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SOBRE ESTE MANUAL
Propósito
Este manual descreve a montagem, instalação, operação e solução de problemas desta unidade. Leia
este manual cuidadosamente antes de instalar e operar. Mantenha este manual para referência futura

Escopo
Este manual fornece diretrizes de segurança e instalação, bem como informações sobre uso de ferramentas e
instalação da fiação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
AVISO: Este capítulo contém instruções importantes de segurança e operação. Leia e
mantenha este manual para futuras referências.
1.

Antes de usar a unidade, leia todas as instruções e advertências marcados na unidade, na bateria
e em todas as seções apropriadas deste manual.

2.

CUIDADO - Para reduzir o risco de ferimentos, utilize apenas baterias recarregáveis de tipo chumbo
ácido de ciclo profundo. Poderá haver explosão ou resultar em danos físicos e ferimentos se você
tentar carregar outros tipos de baterias.

3.

Não desmonte a unidade. Para consertos ou reparos, é aconselhável levá-lo a uma assistência
técnica autorizada. A remontagem incorreta poderá resultar em risco de choque elétrico ou incêndio.

4.

Para reduzir o risco de choque elétrico, desconecte todos os cabos da tomada antes de qualquer
manutenção ou limpeza. Desligar somente a unidade não reduzirá esse risco.

5.

CUIDADO - Somente um profissional capacitado pode instalar este dispositivo e as baterias.

6.

NUNCA carregue uma bateria congelada.

7.

Para o melhor funcionamento deste inversor/carregador, siga as especificações necessárias para
selecionar a espessura apropriada dos cabos. Isto é muito importante para utilização correta
deste inversor/carregador.

8.

Seja muito cauteloso ao trabalhar com ferramentas metálicas sobre ou em torno das baterias. Existe
um risco potencial se você deixar cair ferramentas sobre as baterias ou em volta delas. Faíscas, curtocircuito nas baterias ou em outras partes elétricas podem causar explosão.

9.

Siga rigorosamente o procedimento de instalação quando quiser desligar os terminais AC ou DC.
Consulte a seção INSTALAÇÃO deste manual para obter mais detalhes.

10. Fusíveis são fornecidos para proteção contra sobre corrente das baterias
11. INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO - Este inversor/carregador deve ser conectado a um sistema de
aterramento adequado e permanente. Certifique-se de cumprir os requisitos e regulamentos locais
para instalação este inversor.
12. NUNCA cause um curto-circuito na saída AC e entrada DC. Não conecte a rede quando a entrada
DC estiver em curto-circuito
13. ATENÇÃO!! Somente profissionais capacitados podem operar este dispositivo. Se falhas persistirem
depois de seguir a tabela de resolução de problemas, envie este inversor/carregador para a
assistência técnica autorizada.
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INTRODUÇÃO
Este é um inversor/carregador multifuncional, combinando as funções do inversor, carregador solar
PWM/MPPT e carregador de baterias capaz de oferecer suporte de energia ininterrupta com portabilidade.
Seu visor LCD permite sua operação por meio de teclas sendo configurável pelo usuário e fácil de acessar
como a corrente de carga das baterias, a configuração de prioridade para o carregador AC/solar e a
configuração de tensão de entrada aceitável para atender a diferentes aplicações.

Características


Inversor de onda senoidal pura



Controlador de carga solar PWM/MPPT incorporado



Tensão de entrada configurável para eletrodomésticos e computadores pessoais via ajustes no LCD



Corrente de carga das baterias configurável para atender a diferentes aplicações por meio da
configuração do LCD



Prioridade configurável de carga AC/Solar através da configuração do LCD



Compatível com a tensão da rede ou com um gerador de energia



Reinicialização automática enquanto a rede CA está se recuperando



Proteções contra Sobrecarga/Sobre temperatura/curto-circuito



Carregador inteligente para otimizar o desempenho das baterias



Função de partida à frio

Arquitetura Básica do Sistema
A ilustração abaixo mostra uma a aplicação básica deste inversor/carregador. Ela também inclui os
seguintes dispositivos para completar todo o sistema:
 Gerador ou Rede Elétrica.
 Módulos FV
Consulte o seu integrador de sistemas para outras arquiteturas de sistemas possíveis, conforme suas
necessidades.
Este inversor pode alimentar todos os tipos de eletrodomésticos em casa ou no escritório, incluindo motores
lâmpadas tubulares, ventilador, geladeira e ar condicionado.

