o ecrã principal do menu de configuração Network, onde se configuram 
os parâmetros de conectividade Ethernet.

Figura 42: Menu de configuração Network, ecrã principal.

Prima a tecla ► para entrar no menu de configuração.

6�1�1�- ATRIBUIÇÃO DHCP

Neste ecrã, seleciona-se ou não a opção DHCP e configura-se o valor de IP.

● DHCP

Prima a tecla ► para entrar em modo de edição.
Utilize as teclas ▲ e ▼para se deslocar entre as diferentes opções:

 Yes, o equipamento realiza a atribuição automática do IP.
 No, os parâmetros do IP devem ser configurados manualmente.
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Prima a tecla ► para configurar o IP. 

● IP
Nota: Foi configurada a opção DHCP para Yes o parâmetro não é editável.

Utilizar as teclas ▲ e ▼para modificar o dígito selecionado.
Utilizar a tecla ► para saltar de dígito.
Ao chegar ao último dígito, premir a tecla ►para sair do modo edição.

Prima a tecla ▼ para saltar para o parâmetro de configuração seguinte.

Se se premir a tecla OK surge no ecrã a Figura 43, que permite guardar as modificações e sair 
do modo de configuração.

SAVE CONF
NO

Figura 43: Ecrã guardar parâmetros de configuração.

6�1�2�- NETMASK E GATEWAY

Neste ecrã, configura-se a máscara de rede, Netmask, e a porta de ligação, Gateway.
Nota: Se foi configurada a opção DHCP para Yes os parâmetros não são editáveis.

● MASK

Neste ponto, configura-se a máscara de rede, Netmask.
Prima a tecla ► para entrar em modo de edição.

Utilizar as teclas ▲ e ▼para modificar o dígito selecionado.
Utilizar a tecla ► para saltar de dígito.

Ao chegar ao último dígito, premir a tecla ► para configurar o GW.

● GW

Neste ponto, configura-se a porta de ligação, Gateway.

Utilizar as teclas ▲ e ▼para modificar o dígito selecionado.
Utilizar a tecla ► para saltar de dígito.
Ao chegar ao último dígito, premir a tecla ►para sair do modo edição.

Prima a tecla ▼ para saltar para o parâmetro de configuração seguinte.

Se se premir a tecla OK surge no ecrã a Figura 43, que permite guardar as modificações e sair 
do modo de configuração.
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6�1�3�- PRIMARY E SECONDARY DNS

Neste ecrã configura-se o servidor DNS preferido, DNS1 e o alternativo, DNS2.
Nota: Se foi configurada a opção DHCP para Yes os parâmetros não são editáveis.

● DNS1

Neste ponto configura-se o servidor DNS preferido.
Prima a tecla ► para entrar em modo de edição.

Utilizar as teclas ▲ e ▼para modificar o dígito selecionado.
Utilizar a tecla ► para saltar de dígito.

Ao chegar ao último dígito, premir a tecla ► para configurar o DNS2.

● DNS2

Neste ponto configura-se o servidor DNS secundário.

Utilizar as teclas ▲ e ▼para modificar o dígito selecionado.
Utilizar a tecla ► para saltar de dígito.

Ao chegar ao último dígito, premir a tecla ►para sair do modo edição.

Prima a tecla ▼ para saltar para o parâmetro de configuração seguinte.

Se se premir a tecla OK surge no ecrã a Figura 43, que permite guardar as modificações e sair 
do modo de configuração.

        6.2.- MENU DE CONFIGURAÇÃO: SYSTEM

A Figura 44 mostra o ecrã principal do menu de configuração System, onde se configuram a 
data e a hora do equipamento.

Figura 44: Menu de configuração System, ecrã principal.

Prima a tecla ► para entrar no menu de configuração.

6�2�1�- DATA E HORA

Neste ecrã visualiza-se a versão de firmware e configura-se a data e a hora.
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Prima a tecla ► para entrar em modo de edição.

Utilizar as teclas ▲ e ▼para modificar o dígito selecionado.
Utilizar a tecla ► para saltar de dígito.

Ao chegar ao último dígito, premir a tecla ►para sair do modo edição.

Se se premir a tecla OK surge no ecrã a Figura 43, que permite guardar as modificações e sair 
do modo de configuração.

        6.3.- PÁGINA WEB DE CONFIGURAÇÃO

Com a ajuda de qualquer navegador, podemos entrar na página web do equipamento através 
do seu endereço IP 

https://xxx�xxx�xxx�xxx/setup/index�html

Onde xxx�xxx�xxx�xxx é o endereço IP atribuído pelo utilizador.

Nota: Utilizar navegador Google Chrome.
Nota: Quando se acede à página do CDP pela primeira vez, será necessário aceitar o 
certificado de segurança para poder utilizar ligações seguras. 

Figura 45: Alerta de aceitação do certificado SSL de conexão segura.

No caso de ter ativado a palavra-passe de acesso, ao tentar aceder via Web, o equipamento 
solicita o nome de utilizador e a palavra-passe através do seguinte ecrã que surge (Figura 
46)
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Figura 46: Ecrã de palavra-passe

Nota: Nome de utilizador: admin

6�3�1�- PARÂMETROS GERAIS

Na parte superior da página web podemos ver as informações do equipamento, Figura 47, e 
atualizar o firmware e a data do mesmo.

Figura 47: Parâmetros de atualização�

● S/N

Número de série do equipamento.

● MAC

Endereço MAC do equipamento.

● Version

Neste ponto, visualiza-se a versão do equipamento e através do botão  é possível 
atualizar o firmware do equipamento.

Ao premir o botão aparece o ecrã da Figura 48, onde deve selecionar o ficheiro de 
atualização e premir o botão Upgrade.
Nota : O ficheiro de atualização deve ser descarregado na página web da Circutor, www.cir-
cutor.es
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Figura 48: Ecrã de atualização de firmware.

Durante o processo de atualização, visualizaremos o ecrã da Figura 49.

Figura 49: Ecrã que se visualiza durante o processo de atualização�

Nota: Se se atualiza o CDP com uma versão de firmware incompatível com a versão de 
hardware do equipamento, aparece no ecrã a mensagem de erro de versão tal como se indica 
na Figura 50.

Figura 50: Ecrã de erro de versão�

● Date

Neste ponto, visualiza-se a data e a hora do equipamento.

Para modificar o valor, introduza o novo valor e prima o botão .

● Config File

Ao premir o botão  descarrega-se o ficheiro de configuração em formato �txt.

