Excellence beyond Solar Energy

MÓDULO HALF-CUT 390-410W
390-410W | Monocristalino | 5 Busbar | IP68 | Black

25 AÑOS DE GARANTÍA DE RENDIMIENTO
15 AÑOS DE GARANTÍA DE PRODUCTO
Escelco, fabricante de células y módulos fotovoltaicos de alta
eficiencia cuenta con fábrica propia con integración vertical en la
provincia de León. Las instalaciones, totalmente automatizadas,
se adaptan a la producción de forma flexible cubriendo todas
las necesidades de nuestros clientes. Aseguramos la máxima
calidad sometiendo a constantes controles nuestros productos.

20% eficiencia

6 Diodos by-pass

Sometidos al test de electroluminiscencia

Vidrio de alta transmisividad y antirreflectante

EN 61215-2:2017 / EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

144 células

Carga trasera (viento) 2.400 Pa / Carga frontal (nieve) 5.400 Pa

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

MÓDULO HALF CUT 390-410W

Marco

390-410W | Monocristalino | 5 Busbar | IP68 | Black

Black / Aluminio anodizado 0,015 mm
Robusto y resistente a la corrosión
Agujeros de montaje
Toma de tierra incorporada
Caja de conexión
Sellada y robusta y amplia favoreciendo disposición de calor
IP67 y IP68 según la norma IEC 60529

900/1200 mm

Diodos by-pass incorporados (3/6)
para protección del sombreado parcial
Conector MC4 o compatible
Cables 900mm/1200mm (±0,1m) de longitud y 4 mm² de sección
Reacción al fuego I (UNI 9177)
Frontal
Vidrio templado ARC 3.2 mm de espesor
Texturizado, bajo contenido en hierro, extra-claro

(I)

Cells temp.25ºC

10
1000W/m²

Interconexiones de células tapadas en acabados Black

410W

8
800W/m²

328W

6

Half cells

600W/m²

144 [2x(12X6)] células, silicio monocristalino PERC
Peso, dimensiones y packaging
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22,5 Kg | 2015 x 1002 x 35mm(+/-1%) | Packaging: 682 pcs-truck
23 Kg | 2015 x 1002 x 40mm(+/-1%) | Packaging: 594 pcs-truck

VALORES ELÉCTRICOS
Standard - Black

MESC 390W-HC

MESC 395W-HC

MESC 400W-HC

MESC 405W-HC

MESC 410W-HC

Potencia nominal, Pmpp

390W

395W

400W

405W

410W

Tolerancia, Pmpp

0 / +5W

0 / +5W

0 / +5W

0 / +5W

-1%/ +3%

Área del módulo

2.02

Eficiencia del módulo

19,32%

19,56%

19,81%

20,06%

20,31%

Isc

10,29 A

10,35 A

10,44 A

10,52 A

10,58 A

Voc

49,05 V

49,28 V

49,54 V

49,78 V

50,02 V

Impp

9,71 A

9,78 A

9,86 A

9,93 A

10,00 A

Vmpp

40,20 V

40,40 V

40,60 V

40,80 V

41,00 V

Tensión máxima

1.000 V / 1.500 V

α α Isc

0,055% / ºC

β β Voc

- 0,28% / ºC

γ Pmax

- 0,36% / ºC

Rango de temperatura

- 45ºC to +85ºC

NOCT

42ºC ± 2ºC

NOTA: Lea el manual de instrucciones de este producto y siga las indicaciones. Los valores son válidos para: 1000W/m2, AM 1.5 y la temperatura de la celda de 25ºC.
Tolerancia de medida ±/3%. Toda la información de este folleto puede ser modificada sin previo aviso por Escelco.
MESC_120_390_410_ES_OCT2020

ALIDAD EUROPEA

Fábrica:
Polígono Industrial Bierzo Alto. (A6 - km 372)
371)
C/ Las Canteras s/n,
0, 24318
24318
Bembibre,
Bembibre,
Leon.
Leon.
España
España
+34 987 526 880
info@escelco.eu / www.escelco.eu

SB1.5-1VL-40 / SB2.0-1VL-40 / SB2.5-1VL-40

SUNNY BOY 1.5 / 2.0 / 2.5
com SMA SMART CONNECTED

Assistência inteligente com
SMA Smart Connected

Compacto
• Montagem por 1 pessoa graças
ao peso baixo de 9,2 kg
• Necessidade de espaço mínima
graças ao design compacto

