
Manual de instalação 

MÓDULO 

Solar FV 

Leia este manual cuidadosamente antes de operar o 

seu dispositivo e guarde-o para referência futura. 

MODELOS DO TIPO N 

LGXXXN3C(W)-V6 
LGXXXN3K-V6



ÍNDICE 

SEGURANÇA ........................................................................... 3 

ANTES E DEPOIS DA INSTALAÇÃO...................................... 5 

Antes da instalação ................................................................................................ 5

Após a instalação ................................................................................................... 5

INSTALAÇÃO ELÉTRICA ........................................................ 6 

Cuidado ................................................................................................................. 6

Ligações elétricas .................................................................................................. 6

Díodos ................................................................................................................... 6

Ligação em série .................................................................................................... 6

Ligação em paralelo ............................................................................................... 6

Cablagem geral...................................................................................................... 7

Ligação terra .......................................................................................................... 7

INSTALAÇÃO MECÂNICA ...................................................... 8 

Montagem do módulo ............................................................................................. 8

Consideração do local ............................................................................................ 8

Métodos de montagem ........................................................................................... 8

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE / 

ELIMINAÇÃO ......................................................................... 10 

Isenção de responsabilidade ................................................................................ 10

Eliminação ........................................................................................................... 10

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO .................................. 10 

TABELA DE REVISÕES ........................................................ 11 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO ....................................... 11 

TIPO N ................................................................................................................ 11

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO ....................................... 12 

Propriedades elétricas e mecânicas.................................................................... 12

ANEXO ................................................................................... 14 

Instalação mecânica: Modelo de 60 células .......................................................... 14

Método de aparafusamento .................................................................................. 16

Requisitos do sistema de fixação .......................................................................... 16

Guia do fluxo de descarga .................................................................................... 17

Dimensões dos módulos ...................................................................................... 13



 

3 

SEGURANÇA 
 

 

As instruções relacionadas com a segurança, indicadas a seguir, 

servem para prevenir perigos ou danos inesperados com 

antecedência, usando o produto de forma segura e precisa. 

 PERIGO 

O não cumprimento das instruções pode causar, de forma 

imediata, ferimentos graves ou morte. 

 AVISO 

O não cumprimento das instruções pode causar morte ou 

ferimentos graves ao utilizador. 

 CUIDADO 

O não cumprimento das instruções pode causar ferimentos ou 

danos materiais ao utilizador. 

 PERIGO 

Não entre em contacto com as partes 

do painel que estão sob tensão, tais 

como terminais, sem o equipamento 

de segurança adequado. O contacto 

pode resultar em faísca letal ou 

choque elétrico. 

 

Não use nem instale se o módulo 

estiver partido ou rasgado. O não 

cumprimento pode resultar em 

choque elétrico. 
 

 AVISO 

Execute todos os trabalhos em 

condições secas e use apenas 

ferramentas secas. Não manuseie 

painéis molhados sem o 

equipamento de proteção adequado. 

O não cumprimento pode resultar em 

acidente ou morte. 

 

Os módulos danificados devem ser 

manuseados com equipamentos de 

proteção e segurança. O não 

cumprimento pode resultar em 

lesões corporais graves ou morte. 

 

Não se aproxime do módulo 

danificado ou partido, exceto se for 

um especialista autorizado ou 

qualificado. O não cumprimento pode 

resultar em lesões corporais graves 

ou morte. 

 

Nenhum componente elétrico, tais 

como cabos, fica localizado, após a 

instalação, entre o laminado e a 

estrutura de montagem. 

 

Não volte a ligar nem repare o cabo 

da caixa de junção. Pode ocorrer 

faísca ou choque elétrico. 

 

Não dobre o cabo da caixa de 

junção. Enquanto estiver sob stress, 

podem ocorrer danos no módulo. O 

raio de curvatura do cabo deve ser, 

pelo menos, 4 vezes maior do que o 

diâmetro do cabo. 

 

 CUIDADO 

Use equipamentos, conectores, fios 

e contrafortes adequados para a 

instalação do módulo. O não 

cumprimento pode resultar em danos 

no produto, falha do produto ou 

lesões corporais. 

 

A instalação durante um dia de 

chuva, vento forte ou neve pode 

resultar em lesões corporais ou 

mesmo morte. 
 

Furos na estrutura ou no vidro do 

módulo podem diminuir a resistência 

da estrutura ou partir o vidro. 

 
Não toque na superfície de vidro ou 

na estrutura do módulo solar após a 

instalação do módulo. Tal pode 

resultar em ferimentos ou morte. 

