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Prefácio
Muito obrigado por usar a série PD de controlador de bombeamento solar CC
(corrente contínua) produzido por Shenzhen Solartech Renewable Energy Co., Ltd.
Para garantir a segurança do usuário e do equipamento, aproveitando ao máximo o
desempenho do produto, por favor leia este manual cuidadosamente antes da
instalação e uso.
A fim de facilitar a inspeção de rotina e manutenção do controlador, e conhecer as
ações defensivas para solução de problemas e as razões de anormalidade, por favor,
mantenha o manual em local seguro e de fácil acesso.
Se surgirem dúvidas durante o uso ou se for necessário suporte adicional ou
solicitação especial, entre em contato com nosso agente de distribuição ou entre em
contato com nosso suporte técnico diretamente.

Conteúdo deste manual pode mudar sem aviso prévio.
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Instruções de Segurança
Uma operação segura, só é alcançada por meio do transporte, instalação, operação e
manutenção correta do produto. Antes de prosseguir, leia os seguintes avisos. Existem
três tipos de alerta de segurança:

Perigo: O uso indevido pode causar incêndio, ferimentos graves ao ser humano
ou até mesmo a morte.

Atenção: O uso inadequado pode danificar o equipamento ou causar danos
leves e médios para o ser humano.

Nota: Informação útil.
 Inspeção de compra

Atenção
1. Não instale o controlador se ele estiver danificado ou com partes em falta.
Caso contrário, pode causar acidentes.

 Instalação

Atenção
1. Para garantir um bom efeito de resfriamento por propagação, o controlador
deve ser instalado verticalmente, com pelo menos 10 cm de espaço deixado na
parte superior e inferior.
2. Recomendado para instalação interna onde tenha equipamentos de ventilação.
Não instalá-lo na luz solar direta.
3. Não deixe a poeira de perfuração cair na aleta ou no ventilador de refrigeração
I
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do controlador durante o processo de instalação para garantir uma boa dissipação
de calor.

 Conexão

Perigo
1. A instalação elétrica deve ser realizada por profissionais qualificados nesta
área, para evitar choques elétricos ou incêndio.
2. Certifique-se que a entrada de energia já foi cortada antes da instalação e
conexão, para evitar choques elétricos ou incêndio.
3. O terminal de aterramento deve ser aterrado de forma confiável, ou o gabinete
do controlador pode ficar eletrificado.
4. A seleção de painel solar, motor e controlador, devem ser adequados, para
evitar que o controlador seja danificado.

Atenção
1. Utilize terminal de aperto com o torque especificado, ou então pode causar
incêndio.
2. Não conecte o capacitor ou filtro de ruído LC / RC fase avançada com a saída
do controlador.

 Execução

Perigo
1. Certifique-se que toda a fiação e conexão estão corretas antes de ligar, ou então
pode danificar a caixa do combinador ou causar um incêndio.
2. Enquanto estiver ligado, não alterar a fiação e conexão, ou então pode causar
choque elétrico.

II
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Atenção
1. Antes da primeira operação, ajustar os parâmetros da função de acordo com os
passos indicados no manual. Não altere os parâmetros da função do controlador
livremente, ou então pode causar danos ao equipamento.
2. A temperatura do radiador é alta durante o funcionamento, e não devem ser
tocados por um longo período de tempo, ou então pode causar queimaduras.
3. Em caso de altitude superior a 2000m, o controlador deve ter seu uso reduzido,
ou seja, a corrente de saída será reduzida em 10% para cada aumento de 1500m
de altura.

 Outros

Perigo
1. Manutenção e inspeção devem ser realizadas por um eletricista.
2. Não desmonte o controlador durante a operação. O controlador deve ser
desligado pelo menos 5 minutos antes de realizar manutenção e inspeção, e isso é
para evitar a tensão residual do capacitor eletrolítico do circuito, causando danos
pessoais.
3. É absolutamente proibido reconstruir o controlador por si mesmo, pois isso
pode causar ferimentos ou danos ao equipamento.
4. O controlador deve ser tratado como lixo industrial ao ser abandonado.
Durante a incineração, o capacitor eletrolítico é possível explodir e algumas
peças podem produzir gás tóxico e nocivo.

III
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Capítulo 01 – Introdução aos Produtos
1.1 Introdução do sistema de bombeamento solar
Sistemas de bombeamento solares podem ser aplicados ao abastecimento de água,
irrigação agrícola, irrigação florestal, controle de deserto, pastagens pecuárias,
abastecimento de água em ilhas, e tratamento de águas residuais, e assim por diante.
Nos últimos anos, com a promoção da utilização de novas fontes de energia, sistemas
de bombeamento solares são cada vez mais aplicados em engenharia civil, praças,
parques verdes, destinos turísticos, resorts e hotéis, bem como fontes de paisagens em
áreas residenciais.
O sistema consiste de um arranjo de painel solar, uma bomba de CC e um controlador
de bombeamento CC solar (ver figura 1-1). Com base na filosofia de projeto que é
melhor armazenar água do que eletricidade, não há nenhum dispositivo de
armazenamento de energia, como bateria de armazenamento no sistema.
Arranjo Solar

