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NOTA

Apesar das medições realizadas por este aparelho, poder-se-á a partir  
destes valores, obter indiretamente medições de potência e energia do  
lado de corrente contínua com este equipamento. O Transclinic não foi 
concebido para ser um medidor de potência ou um medidor de energia.

2.4 Declinação de responsabilidade

Este manual do utilizador foi redigido com o devido cuidado e atenção. No entanto, 
excepto se exigido por lei, não garantimos que os dados, imagens e diagramas se 
apresentem rigorosos ou completos nem aceitamos quaisquer responsabilidades por 
esse facto. Os termos e condições de venda gerais da Weidmüller são aplicáveis nas 
suas respectivas formas válidas. As especificações do equipamento e os conteúdos 
deste manual do utilizador estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

2.5 Dados de contacto do fabricante

Contacte o seu representante de vendas local da Weidmüller para obter apoio e 
informações relativas a assistência técnica para este equipamento. Se necessário,  
e como opção alternativa, poderá contactar a sede da Weidmüller:

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
32758 Detmold
Germany
telefone  +49–5231140
fax  +49–523114–292083
e–mail info@weidmueller.com
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3 Instalação

AVISO

A instalação deste equipamento deve ser realizada em um ambientes  
livres de pó, com as seguintes características:
• temperatura: 5 °C a 40 °C
•  humidade máxima relativa: 80 % para temperaturas até 31 °C, 

diminuindo linearmente para 50 % a 40 °C

PERIGO

Durante a montagem, ligação de cabos, configuração, manutenção e 
reparação deste equipamento não poderá haver tensão ativa na caixa 
combinadora ou de conexões. Ignorar este passo cria um risco de vida 
para as pessoas envolvidas, devido ao facto das tensões normalmente 
encontradas em sistemas fotovoltaicos poderemm atingir até 1,5 kV.

NOTA

De acordo com as normas EN 61326-1:2013 e IEC 61000-4-2:2008, 
este produto enquadra-se na classe B (4kV) de proteção ESD (descargas 
eletrostáticas). Este enquadramento deve ser tido em consideração quando 
se manusear o produto. 
Os critérios de manuseamento de produtos da classe B de proteção ESD 
encontram-se descritos na norma IEC 61340-5-1:2007.
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3.1 Requisitos de montagem

Este produto destina-se a uso fixo segundo a norma IEC 61010-1:2010  ed3,0. 
Este produto destina-se a ser montado numa calha “top hat” ou DIN segundo a 
EN 50022 (como a gama Weidmüller TS 35) no interior de uma caixa combinadora  
FV que cumpra a norma IEC 61439-2 (ou norma local equivalente) e a ser acessível 
apenas a pessoal autorizado. O invólucro da caixa combinadora deve respeitar a norma 
IEC 62208 (ou norma local equivalente), para garantir protecção contra o contacto 
direto, o contacto indireto e a deflagrar de um incêndio. O código de protecção de 
entrada IEC 60529 da caixa combinadora deverá ser pelo menos o IP43. O código  
de protecção contra impacto mecânico IEC 62262 da caixa combinadora deverá ser  
pelo menos no mínimo o IK 09, de forma a impedir que impactos externos danifiquem  
o equipamento.

Considerações sobre temperaturas
• Este produto não necessita de convecção forçada (i. e., uma ventoinha) para 

funcionar eficazmente.
• Orientação de montagem: é recomendado para instalar o equipamento, que os 

16 conectores	fiquem	na	parte	inferior	e	o	conector	de	tensão	na	parte	superior	
(exceto no Transclinic 16i + 1k5 H, em que todos os conectores devem estar 
orientados na parte inferior).

• Deixe espaço suficiente à volta do produto para facilitar o fluxo do ar por convecção 
natural. Ver imagem em anexo.

• Este produto não poderá ser instalado próximo de fontes de calor intenso.
• O design da caixa combinadora deverá garantir que a temperatura do ar em torno  

do PCB deste equipamento se situe entre -25 °C e +70 °C
• A gama de caixas combinadoras FV da Weidmüller foi construída tendo em mente 

estas considerações e os designs são validados através de modelos térmicos 
IEC/TR 60890 e/ou testes de elevação de temperatura multiponto de incremento 
da temperatura. Contacte o seu representante de vendas da Weidmüller para mais 
informações.
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3.2 Ligação dos cabos das entradas FV

O “lado FV” é formado por X1/X4, X2 e uma barra condutora negativa em cobre. X1 e 
X4 são os conectores para as entradas de corrente PV (string polo positivo ou negativo 
em função do modelo do Transclinic xi +). X2 é o conector para a medida de tensão FV 
(string polo positivo ou negativo em função do modelo de Transclinic xi +).

PERIGO

Devem ser criadas formas de isolar o equipamento de tensões perigosas dos 
módulos fotovoltaicos e para a entrada DC do inversor. O não cumprimento 
desta exigência cria risco de choque elétrico. A solução recomendada é 
instalar dispositivos de fácil acesso e próximo ao equipamento (normalmente 
dentro da caixa combinadora):
•  Fusíveis ligados entre os módulos fotovoltaicos e este equipamento). 

Estas estão marcadas com uma forma oval como mostra a foto em baixo.
•  O certificado IEC 60947-3 DC-21B interruptor de corte (deve ser ligado 

entre este equipamento e o inversor). Este é marcado com um retângulo 
como mostra a foto em baixo.

