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1. APRESENTAÇÃO 
 

O Monitor de energia ecoSolys é um sistema para 

acompanhamento em tempo real e de forma remota de seu sistema de 

geração de energia fotovoltaica. 

Através do monitor o usuário pode verificar o funcionamento de 

seu inversor, avaliar sua carga, verificar histórico de geração e até gerar 

relatórios desses dados. 

A equipe ecoSolys agradece a confiança depositada ao adquirir o 

produto, garantimos qualidade e todo suporte necessário para seu 

funcionamento.  

Todas as instruções aqui apresentadas devem ser lidas 

atentamente por um técnico qualificado para funcionamento correto do 

sistema de monitoramento. 

 

  Equipe ecoSolys  

Fone: (41) 3056-8511 

contato@ecosolys.com.br  
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2. CARACTERÍSTICAS 
 

DADOS TÉCNICOS 

Comunicação com o Inversor RS485 (RJ11) 

Comunicação com a rede Wi-fi 

Dimensões (LxCxA) 55x60x25mm 

Grau de proteção IP20 

Quantidade de computadores monitorados por webbox 8 
Tabela 1: Dados técnicos webbox ecoSolys 

 

A Webbox ecoSolys faz a captação dos dados de geração dos 

inversores e faz o envio automático para a rede de dados ecoSolys. Com 

isso você pode acessar de qualquer lugar remotamente o funcionamento 

de seu equipamento. 

O aparelho suporta até 8 inversores em paralelo comunicando 

simultaneamente, possui fácil instalação e fácil configuração. 

A webbox é acompanhada em sua embalagem pelos seguintes 

itens: 

OBJETO QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

  

1 ecoWebbox RS485 -> Wi-fi  

  

1 Cabo com conector RJ11 em apenas um lado 

  

1 Conector Rj11 4 vias 

  

1 Manual do equipamento 
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1. FUNCIONAMENTO 
A ecoSolys percebeu a grande necessidade do monitoramento 

para as instalações fotovoltaicas e incluiu essa ferramenta a seus 

inversores. Todos os equipamentos saem de fábrica com a comunicação 

via RS485 conforme ilustra a Figura 1. A saída padrão dos inversores 

ecoSolys necessita de um computador.  

Para conexão wi-fi e sem a necessidade de um computador a 

ecosolys lançou a webbox ecosolys com wi-fi. A webbox faz a leitura dos 

dados do inversor e, ao se conectar com um roteador conectado à 

internet, ele envia os dados para os servidores ecosolys podendo 

acessá-los de qualquer local remotamente, conforme ilustra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Esquema de funcionamento do Monitor ecoSolys – Wi-fi 
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1.1. Descritivo de instalação 
 

1.1.1. Conexão no Inversor 
Os inversores ecoSolys possuem um compartimento em sua parte 

inferior chamada “Comunicação”. Esse compartimento é removível para poder 

fazer as devidas conexões conforme ilustra a Figura 2. Toda e qualquer 

manutenção ou conexão na placa de comunicação deve ser feita com o 

equipamento desligado e por um técnico habilitado. 

 
Figura 2: Vista inferior Inversor ecoSolys 

 

Ao abrir esse compartimento o usuário irá encontrar uma placa responsável 

pela comunicação do inversor com o monitor de energia ecoSolys.  

 

 

Figura 3: Placa de comunicação interna 
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Deve-se ter atenção para que não seja desconectado o flat-cable de 

comunicação dessa placa. Ela não pode ser desconectada do restante do 

equipamento. Caso ocorra algum imprevisto e ela seja desconectada o flat-cable 

possui um lado que tem uma sinalização vermelha, conectar essa sinalização 

vermelha virada para o lado direito da placa de comunicação. 

Para fazer a conexão da comunicação é crimpar o plug RJ11 que acompanha o 

equipamento. O plug deve ser crimpado após a passagem do cabo pelo prensa-cabos 

localizado na tampa do compartimento de comunicação. 

 

, 

O Inversor ecoSolys possui a possibilidade de fazer a comunicação de vários 

equipamentos em paralelo, isto é, você precisa de apenas uma ligação ao computador 

para monitorar vários inversores, basta liga-los através do plug RJ11 entre eles 

conforme apresenta a Figura 4. O monitor suporta até 8 inversores em uma única 

comunicação.  

 

 

 

Figura 4: Ligação de mais de um inversor na mesma comunicação 

 

A placa de comunicação possui dois receptáculos para o plug RJ11, um para 

conexão ao computador e outra para ligar a comunicação em paralelo entre os 

1 VCC 

2 D+ 

3 D- 

4 GND 

1 
2 

3 
4 
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inversores. Não possui uma ordem de conexões, os conectores estão em paralelos e 

funcionarão em qualquer sequência. A crimpagem deve ser feita nos dois pinos do 

meio do conector RJ11, caso após instalar o plug-in o computador ainda não 

reconhecer a porta basta inverter esses dois fios. 

 

1.1.2. Conexão Webbox 
  

O inversor utiliza protocolo RS485 para comunicação com a webbox. Para 

conectar esse protocolo à webbox é necessário apenas um cabo RJ11/RJ11. 

 A webbox possui dois sinalizadores luminosos em sua lateral para 

acompanhamento do estado em que se encontra, um verde e um amarelo.  