Controlador da bomba Solar

Motor-Bomba VCC

Fig.1-1 Sistema de bombeamento solar de imã permanente

O arranjo de painel solar inclui muitos painéis solares conectados em série e ou em
paralelo, que absorve a radiação solar e a converte em energia elétrica,
proporcionando fonte de energia para todo o sistema. Os controles solares do
controlador de bombeamento CC ajusta o funcionamento do sistema e converte a CC
produzida pelo raio solar em AC, a fim de acionar a bomba, que ajusta a frequência
de saída em tempo real de acordo com a radiação solar para implementar o
1
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rastreamento de máxima potência (MPPT). A bomba acionada por motor de corrente
contínua, pode tirar água de poços profundos, rios e lagos para preencher tanques de
armazenamento ou reservatórios, ou conectar-se diretamente ao sistema de irrigação,
sistema de fonte de paisagem, etc...

1.2 Características do Produto
Baseado em anos de desenvolvimento e experiência, desenvolvemos nossa própria
serie de controlador solar PD, para sistemas de bombeamento CC (figura1-2) com as
seguintes características:
 Motor CC sem escova de alta eficiência requer menos painel solar, gerando
elevados benefícios sociais;
 Bomba centrífuga para grandes vazões e bomba com rotor helicoidal para alturas
manométricas elevadas;
 Dispositivo semi-condutor de alta eficiência utilizados no circuito principal. Alta
confiabilidade. Até 98% de eficiência de conversão do controlador;
 Propriedade intelectual independente do algoritmo de monitoramento dinâmico de
ponto de potência máximo (MPPT). Resposta rápida e boa estabilidade. 99% de
eficiência de MPPT.
 Operação automática completa. Funções de proteção completa. Integrado com o
monitor de nível de água para evitar transbordamento e funcionamento a seco.
 Caixa de liga de alumínio. Grau de proteção IP52. Temperatura ambiente: -20 ~ +
60 ℃. (Graus Centígrados).

Fig. 1-2 Série PD Controlador de bombeamento Solar CC
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1.3 Especificações do controlador
 Placa de identificação e tipo de inscrição
Placa de identificação do produto está localizada na parte inferior direita do
controlador, e contém as informações importantes, tais como a série do produto, a
voltagem, o grau de potencia, versão do software e do hardware que irá fornecer base
importante para o aplicativo do produto, manutenção e pós-serviço.

Fig. 1-3 Placa de identificação do produto e tipo de inscrição

Atenção : Não rasgue ou retire a placa de identificação do produto.



Especificação do produto e índice técnico

Modelo

Tensão nominal
a adaptação do
motor

Máx VCC Potencia de
Entrada

Máx Tensão de
circuito aberto

Tensão MPP
recomendada

Referencia de
potencia de
saída

Referencia de
corrente de
saída

Frequencia de
saída

PM1800D

110V

2000W

200VCC

>60VCC

1800W

16A

0~110HZ

Nota: Frequência máxima de saída do controlador é limitada pela tensão de
entrada CC. Quando a tensão de entrada CC é baixa (ex.60 V), o controlador pode
não produzir sua frequência máxima de saída.

Atenção: Por favor, não se esqueça de selecionar o modelo apropriado de
acordo com a matriz solar e a carga do motor.
3

PM / PD Series – Manual de operação do Controlador de Corrente Contínua

Instalação e Cabeamento

Atenção: O PM1800D utiliza uma estrutura de entrada CC de múltiplos canais.
A potência de entrada na tabela acima indica a potência total de entrada multicanal.
Entrada de corrente CC máxima não deve exceder 15A.

4
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Capítulo 2 - Instalação e Fiação
2.1 Inspeções de compra:
Nossa empresa tem sistema de garantia de qualidade rígida na fabricação de produtos e
embalagem. Se alguma anormalidade for encontrada, entre em contato com os
distribuidores de nossa empresa imediatamente ou contate nosso centro de serviços de
tecnologia. Vamos resolver os problemas o mais cedo possível. Depois de receber o
produto, confirme os seguintes itens:
Items de inspeção

Métodos de inspeção

Coerência com produto encomendado

Inspecione a etiqueta placa de identificação do produto

Danos ou equipamento raspado

Inspecione a aparência inteira

Integralidade da máquina principal e acessórios

Verifique cuidadosamente de acordo com a lista de produtos

Afrouxamento das peças de fixação, tais como

Verifique com chave de fenda, quando necessário.

parafusos

2.2 Dimensão e peso

Fig. 2-1 A aparência do produto e dimensão da instalação
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Aspecto e dimensão da instalação (mm)

Modelo da

Peso

Máquina.

W

H

D

W1

H1

D1

d

(kg)

PM1800D

202.0

284.0

146.0

187.0

272.0

113.0

6.0

4.3

Atenção: Série PD de controlador solar de bombeamento CC é para instalação
em parede. Certifique-se de que a parte traseira de montagem pode suportar o peso do
controlador.
Atenção: Para garantir um bom efeito de resfriamento, por favor use a
instalação vertical para o controlador. Se a instalação vertical não pode ser aplicado,
certifique-se que o ângulo de inclinação não é mais do que 10 ° (Graus).

