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Figura 3.1-1
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Símbolos
Cuidado! - A não observância 

deste aviso neste manual

pode resultar lesão.

Perigo de alta tensão 

e choque elétrico!

Perigo, superfície quente!

Este produto não pode ser 

descartado como lixo

doméstico.

Marca CE.

Os componentes do produto 

 podem ser reciclados.

Este lado para cima. A embalagem
tem de ser sempre transportada,
armazenada e manuseada de modo
que as setas fiquem sempre viradas 
para cima.

Empilhamento máximo de

6 caixas

O pacote/produto deve ser manueseado 

 com cuidado e nunca ser derrubado 

ou lançado.

Manter em loca seco; o produto deve
ser protegido da umidade excessiva e

devem ser armazenados em um local

coberto.

Tensão residual existente no inversor; antes de iniciar qualquer manutenção, 

aguarde pelo menos 5 minutos para os capacitores do inversor 

descarregarem totalmente.

2 Segurança

operação e manutenção.

lidas e seguidas antes de qualquer intervenção no inversor.

 Normas locais de segurança devem ser seguidas durante a instalação, comissionamento,
A operação indevida pode resultar em lesões / danos para:
1. A vida e o bem estar do operador ou terceiros.
2. Ao inversor e bens pertencentes ao operador ou terceiros. Porisso as instruções de segurança devem ser 

Sempre leia o manual quando for realizar manutenção no inversor,  pois podem ocorrer danos ao usuário

devido a operação imprópria do equipamento.

A instalação, manutenção e conexão dos inversores devem ser realizadas por pessoa qualificada, seguindo
as normas e regulamentações locais (                                                                                 ) das empresas de distribuiçãoNBR5410, NBR16690, PRODIST módulo 8 etc
de energia elétrica.

 O peso do inversor pode causar serios danos ao usuário se não for operado corretamente.

Mantenha as crianças longe dos inversores.
Durante a instalação ou manutenção no inversor, o mesmo deve estar desconectado da rede e sem tensão nas 
entradas FV.
Para evitar choque elétrico, a entrada CC e a saída CA do inversor devem estar desconectadas pelo menos
5 minutos antes de realizar a instalação ou manutenção.

 Todos os cabos devem estar bem dimensionados, crimpados/fixados e isolados para correta operação do sistema.

A

 Não é permitida a abertura da tampa frontal do inversor pelo usuário. Nenhuma parte interna do

 inversor deve ser tocada/substituída, isso poderá acarretar em sérios danos ao usuário e ao  inversor. 
 A temperatura em algumas partes do inversor pode chegar a 60°C, não toque-o durante a operação
 para evitar queimaduras.

A eletricidade estática pode danificar componentes eletrônicos. Métodos apropriados devem ser  
utilizados para evitar tais danos ao inversor.

Verifique se a tensão de saída dos módulos fotovoltaicos é menor que a máxima tensão de entrada do

inversor, caso contrário o inversor pode ser danificado e ter sua garantia cancelada.

Quando os módulos fotovoltaicos são expostos à luz, eles fornecem tensão contínua (CC) ao inversor.

Os módulos fotovoltaicos devem atender a norma IEC61730, classe A e certificação INMETRO.

Se os módulos fotovoltaicos não tiverem especificações definidas pelo fabricante, poderá comprometer
o funcionamento correto das proteções do inversor.

Não é permitido a conexão ou desconexão dos conectores CA e CC quando o inversor estiver em
funcionamento. Isso pode danificar seriamente o inversor.

Os polos + e - dos módulos fotovoltaicos não devem ser aterrados.

1

Introdução3
3.1 Descrição Geral
Os inversores trifásicos "transformeless" (sem isolação galvânica) da série SMT possuem 3 MPPTs (SPMPs)
e são o elemento principal entre os módulos fotovoltaicos (strings) e a rede da concessionaria em uma
planta FV.
O inversor converte a tensão CC dos módulos FV em tensão CA, injetando corrente na rede elétrica,  
respeitando as normas brasileiras de conexão a rede: NBR16149, NBR16150 e NBR IEC 62116.
A figura abaixo mostra a composição básica de um sistema fotovoltaico.

Item

A

B

C

D

 

Os polos + e - dos arranjos de módulos fotovoltaicos não devem ser aterrados, com exceção dos casos    
em que usá-se um transformador (isolador na saída de cada inversor).

Módulos Fotovoltaicos

ObservaçãoDescrição

Silício monocristalino, policristalino e similares.

Inversor Série SMT

Medidor Bidirecional Medidor Bidirecional da concessionária

Rede da Concessionária Padrões TN-S,TN-C,TN-C-S,TT,IT

Se 3 ou mais strings forem conectados na entrada de cada MPPT, deverão ser adicionados fusíveis.