● Data Logger

Ao premir o botão  elimina-se o histórico de dados armazenados no Data Logger.
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6�3�2�- POWER CONTROL & DATA LOGGER : INVERTER

Neste ponto, configuram-se os parâmetros relacionados com o inversor, Figura 51.

Figura 51: Parâmetros de configuração do Inversor.

● Inverter type

Neste ponto, seleciona-se o modelo do inversor que se vai utilizar na instalação.
Nota: Todos os inversores conectados ao CDP devem ser do mesmo tipo.

 Se se seleciona a opção “Generic 4 inputs”, no ecrã aparece o parâmetro Mode, com duas 
possíveis opções (Figura 52):
 ● Discrete: esta opção permite 4 níveis de regulação: 0%, 30%, 60% e 100%.

 ● Binary: esta opção permite 16 níveis de regulação entre 0 e 100% da potência nomi-
nal do inversor. As combinatórias de relés são realizadas seguindo a lógica binária.

Ao ativar a opção Binary, o relé número 4 deixa de ter a função de proteção con-
tra corrente inversa e passa a funcionar como o resto dos relés.

Figura 52: Parâmetros de configuração do Inversor (Tipo : Generic 4 inputs)

 Se se seleciona a opção “SMA”, no ecrã aparecem os parâmetros Inverter x S/N, Figura 53, 
onde se deve introduzir o número de série de cada um dos inversores.

Figura 53:Parâmetros de configuração do inversor (Tipo : SNA)

Nota: É importante introduzir o número de série de cada inversor na fase em que se instalou, 
para que o CDP o possa detetar.
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● Inverter power

Neste ponto, configura-se a potência total controlada pelo CDP, em W.

Nota: No caso de controlar mais do que 1 inversor, neste ponto introduz-se a soma da potência 
controlada por cada inversor.

Valor máximo : 1MW

● Number of inverter

Neste ponto, introduz-se o número de inversores a controlar.

6�3�3�- POWER CONTROL & DATA LOGGER : CONTROL

Neste ponto, configuram-se os parâmetros de controlo do inversor, Figura 54.

Figura 54: Parâmetros de configuração do controlo do Inversor.

● Phase

Neste ponto, seleciona-se a conexão dos inversores à rede, as possíveis opções são:

 “Single phase” para uma instalação monofásica com inversores monofásicos.

 “Three single phases” para uma instalação trifásica com 3 inversores monofásicos.

 “Three phase” para uma instalação trifásica com inversores trifásicos.
Ao selecionar esta opção no ecrã aparece o parâmetro Three phases mode que permite se-
lecionar o modo de controlo. As opções são:

● Min� Power phase, controlo por mínima potência: ao selecionar esta opção, o CDP 
envia uma consignação de produção em função da fase que tenha o consumo mínimo.

● Max� Power phase, controlo por máxima potência, o CDP envia uma consignação de 
produção em função da fase que tenha o consumo máximo.

● Selected phase, controlo por fase fixa: esta opção permite ao utilizador fixar uma 
fase, desta forma, o CDP enviará sempre a consignação de produção para o inversor 
em função do consumo desta fase.  Ao selecionar esta opção, aparece no ecrã um des-
dobrável para selecionar a fase.
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● Average power, controlo por potência média: esta opção faz uma média do consumo 
das três fases e envia uma consignação de produção para o inversor com o valor da 
potência média. 

● Allow compensation

Nota: Função disponível quando se trabalha com mais do que 1 inversor.

Esta função permite gerir vários inversores de forma independente para obter o máximo de 
geração de cada um deles.

Exemplo: Suponhamos uma instalação com 2 inversores de 5kW conectados aos strings de 
placas independentes num telhado de 2 águas com orientação para este e oeste e um consu-
mo de 4kW. 
Se durante a manhã o inversor 1 conseguir gerar 5kW, mas o inversor 2 só conseguir gerar 
1kW porque os painéis não recebem radiação suficiente, ao invés de pedir 2kW a cada inver-
sor,o CDP pedirá a potência máxima ao que fornece menos (1kW) e a restante será pedida ao 
que pode fornecer mais (3kW), para tentar alcançar o consumo.
Para tal, vai subindo a percentagem de regulação pouco a pouco de ambos os inversores 
simultaneamente, até que ambos geram uma potência total equivalente ao que pede a carga.

Nota: Em sistema trifásicos, é obrigatório ter conectado um CVM-Mini medindo a potência 
consumida/entregue da rede.

● Enable remote control

Nota: Ao ativar esta opção, os parâmetros injection margin e allowed injection serão desa-
tivados.

Esta opção ativa o controlo remoto do valor de consignação através das entradas digitais do 
equipamento.
O valor da entrega digital selecionada é uma % que se soma ao valor de consignação fixado. 
Por defeito, o valor das entradas digitais é, Tabela 17 : 

Tabela 17: Valor por defeito das entradas digitais�

Entrada digital Valor por defeito
1 0
2 30
3 60
4 100

Exemplo: Numa instalação com um consumo de 600W e um inversor de 4kW, a consignação 
que calcularia o CDP seria de 15%. 

 Sem qualquer entrada ativada: o CDP mantém a consignação calculada.
 Com a entrada 1 ativada: o CDP mantém a consignação calculada.
 Com a entrada 2 ativada: o CDP adiciona cerca de 30% à consignação calculada (a nova 
consignação seria de 45%).
 Com a entrada 3 ativada: o CDP adiciona cerca de 60% à consignação calculada (a nova 
consignação seria de 75%).
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Com a entrada 4 ativada: o CDP envia a consignação de 100% para o inversor. (o 100% 
seria a consignação máxima)
No caso de ter várias entradas digitais ativadas, o CDP toma sempre como referência a mais 
alta.

● Injection margin

Neste parâmetro configura-se o fornecimento mínimo da rede em % sobre a potência consu-
mida. 

Exemplo: Com um consumo de 3kW e uma injection margin de 10%, o CDP tentará tomar 
300W da rede e, portanto, enviará uma mensagem de consignação ao inversor para que lhe 
dê 2700W.

No modelo CDP-DUO podem ser programadas duas configurações diferentes do parâmetro 
Injection margin em função do tipo de rede presente (Figura 55). 

Figura 55: Parâmetros de configuração de Controlo (CDP-DUO)

Quando o equipamento não tem qualquer entrada digital ativada, o CDP-DUO trabalha com os 
parâmetros de injeção do Modo 1 (Main).

Se se ativa a entrada digital 1 (borne número 28 da Tabela 3) , o equipamento trabalhará com 
os parâmetros configurados no Modo 2 (Secondary). 

