
KIT BOMBEAMENTO SOLAR  3/4CV - KST100

Manual de Instalação



Kit bombeamento solar 3/4cv – KST100

*Quadro elétrico deve ser instalado abrigado do sol e das interpéries.
*Inversor funciona automaticamente, não mexer nos botões do painel do 
inversor. (variação de rotação automatica de acordo com a luz solar. O inversor 
desliga a noite ou na falta de luz solar, e liga automaticamente com a claridade 
solar).

DADOS TÉCNICOS INVERSOR
Potencia (saida): 0,75KW
Entrada: DC 150V – 440V
                AC 1PH 220V(-15%) - 240V(+10%)   9,3A  (47HZ - 63HZ)
Saida: AC 3PH (0V – VIN)   4,2A  (0HZ - 400HZ)

ALIMENTAÇÃO POR PLACA SOLAR:
As placas são ligadas em série, formando um “STRING”, para produzir 150vdc a 

300vdc, considerando-se a tensão VMP da placa.
Recomendamos:
- 1 string com 5 a 9 placas de 370w
- 1 string com 4 a 6 placas de 550w

Respeitar a tensão máxima de entrada do inversor pelo VOC da placa, e a tensão 
de 150v em VMP, referente ao mínimo. Não tem limitação de quantidade de strings.

Cobrir as placas durante instalação, (risco de choque elétrico).

ALIMENTAÇÃO PELA REDE CONVENCIONAL: 

ATENÇÃO: A chave indicada como solar/rede, ajusta a parametrização do 
inversor, de forma a trabalhar com máxima eficiencia, permitindo tambem 
funcionamento com rede eletrica  convencional, ou o gerador, na entrada AC-IN
220V. 
*Verificar pois caso os fios da bomba trifasica estejam invertidos, a bomba 
pode funcionar com rendimento baixo. Para solucionar, somente inverter 2 fios.

SENSORES :
1 - Chave Boia (sensor caixa cheia / indica A-tF ): ligada no Borne (“B” e “B”)

• CH aberta: liga bomba
• CH fechada: desliga bomba

2 - Vareta (sensor falta d’agua de poço / indica A-tL): ligada no Borne (“V” e “V”)
• CH aberta: liga bomba
• CH fechada: desliga bomba

IMPORTANTE: Após instalação, ligar sempre o disjuntor da bomba primeiro, depois ligar 
o disjuntor DC de alimentação, proveniente das placas. 

Segue abaixo diagrama de instalação. Em caso de duvidas, favor entrar em contato 
pelo telefone 11 43936295 no horário comercial de segunda a sexta das 7:30h as 17:30h.




