
MANUAL DE INSTALAÇÃO 
CONTROLADOR DE CARGA MPPT

MODELOS: CCS-M2024N / CCS-M3024N / CCS-M4024N 



MODELO CCS-M2024N CCS-M3024N CCS-M4024N

Tensão banco de 
bateria 12 ou 24V

Tensão máxima de 
circuito aberto para 
painéis fotovoltaicos

92V (25 �) ; 100V (mais baixa a temperatura ambiente)

Corrente máxima de 
recarga de baterias 20A 30A 40A

Potência máxima para 
os painéis fotovoltaicos

260W baterias em 12V
520W baterias em 24V

400W baterias em 12V
800W baterias em 24V

520W baterias em 12V
1040W baterias em 24V

ANTES DE MANUSEAR O PRODUTO, LEIA ATENTAMENTO O MANUAL DE INSTRUÇÃO.
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Instruções de Segurança

1. Leia atentamente este manual antes da instalação do controlador de carga. 

2. Não abra o controlador de carga. Além do risco de choque elétrico, sua violação invalidará imediatamente a garan�a do  produto.

3. O controlador de carga não deve ficar exposto à umidade e ao calor.

4. Instale o controlador de carga em um local arejado, de forma a permi�r circulação de ar  para que não ocorra  superaquecimento 
    do equipamento.

5. Cer�fique-se de que os painéis solares não estejam gerando energia no momento da instalação do controlador de carga.

6. Confira se os terminais de conexão do controlador de carga estão bem apertados, após a instalação dos respec�vos cabos.

1. Visão Geral do Equipamento

NÚMERO DESCRIÇÃO

1

2

3

4

5

Conexão “+” para painéis solares

Conexão “-” para painéis solares

Conexão “+” para baterias

Conexão “-” para baterias

Entrada para sensor de temperatura de baterias 
(não acompanha o produto)

NÚMERO DESCRIÇÃO

6

7

8

9

10

Porta de comunicação

Botão de operação

LED indicador de painel solar (indica que o 
painel está alimentando o controlador)

LED indicador de nível da bateria (indica o 
nível de carga da bateria)

LED indicador do �po de bateria

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨ ⑩
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2. Instalação

MODELO Bitola dos fios a serem usados na 
instalação do controlador de carga

CCS-M2024N

CCS-M3024N

CCS-M4024N

2,5 mm²

4 mm²

6 mm² 

O controlador deve ser fixado em local bem arejado, 
protegido de incidência direta de sol e água. 

Passo 1: Escolha um local de instalação

Marque a posição de montagem respeitando as  dimensões especificadas para instalação do produto. Em seguida,  fixe-o conforme 
ilustração abaixo:

Passo 2: Fixação dos cabos

Siga a sequência a seguir para conectar os cabos ao controlador de carga.

2 1

3
4

≥150mm ar quente

≥150mm ar frio
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1. Conecte a extremidade do cabo posi�vo no terminal “+” (posi�vo) do controlador. Em seguida, conecte a outra extremidade no 
     terminal “+” (posi�vo) da bateria. 

2. Conecte a extremidade do cabo nega�vo no terminal “-” (nega�vo) do controlador. Em seguida, conecte a outra extremidade no 
     terminal “-” (nega�vo) da bateria. 

3. Conecte o cabo posi�vo dos painéis solares ao terminal de conexão “+” (posi�vo) do controlador.

4. Conecte o cabo nega�vo dos painéis solares ao terminal de conexão “-” (nega�vo) do controlador.  

Atenção, risco de explosão! As polaridades não devem ser inver�das em hipótese alguma sob risco de danos às partes 
internas do equipamento.

Haverá formação de fagulha quando o cabo nega�vo do controlador for ligado ao polo nega�vo da bateria. 

Quando não houver sensor de temperatura conectado ao banco de baterias, o controlador de carga determinará a 
temperatura padrão de 25ºC.  