● Allowed injection

Neste parâmetro, configura-se o valor em % de sobreinjeção sobre a potência consumida.
Este valor pode ser positivo ou negativo tendo em conta a potência fotovoltaica. 

Os valores negativos utilizam-se para redes híbridas, rede renovável + rede não renovável 
(SAI, grupo gerador, rede elétrica...), onde é importante que a rede não renovável não esteja 
permanentemente a conectar-se e a desconectar-se. Uma Allowed injection negativa obriga-
da à fonte de energia não renovável a estar a fornecer sempre uma percentagem residual do 
consumo.

Exemplo: Numa instalação com 1 inversor de 5kW e um grupo gerador de 100kW.
O consumo é de 4kW e uma das cargas deve estar sempre alimentada.
Nesta situação, programar-se-ia a variável Inverter power com um valor de 5000W e a va-
riável Allowed inyection com um valor de -1%. Desta forma, o grupo gerador estaria sempre 
conectado fornecendo 50W.

No modelo CDP-DUO podem ser programadas duas configurações diferentes do parâmetro 
Allowed Injection em função do tipo de rede presente (Figura 55). 

Quando o equipamento não tem qualquer entrada digital ativada, o CDP-DUO trabalha com os 
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parâmetros de injeção do Modo 1 (Main).

Se se ativa a entrada digital 1 (borne número 28 da Tabela 3) , o equipamento trabalhará com 
os parâmetros configurados no Modo 2 (Secondary).

● Enabled Power Factor (Modelo CDP-DUO)

Ao ativar esta opção, o CDP-DUO envia consignações para compensar a energia reativa que 
se está a consumir. Esta função só está disponível com inversores FRONIUS e protocolo de 
comunicações FRONIUS MB�

● Force Secondary Mode (Modelo CDP-DUO)

Se se ativa esta opção, o CDP-DUO trabalha sempre com os parâmetros configurados no 
setor Secondary�

6�3�4�- POWER CONTROL & DATA LOGGER : REVERSE CURRENT RELAY

Neste ponto, configuram-se os parâmetros do relé de controlo da corrente inversa, Figura 56. 
(Ver “4.1.2.- RELÉ DE PROTEÇÃO DE INJEÇÃO À REDE”)

Figura 56: Parâmetros de Configuração do relé de controlo da corrente inversa.

● Enable reverse current relay

Ao ativar esta opção ativa-se a proteção de relé de corrente inversa. Se o equipamento medir 
um valor negativo de potência na rede elétrica, desativa o relé de corrente inversa para des-
conectar o inversor.
O objetivo deste relé é atuar como proteção redundante perante uma possível injeção à rede.

O relé dispõe de 3 bornes e pode ser NA (Normalmente Aberto) ou NC (Normalmente Fecha-
do), dependendo de como se conecte.

Em modo trifásico é imprescindível instalar um CVM-Mini medindo a rede elétrica.

● Stop time

Neste parâmetro, configura-se o tempo que se deve manter ativa a condição de injeção à rede 
antes de ativar o relé de corrente inversa (em segundos).

● Reconnection Time

Neste parâmetro, configura-se o tempo que o equipamento espera quando deixa de medir 
corrente inversa antes de desativar o relé núm. 4 (em segundos).



53Manual de instruções

CDP

● Max disconnections

Neste parâmetro, configura-se o número de desconexões que o CDP pode realizar por corren-
te inversa antes de travar definitivamente.

● Disconnect� timeout

Neste parâmetro, configura-se o tempo, uma vez alcançado o número máximo de reconexões, 
para que o equipamento trave o relé de corrente inversa. Este valor deve ser igual ou superior 
a:

Disconnect. Timeout  > = ( Stop time+ Reconnection time) x (Max.Disconnections).

6�3�5�- POWER CONTROL & DATA LOGGER : AUXILIAR LOADS RELAYS

Neste ponto, configura-se a gestão, ou não, das cargas não críticas, Figura 57. (Ver “4.1.3.- 
MODELO CDP-G : GESTÃO DE CARGAS NÃO CRÍTICAS”)

Figura 57: Parâmetros de configuração da gestão das cargas não críticas.

● Load Management Mode

Neste parâmetro, seleciona-se a gestão das cargas não críticas, as possíveis opções são: 

 “Disabled”, não se realiza a gestão.

 “Manual”, realiza-se a gestão manual dos relés. Se se seleciona a opção “Manual”, no ecrã 
aparecem os 3 relés e ao premir o botão de cada relé pode ativar-se ou desativar-se manual-
mente. 

Figura 58: Configuração Load Management Mode: Manual.

 “Dynamic”, se se seleciona a gestão das cargas dinâmicas, é necessário programar os 
seguintes parâmetros, Figura 59:
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Figura 59: Configuração Load Management Mode: Dynamic.
  
 ● Max Modulation value 

Neste parâmetro, introduz-se o valor de modulação máximo abaixo do qual se podem 
adicionar cargas dinâmicas ao sistema.

● Connection Order 
Neste ponto, seleciona-se como se vai realizar a conexão dos relés: “Prioritário” ou 
“Rotativo”

● 1st Priority, 2nd Priority, 3rd Priority
Se se tiver selecionado a conexão prioritária, nestes parâmetros seleciona-se a priori-
dade de cada um dos relés.

● Max grid contribution
Neste parâmetro, introduz-se o valor de contribuição máxima à rede, ou seja, o valor 
mínimo para proceder à desativação de cargas.

● Reconnecting time
Neste parâmetro, configura-se o tempo mínimo para permitir a estabilização do sistema 
entre:
 a ativação de duas cargas.
 a desativação de duas cargas.
 a desativação da última carga e a ativação de um nova.

● Relay 1, Relay 2, Relay 3: Power
 Neste parâmetro, configura-se a potência que consumirá a carga. Se for igual a zero 
considera-se que esta carga está desativada.

 ● Relay 1, Relay 2, Relay 3: Min Connection Time
 Neste parâmetro, configura-se o tempo mínimo que uma carga deve permanecer co-
nectada antes de poder proceder à sua desativação, no caso de ser exigida.
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6�3�6�- POWER CONTROL & DATA LOGGER : DATA LOGGER

Neste ponto, configura-se o tempo de gravação do Data Logger, Figura 60. (Ver “5.4.4.- DATA 
LOGGER”)

Figura 60: Parâmetros de configuração do Data Logger.

● Time between registers

Neste parâmetro, configura-se o tempo de gravação dos registos no Data Logger. Os valores 
possíveis são: 1, 5, 10, 15 ou 60 minutos.