Figura 1 Sistema de Energia Híbrido
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Visão Geral do Produto

1. Visor LCD
2. Indicador de Status
3. Indicador Carga
4. Indicador de Falha
5. Botões de Funções
6. Chave liga/desliga
7. Entrada AC
8. Saída AC
9. Entrada FV
10. Entrada Bateria
11. Disjuntor
12. Porta de comunicação RS232*
13. Porta de comunicação Paralela (somente para modelo paralelo)*
14. Porta de compartilhamento de corrente (somente para modelo paralelo)*
15. Contato Seco
16. Porta de comunicação USB
*Não disponível no modelo 3000W 220V
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INSTALAÇÃO
Desembalagem e Inspeção
Antes da instalação, inspecione a unidade. Certifique-se de que nada dentro da embalagem esteja danificado.
Você deve ter recebido os seguintes itens dentro da embalagem:
 Unidade x 1
 Manual do Usuário x 1
 Cabo de comunicação x 1
 CD de Software x 1

Preparação
Antes de realizar todas as conexões, retire a tampa do fundo removendo os dois parafusos conforme mostrado
abaixo

Montando a Unidade
Considere os seguintes pontos antes de definir onde instalar:
 Não monte o inversor em materiais de construção inflamáveis.
 Monte este inversor em uma superfície sólida
 Instale este inversor ao nível dos olhos para ler o visor LCD.
 A temperatura ambiente deve estar entre 0 ° C e 55 ° C
para assegurar uma operação adequada.
 O inversor deve ser fixado verticalmente à parede.


Certifique-se de manter outros objetos afastados e deixe o
espaço no mínimo como mostrado no diagrama à direita para
garantir uma dissipação de calor suficiente e espaço para
acessar os cabos.
MONTAR SOMENTE EM ALVENARIA OU OUTRA SUPERFÍCIE NÃO COMBUSTÍVEL.

Instale a unidade utilizando dois parafusos como mostrado no
diagrama. Recomenda-se o uso de parafusos M4 ou M5.
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Conexão da Bateria
CUIDADO: Para uma operação segura e em conformidade com normas, é necessário que você instale
uma proteção de sobre corrente DC separado e um dispositivo de desconexão entre bateria e inversor.
Pode não ser necessário um dispositivo de desconexão em algumas aplicações, no entanto, é
necessário que a proteção de sobre corrente seja sempre instalada. Consulte a amperagem típica na
tabela abaixo conforme o fusível ou o tamanho do disjuntor necessário.
ATENÇÃO! Toda a fiação deve ser realizada por um profissional capacitado
ATENÇÃO! É muito importante para a segurança do sistema e operação eficiente usar cabos apropriados
para conexão da bateria. Para reduzir o risco de lesões, use cabos e terminais apropriados conforme
recomendado abaixo.
Cabos de bateria recomendados e tamanho do terminal:
Modelo

Corrente Típica

Capacidade da Bateria

Espessura Cabo

Torque

3KVA 24V

100A

100AH/200AH

1*4AWG

2~ 3 Nm

Siga as etapas abaixo para realizar a conexão das baterias:
1. Remova 18 mm da isolação dos condutores positivo e negativo.
2. Sugerimos prensar terminais metálicos apropriados nas pontas
dos cabos positivo e negativo utilizando uma ferramenta de
prensar cabos adequada.
3. Fixar o suporte de cabos ao inversor com os parafusos fornecidos, conforme mostrado na ilustração
abaixo.

4. Conecte as baterias conforme ilustração abaixo.

5. Insira os cabos da bateria nos conectores de bateria do inversor e verifique se os parafusos estão
apertados com torque de 2 Nm no sentido horário. Certifique-se de que a polaridade nas baterias e no
inversor/carregador esteja corretamente conectada e que os condutores estejam devidamente apertados
nos terminais da bateria.
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6. Para prender firmemente os cabos você pode fixa-los utilizando uma abraçadeira.

AVISO: Perigo de choque
A instalação deve ser realizada com cuidado devido à tensão alta das baterias em série.

CUIDADO!! Não aplique qualquer substância antioxidante nos terminais antes que estejam
conectados firmemente.
CUIDADO!! Antes de fazer a conexão DC final ou fechar o disjuntor/seccionador DC, certifiquese de que o positivo (+) está conectado ao positivo (+) e negativo (-) está conectado ao
negativo (-).

Conecção da Entrada e Saída AC
CUIDADO!! Antes de conectar-se à alimentação de entrada AC, instale um disjuntor entre o inversor e a
entrada AC. Isso garantirá que o inversor possa ser desconectado de forma segura durante a manutenção
e totalmente protegido da sobre-corrente na entrada de AC. A especificação recomendada do disjuntor AC
é 40A para 3KVA.
CUIDADO!! Existem dois blocos de terminais com marcas "IN" e "OUT". NÃO inverta as conexões de
entrada e saída.
ATENÇÃO! Toda a fiação deve ser realizada por um profissional capacitado.
ATENÇÃO! É muito importante para a segurança do sistema e operação eficiente utilizar cabos apropriados
para conexão da entrada AC. Para reduzir o risco de lesões, use a espessura de cabo recomendado conforme
abaixo.
Especificações do cabo sugerido para entrada AC
Espessura

Torque

8 AWG (6mm²)

1.4~ 1.6Nm

Siga as etapas abaixo para realizar a conexão de entrada/saída AC:
1. Antes de fazer as conexões de entrada/saída de AC, certifique-se de abrir primeiro a proteção DC ou a
seccionadora.
2. Remova 10mm da isolação dos cabos de cada um dos seis condutores.
3. Insira os cabos de entrada AC de acordo com as polaridades indicadas no bloco de terminais e aperte os
parafusos.
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Assegure-se de conectar primeiro o condutor de proteção PE (

).

