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Família KOSTAL –
a história por trás do sucesso. 100 anos.

O grupo KOSTAL:
a história de sucesso da KOSTAL

�� Como uma empresa familiar independente, o gru-
po KOSTAL é especializado no desenvolvimento 
de soluções de eletrónica e mecatrónica de alta 
qualidade para uma vasta gama de aplicações 
industriais e automóveis.

�� A empresa foi fundada em 1912 por Leopold 
Kostal em Lüdenscheid, na Alemanha, e atual-
mente emprega cerca de 14.400 colaboradores 
em 39 locais num total de 17 países.

�� O Grupo KOSTAL integra quatro unidades de ne-
gócio: Sistemas Elétricos Automóveis, Eletrónica 
Industrial com a respetiva sociedade comercial 
internacional Solar Electric, Sistemas de Contac-
to e Tecnologia de Teste SOMA.

�� Os parceiros do grupo KOSTAL incluem fabri-
cantes de automóveis líderes mundiais e várias 
empresas industriais famosas.

Dando prioridade à qualidade

�� O inversor PIKO, uma criação própria da empre-
sa KOSTAL, preenche os mais elevados  
requisitos.

�� Todos os inversores PIKO são produzidos segun-
do os mais avançados padrões tecnológicos.

�� Todos os processos de produção estão alinha-
dos com a "filosofia de erro zero" de um fornece-
dor automóvel.

�� Os inversores PIKO são sujeitos a controlos rigo-
rosos da qualidade durante todo o processo de 
fabrico, incluindo uma verificação final constituída 
por vários níveis.

KOSTAL Solar Electric:
um parceiro de confiança para todas as 
situações

�� Os inversores PIKO são desenvolvidos e produ-
zidos na sede alemã, na unidade de negócio Ele-
trónica Industrial. A KOSTAL Solar Electric GmbH 
encarrega-se de toda a distribuição respetiva, 
assim como da assistência técnica.

�� Os clientes internacionais recebem 
também assistência no local através das nossas 
filiais em França, Itália, Espanha e Grécia.

�� As parcerias da KOSTAL são orientadas para 
o longo prazo. Tem sido sempre e continua a ser 
um elemento essencial para a cultura da nossa 
empresa.
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Família KOSTAL –
a história por trás do sucesso. 100 anos.

Inversor PIKO:
muito flexível e simplesmente prático

Com a respetiva seleção de inversores de 
strings trifásicos, a KOSTAL oferece um 
portefólio abrangente de unidades fotovoltaicas 
de todos os tamanhos.

�� Classes de potência: 4.2 kW, 5.5 kW,  
7.0 kW, 8.3 kW, 10.1 kW

�� Os inversores PIKO fornecem energia 
simetricamente em três fases, prevenindo, 
assim, um possível desequilíbrio da carga 
na rede

�� Graças à pré-configuração e à certificação, 
os inversores PIKO podem ser utilizados de 
imediato em até 30 países europeus

�� O amplo âmbito de tensão de entrada DC 
oferece variadas possibilidades na confi-
guração da instalação e garante a alimen-
tação mesmo em situações de iluminação 
desfavoráveis

�� Até três sistemas de rastreio MPP indepen-
dentes garantem a máxima produtividade e 
flexibilidade no planeamento do sistema – em 
especial ao configurar alinhamentos ou inclina-
ções do telhado distintos

�� Montagem fácil graças ao formato compac-
to e ao peso reduzido

Inversor PIKO:
comunicativo de série

Cada inversor da KOSTAL está equipado 
de série com um sistema de comunicação 
completo.

�� Datalogger e todas as interfaces relevantes 
para a monitorização da unidade integrados

�� Monitorização gratuita dos dados graças 
ao respetivo servidor Web, ao PIKO Master 
Control e ao PIKO Solar Portal

�� Comando de potência ativa (100/60/30/0%) 
e comando do autoconsumo integrados

�� Acessório opcional disponível, p. ex. PIKO 
Data Communicator (transmissão de dados 
via rádio), PIKO M2M Service

Para obter mais informações sobre os dados 
técnicos atuais do inversor PIKO, consulte a 
nossa homepage: 

www.kostal-solar-electric.de 5
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Inversor PIKO –
de utilização universal. Imediatamente.

