
Em adição às informações apresentadas a seguir, é obrigatório ler e observar as
informações de segurança e instruções de instalação presentes no manual de instruções.
Os documentos técnicos e o software de interface e gestão do produto estão disponíveis
na página Web.
Os equipamentos devem ser utilizados em conformidade com este manual e com os
demais documentos da ABB. Caso contrário, as proteções presentes e o desempenho
garantido para o inversor podem ser afetados.

Inversores solares ABB

Guia rápido de instalação
TRIO-50.0-TL-OUTD
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6.

Os rótulos do inversor contém a marcação de conformidade, os dados técnicos e a identificação do equipamento e do fabricante.
Os rótulos a seguir são meramente ilustrativos: com efeito, há outros modelos de Caixas de Conexões CC e Caixas de Conexões CA disponíveis.

Vdc max 1000 V
Vdc MPP 300 - 950 V
Vdc, Full Power 480 - 800 V
Idc max 110 A
Isc max 160 A

400 V  3Ø
50 / 60 Hz
50000 W
45000 W

77 A

POWER MODULE
(COMPONENT OF MODEL TRIO-50.0-TL-OUTD)

MODEL:
TRIO-50.0-TL-OUTD-POWER MODULE

SOLAR INVERTER
MODEL:
TRIO-50.0-TL-OUTD

Vacr

fr

Pacr (cosφ= 1)

Pacr (cosφ= ± 0.9)

Iac max

Made in Italy

30
minutes

-20 to + 60 °C      IP54 Cooling
-4 to + 140 °F          Section

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

www.abb.com/solar

PROTECTIVE CLASS: I

MÓDULO DE POTÊNCIA CAIXA DE CONEXÕES CC CAIXA DE CONEXÕES CA

Os rótulos afixados ao equipamento NÃO podem ser removidos, manchados, sujos, ocultos etc.

1. Modelo do inversor ou da caixa de conexões
2. Número de Peça do inversor ou da caixa de conexões
3. Número de Série do inversor ou da caixa de conexões
4. Semana/ano de fabricação

Rótulo de
identificação

MODEL
NAME

No manual e/ou, em alguns casos, no equipamento, as zonas de perigo ou risco são identificadas por sinais, rótulos, símbolos ou ícones.

Sempre consulte o manual
Alerta geral –
Informações de
segurança importantes

Nível de tensão perigoso Superfícies quentes

IP65 Proteção nominal do
equipamento

Faixa de temperaturas
Sem
transformador de
isolação

Respectivamente corrrentes
contínua e alternada

Polos positivo e negativo da tensão
de entrada (CC)

Sempre use os trajes de
segurança e/ou equipamentos de
proteção individuais

Ponto de conexão do
aterramento de
proteção

Tempo de descarga da energia
armazenada

P/N:PPPPPPPPPPP

WO:XXXXXXX

SO:SXXXXXXXX Q1

SN:YYWWSSSSSS

WK:WWYY

01

02

03

04

Um técnico especializado com bom conhecimento das condições da instalação, dos dispositivos a instalar externamente ao inversor e quanto a haver ou não integração a um
sistema já existente deve ser responsável por escolher o modelo do inversor.
O módulo de potência é o mesmo para todos os inversores, mas as diferentes caixas de conexões CC ou CA dependerão do projeto local:
- Modelos de caixas de conexão CC: -S, -SX, SY.
- Modelos de caixas de conexão CA: -S, SX.
Componentes principais

0101 Suporte de montagem 27

02 Caixa de conexões CC

03 Módulo de potência

04 Painel do conector de desengate rápido

05 Caixa de conexões CA

06 Alças (opcionais)

07 Garfos metálicos de travamento

08 Painel dianteiro

09 Placa de comunicações e controle

10 Fusíveis de elementos série do lado positivo (+)

11 Prensa-cabos CC

12 Placa de filtro CA

13 Borneira de entrada CC

14 Seccionadora CC

15 Dispositivo CC de proteção contra surtos

16 Prensa-cabos CA individual PG42

17 Borneira de saída CA

18 Dispositivo CA de proteção contra surtos

19 Conectores de entrada (mppt)

20 Terminal de aterramento

21 Válvula anti-condensação

22 Fusíveis dos elementos série do lado negativo (-)

23 Conectores de desengate rápido

24 Espaçadores

26 Dissipador de calor

28 Suporte de estabilização

29 Molas condutoras

31

32 Suportes de aterramento

33 Tampa M20 para antena de Wi-Fi

34 Prensa-cabos de manutenção PG21

35 Prensa-cabos de manutenção PG16

36 Seccionadora CA

37 Pontos de acoplamento do suporte de aterramento

Componentes disponíveis para todos os modelos de caixas de
conexão CC Quantidade

Conectores de relés configuráveis 2

Conectores de sinais de comunicação e controle 2

Gaxeta de dois furos para prensa-cabos de sinais PG21
34 e tampa

2 + 2

Gaxeta de dois furos para prensa-cabos de sinais PG16
35 e tampa

1 + 1

Porca sextavada M6 para grampear o terminal de
aterramento à caixa de conexões CA 1

