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Instruções Importantes de Segurança
Guarde este manual para consultas futuras
Este manual contém todas as instruções de segurança, instalação e operação para o inversor/
carregador UPower.
• Leia cuidadosamente todas as instruções e avisos contidos no manual antes de iniciar a
instalação.
• Dentro deste inversor/carregador, há a circulação de tensões elevadas, não seguras para o
usuário. Em caso de defeitos, não abra o equipamento, pois há risco de choques elétricos, e não
há peças que podem ser substituídas pelo usuário. Contate um profissional qualificado para
realizar a avaliação e manutenção.
• Mantenha o inversor/carregador fora do alcance de crianças.
• Não instale o inversor/carregador em locais úmidos, com oleosidade, líquidos inflamáveis ou
explosivos, e nem em ambientes severos com alto acúmulo de poeira.
• A entrada da rede, a saída CA e a entrada do arranjo fotovoltaico possuem tensões elevadas.
Não toque os terminais quando energizados.
• Instale o inversor/carregador em locais altamente ventilados, pois ele aquecerá durante a
operação.
• Instale fusíveis e disjuntores externos apropriados às características técnicas de seu projeto.
• Desconecte o arranjo fotovoltaico e abra os fusíveis/desligue os disjuntores das baterias antes
de realizar a instalação, intervenções ou quaisquer ajustes no equipamento.
• Garanta que todas as conexões elétricas estão bem apertadas para evitar sobreaquecimento
causado por mau-contato.
• Este equipamento é um inversor/carregador off-grid, e não é adequado para sistemas conectados
à rede. www.neosolar.com.br
• Este inversor/carregador foi projetado para uso individual. Conexões em série ou paralelo com
outros inversores causará danos irreparáveis ao aparelho.
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1. Informações Gerais
1.1 Visão Geral
A linha de produtos UPower é um novo segmento de inversores/carregadores 3 em 1, combinando
carregamento via solar, com um processador de múltiplos núcleos e algoritmo de controle MPPT de
última geração, e via fonte secundária (rede ou gerador). Possui uma alta velocidade de resposta, alta
confiabilidade e padrão industrial de alta qualidade. O UPower possui quatro modos de carga: Solar
Priority, Utility Priority, Solar e Utility & Solar; e dois modos de descarga: Battery e Utility, atendendo aos
mais diversos tipos de aplicações. www.neosolar.com.br
O controlador de carga possui uma tecnologia otimizada de MPPT de última geração. Ele pode
rapidamente rastrear o ponto de máxima potência do arranjo fotovoltaico em quaisquer condições
ambientais, aproveitando o máximo da energia disponibilizada pelo painéis fotovoltaicos.
O carregador de baterias possui um algoritmo avançado de conversão CA-CC, que realiza um controle
em circuito fechado, completamente digitalizado da tensão e corrente de carga, com alta precisão. A
faixa de tensão CA de entrada é ampla, a tensão CC de saída é ajustada continuamente, e as funções
de proteção elétrica completas, na entrada e na saída, garantem uma carga estável, confiável e segura
para a bateria.
O módulo de inversor CC-CA é totalmente digital, com tecnologia SPWM avançada. A saída é em onda
senoidal pura, convertendo de 24/48VCC para 220/230VCA. É adequado para aplicações domésticas,
ferramentas elétricas, unidades comerciais, dispositivos de áudio e vídeo eletrônicos, etc.
O UPower possui uma tela LCD de 4,2”, que exibe os dados operacionais e estado de funcionamento
do sistema em tempo real. As funções de proteção eletrônicas garantem uma operação mais segura e
estável do sistema.

RECURSOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Inversor com tecnologia SPWM avançada e saída de onda senoidal pura;
Controle de corrente e tensão em circuito fechado completamente digitalizado;
Controlador de carga com tecnologia MPPT avançada e eficiência de rastreamento superior a
99,5%;
Quatro modos de carga: Solar Priority, Utility Priority, Utility & Solar e Solar;
Dois modos de saída: Battery e Utility;
Tela LCD que exibe em tempo real os dados e estado de operação do sistema;
Interface padrão para usuário final e interface avançada para técnicos e engenheiros;
Múltiplos indicadores LED, que exibem em tempo real o estado de operação do sistema;
Disjuntor bipolar integrado na entrada da fonte secundária de energia (Utility);
Controle independente da saída CA através do botão AC OUT;
Função de compensação da temperatura do banco de baterias;
Extensas proteções eletrônicas.
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1.2 Características Físicas