2.3 Diagrama de fiação
 Áreas dos Soquetes

Fig. 2-2 PD diagrama de fiação do produto
Soquete

Descrição dos Terminais

P

VCC entrada

N
M

VCC saída para motor

S

Entrada boia do nível de água
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 Tomadas Externas
Lado esquerdo
- conexões

Lado Direito -

Plug

Descrição dos cabos

Conexão descrição
Conectar no lado

P

Um lado preto

positivo do arranjo
solar
Conectar no lado

N

Um lado preto

negativo do arranjo
solar

M

Cabo de 4 cores

Cabo

Conectar ao cabo

Amarelo e

terra de proteção

Verde

(amarelo e verde)

Cabo

Conectar à fase U do

Vermelho

motor (preta)

Cabo

Conectar à fase V do

Amarelo

motor (marrom)

Cabo Azul

Conectar à fase W do
motor (azul)
Cabo Comum:

Cabo Preto

S

vermelho / amarelo

Cabo Branco de

Cabo

Conectar ao cabo do

3 cores

Vermelho

poço

Cabo

Conectar ao cabo do

Amarelo

reservatório/tanque

Atenção: Por favor, conecte os cabos de acordo com as instruções, pois uma
instalação incorreta pode acarretar uma operação incorreta do sistema.
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 Instrução do Flutuador de Nível de Água
O controlador solar de bombeamento pode trabalhar com chaveamento de nível
de água para poço e tanque. Chaveamento de nível de água para o poço é usado
para aviso de nível baixo de água do poço, chaveamento de nível de água para
tanque é usado para aviso que o tanque de água está cheio.
O chaveamento do nível de água tem opção Normalmente-aberto e opção
Normalmente-Fechado. A diferença é entendida na imagem mostrada abaixo.
Chaveamento de nível de água é para poços ou para tanque, e nós
recomendamos
o
chaveamento
para
nível
de
água
opção
Normalmente-Aberto, que contribuirá para o diagnóstico de falha de nível de
água.

Status
Nível de água acima
da altura máxima
Nível de água abaixo
da altura máxima

Normalmente
Aberto

Normalmente
Fechado

Fechado

Aberto

Aberto

Fechado

Fig. 2-3 Tipos de Nível de água

● Falha no indicador do nível de água: O indicador do nível da água pode não
funcionar corretamente se o fio estiver com uma conexão incorreta ou o fio de sinal
estiver desconectado devido a desgastes.
● Nível de água para poços: Se usar o tipo Normalmente-Fechado
(Normally-Close), o fio de sinal estará sempre desconectado, não importando se o
nível de água é normal ou se o chaveamento(switch) está quebrado. Assim, quando o
chaveamento (switch) está quebrada e o nível de água no poço é muito baixo, a
bomba pode ficar danificada devido ao funcionamento a seco, uma vez que o julga
que
o
nível
de
água
é
normal.
Utilize o tipo Normalmente-Aberto (Normally-Open) , não importando se o nível da
água está muito baixo ou se o chaveamento (switch) está quebrado, o controlador
solar de bombeamento pode julgar o nível da água anormal e parar a operação para
proteger a bomba.
8
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● Nível de água para tanque: Se usar a opção Normalmente-Fechado
(Normally-Close), o fio de sinal estará sempre desconectado, não importando se o
nível de água é muito alto ou o chaveamento (switch) está quebrado. Assim, quando
o chaveamento (switch) está quebrado, e o nível de água no tanque é normal, o
sistema irá parar a operação desde que o controlador solar de bombeamento julgue
que
o
nível
de
água
é
muito
alto.
Se usar a opção Normalmente-Aberto (Normally-Open), o sistema ainda produzirá
água mesmo quando o indicador de água estiver quebrado, mas o sistema não
relatará erros quando o nível do tanque de água é muito alto.
Quando o usuário achar que há excesso de água no tanque deve-se então
examinar a condição de indicador do nível de água.
ATENÇÃO: Para assegurar o funcionamento estável do Sistema, deve-se
escolher o tamanho dos cabos de acordo com nossa recomendação abaixo.
● Conexão dos Sensores de Poço e Tanque
Sensor de Tanque: Preto + Amarelo
Da saída do Cabo S: Conectar a sua boia elétrica ao Cabo Preto e Cabo Amarelo.
Após realizar a conexão elétrica a saída “S” do Controlador, para que o controlador
faça a leitura do sensor, você deverá acionar o parâmetro “Pr. 32” e escolher a opção
“01”: para normalmente aberto ou “02”: para normalmente fechado”, de acordo com
a descrição informada acima previamente.
Sensor de Poço: Preto + Vermelho
Da saída do Cabo S: Conectar a sua boia elétrica ao Cabo Preto e Cabo Vermelho.
Após realizar a conexão elétrica a saída “S” do Controlador, para que o controlador
faça a leitura do sensor, você deverá acionar o parâmetro “Pr. 31” e escolher a opção
“01”: para normalmente aberto ou “02”: para normalmente fechado”, de acordo com
a descrição informada acima previamente.
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 Tamanho de cabo recomendado:
Modelo

PM1800D

Cabo do Arranjo Solar

Fio Terra

Cabo da Bomba

(P, N)

(PE)

(U, V, W)

(mm2)

(mm2)

(mm2)

2.5 ~ 4.0

4.0

≥4.0

Instalação e Cabeamento

Nivel de água
Fio do flutuador
(S)
(mm2)
0.5 ~ 1.5

Nota: A condição de temperatura ambiente para o tamanho do fio acima é de
≤60°C ( Menor ou igual a 60 graus Centígrados) .
Nota:PM1800D Usa entrada CC multicanal. O tamanho do fio de CC de cada
canal é selecionado e usado de acordo com a recomendação na tabela acima.