→ Terra (amareloverde) L→ Linha
(Marrom ou preto)

N→Neutro (azul)

AVISO: Certifique-se de que a alimentação CA esteja desligada antes de conecta-la a unidade.

4. Insira os cabos AC de saída de acordo com as polaridades indicadas no bloco de terminais e
aperte os parafusos. Assegure-se de conectar primeiro o condutor de proteção PE (
).
→ Terra (amareloverde) L→ Linha
(Marrom ou preto)

N→Neutro (azul)

5. Certifique-se de que os
cabos estão bem conectados.

CUIDADO: Importante
Certifique-se de conectar os cabos AC com a polaridade correta. A inversão dos cabos L e N, poderá
causar curto-circuito na rede quando esses inversores estiverem operando no modo paralelo.
CUIDADO: Aparelhos, como o ar condicionado, necessitam de pelo menos 2 a 3 minutos para serem
religados pois é necessário aguardar um tempo suficiente para equilibrar o gás refrigerante dentro dos
circuitos. Se ocorrer um pico de energia e retorno imediato, isso poderá causar danos a alguns dispositivos
conectados. Para evitar esse tipo de dano, verifique com o fabricante do ar condicionado se ele possui
uma função de atraso de tempo antes da instalação. Caso contrário, este inversor/carregador causará
falhas de sobrecarga e cortará a saída para proteger o seu aparelho, mas ainda assim poderá ocorrer
danos internos ao aparelho de ar condicionado.
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Conexão FV
CUIDADO: Antes de conectar os módulos fotovoltaicos (FV), instale separadamente um disjuntor DC
entre o inversor e os módulos fotovoltaicos.
AVISO! Toda a fiação deve ser realizada por um profissional qualificado.
AVISO! É muito importante para a segurança do sistema e operação eficiente usar cabos apropriados para a
conexão dos módulos fotovoltaicos. Para reduzir o risco de lesões, utilize cabos com a espessura
recomendada conforme abaixo:
Modelo
Modelo com PWM

Corrente
Típica
50A

Diâmetro do
Cabo
8 AWG (6mm²)

Torque
1.4~1.6 Nm

Modelo com MPPT

60A

6 AWG (10mm²)

1.4~1.6 Nm

Seleção dos módulos FV:
Para selecionar os módulos FV corretos, considere os seguintes parâmetros abaixo:
1. A tensão em circuito aberto (Voc) dos módulos fotovoltaicos não pode exceder a tensão máxima de arranjo
FV em circuito aberto do inversor.
2. A tensão de circuito aberto (Voc) dos módulos fotovoltaicos deve ser superior à tensão mínima das
baterias.
Modo de Carregador Solar
Tipo de Carregador Solar

PWM

MPPT

Tensão máxima em Circuito aberto do
arranjo FV

105Vdc

145Vdc

Faixa de tensão MPPT do arranjo FV

30~66Vdc

Tensão mínima do FV para carga das
baterias

17Vdc

30~115Vdc
34Vdc

Siga os passos abaixo para realizar a conexão dos módulos fotovoltaicos:
1. Remova 10 mm da isolação dos condutores positivo e negativo.
2. Verifique a polaridade correta do cabo de conexão dos módulos FV e
conectores de entrada. Em seguida, conecte o polo positivo (+) do cabo ao
polo positivo (+) do conector de entrada. Conecte o polo negativo (-) do cabo
ao polo negativo (-) do conector de entrada.

1. Certifique-se que os cabos foram firmemente conectados.

Montagem final
Depois de conectar toda a fiação, coloque a tampa inferior de volta, fixando-a com os dois parafusos como
mostrado abaixo.
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Conecção da Comunicação
Utilize o cabo de comunicação fornecido para conectar o inversor a um PC. Insira o CD fornecido em um
computador e siga as instruções na tela para instalar o software de monitoramento. Para a utilização
detalhada do software, leia o manual do usuário contido no CD.

Relé de Contato Seco
Existe uma saída de contato seco (3A / 120VAC) no painel traseiro. Ele pode ser usado para sinalizar um
dispositivo externo quando a tensão da bateria atinge um nível de advertência.

Condição

Status da

Relé de Contato Seco:

Unidade
Desligada A unidade está desligada e não há saída.
Saída alimentada pela rede
Ligada

Saída
alimentada
pelas
baterias ou
Solar

Programa 01 Tensão da bateria < Alarme de
tensão DC baixa
ajustado para
rede

Tensão da bateria > Valor
ajustado no programa 13 ou carga
da bateria entra em flutuação

Programa 01 Tensão da bateria < Valor
ajustado no programa 12
ajustado
para SBR ou Tensão da bateria > Valor
ajustado no programa 13 ou carga
prioridade
da bateria entra em flutuação
solar
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NC & C

NO & C

Fechado

Aberto

Fechado

Aberto

Aberto

Fechado

Fechado

Aberto

Aberto

Fechado

Fechado

Aberto

OPERAÇÃO
Chave LIGA/DESLIGA

Uma vez que a unidade tenha sido corretamente instalada e as baterias estiverem devidamente
conectadas, pressione o interruptor LIGA/DESLIGA (localizado no canto direito do painel traseiro) para
ligar a unidade.