Figura 1 - Aparência do produto
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1

Ventilação

7

Interface Relé

2

Parafuso de fechamento (2 pcs)

8

Interface Remoto

3

Terminais de saída CA

9

Botão Liga/Desliga

4

Terminais de entrada da fonte
secundária de energia (Utility)
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Terminais de Entrada dos Painéis

5

Terminais de entrada das baterias
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Tampa protetora dos terminais
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Interface do sensor de temperatura
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Sensor de Temperatura*
NOTA: *Ao conectar o sensor de temperatura, o inversor/carregador passa
a compensar a carga e descarga das baterias de acordo com a temperatura
medida nas baterias. Caso não esteja conectado, a compensação de carga e
descarga será feita pela temperatura ambiente.

1.3 Nomenclatura dos Modelos

Tensão de Saída CA 220/230VCA
Tensão de Carga da Bateria: 1-12V, 2-24V, 4-48V
Corrente de Carga da Fonte Secundária: 1-15A; 2-20A; 3-30A
Corrente de Carga do Controlador: 2-20A; 3-30A; 4-40A; 6-60A; 8-80A; 10-100A
Carregamento MPPT
Potência de Saída – 3000W
Linha UPower

1.4 Diagrama Esquemático das Conexões

ATENÇÃO: Assegure-se de
que a potência das cargas
CA seja compatível com a
potência de saída CA do
inversor/carregador. Usar
cargas de potência superior
à do inversor/carregador
não é suportado
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2. Instruções de Instalação
2.1 Observações Gerais de Instalação
• Leia as instruções de instalação completas para se familiarizar com o passo-a-passo antes de iniciar
a instalação.
• Tenha muito cuidado ao instalar as baterias, especialmente baterias de chumbo-ácido de eletrólito
líquido. Use proteções para os olhos, e tenha água potável disponível e ao alcance para lavar
imediatamente qualquer parte do corpo que venha a ter contato com a solução ácida da bateria.
• Mantenha as baterias afastadas de quaisquer objetos de metal, pois estes podem causar curtocircuito em seus terminais.
• Gases explosivos podem sair das baterias durante o carregamento. Portanto, instale-as em um local
com boas condições de ventilação.
• Nunca instale o inversor/carregador com baterias de eletrólito líquido em locais completamente
fechados. Os gases emitidos pelas baterias podem corroer e destruir os circuitos internos do inversor/
carregador.
• Somente baterias de chumbo-ácido são recomendadas para uso com a linha UPower. Para outros
tipos de bateria, consulte o fabricante das mesmas.
• Conexões frouxas e fios corroídos podem resultar em aquecimento excessivo, que por sua vez pode
derreter o isolamento dos fios, queimar objetos próximos, ou mesmo causar incêndios. Certifique-se
de que as conexões estão bem apertadas, e use terminais adequados para evitar que se afrouxem
com o tempo.
• Espessura dos cabos: use cabos que suportem uma densidade de corrente de 5A/mm² de espessura,
ou superior, de acordo com o Artigo 690 do National Electrical Code, NFPA 70.
• Para instalação em áreas externas, mantenha o inversor/carregador protegido da luz solar direta e
de qualquer contato com chuva ou umidade.
• As altas tensões internas do inversor/carregador persistem por alguns minutos após o desligamento
do sistema. Não ligue ou toque os componentes internos. Faça intervenções ou ajustes na instalação
apenas após desconectar completamente todas as fontes de energia do sistema.
• Não instale o inversor/carregador em locais úmidos, com oleosidade, líquidos inflamáveis ou
explosivos, e nem em ambientes severos com alto acúmulo de poeira.
• Certifique-se de não alimentar os terminais de entrada CC com corrente reversa, pois isso causará
danos irreversíveis ao equipamento, não cobertos pela garantia, além de risco de acidentes graves.
• A fonte de energia secundária (Utility), a saída CA e a entrada do arranjo fotovoltaico possuem
tensões elevadas. Não toque diretamente estes terminais com o equipamento energizado.