Arruela serrilhada M6 para fixar o terminal de
aterramento à caixa de conexões CA 2

Documentação técnica

Componentes disponíveis para as caixas de conexão CC
dos modelos -SX / -SY Quantidade

Porta-fusíveis
12 ou 16 (conforme o

tipo de caixa de
conexões)

Fusíveis de elementos série negativos
22 (gPV – 1000Vcc – valor nominal
máximo 20A)

12 ou 16 (conforme o
tipo de caixa de

conexões)

Transporte e manejo
O transporte do equipamento, em especial o rodoviário, será executado de forma adequada
para proteger os componentes contra impactos violentos, umidade, vibrações etc.

Içamento
Os meios de içamento utilizados devem ser adequados para
suportar o peso do equipamento. Utilize o kit de manipulação 06

(número de peça ABB “ Kit de manejo do TRIO ”) para manipular
corretamente o módulo de potência. Não levante o inversor por
sua tampa.

Desempacotamento e inspeção
Os componentes da embalagem devem ser descartados em conformidade com todas as leis e
regulamentos aplicáveis no país de instalação do equipamento. Ao abrir a embalagem,
verifique se o equipamento não apresenta danos e certifique-se de que todos os componentes
estão presentes. Se você encontrar qualquer defeito ou dano, pare de desempacotar, contate
a transportadora e informe imediatamente o departamento de Manutenção da ABB.
Peso das unidades do equipamento

Modelo Peso
Módulo de potência
Caixa de conexões CC
Caixa de conexões CA

66 kg
Padrão/-S: 13kg
Padrão/-S: 14kg

-SX / -SY : 14 kg
-SX : 15 kg

M12
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Made in Italy
PROTECTIVE
CLASS: I

-20 to + 60 °C
-4 to +140 °F

MODEL:

DCWB-SY-TRIO-50.0-TL-
OUTD

www.abb.com/solar

DC WIRING BOX
(COMPONENT OF MODEL TRIO-50.0-TL-OUTD)

Local e posição de instalação
- Consulte os dados técnicos para confirmar o atendimento às especificações ambientais.
- É aceitável instalar a unidade em local exposto à luz solar direta.
- Não instale em espaços fechados nos quais o ar não circule livremente.
- Sempre garanta a vazão livre e não bloqueada do ar em torno do inversor, prevenindo o superaquecimento.
- Não instale o equipamento próximo a substâncias inflamáveis (distância mínima: 3m).
- Não instale o equipamento em paredes de madeira ou outras superfícies inflamáveis.
- Não instale em recintos habitados ou nos quais esteja prevista a presença prolongada de pessoas ou animais,

devido ao nível de ruído esperado durante a operação. O nível sonoro é fortemente influenciado por sua localização
(por exemplo: a superfície ao redor do inversor, o ambiente etc.) e pela qualidade da rede elétrica.

- Instale em parede ou estrutura capaz de suportar o peso do inversor.
- Instale vertical ou horizontalmente  (ou seja, com o inversor sobre as próprias costas), com a inclinação dentro do

máximo permitido indicado nas figuras ao lado.
- Mantenha os espaçamentos e folgas mínimos entre inversores como indicado nas figuras ao lado para prevenir

limitações à circulação do ar.
- Garanta a disponibilidade de espaço para trabalhar na frente do inversor, para acesso à caixa de conexões.
- Se possível, instale na altura dos olhos para que os LEDs fiquem bem visíveis.
- Instale a uma altura que possibilite a manutenção do equipamento, considerando seu tamanho e peso.
- Posicione múltiplos inversores lado a lado, preservando os espaçamentos mínimos (medidos a partir das arestas

externas dos inversores).
- Também é possível posicionar múltiplos inversores de forma escalonada. Os espaçamentos mínimos para arranjos

escalonados incluirão a largura do inversor mais folgas adicionais para os inversores situados acima ou abaixo.
- Todas as instalações em altitudes superiores a 6500 pés (2000m) devem ser avaliados pela ABB Vendas Técnicas

para identificar a correta redução de desempenho em termos de saída.

