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Este manual contém instruções importantes a serem seguidas durante a instalação e manutenção 
do inversor conectado à rede fotovoltaica (Micro Inversor). Para reduzir

instruções

Importantes instruções de segurança

executar esta tarefa

Siga estritamente estas instruções

Instruções de segurança

Execute todas as instalações elétricas de acordo com os códigos elétricos locais.

        desconecte o módulo fotovoltáico do micro inversor sem desconectar 
a alimentação CA. 

Micro Inversores.

.

de segurança.



Declaração de interferência de sinal

Cuidado!

O condutor de aterramento de proteção externo é conectado ao terminal de 
aterramento de proteção do inversor através do conector CA.

inversor e faça as conexões CC.
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O inversor e o sistema de terminais só podem ser comissionados 
e
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Este sistema integrado melhora a segurança; maximiza a geração de energia solar; 
aumenta a confiabilidade do sistema e simplifica o projeto, instalação, manutenção e 
gerenciamento do sistema solar.
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módudo dentro da matriz.

1800G
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Um sistema fotovoltaico usando Micro Inversores é simples de instalar. Cada

A instalação DEVE cumprir com os regulamentos e regras tecnicas locais.

seguintes itens:

Uma chave de fenda Phillips

do  medidor dedicado.

elétrico.

fotovoltáico.

Execute todas as instalações elétricas de acordo com os códigos elétricos locais.
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rede elétrica.

ferramenta apropriada ou um acessório de alivio de tensão.

A

B

C

D

A

B
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A

B
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após um minuto de espera.
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As unidades devem começar a piscar em vermelho um minuto depois de ligar o

desempenho de cada micro inversor através do site e do APP.

elétrica.

fotovoltaico não funcionar corretamente:

do microinversor.
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comunicação:

comunicação:

Micro 
inversor.

detectou um erro de IDR (Interruptor Diferencial Residual) no sistema

A

B
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curtos de LED.

etapa anterior.

A

B

1

2

3

4
5
6

7
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do usuário.

A

B

2
13
4
5

1

solar.

C

D
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