•  O fusível-seccionador e o interruptor de corte devem ser marcados na 
caixa combinadora como dispositivos para a paragem deste equipamento.

AVISO

Um torque errado ou uma insuficiente secção transversal dos cabos dará 
origem a perigo de incendio e a riscos de choque eléctrico, para além de 
encurtar a vida útil do produto.
Por favor verifique o correto binário de aperto para cada parafuso e qual a 
ferramenta indicada para o efetuar. Ver mais informações neste manual e na 
documentação fornecida com o produto.

AVISO

Os cabos laterais FV deverão ter o comprimento suficiente para que não 
gerarem tensões no Transclinic. A não observância deste requisito dará origem 
a fogo e a riscos de choque eléctrico, e poderá também danificar o produto.
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Esquema elétrico. Ligação de dispositivos de medição de tensão e corrente

Transclinic 16i+ or Transclinic 16i+ 1k5 L
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A tebela seguinte resume os requisitos das ligações de cabos do lado FV. Os fios 
ligados a X1/X4, X2 e à barra de cobre, devem ser fabricados em cobre entrançado (de 
preferência cabos PV1-F “solar). Consulte a Weidmüller antes de usar cabos rígidos ou 
em alumínio.

Transclinic 16i+ e Transclinic 16i+ 1k5 L
Barramentos 
de contato 
negativos 
de cobre 

Entradas 
negativas de 
corrente 
FV 

Entrada 
positiva 
de tensão 
FV 

Borne / conector – X1, X4 X2

Secção do cabo flexível
(com terminal circular)

Terminal de 
condutor M6 
10 – 35 mm²

2,5 – 10 mm2 2,5 – 10 mm2

Secção do cabo flexível
(sem terminal circular)

Terminal de 
condutor M6 
10 – 35 mm²

2,5 – 16 mm2 2,5 – 16 mm2

Secção do cabo flexível
para 15A ou 25A / input

4 × 35 mm2

PV1–F
6 ou 10 mm2 
PV1–F –

Comprimento do  
isolamento cabo flexível – 12 mm ±1 mm 12 mm ±1 mm

Binário de aperto 4,0 – 4,5 Nm 1,2 – 1,5 Nm 1,2 – 1,5 Nm
Ferramenta necessária chave 

dinamométrica 
com 10 mm ISO e 
cabeça sextavada

chave 
dinamométrica 
com Extremidade 
chata de 
1 × 5,5 mm

chave 
dinamométrica 
com Extremidade 
chata de 
1 × 5,5 mm

Isolamento externo necessário dupla dupla dupla

Recomenda-se a utilização de um cabo FV com uma tensão nominal superior à tensão 
da string e com uma temperatura máxima de 120 C ou superior.
Para os modelos transclinic xi+ com terminais de ligação por parafuso recomenda-se a 
utilização das seguintes chaves de fendas
DMS MANUELL 0.5 – 1.7 Nm 1 9918370000
DMS MANUELL 2.0 – 8.0 Nm 1 9918380000
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Transclinic 16i+ 1k5 H
Barramentos 
de contato 
positivos 
de cobre 

Entradas 
positivas 
de corrente 
FV 

Entrada 
negativa 
de tensão 
FV 

– X1, X4 X2

Terminal de 
condutor M6 2.5 – 16 mm2 2.5 – 16 mm2

Terminal de 
condutor M6 
10 – 35 mm²

2.5 – 16 mm2 2.5 – 16 mm2

4 × 35 mm2 
PV1–F

6 ou 10 mm2

PV1-F (*) -

- 18 mm ±1 mm 18 mm ±1 mm

4.0 – 4.5 Nm Não é necessário Não é necessário

chave 
dinamométrica 
com 10 mm ISO e 
cabeça sextavada

- -

dupla dupla dupla

Ligue o polo negativo (em Transclinic 16i+ e em Transclinic 16i+ 1k5 L) e o polo 
positivo (em Transclinic 16i+ 1k5 H) das entradas de PV nestes dois bornes. Ligue o 
polo negativo (em Transclinic 16i+ e em Transclinic 16i+ 1k5 L) e o polo positivo (em 
Transclinic 16i+ 1k5 H) das entradas de PV nestes dois bornes.
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Ligações dos cabos dos X1 e X4

Opção 1 (recomendado): com ponteira
• Isolar o condutor do cabo FV 18mm
• Cravar o cabo uma ponteira tubular de 18 mm de superfície condutora.
• Insira o cabo no conector LUF até que a ponteira toque no final.

Opção 2: sem ponteira
• Isolar o condutor do cabo FV 18mm
• Pressione a mola para abrir a entrada do cabo do conector
• insira o cabo no conector LUF até que a ponteira toque no final

NOTA: em ambos os casos, para desconectar o cabo, pressione a mola até que a entrada 
esteja totalmente aberta e remova o cabo.  

É permitido utizar cabo ultra-sônico. Neste caso, não é necessário usar ponteira
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Descarnar Descarnar

 Opção 1 Opção 2
 (recomendado)

Cravar Apertar

Inserir Inserir
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AVISO

Todas as entradas de corrente PV (positiva ou negativa dependem do modelo 
Transclinic xi +) devem pertencer ao mesmo (modelo) MPPT do inversor.