Não bloqueie o acesso às seccionadoras CA e CC.
Consulte os termos e condições da garantia, evitando anular a garantia com uma instalação inadequada.
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Montagem em parede vertical

1. O suporte 01 é fornecido como duas peças separadas, monte-as com os
quatro parafusos rebaixados M5x14 (FIG. 1).

2. Instale as duas porcas cativas nos pontos de fixação B.
3. Posicione o suporte 01 perfeitamente nivelado na parede e utilize como

gabarito de furação. (FIG. 1)
4. A escolha da quantidade e disposição adequada dos pontos de fixação é

de responsabilidade do instalador. A escolha deve tomar por base o tpo
de parede, quadro ou outro suporte, os tipos de âncoras utilizados e sua
capacidade de suportar 4 vezes o peso do inversor (4x95 kg = 380kg,
para todos os modelos). Acople o suporte à parede com ao menos 10
parafusos de fixação. Conforme o tipo de âncora escolhido, faça as 10
furações A necessárias para montar o suporte. Ponha ao menos quatro
parafusos no lado de cima e quatro no de baixo, e os demais (até um total
de 20) em qualquer dos dois. (FIG. 1)

FIG 1

Made in Italy
PROTECTIVE
CLASS: I

-20 to + 60 °C
-4 to +140 °F

MODEL:

ACWB-SX-TRIO-50.0-TL-
OUTD

www.abb.com/solar

AC WIRING BOX
(COMPONENT OF MODEL TRIO-50.0-TL-OUTD)

NÃO NÃO

OK

OK

OK OK

OK

OK

OK OK

15cm 15cm50cm

20cm50cm30cm

NÃO

OK

OK

MÁX. 75°

15° MAX

NÃO

NÃO

Suporte de instalação vertical

Suporte de instalação horizontal

B

3038 Garfos plástico de travamento 30 30 5. Acople o suporte à parede ou quadro. (FIG. 1)
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Componentes disponíveis no kit de suportes Quanti
dade

(kit
vertical)

Quantida
de (kit

horizontal)

27 Pinos traseiros acoplados à traseira
do inversor

32

30 Prensa-cabos CA individual M32
(não incluso)
Suporte para armazenamento de
painéis de desengate rápido

Suporte 01 para montagem vertical em parede 1 0

Suporte 01 para montagem horizontal 0 1

Parafusos sextavados rebaixados M5 x 14 para
montagem do suporte de acoplamento

4 10

Parafuso sextavado M6x16 (4 para crimpar os
suportes de aterramento e 2 para porcas
cativas)

6 6

Suportes de estabilização para fixar o Módulo
de potência à caixa de conexões

2 2

Espaçadores traseiros 24 para alinhamento à
parede (instalação vertical)

4 0

Suportes de aterramento 32 para conxão entre
módulo de potência e caixa de conexões 2 2

Arruela plana M6 (4 para suportes de
aterramento e 2 para porcas cativas) 6 6

Arruela serrilhada M6 para grampear o suporte
de conexão de aterramento 4 4

Molas condutoras 6 6
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As conexões pelo lado CC podem variar conforme o modelo da caixa de conexões.
Modelos Padrão/-S
Nestes modelos, a caixa de conexões CC do arranjo fotovoltaico é conectada ao inversor pela borneira CC 13 com a inserção do cabo no prensa-cabos CC 11.
- Verifique se os cabos CC têm diâmetro de 13-21 mm, secção transversal de até 95mm2, e são de cobre ou alumínio.
- Desatarraxe o prensa-cabos e tire sua tampa.
- Passe o cabo CC pelo prensa-cabos 11 .
- Conecte o arranjo fotovoltaico (+ e -) à borneira de entrada CC 13 (torque de aperto de 20Nm).
- Depois de concluir, volte e confirme a polaridade correta de cada elemento série.
- Submeta cada condutor a um teste de puxada para confirmar que as conexões estão firmes.
Modelos -SX/-SY
Nestes modelos de caixa de conexões CC o arranjo fotovoltaico é conectado ao inversor pelos conectores de engate rápido (MPPT) 19 que ficam ao fundo da parte mecânica. Os
conectores de engate rápido estão divididos em 4 grupos de:

- Versão -SX: 3 ou 4 pares de conectores de engate rápido, conforme o modelo de caixa de conexões (total de 12 ou 16 pares)
- Versão -SY: 3 pares de conectores de engate rápido

- Consulte no documento “String inverters – Product manual appendix” disponível na página Web ABB www.abb.com/solarinverters a marca e modelo de conectores de engate
rápido usados no inversor. A partir do tipo de conectores de engate rápido instalado em seu inversor, é necessário usar o mesmo modelo para as contrapartes respectivas
(depois de conferir qual é a contraparte correspondente na página Web do fabricante ou junto à ABB).

Usar uma contraparte que não corresponda ao conector de engate rápido instalado no inversor pode danificar seriamente o inversor e
anula a garantia do produto.