 

Não devem ser colocados objetos 

pesados em cima do módulo solar. 

Não suba no módulo nem o pise. 

Não deixe cair o módulo. O não 

cumprimento pode resultar em danos 

no produto, falha do produto ou 

lesões corporais. 
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Não risque a superfície de 

revestimento da estrutura. 

Os riscos podem diminuir a produção 

solar total devido à corrosão da 

estrutura. 

Não concentre artificialmente a luz 

solar na superfície do módulo solar. 

O não cumprimento pode resultar em 

danos ou falha do produto. 

Não aplique choques à caixa de 

derivação do módulo nem puxe o 

cabo. Não remova as etiquetas 

colocadas no módulo. O não 

cumprimento pode resultar em danos 

no produto. 

Se os módulos estiverem instalados numa superfície curva, (por 

exemplo, em forma de arco), tal como mostrado na figura abaixo, 

não force a modificação do módulo na instalação ao ligá-lo à 

estrutura. Instale o módulo apenas no local onde a estrutura dos 

painéis foi devidamente montada. Uma estrutura inadequada 

pode causar deformação aos painéis. Os painéis também podem 

ser danificados por métodos de instalação não aprovados, tais 

como a utilização de um guindaste. 

A sombra parcial deve ser removida 

do módulo solar porque pode causar 

problemas graves ao mesmo. 

Módulo 

Estrutura de 
instalação (tipo 
dobrado)

Módulo 

Estrutura de 

instalação (tipo a 
direito)

Deformação do 

produto 

Ocorrência de 

espaço 

As cores escuras dos módulos solares podem variar 
dependendo dos processos de fabricação variam e não têm 
influência na qualidade e desempenho do módulo solar
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ANTES E DEPOIS DA INSTALAÇÃO 

Antes da instalação 

Leia atentamente este manual antes da instalação. 

 A instalação e a manutenção do módulo solar devem ser

realizadas por um instalador qualificado e autorizado.

 Todas as instruções de instalação devem ser lidas e

compreendidas antes de realizar qualquer instalação.

 Não toque no módulo solar com as mãos desprotegidas. Tal

pode causar queimaduras ou ferimentos.

 Não desmonte o módulo solar.

 Após a instalação ou reparação, verifique se o módulo solar

está a funcionar corretamente.

 No caso de o módulo solar ou das peças usadas terem sido

substituídos, o módulo e as peças recém-substituídos devem

ter o mesmo nome de modelo e peças que o módulo solar

instalado anteriormente.

 Em caso de substituição de um modelo com nome diferente,

é possível substituir um modelo de características elétricas

equivalentes ou superiores dentro dos 80% da tensão

máxima do sistema.

 Não permita que alguém com pouco conhecimento sobre

módulos solares ou sobre as medidas a tomar quando os

módulos solares estão danificados se aproxime do módulo

solar, para evitar o risco de lesões ou de choque elétrico.

 Obtenha todas as autorizações e licenças necessárias para

instalar os módulos solares.

 Não posicione o módulo solar horizontalmente, pois tal pode

causar sujidade ou eflorescência branca (deformação do

vidro).

 Os painéis não devem ser usados em ambientes internos ou

em veículos em movimento de qualquer tipo.

 As especificações classificadas com o padrão da indústria

são feitas em condições de irradiância de 1000 W/m2 e 

temperatura da célula solar de 25 °C (77 °F). Temperaturas

mais baixas podem aumentar substancialmente a tensão e a

potência.

 Mantenha sempre o módulo solar e o sistema fora do alcance

das crianças.

 Mantenha o módulo embalado na caixa até ao momento da

instalação.

 Mantenha os gases inflamáveis afastados do local de

instalação.

 Não trabalhe sozinho. Trabalhe como parte de uma equipa de

duas ou mais pessoas.

 O uso de arnês de segurança é altamente recomendado para

a instalação.

 Tenha cuidado para não danificar o cabo ao usar uma

ferramenta, tal como uma faca, para remover a braçadeira

que fixa o cabo da caixa de junção.

 O sombreamento parcial pode reduzir substancialmente a

produção do painel e do sistema e pode ser a razão para a

danificação do módulo solar.

 Deve-se ter cuidado para evitar ângulos de inclinação baixos

que podem causar a acumulação de sujidade no vidro contra

a borda da estrutura.

 A acumulação de sujidade na superfície do painel pode fazer

com que as células solares ativas fiquem sombreadas e o

desempenho elétrico seja prejudicado.

Após a instalação 

 Ligue o conector firmemente e verifique se a cablagem está a

funcionar corretamente.

