Manual de Instalação
KIT 10.000W/DIA NOBREAK SENOIDAL 3000W/48V

ORIENTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO
Instalação das placas:
Instalar as placas fotovoltaicas orientadas preferencialmente para o
Norte e com inclinação de acordo com a latitude do local. A inclinação
tambem é importante para evitar o acumulo de residuos na placa. Escolher
area onde não apresenta sombreamento em nenhuma parte das placas,
evitando perda de rendimento do sistema.
Descrição:
O inversor carregador senoidal de 3000w, possue carregador
incorporado de 25A pela energia solar ou pela rede (gerador). Em local com
energia elétrica, pode ser utilizado como nobreak. Quando tem energia, os
aparelhos são alimentados via by-pass (isto é, relé interno comuta a entrada
de rede com a saida AC, e carrega as baterias pela rede elétrica), na falta de
energia, comuta automaticamente para alimentação por baterias e fazendo o
carregamento pela energia solar durante o dia.
O que pode ser ligado: geladeira ou freezer, ar condicionado, TV, furadeira,
“makita”, micro-ondas, purificador de água gelada, iluminação.
Importante: Este aparelho não liga chuveiro
Atenção: Caso necessite ligar, ao mesmo tempo, mais de um aparelho no
inversor, cuidar para que a soma das potencias não ultrapasse a potência
máxima do inversor. Para uso continuo, recomendamos trabalhar com 70%
da potencia nominal do inversor.
Inversor ajustado no modo OFF-GRID-III ( consultar manual programação)
A autonomia da bateria, dependerá do consumo total dos
equipamentos e do tempo que ficarão ligados. Para 8 baterias de 225A/h, a
autonomia seria para 6500w de consumo, com descarga de 30%.
Recomendações:
Deve ser instalado abrigado do sol e da umidade e preferencialmente
em local ventilado.
A barra de aterramento é importante como proteção dos circuitos
eletrônicos contra descargas atmosfericas. Recomendamos utilizar cabo
6mm².
Atenção: o terra AC IN (utility) e AC OUT são interligados.
Necessario tambem interligar a moldura de aluminio das placas e ligar
na barra de aterramento.
Em caso de duvida na instalação, favor entrar em contato pelo telefone
11 43936295. Atendemos de segunda a quinta-feira das 7:30h as 17:30h e
sexta-feira das 7:30h as 16:30h.