Painel de Operação e Visualização
O painel de operação e visualização, conforme mostrado no quadro abaixo, está localizado na parte
frontal do inversor. Inclui três indicadores LED, quatro teclas de função e um visor LCD, indicando o
status operacional e a informação da energia de entrada/saída.

Visor LCD

Indicadores LED
Teclas de Funções

Indicadores LED

Indicador LED
Verde
Verde
Vermelho

Mensagem
Aceso
Piscando
Aceso
Piscando

Saída alimentada pela rede no modo linha.
Saída alimentada pela bateria ou FV no modo bateria.
Baterias totalmente carregadas.
Baterias em carga

Aceso

Ocorreu uma falha do Inversor

Piscando

Ocorreu um alarme no inversor.

Teclas de Funções
Tecla de Função

Descrição

ESC

Para sair do modo de ajustes

UP

Para ir para seleção anterior

DOWN

Para ir para próxima seleção

ENTER

Para confirmar a seleção no modo de ajustes ou entrar para o modo de
ajustes
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Símbolos do Visor LCD

Descrição da Função

Símbolo
Informações da fonte de entrada
Indica a entrada AC.
Indica a entrada FV.

Indica tensão de entrada, frequência de entrada, tensão FV, tensão das
baterias e corrente de carga.
Programa de Configuração e informações de Falha
Indica os programas de ajustes
Indica os códigos de alarme e falha

Alarme: Piscando com o código do alarme

Falha:

Aceso com o código da falha

Informações da saída
Indica tensão de saída, frequência de saída, porcentagem de carga, carga em
VA, carga em Watt e corrente de descarga.
Informações das baterias
Indica o nível da bateria em 0-24%, 25-49%, 50-74% e 75-100% no modo
bateria e o status de carga no modo linha
No modo AC, será apresentado o status de carga da bateria
Status

Tensão da bateria
<2V/célula

Modo de Corrente

2 ~ 2.083V/célula

Constante/Modo de
Tensão Constante

Visor LCD
4 barras piscando intermitente.
Barra inferior acesa e as outras três
piscando intermitente.
2 barras inferiores acesas e as outras duas
piscando intermitente.

2.083 ~ 2.167V/célula

3 barras inferiores acesas e a superior
piscando intermitente.

> 2.167 V/célula

No modo de flutuação, as baterias estão carregadas 4 barras acesas
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No modo bateria será apresentado a capacidade das baterias.
Porcentagem de Carga

Tensão da Bateria

Visor LCD

< 1.717V/célula
1.717V/célula ~ 1.8V/ célula
Carga >50%

1.8 ~ 1.883V/ célula
> 1.883 V/ célula
< 1.817V/ célula
1.817V/ célula ~ 1.9V/ célula

50%> Carga > 20%

1.9 ~ 1.983V/ célula
> 1.983
< 1.867V/ célula
1.867V/ célula ~ 1.95V/ célula

Carga < 20%

1.95 ~ 2.033V/ célula
> 2.033

Informações de Carga
Indica Sobrecarga
Indica o nível de carga em 0-24%, 25-50%, 50-74% e 75-100%
0%~25%

25%~50%

50%~75%

Informações do Modo de Operação
Indica que a unidade está conectada à rede
Indica que a unidade está conectada aos painéis FV
Indica que a carga é alimentada pela rede
Indica que o circuito carregador pela rede está funcionando.
Indica que o circuito do inversor DC/AC está funcionando.
Operação Silenciosa
Indica que o alarme sonoro está desativado
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75%~100%

Ajustes do Visor LCD - Programação
Após pressionar e manter a tecla ENTER por 3 segundos, a unidade entrará no modo de ajustes. Pressione
as teclas “UP” ou “DOWN” para selecionar os programas de ajustes. E então pressione a tecla “ENTER” para
confirmar a seleção ou a tecla “ESC” para cancelar.
Programas de Ajustes:
Programa

Descrição

Opção de Seleção
Escape

00

Sair do modo de ajustes

Solar primeiro

Prioridade alimentação
01

Rede primeiro
(padrão)

saída:
Para configurar a
prioridade da fonte de
energia das cargas
Prioridade SBR

02

Corrente máxima de
carga: Para configurar a
corrente de carga total dos 10A
carregadores solar e da
rede. (Corrente de carga
máxima = Corrente do
carregador da rede +
corrente do carregador
solar