6�3�7�- ANALYZERS SETUP : LOAD ANALYZER

Neste ponto, configuram-se as comunicações entre o CDP e o analisador da carga, Figura 61. 

Figura 61: Parâmetros de configuração dos Analisadores

● Enable external analyzer

Ao ativar esta opção utiliza-se um analisador externo, ao invés do CDP, como equipamento 
de medição.

● Primary current

Neste parâmetro, configura-se o valor do primário do transformador de corrente do analisador 
de carga.

● Device number

Neste parâmetro, introduz-se o número de periférico do analisador externo, se se tiver ativado 
a opção Enable external analyzer�
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6�3�8�- ANALYZERS SETUP : GRID ANALYZER

Neste ponto, configuram-se as comunicações entre o CDP e o analisador de rede, Figura 49. 

● Primary current

Neste parâmetro, configura-se o valor do primário do transformador de corrente do analisador 
de rede.

● Device number

Neste parâmetro, introduz-se o número de periférico do analisador de redes CVM que está 
instalado para medir o consumo da rede elétrica.

6�3�9�- ANALYZERS SETUP : PV ANALYZER

Neste ponto, configuram-se as comunicações entre o CDP e um analisador da produção de 
energia fotovoltaica, Figura 49. 

● Enable external analyzer

Ao ativar esta opção utiliza-se um analisador externo, ao invés do CDP, como equipamento 
de medição.
O CDP calcula automaticamente os valores de produção fotovoltaica a partir da medição dos 
consumos (Load analyzer) e da rede elétrica (Grid analyzer).
Portanto, o facto de ativar esta opção, é apenas interessante em instalações onde já exista um 
analisador de redes CVM instalado que não esteja a comunicar com qualquer sistema (sof-
tware ou autómato) e o utilizador quer que o CDP leia os valores medidos por este analisador.

● Primary current

Neste parâmetro, configura-se o valor do primário do transformador de corrente do analisador 
PV.

● Device number

Neste parâmetro, introduz-se o número de periférico do analisador externo, se se tiver ativado 
a opção Enable external analyzer�
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6�3�10�- ANALYZERS SETUP : COMUNICATIONS

Neste ponto, configura-se o bus RS-485.

Figura 62: Parâmetros de configuração dos Analisadores: Baudrate

● Baudrate

Este parâmetro permite configurar a velocidade de transmissão do bus RS-485.

6�3�11�- NETWORK & SECURITY SETUP : NETWORK

Neste ponto, configuram-se os parâmetros de rede do CDP, Figura 63.

Figura 63: Parâmetros de configuração de rede.

● Host name

Se se vai selecionar a atribuição de um IP fixo (DHCP = Off), neste ponto, dever-se-á intro-
duzir o endereço MAC visível na etiqueta lateral do equipamento e cujo formato é de tipo 
00:26:45:XX:XX:XX

● DHCP

Neste ponto, seleciona-se a configuração do endereço IP do equipamento:

  DHCP = On, configuração automática.
  DHCP = Off, configuração manual.

● Address
Nota: Se foi configurada a opção DHCP para On o parâmetro não é editável.

Neste parâmetro, configura-se o endereço IP do equipamento.
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● Netmask
Nota: Se foi configurada a opção DHCP para On o parâmetro não é editável.

Neste ponto, configura-se a máscara de rede.

● Gateway
Nota: Se foi configurada a opção DHCP para On o parâmetro não é editável.

Neste ponto, configura-se a porta de ligação.

● Primary DNS server
Nota: Se foi configurada a opção DHCP para On o parâmetro não é editável.

Neste ponto configura-se o servidor DNS preferido.
● Secondary DNS server
Nota: Se foi configurada a opção DHCP para On o parâmetro não é editável.

Neste ponto configura-se o servidor DNS alternativo.

6�3�12�- NETWORK & SECURITY SETUP : SECURITY

Neste ponto, configuram-se os parâmetros de segurança, Figura 64.

Figura 64: Parâmetros de configuração de segurança.

● Use secure server (ssl)

Neste ponto, seleciona-se ou não a utilização de um servidor seguro.

● Password

Neste ponto, seleciona-se a utilização de uma palavra-passe para o acesso à página web de 
configuração: 

   On, ativação da palavra-passe de acesso à página web de configuração.
   Off, desativação da palavra-passe de acesso à página web de configuração.

● New password

Neste parâmetro, introduz-se a nova palavra-passe.

● Repeat password

Neste parâmetro, introduz-se, novamente, a nova palavra-passe.
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6�3�13�- SAVE SETUP, LOAD DEFAULT SETUP e RESET CDP

Na parte inferior da página web de configuração surgem 3 botões, Figura 65�

Figura 65: Botões Save setup, Load default setup e Reset CDP�

●  Uma vez finalizada a configuração do equipamento, premir este botão para 
guardar a configuração.

●  Ao premir este botão, o equipamento carrega os valores por defeito.

●  Prima este botão para reiniciar o CDP.
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 7�- MODELO CDP-G : EXEMPLOS DE FUNCIONAMENTO

     7.1.- INSTALAÇÃO MONOFÁSICA COM UMA CARGA A CONECTAR

Partiremos de uma instalação monofásica na qual se deseja aproveitar os excedentes de pro-
dução fotovoltaica para alimentar 1 carga não crítica, por exemplo, uma bomba de calor.

  Carga 1: bomba de calor de 5000 W

O objetivo é ativar esta carga sempre que existem excedentes de produção, podendo reduzir 
assim parte dos custos energéticos.

Estes são os dados de partida:
Tabela 18: Dados de partida

Fase  Potência de 
inversor Consumo Consignação Produção atual

L1 10000 W 4000 W 40% 4000 W (40% do nominal)

CDP

4000 W

4000 W

0 W

40%

Cargas 
4000 W

Carga 1
5000 W

Relé 1

Figura 66: Instalação monofásica com uma carga a conectar: Modo inicial�

A programação do CDP-G indica-se na Tabela 19�

Tabela 19: Programação do CDP-G�

Parâmetro Valor
Inverter : Inverter power 10000 W
Inverter : Number of inverter 1
Control : Phase Single phase
Control : Injection margin 0 %
Auxiliar Loads Relays: Load Management Mode Dynamic
Auxiliar Loads Relays: Max modulation value 90 %
Auxiliar Loads Relays: Max grid contribution 20 %
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Tabela 19 (Continuação): Programação do CDP-G�
Parâmetro Valor
Auxiliar Loads Relays: Reconnecting time 5 minutos
Relay 1: Potência 5000 W
Relay 1: Min connection time 90 minutos

Em função dos valores programados, o CDP-G poderá conectar a Carga 1 se se cumprirem 2 
condições:

 Condição 1 : 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

O valor Max modulation value programado foi de 90%, isto significa que sempre que a re-
lação entre Potência Consumida/Potência do inversor disponível for inferior a 90%, o CDP-G 
tentará conectar as cargas associadas.