2.2 Bitolas dos Cabos e Proteções
O cabeamento e métodos de instalação devem seguir as normas de eletricidade mundiais e do
local de instalação.
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BITOLAS E DISJUNTORES RECOMENDADOS PARA O ARRANJO FV
Modelo

Bitola do Cabo FV

Disjuntor

UP1000-M3212

10mm2/8AWG

2P—63A

UP1000-M3222

10mm2/8AWG

2P—63A

UP1500-M3222
UP2000-M3322

10mm2/8AWG
10mm2/8AWG

2P—63A
2P—63A

UP3000-M3322

10mm2/8AWG

2P—63A

UP3000-M6322

16mm2/5AWG

2P—100A

UP3000-M2142

6mm2/10AWG

2P—32A

UP3000-M6142

16mm2/5AWG

2P—100A

UP5000-M6342

16mm2/5AWG

2P—100A

UP5000-M8342

25mm2/4AWG

2P—125A

UP5000-M10342

25mm2/4AWG

2P—125A

NOTA: Quando os módulos fotovoltaicos estão conectados em série, a tensão de circuito-aberto do
arranjo não pode exceder a máxima tensão de circuito aberto do inversor/carregador.

BITOLA RECOMENDADA PARA OS CABOS DA FONTE SECUNDÁRIA (UTILITY)
Modelo

Bitola dos cabos

UP1000-M3212

2.5mm2/14AWG

UP1000-M3222

2.5mm2/14AWG

UP1500-M3222

2.5mm2/14AWG

UP2000-M3322

4mm2/12AWG

UP3000-M3322

6mm2/10AWG

UP3000-M6322

6mm2/10AWG

UP3000-M2142

6mm2/10AWG

UP3000-M6142

6mm2/10AWG

UP5000-M6342

10mm2/8AWG

UP5000-M8342
UP5000-M10342

10mm2/8AWG
10mm2/8AWG

NOTA: A entrada da fonte de energia secundária já possui um disjuntor, por isso não é necessário
adicionar outro.

BITOLAS DE CABOS E DISJUNTORES RECOMENDADOS PARA AS BATERIAS
Modelo

Bitola dos cabos das baterias

Disjuntor

UP1000-M3212

16mm2/6AWG

2P—100A

UP1000-M3222

16mm2/6AWG

2P—100A

UP1500-M3222
UP2000-M3322

16mm2/6AWG
25mm2/4AWG

2P—100A
2P—125A

UP3000-M3322

35mm2/2AWG

2P—200A

UP3000-M6322

35mm2/2AWG

2P—200A

UP3000-M2142

16mm2/6AWG

2P—100A

UP3000-M6142

16mm2/6AWG

2P—100A

UP5000-M6342

35mm2/2AWG

2P—200A

UP5000-M8342

35mm2/2AWG

2P—200A

UP5000-M10342

35mm2/2AWG

2P—200A

NOTA: O tipo de disjuntor sugerido considera que não há outros inversores conectados ao banco de
baterias além do UPower.
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BITOLAS DOS CABOS E DISJUNTORES
RECOMENDADOS PARA A SAÍDA CA
Modelo

Bitola do cabo CA

Disjuntor

UP1000-M3212

2.5mm2/14AWG

2P—10A

UP1000-M3222

2.5mm2/14AWG

2P—10A

UP1500-M3222
UP2000-M3322

2.5mm2/14AWG
2.5mm2/14AWG

2P—10A
2P—16A

UP3000-M3322

4mm2/12AWG

2P—25A

UP3000-M6322

4mm2/12AWG

2P—25A

UP3000-M2142

4mm2/12AWG

2P—25A

UP3000-M6142

4mm2/12AWG

2P—25A

UP5000-M6342

6mm2/10AWG

2P—40A

UP5000-M8342

6mm2/10AWG

2P—40A

UP5000-M10342

6mm2/10AWG

2P—40A

NOTA: As bitolas de cabos aqui sugeridas são apenas uma referência. Use cabos de bitolas
maiores para reduzir a queda de tensão e melhorar a performance do sistema quando a distância
entre os componentes for grande. Cabos e disjuntores devem ser selecionados de acordo com as
características do seu projeto.
NOTA: Não recomendamos o uso de bitolas de cabos que causem uma queda de tensão superior a 1,5%.
Quedas de tensão muito grandes podem prejudicar de forma significativa o desempenho do sistema, inclusive
causando sobreaquecimento e risco de incêndio.
NOTA: Os terminais dos cabos também estão listados no cartão de papelão enviado junto com o equipamento.

150 mm

2.3 Montagem

150 mm

150 mm

150 mm

FIGURA 2-1: Montagem
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PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO
Passo 1: Determinação do local da instalação e espaço para
dissipação de calor
Determinação do local da instalação: O inversor/carregador deve ser instalado com uma distância mínima de 150mm de qualquer objeto, em todas as direções, para garantir um fluxo de ar
suficiente através das aberturas de dissipação de calor. Observe a figura 2-1: Montagem.
ALERTA: Risco de explosão
Nunca instale o inversor/carregador em ambientes selados com baterias de eletrólito
líquido! Não instale o inversor/carregador em ambientes confinados em que os gases
das baterias possam ficar acumulados.