A energia solar fornece energia para
as cargas como primeira opção. Se a
energia solar não for suficiente para
alimentar todo o consumo, a bateria
irá fornecer energia para as cargas ao
mesmo tempo.
A rede irá alimentar as cargas
somente quando uma das condições
abaixo ocorrer:
- A energia solar não está disponível
- A tensão das baterias cai para o
nível de alarme de tensão baixa ou o
valor ajustado no programa 12
A rede fornece energia para as cargas
como primeira opção.
A energia solar ou das baterias irão
alimentar as cargas somente quando
não houver energia na rede
A energia solar alimenta as cargas
como primeira opção.
Se a energia solar não é suficiente
para alimentar toda o consumo das
cargas, a bateria irá fornecer energia
para as cargas ao mesmo tempo.
A rede fornecerá energia para as
cargas somente quando tensão da
bateria cai para o nível de alarme de
tensão baixa ou o valor ajustado no
programa 12
20A
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02

Corrente máxima de carga:
Para configurar a corrente
de carga total dos
carregadores solar e da
rede. (Corrente de carga
máxima = Corrente do
carregador da rede +
corrente do carregador solar

30A

40A

50A

60A (Padrão)

70A

80A

90A

100A

110A

Opção disponível para modelos de 3kVA com MPPT:

03

04

05

120A

130A

Eletrodomésticos
(padrão)

Se selecionado, a faixa aceitável de
tensão de entrada AC estará entre
90=280VAC

UPS

Se selecionado, a faixa aceitável de
tensão de entrada AC estará entre
170=280VAC

Modo economia

Se desativado, não importa se a

desativado (padrão)

carga é baixa ou alta a saída do

Faixa de tensão de entrada AC

Modo de economia de energia
ativado/desativado

Tipo de bateria

inversor não será afetada
Modo economia
ativado

Se ativado a saída do inversor será
desligada quando a carga for muito
baixa ou não for detectada

AGM (padrão)

Eletrólito líquido (Flooded)

Definido pelo Usuário Se “Definido pelo Usuário” por
selecionado a tensão de carga da
bateria e o corte por tensão DC baixa
podem ser selecionados nos
programas 26, 27 e 29
Reiniciar desativado

06

Reiniciar automaticamente se
ocorrer sobrecarga

(padrão)

14

Reiniciar ativado

Reiniciar desativado
07

Reiniciar automaticamente se
ocorrer sobre-temperatura

(padrão)

15

Reiniciar ativado

08

09

11

110V

120V (padrão)

50Hz (padrão)

60Hz

2A

10A

20A

30A (padrão)

40A

50A

Tensão de Saída

Frequência de saída

Corrente máxima de carga
pela rede

60A
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Ajuste da tensão de
retorno à rede quando
selecionado “Prioridade
SBR” ou “Primeiro solar”
no programa 01.

22.0V

22.5V

23.0V (Padrão)

23.5V

24.0V

24.5V

25.0V

25.5V

Baterias tot. Carregada 24V
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Ajuste da tensão de
retorno ao modo bateria
quando selecionado
“Prioridade SBR” ou
“Primeiro solar” no
programa 01.

24.5V

25V

25.5V

26V
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26.5V

27V (Padrão)

27.5V

28V

28.5V

29V

Se o inversor/carregador estiver operando nos modos Linha,
standby ou falha, a fonte de carregamento pode ser
programada como abaixo:
Primeiro solar
A energia solar irá carregar a bateria
como primeira prioridade
A rede irá carregar a bateria somente
se não houver energia solar
Primeiro a rede
Prioridade da fonte de
16

A energia solar irá carregar as baterias
somente se a rede não estiver
disponível

carregamento: Para
configurar a prioridade da
fonte de carregamento

A rede irá carregar a bateria como
primeira prioridade

Solar e rede

A energia solar e a rede irão carregar
as baterias ao mesmo tempo

Somente solar

A energia solar será a única fonte de
carga não importando se a rede está
disponível ou não

Se o inversor/carregador estiver operando no modo bateria ou
modo de economia, somente a energia solar poderá carregar
as baterias. A energia solar irá carregar a bateria se estiver
disponível e suficiente
Alarme ligado (padrão) Alarme desligado
18

Controle de alarme
Retorna para a tela
padrão do visor
(Padrão)

19

Automaticamente retorna
para a tela padrão do visor
Permanecer na última
tela

Se selecionado, não importa como o
usuário muda a tela do visor, ela irá
retornar automaticamente para a tela
padrão do visor (tensão de
entrada/tensão de saída) se nenhuma
tecla for pressionada durante 1 minuto
Se selecionado a tela do visor irá
permanecer na última tela
selecionada pelo usuário

Ligado (Padrão)
20

Controle iluminação do visor

17

Desligado

22

23

Bipar enquanto a fonte
primária estiver
interrompida
By-pass por sobrecarga:
Quando ativado a unidade
irá transferir para o modo
linha se ocorrer uma
sobrecarga no modo
bateria

Alarme ligado
(Padrão)

Alarme desligado

By-pass desativado

By-pass ativado

(padrão)

Registro ativado
25

Registro desativado (padrão)

Registro do código de falha
Ajuste padrão: 28.2V

26

Tensão de carga (Bulk)
Se auto definido for selecionado no programa 5, este
programa poderá ser ajustado. A faixa de ajustes está entre
24.0V e 29.2V Com incrementos de 0,1V
Ajuste padrão: 27.0V

27

Tensão de carga de
flutuação

Se auto definido for selecionado no programa 5, este
programa poderá ser ajustado. A faixa de ajustes está entre
24.0V e 29.2V Com incrementos de 0,1V
Ajuste padrão: 21.0V
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31

Corte por tensão DC baixa

Balanço de energia solar:
quando ativado, a energia
solar de entrada será
ajustada automaticamente
de acordo com o consumo
da carga conectada.