 

A tabela 1 apresenta os estados que a webbox pode se encontrar: 

 

VERDE AMARELO ESTADO DA WEBBOX 

Aceso direto Aceso direto Ligado – a espera de configuração do usuário 

Uma piscada por segundo Aceso direto Encontrou roteador previamente cadastrado 

Alternando Alternando Reiniciando 

Duas piscadas por segundo Aceso direto Conectado ao servidor 

Duas piscadas por segundo Duas piscadas por segundo Enviando dados ao servidor 

Alternando Uma piscada por segundo Falha na comunicação com o servidor 

Alternando Apagado Falha na comunicação com o ecoSolys 
 

Tabela 2: Estado da Webbox segundo os sinalizadores Luminosos 

 

Ao conectar o inversor à webbox os LEDs verde e amarelo irão acender, e ficarão 

aguardando as configurações do usuário. Após isso, ao buscar em seu smartphone ou 

computador as redes wi-fi disponíveis aparecerá à rede ecoSolys_XX:YY:ZZ conforme 

a Figura 5 indica, onde XX:YY:ZZ será a identificação de seu equipamento na rede. 
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Figura 5: Localizando Rede wi-fi ecoSolys 

 

Após conectar-se a rede ecoSolys o usuário precisará abrir seu navegador, e ao 

entrar em qualquer página web aparecerá à página de configuração para webbox, 

nessa tela serão apresentadas as opções assistente de configuração e a configuração 

manual, conforme Figura 6. 

 

 

Figura 6: Tela inicial de configuração 

 

Quando acessado a opção de ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO abrirá a tela 

apresentada na Figura 7.  Nessa função aparecerão as redes wi-fi disponíveis no local 

e o espaço para colocar a senha da rede. Quando adicionado às informações corretas 

e selecionado “GRAVAR & INICIAR” a webbox estará automaticamente conectada a 
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rede wi-fi selecionada e comunicando com o servidor ecoSolys. Após isso basta 

acessar o Monitor e adicionar o número de série do equipamento para monitorá-lo 

 

 

Figura 7: Tela Assistente de Configuração 

 

Caso o usuário escolha a opção CONFIGURAÇÃO MANUAL, aparecerá a tela 

representada na Figura 8. Nessa função não aparecerá automaticamente as redes 

disponíveis e o usuário poderá configurar de acordo com seu interesse. 

 

 

Figura 8: Tela Configuração Manual 

 

 A rede em que a webbox se configurar necessita estar conectado à internet 

para poder visualizar os dados.  
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2. Acessando o monitor ecoSolys 
Para acessar o monitor ecoSolys basta entrar no site da ecosolys no endereço 

www.ecosolys.com.br e selecionar a aba   no canto inferior direito da 

página. 

A primeira janela que aparecerá do monitor será a de Login solicitando nome 

de usuário e senha. Caso o usuário ainda não possua o cadastro basta selecionar a 

opção “CADASTRAR” e inserir seus dados. 

Qualquer usuário pode se cadastrar no sistema, possuindo ou não inversores. 

A diferença será que os usuários que possuem inversores cadastrarão seus inversores 

e poderão fazer o acompanhamento e quem não possui ficará com o sistema sem 

dados.  

Seu log-in será sempre o email cadastrado. 

 

Figura 9: Tela inicial Monitor ecoSolys 

2.1.  Cadastro de usuário: 
 

Para realizar o cadastro do usuário basta preencher os dados básicos como 

Nome, CPF, e-mail e senha. Com esses dados você terá acesso ao sistema de 

monitoramento da ecoSolys. 

http://www.ecosolys.com.br/
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Figura 10: Tela de Cadastro 

 

Utilize o email cadastrado como seu log-in e acesse ao sistema. Você poderá 

complementar seus dados na aba “Editar cadastro”. É importante preencher todos os 

dados para facilitar seu controle e futuras assistências técnicas ou esclarecimentos no 

inversor e no sistema. 

  

  



 

MONITOR ecoSolys_WIFI – V1.0 
13 

2.2. Recuperação de senha: 
 

Caso você tenha esquecido sua senha selecione a opção “Recuperar senha” 

na tela inicial. Ao digitar seu email e apertar Enter sua senha irá diretamente para sua 

caixa de entrada. 

 

 

Figura 11: Recuperação de senha 

2.3.  Cadastro de equipamentos para monitorar: 
 

Após obter o acesso ao sistema é necessário cadastrar os equipamentos que 

você tem intenção de monitorar. Para isto basta você acessar a aba “Manutenção” do 

Monitor. 

A tela solicitará o Serial do Inversor. Esse serial encontra-se na face inferior de 

seu equipamento. Basta inserir o seguinte código: 020100XXXX (XXXX refere-se ao 

número de série do equipamento) e selecionar adicionar. 

 

 

Figura 12: Adicionar Inversores ao monitor 
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Depois que adicionar o equipamento ao monitor basta selecionar “Mostrar na 

tela” que exibirá os dados e gráficos referente a esse Inversor. Pode selecionar vários 

ao mesmo tempo. 

 

 

Figura 13: Inversores adicionados ao Monitor 

 

2.4.  Visualizações: 
  

No primeiro acesso do usuário, quando não possuir ainda inversores 

cadastrados a tela de monitoração aparecerá com todos os dados vazios, conforme 

Figura 11. Após cadastrar os inversores você poderá escolher visualizar os dados de 

todos os inversores cadastrados de uma vez, ou selecionar de um por um para 

visualizar, basta selecionar o botão conforme Figuras 14 e 15. 

 

 

 

Figura 14: Inversores on-line Figura 15: Inversores off-line 
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Figura 16: Tela Geral Monitor sem Inversores cadastrados 

 

 

Figura 17: Tela Geral Monitor com Inversores cadastrados 
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Figura 18: Tela Monitor - Dados Inversor Específico 