Neste caso: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

 Condição 2 : 

Se Injection margin = 0%  
    P. Rede < 3 x 0,03 x P. consumida

Se Injection margin ≠ 0%  
    P. Rede < 3 x Injection margin x P. consumida

Neste caso: 
0 < 3 x 0,03 x 4000 → esta condição cumpre-se

Condição 1  Condição 2 Ação

O relé 1 fecha-se e conecta-se à Carga 1 (Figura 67)�
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CDP

6000 W

4000 W

3000 W

90%

5000 W

Cargas 
4000 W

Carga 1
5000 W

Relé 1

Figura 67: Instalação monofásica com uma carga a conectar: Carga 1 conectada�

Nesta situação, o CDP-G mantém o sistema sem adicionar ou retirar qualquer carga durante o 
tempo mais longo configurado nos parâmetros Reconnecting Time y Min connection time, 
com o objetivo de conseguir a estabilidade do sistema (neste caso, 90 minutos).

Para verificar se se deve desconectar a Carga 1, o CDP-G espera que passe o tempo progra-
mado no parâmetro Min connection time e neste momento verifica se se cumpre a seguinte 
condição:

 Condição 3 : 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

Condição 3 Ação

O relé 1 abre-se e desconecta-se à Carga 1
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        7.2.- INSTALAÇÃO MONOFÁSICA COM TRÊS CARGAS A CONECTAR

Partiremos de uma instalação monofásica na qual se deseja aproveitar os excedentes de pro-
dução fotovoltaica para alimentar 3 cargas não críticas.

  Carga 1: bomba de água de 2000 W
	  Carga 2: bomba de calor de 2000 W
	  Carga 3: máquina de lavar roupa 1000 W

O objetivo é ativar esta carga sempre que existem excedentes de produção, podendo reduzir 
assim parte dos custos energéticos.

Estes são os dados de partida:

Tabela 20: Dados de partida

Fase  Potência de 
inversor Consumo Consignação Produção atual

L1 10000 W 4000 W 40% 4000 W (40% do nominal)

CDP

4000 W

4000 W

0 W

40%

Cargas 
4000 W

Carga 1
2000 W

Relé 1

Carga 2
2000 W

Relé 2

Carga 3
1000 W

Relé 3

Figura 68:Instalação monofásica com 3 cargas a conectar: Modo inicial�

A programação do CDP-G indica-se na Tabela 21�

Tabela 21: Programação do CDP-G�

Parâmetro Valor
Inverter : Inverter power 10000 W
Inverter : Number of inverter 1
Control : Phase Single phase
Control : Injection margin 0 %
Auxiliar Loads Relays: Load Management Mode Dynamic
Auxiliar Loads Relays: Max modulation value 90 %
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Tabela 21 (Continuação): Programação do CDP-G�
Parâmetro Valor
Auxiliar Loads Relays: Max grid contribution 50 %
Auxiliar Loads Relays: Reconnecting time 5 minutos
Relay 1: Potência 2000 W
Relay 1: Min connection time 2 minutos
Relay 2: Potência 2000 W
Relay 2: Min connection time 2 minutos
Relay 3: Potência 1000 W
Relay 3: Min connection time 90 minutos

Em função dos valores programados, o CDP-G poderá conectar a Carga 1 se se cumprirem 2 
condições:

 Condição 1 : 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

O valor Max modulation value programado foi de 90%, isto significa que sempre que a re-
lação entre Potência Consumida/Potência do inversor disponível for inferior a 90%, o CDP-G 
tentará conectar as cargas associadas.

Neste caso: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

 Condição 2 : 

Se Injection margin = 0%  
    P. Rede < 3 x 0,03 x P. consumida

Se Injection margin ≠ 0%  
    P. Rede < 3 x Injection margin x P. consumida

Neste caso: 
0 < 3 x 0,03 x 4000 → esta condição cumpre-se

Condição 1  Condição 2 Ação

O relé 1 fecha-se e conecta-se à Carga 1 (Figura 69)�
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CDP

6000 W

4000 W

0 W

60%

2000 W

Cargas 
4000 W

Carga 1
2000 W

Relé 1

Carga 2
2000 W

Relé 2

Carga 3
1000 W

Relé 3

Figura 69: Instalação monofásica com 3 cargas a conectar: Carga 1 conectada�

Nesta situação, o CDP-G mantém o sistema sem adicionar ou retirar qualquer carga durante o 
tempo mais longo configurado nos parâmetros Reconnecting Time y Min connection time, 
com o objetivo de conseguir a estabilidade do sistema (neste caso, 5 minutos).

Para verificar se se deve desconectar a Carga 1, o CDP-G espera que passe o tempo progra-
mado no parâmetro Min connection time e neste momento verifica se se cumpre a seguinte 
condição:

 Condição 3 : 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

Condição 3 Ação

A Carga 1 mantém-se conectada�

Em seguida, o CDP-G verificará se se pode conectar à Carga 2. Para tal, deve verificar se se 
cumprem as 2 condições de conexão:

 Condição 1 : 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple
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Neste caso: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

 Condição 2 : 

Se Injection margin = 0%  
    P. Rede < 3 x 0,03 x P. consumida

Se Injection margin ≠ 0%  
    P. Rede < 3 x Injection margin x P. consumida

Neste caso: 
0 < 3 x 0,03 x 6000 → esta condição cumpre-se

Condição 1  Condição 2 Ação

O relé 2 fecha-se e conecta-se à Carga 2 (Figura 70)�

CDP

8000 W

4000 W

0 W

80%

2000 W

2000 W

Cargas 
4000 W

Carga 1
2000 W

Relé 1

Carga 2
2000 W

Relé 2

Carga 3
1000 W

Relé 3

Figura 70: Instalação monofásica com 3 cargas a conectar: Carga 1 e 2 conectada�

Nesta situação, o CDP-G mantém o sistema sem adicionar ou retirar qualquer carga durante o 
tempo mais longo configurado nos parâmetros Reconnecting Time com o objetivo de conse-
guir a estabilidade do sistema (neste caso, 5 minutos).