Cablagem de saída na barra de cobre
A barra de cobre (ligada ao pólo positivo ou negativo depende do modelo Transclinic 
xi +) recolhe e junta as correntes de cada uma das entradas PV. As quatro porcas 
hexagonais na barra de cobre devem ser adequadamente apertadas independentemente 
de ter ou não um fio de saída. Se você não tiver todas as entradas atuais conectadas, 
tente conectar os cabos de saída ao lado onde os cabos de entrada estão conectados. 
Para ligar os cabos à barra de cobre, deve ser utilizado um terminal tubular M6. Alguns 
exemplos	deste	tipo	de	terminal	são	os	Cembre	A3-M6	para	16 mm2, A5-M6 para 
25 mm2	e	A9-M6	/	15	para	35 mm2.

AVISO

Somente as porcas sextavadas da barra condutora negativa em cobre necessitam 
de ser apertadas. As restantes porcas não sextavadas são apertadas de fábrica e 
não devem ser reapertadas nem desapertadas. Ao selecicionar terminais de olhar, 
certifique-se que existe superfície de contacto suficiente entre a barra de cobre e 
o terminal. Além disso, o terminal não deve estar em contacto com as porcas não 
sextavadas da Barra de cobre (não utilizar terminais com mais de 15mm). O não 
cumprimento destes requisitos poderá provocar riscos de incêndio no equipamento.

É necessário ligar um protectores de sobretensão Weidmüller à placa de cobre 
(pólo negativo no caso de Transclinic 16i + ou Transclinic 16i + 1k5 L, pólo 
positivo no caso de Transclinic 16i + 1k5 H) Para mais informações, consulte o 
CLC	/	TS	50539-12: 2013	ou	regulamentos	de	aplicação	locais	equivalentes)	Se	a	barra	
de cobre estiver conectada ao seccionador de CC dentro da Caixa de Combinação, é 
apropriado conectar o DST ao pólo apropriado do seccionador em vez do DST.
Aqui estão alguns dos DST recomendados de Weidmüller:
1351470000 VPU I 2 + 0 PV 1000V DC
1351430000 VPU I 2 + 0 R PV 1000V DC
1351500000 VPU II 3 PV 1500V DC
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AVISO

É necessária protecção contra sobrecargas no lado FV. A não observância 
deste requisito provocará riscos de choque eléctrico, uma vez que a dupla 
barreira de isolamento poderá romper-se devido a sobrecargas excessivas 
de tensão.

Ligação da entrada de tensão PV

Entrada de tensão PV Conector X2

Transclinic 16i+ and
Transclinic 16i+ 1k5 L Polaridade positiva Pin marcado com um (+)

Transclinic 16i+ 1k5 H Polaridade negativa Pin marcado com um (-)

(*)  Uma proteção elétrica como por exemplo, um fusível, ajudaria a proteger o 
equipamento contra curto-circuitos na entrada de tensão.

NOTA

Este produto não se destina a medir apenas tensão de PV, mas tensão 
e corrente, portanto, não medirá a tensão de maneira adequada se os 
condutores X1 e X4 não estiverem conectados. 

3.3 Ligação dos cabos das entradas digitais

As entradas digitais deste equipamento estão isoladas em relação ao resto do 
circuito. Isto é conseguido por intermédio de acopladores ópticos dedicados, os quais 
proporcionam uma dupla barreira de isolamento entre as entradas digitais e os bornes 
do lado FV. Na perspectiva do utilizador, isto significa entradas digitais sem loops de 
terra e total segurança mesmo sob fortes sobrecargas.

Este produto inclui duas entradas digitais (conetor X3) concebidas para detetar um 
contacto seco aberto como “0” lógico e um contacto seco fechado como “1” lógico. 
Estas entradas estão isoladas galvanicamente dos circuitos internos.
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Conector X3

Secção transversal de cabo flexível  
(com terminal circular) 0,2 – 2,5 mm2

Secção transversal de cabo flexível 
(sem terminal circular) 0,2 – 4 mm2

Comprimento do isolamento do cabo flexível 7 mm ±1 mm

Amplitude do torque (*) 0,4 – 0,5 Nm

Ferramenta necessária (*) Chave dinamométrica com
Extremidade chata de 0,6 × 3,5 mm

Isolamento externo necessário Funcional

(*) O Transclinic 16i + 1k5 H possui ligação PUSH-IN, portanto, não precisa de 
ferramentas para ligar os cabos.

AVISO

Os cabos das entradas digitais deverão ter o comprimento suficiente para 
que não sujeitem o Transclinic a tensões mecânicas. A não observância 
deste requisito originará risco de choque eléctrico, e pode também danificar 
o produto.

CUIDADO

Os cabos ligados às entradas digitais (conector X3) deverão ter, cada um, 
menos de 3 metros de comprimento, por forma a manter a conformidade 
com a norma CEM.
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3.4 Ligação dos cabos das entradas da fonte de alimentação

A entrada da fonte de alimentação deste equipamento está isolada em relação ao resto 
do circuito. Isto é conseguido por intermédio de um conversor DC/DC dedicado, que 
proporciona uma barreira de isolamento dupla entre a entrada da fonte de alimentação 
e os bornes do lado FV. Na perspectiva do utilizador, isto significa completa segurança 
mesmo sob fortes sobrecargas.

Este equipamento deve ser alimentado por uma fonte de alimentação externa, 
galvanicamente isolada e dedicada, normalmente montada no interior da mesma 
caixa combinadora onde se encontra o Transclinic. Estas são as fontes de alimentação 
recomendadas pela Weidmüller:
8739140000 CP SNT 48W 24V 2A
8951330000 CP M SNT 70W 24V 3A
7791400746 1000V DC/DC
7791400879 1500V DC/DC

CUIDADO

 Este equipamento está assinalado com o símbolo DC porque é 
alimentado por corrente contínua.