(saída trifásica 380V/220V).Os inversores atendem rigorosamene as normas de segurança.
modelos PHB15K -MT (saída trifásica 220/127V), PHB20K-MT (saída trifásica 220V/127V) e PHB36K-MT 
A série SMT possui entradas com 3 MPPTs (SPMPs) e saída trifásica (4 ou 3 fios) sem transformador nos 
e as mesmas devem s .er seguidas durante a instalação, operação e manutenção dos inversores.
Este manual contém informações importantes da série de inversores (solares) SMT da PHB Eletrônica Ltda. 
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Figura 3.1-2

1.
    Entradas FV2.

    Interface RS485 / USB
3.

    Saida CA 

4.

5.    

WiFi

6.

    Chave CC

7.

    Leds Indicadores8.

    Botoes

9.    Tela LCD

10.

   Protecao Externa 

      

 Terminal de Aterramento

Item Nome Descricao

1

2

3

4

Entradas FV

Saida CA

Interface RS485 / USB

Prensa cabos da saida CA

 

Permite configuracao e verificacao de parametros via LAPTOP 

5

9

6

10

7

11

8

WiFi

Tela LCD

Chave CC

Protecao External
 Terminal de Aterramento

Saida Ar

LEDs Indicadores

Fans

Botoes

PHB WiFi Box permite monitoramento remoto do inversor via WiFi

 

Durante operacao normal posicao “on”, desliga o inversor posicao
 mas o disjuntor CA deve estar aberto antes.

Mostra o status do Inversor

Permite configuracao e verificacao de parametros

Mostra os parametros e status do inversor

Protecao secundaria de aterramento conforme EN50178

Saida de ar quente durante operacao do inversor

O inversor possui 3 ventiladores com controle da ventilacao forcada 

11.   Saida de Ar

  Fans

Nota:
 Representação dos padrões de rede suportados pelos inversores da série SMT.

Transformador Transformador Transformador Transformador

Inversor
Série SMT

Inversor
Série SMT

Inversor
Série SMT

Inversor
Série SMT

Para redes com padrão TT, a tensão RMS entre neutro e terra deve ser menor que 20V.

 

 3.2 Visão Geral

 3.2 .1 Visão Geral do Inversor

Conexao dos strings FV

“off”

Imagens ilustrativas, podem variar por modelo de inversor.

 3.2 .2 Painel LCD

A interface homem-máquina do inversor é composta por: tela LCD, leds indicadores e botões de navegação.
Os leds indicadores mostram o status de operação do inversor.
Os botões de navegação e a tela do LCD são utilizados para visualização e configuração dos parâmetros do
inversor.

Entra

p/ cima

p/ baixo

Cancela

As cores verde / verde / verde / vermelha correspondem aos símbolos a seguir:

EXPLICAÇÃO

ON = INVERSOR LIGADO

OFF = INVERSOR DESLIGADO

ON = INVERSOR INJETANDO NA REDE

OFF = INVERSOR DESCONECTADO DA REDE

PISCA LENTO = TESTE ANTES DA CONEXÃO COM A REDE

PISCA = CONECTANDO COM A REDE

ON = WI-FI CONECTADO/OPERANDO

PISCA 1 = WI-FI RESETANDO

PISCA 2 = PROBLEMA ROTEADOR WI-FI

PISCA 4 = PROBLEMA SERVIDOR WI-FI

PISCA = RS485 CONECTADO

OFF = WI-FI DESATIVADO

ON = FALHA

OFF = OK

 
 

 3.2 .3 Chave CC

A chave CC é utilizada para desconexão segura das entradas CC quando necessário.
 O inversor começa a operar automaticamente quando os valores de tensão de entrada e saída 
 estiverem nos padrões de operação do inversor.
Quando as chaves CC estiverem na posição "OFF", o fluxo de corrente na entrada do inversor será interrompido.
Quando as chaves CC estiverem na posição "ON", o inversor começa a operar (depende do valor da tensão  CC).

 3.3 Descrição Técnica
 3.3.1 Princípio de Funcionamento

 A tensão CC vinda dos módulos FV alimenta o barramento interno CC através de conversores BOOST (3 x).

 Cada circuito BOOST (3x) implementa um controle MPPT, extraindo o máximo de potência em cada entrada
 (cada entrada é composta por 2 strings em paralelo).

 A tensão do barramento interno CC (contínua) é convertida em alternada através de um conversor CC/CA. 
 O inversor verifica se os valores da rede estão corretos e se nenhuma proteção foi acionada, e se tudo estiver 
 correto, aguarda o tempo de reconexão e começa a injetar potência na rede.
 O inversor possui interfaces RS485 (MODBUS), USB e WiFi, permite configuração e visualização dos parâmetros
 via LCD gráfico e navegador.
 O diagrama de blocos principal encontra-se no capítulo 7.2.



