SISTEMA BOMBEAMENTO SOLAR FRENIC MINI 2CV

Manual de Instalação

INDICAÇÕES do controlador:
LED azul pisca = acelerando motor
LED vermelho pisca = desacelerando motor
LED azul e vermelho apagado = velocidade estável
LED azul e vermelho aceso = bloqueado
LED azul e vermelho piscando = acelera e desacelera buscando melhor ajuste.
JUMPERS de ajuste;
Caso seja necessário, pode ser ajustado a tensão de corte e a sensibilidade,
acrescentando-se os jumpers, conforme tabela abaixo:
Com jumper
Tensão trab.

JP3

Sensibilidade

JP2

Sem jumper

Tensão corte

Acelera até

Tensão corte

Acelera até

225V

235V

240V

250V

Baixa

Alta

Modulo de bombeamento 2cv (FRENIC MINI)

*Verificar pois caso os fios da bomba trifasica estejam invertidos, a bomba pode funcionar
com rendimento baixo. Para solucionar, somente inverter 2 fios.
*Ligar chave boia sensor no borne, conforme indicado na figura acima:
• Chave aberta= liga bomba
• Chave fechada= desliga bomba
*Dispositivo eletrônico deve ser instalado abrigado do sol e da umidade e
preferencialmente em painel elétrico de distribuição com tela de ventilação.
Característica da entrada:
• mínima tensão AC entrada = 145vac
• mínima tensão DC entrada = 205vdc
• maxima tensão DC entrada= 370vdc

IMPORTANTE: Para segurança da instalação, utilizar disjuntor especial para corrente
continua de 16A em cada string ou chave seccionadora DC compatvel com a tensão dos
paineis.
A corrente continua produz arco voltaico, nunca utilizar disjuntor AC em corrente
continua (Risco de incendio).
Pode ser alimentado por 10 placas de 260w, ou 8 placas de 315w.
As placas são ligadas em serie de forma a produzir:
- 300vdc a 360vdc para 10 placas de 260w ligadas em serie
- 294,4vdc a 362vdc para 8 placas de 315w ligadas em serie
Fazer a instalação preferencialmente a noite e cobrir as placas (risco de choque
elétrico).
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.