- Conecte cada elemento série aos conectores de engate rápido apropriados (+ e -) conforme os diagramas de cabeamento do local e faça um teste de
puxada para conferir se a conexão está firme.
Se alguma entrada de elemento série não for utilizada, confira se há painéis protegendo os conectores e instale os que faltarem. Essa operação é necessária
para vedar o inversor e evitar danos ao conector livre, que pode ser usado posteriormente.

- Confirme o acendimento do LED VERDE correspondente a cada fusível negativo. Se o LED verde estiver apagado ou, em alguns casos, aceso muito fracamente, o elemento série
estará em polaridade invertida. Concluídas as conexões e conferidos os elementos série de entrada, instale os fusíveis do lado negativo (disponíveis com o kit fornecido).

Essa operação DEVE ser executada de forma segura, portanto: Instale os fusíveis usando proteção apropriada (por exemplo: luvas isolantes de classe “0”).
Caso contrário, tire os elementos série conectados na entrada, instale os fusíveis fornecidos e conecte os elementos série conferidos.

- Concluído o cabeamento, fixe o painel dianteiro 08 à caixa de conexões CC (8 parafusos, torque de aperto 2,4Nm).

- Instale as 3 molas condutoras 29 entre o painel do módulo de potência 03 e o painel da caixa de conexões CC, nas áreas sem pintura. (Seção 6 – FIG. 9)

11.
Consulte no manual as informações detalhadas sobre as conexões e funções disponíveis na placa de comunicação e controle.
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O procedimento de comissionamento é o seguinte:
Toda configuração do inversor deve ser feita via software Aurora Manager LITE. O software e seu próprio manual estão disponíveis em www.abb.com/solarinverters.
- Confirme a instalação e fixação de todos os cabos e painéis.
- Feche (LIGUE) a seccionadora CA externa. Por ora, deixe a seccionadora CA do inversor DESLIGADA.
- Feche (LIGUE) as seccionadoras CC.
- Veja o LED “Alimentação” verde começar a piscar alguns segundos após fechada a seccionadora CC.
- Aguarde até o LED “Alarme” amarelo acender e permanecer aceso, indicando a ausência de rede elétrica CA.
- Feche (LIGUE) a seccionadora CA do inversor.
- Veja o LED amarelo apagar, enquanto o LED verde continua piscando pelo tempo de o inversor rodar alguns auto testes e verificações da rede. O tempo necessário varia de 30

segundos a alguns minutos, conforme as condições da rede e as normas.
- Veja o LED verde parar de piscar e permanecer ACESO, depois de concluídos os auto testes e verificações da rede, com o início de produção de energia da parte do inversor.

1. A faixa de tensões de saída pode variar, conforme os padrões de rede específicos do país.
2. A faixa de frequências de saída pode variar, conforme os padrões de rede específicos do país.
3. Em caso de falha, é limitada pelo dispositivo de proteção externo no circuito CA.
4. Consulte o documento “String inverters – Product manual appendix” disponível na página Web da ABB (www.abb.com/solarinverters) a marca e o modelo do conector de engate rápido usado no inversor.
5. A corrente máxima permitida para cada grupo de entradas (3 ou 4 elementos série, conforme a versão de caixa de conexões CC) é de 54A.
Observação: aquelas características que não estiverem listadas especificamente  nesta ficha de dados não constam do produto.

Confirme se a polaridade de entrada do arranjo fotovoltaico está correta e não há corrente de fuga ao terra.
Expostos ao sol, os painéis fotovoltaicos fornecem tensão CC ao inversor.
A seccionadora CC desconecta a corrente CC dos painéis fotovoltaicos em sua posição “DESLIGADA”. O inversor para de produzir energia, mas NÃO desconecta a CA
da rede. Para evitar os riscos de eletrocussão, todas as operações de conexão devem ser executadas com a seccionadora CA externa (lado da rede) do inversor aberta
e travada.
Alerta! Os inversores objeto deste documento NÃO TEM TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO (são do tipo “sem transformador”). Essa topologia implica no uso de
painéis fotovoltaicos isolados (Classe A na classificação da IEC 61730) e na necessidade de manter o gerador fotovoltaico flutuante em relação ao potencial de terra:
nenhum terminal do gerador pode estar conectado ao terra. Para uma conexão diferente dos elementos fotovoltaicos em série no caso de instalação do kit de
aterramento da entrada negativa, é obrigatório utilizar transformador de isolamento. Para mais informações, consulte o guia de instalação rápido “TRIO-50.0/60.0-
GROUNDING KIT”.
Se os elementos série de entrada forem conectados em paralelo, será obrigatório que estejam sob as mesmas condições de instalação (mesmos tipos, inclinações e
orientações dos painéis e mesma quantidade de conjuntos de painéis). Certifique-se de manter a conformidade com a corrente máxima de entrada dos conectores de
engate rápido.

