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APRESENTAÇÃO 
 

O Monitor de energia ecoSolys é um sistema para 

acompanhamento em tempo real e de forma remota de seu sistema de 

geração de energia fotovoltaica. 

Através do monitor o usuário pode verificar o funcionamento de 

seu inversor, avaliar sua carga e verificar histórico de geração. 

A equipe ecoSolys agradece a confiança depositada ao adquirir o 

produto, garantindo qualidade e todo suporte necessário para seu 

funcionamento.  

Todas as instruções aqui apresentadas devem ser lidas 

atentamente por um técnico qualificado para ser feita a devida instalação, 

proporcionando o funcionamento correto do sistema de monitoramento. 

 

  Equipe ecoSolys  

Fone: (41) 3056-8511 

contato@ecosolys.com.br  

  

tel:%2841%29%203056-8511
mailto:contato@ecosolys.com.br
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1. CARACTERÍSTICAS 
 

Tabela 1: Dados técnicos ecoWeb-Box ecoSolys 

DADOS TÉCNICOS 

Comunicação com o inversor RS485 (RJ11) 

Comunicação com a rede Wi-fi 

Dimensões (LxCxA) 55x60x25mm 

Grau de proteção IP20 

Quantidade máxima de inversores monitorados 
simultaneamente por uma ecoWeb-Box 8 

 

A ecoWeb-box ecoSolys faz a captação dos dados de geração dos 

inversores e os envia automaticamente para a rede de dados ecoSolys. 

Com isso você pode acessar de qualquer lugar remotamente o 

funcionamento de seu equipamento. O aparelho suporta até 8 inversores 

em paralelo comunicando simultaneamente.  

 

O kit ecoWeb-Box é composto pelos seguintes itens: 

OBJETO QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

 

1 ecoWeb-Box RS485 wi-fi  

  

1 
Cabo com conector RJ11 em um dos 
lados 

  

1 Conector RJ11/4 vias 

  

1 Manual do equipamento 
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2. FUNCIONAMENTO 
 

A ecoSolys percebeu a grande necessidade do monitoramento 

para as instalações fotovoltaicas e desenvolveu essa ferramenta para ser 

utilizada com os inversores. Todos os equipamentos saem de fábrica 

com a comunicação via RS485 conforme ilustra a Figura 1. A saída 

padrão dos inversores ecoSolys necessita de um computador.  

 

Figura 1: Vista inferior Inversor ecoSolys 

 

Para conexão wi-fi a ecoSolys lançou a ecoWeb-Box ecoSolys. A 

ecoWeb-Box faz a leitura dos dados do inversor e, ao ser conectada com 

um roteador com conexão à internet, ela envia os dados para os 

servidores ecoSolys, os quais podem ser acessados de qualquer local 

remotamente, conforme ilustra a Figura 2. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2: Esquema de funcionamento do Monitor ecoSolys - wifi 
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2.1 Descritivo de instalação 
 

2.1.1. Conexão no Inversor 
 

Os inversores ecoSolys possuem um compartimento em sua parte inferior 

chamada “Comunicação”. Esse compartimento é removível para poder ser feita as 

devidas conexões, conforme ilustra a Figura 3.  

PERIGO! Toda e qualquer manutenção ou conexão na placa de comunicação deve 

ser feita com o equipamento desligado e por um técnico habilitado. 

 

Ao abrir esse compartimento o usuário irá encontrar a placa responsável 

pela comunicação do inversor com o monitor de energia ecoSolys.  

 

 

Figura 3: Placa de comunicação interna 

 

ATENÇÃO! O flat-cable de comunicação da placa não deve ser desconectado. 

Caso ocorra algum imprevisto e ele seja desconectado, para ser recolocado basta 

posicioná-lo com a sinalização vermelha para o lado direito e reconectá-lo a placa 

de comunicação. 