 3.3.2 Descrição das Funções

 O inversor possui as funções (composição) abaixo:

 - Conversores/Inversor: Converte a tensão contínua de entrada em alternada, seguindo os padrões do   
 PRODIST módulo 8.

 - Armazenamento de dados  e LCD: Armazena informações de geração e falhas, as quais podem ser 

 visualizados pelo LCD .

  - Configuração de Parâmetros: Varios parâmetros do inversor podem ser configurados localmente. 

  - Interfaces de Comunicação: Possui interface RS485 (MODBUS) que pode ser integrada a outros 

 dispositivos , USB para comunicação com software PHB Ajuste PRODIST e WiFi para monitoramento

 remoto sem fio.

  - Proteções Internas:

  > Resistência de isolação contra o terra (lado CC).

  > Monitoramento das tensões de entrada.
  > Monitoramento da corrente de fuga (terra).
  > Proteção Anti-Ilhamento
  > Monitoramento de falha de cada string.

  >  Chave CC.

  >  DPS CC com EN50539-11 em cada entrada (MPPT).

  > Monitoramento de falha de DPS.

  > Proteção de sobrecorrente CA.

  > Proteção de Sub e Sobretensão de Saída.

  > Proteção de Sub e Sobrefrequência de Saída.

  > Redução da Potência de saída em função do aumento da frequência.

  > Curva FP em função do aumento da tensão e potência de saída.

 3.4  Embalagem

 3.4.1  Desembalando e Inspecionando o Inversor

 Todo inversor é testado e inspecionando antes de ser vendido, mas podem ocorrer danos
 durante o transporte. As verificações abaixo devem ser feitas quando receber o material:
 1. Verifique se há algum dano na embalagem.
 2. Verifique se há algum dano nos itens internos da embalagem.
 3. Verifique a lista dos itens a seguir.

 

 Itens inclusos na embalagem:

 Inversor x1  Suporte Parede x1  Conector + CC x6  Conector - CC x6

Cabo USB A-A

Manual
do

Usuário

Manual do Usuário x 1  Conector RS485 x1

 Caixa de
proteção CA x1 Módulo Wi-Fi x 1  

 4  Instalação

 4.1  Instruções de Instalação

Para obter um desempenho ideal, o inversor deve ser instalado em local com temperatura ambiente
menor que 45°C.

Para maior comodidade na operação e controle do display LCD, instale o inversor no nível dos olhos.

Os inversores não devem ser instalados próximo de materias inflamáveis e/ou explosivos. Qualquer

equipamento eletromagnético deve ser mantido longe do local de instalação.

A etiqueta de identificação do produto e os símbolos de aviso devem estar claramente visíveis após
a instalação.

Favor evitar o contato direto da luz solar, exposição à chuva e a neve para garantir a vida útil do inversor.

Exposição ao sol Chuva Neve

Terminal 0.5mm² x6 

Terminal 15mm² x4 
Terminal 7mm² x1 

Parafuso 
Sobressalente x2 Parafuso / Bucha x4 

 Parafuso de
Aterramento x1

 Terminal de
Aterramento x1



●

●

●

Deve ser seguido os passos abaixo para escolha do melhor local de instalação do inversor:

A montagem e o local de instalção devem ser compatíveis ao peso e a dimensão do inversor. 

Instale verticalmente ou com inclinação traseira máxima de 15°.
O inversor não pode ser instalado com inclinações laterais. 
Os pontos de conexão devem estar voltados para baixo. Referência figura 4.2.1-1. 

 4.2  Instalação do Inversor

 4.2.1  Selecionando o local de instalação

 O local de instalação (parede de concreto ou estrutura metálica) deve ser robusta para suportar  

 o peso do inversor. 

Figura 4.2.1-1. 

Para permitir a dissipação de calor, e para facilitar a desmontagem, as folgas ao redor do inversor
devem ser no mínimo de:
Referência figura 4.2.1-2. 

200mm

600mm1200mm600mm

Lado Superior ---------200mm

---------500mm

Lado Frontal ----------500mm

-------------1200mm

Lado Inferior

Laterais

Figura 4.2.1-2. 

 4.2.2  Procedimento de Montagem

 

(1) Utilize o suporte de parede como molde para indicar as posições dos furos na parede.
Os 4 furos devem ser de 10 mm de diâmentro e 80mm de profundidade.

(2) Fixe o suporte de parede usando os 4 parafusos/buchas da caixa de acessórios.

(3) Segure o inversor utilizando as laterais inferiores e a parte superior do inversor

(4) Coloque o inversor no suporte de parede. Referência nas figuras 4.2.2-4 e 4.2.2-5.
conforme figura 4.2.2-3.