2.4 Instrução para Aterramento
● Propósito:
1. Garantir a segurança do operador.
2. Guiar a energia diretamente ao solo se o controlador for atingido por um raio.
● Método:
Conectar o cabo terra da saída CA ao cabo terra da bomba.

10

PM / PD Series – Manual de operação do Controlador de Corrente Contínua

Instalação e Cabeamento

Capítulo 3 - Controle de Operação
3.1 Layouts do Painel e Instruções
A série PM de controlador solar de bombeamento no painel de operação tem
displays em LED como mostrado na figura 3-1 abaixo. Estes displays referem-se a 05
luzes indicadoras, e mais 5 dígitos mostrando o número 8, além de 08 teclas
dispostas em 02 linhas com 04 teclas cada.
Luzes indicadoras do modo de operação :
RUN, STOP, FAULT, NORMAL,ABNORM (AL)

Display de 5-digitos - tecnologia nixie tube -

Teclas de Operação

Fig. 3-1 Layout do painel e o nome de cada função.

Luz indicadora e tecla

Nome

Descrição das funções

RUN

Luz indicadora de
funcionamento

STOP

Luz indicando parado

FAULT

Luz indicadora de falha

NORMAL

Luz indicadora de
normalidade

Verde

ABNORM

Luz indicadora de
acionamento/anormalidade

Vermelho

Verde

Vivo: Controlador solar está funcionado

Vermelho Vivo: Controlador solar está parado
Vermelho Vivo: Falha no Sistema
Vivo: Sistema normal
Vivo: Sensor de Nível de água no
tanque está acionado / é anormal

Tecla de execução

Inicio de funcionamento do Controlador solar.

Tecla de parada

Encerra o funcionamento do Controlador solar

Tecla de consulta de dados Não está sendo usado.
Tecla de troca de modo
11
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Descrição das funções
2.

Troca o dígito a ser modificado durante a
modificação dos dados.

1.

Aumenta o numero do parâmetro ou seu valor
no estado de exibição do parâmetro de controle

2.

Tecla de incremento

Aumenta a frequência de saída ou exibe os
dados correntes apos um incremento de dados
em execução de acordo com o modo de
operação.

1.

Diminui o número do parâmetro ou seu valor
quando da exibição do parâmetro de controle.

2.

Tecla de decremento

Diminui a frequência de saída ou exibe os
dados correntes após um decremento de dados
em execução de acordo com o modo de
operação.

Tecla de programação

1.
2.

Tecla Enter

+

Entrar ou sair da exibição do estado dos parâmetros
de controle.

Tecla para Redefinir
combinação

Confirma o conteúdo a ser visto ou modificado
Confirma e salva o valor do parâmetro após a
sua modificação.

Pressione a tecla Redefinir combinação para voltar a
operação normal estando em estado de proteção.

3.2 Painel de Operação.
 Mostrando os estados
Há 02 estados no painel de exibição de operação: - Exibição de dados em execução, exibição do parâmetro de controle. O estado padrão é a exibição dos dados em
execução. Pressione a tecla

para exibir o estado do parâmetro de controle, e

pressione novamente a tecla para retornar a exibir os dados correntes em execução.
Exibe dados em
execução

PROG

Exibe parâmetros
de controle

Fig. 3-2 Diagrama para troca de exibição de estado de dados.

 Exibir dados em execução
12

PM / PD Series – Manual de operação do Controlador de Corrente Contínua
Operação
Estado inicial:
Dados atuais em execução
↓

Descrição
Exibe dados atuais em execução
Frequência de saída do controlador
Exibe dados atuais em execução

↓

Tensão de entrada do controlador
solar

↓

Exibe dados atuais em execução
Corrente de entrada do controlador
Exibe dados atuais em execução

↓

Potência de saída do controlador
solar

↓

Exibe dados atuais em execução
Tensão de saída do controlador solar

↓

Exibe dados atuais em execução
Corrente de saída do controlador
solar

↓

Exibe dados atuais em execução
Temperatura do controlador solar

↓

Exibe dados atuais em execução
Velocidade de rotação do motor
Exibe dados atuais em execução
Frequência de saída do controlador

Instalação e Cabeamento
Exibição
Exemplo:
Indica : 90.00Hz
Exemplo:
Indica: 120V
Exemplo:
Indica: 5.0A
Exemplo:
Indica: 570W
Exemplo:
Indica: 50V
Exemplo:
Indica: 11.5 A
Exemplo:
Indica: 35℃
Exemplo:
Indica: 2700rad/min
Exemplo:
Indica: 90.00Hz