Para a conexão da ecoWeb-Box ao inversor é necessário a utilização do 

cabo de comunicação, o qual deve ser passado pelo prensa-cabos, localizado na 

tampa do compartimento de comunicação e posteriormente crimpado com o plug 

RJ11, que acompanha o equipamento. 
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Para confirmar o posicionamento correto do flat-cable, com o inversor 

fechado, pode ser testado o ventilador, ir ao menu CONFIGURA → VENTILADR, 

passe de Ven0 para Ven1, aperte uma vez no centro, uma vez para cima e 

novamente no centro, o ventilador começará a funcionar e após alguns segundos 

ele retornará a Ven0. Caso o ventilador não funcione pode ter acontecido do flat-

cable estar posicionado invertido, logo reabra o compartimento da placa de 

comunicação, inverta a posição do flat-cable, feche o inversor e faça o teste 

novamente. 

2.1.2. Crimpagem cabo de comunicação 
 

Para a crimpagem do plug RJ11 existe a possibilidade de duas formas de 

conexão. Abaixo na Figura 4 e na Figura 5 são mostrados os dois modos existentes 

de crimpagem: direto ou indireto, dependendo do modelo da placa de comunicação. 

 

MODELO CABO INDIRETO: Placa de comunicação com CI pequeno (0,5cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTA 1 PONTA 2 

Figura 4: Configuração placa CI pequeno 

PRETO 
VERMELHO 

VERDE 
AMARELO 

PRETO 
VERDE 

VERMELHO 
AMARELO 
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MODELO CABO DIRETO: Placa de comunicação com CI grande (1 cm). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A placa de comunicação possui dois receptáculos para o plug RJ11, não 

havendo diferenciação entre as portas, pois os conectores estão em paralelo e 

funcionarão em qualquer sequência.  

2.1.3. Conexão ecoWeb-Box 
  

O inversor utiliza protocolo RS485 para comunicação com a ecoWeb-Box. 

Para conectar esse protocolo à ecoWeb-Box é necessário apenas um cabo 

RJ11/RJ11. 

PONTA 1 PONTA 2 

Figura 5: Configuração placa CI grande 

PRETO 
VERMELHO 

VERDE 
AMARELO 

PRETO 
VERMELHO 

VERDE 
AMARELO 
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A ecoWeb-Box possui dois sinalizadores luminosos em sua lateral para 

acompanhamento do estado em que se encontra, um verde e um amarelo.  

A Tabela 2 apresenta os estados que a ecoWeb-Box pode se encontrar: 

 

Tabela 2: Estado da ecoWeb-Box segundo os sinalizadores luminosos 

 

Caso aconteça alguma sinalização diferente das apresentadas na Tabela 2, 

aguardar 2 minutos e verificar novamente, pois o equipamento pode estar se 

atualizando. 

2.1.4. Instalação e configuração ecoWeb-Box 
 

1º PASSO: DESLIGANDO O INVERSOR 

Desligue o inversor totalmente e por meio do compartimento da parte inferior 

chamado “Comunicação”, após abri-lo, utilizando o cabo RJ11/RJ11 você 

poderá conectar a ecoWeb-Box ao inversor ecoSolys. 

 

ATENÇÃO! 2º PASSO: ANTES DE RELIGAR O INVERSOR 

Após a conexão da ecoWeb-Box a placa de comunicação parafusar novamente 

a placa na carcaça e somente depois disso ligar o inversor. 

 

3º PASSO: DESABILITANDO O INVERSOR 

Desabilite o inversor em: CONFIGURA → HAB LOC, passe de Hbl1 para Hbl0, 

aperte uma vez no centro, uma vez para baixo e novamente no centro, o 

inversor passará a piscar o LED do fotovoltaico indicando que não está 

conectado. Após isso observar os LEDs da ecoWeb-Box, quando os LEDs 

verde e amarelo, estiverem ligados constantemente é possível iniciar a 

configuração da mesma. 