Passo 2: Remova a tampa protetora

Desparafuse os parafusos e retire
a tampa protetora dos terminais
do inversor/carregador para ter
acesso às conexões

Figura 2-2: Retire a tampa

Passo 3: Cabeamento

Arranjo FV
Gerador

Rede
OU

Disjuntor
Aterramento
Disjuntor

Disjuntor

Carga AC

BATERIA

Figura 2-3: Diagrama de Cabeamento

Bateria
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Conecte o sistema na seguinte ordem:
BATERIAS

> CARGAS

> ARRANJO FV

> TERRA > REDE (OU GERADOR)

DE ACORDO COM A FIGURA 2-3: DIAGRAMA DE CABEAMENTO. AO DESCONECTAR O
SISTEMA, FAÇA-O NA ORDEM REVERSA.
ATENÇÃO: Perigo de alta tensão! A entrada da rede CA, a saída CA e o arranjo FV
produzem níveis perigosos de tensão. Certifique-se de que os disjuntores e fusíveis
estão desligados antes de conectar ou desconectar os cabos.
ATENÇÃO: Não ligue os disjuntores/fusíveis enquanto a instalação ainda não está
concluída. Certifique-se de que a polaridade dos cabos está correta em todos os
pontos de conexão. Polaridade reversa pode causar danos irreparáveis aos equipamentos e risco de incêndio.
ATENÇÃO: Um disjuntor precisa ser instalado no banco de baterias. Para uma referência sobre disjuntores, consulte a Seção 2.2 Bitolas de Cabos e Proteções.
NOTA: Se o inversor/carregador precisa ser instalado em um local com alta incidência de descargas atmosféricas (raios), é recomendada a instalação de um Dispositivo
de Proteção contra Surtos (DPS), adequadamente dimensionado, entre os painéis e
o inversor/carregador.
ATERRAMENTO
Caso o inversor/carregador esteja conectado à rede elétrica, é necessário que ele seja aterrado. O
inversor/carregador possui um terminal dedicado ao aterramento, como mostra a Figura 2-3. O
aterramento precisa ser confiável, o cabo usado precisa ter a mesma bitola dos cabos recomendados para a saída CA, o ponto de aterramento precisa ser o mais próximo do inversor/carregador, e o cabo de aterramento precisa ser o mais curto possível.
MODO DE USO DOS TERMINAIS DE SAÍDA CA, ATERRAMENTO E ARRANJO FV:
1 - Quando estiver conectando os cabos, mantenha os disjuntores/fusíveis desligados. É necessário o uso de chaves de fenda e chaves Philips para apertar os parafusos que prendem os cabos.
2 - Ao remover os cabos, primeiro desligue o inversor/carregador e abra todos os disjuntores/fusíveis do sistema. Certifique-se de que todas as fontes de energia estão desconectadas. É necessário o uso de chaves de fenda e Philips para desparafusar os parafusos que prendem os cabos.

Passo 4: Instale a tampa protetora dos terminais
Passo 5: Conecte os acessórios

Conectando o sensor remoto de temperatura (modelo RTS300R47K3.81A):
Conecte o terminal do sensor remoto de temperatura à interface (6) e coloque a ponta metálica
encostada nas baterias.
NOTA: Sem o sensor de temperatura, o inversor/carregador faz a compensação da
carga e descarga das baterias à temperatura ambiente.

Passo 6: Confira novamente se todas as conexões estão firmes e se a
polaridade de todos os cabos está correta
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Passo 7: Ligue o inversor/carregador na seguinte sequência:
1 - Feche o disjuntor do banco de baterias;
2 - Ligue o inversor/carregador através do botão liga/desliga e certifique-se de
que esteja ligado e reconheça o banco de baterias no visor LCD.
3 - Feche os disjuntores do arranjo FV e da fonte de energia secundária.
4 - Verifique no visor que a saída CA está funcionando normalmente.
5 - Feche o disjuntor na saída CA e ligue as cargas CA.

