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Soluções para proteção e 
monitorização de parques FV
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Combiner Box da CIRCUTOR

A proposta da CIRCUTOR consiste numa solução baseada nas Combiner Box e no sistema 
STM. A monitorização não só consiste na medição dos parâmetros de uma instalação FV e 
no seu envio massivo para o centro de controlo. Por isto mesmo, atualmente os sistemas 
STM, que se integram nas Combiner Box, incorporam uma potente capacidade de análise 
e gestão que garante, a todo o momento, o máximo rendimento do parque fotovoltaico.

Se a esta capacidade de gestão unirmos a integração das comunicações 
inalâmbricas baseadas na tecnologia LoRa, conseguimos uma redução do custo 
de montagem da rede de comunicações, mantendo as prestações necessárias 
para a ótima gestão, tanto das variáveis elétricas, como dos alarmes.

A solução completa passa pela integração de sistemas STM na Combiner Box, incluindo 
todos os elementos associados à proteção dos strings, aos fusíveis, ao interruptor 
seccionador de saída e às proteções necessárias no caso de ocorrer uma sobretensão.

PROT EÇ ÃO E MONI TOR IZ AÇ ÃO DE PA RQUE S F OTOVOLTA ICO S
—

IN T RODUÇ ÃO
—

Geração Fotovoltaica

As alterações climáticas e o aquecimento global já são uma realidade e a única opção que 
temos para alterar esta situação é a utilização de energias eficientes e sustentáveis que 
nos assegurem que o nosso planeta será um lugar habitável para as futuras gerações.

Já não é só potenciar as energias renováveis, mas sim procurar a máxima 
eficiência deste tipo de instalações. Portanto, necessitamos de sistemas capazes 
de monitorizar, supervisionar e gerir as instalações de forma permanente e 
interagir com todos os seus elementos, assegurando o seu ótimo rendimento.



STM-H
Analisadores para strings fotovoltaicos
Com medição mediante transformadores de efeito Hall

Medição indireta através de transformadores 
de efeito Hall, até 50 ou 100 A (de acordo com o modelo)

Modelos de 6, 10 ou 20 canais de medição

Autoalimentado pelo 
conversor CC: 1500 Vcc a 24 Vcc

Comunicação inalâmbrica 
baseada no protocolo LoRa

Medições de temperatura mediante sonda Pt100

3 entradas digitais

STM-H6 | STM-H10 | STM-H20

STM

STM-S
Analisadores para strings fotovoltaicos
Com medição mediante shunts

Medição direta através de Shunts, 
até 30 ou 45 A (de acordo com o modelo)
 
Modelos de 12 ou 24 canais de medição

Autoalimentado pelo 
conversor CC: 1500 Vcc a 24 Vcc

Comunicação inalâmbrica 
baseada no protocolo LoRa

Medições de temperatura mediante sonda Pt100

3 entradas digitais

STM-S12 | STM-S24

 





 





 





 





Sistema inteligente para a monitorização 
de strings fotovoltaicos

O STM é um equipamento de monitorização que permite 
adaptar-se facilmente às necessidades da instalação. A 
sua capacidade para a monitorização dos dados e para a 
possibilidade de o integrar em qualquer SCADA, utilizando 
comunicações cabladas ou inalâmbricas, fazem do STM o 
equipamento ideal para gerir os parâmetros mais importantes 
de uma instalação.



Medição direta com shunt Medição indireta com  
transformador de efeito Hall

Este equipamento dispõe de um borne 
de entrada de inserção nula no qual se 
conecta um string, ou uma combinação de 
vários strings a medir. A medição através 
de shunt assegura a melhor precisão na 
medição. A corrente máxima é de 45 A.

No sistema tradicional de monitorização, os dados são 
enviados a cada segundo, o que pressupõe uma saturação das 
comunicações com o SCADA que gere o parque fotovoltaico, 
além disso, os alarmes são programados no servidor e são 
o resultado da análise de um grande volume de dados.

Ao incorporar o STM nas Combiner Box conseguimos uma 
otimização das comunicações uma vez que ao enviar a 
média das correntes a cada 15 minutos (tempo programável) 
reduz-se, de forma responsiva, o tráfego de dados.

Comunicável

Configura, in situ, os equipamentos 
STM via comunicações inalâmbricas, 
mediante smartphone ou tablet, sem 
necessidade de utilizar um PC.

Compacto

Robusto
O novo STM permite integrar, de forma 
compacta, num único equipamento, 
tanto os elementos de medição, através 
de shunt ou de transformadores 
de efeito Hallo, como a eletrónica 
de controlo e comunicações.