 Visualizar ou modificar os parâmetros de controle
Operação
Estado inicial: exibição dos
parâmetros não controlados
↓

↓
or

Descrição

Exibição

Entre com a interface de modificação
de parâmetro
Exibe parâmetro 0 ( zero)

Indica: Pr.0

Selecione o parâmetro para ser visto
ou modificado (alterado)
Exibe o número do parâmetro
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Operação

Descrição

↓

Confirme para visualizar ou
modificar(alterar) o parâmetro
Exibe o valor do parâmetro

↓

Alterar o valor do parâmetro

or

Instalação e Cabeamento
Exibição
Example:
Indica: 0
Exemplo:
Indica: 1

↓

Confirmar e salvar o valor do
parâmetro
Exibe próximo número de parâmetro

↓

Sair do modo de exibição de
parâmetros
Exibe dados atuais em execução

Exemplo:
Indica : Pr.32
Exemplo:
Indica Frequencia:0.00Hz

Nota: Quando o controlador solar está em operação, os parâmetros de controle
só podem ser lidos. Os parâmetros de controle podem ser modificados somente após
o controlador solar parar de operar.
 Alterar a frequência objetivo durante operação
Operação

Descrição
Exibe dados atuais em execução

Estado Inicial
↓

Frequência de saída do
controlador
Entre com a interface de
modificação de parâmetro
Exibe a frequência corrente

↓

↓

Altere os dígitos conforme o

Exibição
Exemplo :
Indica Frequencia: 30.00Hz
Exemplo:
Indica : 30.00Hz
Exemplo:

objetivo

Indica: o digito que está piscando

(unidade, dezena, centena)

pode ser modificado

Modificar a frequência objetivo

or

Exemplo:
Indica : Altere para 50Hz

Confirme a alteração e salve
↓

a frequência objetivo
Exibe a frequência atual de

Exemplo:
Indica : 50Hz

operação do controlador solar.

Nota: A modificação só poderá ser aplicada quando o valor do Pr.33 é 0 (zero)
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3.3 Descrições da função dos parâmetros
Número

Nome

Variação

Descrição

Valor de
Fábrica

0: Parâmetro pode ser lido e alterado. Outros
valores de parâmetros não podem ser modificados

Pr.0

Modo de
parametrização

até que Pr.0 seja modificado para 0 (zero).
0~2

1:Todos os parâmetros só podem ser lidos.

1

2:Restaura todos os parâmetros para os valores de
fábrica.

Cada informação de falha é armazenada em 3
parâmetros como tipo da falha, tensão de entrada no
motor quando ocorreu a falha e frequência de
operação da bomba quando ocorreu a falha. O
controlador solar pode armazenar os últimos 10
Registros do tipo de
Pr.1~Pr.30

falha e informações
da falha

grupos de informação de falhas.
Somente

Por exemplo: Pr.1~Pr.3 são as informações da

leitura

primeira falha.

NO

Pr.1 registra o tipo da falha, Pr.2 registra a tensão de
entrada no motor, Pr.3 registra a frequência de
operação da bomba. . Pr.4~Pr.6 contém as
informações da próxima falha e assim por diante.
Consulte o capítulo 4 para ver a descrição dos
códigos de falha.
0：Não é utilizado o nível de água.

Pr.31

Ajuste do nível de
agua do poço

1：Nível de água do poço
0~2

Normalmente-Aberto(Normally-Open).
2：Nível de água do poço
Normalmente-fechado(Normally-Close).
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Número

Nome

Variação
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Descrição

Valor de
Fábrica

0：Não é utilizado o nível de água.

Pr.32

1：Nível de água do tanque

Ajuste do nível de

0~2

água do tanque

Normalmente-Aberto(Normally-Open).

0

2：Nível de água do poço
Normalmente-Fechado (Normally-Close).
0: Pressione a tecla RUN para executar sendo que a

Pr.33

Configuração do

0~1

modelo de controle

frequência objetivo (alvo) pode ser alterada
manualmente.

1

1: Operação totalmente automática.
Pr.34

Tempo de espera para

1~6000

início

Pr.35

Proteção contra rodar
a seco

0~2

Pr.36

Total de energia
gerada

Somente
leitura

Tempo de espera para ligar ou desligar o
equipamento

30s

0:inválida
1: válido para bomba de rotor helicoidal
2: válido para bomba centrifuga
Nota: O tempo de proteção é igual ao tempo de
nível anormal de água.

0

Unidade em: kWh.

0

Nota: Depois de modificar parâmetros da tabela acima, a operação seguinte não
pode ser realizada até que o controlador solar tenha sido redefinido.