Figura 4.2.2-2
Figura 4.2.2-3

Figura 4.2.2-5

Figura 4.2.2-1

Figura 4.2.2-4

360mm

4
1
2
 m

m

07 08

 4.3 Conexões Elétricas

 4.3.1 Conexão com a Rede (Lado CA)

 (1) Medir a tensão e frequência no ponto de conexão a rede (deve corresponder a saída do inversor).

 (2) Utilizar fusível ou disjuntor na saída do inversor com corrente maior que 1.25 x corrente nominal 
 de saída do inversor.
 (3) O terminal de terra do inversor deve ser conectado ao aterramento do local. Verificar se a resistência 
 entre neutro e terra é menor que 10 Ohms.
 (4)  Desligue / desconecte o disjuntor / fusível entre o inversor e a rede. 
 (5)  Realize as ligações do lado CA conforme figura 4.3.1-1. 

 (6)  Aperte os parafusos no conector CA de saída (Torque = 1.2~2N.m). 
 (7)  As cores dos condutores devem respeitar as normas brasileiras (NBR5410). 

 (8)  Passar os cabos de rede CA pela capa de proteção CA, e após fixá-los no inversor, esticá-los de maneira que não  
 sobre excesso de cabos no inversor.
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Crimpar cabos

Decapar 20mm

Figure 4.3.1-1

Apertar porca

Apertar parafusos da capa de 

20

20

PE----- Terra

no sentido horario

 protecao CA  (Torque:2~2.3N.m)

L1 ----- Fase 1 

N ----- Neutro  

L2 ----- Fase 2

L3 ----- Fase 3

Figura 4.3.1-2

Valor

16~25mm²

Aprox. 20mm

22~30mm

Item    Descricao

   A         

   B         

   C         

Exemplo de conexão do cabo CA Figura 4.3.1-2.

Diâmetro Externo

Secção / Bitola do cabo

Comprimento decapagem

D

Aprox. 45mm   D         Comprimento da isolação

Cabo de cobre

 4.3.2 Disjuntor CA

 Um disjuntor tripolar deve ser instalado na saída de cada inversor para garantir que o mesmo seja totalmente
 desconectado da rede.
 A corrente de saída dos inversores PHB20K-MT e PHB36K-MT é 54.5A, recomendamos um disjuntor de 80A
 na saída.

 Note: Não é permitido conectar a saída de vários inversores em apenas um disjuntor.

Não é permitido conectar cargas entre o inversor e o disjuntor.

 4.3.3 Conexão do Terminal de Aterramento

  O inversor possui conexão com o terminal de aterramento conforme EN50178.
  Todas as partes metálicas dos equipamentos e estruturas do sistema FV devem estar aterradas
 (equipotencializadas).

 Favor conectar o cabo de aterramento seguindo as orientações abaixo.

 1. Decapar o cabo de aterramento conforme figura 4.3.3-1

Figura 4.3.3-1

Figura 4.3.3-2

 2. Encaixar o terminal olhal no cabo decapado e crimpá-lo corretamente conforme figura 4.3.3-2.

 3. Conectar o terminal de aterramento no inversor conforme figura 4.3.3-3.

Figura 4.3.3-3

A

B

C

 NO. Descricao

Terminal Olhal

Parafuso

Cabo Verde Amarelo

Nota

M5*12

Bitola maxima 

 10~16mm²

 

 4.3.4 Conexão dos Módulos (Painéis) Fotovoltaicos ao Inversor

 Atenção

 Verifique se a chave CC esta desligada antes de conectar os strings FV ao inversor.
 Verifique se a polaridade nos conectores CC esta correta, caso contrário, isso poderá danificar o inversor.

 Verifique se a tensão de circuito aberto dos módulos (Voc) não ultrapasse 1000V em nenhuma condição.
 Verifique se a corrente de curto circuito de cada entrada (MPPT) não ultrapassa o máximo permitido.
 Os polos positivo e negativo não devem ser aterrados, caso contrário, isso danificará o inversor.
 Os cabos positivos devem ser da cor vermelha e os negativos da cor preta.
 A resistência do terra para o + e - deve ser maior que 33.3k                              . Haverá risco de choque elétricoΩ R = 1000/30 mA)

 se a resistência for menor que esse valor.
 A série SMT possui 3 entradas FV (cada entrada suporta 2 strings) denominadas PV1, PV2 e PV3.

 Cada entrada trabalha de forma independente, e pode ter combinações de strings e orientações diferentes 

para cada MPPT.

 A instalação dos conectores CC é mostrada nas figuras 4.3.4-1 e 4.3.4-2 .

Instruções de instalação SUNCLIX, referência figura 4.3.4-1.

Conector Positivo

Conector Negativo

Figura 4.3.4-1

Inversor

 A corrente de saída do inversor PHB15K-MT é 41A, recomendamos um disjuntor de 50A na saída. 