Prático

Rentável

Combinável

• Instalação 100% plug & play
• Monitorização online gratuita via
Sunny Places
• Assistência automatizada graças ao
SMA Smart Connected

• • Utilização da energia excedente
através da limitação dinâmica da
potência activa
• Aumento do rendimento sem
necessidade de montagem através
do sistema integrado de gestão de
sombra SMA ShadeFix

• Ampla faixa de tensão de entrada
• Ampliável a qualquer momento
com gestão energética inteligente e
soluções de armazenamento
• Combinável com componentes TS4-R
para a optimização do módulo

SUNNY BOY 1.5 / 2.0 / 2.5

A nova classe para sistemas fotovoltaicos pequenos
O Sunny Boy 1.5 / 2.0 / 2.5 é o inversor perfeito para clientes com sistemas fotovoltaicos pequenos Com a sua amplitude
de tensão de entrada alargada de 80 V a 600 V, é versátil, flexível quanto à escolha de um módulo, e ainda fácil de instalar
graças ao seu peso reduzido. Após a fácil colocação em serviço com a interface web integrada, o Sunny Boy 1.5 / 2.0 /
2.5 é adequado para o controle local através da própria rede sem fio do aparelho, ou até para o controlo online com o
Sunny Portal ou Sunny Places. Com a assistência integrada SMA Smart Connected, oferece um conforto completo para operadores de sistemas e instaladores. A monitorização automática do inversor pela SMA analisa o funcionamento, comunica
irregularidades e assegura assim tempos de paragem mínimos.

SMA SMART CONNECTED
Assistência integrada para um conforto completo
O SMA Smart Connected* é o serviço de monitorização gratuita
do inversor através do Sunny Portal da SMA. Caso ocorra um erro
no inversor, a SMA informa o operador do sistema e o instalador
de forma pró-ativa. Deste modo, poupa-se tempo de trabalho
valioso e custos.
Com SMA Smart Connected, o instalador beneficia de diagnósticos
rápidos pela SMA. O instalador poderá eliminar rapidamente os
erros e, graças a serviços atractivos adicionais, ganhar pontos
junto do cliente.

ACTIVAÇÃO DO SMA SMART CONNECTED

Ao registar o sistema no Sunny Portal, o instalador activa o SMA Smart Connected e beneficia da monitorização
automática do inversor pela SMA.

MONITORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO INVERSOR

A SMA efectua a monitorização do inversor com o SMA Smart Connected. A SMA monitoriza automaticamente
os vários inversores, 24 horas por dia, em relação a anomalias existentes durante o funcionamento. Cada cliente
poderá beneficiar, assim, da longa experiência da SMA.

COMUNICAÇÃO PRÓ-ACTIVA EM CASO DE ERROS

Depois de um diagnóstico e análise de um erro, a SMA informa imediatamente o instalador e o cliente
final via e-mail. Todos os envolvidos estão, assim, idealmente preparados para a eliminação de erros. Isto
permite minimizar os tempos de paragem e poupar tempo e dinheiro. Com base nos relatórios regulares do
desempenho, é possível obter conclusões valiosas adicionais relativamente a todo o sistema.

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO

Se for necessário um aparelho de substituição, a SMA fornece automaticamente um novo inversor num prazo de
1 a 3 dias após um diagnóstico de erro. O instalador poderá contactar directamente o operador do sistema e
trocar o inversor.

PERFORMANCE SERVICE

O operador do sistema poderá exigir um pagamento de compensação por parte da SMA se o inversor de
substituição não puder ser fornecido num prazo de 3 dias.

* Detalhes: ver documento “Descrição do serviço - SMA SMART CONNECTED”