 Faça a inspeção periódica dos painéis para verificar se

existem danos no vidro frontal, no painel traseiro, na

estrutura, na caixa de derivação ou nas ligações elétricas

externas.

 Verifique as ligações elétricas quanto a conexões soltas e

corrosão.

 Os painéis fotovoltaicos podem operar com eficácia sem

nunca serem lavados, embora a remoção de sujidade do

vidro frontal possa aumentar a produção.

 Podem ser usados água, etanol ou um produto de limpeza de

vidros convencional, com um pano de microfibra, para lavar

ou enxaguar regularmente o vidro frontal, de forma a remover

pó, sujidade ou outros depósitos.

 Não use águas subterrâneas que contenham componentes

de carbonato de cálcio ao limpar o vidro.

 Não devem ser usados para limpeza do módulo produtos de

limpeza agressivos e abrasivos ou produtos químicos, tais

como produtos químicos alcalinos, incluindo soluções à base

de amoníaco.

 Mantenha sempre a superfície posterior do painel sem

quaisquer objetos estranhos ou elementos estruturais que

possam entrar em contacto com o painel, especialmente

quando o painel estiver sob carga mecânica.

 Os depósitos de materiais estranhos na superfície da

estrutura podem ser limpos usando uma esponja ou pano

húmido e secos ao ar ou usando uma camurça limpa.

 Execute o trabalho de cablagem ligando o conector e os fios

ao suporte de forma a manter a distância do telhado ou do

solo.

 Não use qualquer tipo de óleo ou lubrificante nas peças do

módulo, pois tal pode causar defeitos no Módulo FV.
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INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

Cuidado 

 Evite todos os riscos elétricos ao instalar, ligar, operar e fazer

a manutenção de todos os painéis.

 Não ligue painéis com propriedades elétricas ou

configurações físicas diferentes no mesmo sistema.

 Combine as polaridades dos cabos e dos terminais ao fazer

as ligações; não o fazer pode resultar em danos no painel.

 Quando as correntes inversas puderem exceder o valor

marcado na placa de identificação, um dispositivo de

sobrecorrente devidamente classificado e certificado (fusível

ou disjuntor) deve ser ligado em série com cada painel ou

série de painéis.

 A classificação do dispositivo de sobrecorrente não deve

exceder a classificação máxima do fusível de série marcada

na placa de identificação.

 O painel contém díodos de bypass instalados de fábrica,

localizados dentro da caixa de derivação.

 Ao instalar o sistema, é recomendável instalar um para-raios

para proteger o sistema.

 A sobretensão induzida por um raio pode causar danos no

sistema. Deve projetar a ligação do circuito condutor ao

mínimo possível.

 A caixa de derivação não deve ser aberta. Abrir a caixa de

derivação anulará a garantia.

 Os painéis com suspeita de problema elétrico devem ser

devolvidos à LG Electronics para inspeção e possível

reparação ou substituição, de acordo com as condições de

garantia fornecidas pela LG Electronics.

Ligações elétricas 

 Pode ocorrer risco de choque nas proximidades das ligações

elétricas dos módulos solares.

 Os módulos podem ser ligados em série e/ou em paralelo

para atingir a produção elétrica desejada, desde que a

ligação esteja dentro das diretrizes na folha de especificações

do produto.

 Use apenas o mesmo tipo de módulos num circuito de fonte

combinada.

 Não desligue o módulo quando este estiver em operação.

Pode ocorrer risco de choque nas proximidades dos meios de

ligação dos módulos solares.

 Quando o módulo for instalado em série ou em paralelo (p.

ex. com a utilização para cabos de extensão, etc.), o conector

de cada módulo deve ser o mesmo produto (acoplado com o

seu conector original fêmea ou macho do mesmo

fornecedor).

Díodos 

 Todos os módulos LG estão equipados com díodos de

bypass instalados de fábrica. Os díodos instalados de fábrica

fornecem proteção de circuito adequada para o módulo

contra sombras inesperadas.

UKTD3045-06 

IF(AV) 30 A 

VF (máx.) 0,8V 

VRRM 45V 

Tj (máx.) 200 °C 

RTH 0,8 °C/W 

Especificação e configuração do díodo 

Ligação em série 

 Os módulos solares podem ser ligados em série para ter a

produção de tensão desejada.

 A corrente de cada módulo ligado em série deve ser a

mesma.

 O número máximo de módulos ligados em série pode ser

determinado com base na tensão máxima do sistema, no

fator de segurança de 125% e no módulo Voc, que pode ser

verificado em “Especificações do produto”, neste documento.