11 12

Figura 4.3.4-2

Conector Negativo

Conector Positivo

MC4 AMPHENOL 

Instruções de instalação MC4, referência figura 4.3.4-2

Inversor

A trava de limite não 
pode ser crimpada

   

  A       

  B       

  C       

4~5mm

22.5~4mm

7mm
Figura 4.3.4-3

A B

C

Especificações do cabo CC, referência na figura 4.3.4-3

Diâmetro externo
dos fios

Item

Bitola do cabo

Descrição Valor

Comprimento da área 
decapada.

 Para manter o grau de proteção do inversor (IP65), todos os conectores de entrada não utilizados devem ser
protegidos por um isolador não condutivo, ou pelo próprio conector correspondente préviamente crimpado.

Figura 4.3.3-4

Protecao por isolador nao condutivo

Figura 4.4.1-1

 4.4 Conexão da Comunicação do Inversor

Os dados de informações do Inversor podem ser coletados pelas interfaces: USB, RS485 ou Wi-Fi via software
ou pelo datalogger (PHBlogger Pro). A interface USB é utilizada para atualização de firmware e também
para configuração da tensão de referência do inversor através do software de ajuste do PRODIST. 
A interface RS485 opera padrão com MODBUS-RTU, permitindo a comunicação com vários dispositivos.  

A interface WiFi é utilizada para comunicação remota com nosso portal de monitoramento.  

 4.4.1 Comunicação USB

O cabo USB A-A deve ser conectado de acordo com a figura 4.4.1-1.  

Está função é aplicável apenas com inversor equipado com RS-485.
A interface RS-485 é usada para comunicação com o PHB Logger Pro, e a maxima distância de todos os cabos 
não pode exceder 1000m.

Comunicação RS-485, referência figura 4.4.1-2.

 4.4.2 Comunicação RS485

RS485RS485RS485

PC

Internet

R
esetR

eload

POWERLINK
SPEEDRS485USB

RCR

EzLogger

Figura 4.4.1-2

INVERSOR INVERSOR INVERSOR

PHB Logger
Roteador

Pro

Siga os passos abaixo para realizar a comunicação RS485:

Remova a porca de vedação do conector RS485;
Remova o anel de vedação da porca de vedação;
Remova o anel de vedação;
Coloque o cabo  RS485 e os componentes na seguinte ordem: porca de vedação, anel de vedação, conector central 

com vedação e terminais;
Aperte os cabos e porcas de vedação conforme figura 4.4.2-2;

Pluge o conector de comunicação do inversor e trave a rosca de vedação;

É necessário ferramenta especial para crimpar os conectores.

Remova a tampa de

vedação USB

Conecte o cabo USB A-A
entre o computador e inversor

Remover o cabo USB A-A
e fechar a tampa de vedação
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RS-485

Pino

2

1

3

4

485-A1

RS-485

485-B1

485-A1

485-B1

Terminacao 120Ohm RS485, ultimo inversor

Funcao

Figura 4.4.2-2

Cuidado

Utilizar cabo UTP par trançado na comunicação RS485.

A chave de terminação RS485 sempre deve estar na posição  "ON" no último inversor, outros inversores

 cascateados devem estar na posição "OFF".

 4.4.3 Comunicação Wi-Fi

Está função é aplicável apenas com inversor equipado com módulo Wi-Fi.
Para configuração acessar o vídeo no canal da PHB no Youtube o título Tutorial Wi-Fi PHB.
O módulo Wi-Fi deve ser instalado conforme figura 4.4.3-1.

Figura 4.4.3-1

 5 Operando o Sistema

 5.1 Introdução do Display

E-DAY E-TOTAL CARBON

Normal

kW

x

36.00
20.5

/ /

A B DC E F G

H

I

J K

L

M

B.  Icone Interface: Indica a interface de comunicação utilizada pelo inversor: GPRS,WiFI,LAN e RS485.

 A.  Icone  Comunicação: WiFi indica nível do sinal de rede, RS485  indica o endereço MODBUS.

 C.  Icone LVRT: Esse ícone indica que o LVRT (Low Voltage Ride Through) está habilitado.
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 D.  Icone Saída: Indica se a saída é 3F+N (Estrela) ou 3F (Delta).
 E.  Icone Limite de Potência: Indica que a função Limite de Potência está ativada.
 F.  Icone Sombra: Indica que a função Sombra está ativada.
 G.  Icone Segurança: Esse número indica quais as configurações de segurança são utilizadas pelo inversor.
 H.  Potência: Indica o valor de potência de saída.
 I.  Icone  E-Dia: Indica a geração diária de energia .
 J.  Icone  RTC: Indica a  data e hora do sistema .
 K.  Icone  E-Total: Indica a geração total de energia acumulada .
 L.  Informação do status do sistema.
 M. Icone Carbono: Indica no número de árvores salvas, relacionadas a geração FV.