Dimensionamento do disjuntor de proteção da carga (seccionadora CA) e do cabo de linha
É necessário instalar, para proteger a linha de conexão CA do inversor contra sobrecorrentes, um dispositivo com as seguintes características:

Instalada proteção diferencial, ela deve
cobrir os seguintes requisitos:
- Tipo de proteção diferencial: A/AC
- Sensibilidade diferencial: 500mA

Características e dimensionamento do cabo de linha
A conexão CA é trifásica (conexão a três cabos 3W+PE ou a quatro cabos 4W+PE,
somente em sistema estrela aterrado). a secção transversal do condutor de linha CA
deve ser dimensionada para evitar a desconexão indesejada do inversor em relação à
rede de distribuição em função de uma impedância excessivamente elevada na linha
que conecta o inversor ao ponto de fornecimento de energia.
Os valores são calculados sob condições de alimentação nominal, considerando:
1. uma perda de potência máxima de 1% ao longo da

linha.
2. uso de cabo de cobre com isolante de borracha HEPR,

disposto ao ar livre.

27 ÷ 35 mm

máx 70 mm2

(-S/-SX)

máx 95 mm2

(Padrão)

Secção transversal
do condutor de linha

25 mm²
35 mm²
50 mm²
70 mm²
95 mm²

Comprimento máximo
do condutor de linha

33 m
46 m
66 m
92 m

122 m

27

27

24

A

B

04

24

FIG 4
02

38

38

08

04
08

A

B

D

C

38

38

38

37

32

37

32

27

23

23

28

07

08

08

37

32
37

29

Para evitar o risco de eletrocussão, abra e trave a seccionadora CA antes de conectar os condutores CA e sempre que precisar remover o painel da caixa
de conexões CA. È necessário usar os EPIs apropriados.

Cuidado! Conecte o aterramento (aterramento de proteção) antes de começar as conexões à rede elétrica.

Instalação dos cabos CA:
Para fazer as conexões, passe um cabo blindado por um prensa-cabos CA individual 16, ou cabos separados por prensa-cabos CA individuais 30. A solução padrão é usar um
prensa-cabos CA individual 16. Se você precisar usar 5 prensa-cabos CA individuais 30, eles devem ser de tamanho M32.
- Desatarraxe os prensa-cabos e tire as tampas.
- Passe os cabos, de secção transversal apropriada, pelos prensa-cabos.
- Conecte o cabo de aterramento ao ponto de conexão do aterramento de proteção 20.
- Conecte os condutores da rede (R, S, T e neutro) aos respectivos terminais na borneira de saída CA 17, no modelo padrão, ou diretamente à seccionadora 36, para os modelos -S e

-SX. Respeite a ordem das fases de saída (R, S, T) indicada no rótulo próximo às conexões de saída.
- Teste cada cabo com uma puxada para conferir se a conexão está firme.
- Concluídas as conexões na borneira, atarraxe firmemente os prensa-cabos e confira se estão firmes.

Para a caixa de conexões CA – Modelo padrão
- Os condutores CA (diâmetro de 25-31 mm, secção transversal até 95mm2, cobre ou alumínio, torque de 20Nm) serão conectados à borneira 17 dentro da caixa de conexões CA.
Para a caixa de coneões CA – modelos -S/-SX
- Os condutores CA (diâmetro de 25-31 mm, secção transversal até 70mm2, cobre, torque de 2,5Nm) serão conectados à seccionadora CA 36 dentro da caixa de conexões CA.

A seccionadora está projetada para cabos de cobre. Para usar cabos de alumínio, termine o cabo de alumínio com um terminal bimetálico.

- Ajuste a chave S1 na placa de filtro CA 12 conforme a configuração da conexão à rede: selecione “3WIRES” para conexão estrela sem neutro
(L1+L2+L3+GND) ou “4WIRES” para conexão estrela com neutro (L1+L2+L3+Neutro+GND).

- Antes de conectar o inversor à rede de distribuição, ajuste o padrão do país usando os dois seletores rotativos a05. A tabela
mostra o padrão de rede conforme a posição das seletoras rotativas a05.

- A lista de padrões de rede da tabela era válida no momento da publicação do QIG e do manual deste produto. Ligado o inversor, as configurações de rede
elétrica só podem ser alteradas durante as primeiras 24 horas de operação. É necessário haver tensão CC.