Conector X6

Secção transversal do cabo flexível  
(com terminal circular) 0,2 – 2,5 mm2

Secção transversal do cabo flexível 
(sem terminal circular) 0,2 – 4 mm2

Comprimento do isolamento do cabo flexível 7 mm

Amplitude do torque 0,4 – 0,5 Nm

Ferramenta necessária Chave dinamométrica com
Extremidade chata de 0,6 × 3,5 mm

Isolamento externo necessário Funcional
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AVISO

O cabo de alimentação deverá ter o comprimento adequado para que não 
sujeite o Transclinic a tensões mecânicas. A não observância deste requisito 
originará risco de choque eléctrico, e pode também danificar o produto.

CUIDADO

Se a fonte de alimentação externa tiver capacidade para fornecer mais de 
2,5 Adc deverá ser instalado um dispositivo de protecção contra sobrecargas 
(tipicamente um fusível) entre a fonte de alimentação e este equipamento. 
A alimentação elétrica deverá ser capaz de absorver um curto-circuito de 
débito constante.

CUIDADO

Se a fonte de alimentação estiver situada fora da caixa combinadora, 
então é obrigatório que seja instalado junto deste equipamento (no 
interior da caixa combinadora) um dispositivo adequado de protecção 
contra sobrecargas de corrente contínua da Weidmüller. Contacte o seu 
representante de vendas da Weidmüller para obter assistência.

CUIDADO

O cabo ligado à entrada da fonte de alimentação (conector X6) deverá ter 
menos de 3 metros de comprimento, por forma a manter a conformidade 
com a norma CEM.
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3.5 Ligação dos cabos das portas RS-485

CUIDADO

Por favor, preste atenção quando o cabo RS-485 estiver ligado. Uma 
instalação incorreta pode causar uma falha de comunicação, e inclusivé 
poderá causar danos no equipamento. Todas as unidades que são expedidas 
pela Weidmüller têm as suas portas RS-485 rigorosamente testadas mesmo 
até ao final da linha de produção. A Weidmüller não cobre, ao abrigo da 
garantia, unidades Transclinic que tenham os seus transmissores-recetores 
RS-485 tenham os circuitos integrados danificados devido a ligações 
incorretas e/ou a sobretensões.

CUIDADO

Efectuar as ligações RS-485 requer competências técnicas e ferramentas 
diferentes das utilizadas pelos eletricistas. Certifique-se de que este 
passo da instalação do equipamento é executado por equipas com as 
competências e ferramentas adequadas. Este manual do utilizador não pode 
ser substituto da experiência nas ligações de sistemas de BUS e campo e a 
Weidmüller não pode ser responsabilizada por quaisquer danos resultantes 
de ligações incorrectamente executadas.

CUIDADO

DEste equipamento cumpre as mais recentes normas RS-485 e Modbus, 
que constituem as fontes oficiais de informação. As equipas de instalação 
devem ter como referência os documentos seguintes, que terão sempre 
prioridade sobre quaisquer recomendações sobre ligações dadas neste 
manual do utilizador:
•  TIA/EIA–485–A: “Características eléctricas de geradores e receptores 

para utilização em sistemas multiponto equilibrados”
•  TIA TSB–89–A: “Directrizes de aplicação para TIA/EIA-485-A”
•  “Especificação do protocolo de aplicação Modbus” v1.1b
•  “Guia de implementação e especificações de Modbus em circuitos série” v1.02
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Conectores X5
Secção transversal do cabo flexível 
(com terminal circular) 0,2 – 2,5 mm2

Secção transversal do cabo flexível 
(sem terminal circular) 0,2 – 4 mm2

Cabo entrançado
Comprimento a descarnar 7 mm ±1 mm

Amplitude do torque 0,4 – 0,5 Nm
Ferramenta necessária Chave dinamométrica com

Extremidade chata de 0,6 × 3,5 mm
Isolamento externo necessário Simples

A porta RS–485 deste equipamento é flutuante relativamente ao resto do circuito. 
Isso consegue-se através de conversores CC/CC e acopladores óticos que servem de 
dupla barreira isolante entre as portas de comunicação e os terminais do lado FV. Na 
perspetiva do utilizador, isto significa comunicações fiáveis, sem elos de terra e máxima 
segurança mesmo perante sobretensões de grande magnitude. 

Na tabela abaixo encontrará uma correspondência entre nomes alternativos para 
os pinos RS-485. O motivo para escolher D+/D- em vez de B/A ou D1/D0 neste 
equipamento é para evitar confusão com alguns produtos existentes no mercado 
fabricados por terceiros que erradamente trocaram os pinos B/A e D1/D0. Os nomes 
D+/D- não podem dar origem a confusão.

Terminal não inversor Terminal inversor Pino de referência
RS–485 B A C
Modbus D1 D0 Comum
Weidmüller D+ D– C
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O cabo RS-485 usado para a ligação deste equipamento deve cumprir as especificações 
seguintes:
• Par trançado blindado com 1,5 ou 2 pares (de preferência 1,5 pares)
• Blindagem trançada, blindagem não folheada
• 120	Ω	Impedância	característica
• Secção transversal de cabos individuais de 0,2 mm2 (AWG24) no mínio.
• Seguem-se dois exemplos de cabos RS-485 adequados: 

– 3106 A da Belden 
– Cabo Unitronic Bus LD 2×2×0.22 da Lapp (Ref. 2170204)

Terminologia RS-485 versus Modbus RTU:
• Um Transclinic é um dispositivo “slave” do ponto de vista da RS-485 e um  

“server” do ponto de vista do Modbus.
• Um software Scada ou o programa que corre num PLC/datalogger é um “client”  

do ponto de vista do Modbus.
• Um conversor RS-485 em Ethernet ou o hardware de um PLC/datalogger é um 

“master” do ponto de vista da RS-485.