NOTA: Caso o inversor/carregador alimente diferentes cargas CA simultaneamente, é recomendado ligar primeiro os equipamentos com maior corrente de partida,
como motores, refrigeradores, ar condicionado e bombas. Espere até que estes equipamentos funcionem corretamente, e depois ligue os equipamentos com menor
corrente de partida.
NOTA: Caso o inversor/carregador não esteja em operação normal, estando ou o
visor LCD, ou os indicadores LED mostrando alguma irregularidade, consulte a Seção
5 para esclarecimentos sobre como identificar e corrigir falhas. Caso a falha persista,
consulte o serviço de atendimento ao cliente. Não abra o equipamento em hipótese
alguma, pois isto acarreta perda da garantia do equipamento. Não há peças que podem ser substituídas diretamente pelo usuário.
NOTA: O passo-a-passo da instalação e a lista de acessórios também estão disponíveis
no cartão de papelão enviado junto com o equipamento.
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3. Instruções da Interface
3.1 Indicadores

Indicador

Cor

Verde

Verde

Estado

Instrução

Desligado

Rede desconectada

Ligado Fixo
Piscando Devagar (0,5 Hz)

Rede conectada, porém não carregando
Rede conectada e carregando

Piscando Rapidamente (2,5 Hz)

Falha no módulo de carga da rede

Desligado

Arranjo FV desconectado

Ligado Fixo

Arranjo FV conectado, porém não
carregando
Arranjo FV conectado e carregando

Piscando Devagar (0,5 Hz)
Piscando Rapidamente (2,5 Hz)
Desligado
Ligado Fixo

Verde

Verde
Verde
Verde

Verde

Piscando Devagar (0,5 Hz)

Inversor ligado, porém não fornecendo
energia
Inversor fornecendo energia

Piscando Rapidamente (2,5 Hz)

Falha no inversor

Desligado

Sem fornecer energia para as cargas

Ligado Fixo

Fornecendo energia para as cargas

Desligado

Relé desligado

Ligado Fixo

Relé ligado

Desligado

Recebendo tensão (3.3~12VCC)

Ligado Fixo

Sem entrada de tensão

Desligado

Energia sendo fornecida pelas baterias

Piscando Devagar (0,5 Hz)

Energia sendo fornecida diretamente
pela rede
Equipamento em funcionamento
normal
Equipamento com falha

Desligado
Vermelho
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Falha no módulo de carga do arranjo
FV
Inversor desligado

Ligado Fixo
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3.2 Botões

Botão

Ação

Resultado

Apertar o botão

Sai da interface atual

Segurar o botão por 2
segundos

Reseta as falhas
Navegar pelos menus: Para cima/para baixo

Apertar os botões
Ajustar os parâmetros: Para cima/para baixo
Apertar o botão

Navegar entre as colunas de parâmetros
Confirmar os parâmetros selecionados

Apertar o botão e segurar
por 2 segundos

A partir da “Interface de Monitoramento”, acessa a
“Interface de Configuração”

Apertar o botão e segurar
por 2 segundos

Liga e desliga a saída CA do inversor

3.3 Interface de Monitoramento
Ícone

Estado
Rede conectada e carregando
Arranjo FV conectado e carregando
Rede desconectada/ Rede
conectada, mas não carregando
Arranjo FV desconectado/ Arranjo
FV conectado, mas não carregando
Carga Ligada
Carga desligada
Carga entre 8% e 25% da capacidade
total
Carga entre 25% e 50% da
capacidade total
Carga entre 50% e 75% da
capacidade total
Carga entre 75% e 100% da
capacidade total
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Item

Setting

Content

1

Input (Entrada)

Solar priority
Utility priority
Utility & solar
Solar

2

Output (Saída)

Battery Utility

Load (Carga)

Tensão na Saída CA
Corrente na Saída CA
Potência na Saída CA
Frequência na Saída CA

Battery (Bateria)

Tensão na Bateria
Corrente de Carga Total
(corrente fluindo do arranjo FV + corrente fluindo da rede)
Temperatura da Bateria
Estágio de Carga da Bateria

PV (arranjo fotovoltaico)

Tensão do arranjo FV
Corrente fluindo do arranjo FV
Potência de carga do arranjo FV
Energia gerada pelo arranjo FV

Utility (Rede)

Tensão da rede
Corrente fluindo da rede
Potência de carga da rede
Energia consumida da rede

6

Battery Type (Tipo de Bateria)

AGM
GEL
FLD (eletrólito líquido)
USER (customizada)

7

Battery charging stage (estágio
de carga da bateria)

Float (flutuação)
Boost (carga rápida)
Equalize (equalização – realizada dia 28 de cada mês)

3

4

5
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1 - INPUT (modos de entrada)
•Solar priority (Prioridade solar - padrão de fábrica)

A bateria é carregada prioritariamente pelo arranjo FV. Quando a tensão da bateria fica abaixo
da “Secondary Module ON Voltage” (VAON – Tensão de Ativação do Modo Secundário), a rede
(ou gerador) é ativada para complementar a carga da bateria. Quando a tensão da bateria
atinge o nível da “Secundáriay Module OFF Voltage“ (VAOF - Tensão de Desligamento do Modo
Secundário), a rede é desativada.