- Concluído o cabeamento, fixe o painel dianteiro 08 na caixa de conexões CA (8 parafusos, torque de aperto de 2,4Nm).
- Instale as 3 molas condutoras 29 entre o painel do módulo 03 e o painel da caixa de conexões CA nas áreas sem pintura. (Seção 6 – FIG. 9)

A tabela mostra os componentes
e conexões principais disponíveis
na placa de comunicação e
controle 09. Cada cabo de
conexão chega à placa de
comunicação pelos prensa-cabos
de manutenção 34 35.

6. Instale os espaçadores 24 nos dois pinos de acoplamento traseiros 27
inferiores do módulo de potência. Isso evita a inclinação para trás quando
o módulo de potência pender do suporte. (FIG. 2)

7. Ice o módulo de potência até o suporte com as alças 06 (opcionais) ou os
olhais M12 (opcionais), ou outro dispositivo de içamento apropriado. (FIG.
2)

8. Deslize as cabeças dos dois pinos de acoplamento traseiros 27 superiores
nas ranhuras           do suporte e confirme que as ranhuras           do
suporte estão alinhadas com a linha nas laterais do módulo de potência;
isso indica que estão posicionados corretamente. (FIG. 2)

9. Remova as alças ou olhais (se aplicável).
10. Remova os painéis dos conectores de desengate rápido como segue:

- Puxe o garfo de travamento metálico 07 para fora de A (FIG. 3)
- Puxe e extraia o painel B do conector de desengate rápido (FIG. 3)
- Reserve as duas peças. Elas serão necessárias em uma etapa posterior.

11. Ajuste as seccionadoras da caixa de conexões em “0”, ou não será
possível remover o painel.

12. Desatarraxe os 8 parafusos que seguram os painéis 08 dianteiros da caixa
de conexões CC 02 e da caixa de conexões CA 05. (FIG. 4)

13. Instale espaçadores 24 no pino de acoplamento traseiro 27 inferior de cada
caixa de conexões. Isso evita a inclinação para trás quando a caixa de
conexões pender do suporte. (FIG. 4)

14. Remova os painéis dos conectores de desengate rápido 04 de ambas as
caixas de conexões (veja no passo 9 deste procedimento) (FIG. 4)
Deixe as tampas na ranhura especial de cada caixa de conexões.
Proceda como segue:
-A acople uma tampa de conector do módulo de potência (em verde na
figura) a uma da caixa de conexões (em azul na figura).
-B Insira os garfos de travamento de plástico <38> usados para
travar a tampa da caixa de conexões nos conectores acoplados.
-C Insire os dois conectores travados pelo garfo no espaço dedicado
de cada caixa de conexões <D>. Repita a mesma operação na outra
caixa de conexões.
Não use garfo de travamento metálico 07 para travar essas tampas.
(FIG. 5)

15. Acople os dois suportes de aterramento 32 aos pontos de
acoplamento 37 de cada caixa de conexões com a arruela plana M6, a
arruela de pressão M6 e a porca sextavada M6 enviados com o
inversor. Deixe os parafusos frouxos, sem apertar. O suporte não é
simétrico. Ao instalar no ponto de acoplamento 37 , certifique-se de que
o lado com 2 furos esteja voltado para baixo. (FIG. 6)

16. Insira os pinos traseiros 27 no topo da primeira caixa de conexões nas
ranhuras do suporte. Então faça o mesmo com a outra caixa de
conexões. Assim, as caixas de conexões ficarão um pouco afastadas
do módulo de potência, de modo a não interferir nos conectores de
desengate rápido 23 . (FIG. 7)

17. Acople o módulo de potência às caixas de conexões, uma por vez,
deslizando-as horizontalmente sobre o suporte 01 e certificando-se de
que os conectores de desengate rápido 23 sejam inseridos
corretamente. (FIG. 7)

18. Concluído o acoplamento, o suporte metálico de travamento 07 deve
ser instalado nos assentos apropriados dos conectores de desengate
rápido 23 . Assim, as caixas de conexões são acopladas ao módulo de
potência. (FIG. 8)

19. Insira o suporte de estabilização 28 nas guias e trave o parafuso nas
porcas cativas previamente montadas no suporte. (FIG. 8)

20. Acople os suportes de aterramento 32 nos pontos de acoplamento 37

do lado inferior do módulo de potência com a arruela plana M6, a
arruela de pressão M6 e a porca sextavada M6 enviadas com o inversor
(aperte até o torque de 11Nm). (FIG. 9)