Directrizes para a ligação de campo RS-485 deste equipamento quando instalado no 
interior de caixas combinadoras FV:
• A topologia de condutores RS-485 deve ser uma “daisy-chain” (topologia de rede  

em cadeia linear).
• São permitidas antenas de sintonização curtas (< 2 metros) no interior das caixas 

combinadoras.
• Apesar de a norma RS-485 permitir até 1200 metros de comprimento do condutor 

a baixas taxas de velocidade (i. e., 9600 bps e 19200 bps), recomendamos a opção 
por comprimentos inferiores a 500 metros.

• Cada	extremidade	do	condutor	requer	uma	resistência	de	terminação	de	120	Ω	5	%	½	W	
entre D+ e D–. Uma extremidade do bus será o “master” RS-485 (que pode, ou não, incluir 
uma terminação interna) e a outra extremidade ficará no interior da caixa combinadora, o 
mais afastada possível do “master” (em termos da distância do cabo RS-485).

• Este equipamento carrega o condutor RS-485 com 1 CU (Carga Unitária).
• Não é recomendada a mistura de Transclinics e outros “slaves” RS-485 no mesmo condutor.
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• Ao executar a “daisy chain” nas caixas combinadoras, os D+ e D- de cada Transclinic 
deve utilizar-se um dos dois pares do cabo, deixando o fio remanescente (nos cabos 
com 1,5 pares) ou o outro par trançado (nos cabos com 2 pares) para a conexão C. 
Certifique-se sempre de que D+, D- e C usam o fio do cabo com o código de cores 
correcto. É imperativo ligar em conjunto os pinos C de todos os Transclinics e do 
“master” RS-485. 

CUIDADO

• IMPORTANTE: em cada caixa combinadora, ligar sempre o pino C 
primeiro e só depois os pinos D+ e D-.

• É muito importante NÃO ligar a proteção ao pino C da caixa de qualquer 
combinador (consultar o esquema de ligações RS-485). 
 Blindagem “daisy chain” aplicada sem interrupções de uma extremidade 
a outra do condutor RS-485. Deixe a blindagem isolada (i. e., sem 
estar conectada) na extremidade do condutor RS-485 (i. e., a caixa 
combinadora mais afastada do “master” RS-485 em termos de 
comprimento do cabo). Prenda a blindagem diretamente à ligação de 
terra de proteção, na extremidade do “master” RS-485.

• Prenda o pino C à ligação da terra de proteção, na extremidade do 
“master” RS-485. Antes de o fazer certifique-se de que o pino C não está 
conectado a ligações da terra de proteção em mais nenhum ponto do 
condutor RS-485 (lembre-se de que alguns “masters” RS-485 podem 
já ter pino C preso internamente à ligação à terra de protecção ou às 
ligações à terra das respectivas fontes de alimentação!). Esta conexão 
garante que as linhas RS-485 permanecem globalmente com uma tensão 
semelhante à da ligação à terra de protecção, em vez de carregarem 
tensões perigosas através de capacidades perdidas e condutâncias 
parasitas na rede.

• Verifique o esquema de comunicação na página seguinte.
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CUIDADO

Os danos causados no circuito integrado do transmissor-recetor RS-485 
deste equipamento devido aos seguintes erros de ligação de cabos não 
serão cobertos ao abrigo da garantia:
•  Conectar o pino C deste equipamento à ligação à terra de protecção em 

qualquer local excepto num único ponto (na extremidade do “master”). Esta 
conexão poderá já ter sido feita internamente no interior do “master” RS-485.

•  Conectar o pino C deste equipamento à blindagem do cabo no interior  
de uma caixa combinadora.

• Utilizar um par não entrançado ou de cabos não blindados
• Ligue o cabo RS-485, como indicado na Figura 4.

AVISO

Os cabos RS-485 deverão ter o comprimento adequado para que não sujeitem 
o Transclinic a tensões mecânicas. A não observância deste requisito 
originará risco de choque eléctrico, e pode também danificar o produto.
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3.6 Configuração dos comutadores DIP

Use os comutadores DIP para configurar o endereço do dispositivo Modbus (SW1) e  
os ajustes do RS-485 em série (SW2). A imagem mostra a configuração da fábrica de 
acordo com o modelo de Transclinic xi +.

SW1 – A seguinte tabela especifica a codificação binária do endereço do dispositivo 
Modbus através dos comutadores DIP. O endereço pré-programando de fábrica do 
“slave” é 1 (i. e. SW 1.1 na posição “ON” e SW 1.2 até SW 1.8 na posição “OFF”). 
Como exemplo, é mostrada a codificação do comutador DIP para o endereço Modbus 
175 (10101111 em binário).