Curva de rendimento

● Equipamento de série ○ Opcional
Dados em condições nominais
Versão 11/2019
Dados técnicos
Entrada (CC)
Potência máx. do gerador fotovoltaico
Tensão máx. de entrada
Intervalo de tensão MPP
Tensão atribuída de entrada
Tensão mín. de entrada / tensão de entrada inicial
Corrente máx. de entrada por string
Corrente máx. de curto-circuito por string
Número de entradas MPP independentes / strings por entrada MPP
Saída (CA)
Potência atribuída (com 230 V, 50 Hz)
Potência aparente CA máx.
Tensão nominal CA
Intervalo de tensão nominal CA
Frequência de rede CA / intervalo
Frequência de rede atribuída / tensão de rede atribuída
Corrente máx. de saída
Fator de potência na potência atribuída
Fator de desfasamento ajustável
Fases de injecção na rede / fases de ligação
Rendimento
Rendimento máx. / Euro-eta
Dispositivos de protecção
Ponto de seccionamento no lado CC
Monitorização de defeitos à terra / monitorização da rede
Protecção contra inversão de polaridade CC / resistência a curto-circuitos CA / separação
galvânica
Unidade de monitorização de corrente residual sensível a todas as correntes
Classe de protecção (conforme a IEC 61140) / categoria de sobretensão (conforme a
IEC 60664-1)
Proteção contra corrente inversa
Dados gerais
Dimensões (L / A / P)
Peso
Faixa de temperatura de operação
Emissões sonoras, típicas
Autoconsumo (noite)
Topologia
Conceito de refrigeração
Grau de protecção (conforme a IEC 60529)
Classe de condições ambientais (conforme a IEC 60721-3-4)
Valor máximo admissível da humidade relativa (sem condensação)
Equipamento
Ligação CC / ligação CA
Informações através do smartphone, tablet ou computador portátil
Interfaces: WLAN / Ethernet
Protocolo de comunicação
Sistema integrado de gestão de sombra SMA ShadeFix
Garantia: 5 / 10 / 15 / 20 anos
Certificados e homologações (mais a pedido)

Disponibilidade países SMA Smart Connected
Designação de modelo

— Não disponível

Sunny Boy 1.5

Sunny Boy 2.0

Sunny Boy 2.5

3000 Wp
600 V
160 V a 500 V

4000 Wp
600 V
210 V a 500 V
360 V
50 V / 80 V
10 A
18 A
1/1

5000 Wp
600 V
260 V a 500 V

1500 W
1500 VA

2000 W
2000 VA
220 V / 230 V / 240 V
180 V a 280 V
50 Hz, 60 Hz / −5 Hz a +5 Hz
50 Hz / 230 V
9A
1
0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado
1/1

2500 W
2500 VA

7A

97,2 % / 96,1 %

97,2 % / 96,4 %

11 A

97,2 % / 96,7 %

●
●/●
●/●/—
●
I / III
Desnecessário
460 / 357 / 122 mm (18,1 / 14,1 / 4,8 inch)
9,2 kg (20,3 lbs)
−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
<25 dB
2,0 W
Sem transformador
Convecção
IP65
4K4H
100 %
SUNCLIX/conector de ficha
●
●/●
Modbus (SMA, Sunspec), Webconnect
●
●/○/○/○

AS4777, C10/11, CE, CEI0-21, DIN EN 62109-1/IEC 62109-1,
DIN EN 62109-2/IEC 62109-2, EN50438, G83/2, IEC61727, IEC62116,
NBR16149, NEN-EN50438, NRS097-2-1, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1,
VFR2014, RfG compliant
AU, AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, UK

SB1.5-1VL-40

SB2.0-1VL-40

SB2.5-1VL-40

Funções do sistema base

FUNÇÕES DO SISTEMA AMPLIADO

• Facilidade na colocação em serviço via interfaces
WLAN e Speedwire integradas
• Total transparência devido à visualização no Sunny
Portal / Sunny Places
• Segurança do investimento pelo SMA Smart
Connected
• Modbus como interface para outros fornecedores

• Funções do sistema base
• Redução do consumo de energia da rede e aumento do autoconsumo
graças à utilização da energia armazenada temporariamente
• Utilização máxima da energia graças ao carregamento baseado em
prognósticos
• Aumento do autoconsumo graças à gestão inteligente da carga
• Rendimento máximo do sistema graças à tecnologia modular inteligente
Com SMA Energy Meter
• Utilização máxima do sistema através da limitação dinâmica da injecção na
rede entre 0% e 100%
• Visualização dos consumos de energia

www.SMA-Solar.com 

SMA Solar Technology

SBxx-1VL-40-DS-pt-40 SMA e Sunny Boy são marcas registadas da SMA Solar Technology AG. Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. SUNCLIX é uma marca registada da PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. Impresso em papel FSC.
Reserva-se o direito a alterações em produtos e serviços, também motivadas por pré-requisitos específicos de países, bem como a divergências relativamente a dados técnicos. A SMA não assume qualquer responsabilidade por erros ou gralhas tipográficas. Para obter as informações mais recentes, consulte www.SMA-Solar.com

SISTEMA BASE
SISTEMA AMPLIADO
* via tomada de controlo à distância SMA ou comunicação de
dados padronizada