 A configuração máxima do módulo solar pode ser encontrada

em “Especificações do produto”.

Ligação em série para maior tensão 

Ligação em paralelo 

 Os módulos solares podem ser combinados em paralelo para

ter a produção de corrente desejada.

 Quando os módulos são combinados em paralelo, a corrente

total é igual à soma das correntes de cada módulo.

 A tensão de cada módulo ligado em paralelo deve ser a

mesma.
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 Ao ligar várias sucessões de módulos em paralelo, todas as

sucessões em série ou o módulo solar devem ser fundidos

antes de combinar com outras sucessões.

 Cumpra todos os códigos federais, estatais e locais aplicáveis

para requisitos de fusíveis adicionais e limitações ao número

máximo de módulos solares em paralelo.

 A classificação máxima do fusível em série encontra-se em

«Especificações do produto; página 11».

 A configuração em paralelo não é limitada se forem tomadas

medidas adequadas para bloquear o fluxo da corrente

inversa, por ex. fusíveis para proteção do módulo e dos

cabos contra sobrecorrente para prevenção de tensão

desequilibrada da sucessão.

 É necessário um fator de multiplicação para aumentar a

produção dos módulos fotovoltaicos. Em condições normais,

é provável que um módulo FV experimente condições que

produzem mais corrente e/ou tensão do que o comunicado

nas condições de teste padrão. Os requisitos do Código

Elétrico Nacional (NEC) no Artigo 690 devem ser seguidos

para lidar com essas produções aumentadas.

Os valores de Isc e Voc marcados neste módulo FV devem

ser multiplicados por um fator de 125% ao determinar as

classificações de tensão dos componentes, a capacidade de

transporte de corrente do condutor, os tamanhos dos fusíveis

e o tamanho dos controlos para a saída FV.

 Dependendo das diretivas nacionais, podem ser aplicáveis

fatores de segurança adicionais para proteção contra 

sobrecarga da corrente. 

Ligação em paralelo para mais corrente 

Cablagem geral 

 A LG Electronics recomenda que a totalidade da cablagem

possua isolamento duplo com uma classificação mínima de

90 °C (194 °F).

 A totalidade da cablagem deve usar um condutor flexível de

cobre (Cu).

 O tamanho mínimo deve ser determinado pelos códigos

aplicáveis.

 A LG Electronics recomenda um tamanho não inferior a 4

mm2. 

Ligação terra 

 Todos os trabalhos devem ser conduzidos em conformidade

com todos os códigos e normas federais, estatais e locais.

 Os trabalhos de ligação terra devem ser executados por um

instalador autorizado para a segurança e manutenção do

sistema, de acordo com todos os códigos elétricos,

regulamentos e normas nacionais, estatais e locais.

 São fornecidas informações específicas sobre as dimensões

do módulo solar e a localização dos orifícios de ligação terra

nas «Especificações do produto».

 Por cada orifício de montagem, recomendam-se um parafuso

M4 de aço inoxidável, uma porca, uma arruela de pressão,

duas arruelas planas, uma arruela côncava, uma arruela em

estrela e fios 12 AWG de cobre.

 Onde são usadas ferragens (porcas, parafusos, arruelas)

comuns de ligação terra, para fixar um dispositivo de ligação

terra listado, a fixação deve ser feita de acordo com as

instruções do fabricante do dispositivo de ligação terra.

 Todas as ferragens devem ser fabricadas em material

resistente à corrosão, tal como o aço inoxidável.

 Existe um orifício de ligação terra na borda da estrutura do

módulo. Usando este orifício, pode-se recomendar que um

condutor de terra e a estrutura do módulo solar sejam

conectados e ligados à terra, conforme o desenho abaixo.

 Todos os parafusos e porcas devem ser apertados com um

torque de 4~5 N∙m.

 Para evitar choques elétricos e incêndios, deve ser realizada

uma ligação terra de proteção nas estruturas dos módulos

solares e painéis, embora os módulos solares da LG

correspondam às condições da classe de segurança II. As

diretivas nacionais devem ser respeitadas.

 Os pontos de fixação à ligação terra devem estar firmes,

seguros e sem corrosão. (A manutenção é especialmente

importante em áreas com elevados níveis de sal na

atmosfera, tais como áreas costeiras e mares circundantes.)

Estrutura do módulo 

Parafuso 

Arruela plana 

Arruela em 

estrela

Arruela de fecho 

Fio de ligação 

terra Arruela plana 

Arruela de pressão 

Porca 
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INSTALAÇÃO MECÂNICA 

Montagem do módulo 

 A garantia limitada da LG Electronics (LGE) para módulos

solares depende da montagem dos módulos de acordo com

os requisitos descritos nesta secção.