SW 1.1 SW 1.2 SW 1.3 SW 1.4 SW 1.5 SW 1.6 SW 1.7 SW 1.8
Peso 20 (LSB) 21 22 23 24 25 26 27 (MSB)
Incremento endereço 1 2 4 8 16 32 64 128
Exemplo 
Endereço 175

ON ON ON ON OFF ON OFF ON

Para alterar o número de ID, velocidade e paridade, o processo deve ser o seguinte:
• Configurar o ID, velocidade e paridade requeridos
• Gire o SW2.2 em posição ON
• ligue o equipamento
• Mude SW2.2 da posição de ON para OFF
• Desligue o computador e aguarde 5 segundos (nenhum LED deve estar ligado).
• Introduza o equipamento novamente
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SW 2 – definições de série RS-485:
• SW 2.1 – Taxa de frequência da transmissão de dados 

– ON: 9600 bps 
– OFF: 19200 bps (pré-programado de fábrica)

• SW 2.2 – para uso exclusivo do fabricante: deve ser deixado na posição padrão 
(ON para	Transclinic	16i	+	ou	Transclinic	16i	+	1k5	L;	OFF	para	Transclinic	16i	+	1k5	H).

• SW 2.3 – bit de paridade 
– ON: “EVEN” ou “PAR” (pré-programado de fábrica) 
– OFF: “NONE” ou “NUNHUM”

• SW 2.4 a 2.8 - para uso exclusivo do fabricante: deve ser deixado na posição ‘OFF’  
(pré-programada de fábrica)

NOTA

todos os dispositivos pertencentes a um condutor RS-485 devem ter as 
mesmas definições de série, e o endereço Modbus de cada Transclinic não 
pode ser usado mais de uma vez.

NOTA

após a modificação de qualquer definição do comutador DIP, as alterações 
têm de ser aplicadas desligando e voltando a ligar o equipamento.

NOTA

independentemente da definição do bit de paridade de SW 2.3, existe 
sempre UM bit de paragem.
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4 Integração com um cliente ModBus RTU
Este equipamento foi concebido para instalações FV dimensionadas para uso comercial 
e para produção Elétrica. Neste tipo de plantas o(s) cliente(s) Modbus RTU que enviam 
pedidos para o Transclinic é/são normalmente…
1.  …um conjunto de PLCs (tipicamente um PLC por cada localização do inversor) 

atuando como dataloggers locais. Neste caso, um software Scada irá enviar pedidos 
Modbus para os PLCs em vez dos Transclinics, ou…

2.  …um software Scada localizado na sala de controlo enviará pedidos directamente 
para os Transclinics.

No caso (2), em que cada Scada envia pedidos Modbus directamente para os 
Transclinics, os “masters” RS-485 apropriados para os “buses” ou condutores de  
campo são os seguintes conversores de série-para-ethernet da Weidmüller, instalados 
nas protecções de inversor. Contacte o seu representante de vendas da Weidmüller  
para outras informações.

CUIDADO

Alguns conversores Serial / Ethernet convertem internamente pino 
C RS-485	para	a	fonte	de	alimentação	GND.	A	não	observância	desta	
particularidade poderá destruir permanentemente o IC do transmissor-
receptor RS-485 e esse dano não será coberto pela garantia da Weidmüller. 
Certifique-se de que não existem elos de terra (i. e., diferentes ligações à 
terra de protecção) no pino C do condutor RS-485.
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Em termos de configuração do Scada ou PLC a funcionarem como cliente Modbus, 
observe as seguintes recomendações:
• Defina a temporização do cliente Modbus para 1 segundo
• O intervalo prático recomendado de polling por “slave” é de 20 segundos. Este é um 

bom compromisso entre tráfego de rede desnecessário mais o tamanho da base de 
dados de monitorização e resolução temporal. Tenha presente que o Sol, as nuvens  
e o MPP do inversor não se alteram significativamente em 20 segundos!

• Para uma utilização mais eficiente da largura da largura de banda da rede do gerador 
FV recomendamos que os registadores Modbus de cada Transclinic sejam lidos com 
apenas um pedido de código de função 0x04 “read input registers” (ler registos de 
entrada) abrangendo os registadores 1 a 35. Esse pedido não criará nenhum erro de 
exceção 0x02 “illegal data address” (endereço de dados ilegal) devida aos “missing 
gaps” (lacunas em falta) na tabela do registador.

• A janela de duração média é de 2,5 segundos.

O sistema está a fornecer várias medições e informações de alarme através do Modbus. 
Estas informações estão descritas abaixo: 
• Tensão média do sistema FV
• Corrente FV média para cada entrada
• Temperatura média da placa do circuito impresso (PCB)
• Estado das entradas digitais
• Sinal de alarme: Sistema FV em défice de tensão (limiar configurável pelo utilizador)
• Sinal de alarme: Entrada em défice de corrente (limiar configurável pelo utilizador)
• Sinal de alarme: Fusível queimado
• Sinal de alarme: PCB sobreaquecida (limiar fixo de 70 °C)
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5 Manutenção e assistência técnica

PERIGO

A manutenção deste equipamento só pode ser executada quando não 
houver tensões presentes no mesmo e depois de este ter arrefecido durante 
pelo menos 15 minutos. A não observância deste requisito origina riscos  
de choque eléctrico e queimaduras.

AVISO

O grau de poluição da placa, mede-se através da utilização de um 
revestimento conforme a Norma ANSI / UL 746E. Riscos ou danos na 
superfície podem reduzir o índice de  proteção do equipamento. Para o 
evitar, a placa tem de ser devidamente manuseada.