Se auto definido for selecionado no programa 5, este
programa poderá ser ajustado. A faixa de ajustes está entre
20.0V e 24.0V Com incrementos de 0,1V. A tensão DC de
corte será fixada pelo valor de ajuste não importando a
porcentagem de carga que estiver conectada
Balanço da energia solar Se selecionado, a energia solar de
entrada será automaticamente
ativado (Padrão):
ajustada de acordo com a seguinte
formula: Energia solar máxima de
entrada = Energia máxima de
carga das baterias + energia da
carga conectada
Balanço da energia solar Se selecionado, a energia solar de
entrada será a mesma da energia
desativado:
máxima de carga das baterias não
importando a quantidade de carga
conectada. A energia máxima de
carga das baterias será baseada
no ajuste de corrente do programa
2. Energia solar máxima = energia
máxima de carga das baterias
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Informações do Visor LCD
As informações do visor LCD serão mostradas pressionando a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO". A
informação selecionada é mostrada na ordem abaixo: tensão de entrada, frequência de entrada, tensão
FV, corrente de carga MPPT, Potência de carga MPPT, tensão da bateria, tensão da saída, frequência da
saída, porcentagem de carga, carga em VA, carga em Watt, corrente de descarga DC, versão da CPU
principal e versão da CPU secundária.
Informação selecionada

Visor LCD
Tensão de entrada=120V, tensão de saída=120V

(Padrão da tela do mostrador)

Frequência de entrada=50Hz

Frequência de entrada

Tensão FV= 60V

Tensão FV

Corrente ≥ 10A

Corrente de carga MPPT

Corrente <10A

Potência de carga MPPT=500W

Potência de carga MPPT
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Tensão da bateria=25,5V, corrente de descarga=1A

Tensão das baterias/Corrente de
descarga DC

20

Frequência de saída=50Hz

Frequência de saída

Porcentagem da carga=70%

Porcentagem da carga

Quando a carga é menor que 1kVA, a carga em
VA será mostrada xxxVA como abaixo.

Carga em VA

Quando a carga é maior que 1kVA (≥1kVA), a
carga em VA será mostrada x.xkVA como abaixo.

Quando a carga é menor que 1kW, a carga em W
será mostrada xxxW como abaixo.

Carga em Watt

Quando a carga é maior que 1kW (≥1kW), a
carga em W será mostrada x.xkW como abaixo.
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Versão da CPU principal: 00014.14

Verificação da versão da CPU principal

Versão da CPU secundária: 00003.03

Verificação da versão da CPU secundária
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Descrição do Modo de Operação
Modo de operação

Descrição

Visor LCD
Carregamento pela rede.

Modo de espera/modo de
economia de energia
Notas:
* Modo de espera: o inversor
não está ligado, mas neste
momento, ele pode carregar a
bateria sem saída AC.
* Modo de economia de

A unidade não alimenta a

Carregamento pela energia FV.

saída, mas ainda pode
carregar as baterias.

energia: se ativado, a saída do
inversor será desligada quando

Não há carregamento

a carga for muito baixa ou não
for detectada.

Carregamento pela energia FV.
Modo de falha
Nota:
* Modo de falha: os erros são
causados por erros do circuito

A energia FV pode carregar as
baterias

Não há carregamento.

interno ou motivos externos,
como sobre-temperatura, saída
em curto-circuito e assim por
diante.

Carregamento pela energia FV

A energia da saída será
Modo Linha

fornecida pela rede elétrica.
Também irá carregar as

Carregamento pela rede

baterias no modo linha.

Energia da saída pela bateria e energia FV.

A energia da saída será
Modo Bateria

fornecida pelas baterias e
energia FV.

Energia da saída somente pelas baterias.
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Código de Referência de Falha
Código Falha

Evento da Falha

01

Ventoinha travada quando o inversor está desligado.

02

Sobre - temperatura

03

Tensão da bateria muito alta

04

Tensão da bateria muito baixa

05

Curto-circuito na saída ou temperatura alta detectada
pelos componentes internos do inversor

06

Tensão de saída muito alta

07

Tempo limite sobrecarga

08

Tensão do barramento muito alta

09

Falha na inicialização do barramento

11

Falha no relé principal

51

Sobre-corrente ou pico

52

Tensão do barramento muito baixa

53

Falha na inicialização do software do inversor

55

Sobre-tensão DC na saída AC

56

Conecção das baterias aberta

57

Falha no sensor de corrente

58

Tensão de saída muito baixa
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Símbolo

Indicador de Advertência
Código
Advertência

Evento de Alarme

Alarme sonoro

Ventoinha travada
quando o inversor está
ligado.