21. Aperte os dois parafusos (um para cada caixa de conexões) ao torque
sobre os 2 suportes de aterramento 32 . (FIG. 9)

Também é possível montar o inversor na horizontal usando o suporte de
instalação horizontal. As instruções de montagem horizontal constam do
manual de produto TRIO 50kW, disponível em
www.abb.com/solarinverters (escolha o país de localização apropriado
na página Web).
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TRIO-50.0-TL-OUTD
Tipo Disjuntor automático com proteção termomagnética
Tensão/Corrente nominal 400 V / 100 A
Característica magnética de proteção B/C
Número de polos 3/4

FIG 4

Chave
1    2 Padrão de rede do país Chave

1    2 Padrão de rede do país Chave
1    2 Padrão de rede do país

0 0 NÃO ALOCADO 1 4 COREIA DO SUL a 380V 2 5 EN50438 genérica a 400V
0 1 ALEMANHA VDE 0126 a

400V
1 5 TAIWAN a 380V 2 8 FRANÇA LL 2014 a 400V

0 6 ESPANHA RD413 a 400V 1 6 República TCHECA a 400V 2 9 TAILÂNDIA MEA a 400V
0 8 REINO UNIDO – G59 a

400V
1 7 ALEMANHA-VDE AR-N-

4105 a 400V
2 A ÍNDIA a 400V

0 9 IRLANDA a 400V 1 8 CEI-021 a 400V Proteção
EXTERNA

2 D TAILÂNDIA PEA a 380V

0 A AUSTRÁLIA a 400V 1 B ÁFRICA DO SUL a 400V 2 E CINGAPURA a 400V
0 B ISRAEL a 400V 1 C ESPANHA RD 1565 a

400V
2 F CHINA AT a 400V

0 C ALEMANHA – BDEW a
400V

1 D BELG C10-11 100% a
400V

3 0 DINAMARCA TR-B a
400V

0 E HOLANDA a 400V 1 F BRASIL a 380V 3 6 DUBAI MT
0 F GRÉCIA a 400V 2 0 TURQUIA BT a 400V 3 7 DUBAI LT  EX
1 0 PORTUGAL a 400V 2 1 ROMÊNIA a 400V 3 C JORDÃO a 400V
1 1 CÓRSEGA a 400V 2 2 ESLOVÊNIA a 400V 3 E CHILE MT a 400V
1 2 HUNGRIA a 400V 2 3 TURQUIA AT a 400V 3 F IEC 62116 a 400V
1 3 CHINA BT a 400V 2 4 CEI-016 a 400V

Possíveis comportamentos dos LEDs:
a. LED verde continua piscando – irradiação solar insuficiente para alimentar o inversor.
b. Luz amarela de alarme acende – requer depuração com auxílio do software Aurora Manager.
c. LED vermelho “GFI”  acende – o inversor detectou uma corrente de fuga ao terra. DESLIGUE o inversor, abra as seccionadoras e localize a falha ao terra.
d. Os LEDs acendem em sequência – as versões de firmware dos vários dispositivos do equipamento requerem alinhamento e estão em processo de atualização. Aguarde a
conclusão desta operação automática (pode levar vários minutos). Uma vez concluído o processo de atualização de firmware, os LEDs piscarão rapidamente três vezes.

Referência
do inversor Descrição da placa de comunicação e controleReferência

do manual
J15 a02 Conector da placa de expansão (opcional)
A5 a04 Carcaça do CARTÃO SD

S8-S9 a05 Seletores rotativos da configuração de padrão do país
J5-J6 a09 Conexão ao relé multifuncional (ALARME e AUX)

J7 a11 Conexão serial RS485; auxiliar de 5V, LIGA/DESLIGA remoto
S6 a12 Chave de configuração da resistência de terminação da linha de RS485 (1)
S5 a13 Chave de configuração da resistência de terminação da linha de RS485 (2)

J9-J10 a14 Conexão da linha de RS485 (1) em conector RJ45
J8 a15 Entrada de placa de comunicação RS485 (1)

J11-J12 a16 Conexão da linha de RS485 (2) em conector RJ45
J16 a17 Entrada de placa de comunicação RS485 (2)
S7 a18 Chave de configuração do inversor em modo normal ou de manutenção
J22 a19 Entrada de cartão de memória dos dados do inversor
X5 a20 Carcaça da bateria
J1 a22 Carcaça do kit de aterramento (opcional)
J18 a23 Conector para instalação de cartão PMU (opcional)

TRIO-50.0-TL-OUTD
Entrada
Tensão de entrada absoluta máxima (Vmax,abs) 1000V
Tensão de ativação da entrada (Vstart) 420-700 V (padrão, 420V)
Faixa de tensões CC de entrada de operação (Vdcmin...Vdcmax) 0,7xVstart a 950V (mínimo 300V)
Tensão de entrada CC nominal (Vdcr) 610V
Potência de entrada CC nominal (Pdcr) 52000W
Quantidade de MPPT independentes 1
Faixa de tensão CC de MPPT (VMPPTmin...VMPPTmax) a Pacr 480-800 V
Máxima corrente CC de entrada (Idc max) 110A
Máxima corrente de retroalimentação (lado CA versus lado CC) Desprezível sob condições de operação normais (3)