Para verificar se se deve desconectar a Carga 2, o CDP-G espera que passe o tempo progra-
mado no parâmetro Min connection time e neste momento verifica se se cumpre a seguinte 
condição:
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 Condição 3 : 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

Condição 3 Ação

A Carga 2 mantém-se conectada�

Em seguida, o CDP-G verificará se se pode conectar à Carga 3. Para tal, deve verificar se se 
cumprem as 2 condições de conexão:

 Condição 1 : 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

Neste caso: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

 Condição 2 : 

Se Injection margin = 0%  
    P. Rede < 3 x 0,03 x P. consumida

Se Injection margin ≠ 0%  
    P. Rede < 3 x Injection margin x P. consumida

Neste caso: 
0 < 3 x 0,03 x 8000 → esta condição cumpre-se

Condição 1  Condição 2 Ação

O relé 3 fecha-se e conecta-se à Carga 3 (Figura 71)�
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9000 W

4000 W

1000 W

100%

2000 W

2000 W

1000 W

Cargas 
4000 W

Carga 1
2000 W

Relé 1

Carga 2
2000 W

Relé 2

Carga 3
1000 W

Relé 3

Figura 71: Instalação monofásica com 3 cargas a conectar: Carga 1 e 2 e 3 conectadas�

Tal como mostra a Figura 71, observa-se que mesmo que o inversor seja de 10kW, a radiação 
existente permite apenas produzir 9kW, portanto, para satisfazer os 10kW de consumo, dever-
se-á ir buscar 1kW à rede.

Nesta situação, o CDP-G mantém o sistema sem adicionar ou retirar qualquer carga durante o 
tempo mais longo configurado nos parâmetros Reconnecting Time com o objetivo de conse-
guir a estabilidade do sistema (neste caso, 5 minutos).

Para verificar se se deve desconectar a Carga 3, o CDP-G espera que passe o tempo progra-
mado no parâmetro Min connection time e neste momento verifica se se cumpre a seguinte 
condição:

 Condição 3 : 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥.

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⋅ 100

𝑃𝑃Grid

∑𝑃𝑃CG
· 100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑥𝑥100 ≤ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑥𝑥.𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

              ( 4000
10000

𝑥𝑥100 = 40%) 40% ≤ 90%   esta condición se cumple

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
∑𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷

< 𝑀𝑀𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄 𝑮𝑮𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷

( 3000
5000

= 60%)  60% ≤ 20%   esta condición no se cumple

( 0
6000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 6000
10000

𝑥𝑥100 = 60%) 60% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 0
8000

= 0%)  0% ≤ 50%   esta condición se cumple

( 8000
10000

𝑥𝑥100 = 80%) 80% ≤ 90%   esta condición se cumple

( 1000
10000

= 10%)  10% ≤ 50%   esta condición se cumple

Condição 3 Ação

A Carga 3 mantém-se conectada�
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 8�- MAPA MODBUS

Todas as variáveis do mapa Modbus estão em Hexadecimal.

        8.1.- PARÂMETROS DE MEDIÇÃO

Para estas variáveis está implementada a função de leitura.

8�1�1�- POTÊNCIA E PERCENTAGEM DE REGULAÇÃO

Tabela 22:Mapa de memória Modbus: Potência�

Parâmetro  L1 L2 L3 III Unidades
Potência ativa da rede elétrica(1) 64-65 66-67 68-69 6A-6B W com 3 casas decimais
Potência ativa medida na carga 6C-6D 6E-6F 70-71 72-73 W com 3 casas decimais
Potência ativa fotovoltaica 74-75 76-77 78-79 7A-7B W com 3 casas decimais 

(1) O sinal indica se é consumida ou gerada.

Tabela 23: Mapa de memória Modbus: Percentagem de regulação

Parâmetro  L1 L2 L3 Global Unidades
Percentagem de regulação 7D 7E 7F 7C %

8�1�2�- ENERGIA, TENSÃO E CORRENTE

Tabela 24: Mapa de memória Modbus: Energia�

Parâmetro Direcção Unidades
Energia ativa trifásica medida na carga 80-81 kWh com 3 casas decimais
Energia ativa trifásica consumida pela rede elétrica 82-83 kWh com 3 casas decimais
Energia ativa trifásica fotovoltaica 84-85 kWh com 3 casas decimais
Energia ativa trifásica injetada na rede elétrica 86-87 kWh com 3 casas decimais

Tabela 25: Mapa de memória Modbus: Corrente e tensão

Parâmetro Canal 1 Canal 2 Canal 3 Unidades
Corrente medida no CDP 88 89 8A A
Tensão medida no CDP 8B 8C 8D V com 1 casa decimal

8�1�3�- PARÂMETROS MEDIDOS NA CARGA

Tabela 26: Mapa de memória Modbus: Parâmetros medidos na carga (Tabela 1)

Parâmetro  L1 L2 L3 III Unidades
Fator de potência (PF) 8E-8F 90-91 92-93 94-95 com 3 casas decimais
THD de tensão 98-99 9A-9B 9C-9D - % com 1 casa decimal
THD de corrente 9E-9F A0-A1 A2-A3 - % com 1 casa decimal
Potência reactiva A4-A5 A6-A7 A8-A9 - kvar com 3 casas decimais
Potência aparente AA-AB AC-AD AE-AF - kVA com 3 casas decimais
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Tabela 27: Mapa de memória Modbus: Parâmetros medidos na carga (Tabela 2)

Parâmetro Direcção Unidades
Potência Reativa Indutiva trifásica B0-B1 kvarL com 3 casas decimais
Potência reativa capacitiva trifásica B2-B3 kvarC com 3 casas decimais
Potência aparente trifásica B4-B5 kVA com 3 casas decimais
Frequência 96-97 Hz com 1 casa decimal
Tensão L1-L2 B6-B7 V com 1 casa decimal
Tensão L2-L3 B8-B9 V com 1 casa decimal
Tensão L3-L1 BA-BB V com 1 casa decimal
Energia indutiva trifásica importada BC-BF kvarLh com 3 casas decimais
Energia capacitiva trifásica importada C0-C3 kvarCh com 3 casas decimais
Energia aparente trifásica importada C4-C7 kVAh com 3 casas decimais
Energia indutiva trifásica exportada C8-CB kvarLh com 3 casas decimais
Energia capacitiva trifásica exportada CC-CF kvarCh com 3 casas decimais
Energia aparente trifásica exportada D0-D3 kVAh com 3 casas decimais

8�1�4�- PARÂMETROS MEDIDOS NA REDE

Tabela 28: Mapa de memória Modbus: Parâmetros medidos na rede (Tabela 1)