3. Operação do Equipamento

3.1 – LED’s de indicação

O controlador de carga possui três LED’s em sua face frontal que mudam estado conforme a operação do controlador de carga.

O LED da esquerda indica presença de alimentação por energia gerada pelos painéis solares

O LED do meio indica o nível de carga das baterias

O LED da direita indica o �po de bateria configurado para o controlador de carga

• LED indicador dos painéis solares

Estado do LED Sinalização

LED aceso con�nuamente                              

(liga:1s,desliga 1s; ciclo:2s)

(liga:0.1s,desliga 1.9s; ciclo:2s)

(liga:0.1s,desliga 0.1s;ciclo:0.2s)

(liga:0.1s,desliga:0.1s;depois 
liga:0.1s,desliga 1.7s ciclo:0.2s)        

LED apagado

Os painéis solares estão gerando energia para o controlador de carga e o equipamento 
está carregando baterias no estágio “BULK”.

Os painéis solares estão gerando energia para o controlador de carga e o equipamento 
está carregando baterias no estágio “ABSORÇÃO”.

Os painéis solares estão gerando energia para o controlador de carga e o equipamento 
está carregando baterias no estágio “FLUTUAÇÃO”.

Os painéis solares estão gerando energia para o controlador de carga e o equipamento 
está carregando baterias no estágio “EQUALIZAÇÃO”.

Os painéis solares estão gerando energia para o controlador de carga e o equipamento 
está carregando baterias com limitação de corrente.

Os painéis solares não estão gerando energia para o controlador de carga (noite, dia 
nublado, sombreamento, etc)

OBS: Nas figuras dentro da coluna, os pulsos ilustram a velocidade com o que LED está piscando.
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• LED indicador do nível de carga de baterias

Cor do 
LED  

Estado do LED  Nível de carga de bateria  

Verde Aceso con�nuamente Bateria totalmente carregada 

Amarelo Aceso con�nuamente Bateria em descarga com tensão normal (ainda com carga)   

Vermelho 

Aceso con�nuamente Bateria em descarga com tensão  baixa  (já descarregada)  

 

(liga:1s,desliga 1s; ciclo:2s) 
Bateria com descarga profunda  

 

(liga:0.1s,desliga:0.1s; ciclo:0.2s)  

Bateria com sobretensão ou sobretemperatura (é possível fazer a  
leitura quando houver o sensor de temperatura do controlador ligado 
à bateria).

 

 

 
Observação: Nas figuras dentro da coluna, os pulsos ilustram a velocidade com o que LED está piscando.

• LED indicador do �po de bateria configurada para o controlador de carga

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Cor do LED  Tipo de bateria  

 Verde Selada (SLD)  

 Amarelo Gel (GEL)  

 Vermelho Bateria de solução líquida não selada (FLD)  

 Azul Lí�o 12V 

 Roxo  Lí�o 24V 

 Branco 
Configurações definidas pelo usuário através da interface 
de comunicação  

3.2 – Botão de operação

Através do botão de operação do controlador de carga, é possível alterar a configuração do �po de bateria. Para fazer isso,  siga  as 
instruções abaixo:

1. Pressione e  segure  a  tecla  durante  8 segundos. O LED  indicador do  �po de  bateria  começará a  piscar  informando  que essa 
    configuração poderá ser alterada.

2. Pressione e solte o  botão uma  vez e o LED  indicador do �po de bateria mudará de cor.  Repita essa ação até  que a cor indicada 
    pelo LED seja correspondente ao �po de bateria desejado.

3. Quando  o  LED  chegar na cor que corresponde ao �po de bateria  desejado, não pressione mais o botão de operação e aguarde 
    15 segundos para que a nova configuração seja salva automa�camente.

Observação: Através  do  botão  de  operação,  é possível  restaurar os  padrões  de  fábrica do equipamento. Para isso, pressione 
e segure por 20 segundos. 