Máxima corrente de curto na entrada (Isc max) 160A
Quantidade de pares de entrada CC 12 ou 16 (versão -SX) / 12 (versão -SY)
Corrente máxma de cada conector de entrada (só nas versões -SX/-SY) 13,5A para caixa de conexões de 16 entradas (5)

Tipo de conexão CC Borneira nas versões Padrão e -S / Conector fotovoltaico de engate rápido (4) para as versões -SX e -
SY

Tipo de painéis solares fotovoltaicos que podem ser conectados como entrada segundo a IEC 61730 Classe A
Proteção da entrada
Proteção contra polaridade reversa Sim, de uma fonte de corrente limitada
Proteção contra sobretensão na entrada - Varistores Sim, 2
Proteção contra sobretensão por MPPT – supressor de surtos modular do tipo plug-in -SX: Classe II; -SY: ClasseI+II
Controle da isolação Conforme as normas locais
Características da seccionadora CC (modelo com seccionadora CC) 1000V/200ª
Fusíveis dos elementos série (versões com fusíveis) 15A (gPV / 1000V / Dimensão máxima instalável 20A)
Saída
Conexão CA à rede Trifásica, somente sistema estrela aterrado, 3 cabos + terra (sem fio neutro) ou 4 cabos + terra (com

fio neutro)
Potência de saída CA nominal (Pacr a cosφ=1) 50000W
Potência de saída CA máxima (Pac a cosφ=1) 50000W
Potência aparente máxima (Smax) 50000VA
Tensão de rede CA nominal (Vacr) 400Vca
Faixa de tensões CA de saída (Vacmin...Vacmax) 320-480 Vca (1)

Corrente de saída CA máxima (Iac max) 77,0A
Contribuição para corrente de falha 92,0A
Frequência de saída nominal (fr) 50/60 Hz
Faixa de frequências de saída (fmin...fmax) 47-53 / 57-63 Hz (2)

Fator de potência nominal e faixa ajustável > 0,995, 0-1 indutivo/capacitivo com Smax máxima
Distorção harmônica total da corrente < 3%
Secção transversal máxima permissível para o cabo CA 95mm2 em cobre (com o TRIO-ALUMINUM-KIT, 150mm2 em alumínio)
Tipo de conexão CA Borneira, prensa-cabos PG42
Proteção da saída
Proteção contra ilhamento Em conformidade com as normas locais (Deriva de Frequência Ativa combinada a técnicas RoCoF)
Máxima proteção contra sobrecorrente CA externa 100,0A
Proteção da saída contra sobretensão – Varistores Sim, 4
Proteção da saída contra sobretensão – supressor de surtos modular do tipo plug-in (versão -SX) 4, Classe II
Desempenhos operacionais
Eficiência máxima (nmax) 98,30%
Eficiência ponderada (EURO/CEC) 98%/-
Comunicação
Monitoramento remoto Cartão de Registrador Wi-Fi VSN300 (opcional), Registrador de Dados VSN700 (opcional)
Monitoramento local sem fio Cartão de Registrador Wi-Fi VSN300 (opcional)
Interface de usuário LEDs
Portas disponíveis 2 (RS485)
Meio ambiente
Temperatura ambiente -25 a +60 °C / -13 a +140 °C, com perda de desempenho acima dos 50°C/122°F
Temperatura de armazenamento -40 a +85 °C / -40 a + 185 °F
Umidade relativa 4-100 % com condensação
Nível de pressão sonora, típico 75dB(A) a 1m
Máxima altitude de operação sem perda de desempenho 2000m / 6560 pés
Classificação quanto a poluição ambiental para o uso em ambientes externos 3
Categoria ambiental Uso externo
Características físicas
Categoria de Proteção Ambiental IP65 (IP54 para a seção de refrigeração)
Sistema de Refrigeração Ar forçado
Dimensões (A x L x P) 725x1491x315 mm / 28,5x58,7x12,4 polegadas
Massa 95kg/209 libras (total), 66kg/145 libras (compartimento da parte eletrônica), 15kg/33 libras (caixa de

conexões CA com todos os opcionais), 14kg/31 libras (caixa de conexões CC com todos os opcionais)
Sistema de montagem Suporte de parede, apoio horizontal
Categoria de sobretensão, segundo a IEC 62109-1 II (entrada CC), III (saída CA)
Segurança
Nível de isolação Sem transformador
Marcação CE
Classe de segurança I