Os inversores PIKO estão pré-configurados e 
certificados para a maioria dos países europeus.
Uma adaptação à rede específica do país 
ocorre automaticamente após a ativação da 
respetiva configuração do país no inversor.

Mais detalhes:
�� Um PIKO adequado para até 30 países
�� Simples configuração do país através do 

display
�� Navegação do menu multilíngue

Pré-configuração e certificação para os seguintes países:

Áustria Estónia Países Baixos

Alemanha França Polónia

Bélgica Grécia (continente) Portugal

Bósnia e Herzegovina Grécia (ilhas), Chipre (UE) Reino Unido*

Bulgária Itália República Checa

Croácia Letónia Roménia

Dinamarca Lituânia Sérvia

Eslováquia Luxemburgo Suécia

Eslovénia Malta* Suíça

Espanha Montenegro Turquia

* apenas para PIKO 4.2 l 5.5
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Inversor PIKO –
de utilização universal. Imediatamente.

O conjunto de comunicação integrado de série permite 
a monitorização da unidade PV sem componentes 
adicionais.

O conjunto abrange:
�� Datalogger
�� Servidor Web
�� 2 interfaces LAN
�� Interface RS485
�� Entrada/saída de impulsos S0
�� Entradas analógicas para sensores e recetores de 

telecomando centralizado (comando de potência 
ativa)

A monitorização da unidade é efetuada com o PIKO 
Solar Portal, o software PIKO Master Control ou 
simplesmente através do servidor Web integrado.

2 interfaces 
LAN Analógico DSL GSM

Alarme Sensores

PC

Inversor PIKO –
com sistema de comunicação completo. 
                 De série.

Comando do 
autoconsumo

Display  
externo

Saída de
tensão

RS485

Comando de
potência ativa
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Servidor Web integrado:
monitorização rápida e direta

Os dados de serviço mais importantes podem 
ser apresentados com o servidor Web integrado. 
Adicional-mente, é possível proceder a todas as 
configurações dos inversores.
 
Os dados e as configurações mais importantes 
são:
�� Indicação dos valores da potência atuais 

bem como dos valores relativos à produção 
total e diária

�� Página com informações sobre a verificação 
de sensores e modems

�� Download do histórico dos dados de registo
�� Configuração do inversor (p. ex. acesso ao 

portal, endereço IP, autoconsumo, comando 
de potência ativa)

PIKO Master Control:
monitorização facilitada

A produtividade e os dados de serviço do 
inversor PIKO podem ser confortavelmente 
processados com o PIKO Master Control. O 
software está disponível para download gratuito 
na homepage* da KOSTAL Solar Electric.

O PIKO Master Control permite:
�� Representação gráfica dos dados retrospe-

tivos e atuais
�� Exportação de dados

* www.kostal-solar-electric.com

Inversor PIKO – 
monitorização de confiança ...
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PIKO Solar Portal:
monitorização online – sempre e em todo 
o lado

O PIKO Solar Portal permite a monitorização 
da operação do inversor PIKO através da 
Internet. O registo no PIKO Solar Portal pode 
ser realizado gratuitamente através da respetiva 
homepage da KOSTAL Solar Electric*.

As funções são:
�� Acesso internacional ao portal através da 

Internet
�� Representação gráfica dos dados de produ-

tividade e potência
�� Notificação de eventos por e-mail
�� Exportação de dados
�� Avaliação dos sensores
�� Indicação de uma possível redução da po-

tência ativa pelo fornecedor de energia
�� Armazenamento dos dados de registo

Do mesmo modo, o PIKO Master Control e o 
PIKO Solar Portal podem ser utilizados para 
unidades PV com vários inversores, e, graças à
navegação do menu multilíngue, podem ser 
igualmente utilizados a nível internacional.