3.4 Configurações iniciais antes da primeira operação
As operações abaixo devem ser realizadas por eletricistas qualificados para garantir
segurança.
Para se certificar que a bomba não está rodando em modo invertido, consulte o
capítulo 2.3 para conectar os fios e confirme novamente antes da primeira operação.
De acordo como o tipo de bomba existe 2 formas de confirmar :

Coloque a entrada de água na água, ligue e observe a saída de água.
Bomba rotor helicoidal

Se não sair água, troque qualquer par de conexão de cabo da bomba com
o controlador solar.
Se houver saída de água, mantenha a conexão pois está correta.
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1. Ligue quando o sol for suficiente.
2. Observe a saída de água quando a bomba estiver trabalhando
continuamente.
Bomba centrífuga

3. Troque qualquer par de conexão de cabo da bomba com o controlador
solar.
4. Observe a saída de água quando a bomba estiver trabalhando
continuamente.
5. Escolha a conexão que proporcionou o maior rendimento de água.

Ao usar o nível de água o usuário precisa modificar o parâmetro de controle
relacionado ao tipo de nível de água selecionado. As instruções abaixo são somente
para usuários que precisam instalar flutuadores de nível de água.
Passo

Depuração de conteúdo

Instruções

Modifique o parâmetro de
1

controle como parâmetro de
leitura-gravação

Pressione “STOP” para parar a operação se estiver executando.
Modifique o valor de Pr.0 como 0 (zero).
1. Modifique o valor do parâmetro Pr.31 como 1 se estiver

Modifique o ajuste do
2

interruptor de nível de água de
poço.

usando flutuador de nível de água do tipo Normalmente-Aberto
(Normally-Open) para poço.
2. Modifique o valor do parâmetro Pr.31 como 2 se estiver
usando flutuador de nível de água do tipo
Normalmente-Fechado (Normally-Close) para poço.
1. Modifique o valor do parâmetro Pr.32 como 1 se estiver

Modifique o ajuste do
3

interruptor de nível de água de
tanque.

usando flutuador de nível de água do tipo Normalmente-Aberto
(Normally-Open) para tanque.
2. Modifique o valor do parâmetro Pr.32 como 2 se estiver
usando flutuador de nível de água do tipo
Normalmente-Fechado ( Normally-Close) para tanque.

4

Modifique o parâmetro de
controle para somente leitura.

Modifique o valor do parâmetro Pr.0 como 1 antes de redefinir
o controlador solar.

Atenção : Por favor não modifique livremente os parâmetros de controle do
controlador solar, pois isto poderá causar uma operação anormal ou dano aos
circuitos elétricos.
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Capítulo 4 - Diagnóstico de Falhas
4.1

Descrição dos Códigos de Falha e Ações Defensivas

A série PM/PD de controlador solar de bombeamento tem funções completas de
proteção. Quando ocorre uma falha no sistema o controlador tomará ações defensivas.
A ação de proteção geral é parar imediatamente a saída do sinal de direção e não será
possível que o controlador solar seja religado logo em seguida.
Quando ocorrer uma falha ou uma ação defensiva, o painel de operação do
controlador solar exibirá automaticamente o código da falha piscando nos 2 últimos
dígitos do display localizado no painel de instruções. Se o primeiro dígito do
display está mostrando “P”significa que a falha ou a ação de proteção requer que o
controlador solar seja reiniciado para restaurar o funcionamento normal. O usuário
pode desligar a fonte de alimentação e ligar o controlador solar até que a fonte de
alimentação interna esteja desligada, ou pressionar as teclas
de
redefiniçao de combinação para reinicializar. Se a falha ainda existir após a
reinicialização entre em contato com o representante para relatar a falha e obter uma
solução.
Quando a falha ou a proteção forem esclarecidas o controlador solar continuará
automaticamente com a contagem regressiva para o reinicio. Durante este tempo, o
código de falha irá aparecer nos 2 primeiros dígitos do display e os últimos 3 dígitos
exibirá o tempo de contagem regressiva para reinicialização e, quando o tempo de
contagem regressiva chegar a 0 (zero) a exibição do código da falha automaticamente
irá desaparecer e então o controlador solar estará rodando no estado de exibição de
dados.
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Descrição

Causa provável

Sobre-tensão

Tensão de entrada muito alta

Instalação e Cabeamento

Ações defensivas
Inspecionar a tensão do arranjo solar

Baixa tensão de entrada
Sob-tensão

Fraca intensidade de luz

Inspecionar a tensão do arranjo solar

solar
Carga da bomba muito

Sobre-corrente

grande

Mudar carga da bomba para baixa potencia

Baixa tensão do arranjo

Inspecionar a tensão do arranjo solar

solar

Inspecionar a bomba

Bloqueio do motor
Sobrecarga
Sobrecorrente do
módulo interno
Super aquecimento
do módulo
Falha na Saída CT

Falha na Entrada CT

“Step out fault”
Falha de perda de
fase
Rotor bloqueado
Falha de
comunicação

Carga muito grande
Curto circuito na saída
ou aterramento do módulo
danificado

Reduzir a frequência mais alta de operação
Inspecionar a fiação
Peça ajuda ao representante

Duto de ar bloqueado

Limar os dutos de ar e melhorar a condição

Temperatura muito alta

de ventilação.