4. Proteções e manutenção do equipamento 

4.1 – Proteções

- Proteção contra água: grau de proteção IP32 (proteção contra objetos sólidos com 2,5 mm de diâmetro ou mais e proteção contra 
  gotas que caiam na ver�cal com inclinação de até 15°).

- Limitação de potência de entrada: sendo a potência dos painéis solares, maior do que o valor nominal do controlador de carga,  o 
  equipamento limitará a energia consumida por eles para evitar danos por corrente elétrica excessiva. Quando essa limitação  está
  
- Previne que a bateria alimente o painel reversamente durante a noite.

- Proteção de curto-circuito na entrada do painel: havendo curto-circuito na linha que alimenta a entrada de painéis do controlador 
   de carga, o equipamento interromperá o consumo de energia dos painéis até que a falha seja corrigida.

- Proteção de inversão da polaridade da entrada do painel solar: quando a ligação do arranjo fotovoltaico es�ver  com a polaridade 
   inver�da, o controlador não operará suas funções até que seja resolvido tais correções na instalação.

- Proteção noturna contra recarga reversa: o controlador de carga não permite que a bateria se descarregue alimentando os painéis 
  solares quando eles não es�verem produzindo energia fotovoltaica.

- Proteção contra surtos de tensão provocados por raios: diodos TVS

- Proteção contra  sobretemperatura: o  controlador de  carga reduz a potência de recarga de baterias ou interrompe esse processo 
  automa�camente quando sua temperatura interna se eleva além do normal.

4.2 – Manutenção do equipamento

• A  fim  de  manter  um  melhor  desempenho para o controlador de carga a longo prazo,  recomenda-se a realização de inspeções 
   preven�vas nas instalações pelo menos duas vezes ao ano.

• Verifique se o controlador de carga está instalado de forma que sua  ven�lação não seja obstruída por outros objetos ao redor do 
   equipamento.

• Monitore o estado dos cabos expostos ao tempo e verifique se não estão danificados devido à exposição ao sol, atrito com outros 
   objetos próximos, animais roedores, etc.

• Monitore os LED’s do controlador de carga e veja se estão de acordo com as operações do equipamento. Execute reconfiguração 
   sempre que necessário.

• Verifique se não há indícios de corrosão, danos no isolamento ou sinais de queimado nos terminais de conexão do controlador de 
   carga. Lembre-se de conferir sempre o aperto das conexões. 

• Mantenha o controlador de carga limpo.
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Atenção, risco de choque elétrico! Tenha certeza que todas as alimentações do controlador de carga foram desligadas 
antes de efetuar qualquer ação nos terminais de conexão do equipamento.

5. Especificações 

5.1 – Dados técnicos
CCS-M2024N  

Lorem ipsum
CS-M3024N  CS-M4024N  

Tensão nominal de bateria  12 ou 24V 

Autoconsumo  <10mA  

Faixa de tensão de bateria  9V~32V  

Máx. tensão CA do painel  

Faixa de operação MPPT     14 a 72V para baterias em 12V  
26 a 72V para baterias em 24V  

Limite de corrente de 
recarga de baterias  20A  30A  40A  

Potência máxima dos
painéis solares  

 260W para bateria em 12V  
 520W para bateria em 24V  

400W para bateria em 12V   
800W para bateria em 24V  

550W para bateria em 12V  
 1100V para bateria em 24V  

Eficiência de recarga  ≤98%  

Eficiência do MPPT  >99%  

Coeficiente de compensação 
de temperatura

 
-3mv/°C  (baterias de lí�o não têm compensação de temperatura)  

Temperatura de operação  -35°C a   60°C  

Classificação IP  IP32

Peso  650g  830g  1040g  

Comunicação  
Interface PH2.0 de 4 pinos  

Modo de comunicação: serial TTL  Taxa de transmissão: 9600bps
 

Al�tude de operação em 
relação ao nível do mar  ≤ 3000m  

150x106x62   Dimensões (LxAxP) 
 