 5.1.1 Organização dos Menus

Os menus apresentados no Display gráfico possuem até 3 níveis, que são acessados pelas teclas "P/ cima",
"P/ baixo", "Enter" e "Esc". A tecla "Enter" possue 2 modos de operação: tecla  pressionada por 3s e tecla 
pressionada rapidamente.

As teclas "Enter" e "Esc" servem para entrar e sair dos níveis de menu, utilize as teclas "P/ cima" e "P/ baixo"
para selecionar um item  e para alterar parâmetros, para confirmar alteração de parâmetro pressione

 a tecla "Enter"por 3s. 

Vac1/2/3 0.0/0.0/0.0V

Iac1/2/3 0.0/0.0/0.0A

Fac1/2/3 0.00/0.00/0.00Hz

Vpv1/2/3

Ipv1/2/3

Istr1/2/3

Istr4/5/6

0.0/0.0/0.0V

0.0/0.0/0.0A

0.0/0.0/0.0A

0.0/0.0/0.0A

Normal/ /

MODEL    :

VERSION : V1.01.01.01

SERIA NO.: 9036KMTU189R9997

Device Info

 PHB36K-MT

 5.1.2 Menu Configuração Básica

O menu configuração básica é utilizado para alteração de parâmetros de uso geral do inversor como: Idioma, 
Data & Hora, Comunicação e Segurança.

16
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 5.1.3 Menu Config. Avançadas

O Menu Configurações Avançadas é utilizado para alterar os parâmetros de operação do inversor.
Para evitar configurações indesejaveis, esse menu é protegido por senha (default: 1111).
.Após liberar o acesso, os parâmetros a seguir podem ser configurados:  LVRT, Sombra, Valor FP,

Limite de Potência, Tipo de Saída , Senha, Reset Fábrica.

CT Ration

CT 200

CT 1000

CT Unknown

CT 40

Grid Type

Star Grid

HVRT

Password

Grid Type

Factory Data Reset

HVRT

Password

Grid Type

Factory Data Reset

HVRT

Password

Grid Type

Factory Data Reset

HVRT

Password

Grid Type

Factory Data Reset

0 0 0 0

0 0 00

Old

New

Power Limit

CT Ration

PF Value

Shadow

LVRT

Power Limit

PF Value

Shadow

LVRT

CT Ration

Power Limit

Shadow

LVRT

CT Ration

PF Value

Power Limit

LVRT

CT Ration

PF Value

Shadow

Power Limit

CT Ration

PF Value

Shadow

LVRT

Delta Grid

 5.1.4 Menu Histórico

O Menu Histórico mostra as informações de geraçãode energia por hora, diária, mensal e anual, histórico de
falhas.

 5.2  Reset e Recarga WiFi

 1. Selecione "Reset WiFi" no nível 3 do Menu Configuração e pressione a tecla "Enter" por 3s 

 para resetar o módulo WiFi; aguarde a mensagem de Reset OK.

 2. Selecione "Recarga WiFi" no nível 3 do Menu Configuração e pressione a tecla "Enter" por 3s 

 para retornar a configuração default do módulo WiFi; aguarde a mensagem de Rcarga OK.

 O módulo WiFi deve ser reconfigurado após o comando Recarga WiFi.

 5.3  Sequência de  Energização

 1. Verifique se o lado CA esta corretamente conectado e o disjuntor CA está aberto.
 2. Verifique se o lado CC esta corretamente conectado (todos strings) e as tensões estão

 corretas.

 3.  Ligue as chaves CC.
 4.  Ligue o disjuntor CA. Verifique se o inversor esta operando corretamente.
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 5.4  Códigos de Erro

  Mensagem de Erro

01

02

03

07，25

13

14

15

16

17

Falha SPI

Falha EEPROM

Falha Frequencia

Falha Rele

Falha Comunicacao LCD

Corrente CC Alta

Falha Rede

Falha Fan

Sobretensao FV

19

20

21

22

23

30

31，24

32，26

Others

Sobretemperatura

Falha FAN Interno

Barramento CC Alto

Falha Corrente Fuga

Perda de Rede

Falha Ref. 1.5V

Falha Sensor AC HCT

Falha GFCI

Falha Hardware

12

Falha Isolacao

Descricao

Falha de comunicacao interna

Falha na memoria EEPROM

Frequencia excedeu os limites configurados

Falha no auto teste dos reles de saida

Falha de comunicacao entre DSP do LCD e o DSP Mestre

Patamar CC da corrente CA de saida excedeu os limites

Tensao de Rede excedeu os limites configurados

Falha Ventilador

Tensao CC entrada excedeu o limite configurado

Sobretemperatura Interna

Falha no Ventilador Interno

Tensao no barramento CC excedeu limite configurado

Corrente do terra excedeu limite

Falha ou Desconexao da Rede

Tensao de Referencia 1.5V excedeu limite

Falha no sensor de corrente CA

Falha no sensor de deteccao de corrente de fuga

Falha de Hardware Interno

Resistencia entre o terra e os terminais CC + e - abaixo do limite

Codigo

 6  Solução de Problemas

Raramente o inversor necessita de manutenção, entretanto se o mesmo não estiver 
passos seguintes antes de contatar a PHB Eletrônica.