Dispositivo ou circuíto
danificado
Dispositivo ou circuíto
danificado

Peça ajuda ao representante

Peça ajuda ao representante

Dispositivo ou circuíto

Peça ajuda ao representante

danificado

Redefinir combinação (Reset)

Circuíto de saída danificado

Inspecionar fios de saída do motor

Bomba presa

Inspecionar a bomba

Dispositivo ou circuíto

Redefinir combinação (Reset)

danificado

Peça ajuda ao representante

19

PM / PD Series – Manual de operação do Controlador de Corrente Contínua

Instalação e Cabeamento

4.2 Descrição de outros Códigos
Código

Descrição

Descrição Relevante

Inicialização dos parâmetros

Retornar ao normal após a redefinição

Modificação importante de parâmetro

Retornar ao normal após a redefinição
:48V tensão nominal

Modelo do controlador solar

:110V tensão nominal
/

Tempo de espera de início

: potência nominal

Contagem regressiva para reinício: 30 segundos

O nível da água do poço é muito baixo

O nível de água do tanque é muito alto

Quando o nível de água do poço se normalizar,
o sistema reiniciará após 600seconds
Quando o nível de água do tanque se normalizar,
o sistema reiniciará após 600seconds

4.3 Consulta de falhas e Redefinição
O controlador solar pode gravar o código das 10 últimas falhas. As informações
podem ajudar a encontrar a causa da falha. As informações de falha são armazenadas
juntamente com os parâmetros de controle Pr.1~Pr.30. Consulte o método de
operação do painel para pesquisar e descobrir as informações das falhas.
Quando ocorrer uma falha no controlador, pressione ao mesmo tempo as teclas
e

(redefinição de combinação) , ou corte a fonte de alimentação para

restaurar o funcionamento.
Atenção: Antes de reiniciar, é necessário verificar a causa da falha. Caso
contrário o controlador solar poderá ser danificado.
Atenção: A reinicialização deve ser adiada por 5 minutos quando a máquina
estiver sobrecarregada e superaquecida.

20

PM / PD Series – Manual de operação do Controlador de Corrente Contínua

Instalação e Cabeamento

4.4 Outras Falhas e Inspeção
 Controlador não funciona após ser ligado
1. Observe se a luz indicadora no painel de operação está ligada ou desligada.
2. Se a luz indicadora estiver apagada, verifique se os cabos de entrada CC não estão
conectados invertidos ou se estão mal conectados.
3. Se a luz indicadora estiver ligada, desconecte os fios de entrada do controlador
solar e verifique se há alguma irregularidade na tensão de entrada.
 Frequência de operação alta, mas não jorra água.
1. Confirme se os fios estão firmemente conectados.
2. Check if the installation water head is more than the pump’s maximum lift head.
3. Verifique se a bomba está em rotação reversa.
4. Verifique se há alguma sujeira como areia na bomba.
5. Verifique se o tubo de água está sem dobras, rachaduras, etc...
 Fluxo de água não atingindo a meta
1. Verifique se a configuração do arranjo solar cumpriu ou não os requisitos e o
propósito do projeto.
2. Verifique se a bomba está ou não na rotação invertida.
3. Verifique a tensão de funcionamento quando o sistema estiver trabalhando de
forma constante, veja se está perto da tensão real MPP do arranjo solar, e em caso
positivo corte o fornecimento de energia e reinicie o controlador solar.
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Capítulo 5 - Serviço e Manutenção
5.1 Inspeção e Manutenção de rotina
Afetado pela temperatura ambiente, humidade, poeira, vibração e envelhecimento
dos dispositivos internos, o controlador solar pode ter alguns potenciais problemas
durante o funcionamento. Para se certificar que o controlador solar possa funcionar
constantemente por mais tempo, é necessário realizar pelo menos uma inspeção
anual.
 Requisitos de Manutenção e Inspeção
1. A inspeção deve ser executada por um profissional técnico, e a fonte de
alimentação deve ser interrompida quando necessário.
2. Evite deixar qualquer resíduo metálico (pedaços de cabos, etc) no controlador solar,
pois poderá causar danos ao equipamento.
3. Teste de isolamento elétrico é feito pelo fabricante antes de sua entrega ao cliente,
assim o cliente não tem que realizar testes de resistência à tensão.
4. Se for necessário realizar teste de isolamento no controlador solar, todos os
terminais de entrada e saída devem ser confiáveis para evitar curtos-circuítos . É
proibido realizar teste de isolamento em um único terminal.
Utilize um medidor MEGAOHM ( um milhão de ohms) de 500V.
5. É proibido usar medidor de MEGAOHM ( um milhão de ohms) para testar o
circuito de controle.
6. Ao realizar teste de isolamento no motor, tem que desmontar as conexões entre o
motor e o controlador solar.
 Pontos principais para Manutenção e Inspeção
Utilize o controlador solar no ambiente recomendado pelo manual. Inspeção e
manutenção devem ser feitas conforme a tabela abaixo.
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Frequência de
Inspeção
Rotina

Regular

Item de

Conteúdo da

Inspeção

Inspeção

Ambiente de

√

operação

1. Temperatura,
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Condições Padrão

1.

Temperatura<60°C (menor que)

2.

Humidade <90%, sem condensação do

humidade

orvalho

2. Poeira, ar

3.