 Os módulos solares encontram-se na classe de aplicação A e

têm a classe de segurança II. Portanto, podem ser operados

em sistemas com 120V CC e superiores. O acesso geral não

é restrito.

 Recomendamos a utilização de dispositivos de montagem

(parafusos, porcas, arruelas) fabricados em material

resistente à corrosão, tal como o aço inoxidável.

Consideração do local 

Os módulos solares LGE devem ser montados num 

local que cumpra os requisitos que se seguem. 

Temperatura operacional 

 Faixa de temperatura: -40 °C ~ 90 °C (-40 °F ~ 194 °F)

Ambientes operacionais excluídos 

 Os módulos solares da LG Electronics não podem ser

operados num local onde possam entrar em contacto direto

com água salgada ou amoníaco.

 Não use o módulo para substituir (ou substituir parcialmente)

telhados e paredes de locais residenciais.

Força do módulo (carga básica); IEC61215-2:2016 

N.º da
célula

Direção da 
força 

Carga máxima 
admissível: A 

Carga de teste: 
B 

(B = A x Ym) 

132 células

Half-Cut
Parte frontal 3600 Pascal 5400 Pascal 

Parte 
traseira 

2650 Pascal 4000 Pascal 

 Ym é um fator de segurança de 1,5

 Os detalhes da distância de montagem encontram-se abaixo.

132
células 

Half-Cut
228mm

 Este método de montagem usa orifícios para parafusos na

estrutura.

 As calhas de montagem devem estar perpendiculares ao lado

comprido do módulo.

Sombra 

 O módulo solar LGE deve ser instalado num local adequado,

de forma a que não exista sombreamento causado pelo

edifício, chaminé, árvore, módulo vizinho, etc.

 Use ferragens e calhas de montagem de material resistente à

corrosão.

 Use conexões aparafusadas adequadas de acordo com as

instruções do fabricante.

 Nenhum componente elétrico, tais como cabos, fica

localizado, após a instalação, entre o laminado e a estrutura

de montagem.

 O módulo solar LGE está qualificado para uma altitude de até

4000 m

Métodos de montagem 

Informações gerais 

 Selecione a orientação apropriada para maximizar a

exposição à luz solar.

O módulo gera potência máxima de saída quando está

diretamente de frente para o sol. O ângulo de inclinação dos

módulos deve ser selecionado para otimizar o desempenho

sazonal e baseado na luz solar no local de instalação.

 O módulo não pode ser montado ou armazenado de forma a

que o vidro frontal/superior fique voltado para baixo, para

evitar que a água entre na caixa de derivação, o que poderia

causar um risco para a segurança.

 É necessária uma folga entre as estruturas do módulo solar e

estruturas, tais como telhados ou o solo, para evitar danos

nos fios e para permitir que o ar circule por trás do módulo

solar. A altura de afastamento recomendada é de no mínimo

100 mm.

 Quando instalado num telhado, o módulo solar deve ser

montado sobre uma cobertura de telhado resistente ao fogo,

classificada para a aplicação. A resistência ao fogo do

módulo solar é de classe C de acordo com a norma

ANSI/UL790 Edição 2004.

 O módulo solar está dentro da norma IEC para uso apenas

quando a sua estrutura de fábrica está totalmente intacta.

 A remoção ou alteração deve ser feita por uma pessoa

autorizada e qualificada.

 A criação de orifícios de montagem adicionais pode danificar

o módulo solar e reduzir a resistência da estrutura.

 Recomendamos um espaço de 6 mm entre as estruturas do

módulo para evitar a tensão da expansão térmica.

 O módulo solar pode ser montado usando os seguintes

métodos: (*Torque: 8~12 N∙m)

Calhas de 

montagem 
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 Ao instalar os módulos em áreas com muita neve,

recomenda-se tomar as medidas adequadas para evitar

possíveis danos à estrutura lateral inferior devido ao

deslizamento da neve.

 Recomendamos o uso de material resistente à corrosão para

essas peças de suporte. (Deve ser instalada uma proteção

contra a neve de acordo com as instruções do fabricante.)

Montagem com utilização de orifícios para parafusos na 

estrutura 

 Prenda o módulo solar à estrutura usando os orifícios de

montagem de fábrica.

 São recomendados quatro parafusos M8 de aço inoxidável,

quatro porcas, quatro arruelas de pressão e oito arruelas

planas por módulo solar.

 O módulo pode ser preso a um suporte usando os orifícios

dos parafusos externos e internos da estrutura.

