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CLOUDCONNECT ADVANCED (CCA)

Data Logger e Controlador de desligamento rápido
O Cloud Connect Advanced (CCA) é um logger de dados compacto e poderoso. É também o hub de

comunicação da plataforma inteligente Tigo. Ele fornece recursos de monitoramento e segurança a módulos

inteligentes equipados com a plataforma MLPE-Flex TS4 da Tigo.

CONNECTIVIDADE

Visualize os dados de monitoramento a nível do módulo acessando a nuvem da Tigo.

Comisione rápidamente usando o sistema de comunicação sem fio integrado e o aplicativo Tigo SMART para  

Android e iOS.

SEGURANÇA

Controle de desativação de módulo para conformidade com os requisitos de desligamento rápido das  

normas NEC 2014 e 2017 690.12.

FLEXIBILIDADE

Leia dados de uma ampla variedade de dispositivos de terceiros, incluindo inversores equipados com  protocolo 

de comunicações Modbus, controladores de carga, estações meteorológicas, medidores de luz ou  

temperatura, medidores de nível de receita e mais.
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CLOUD CONNECTADVANCED (CCA)

DATA LOGGER COMPACTO

Coleta dados de até 900 unidades TS4  

Suporta redes com e sem fio

Controle de recursos de segurança e monitoramento  

Configure com o Tigo SMART app

Monitore dispositivos de terceiros via Modbus

All dimensions in mm

Elétricas

CCA

Tensão de entrada: 10VDC - 25VDC  

Consumo de energia: 3W - 7W  

Fonte de energia (não inclusa)

Tensão de entrada: 100VAC - 240VAC

Capacidade

Cada CCA suporta até 900 unidades TS4 e até 7 TAPs

Cada TAP suporta até 300 unidades TS4 a até 35 m de distância

Especificações mecânicas

Compartimento montável em trilho DIN

Dimensões (somente o CCA): 31mm x 115.51mm x 71.54mm  

Peso (somente o CCA): 126g

Faixa de temperatura operacional: -20°C to +70°C

Refrigeração: Convecção Natural

Interface de usuário

Mobile App: Tigo SMART App for Android and iOS

Multi-function LED status indicator

OPÇÕES DE ENCOMENDA

Item # Descrição

346-00000-00 CCA, Standalone

Parainformaçõesdoproduto:

Visite tigoenergy.com/products

Para suportetécnico:
Enviar mensagem para (11)93745-8063
ou e-mail para support@tigoenergy.com

Para assistência na seleção de produtos, use  
a ferramenta de design on-line da Tigo em  
tigoenergy.com/design
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