Soa três vezes por segundo

03

Bateria sobrecarregada

Soa uma vez por segundo

04

Tensão baixa bateria

Soa uma vez por segundo

07

Sobrecarga

Soa uma vez a cada 0.5 segundos

10

Redução da potência de Soa duas vezes cada 3 segundos
saída

01

12

Carregador solar para
devido a tensão baixa
nas baterias

13

Carregador solar para
devido a tensão FV alta

14

Carregador solar para
devido à sobrecarga

23

Símbolo
piscando

ESPECIFICAÇÕES
Tabela 1: Especificações do Modo Linha
MODELO DO INVERSOR

3KVA

Forma de onda tensão de entrada

Senoidal (rede elétrica ou gerador)

Tensão de entrada nominal

120Vac / 220Vac
95Vac±7V /170Vac±7V (UPS)

Corte por tensão baixa

65Vac±7V / 90Vac±7V (Eletrodomésticos)
Retorno do corte por tensão baixa

100Vac±7V / 180Vac±7V (UPS)
70Vac±7V / 100Vac±7V (Eletrodomésticos)

Corte por tensão alta

140Vac±7V / 280Vac±7V

Retorno do corte por tensão alta

135Vac±7V / 270Vac±7V

Tensão máxima de entrada AC

150Vac / 300Vac±7V

Frequência de Entrada Nominal

50Hz / 60Hz (Autodetecção)

Corte por Frequência baixa

40±1Hz

Retorno do corte por Freq. baixa

42±1Hz

Corte por Frequência Alta

65±1Hz

Retorno da corte por Frequência
Alta
Proteção contra curto-circuito na
saída

63±1Hz
Modo Linha: Disjuntor
Modo Bateria: Circuitos Eletrônicos

Corrente máxima de by-pass

40A (120Vca) / 20A (220Vca)

Eficiência (modo Linha)
Tempo de transferência

Redução da potência de saída:
Quando a tensão AC de entrada cai
para 95V, a potência de saída será
reduzida

>95% (baterias tot. carregadas)
10ms típico (UPS); 20ms típico
(Eletrodomésticos)
Modelo120Vac:
Potência de saída
Potencia nominal

50% potencia

65V
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95V

140V

Tensão de Entrada

Tabela 2: Especificações do Modo Inversor
MODELO DO INVERSOR

3KVA
3KVA/2.4KW

Potência nominal de saída
Forma de Onda da Saída

Onda senoidal pura
120Vac±5% / 220Vac±5%

Regulação da tensão de saída

60Hz ou 50Hz

Frequência de Saída

90%

Pico de Eficiência
Proteção de Sobrecarga
Capacidade de pico

5s@≥150% carga; 10s@110%~150% carga
2x potência nominal por 5 segundos

Tensão nominal DC de entrada

24Vdc

Tensão de partida à frio
Alarme de Tensão DC baixa
@ carga < 20%

23.0Vdc

@ 20% ≤ carga < 50%

21.4Vdc

@ carga ≥ 50%

20.2Vdc

Retorno do Alarme de Tensão
DC baixa
@ carga < 20%

23.0Vdc

@ 20% ≤ carga < 50%

22.4Vdc

@ carga ≥ 50%

21.2Vdc

Corte por tensão DC baixa
@ carga < 20%

21.0Vdc

@ 20% ≤ carga < 50%

20.4Vdc

@ carga ≥ 50%

19.2Vdc

22.0Vdc

Retorno do corte por tensão
DC alta
Corte por tensão DC alta

29Vdc

Consumo sem carga
Consumo no modo de
economia de energia

<50W

31Vdc

<15W
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Tabela 3: Especificações do Modo Carregador
Carregador pelo Modo Rede
MODELO DO INVERSOR
Corrente de Carga (UPS)
@ Tensão de Entrada Nominal
Bateria Flooded
Tensão de
carga
Bateria tipo
(Bulk)
AGM / Gel
Tensão de Carga Flutuação
Algoritmo de Carregamento

3KVA
2/10A/20/30A/40/50/60A
29.2
28.2
27Vdc
3-Passos
Tensão da Bateria, por célula

Corrente de carga %

Tensão

2.43Vdc (2.35Vdc)
2.25Vdc

100%

Curva de carregamento
50%

T0

T1
T1 = 10* T0, minimum 10mins, maximum 8hrs

Corrente

Bulk
(Corrente constante)

Absorção
(Tensão Constante)

Manutenção
(Flutuação)