Este equipamento necessita de muito pouca manutenção se estiver montado numa caixa 
combinadora FV adequada. Estas são as únicas tarefas de manutenção requeridas de 
dois em dois anos (aumente a frequência das operações de manutenção se o dispositivo 
estiver a funcionar em atmosferas muito poluídas/poeirentas e/ou for frequentemente 
sujeito a grandes variações de temperatura).
• Verifique o torque de aperto dos X1/X4, X2 e os parafusos sextavados do barramento 

de contato negativo de cobre com uma chave dinamométrica.
• Verifique a tensão de alimentação com um multímetro.
• Certifique-se de que o equipamento se mantém bem fixado à calha da caixa 

combinadora.
• Inspeccione visualmente as ligações do RS-485.
• Inspeccione visualmente a quantidade de poeira/sujidade sobre a cobertura do 

equipamento e sobre a superfície do PCB. Caso seja necessário proceder a uma 
limpeza, esta deverá ser feita simplesmente com um pano húmido. Não pode ser 
utilizado nenhum outro solvente para limpar este equipamento.
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AVISO

Este produto apenas pode receber assistência prestada pela Weidmüller.  
A não observância deste requisito anula a garantia e pode levar a situações 
perigosas. Contacte o seu representante de vendas da Weidmüller para 
informações sobre assistência técnica.

5.1 Sinais LED

O Transclinic 16i+ está equipado com dois LEDs de sinalização que indicam o estado do 
sistema sem precisar de outros equipamentos.

O LED verde dá informações sobre a tensão de alimentação e a atividade RS-485.  
O LED vermelho faculta informações sobre avarias. 

Tabela de sinais LED
Cor Status Descrição
Verde Reparar O produto é fornecido com tensão e pronto a trabalhar

Piscar Existe atividade RS-485 (transmição e receção)
Off Este produto não é alimentado (com 24v)

Vermelho Piscar Anomalia (exmplo: fusível queimado) 
Piscar rápido Erro interno (isto é, tensão de alimentação muito baixa)
Off Sem falha / o alarme definido pelo utilizador 

está presente
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6 Especificações e informação regulamentar
2008130000 

Transclinic 16i+
2433950000 

Transclinic 16i+ 1k5

Número de entradas de corrente FV 16

Tensão FV nominal 1000 Vdc 1500 Vdc

Corrente nominal por entrada FV (X1/X4) 0 – 15 Adc (-25 °C ...+70 °C) 0 – 25 Adc (-25 °C ...+60 °C)

Fusível externo por entrada FV (X1/X4) ≤	20	A	gPV

Tecnologia de medição de corrente Resistências sensíveis do lado das correntes baixas (shunts)

Incerteza na medição da corrente da entrada FV Tipicamente 1% Tipicamente 1%

Resolução de medição de corrente de entrada FV 25 mA

Incerteza na medição da tensão da entrada FV Tipicamente 1% Tipicamente 1%

Resolução de medição de tensão entrada FV 1 V 1,5 V

Sistemas compatíveis de ligação à terra  
de contínua

Flutuante, ligado à terra positivo e ligado à terra negativo

Amplitude da tensão de alimentação 24 Vdc  ±20 %

Corrente de alimentação <70 mAcc estado estacionário, 200 mAcc max.

Amplitude térmica de armazenamento –25 °C a +70 °C

Amplitude das temperaturas de funcionamento –25 °C a +70 °C

Relativo umidade de operações 5 % a 95 %, sem condensar

Protocolo de comunicações Modbus RTU sobre linha de série RS-485 

Número de entradas digitais 2

Codificação de entrada digital contacto aberto “0”, contacto fechado “1”

Suportável ao choque 5,2 kV

Grau de poluição 2 1

Altitude de operações ≤	3000	m		 ≤	2000	m

Grau de protecção IK07 (nível de energia nominal 2 J, testado em conformidade  
com a cláusula 8.2.2 da norma IEC 61010-1:2010, 3ª edição)

Dimensões externas (L x C x A) 368,9 x 109,5 x 92,2 mm ±1 mm

Certificações  Símbolo CE, conformidade com:
 •  Segurança 

– IEC/EN 61010–1:2010 
– IEC/EN 61010–2–030:2010

 •  CEM (equipamento de classe A,  
ambiente industrial electromagnético): 
– EN61326-1:2013
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2502520000
Transclinic 16i+ 1k5 H

16

1500 Vdc

0 – 25 Adc (-25 °C ...+70 °C)

≤	30	A	gPV

Medição de detecção de fuga a terra em 
sistemas de corrente (shunts)

Tipicamente 1%

30 mA

Tipicamente 1%

1.5 V

1

≤	2000	m
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Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva de Baixa Voltagem (LVD) 
2014/35/EU e da Directiva Compatibilidade Electromagnética 2014/30/EU, tendo por 
isso direito a ostentar o símbolo CE.

