Guia de Instalação Rápida
Inversores Monofásicos

Aviso: Todas as conexões d evem estar bem
apertadas. Caso contrário, água pode infiltrar,
resultando em falha do equipamento. Nesse caso,
a garantia não será fornecida.

Suporte de parede

Área de instalação

Bucha de parede

A trava não está inclusa no pacote,
precisa ser preparada pelo próprio
cliente, se necessário.

Parafusos auto brocante

Dimensões para furação

Fixar o suporte de parede

Remova uma quantidade adequada das camadas de
isolamento de aterramento. Insira o fio descascado
no terminal e aperte bem, conecte o fio terra ao inversor.
Por fim, revista com silicone para proteção contra corrosão.

Instalação

Conector positivo

Aperte o parafuso
no sentido anti-horário

Lado do Inversor

Aperte os 3 parafusos e certifique que suas cabeças não
ultrapassem a superfície

Material Condutor de Cobre 4mm²

Conector negativo

Ferramentas especiais são
utilizadas para crimpagem

Lado do Inversor

Fase
Neutro
Terra

Modelo Mc4

Modelo AMPHENOL

A fivela de fechamento
não deve pressionar o fio

ou

Aperte os 3 parafusos e certifique que suas cabeças não
ultrapassem a superfície

Material Condutor de Cobre 4mm²

Aperte o parafuso
no sentido anti-horário

Lado do Inversor

Conector PV +
(Acessórios padrão)

Lado do Inversor

Fase
Neutro
Terra

Conector PV (Acessórios padrão)

Montagem e conexão de fios CC

Montagem e conexão do fio CA

Conector PHOENIX

O cabeamento CC deve utilizar cabos fotovoltaicos específicos (recomenda-se usar fio PV1-F 4mm²)

Configurar Parâmetro de País
Passo 1: Ligue o disjuntor e/ou chave CC
Passo 2: Caso apareça a observação "Configure Safety"
no display LCD, siga os passos a seguir, caso contrário,
pule todos os passos

Passo 3: Pressione e segure o botão por 2 segundos até que a tela
mostre "50Hz Grid Default”

No
Função

Passo 4: Pressione o botão para mudar a configuração de país.
Tal como:

Brazil

Parafuso M3X8
Torque de aperto de 0,6Nm

Se não houver configuração de país adequada, selecione "50Hz Grid
Default" para rede de 50 Hz ou "60Hz Grid Default" para rede de 60 Hz.
Passo 5: Não faça mais nenhuma operação e a configuração de país
será confirmada.

Configurar Data e Hora
1- No primeiro nível do menu Set Language, pressione rapidamente o botão
para entrar no menu Set Time.

No
Função

Reservado Reservado

Parafuso M3X8

Torque de aperto de 0,6Nm

Montagem de comunicação RS 485
Este procedimento só pode ser aplicado no modelo RS 485

Montagem de cabos DRED e CT
A conexão DRED está disponível apenas
para a Austrália e a Nova Zelândia

2- Pressione o botão por 2s para entrar no segundo nível do menu. A exibição
inicial é "2000-00-00 00:00", em que os primeiros quatro números representam
o ano (ex, 2000 ~ 2099); o quinto e sexto números representam o mês
(ex, 01 ~ 12); o sétimo e o oitavo números representam o dia (ex, 01 ~ 31).
Os números restantes representam o horário.
3- Pressione o botão para aumentar o número na posição atual e pressione
e segure para mover o cursor para a próxima posição. O inversor grava data
e hora após 20 segundos sem qualquer operação, o LCD retornará
automaticamente ao menu principal e a luz de fundo será desligada.