Folha de datos del sistema

VS+

Gerales
Sistema

Sistema de montagem fotovoltaica para telhados inclinados

Componentes

fixação de subestrutura (madeira, aço, concreto) dos azulejos, parafusos, trilhos de montagem,
prendedores

Garantia del producto

10 anos

Area de aplicación

Telhados inclinados (exceto exposição ao sulfeto de hidrogênio)

Cobertura de telhado

Telha, ardósia, folha de metal (trapezoidal / ondulado), sanduíche, fibrocimento

Inclinação do telhado

min. 10°, max. 45°

Propriedades do sistema
Inclinação do modulo

Paralelamento ao telhado

Material

Alumínio, aço inoxidável, aço revestido

Módulos fotovoltaicos
Tipo

PV-módulos con bastidor con altura de 30 a 50 mm

Dimensões

Longitud: ilimitado, Ancho: ilimitado

Orientação

Horizontal/Vertical

Certificações
TÜV

ID1111212485 por 2PfG

MCS012

IK0197/03, IK0197/04, IK0197/05

Autorização de fiscalização de obras

Salvatejas gancho de alumínio (Z-14-4-515)
Fixadores (fixadores solares, parafusos, parafuso de madeira)

Serviços
Design de planta

Oferecido por Renusol

Renusol Folha de dados do sistema VS+ | 09/2019
Erros de impressão e erros técnicos, ou outras alterações e mudanças na disponibilidade de produtos são expressamente reservados

1/1

EMETER-20

SMA ENERGY METER

Easy to Use

Flexible

• Quick plug-and-play installation
• Graphic visualization of current
measured values in Sunny Portal
and local web UI

• Space-saving, top-hat rail mounting
in household distribution thanks to
compact enclosure
• Flexible use in applications > 63 A
thanks to external current transformers

High Performance
• Suitable for universal use
regardless of existing energy meter

• Fast three-phase, bidirectional reading
for effective energy management*
• Ideal coordination with SMA devices
to ensure control tasks are carried
out stably

SMA ENERGY METER

Universal recording of measured values for intelligent energy management
A high-performance measurement solution for intelligent energy management in PV systems with SMA devices.  The SMA
Energy Meter calculates phase-exact and balanced electrical measured values and communicates these via Ethernet in the
local network. In this way, all data on grid feed-in and purchased electricity as well as PV generation by other PV inverters can
be communicated to SMA systems frequently and with a high level of precision.
Integrating the SMA Energy Meter establishes, in all systems, an ideally coordinated system configuration that guarantees the
highest performance and stability with the best cost savings and increased self-consumption.

* Can also be used in single-phase systems.

Storage application example

Communication
Connection to the local router
Inputs (voltage and current)
Nominal voltage
Frequency
Nominal current / limiting current per line conductor
Start-up current
Connection cross-section
Torque for screw terminals
Ambient Conditions in Operation
Ambient temperature
Storage temperature range
Protection class (according to IEC 62103)
Degree of protection (according to IEC 60529)
Max. permissible value for relative humidity (non-condensing)
Elevation above MSL
General Data
Dimensions (W/H/D)
Top hat-rail width units
Weight
Mounting location
Mounting type
Status display
Self-consumption
Measurement accuracy, measuring cycle
Features
Warranty
Certificates and permits (more available upon request)

SMA Energy Meter
via Ethernet cable (10/100 Mbit/s, RJ45 plug)
230 V/400 V
50 Hz/±5%
5 A/63 A (>63 A can be connected via external current transformers)
< 25 mA
10 mm² to 16 mm² 1) (for 63 A fusing)
2.0 Nm
–25°C to +40°C
–25°C to +70°C
II
IP2X
5% to 90% 2)
0 m to 2000 m
70 mm/88 mm/65 mm
4
0.3 kg
Switch or meter cabinet
Top-hat rail mounting
2 LEDs
<3W
1%, 1000 ms
2 years
www.SMA-Solar.com

Last updated: January 2019
1) Mechanical 1.5 mm² to 25 mm²
2) 95% only on up to 30 days of the year

Type designation

www.SMA-Solar.com 

EMETER-20

SMA Solar Technology

ENERGYMETER-DEN1903-V21   SMA and Sunny WebBox are registered trademarks of SMA Solar Technology AG. Printed on FSC-certified paper.
Changes to products and services, including those resulting from country-specific requirements, and deviations from technical data are subject to change without notice. SMA assumes no liability for errors or omissions. For the latest information, go to www.SMA-Solar.com

Technical Data