Se ocorrer algum problema, o led vermelho (FAULT) localizado no painel frontal acenderá e 

falha que ocorreu. A tabela a seguir indica os

correspondentes a serem tomadas.

funcionando corretamente tente seguir

o display LCD indicará o tipo de erros e as ações

Tipo de Falha Solucao do Problema

Falha Corrente de Fuga

Falha Isolacao

Falha

Sistema

1. Corrente do terra  muito elevada.
2. Desconecte as entradas FV e verifique as conexoes do lado CA.
3. Se o problema for resolvido, religar entradas FV e verificar status do inversor.

 

Falha Rede

1. O inversor volta a operar apos 180s da rede CA voltar ao normal. 

2.

3.

Falha Frequencia

1. Verifique se a rede esta conectada.
2. Verifique as conexoes do lado CA.

Perda de Rede

1.  Verifique se o inversor esta conectado a rede.
  

3.  Verifique a tensao da rede.

1.Verifique se a impedancia entre  FV (+) & FV (-) em relacao ao terra e maior que 

100kΩ , verifique tambem se o inversor esta aterrado.

2.Se o problema persistir contate a PHB.

Falha Rele

Sobretemperatura

Inversor 

Falha
1. Desligue as chaves CC.
2. Aguarda o LCD apagar.
3. Ligue as chaves CC novamente.

1. A temperatura interna for maior que o especificado.
2.  Reduza a temperatura ambiente.
3. Monte o inversor em local fresco.

Corrente CC Alta

Falha EEPROM

Falha SCI 

Falha SPI

Barramento CC Alto

Barramento Desequilibrado

Falha GFCI

Falha Fan Interno

Display nao acende

1.
2. Plugue os conectores CC, e ligue as chaves CC.
3.Se a tensao CC for menor que  250V,verifique o arranjo dos strings e polaridade (0V).
4. Se a tensao CC for maior que 250V ,

Sobretensao FV

1. Verifique se a tensao de circuito aberto (Voc) nao ultrapassa o valor maximo
de operacao permitido.
2. Se a tensao Voc for menor que o valor permitido e o problema persistir, contate a  
PHB .

4. Se o problema persistir contate a PHB.

Verifique se a tensao de rede esta dentro dos parametros. 
Verifique se o neutro e o terra estao bem conectados. 

4.  Se o problema persistir contate a PHB.

3.  Se o problema persistir contate a PHB.

2.   Verifique as conexoes do lado CA

4.  Se o problema persistir contate a PHB.

Falha Fan Externo

Falha Fan Aux

4.  Se o problema persistir contate a PHB.

Desligue as chaves CC, desconectar , medir e conferir a polaridade das entradas CC

contate a PHB.
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EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-6-4

Dimensoes (LxAxP) 

 Peso (kg)

Montagem 

Temperatura de Operacao

Umidade relativa

Altitude

Grau de Protecao IP

Topologia

Ventilacao

Display

Comunicacao

Garantia (anos)

VDE0126-1-1,AS4777.2,G59/3,VDE-AR-N 
4105,EN50438,EC61727,IEC62116,PV502

480x590x200mm

Fixado na Parede

-30~60°C 

0~100% Sem condensacao

3000m

IP65

Sem Transformador

Ventilacao Forcada

LCD grafico colorido (Portugues)

 Wi-Fi, USB2.0 e RS485 (MODBUS)

5/10/15/20/25( opcional)

40
Dados de Entrada CC

Parametros

AC Output Data

Eficiencia MPPT

Max. Tensao CC (V)

Faixa de Operacao SPMP (V)

Tensao CC de Partida (V)

Corrente CC Maxima (A)

Nº de String/ MPPT

Conector CC

Potencia CA Nominal (W) 

Max. Corrente CA

Saida Nominal CA

Faixa de Operacao CA

THDi

Fator de Potencia

Conexao CA

Monitoramento Corrente de String

Protecao Anti-Ilhamento

Protecao Inversao de Polaridade

Protecao Corrente de Fuga

Chaves CC

DPS CC (EN50539-11)