 

4º PASSO: INÍCIO DA CONFIGURAÇÃO 

VERDE AMARELO ESTADO DA WEBBOX 

Aceso direto Aceso direto Ligado – à espera de configuração do usuário 

Uma piscada Uma piscada Encontrou roteador previamente cadastrado 

Uma piscada Duas piscadas Reiniciando 

Uma piscada Três piscadas Conectado ao servidor 

Duas piscadas Uma piscada Enviando dados ao servidor 

Duas piscadas Duas piscadas Falha na comunicação com o servidor 

Duas piscadas Três piscadas Falha na comunicação com o ecoSolys 



 

MONITOR ecoSolys_wi-fi – V1.4 
10 

ATENÇÃO! Primeiramente desconecte o computador/smartphone de qualquer 

rede wi-fi/3G/4G que ele esteja conectado. Posteriormente, em um computador 

ou smartphone abra as redes wi-fi disponíveis para conexão. Nas redes wi-fi 

disponíveis deverá aparecer à rede ecoSolys_xxxxxx (xxxxxx: número serial da 

sua ecoWeb-Box). Conecte-se à rede ecoSolys_xxxxxx. Como mostrado na 

Figura 6. 

 

5º PASSO: APÓS A CONEXÃO NA REDE DA ECOWEB-BOX 

Abra um navegador de internet, para ecoWeb-Box com início B6 digite o 

endereço “ecosolys.net” ou “192.168.0.1”, para ecoWeb-Box com início B4 

digite o endereço “ecosolys.net/home.html” ou “192.168.0.1/home.html”. 

Aparecerá na tela a página CONFIGURAR SSID da ecoWeb-Box, na qual você 

poderá conectar o ecoWeb-Box à rede com internet. 

No campo SSID digite o nome da rede que será utilizada para conectar a 

ecoWeb-Box ao wi-fi e no campo SENHA digite a senha dessa rede, como 

mostrado na Figura 8. 
 

 

Figura 6: Localizando Rede Wi-fi ecoSolys 

 

 

ATENÇÃO! Digitar o SSID e a SENHA corretamente, sem espaços 

desnecessários e/ou símbolos que não existem e lembre-se, quanto mais longe 

a distância do ecoWeb-Box do roteador wi-fi, pior será o sinal. 

 

                  , sem internet 
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Figura 7: Conectando-se à rede Wi-fi com internet 

 

6º PASSO: APÓS A INSERÇÃO DOS DADOS 

Clicar em ENVIAR irá aparecer na tela uma mensagem de configuração ok, 

como mostrado na Figura 8. 

 

 

Figura 8: Mensagem de configuração ok 

 

7º PASSO: APÓS A CONFIGURAÇÃO 

Sai da página web e acompanhar a sinalização dos LEDs da ecoWeb-Box, ela 

irá reiniciar e após um tempo começará a piscar os LEDs conforme Tabela 2, 

indicando o estado em que se encontra. 

 

A luz de “COMUNICAÇÃO” do inversor deverá acender, confirmando que a 

comunicação entre a ecoWeb-Box e o inversor foi bem sucedida. T 

ATENÇÃO! Tendo essa confirmação visual no inversor, lembre-se de habilitá-

lo novamente, CONFIGURA → HAB LOC, passe de Hbl0 para Hbl1. 

 

Se todos os passos foram seguidos corretamente, sua ecoWeb-Box está 

pronta para iniciar a coleta de dados do inversor. 

 

ATENÇÃO! Caso os dois LEDs voltem a acender constantemente, a ecoWeb-

Box não foi configurada corretamente, volte para o 1º PASSO e tente 

novamente, caso não seja possível a configuração entre em contato com a 

equipe ecoSolys. 
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3. ACESSO: MONITOR ECOSOLYS 
 

Para acessar o monitor ecoSolys basta entrar no site da ecoSolys no endereço 

www.ecosolys.com.br e selecionar a aba  na página inicial do site. 

A primeira janela que aparecerá do monitor será a de Login, conforme Figura 9, 

solicitando nome de usuário e senha. Caso o usuário ainda não possua o cadastro 

basta selecionar a opção “CADASTRAR” e inserir seus dados. 

Qualquer usuário pode se cadastrar no sistema, possuindo ou não inversores. 

A diferença será que os usuários que possuem inversores cadastrarão seus inversores 

e poderão fazer o acompanhamento e quem não possui ficará com o sistema sem 

dados. 

