
ESTUDO DE CASO

Selective Deployment da Tigo ajuda 
cliente residencial a gerar energia própria

Background

Algo que diferencia uma empresa de energia solar no mercado é sua habilidade

em solucionar problemas. É muito comum empresas encontrarem telhados

desafiadores para a aplicação de sistemas de geração de energia fotovoltaica

(FV). A empresa que souber entregar a solução para a melhor geração em

telhados com sombreamento ou diferentes orientações, conseguirá entregar o

projeto com o melhor custo-benefício.

O sistema instalado na residência da cliente apresenta 10 módulos bifaciais Trina

Solar 410 Wp conectados em série. A empresa instaladora Energisus buscando

sempre a máxima geração de energia, instalou 8 módulos na orientação que

apresentava a maior geração (orientação Norte), e outros 2 módulos da string

foram instalados na orientação Sul. O sistema de 4,1 kWp foi conectado a um

inversor de 3kW da Growatt, o MIC 3000 com um oversizing de 36%.

O sistema foi projetado com a utilização de 2 otimizadores Tigo TS4-A-O nos

módulos da orientação Sul. A tecnologia exclusiva da Tigo Energy permite que o

projetista utilize o Selective Deployment para conectar otimizadores apenas nos

módulos que necessitam. Com o Selective Deployment foi possível conectar

módulos na orientação Sul em série com módulos na orientação Norte, sem

precisar ter mais de um MPPT.
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Orientações diferentes em série
O sistema, então, passou por três configurações diferentes: configuração A,

8 módulos para o Norte e 2 para o Sul; configuração B, 8 módulos

orientados para o Norte; e configuração C, 8 módulos para o Norte e 2 para

o Sul com otimização do TS4-A-O. Assim, é possível analisar a geração de

energia durante as três configurações. Até a produção deste estudo de

caso, o sistema fotovoltaico gerou energia 45, 27 e 25 dias nas

configurações A, B e C, respectivamente.

Apesar da queda de geração em dias nublados, nota-se que os dias com

maior geração ocorreram durante a configuração C, com dois módulos com

otimizadores Tigo TS4-A-O. A tabela mostra a média diária de geração em

cada configuração, levando inclusive em consideração os dias nublados.

Além disso, a tabela também mostra a geração as três melhores gerações

diárias de cada configuração.

É interessante notar que a configuração A com 10 módulos fotovoltaicos

apresentou um desempenho inferior à configuração B com apenas 8

módulos fotovoltaicos. Isso se explica devido ao fato de terem sido

conectados de diferentes orientações (Norte e Sul) em série. Nesse caso, os

módulos orientados para o Sul limitam a geração dos módulos orientados ao

Norte durante todo o dia. Como todos os módulos estão conectados em

série, todos devem operar com a mesma corrente, então a corrente dos

módulos do Sul limita a corrente dos módulos do Norte.

Na configuração C, os otimizadores Tigo TS4-A-O permitem a conexão em

série dos módulos do Sul com os módulos do Norte, garantindo que cada

módulo vai gerar o seu máximo sem limitar nenhum módulo da string. Por

isso, é a configuração que gera mais energia e entrega a maior satisfação

ao cliente.

Nas curvas de geração é possível ver a potência e a corrente fotovoltaica
durante os dias de maior geração em cada configuração. Na configuração A,
a potência máxima alcançada foi de 1.800 W com uma corrente de 4,5 A.
Na configuração B, 2.500 W foi o máximo que o sistema conseguiu gerar
com uma corrente de 8 A. E na configuração C com otimizadores Tigo, o
sistema alcançou a máxima potência permitida pelo inversor, 3.000 W, e
ocorreu o efeito de clipping, quando o arranjo fotovoltaico está gerando
mais potência do que a potência máxima do inversor.

Resumo

• Capacidade da Instalação: 4,1 kW

• Módulos: 410 W Trina Solar Bifacial

• Inversores: Growatt MIC 3000

• 2x Otimizadores Tigo TS4-A-O

Cortesia de imagens: Energisus – Energia e Sustentabilidade

Tabela com a geração 
média diária nas três 
configurações. Além disso, a 
geração dos três melhores 
dias de Sol.

Curvas de geração em dias de 
céu limpo nas três configurações. 
A configuração C com apenas 
dois otimizadores TS4-A-O 
apresentou a maior geração de 
energia e fez o inversor alcançar 
o seu clipping.
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