 Protecao Curto-circuito de Saida

Protecao Sobrecorrente de Saida

Protecao Sobretensao de Saida

800

200~650

200

6/3

MC4/Phoenix/Amphenol

1100

200~950

200

25/25/25

MC4/Phoenix/Amphenol

20000

54,5

<3%

Unitario (0.80 Capacitivo / 0.80 Indutivo)

Trifasico (3F+N+T) ou (3F+T)

36000

54,5

98.8%

99.9%

Integrado

Tipo II

 7  Parâmetros Técnicos e Diagrama de Blocos

 7.1  Parâmetros Técnicos

 PHB20K-MT PHB36K-MT

220/127Vca; 60Hz 380/220Vca; 60Hz 

176~242Vca; 57,5~62Hz

Eficiencia

Max. Eficiencia

Protecoes

Integrado

Integrado

Integrado

Integrada

Integrado

Integrado

Integrado

Parametros  PHB20K-MT PHB36K-MT

Dados Gerais

Normas

Monitoramento rede

NBR (Normas Brasileiras) NBR16149, NBR16150 e ABNT NBR IEC 62116

25/25/25

6/3

PHB15K-MT

 PHB15K-MT

41

800

200~650

200

25/25/25

6/3

MC4/Phoenix/Amphenol

Dados da Saída CA

15000

220/127Vca; 60Hz 

98.7%

101,6~139,7Vca; 57,5~62Hz 101,6~139,7Vca; 57,5~62Hz 



Diagrama de blocos PHB15K-MT, PHB20K-MT e PHB36K-MT. 

  7.2  Diagrama de Blocos
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Figure 6.2.1

PV1+

DC

SPD

MPPT

Circuit 1

MPPT

Circuit 2

MPPT

Circuit 3

DC

SPD

DC

SPD

L1

L2

L3

N

ACSPD

DC Switch 

PV1-

PV2+

PV2-

PV3+

PV3-

Filter

EMI

Output

Filter

Input

EMI LC

Filter

AC  Isolation Relay

 Converter

Tri-level

ACDC /

 circuit.

L filter

Figura 7.2.1

 

O inversor possui 3 ventiladores no seus lado direito. A entrada de ar e a 

grade de proteção dos ventiladores devem ser limpas 

aspirador de pó. Para uma melhor limpeza retire os ventiladores

instruções abaixo:   
1) Desligue / desconecte o lado CC e CA do inversor (entrada / saída).  

2)Aguarde 10 segundos até que a tensão residual seja drenada e os ventiladores 

 
3)Desmonte o suporte dos ventiladores (como figura a seguir). Solte 
 M4 utilizando uma chave Philips, então remova lentamente os ventiladores (50mm) para fora. 
Destrave e desconecte os  conectores dos ventiladores , retirando-os do inversor

4 )Limpe a grade, o dissipador e o ventilador utilizando uma escova macia, pincel, pano ou ar comprimido.

  5 )Monte os ventiladores na posição original.  

 8  Manutenção / Verificação Periódica

anualmente com um 

seguindo as

não estejam girando.

os parafusos

 8.1  Limpeza dos Ventiladores

Figura 8.1.1

8.2  Verificando as Conexões Elétricas

1. Verifique se o cabeamento CA e CC não estão mal conectados.
2. Verifique se o aterramento esta bem conectado.
3. Verifique se prensa cabos RS485 e parafuso USB estão bem fixados.
4.  Verifique com um torquímetro se as  conexões CA estão corretamente fixadas.
Essas verificações devem ser realizadas semestralmente.

9 Configuração Wi-Fi

1. Preparação

1.1 Ligue o inversor Wi-Fi.
1.2  verifique se o roteador Wi-Fi do local está ligado, caso não esteja ligue-o.
1.3 Ative o Wi-Fi do Laptop.
1.4 Se um cabo ethernet estiver conectado ao seu laptop desconecte-o.

2. Conecte o laptop na rede ‘Solar-WiFi’ gerado pelo inversor.(Senha: 12345678)
2.1   Após conectado, para iniciar a configuração abra o navegador de internet e 
acesse '10.10.100.253'.

2.2 Entre com usuário: ‘admin’, senha: ‘admin’ e clique em ‘Fazer Login’.

3. Clique em ‘Start Setup”
4. Selecione a rede Wi-Fi em que o inversor irá se conectar e clique em ‘Next’
5. Preencha com a senha do roteador Wi-Fi do local e clique em ‘Next’.
6. Clique em ‘Complete’ e a configuração será finalizada.
Nota: A senha do módulo Wi-Fi pode ser alterada. Se necessário entre em 
contato com nosso suporte técnico.

APP  SOLAR PORTAL
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10 Configuração Software Prodist:

www.anatel.com.br 

Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência
prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente
autorizados.

"Este produto contém a placa RAK496 código de homologação
05634-16-10145"

Para maiores informações, consulte o site ANATEL.