183x127x66

   92V (25°C); 100V (mais baixa a temperatura ambiente)

150x106x68
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5.2 – Parâmetros de recarga

 Lí�o  
Modo Usuário  

(faixa de valores 
configuráveis)  

 
 

16V 16V
 

16V
 - 9~17V  

14,6V

 

-

 

14,8V

 

-

 

14,4V

 

14,2V

 

14,6V

 

14,4V

 

9~17V

 

13,8V

 

13,8V

 

13,8V

 

-

 

9~17V

 

≤ 13,2V  ≤ 13,2V  ≤ 13,2V  - 9~17V  

120min  - 120min  - 0~600min  

30 dias  0 dias  30 dias  - 

0~250 dias (0 indica 
desligar a função de 

equalização de
bateria)

120min  120min  120min  - 10~600min  

 

Ao  configurar o  modo usuário para recarga das  baterias, os parâmetros de tensão  padrão  do  sistema são  os mesmos que os do 
banco de baterias de chumbo-ácido selado. Para alterar a configuração as seguintes regras devem ser respeitadas:

• Tensão de desligamento do MPPT por sobretensão na bateria ≥ Tensão de recarga no estágio de EQUALIZAÇÃO 

• Tensão de recarga no estágio de EQUALIZAÇÃO ≥ Tensão de recarga no estágio de BOOST

• Tensão de recarga no estágio de BOOST ≥ Tensão de recarga no estágio de FLUTUAÇÃO

•Tensão de recarga no estágio de FLUTUAÇÃO ≥ Tensão da bateria que leva a recarga para o estágio BOOST

Tipo de Bateria
Chumbo

Ácido Selado Gel

Chumbo Ácido
Ven�ldada

(Solução Líquida
não selada)

Tensão de desligamento do MPPT
por sobretensão na bateria

*Overvoltage Disconnec�on 
Voltage

Tensão de recarga no estágio de
BOOST

*Boost Charge Voltage

Tensão de recarga no estágio de
EQUALIZAÇÃO

*Equalizing Charge Voltage

Tensão de recarga no estágio de
FLUTUAÇÃO

*Floa�ng Charge

Intervalo entre as equalizações
de bateria caso não sejam
descarregadas

*Equalizing Charge Interval

Tensão de bateria que leva a 
recarga para o estágio BOOST

*Boost Charge Recovery Voltage

Duração do estágio de 
EQUALIZAÇÃO

*Equalizing Charge Interval

Duração de carga de impulso

*Boost Charge Dura�on
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Nas opções mostradas pelo equipamento lógica fica da seguinte forma:

Overvoltage disconnec�on voltage > charge limit voltage ≥ equalizing charge voltage ≥ boost charge voltage ≥ floa�ng 
 charge voltage > boost charge recovery voltage

Overvoltage disconnec�on voltage > Overvoltage disconnec�on recovery voltage;

6. Curvas de eficiência do controlador de carga

7. Dimensões do controlador de carga
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Modelo: SUN21-CCSM2024N
Dimensão do produto: 150x105,6x61,5mm
Dimensão da caixa: 139x60mm
Diâmetro da furação: 5mm
Especificação do fio: 20-6AWG

Modelo: SUN21- CCSM3024N
Dimensão do produto: 150x105,6x65,5mm
Dimensão da caixa: 139x60mm
Diâmetro da furação: 5mm
Especificação do fio: 20-6AWG 
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Modelo: SUN21- CCSM4024N
Dimensão do produto: 183x127x6,5mm
Dimensão da caixa: 168x85mm
Diâmetro da furação: 5mm
Especificação do fio: 20-6AWG 

Potência de recarga (W)
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CANAIS DE ATENDIMENTO SUPORTE TÉCNICO

Para orientações de suporte e garan�a do produto fale conosco através dos canais de contato abaixo:

Suporte Sun21
Tel.: 55 (31) 3479-1400
E-mail: sac@minhacasasolar.com.br