 

 

Figura 9: Tela inicial Monitor ecoSolys 

 

3.1. Cadastro de usuário 
 

Para realizar o cadastro do usuário basta preencher os dados básicos como 

Nome, CPF, e-mail e senha, conforme Figura 10. Atualmente o cadastro ao sistema 

de monitoramento ecoSolys é feito somente por CPF. 

 

http://www.ecosolys.com.br/
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Figura 10: Tela de Cadastro 

 

O e-mail cadastrado será seu login para acesso ao sistema. Você poderá 

posteriormente complementar seus dados na aba “EDITAR CADASTRO”. É 

importante preencher todos os dados para facilitar seu controle e futuras 

assistências técnicas ou esclarecimentos no inversor e no sistema. 

 

3.2. Recuperação de senha 
 

Caso você tenha esquecido sua senha selecione a opção “Recuperar senha” 

na tela inicial. Ao digitar seu e-mail e apertar Enter sua senha irá diretamente para 

sua caixa de entrada. 

 

 

Figura 11: Recuperação de senha 

 

3.3. Cadastro de equipamentos para monitorar 
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Após obter o acesso ao sistema é necessário cadastrar os equipamentos que 

você tem intenção de monitorar. Para isto basta você acessar a aba 

“MANUTENÇÃO” do Monitor, conforme Figura 12.  

 

 

Figura 12: Adicionar Inversores ao monitor 

 

Nessa tela será solicitado o Serial do Inversor, que consiste na composição 

do número do modelo do inversor mais o número de série do inversor. Esses 

números são encontrados em uma etiqueta na face inferior do equipamento Figura 

13, no termo de Garantia ou podem ser visualizados diretamente no display do 

inversor no menu PARAMETRO → NRO SERIE → MODELO. 

 

Figura 13: Etiqueta Inversor ecoSolys 
NRO MODELO NRO SERIE 
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Exemplo para a Figura 13: 

NRO MODELO: 0401             NRO SERIE: 00015 

Serial do Inversor: NRO MODELO + NRO SERIE = 040100015 

 

Após a inserção do Serial do Inversor, apertar em “ADICIONAR”, aparecerá 

uma mensagem de que o equipamento foi adicionado com sucesso. 

ATENÇÃO! Caso a mensagem “SERIAL NÃO EXISTE NO BANCO” for mostrada, 

quer dizer que a sua ecoWeb-Box ainda não está comunicando com o inversor, 

logo verifique a conexão do cabo de comunicação e a configuração da ecoWeb-Box 

à rede wi-fi. 

Depois que o equipamento for adicionado ao monitor, basta inserir um nome 

para o mesmo, selecionar “Mostrar na tela” e “Confirmar”. Podem ser selecionados 

vários inversores ao mesmo tempo para serem mostrados em tela. 

 

 

Figura 14: Inversores adicionados ao Monitor 

 

3.4. Visualizações 
  

No primeiro acesso do usuário, quando não possuir ainda inversores 

cadastrados a tela de monitoração aparecerá com todos os dados vazios, conforme 
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Figura 15. Após cadastrar os inversores você poderá escolher visualizar os dados 

de todos os inversores cadastrados de uma vez, ou selecionar de um por um. 

 

 

Figura 15: Tela Geral Monitor sem Inversores cadastrados 

 

As informações de monitoramento são mostradas conforme a Figura 16. A 

curva de geração fotovoltaica é exibida de forma gráfica, conforme a geração do 

sistema e são atualizadas a cada 15 minutos, sendo que a ecoWeb-Box armazena 

dados referentes a 1 ano (8760 horas) de geração, com resolução de 1 hora. 

 

Algumas das informações que também podem ser visualizadas são:  

• Potência instantânea de geração; 

• Energia horária gerada pela planta; 

• Energia diária acumulada gerada pela planta; 

• Energia mensal acumulada gerada pela planta; 

Além de outros dados referentes aos parâmetros técnicos do inversor, 

conforme Figura 16. 
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Figura 16: Tela Monitor - Dados Inversor ecoSolys 