* www.piko-solar-portal.com

... online em qualquer altura. 
Internacionalmente.
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Inversor PIKO –
a placa de comunicação tudo-em-um ...

A placa de comunicação é o coração do
inversor PIKO. Graças à elevada funcionalidade, 
a transmissão de dados é possibilitada não só 
pela ligação de rede e de bus, como também 
pela conexão de recetores de telecomando 
centralizado, sensores, contadores de energia 
e de todos os componentes atuais. Inversores 
PIKO: a solução tudo-em-um para os requisitos 
mais elevados.

9. + 10.

8.
1.

1.

3. 4. 5. 6.

12.

11.

13.

Placa de comunicação II

1. Tomada RJ45 �� 2 interfaces LAN, switch integrado para a ligação direta de vários inversores

2. Tomada RJ11 �� Entrada para ligação de telefone analógica

3.
Alimentação de tensão  
de sensores externos

�� Saída de 12 V

4. Ligação à terra (à massa) �� Para as conexões 4 + 6 + 7 

5. 4 entradas analógicas
�� Sensores
�� Recetor de telecomando centralizado para o comando da redução de potência 

6. Entrada de impulsos �� Conexão de um contador de energia, os valores são guardados no datalogger integrado

7. Interface RS485
�� Ligação fácil dos inversores
�� Conexão de displays externos e dataloggers

8.
Saída de comutação 
configurável

�� Saída de impulso S0 para conexão a um painel de indicação
�� Contacto de mensagens de alarme
�� Comando do autoconsumo

9.
Modem analógico para 
consulta remota* 
(disponível opcionalmente)

�� Transmissão de dados num portal solar
�� Permite o acesso remoto no inversor PIKO para efeitos de monitorização ou assistência

10.
Modem GSM para consulta 
remota** 
(disponível opcionalmente)

�� Transmissão de dados num portal solar
�� Permite o acesso remoto no inversor PIKO para efeitos de monitorização ou assistência

11. Cabo de fita plana �� Contido no conjunto do modem opcional

12. Placa do adaptador do modem �� Contida no conjunto do modem opcional

13. Display �� Display gráfico, operação com 3 teclas

* Requer uma ligação telefónica separada | ** Requer cartão SIM com tarifa de dados (cf. PIKO M2M Service na pág.13)

Estrutura da placa de comunicação II



Inversor PIKO –
a placa de comunicação tudo-em-um ...

9. + 10.

7.

2.

(1)

(2)

(3)

...de ampliação inteligente.

Com o PIKO Data Communicator –
nunca perca o essencial de vista

Com o PIKO Data Communicator é possível 
verificar a produtividade da unidade PV através 
de uma moldura digital. 

O PIKO Data Communicator é um conjunto 
composto pelo Data Collector (1) e o Data 
Stick (2). O Data Collector reúne os dados do 
inversor PIKO e transfere-os para o Data Stick. 
O Data Stick é conectado a uma interface USB 
com uma moldura digital (3) que exibe todos os 
dados importantes da sua unidade PV.

Características:
�� Pode ser conectado a uma moldura digital* 

com interface USB e função de apresenta-
ção de diapositivos (Slideshow)

�� Instalação fácil
�� Potência / produção da unidade PV por dia 

/ mês / ano
�� Economia de CO2 por dia / mês / ano
�� Dados do sensor (temperatura ambiente, 

temperatura do módulo, irradiação solar)
�� Transmissão de dados via rádio (30 m no in-

terior de edifícios, 300 m em campo aberto)
�� Possibilidade de conexão de até 10 inverso-

res PIKO
�� 6 idiomas configuráveis (DE, EN, FR, ES, IT, 

GR)

* As molduras digitais não estão incluídas na  
  oferta. A lista das molduras compatíveis encontra-se  
  em: www.kostal-solar-electric.com.