Inteligente

Gestão integrada de alarmes:
 I Corrente inversa (placa com defeito)
 I Baixo rendimento de string 

(comparação de correntes entre 
strings). 

Cálculos automáticos de médias 
(RMS/configurável): Tensão, 
corrente e potência.

Graças à medição indireta, o STM é capaz de 
medir, sem interromper o circuito elétrico, 
o seguinte intervalo de correntes:

 I 10 ou 20 canais de até 50 A 
 I 6 canais de até 100 A.

Dois tipos de medição de acordo com a necessidade

Tudo aquilo de que necessita para uma medição eficiente

A MEDIÇ ÃO M A IS PREC IS A E V I TA IN T ERRUP ÇÕE S N A MEDIÇ ÃO

A forma mais fácil de programar o seu dispositivo

O sistema SMT incluído em todas as soluções de String 
Box dispõem de comunicação Bluetooth para a sua 
programação em campo mediante smartphone ou tablet, 
descarregando gratuitamente a App MyConfig.

Desta forma, é possível a configuração de cada STM 
de forma rápida, fácil e segura, evitando a utilização 
de um computador portátil em campo.



Bus de comunicação
Ethernet (Modbus TCP)

SCADA

LAN/WAN

Assim comunicam as suas Combiner Box

Sistema inalâmbrico LoRa

Solução inalâmbrica com comunicações LoRa. Este 
tipo de comunicações utiliza uma tecnologia de 
transmissão de dados inalâmbrica de longa distância. 
(< 15 km) e combinada com a supervisão de Strings, é o 
sistema de comunicação mais eficiente do mercado.

 I Modelo STM-LoRa com comunicações 
inalâmbricas mediante sistema LoRa

 I Longas distâncias (< 15 km)
 I Compatível com o software genérico Modbus
 I Compatível com LoRa-Ethernet com 

porta Ethernet (Modbus-TCP)
 I Compatível com o software SCADA.

Serviços Circutor de valor adicional

 I Gráfico com má visibilidade.

 I Gráfico com boa visibilidade.
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Análise da cobertura das comunicações 
inalâmbricas (Ground Mapping).
Para determinar o número de Gateways (Equipamentos 
que permitem a ligação entre o SCADA e as Combiner Box) 
necessários para cobrir as comunicações inalâmbricas, em 
primeiro lugar realiza-se um processo de Ground Mapping, 
ou análise teórica da cobertura das comunicações LoRA, no 
terreno do parque FV, utilizando ferramentas informáticas 
que simulam a propagação deste tipo de sinal.

Simulação de cobertura LoRa
Mediante o estudo dos especialistas da Circutor, gera-se um mapa do 
terreno onde se indica a vermelho a posição exata de cada uma das 
Combiner Boxes, e visualiza-se o nível de cobertura do sinal LoRa. 
Na imagem inferior, situada à esquerda, aprecia-se a orografia do 
terreno e a localização das diferentes Combiner Box que formam o 
parque FV. Nos gráficos da direita apreciam-se os desníveis do terreno 
indicando se existe uma boa ou má cobertura entre dois pontos.

Uma vez definidos os pontos de instalação de cada Combiner Box, 
realizam-se gráficos de visão entre estas e os inversores para 
verificar os pontos de cobertura do sinal LoRa, determinando se 
a comunicação entre estas será correta ou existirá um problema 
de cobertura. Os resultados desta análise dependerão, em grande 
medida, da orografia do terreno e, em menor grau, das distâncias.

Se o resultado teórico não for de todo satisfatório, normalmente 
em unidades com uma orografia muito complexa, a Circutor 
oferece um serviço de colocação em funcionamento, onde técnicos 
especialistas deslocam-se à instalação para realizar testes e 
medições de radiofrequência, determinando exatamente onde 
instalar os diferentes Gateways LoRa, assegurando a correta 
comunicação do sistema de monitorização com o centro de gestão.



Combiner Box

Combiner box de Nível 1 monitorizada com Shunt
Esta Combiner Box dispõe de uma série de entradas que 
admitem agrupamentos de strings simples ou duplos, 
protegendo cada uma das entradas de sobrecorrentes. 

As características deste modelo de Combiner Box são as seguintes:
 I Fusíveis de proteção de strings de até 30  
 I Proteção contra sobretensões mediante 

um dispositivo de tipo II ou I+II
 I Seccionador que permite interromper o circuito em carga. 
 I Monitorização de cada canal mediante Shunt
 I Alimentação dos equipamentos de monitorização 

mediante um conversor CC/CA de 1500 V/24 V
 I Comunicação Wireless baseada no protocolo LoRa
 I Entrada dos strings através dos prensa-

cabos ou de conectores tipo MC4
 I Grau de proteção IP65
 I Classe de isolamento tipo II
 I Dispositivos compensadores de pressão que evitam o 

surgimento de condensação dentro do revestimento.