Nenhum cheiro peculiar, nem gás
inflamável e combustível.

√

Sistema de
refrigeração

1.Ambiente de
instalação

2. Duto de ar do radiador não bloqueado

2.Radiador
1.Vibração,

√

1.Vibração estável, temperatura normal do

Corpo do

aumento de

Controlador

temperatura

solar

1.Ambiente de instalação com boa ventilação

2.Barulho,ruidos
3.Fios, terminais

corpo do controlador.
2.Nenum ruído anormal ou cheiro peculiar
3.Parafusos de fixação não soltos.

1.Vibração,
√

Motor

aumento de

1.Funcionamento normal e temperatura estável

temperatura.

2.Nenhum ruído anormal e irregular.

2.Barulho, ruídos
√

Parâmetro de

1.Tensão de entrada

1.Tensão de entrada na faixa especificada

entrada e saída

2.Corrente de saída

2.Corrente de saída abaixo do valor nominal.

5.2 Inspeção e Substituição das peças danificadas
 Filtro do Capacitor
A corrente de pulsação do circuito principal influencia no desempenho do filtro do
capacitor eletrolítico de alumínio; o impacto depende da temperatura e do ambiente
físico de funcionamento. Em condições normais, o controlador solar deve ter o
capacitor eletrolítico trocado a cada 10 anos. Quando o capacitor eletrolítico do filtro
vaza, a válvula de segurança explode ou o corpo principal do capacitor expande,
portanto o capacitor eletrolítico deve ser substituído imediatamente.
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5.3 Armazenamento e Garantia
 Armazenamento
Se o controlador solar não estiver sendo usado temporariamente ou armazenado por
muito tempo após a compra, preste atenção aos seguintes pontos:
1. Evite colocar o controlador solar em locais de alta temperatura ou húmido e com
vibrações, locais que apresente pó metálico e por fim assegure um local com boa
ventilação.
2. Quando o controlador solar não é usado por muito tempo, o desempenho do filtro
do capacitor irá diminuir. É necessário ligar o controlador solar a cada 2 anos para
restaurar o desempenho do filtro do capacitor, e o controlador solar deve ser
inspecionado neste mesmo tempo.
Quando o controlador solar for ligado, é necessário aumentar a tensão através de uma
fonte de alimentação de corrente contínua (CC), e o tempo em que o controlador
solar permanecer ligado não dever ser inferior a 5 horas.
 Garantia (traduzida abaixo)
A garantia do inversor é de três anos. Quando ocorrer qualquer falha ou dano no
produto, dentro do período de garantia, nossa empresa fornecerá manutenção gratuita.
Após o tempo de garantia, podemos fornecer serviço de garantia vitalícia pago.
Certos cuidados de manutenção deverão ser considerados durante o período de
garantia, se a falha for causada pelas seguintes razões:
1. Operar contra o manual ou ultrapassar a especificação padrão
2. Corrigir e modificar sem permissão da fábrica.
3. Pobre preservação
4. Usando o inversor de maneira incomum.
5. Dano da máquina causado pelo fogo, corrosão do sal, corrosão do gás, terremoto,
tempestade, inundação, relâmpago, tensão anormal ou algum outro ato da
providência
Nota: A garantia cobre apenas o corpo do inversor.
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Cartão de Garantia
Nome do Cliente

Pessoa de contato

Endereço do Cliente

Telefone

Modelo do Produto

Data da Compra (NF)
Duração da Garantia (contada

Número Serial do

desde a data de entrega da

Equipamento

fábrica)

Distribuidor

E-mail

(Carimbo)
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Lista de Itens Inclusos
1)
2)
3)
4)
5)

Máquina Principal, 1 PÇ
Manual de Instruções (incluindo o cartão de garantia), 1 PÇ
Plug do lado positivo do arranjo solar, 1 PÇ
Plug do lado negativo do arranjo solar, 1 PÇ
Plug da saída do motor, 1 PÇ
6) Plug do nível de flutuação da água, 1 PÇ
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Acordo de Garantia
1. A garantia do controlador é de 3(três) anos. Se algum erro ou defeito ocorrer
durante o uso correto do produto de acordo com o manual, no período de vigência da
garantia, nossa companhia providenciará manutenção gratuita. Após o término deste
período, será cobrada uma taxa para serviços de manutenção.
2. O tempo de garantia começará a ser contado a partir da data de emissão da Nota
Fiscal, sendo o número de série do controlador a única referência para determinar o
mesmo. O tipo de frete considerado para envio do(s) equipamento(s) será sempre
FOB SP.
3. Alguma taxa poderá ser cobrada mesmo durante a vigência da garantia se a falha
for causada pelos seguintes motivos:
a) Operação contrária ao manual ou ultrapassar as especificações padrão.
b) Consertos e modificações sem permissão da fábrica.
c) Má conservação.
d) Danos na máquina causado por fogo, corrosão salina, corrosão gasosa,
terremoto, tempestades, inundação, raios, voltagem anormal ou qualquer
outra intempérie climática.
Por favor, guarde esse cartão e apresente ao pessoal de manutenção no momento
do reparo.
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