Imagem de exemplo

Com os acessórios inteligentes da KOSTAL 
estará equipado com a máxima qualidade 

Oferecemos-lhe componentes para a visua-
lização perfeita da sua produtividade, para a 
monitorização da unidade, bem como para a 
comunicação.

11
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Inversor PIKO –
com mais acessórios inteligentes ...

PIKO Sensor – para a medição da 
temperatura e da irradiação

O PIKO Sensor permite comparar as relações 
reais de temperatura e irradiação com os 
valores da potência da unidade PV. Os 
seguintes valores são medidos com o PIKO 
Sensor:
�� Irradiação
�� Temperatura ambiente
�� Temperatura do módulo

Especialmente confortável: Os valores de 
medição podem ser visualizados através de um 
portal solar (p. ex. PIKO Solar Portal) bem como 
através do software PIKO Master Control.

Modems da KOSTAL – online através da 
rede móvel ou através de ligação por 
marcação

O modem GSM da KOSTAL permite a ligação 
à Internet dos inversores PIKO através da rede 
móvel1, ao passo que com o modem analógico 
KOSTAL a ligação é feita por marcação2.

Para ambos os tipos de modem aplica-se o 
seguinte:
�� A ligação pode ser utilizada para a transmis-

são de dados a um portal solar (p. ex. PIKO 
Solar Portal) ou para o acesso na unidade 
PV.

�� Com um modem KOSTAL as unidades PV 
podem ser ligadas à Internet com até 20 
inversores3.

Material fornecido com o modem GSM:
Modem GSM, antena exterior GSM, placa
do adaptador do modem, cabo (3 m de 
comprimento, extensível)

Material fornecido com o modem analógico:
Modem analógico KOSTAL, placa do adaptador 
do modem, cabo do telefone RJ11 (3 m de 
comprimento)

1 Por cartão SIM de dados com tarifa de volume, não  
  incluído do material fornecido.
2 Requer uma ligação de telefone separada.
3 No caso do modem GSM em função da
  potência do sinal GSM.

PIKO Sensor para a comparação dos valores teóricos 
e reais.

Modem GSM da KOSTAL: online através da rede 
móvel.

Modem analógico KOSTAL: online através de ligação 
por marcação.
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... também para a transmissão móvel 
de dados.

PIKO M2M Service – simples, seguro, fácil

O PIKO M2M Service oferece-lhe um intercâmbio 
de dados seguro e automatizado entre os 
inversores PIKO e o PIKO Solar Portal através da 
rede móvel. Esta ligação inteligente oferece-lhe:

�� Plug and Play graças ao inversor pré-confi-
gurado

�� Um kit de comunicação M2M (Machine-
to-Machine) profissional e orientado para o 
futuro

�� Verificação da ligação móvel pela KOSTAL
�� Melhor cobertura de rede possível
�� Proteção contra roubo e utilização indevi-

da do cartão, assim como contra custos 
excessivos mediante uma ligação direta 
codificada ao PIKO Solar Portal

O PIKO M2M Service pode ser utilizado em 28 
países europeus. Graças ao preço único do 
pacote (válido durante 5 anos) evitará custos 
mensais.



14

Inversor PIKO –
com deteção de arco. Mais protegido.

Os inversores PIKO com deteção de arco* 
oferecem uma solução altamente adequada 
para proteger edifícios e unidades PV contra 
danos.

Num sistema PV pode formar-se um arco 
elétrico perigoso em diversos pontos. Até 
mesmo uma ficha solta ou um ponto de 
contacto danificado podem despoletar a 
formação de um arco elétrico e causar danos. 

Deteção de arco –
para mais proteção e segurança

O detetor de arco elétrico do inversor PIKO 
deteta arcos elétricos nos conectores 
individuais ainda na fase de formação. Analisa 
padrões de oscilação e determina se se trata 
de um arco elétrico. Assim que uma fonte de 
perigos deste tipo for identificada, o detetor 
desliga o inversor PIKO imediatamente da rede. 
A operação segura da unidade PV continua a 
estar assegurada.