 Cada módulo deve ser preso com segurança em no mínimo 4

pontos em dois lados opostos.

 São fornecidas informações específicas sobre as dimensões

do módulo solar e a localização dos orifícios de montagem

nas «Especificações do Produto».

 Aperte o parafuso com segurança utilizando a combinação.

Coloque a arruela de pressão entre a arruela plana e a porca.

* Material das calhas de montagem: Alumínio, aço inoxidável,

etc.

 Recomendamos calhas de montagem com um tamanho

mínimo de 40x40 mm.

Montagem utilizando grampos 

 O módulo pode ser preso a um suporte utilizando grampos na

borda longa e na borda curta dos módulos.

 São fornecidas informações específicas sobre a localização

da fixação em «Ambiente da instalação mecânica».

(Consultar o anexo.)

 Se usar um grampo especial, será necessário a LG 

testar a compatibilidade. 

 Se existir a probabilidade de a instalação ser afetada por

muita neve (extrema), é recomendado um suporte de painel

adequado adicional na fileira inferior de painéis.

Módulo solar 

Peça de suporte 

Telhado 

Estrutura do módulo 

Porca 

Arruela de pressão 

Arruela plana 

Calha de montagem 

Arruela plana 

Parafuso 
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ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE / ELIMINAÇÃO 

Isenção de responsabilidade 

 Ao iniciar o processo de instalação, o instalador deve ler e compreender este Manual de Instalação na sua totalidade.

 Se o instalador tiver alguma dúvida sobre este manual de instalação, terá de entrar em contacto com a LG para esclarecer

qualquer dúvida ou preocupação.

 Ao instalar um módulo LG Solar, eu exonero e comprometo-me a não processar a LG, as suas empresas afiliadas, sucessores ou

cessionários, os seus administradores, diretores, agentes, responsáveis, voluntários e funcionários, outros participantes em

qualquer atividade ligada à instalação, operação ou manutenção de Módulos Solares LG e, se aplicável, de todas as

responsabilidades, reivindicações, exigências, perdas ou danos na minha conta causados ou alegadamente causados, no todo ou

em parte, por negligência da LG, das suas empresas afiliadas, sucessores ou cessionários, os seus administradores, diretores,

agentes, responsáveis, voluntários e funcionários.

Eliminação 

Eliminação de aparelhos antigos 

1. Este símbolo de lixeira cruzada indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrônicos 
(REEE) devem ser descartados separadamente do lixo municipal. Elimine os dispositivos 
antigos separadamente dos outros resíduos e leve-os a um ponto de recolha designado para 
resíduos elétricos e eletrónicos. Caso os dispositivos contenham baterias ou lâmpadas que 
podem ser facilmente removíveis pelo usuário final sem danos, separe-os dos dispositivos principais antes de descartá-los, a 
menos que queira que os dispositivos antigos sejam reutilizados (baterias e lâmpadas usadas são coletadas separadamente). 
Observe também que você é pessoalmente responsável por limpar as informações pessoais do dispositivo antes de descartá-lo.
2. Produtos elétricos antigos podem conter substâncias perigosas, portanto, o descarte correto de seu aparelho antigo ajudará a 
evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana. Seu aparelho antigo pode conter peças 
reutilizáveis que podem ser usadas para consertar outros produtos e outros materiais valiosos que podem ser reciclados para 
conservar recursos limitados.
3. Você pode levar seu aparelho à loja onde comprou o produto ou entrar em contato com o órgão de coleta de lixo do governo 
local para obter detalhes sobre o ponto de coleta WEEE autorizado mais próximo. Por favor, note que alguns distribuidores são 
obrigados: a receber de volta os dispositivos antigos dos usuários finais ao vender um novo equipamento equivalente a eles e 
fornecer coleta gratuita de equipamentos elétricos e eletrônicos de dimensões muito pequenas (não superior a 25 cm) sem a 
obrigação de os usuários finais comprem um novo equipamento de tipo equivalente. Quando os distribuidores entregam novos 
equipamentos a residências, eles são obrigados a retirar os equipamentos antigos diretamente deles ou a propor uma solução de 
devolução a uma distância razoável. Portanto, recomendamos que você entre em contato com seu distribuidor para obter mais 
informações.
4. LG Electronic DeutschlandGmb Está devidamente registrado como Produtor na Alemanha. Como tal, a LG contribui para a 
coleta e reciclagem em todo o país de REEE que você leva para a instalação de coleta seletiva municipal. Para obter as 
informações mais atualizadas, consulte www.lg.com/global/recycling
ou https://www.lg.com/de/support/altgeraete-rueckgabe
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TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 

 Não afrouxe as correias, quando o módulo for transportado em camiões, navios, etc..