Parâmetro  L1 L2 L3 Unidades
Tensão 12C-12D 134-135 13C-13D V com 1 casa decimal
Corrente 12E-12F 136-137 13E-13F A com 1 casa decimal
Potência reactiva 130-131 138-139 140-141 kvar com 3 casas decimais
Factor de potência 132-133 13A-13B 142-143 com 3 casas decimais
THD de tensão 154-155 156-157 158-159 % com 1 casa decimal

THD de corrente 15A-15B 15C-15D 15E-15F % com 1 casa decimal

Tabela 29: Mapa de memória Modbus: Parâmetros medidos na rede (Tabela 2)

Parâmetro Direcção Unidades
Potência Reativa Indutiva trifásica 144-145 kvarL com 3 casas decimais
Potência reativa capacitiva trifásica 146-147 kvarC com 3 casas decimais
Potência aparente trifásica 148-149 kVA com 3 casas decimais
Factor de potência 14A-14B com 3 casas decimais
Frequência 14C-14D Hz com 1 casa decimal
Tensão L1-L2 14E-14F V com 1 casa decimal
Tensão L2-L3 150-151 V com 1 casa decimal
Tensão L3-L1 152-153 V com 1 casa decimal
Energia indutiva trifásica importada 160-163 kvarLh com 3 casas decimais
Energia capacitiva trifásica importada 164-167 kvarCh com 3 casas decimais
Energia aparente trifásica importada 168-16B kVAh com 3 casas decimais
Energia indutiva trifásica exportada 16C-16F kvarLh com 3 casas decimais
Energia capacitiva trifásica exportada 170-173 kvarCh com 3 casas decimais
Energia aparente trifásica exportada 174-177 kVAh com 3 casas decimais
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8�1�5�- PARÂMETROS FOTOVOLTAICOS

Tabela 30: Mapa de memória Modbus: Parâmetros fotovoltaicos (Tabela 1)

Parâmetro  L1 L2 L3 Unidades
Tensão 190-191 198-199 1A0-1A1 V com 1 casa decimal
Corrente 192-193 19A-19B 1A2-1A3 A com 1 casa decimal
Potência reactiva 194-195 19C-19D 1A4-1A5 kvar com 3 casas decimais
Factor de potência 196-197 19E-19F 1A6-1A7 com 3 casas decimais
THD de tensão 1B8-1B9 1BA-1BB 1BC-1BD % com 1 casa decimal

THD de corrente 1BE-1BF 1C0-1C1 1C2-1C3 % com 1 casa decimal

Tabela 31: Mapa de memória Modbus: Parâmetros fotovoltaicos (Tabela 2)

Parâmetro Direcção Unidades
Potência Reativa Indutiva trifásica 1A8-1A9 kvarL com 3 casas decimais
Potência reativa capacitiva trifásica 1AA-1AB kvarC com 3 casas decimais
Potência aparente trifásica 1AC-1AD kVA com 3 casas decimais
Factor de potência 1AE-1AF com 3 casas decimais
Frequência 1B0-1B1 Hz com 1 casa decimal
Tensão L1-L2 1B2-1B3 V com 1 casa decimal
Tensão L2-L3 1B4-1B5 V com 1 casa decimal
Tensão L3-L1 1B6-1B7 V com 1 casa decimal
Energia indutiva trifásica importada 1C4-1C7 kvarLh com 3 casas decimais
Energia capacitiva trifásica importada 1C8-1CB kvarCh com 3 casas decimais
Energia aparente trifásica importada 1CC-1CF kVAh com 3 casas decimais
Energia indutiva trifásica exportada 1D0-1D3 kvarLh com 3 casas decimais
Energia capacitiva trifásica exportada 1D4-1D7 kvarCh com 3 casas decimais
Energia aparente trifásica exportada 1D8-1DA kVAh com 3 casas decimais

8�1�6�- INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Tabela 32: Mapa de memória Modbus: Informações do equipamento

Parâmetro Direcção
Versão 2AF8
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        8.2.- PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

Para estas variáveis está implementada a função de leitura e de escritura.

8�2�1�- ESTADO DOS RELÉS
Tabela 33: Mapa de memória Modbus: Estado dos relés (Tabela 1)

Parâmetro Direcção
Estado dos relés 1, 2 e 3 BB8

Bit Descrição Estado
0x0001 Relé 1

1: Ativado
0: Desativado0x0002 Relé 2

0x0004 Relé 3

Nota: O estado dos relés só se pode modificar quando a gestão de cargas não críticas está 
em modo manual.
Nota: Os bits superiores, bit 3, 4, ... devem estar a 0 na função de escritura.

Tabela 34: Mapa de memória Modbus: Estado dos relés (Tabela 2)

Parâmetro Direcção Estado

Estado dos relés 4: Relé de corrente inversa 1 1: Ativado
0: Desativado

8�2�2�- OUTROS PARÂMETROS

Tabela 35: Mapa de memória Modbus: Outros parâmetros

Parâmetro Direcção
Injection Margin E8
Ativa o controlo remoto E6
Allowed injection E7

Nota: Para guardar na memória a modificação da Injection Margin mediante Modbus é ne-
cessário reiniciar o equipamento.
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 9�- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentação em CA

Tensão nominal 110 ... 240 V ~
Frequência 50 ... 60 Hz 
Consumo 6 ... 10 VA
Categoria da instalação CAT III 300V

Alimentação em CC

Tensão nominal 12 V 
Consumo 4 W
Categoria da instalação CAT III 300V

Circuito de Medição de Tensão                                                                       
Margem de medição de tensão 10 ... 300 V ~
Margem de medição de frequência 50 ... 60 Hz
Impedância de entrada 400 kΩ
Tensão mínima de medição (Vstart) 10 V ~
Categoria da instalação CAT III 300V

Circuito de Medição de Corrente
Corrente nominal (In) … / 250 mA
Sobrecarga eléctrica 105% In
corrente máxima, impulso < 1 s Segundo o sensor de corrente
Corrente mínima de medição (Istart) 10 mA
Categoria da instalação CAT III 300 V

Precisão das medições
Medição de tensão 0,5%
Medida de corrente 0,5%
Medida de potência 0,5%
Medida de energia 1%

Saídas de relés: Modelos CDP-G e CDP-DUO
Quantidade 4
Tensão máxima contactos abertos 250 V ~
Corrente máxima 6 A  ~
Potência máxima de comutação 1500 W  
Vida eléctrica 60 x 103 ciclos
Vida mecânica 10 x 106 ciclos

Entradas digitais
Quantidade 4
Tipo Contacto livre de potencial
Isolamento Isolado opticamente