* PIKO 7.0 l 8.3 l 10.1: só a partir do 4.º trimestre de   
 2013  voltará a estar disponível com deteção de arco.

Deteção de arco para mais segurança.
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Inversor PIKO –
com deteção de arco. Mais protegido.

Inversor PIKO –
Assistência garantida. Individualmente.

Leve a assistência à letra, telefone!

Para nós, parceria significa trabalho de equipa, 
coesão e, sobretudo, o contacto pessoal com 
os nossos clientes. Os nossos colaboradores do 
departamento de assistência estão disponíveis por 
telefone para responder a todas as perguntas antes e 
depois da compra, como por exemplo:
�� Aconselhamento técnico geral
�� Suporte no planeamento do sistema com o auxílio 

do software de configuração PIKO Plan
�� Ajuste dos parâmetros de rede por meio do sof-

tware PARAKO
�� Ajuda durante a colocação em funcionamento
�� Suporte na análise do sistema
�� Aconselhamento durante a configuração da moni-

torização do sistema
�� Direitos de garantia

Contacte a nossa linha direta de assistência através 
do número: Telefone +34 961 824930
(seg. a sex. das 8 às 17 h) ou por e-mail para   
service-solar-es@kostal.com

Linha direta de assistência com assistência 
garantida.

Contacto pessoal para clientes em caso de 
qualquer tipo de dúvidas.

Os seminários informativos da KOSTAL podem 
ser reservados online com toda a facilidade.

Cada inversor PIKO é um produto de qualidade 
fabricado na Europa e no âmbito do grupo da 
KOSTAL, que é sujeito aos mesmos rigorosos 
padrões de qualidade como, por exemplo, os 
nossos produtos para a indústria automóvel. 
Com os inversores PIKO, os abrangentes 
serviços de assistência e garantia estão 
interligados.

Garantia de segurança!

Dentro dos primeiros dois anos após a compra, a 
garantia do inversor PIKO pode ser prolongada de 5 
para 10 ou 20 anos. 

Serviços prestados no âmbito da garantia:
�� Serviço de troca
�� Taxa fixa para troca para empresas especializadas

Serviços prestados fora do âmbito da garantia:
�� Preferencialmente para aparelhos de substituição 

mediante o envio do aparelho com defeito passí-
vel de reparação

�� 2 anos de garantia para o aparelho de substitui-
ção

Seminários informativos da KOSTAL

Os seminários informativos são um espaço de 
intercâmbio profissional e interativo dos nossos 
abrangentes conhecimentos técnicos entre os 
participantes e o orientador do seminário da KOSTAL. 
A nossa oferta abrange diversas formações focadas 
nas áreas da Técnica e das Vendas, parcialmente 
também em colaboração com a TÜV Rheinland. 
Para mais informações detalhadas sobre os nossos 
seminários, consulte: 
www.kostal-solar-electric.com/seminarios.



KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Alemanha
Telefone: +49 761 47744 - 100
Fax: +49 761 47744 - 111

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L.
Edificio abm
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 3
Torre B, despachos 2 y 3
Parque Tecnológico de Valencia
46980 Valencia
España
Teléfono: +34 961 824 - 930
Fax: +34 961 824 - 931

KOSTAL Solar Electric France SARL
11, rue Jacques Cartier
78280 Guyancourt
France
Telefone: +33 1 61 38 - 4117
Fax: +33 1 61 38 - 3940

KOSTAL Solar Electric Hellas Ε.Π.Ε.
47 Steliou Kazantzidi st., P.O. Box: 60080
1st building – 2nd entrance
55535, Pilea, Thessaloniki
Greece / Ελλάδα
Telefone: +30 2310 477 - 550
Fax: +30 2310 477 - 551

KOSTAL Solar Electric Italia Srl
Via Genova, 57
10098 Rivoli (TO)
Italia
Telefone: +39 011 97 82 - 420
Fax: +39 011 97 82 - 432
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