Combiner Box de Nível 1 monitorizada com transformador de efeito 
Hall
Esta Combiner Box dispõe de uma série de entradas de grande 
amperagem que admitem agrupamentos de strings duplos ou 
triplos, protegendo cada uma das entradas de sobrecorrentes. 

As características deste modelo de Combiner Box são as seguintes:
 I Fusíveis de proteção de strings de até 50 A
 I Proteção contra sobretensões mediante 

um dispositivo de tipo II ou I+II
 I Seccionador que permite interromper o circuito em carga
 I Monitorização de cada canal mediante 

transformador de corrente de efeito Hall
 I Alimentação dos equipamentos de monitorização 

mediante um conversor CC/CA de 1500 V/24 V
 I Comunicação Wireless baseada no protocolo LoRa
 I Entrada dos strings através dos prensa-

cabos ou de conectores tipo MC4
 I Grau de proteção IP65
 I Classe de isolamento tipo II
 I Dispositivos compensadores de pressão que evitam o 

surgimento de condensação dentro do revestimento.

A Circutor dispõe de diferentes tipos de modelos de 
Combiner Box de acordo com as necessidades de cada 
instalação, tanto para nível 1, como para nível 2.

O design destes equipamentos pode ser configurado de 
acordo com a prescrição, pelo que a nossa equipa de 
design pode oferecer uma solução “feita à medida” para 
cobrir as necessidades de qualquer projeto para a gestão 
da geração de energia em parques fotovoltaicos.

Soluções para proteção  
e monitorização de parques FV



Combiner box de Nível 2 monitorizada com transformador Hall
Esta Combiner Box agrupa as correntes que advêm das 
Combiner Box de nível I protegendo cada uma das entradas de 
sobrecorrente com um fusível do tipo NH1 de grande amperagem.

As características deste modelo de Combiner Box são as seguintes:
 I Fusíveis de proteção de entrada de tipo NH1 
 I Proteção contra sobretensões mediante 

um dispositivo de tipo II ou I+II 
 I Seccionador que permite interromper o circuito em carga
 I Monitorização de cada canal mediante 

transformador de corrente de efeito Hall 
 I Alimentação dos equipamentos de monitorização 

mediante um conversor CC/CA de 1500 V/24 V 
 I Comunicação Wireless baseada no protocolo LoRa
 I Entrada dos strings através dos prensa-cabos
 I Grau de proteção IP65
 I Classe de isolamento tipo II
 I Dispositivos compensadores de pressão que evitam o 

surgimento de condensação dentro do revestimento.

Combiner Box de Nível 1 para projetos com Remonitorização
Esta solução permite integrar a monitorização nos parques FV 
que só têm armários de proteção nos quais não se incorporou 
nem a medição da corrente dos strings, nem a da tensão.

As características deste modelo de Combiner Box são as seguintes:
 I Comunicações inalâmbricas LoRa
 I Medição com transformador de efeito Hall
 I Alimentação dos equipamentos de monitorização 

mediante um conversor CC/CA de 1500 V/24 V
 I Proteção contra sobretensões mediante um dispositivo de tipo II
 I Entrada dos strings através dos prensa-

cabos ou de conectores tipo MC4
 I Grau de proteção IP65
 I Classe de isolamento tipo II
 I Dispositivos compensadores de pressão que evitam o 

surgimento de condensação dentro do revestimento.

Gateway LoRa
Acessório para realizar na ligação entre os equipamentos STM 
com comunicações inalâmbricas LoRa instalados nas Combiner 
Box e o software scada instalado no centro de gestão.

Os equipamentos STM-C-LoRa enviam informação ao Gateway 
LoRa de forma inalâmbrica e este converte-as no protocolo 
Modbus-TCP para serem enviadas em tempo real para o 
SCADA de controlo da unidade fotovoltaica, incluindo no seu 
interior conversores de meio e elementos de proteção.

Adequado para a instalação nas imediações dos inversores, 
totalmente preparado para a sua instalação em intempéries. 

Acessórios de comunicação

Código Tipo Descrição

E83G020021 Kit 
GW LoRa ETH

Kit de comunicações Gateway LoRa-Ethernet 
com elementos de montagem incluídos

E83G020020 GW LoRa ETH Kit de comunicações Gateway LoRa-Ethernet
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