Comunicações
Interface de utilizador Ethernet

Comunicações com o inversor
Bus de campo RS-232/RS-485/RS-422
Velocidade Em função do inversor (Ver notas de aplicação)
Bits de paragem  1
Paridade sem
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Comunicações (Continuação)
Comunicações com outros dispositivos

Bus de campo RS-485
Protocolo de comunicações Modbus
Velocidade 4800-9600-19200-38400
Bits de paragem 1
Paridade sem

Interface com o utilizador
Ecrã LCD alfanumérico
Teclado 4 teclas 
LED 6 LED

Características ambientais
Temperatura de trabalho -25ºC ... +70 ºC
Temperatura de armazenamento  -40ºC ... +85ºC
Humidade relativa (sem condensação) 95%
Altitude máxima 2000 m
Grau de protecção IP51

Características mecânicas
Dimensões (mm) Figura 72
Peso 250 gr
Envolvente Plástico UL94 - V0 auto-extinguível
Fixação calha DIN
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Figura 72: Dimensões CDP�

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

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

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

 11�- 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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 12�- CERTIFICADO CE
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 13�- CERTIFICADO UNE 217001 IN

                                                                                                    
 

Astrom Technical Advisor, S�L� c/Serrano, 8-28001� Madrid. Spain- Phone: + 34 91 146 01 10 www.astromta.com 
This document cannot be reproduced partially.      Nº 11212-1-CER-E1            Page 1 of 4 

 

Product Certificate Number 11212-1-CER-E1 

Applicant CIRCUTOR, S.A. 
Vial Sant Jordi, s/n  
08232 Villadecavalls. Barcelona, Spain 

Series/ Fronius Galvo / CDP / MC3 / GE CTX 

Model/ Fronius Galvo 2.5-1/ CDP-0 / MC3-63 / GE CTX 634052 

Type of generating unit Single Phase Inverter / Dynamic Power Controller 

Technical Data See page 2 and 3 

Standard  UNE 217001 IN: 2015: Requisitos y ensayos para sistemas que evi-
ten el vertido de energía a la red de distribución. 

 

Having assessed the test report number: 11212-1-TR performed by CERE Testing Laboratory based on the requirements of 
the EN ISO/IEC 17025:2005  

The above-mentioned generating unit complies with the requirements of the: UNE 217001 IN: 2015: Requisitos y ensayos 
para sistemas que eviten el vertido de energía a la red de distribución.  

This certification  is according the CERE internal process PET-CERE-09 Rev 9 based on the requirements of the EN ISO/IEC 
17065:2012. For this certification process the conformity assessment activities were based on:  

• Testing of production samples selected by CERE. 

• Audit of quality system according ISO 9001 with certificate number: QMS 140506-01/B issued by a certification 
body accredited according EN ISO/IEC 17021. 

• Inspection of the manufacturing process. 

 

This certificate cancels and supersedes the certificate number: 11212-1-CER. 

 
Madrid, March 07, 2017. This certificate is valid until February 27, 2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel Martínez Lavin 
Certification Manager 
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Astrom Technical Advisor, S�L� c/Serrano, 8-28001� Madrid. Spain- Phone: + 34 91 146 01 10 www.astromta.com 
This document cannot be reproduced partially.      Nº 11212-2-CER-E1            Page 1 of 5 

 

Product Certificate Number 11212-2-CER-E1 

Applicant CIRCUTOR, S.A. 
Vial Sant Jordi, s/n  
08232 Villadecavalls. Barcelona, Spain 

Series/ Fronius Primo / CDP / MC3 / GE CTX 

Model/ Fronius Primo 8.2-1 / CDP-0 / MC3-63 / GE CTX 634052 

Type of generating unit Single Phase Inverter / Dynamic Power Controller 

Technical Data See page 2, 3 and 4 

Standard  UNE 217001 IN: 2015: Requisitos y ensayos para sistemas que evi-
ten el vertido de energía a la red de distribución. 

 

Having assessed the test report number: 11212-2-TR performed by CERE Testing Laboratory based on the requirements of 
the EN ISO/IEC 17025:2005  

The above-mentioned generating unit complies with the requirements of the: UNE 217001 IN: 2015: Requisitos y ensayos 
para sistemas que eviten el vertido de energía a la red de distribución.  

This certification  is according the CERE internal process PET-CERE-09 Rev 5 based on the requirements of the EN ISO/IEC 
17065:2012. For this certification process the conformity assessment activities based on:  

• Testing of production samples selected by CERE. 

• Audit of quality system according ISO 9001 with certificate number: QMS 140506-01/B issued by a certification 
body accredited according EN ISO/IEC 17021. 

• Inspection of the manufacturing process. 

 

This certificate cancels and supersedes the certificate number: 11212-2-CER. 

 
Madrid, March 07, 2017. This certificate is valid until February 27, 2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel Martínez Lavin 
Certification Manager 
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Astrom Technical Advisor, S�L� c/Serrano, 8-28001� Madrid. Spain- Phone: + 34 91 146 01 10 www.astromta.com 
This document cannot be reproduced partially.      Nº 11212-4-CER-E1            Page 1 of 5 

 

Product Certificate Number 11212-4-CER-E1 

Applicant CIRCUTOR, S.A. 
Vial Sant Jordi, s/n  
08232 Villadecavalls. Barcelona, Spain 

Series/ Fronius Symo / CDP / MC3 / GE CTX 

Model/ Fronius Symo 15.0-3/ CDP-0 / MC3-63 / GE CTX 634052 

Type of generating unit Three Phase Inverter / Dynamic Power Controller 

Technical Data See page 2, 3 and 4 

Standard  UNE 217001 IN: 2015: Requisitos y ensayos para sistemas que evi-
ten el vertido de energía a la red de distribución. 

 

Having assessed the test report number: 11212-4-TR performed by Fundación Tecnalia Research and Innovation based on 
the requirements of the EN ISO/IEC 17025:2005  

The above-mentioned generating unit complies with the requirements of the: UNE 217001 IN: 2015: Requisitos y ensayos 
para sistemas que eviten el vertido de energía a la red de distribución.  

This certification  is according the CERE internal process PET-CERE-09 Rev 9 based on the requirements of the EN ISO/IEC 
17065:2012. For this certification process the conformity assessment activities were based on:  

• Testing of production samples selected by CERE. 

• Audit of quality system according ISO 9001 with certificate number: QMS 140506-01/B issued by a certification 
body accredited according EN ISO/IEC 17021. 

• Inspection of the manufacturing process. 

 

This certificate cancels and supersedes the certificate number: 11212-4-CER. 

 
Madrid, March 07, 2017. This certificate is valid until February 27, 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel Martínez Lavin 
Certification Manager 
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