
Manual de Instalação
INVERSOR CARREGADOR VMIII 5KW/48V MPPT-H

Soltar apenas os 2 parafusos conforme indicado na figura abaixo e puxar o painel para ter 
acesso as ligações.



DESCRIÇÃO: O inversor carregador senoidal de 5Kw MPPT, possue 
carregador incorporado de 80A pela energia solar, e 60A pela rede elétrica. 
Possue entrada para gerador ou rede elétrica convencional 220V. Quando 
tem energia, os aparelhos são alimentados via by-pass, na falta de energia, 
comuta automaticamente para alimentação por baterias.

O que pode ser ligado:  geladeira ou freezer, ar condicionado, TV, furadeira,
“makita”, micro-ondas, purificador de água gelada, iluminação.

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.



Caracteristicas Técnicas do inversor VMIII 5KW 48V/220V:
• Potencia Máxima de arranjo de placas: 5000w
• Faixa de voltagem de operação do MPPT : 120~450Vdc
• Tensão máxima de arranjo de placas em VOC: 500Vdc
• Corrente de carga máxima solar: 80A
• Corrente de carga máxima pela entrada AC: 60A
• Corrente de carga máxima Total: 80A

BATERIAS: A autonomia da bateria, dependerá do consumo total dos 
equipamentos e do tempo que ficarão ligados. 

• Para 4 baterias de 220A/h, a autonomia seria para 3200w de consumo,
com descarga de 30%.

• Para 8 baterias de 220A/h, a autonomia seria para 6400w de consumo,
com descarga de 30%.

• Para 12 baterias de 220A/h, a autonomia seria para 9500w de 
consumo, com descarga de 30%.

INSTALAÇÃO: Procurar instalar as placas voltadas para o norte, caso não 
seja possível, pode instalar com outra orientação, evitando instalar voltada 
para o sul (baixa produção). A inclinação da placa ideal é igual a latitude 
local, porem não é recomendado instalar com inclinação menor que 10° 
devido ao acumulo de sujeira na placa. Manter as placas sempre limpas para
preservar a produção.

O inversor e as baterias devem ser instalados o mais próximo possível,
com cabos adequados, evitando perda de rendimento. Instalar em local 
arejado e protegido do sol e umidade.

Em caso de duvida na instalação, favor entrar em contato pelo telefone 
11 43936295 ou whats app 11 995923580. Atendemos de segunda a quinta-
feira das 7:30h as 17:30h e sexta-feira das 7:30h as 16:30h, 