Tempo

Carregador pelo Modo Solar
MODELO DO INVERSOR
Potência Nominal
Eficiência Máxima
Tensão max. do arranjo FV em
circuito aberto
Faixa de tensão MPPT do
arranjo FV
Tensão mínima das baterias
para carga FV
Consumo de energia em
Espera
Precisão da tensão das
baterias
Precisão da tensão FV
Algoritmo de Carga
Carregador pela Rede e Solar

3KVA com PWM
1250W
98.5%
105Vdc

MODELO DO INVERSOR
Corrente Máxima de Carga
Corrente de Carga Padrão

3KVA com PWM
110A

30~66Vdc

3KVA com MPPT
2000W
98%
145Vdc (Modelo 120Vca)
500Vdc (Modelo 220Vca)
30~115Vdc (Mod. 120Vca)
120~450Vdc (Mod. 220Vca)
17Vdc
2W
+/-0.3%
+/-2V
3-Passos
3KVA com MPPT
60A
60Amp
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Tabela 4 Especificações Gerais
MODELO DO INVERSOR

3KVA com PWM
SCC

Certificação de Segurança

3KVA com MPPT SCC

CE
0°C até 55°C
-15°C~ 60°C

Faixa de Temperatura de Operação

Temperatura de Armazenamento
Dimensões (P*L*A), mm

125 x 300 x 440

Peso Líquido, kG

10.5
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
Unidade desliga
automaticamente
durante processo de
inicialização

Nenhuma resposta
após ser ligado

LCD/LED/Alarme
Visor/LEDs e
alarme sonoro
ficam ativos por
3 segundos e
desligam em
seguida
Sem indicação.

O visor indica tensão
de entrada 0 e o e
LED verde piscando

Existe tensão da
rede, mas a
unidade opera no
modo bateria.

LED verde piscando

A tensão das baterias está
muito baixa (<1.91V/Célula)

1. A tensão das baterias está
muito baixa. (<1.4V/Célula)
2. Bateria conectada com
polaridade invertida.

Proteção de entrada desarmado

Baixa qualidade da tensão AC
(Rede ou gerador)

O que fazer
1. Recarregar as baterias.
2. Substituir as baterias.

1. Verifique se as baterias e
fiação estão bem
conectadas.
2. Recarregue as baterias.
3. Substitua as baterias.
Verifique se o disjuntor AC
está desarmado e se a fiação
está bem conectada
1. Verifique se a espessura
dos cabos AC está correta
e/ou se o comprimento do
cabo AC é muito longo
2. Verifique se o gerador
(se for o caso) está
funcionando bem ou se o
ajuste da faixa da tensão
de entrada está correto
(UPS->Eletrodomésticos

LED verde piscando
Quando a unidade
é ligada, o relé
interno liga e
desliga
repetidamente

Explicação / Causa Provável

Visor e LEDs piscando

Código de falha 07

Está ajustado “solar primeiro”
como prioridade para a fonte de
saída
Bateria está desconectada

Erro de sobrecarga. O inversor
está sobrecarregado em 110%

Saída em curto-circuito
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Mude a prioridade da fonte de
saída para “Rede primeiro”
Verifique se a fiação das
baterias está bem
conectada
Reduza as cargas conectadas
desligando algumas delas

Verifique se a fiação está
bem conectada e remova
alguma carga anormal

Código de falha 05

Código de falha 02
Alarme sonoro
soa
continuamente e
LED vermelho
ligado

Código de falha 03

Código de falha 01

A temperatura interna do inversor
está acima de 120°C (somente
para modelos de 1-3kVA)
A temperatura interna do
inversor está acima de 100°C

Verifique se há obstrução no
fluxo de ar da unidade ou se
a temperatura ambiente está
muito alta

Bateria está sobrecarregada

Envie para assistência técnica

A tensão das baterias está muito
alta

Verifique se a especificação
e quantidade de baterias
está correta

Falha na ventoinha

Substitua a ventoinha

Saída anormal (A tensão do
Código de falha 06/58 inversor é menor que 190Vac ou
maior que 260Vac)
Código de falha
08/09/53/57

Falha em componentes internos

Código de falha 51

Sobre-corrente ou pico

Código de falha 52
Código de falha 55
Código de falha 56

1. Reduza a carga
conectada
2. Envie para assistência
técnica
Envie para assistência técnica

Reinicie a unidade, se o erro
Tensão do barramento muito baixa se repetir envie para a
assistência técnica
Tensão de saída desbalanceada
Se as baterias estiverem bem
Baterias não estão bem
conectadas envie para a
conectadas ou fusível
assistência técnica
queimado
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Apêndice I: Tabela de Tempo Aproximado de Back-up
Modelo

3KVA

Carga (VA)
300

Tempo de Backup @24Vdc 100Ah
(minutos)
449

Tempo de Backup @24Vdc 200Ah
(minutos)
1100

600

222

525

900

124

303

1200

95

227

1500

68

164

1800

56

126

2100

48

108

2400

35

94

2700

31

74

3000
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Nota: O tempo de Backup depende da qualidade da bateria, idade e tipo de bateria. As especificações das
baterias podem variar de acordo com os diferentes fabricantes.
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