Caso existam correias soltas, o módulo será sacudido, o que pode causar danos.

 Não empilhe em mais do que uma palete. A altura máxima é de duas paletes. O empilhamento exagerado pode causar stress ao

módulo e pode causar danos ao produto.

 Não transporte apenas um lado do módulo ao transportar o mesmo. Podem ocorrer danos na estrutura ou no cabo.

TABELA DE REVISÕES 

Data Versão Descrição da alteração Observação 

26/01/2021 1.0 (1.ª edição) Manual de instalação publicado 

30/08/2021 2.0 Atualizar modificações

 Este manual de instalação (versão 2) substitui todas as versões anteriores, exceto as características elétricas e mecânicas. Para

saber as características elétricas e mecânicas de cada modelo, consulte a Ficha Técnica de cada modelo.
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ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

TIPO N 

A característica elétrica nominal, exceto a classificação de potência dentro de -0/+3 por cento, encontra-se dentro dos 5 por cento do 

medido. Valores nas condições de teste normalizadas (STC): Irradiância 1000 W/m2, Temp. da célula 25 °C, 1,5AM 

Nota) nome formal MC4: PV-KST4 / 6II-UR, PV-KBT4 / 6II-UR 

 Conector positivo (+): Acoplador macho MC4 (PV-KST4/6II-UR) 

 Conector negativo (-): Acoplador fêmea MC4 (PV-KBT4/6II-UR) 

«N.º Máximo de módulos em série» considera 125% do Voc. O número real de 

ligações deve ser selecionado de acordo com as condições do local de 

instalação e o código local. 

Nota) A mudança típica na eficiência do módulo a 200 W/m2 em relação a 1000 W/m2 é -2,0% / «Modelo K» é -3,0% 

Nota) 
Máx. Coeficiente de bifacialidade de potência : N3C(W)-V6 0.04 / N3K-V6 0.06
Máx. Coeficiente de bifacialidade da corrente N3C(W)-V6 0.05 / N3K-V6 0.07 

Máx. Coeficiente de Bifacialidade de Tensão : N3C(W)-V6 0.88 / N3K-V6 0.88

Nota) Para obter informações sobre as classificações elétricas para as superfícies frontal e traseira 
(coeficiente de bifacialidade) e a contribuição esperada da irradiância refletida do solo junto com a 
cobertura do solo e a altura de instalação acima do solo que refletia a irradiância, consulte o material 
de conversa de vendas e a ficha técnica.

 Acopladores de cabo fêmea e macho  

Acoplador de cabo fêmea 

Acoplador de cabo macho 

Modelo Secção transversal do cabo 
Ø A (Diâmetro externo

do cabo) 
Corrente nominal 

MC4 

4 mm2 

5,5 ~ 9mm 30 A 

12 AWG 

 Ver mais informações >> http://www.multi-contact.com/

Propriedades elétricas (NMOT*) 

* NMOT (Temperatura nominal operacional do módulo): Irradiância de 800 W/m2, temperatura ambiente de 20 °C, velocidade do vento de 1m/s

Características de temperatura 
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Dimensões dos módulos 

Unidade: mm / pol. 

LGXXXN3C(W)-V6/ LGXXXN3K-V6

Secção transversal da estrutura 

Estrutura 

comprida 

Estrutura 

curta 
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ANEXO 

Instalação mecânica: Modelo de 132 células Half-Cut

Fig 1. Tipo de parafusos (M8) Fig 2. Tipo de fixação 

Posição 
(mm) 

Carga 
Frente/traseira(Pa) 

Posição 
(mm) 

Carga 
Frente/traseira(Pa) 

228 5400/4000 250 ~ 400 5400/4000 

Fig 3. Tipo de fixação Fig 4. Tipo de fixação 

Posição 
(mm) 

Carga 
Frente/traseira(Pa) 

Posição 
(mm) 

Carga 
Frente/traseira(Pa) 

A 0~50 
2400/2400 250 ~ 400 5400/4000 

B 100~750

Fig 5. Tipo de fixação Fig 6. Tipo de fixação 

Posição 
(mm) 

Carga 
Frente/traseira(Pa) 

Posição 
(mm) 

Carga 
Frente/traseira(Pa) 

0 ~ 300 5400/1600
A 0~300 1600/1600

B 800~900 5400/4000 

Nota) Nenhum dos métodos de instalação mecânica e dos métodos de aparafusamento neste anexo foi testado pela VDE. 