Directiva de Resíduos de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos (REEE) 2012/19/UE
A aquisição deste equipamento confere-lhe o direito a devolvê-lo à Weidmüller, 
sem encargos, no final da respectiva vida útil. A Weidmüller procederá então, 
profissionalmente, à sua reciclagem e eliminação, de acordo com a legislação em vigor. 
O equipamento electrónico não deve ser eliminado através dos “canais normais de 
eliminação de resíduos”. Todos os dispositivos abrangidos pela directiva REEE devem 
exibir este símbolo.
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Anexo A: Lista de acrónimos
DC: Corrente Contínua
DIP: Dual In-line Package
EMC: Compatibilidade Eletromagnética
EMI: Interferência Eletromagnética
ESD: Electrostatic discharge
IC: Circuito Integrado
LSB: Bit Menos Significativo
MPP: Ponto de máxima potência
MPPT: Rastreamento do ponto de Máxima Potência
MSB: Bit mais significativo
PCB: Circuito Impresso
PDU: Unidade de Dados de Protocolo (Modbus frame)
PLC: Controlador Lógico Programável
PV: Fotovoltaico
RF: Rádio-Frequência
RS–485:  TIA/EIA–485–A “Características elétricas dos geradores e recetores  

para uso em sistemas multiponto equilibrados ou balanceados”
SPD: Dispositivo de proteção de surtos

Anexo B: Tabela de Registos de Modbus
(localizado no final da guia do utilizador)

Notas:
• Conforme está definido na norma Modbus, o registo de endereços indicados na  

tabela acima são transmitidos no modo Modbus PDU como uma unidade a menos. 
Portanto o endereço do registro 23 na tabela acima é enviado através da linha 
RS-485 para o endereço 22. Este é o comportamento padrão do Modbus.

• Alguns utilizadores e até mesmo um PLC e sistemas SCADA são utilizados para 
o formato Modicon antigo, obsoleto para os endereços dos registros. Como um 
exemplo, a entrada de registo 23 deve ser escrito como 30023 usando o formato 
antigo do Modicon.

• Os Registros médios de energia também podem ser calculados no modo cliente 
Modbus em vez de serem transmitidos. Isso economiza largura de banda de rede.
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Annex B: Modbus register table 

Register 
name

Register 
address

Register 
description

Min Max Unit

MODEL_ID 1001 number identifying the HW variant --- --- uint

HW_VERS 1002 hardware version 10000 65535 (see notes)

FW_VERS 1003 firmware version 10000 65535 (see notes)

TEMP 1004 PCB temperature -200 800 °C x 10

PV_VOLT 1005 PV system voltage 0 1000 / 
1500 *

Volts

PV_CURRENT_01 1006 individual input current 0 25000 mA

PV_CURRENT_02 1007 individual input current 0 25000 mA

PV_CURRENT_03 1008 individual input current 0 25000 mA

PV_CURRENT_04 1009 individual input current 0 25000 mA

PV_CURRENT_05 1010 individual input current 0 25000 mA

PV_CURRENT_06 1011 individual input current 0 25000 mA

PV_CURRENT_07 1012 individual input current 0 25000 mA

PV_CURRENT_08 1013 individual input current 0 25000 mA

PV_CURRENT_09 1014 individual input current 0 25000 mA

PV_CURRENT_10 1015 individual input current 0 25000 mA

PV_CURRENT_11 1016 individual input current 0 25000 mA

PV_CURRENT_12 1017 individual input current 0 25000 mA

PV_CURRENT_13 1018 individual input current 0 25000 mA

PV_CURRENT_14 1019 individual input current 0 25000 mA

PV_CURRENT_15 1020 individual input current 0 25000 mA

PV_CURRENT_16 1021 individual input current 0 25000 mA

FLG_EV 1022 various event flags 0x0000 0x000F bitfield

FLG_BF 1023 binary flags for blown fuses 0x0000 0xFFFF bitfield

(*) Max voltage values is 1000 (Transclinic 16i+) or 1500V (Transclinic 16i+ 1k5)  depending on the equipment
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Data type Modbus
function code

Modbus
object

Notes

UINT 4 input register

UINT 4 input register example: 65535 means HW version 6.55.35

UINT 4 input register example: 65535 means FW version 6.55.35

INT 4 input register

UINT 4 input register

UINT 4 input register

UINT 4 input register

UINT 4 input register

UINT 4 input register

UINT 4 input register

UINT 4 input register

UINT 4 input register

UINT 4 input register

UINT 4 input register

UINT 4 input register

UINT 4 input register

UINT 4 input register

UINT 4 input register

UINT 4 input register

UINT 4 input register

UINT 4 input register

UINT 4 input register b0: set to ‚1‘ if TEMP > 70 ºC
b1: set to ‚1‘ if PV_VOLT < THR_UV
b2: set to ‚1‘ if digital input 1 is closed
b3: set to ‚1‘ if digital input 2 is closed

UINT 4 input register b0 corresponds to current input 1
b15 corresponds to current input 16
flag set to ‚1‘ if PV_CURRENT_nn = 0 and 
corresponding MSK_PV_CURRENT flag is 
set to ‚1‘



166

Register 
name

Register 
address

Register 
description

Min Max Unit

FLG_UC 1024 binary flags for undercurrent 0x0000 0xFFFF bitfield

HW_VERS_CFG 1001 10000 65535 (see notes)

THR_UV 1038 user-defined undervoltage threshold 100 1000 Volt

THR_UC 1039 user-defined undercurrent threshold 0 15000 mA

MSK_INPUT_EN 1040 mask to enable individual current 
inputs

0x0000 0xFFFF bitfield
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Data type Modbus
function code

Modbus
object

Notes

UINT 4 input register b0 corresponds to current input 1
b15 corresponds to current input 16
flag set to ‚1‘ if PV_CURRENT_nn < THR_UC 
and corresponding MSK_PV_CURRENT flag 
is set to ‚1‘

UINT 4 holding register example: 65535 means HW version 6.55.35

UINT 6 holding register 

UINT 6 holding register 

UINT 6 holding register to avoid false events about blown fuse and 
undercurrent
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