Manual de Instalação
KIT 4800W/DIA INVERSOR CARREGADOR 3000W/24V-PWM

ORIENTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO
Descrição:
O inversor carregador senoidal de 3000w, possue carregador
incorporado de 50A pela energia solar, e 20A pela rede elétrica. 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.
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.
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%.
Recomendações:
Dispositivo eletrônico 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. Interligar a moldura de aluminio das placas e ligar na barra de
aterramento.
Em local com alta incidencia de raios, é recomendado utilizar dispositivo
de proteção contra surto DPS. O DPS deve ser instalado dos terminais + e –
de entrada das placas para o terra.
Caso utilizar rede convencional ou gerador, recomendamos não ligar o
terra no inversor.
Ligação da bomba d’agua:
Ligar o disjuntor AC de alimentação do inversor de frequencia,
proveniente do inversor senoidal.
Verificar pois caso os fios da bomba trifasica estejam invertidos, a
bomba pode funcionar com rendimento baixo. Para solucionar, somente
inverter 2 fios.

INVERSOR FREQUENCIA KST-10

Ajuste de consumo da bomba:
O consumo da bomba pode ser ajustado, de modo a economizar
energia da bateria.
• Frequencia máxima de trabalho indica: 60.00 hz
• Ajustar frequencia no botão, de modo que mantenha bombeamento de
agua satisfatorio com o menor consumo (menor frequencia de trabalho
possível).
Acionamento Remoto:
A boia deve ser do tipo chave eletrica e seus contatos podem ser para
baixa corrente.
O sensor boia deverá estar ligado entre os terminais ROA e ROC do
inversor de frequencia, sendo:
Chave boia ligada = liga bomba
Chave boia desligada = desliga bomba
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,