A avaliação é realizada pelo teste interno da LG. 



15 

ANEXO 

Instalação mecânica: Modelo de 132 células Half-Cut

Fig 7. Tipo de fixação Fig 8. Tipo de fixação 

Posição 
(mm) 

Carga 
Frente/traseira(Pa) 

Posição 
(mm) 

Carga 
Frente/traseira(Pa) 

250 ~ 400 4000/4000 
A 0~50 

2400/2400 
B 100~750

Fig 9. Tipo de fixação Fig 10. Tipo de fixação 

Posição 
(mm) 

Carga 
Frente/traseira(Pa) 

Posição 
(mm) 

Carga 
Frente/traseira(Pa) 

A 0~300 
2400/2155 

A 250~400
2155/2155 

B 250~400 B 0~300 

Nota) Nenhum dos métodos de instalação mecânica e dos métodos de aparafusamento neste anexo foi testado pela VDE. 

A avaliação é realizada pelo teste interno da LG. 
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Método de aparafusamento 

 Por cada módulo solar, são recomendados quatro parafusos M8 (5/16 pol.) de aço inoxidável, quatro porcas para arruelas de

pressão e oito arruelas planas.

Requisitos do sistema de fixação 

 Largura do grampo ≥ 40 mm (1,57 pol.).

 Altura do grampo compatível com uma altura de estrutura de 40 mm (1,57 pol.).

 Profundidade do grampo 8~10 mm (0,31~0,39 pol.).

 O grampo não deve ser tocado com o vidro do módulo.

 Use grampos e ferragens de material resistente à corrosão.

 Se usar um grampo especial, será necessário a LGE testar a compatibilidade.

 Use conexões aparafusadas adequadas de acordo com as instruções de fixação do

fabricante.

 Siga o torque aplicado recomendado pelo fabricante da fixação para apertar os

grampos.

 

Nota) Nenhum dos métodos de instalação mecânica e dos métodos de aparafusamento neste anexo foi testado pela VDE. 

A avaliação é realizada pelo teste interno da LG. 

Estrutura do 
módulo
Parafuso 

Calha de 
montagem

Arruela plana 

Arruela plana 

Arruela de pressão 

Porca 

Largur

a 

Altura 

Profundidad

e
<Grampo do meio> 

Largur

a 

Altura 

Profundidade 

<Grampo da ponta> 
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Guia do fluxo de descarga 

Se estiver a descarregar com utilização de equipamento pesado, tal como um guindaste, siga o procedimento abaixo. 

[ Passo 1 ] [ Passo 2 ] [ Passo 3 ] [ Passo 4 ] 

Passo 1. Coloque a embalagem numa superfície plana. 

Passo 2. Coloque a barra de segurança de madeira na embalagem e prenda uma corda conforme mostrado na Fig. [ Passo 2 ] 

- Para evitar partir o módulo, deve usar uma barra de madeira de segurança maior do que o comprimento da embalagem.

- A posição da corda deve estar entre o bloco 1 e o bloco 2 ao prender a corda à palete.

- A visão detalhada da posição da corda encontra-se abaixo.

- Se não tiver uma barra de madeira, pode usar uma palete que seja maior do que

o tamanho do módulo.

Passo 3. Embalagem de carga e descarga. 

- O gancho do guindaste deve ser colocado no centro da embalagem.

- Para o equilíbrio da embalagem, a corda entre a embalagem e o guindaste deve

ter o mesmo comprimento.

Passo 4. Pousar a embalagem no chão. 

- É necessário um mínimo de dois operadores para garantir que os quatro cantos

são todos assentes, ao mesmo tempo, quando a embalagem é descarregada.

► Se tiver alguma questão ou precisar de algum conselho sobre o assunto, entre em

contacto com o nosso gestor de vendas.

Corda 
Linha padrão 

Bloco  Bloco  Bloco  Bloco  
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LG Electronics Deutschland GmbH 

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Alemanha 

Contacto: solarservice@lge.com

LG Electronics Inc. (Sede global) 

LG Twin Towers, 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seul 07336, Coreia do Sul 

Contacto: solar-svc@lge.com 

http://www.lg-solar.com 

Este documento está sujeito a alterações sem aviso prévio. 

LG, o logótipo LG e Life's Good são marcas comerciais da LG Electronics, Inc. em todo o mundo. As marcas comerciais e 

propriedades intelectuais da LG Electronics, Inc. são protegidas por leis internacionais de direitos de autor. 

mailto:service-solar@lge.de
mailto:solar-svc@lge.com
http://www.lg-solar.com/