VBAT<VAN

VBAT>VAOF

•Utility priority (Prioridade rede)

A bateria é carregada prioritariamente pela rede. Quando a tensão da bateria fica abaixo da
“Secundáriay Module ON Voltage” (VAON – Tensão de Ativação do Modo Secundário), o arranjo
fotovoltaico é ativado para complementar a carga da bateria. Quando a tensão da bateria
atinge o nível da “Secundáriay Module OFF Voltage“ (VAOF - Tensão de Desligamento do Modo
Secundário), o arranjo fotovoltaico é desativado.

•Utility & solar (rede + solar)

Rede (ou gerador) e painéis solares ligados ao mesmo tempo sempre que disponíveis, carregando
a bateria simultaneamente.

•Solar

Somente arranjo fotovoltaico carregando as baterias, com carga da rede (ou gerador) sempre
desligada.

Obs: caso a tensão da bateria atinja
a “Low Voltage Disconnect Voltage”
(LVD – tensão de desconexão por
baixa tensão), o inversor/carregador mudará automaticamente o
modo de saída para Utility (Rede).

13
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2 - OUTPUT (modos de saída)
•Utility (rede – padrão de fábrica)

As cargas são alimentadas diretamente pela rede (ou gerador), não passando pela bateria e pelo
inversor.

Obs: caso a tensão da bateria atinja a “Low Voltage Disconnect Voltage” (LVD – tensão de desconexão por baixa
tensão), o inversor/carregador mudará automaticamente o modo de saída para Utility (Rede).

•Battery (bateria)

As cargas são alimentadas diretamente pela bateria, através do inversor. A rede pode ser utilizada
para carregar as baterias, de acordo com o modo de entrada, porém não alimenta as cargas
diretamente.

Valores pré-configurados:
• VAON: 24,0V (equivalente a um banco de baterias estacionárias de chumbo-ácido em 24V com
aproximadamente 50% de sua capacidade)
• VAOF: 28,0V (equivalente a um banco de baterias estacionárias de chumbo-ácido em 24V com
aproximadamente 80% de sua capacidade)
• LVD: 21,6V (equivalente a um banco de baterias estacionárias de chumbo-ácido em 24V com
aproximadamente 10% de sua capacidade)

14
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3.4 Interface de Monitoramento

Parâmetro que está
sendo configurado

1) Interface de configuração básica – para quaisquer usuários:
OPERAÇÃO
Passo 1: Aperte o botão
e segure por 2 segundos, na interface de monitoramento, para
acessar a interface de configuração básica.
Passo 2: Aperte o botão
e segure por 2 segundos na interface de configuração e escolha os
parâmetros.
Passo 3: Aperte o botão
para ajustar o parâmetro, e aperte-o novamente para confirmar.
Passo 4: Aperte o botão
para sair da interface de configuração.

Configuração:
Nome do
Parametro

Padrão de
Fábrica

Valores Possíveis

1

Battery type (Tipo de
bateria)

AGM

AGM GEL
FLD (eletrólito líquido)
USER (customizada)

2

Charge source priority
(Modo de carga)

Solar priority (prioridade solar)

Solar priority (prioridade solar)
Utility priority (prioridade rede)
Utility & solar (rede + solar)
Solar

3

Output source priority
(Modo de saída)

Battery (bateria)

Battery (bateria) Utility (rede)

4

Temperature unit (Unidade de Temperatura)

ºC

ºC/ ºF

5

Backlight time (duração da luz do visor)

30s

30s/60s/100s

6

Buzzer alarm switch
(Liga/Desliga o alarme
de falha)

ON (ligado)

ON/ OFF (ligado/desligado)

7

Low voltage disconnect voltage (Tensão
de desconexão por
baixa tensão)

21,6V*

Usuário: 21,0*22,6V*
(intervalos de 0,2V*)

8

Low voltage reconnect
voltage (Tensão de
reconexão por baixa
tensão)

25,0V*

Usuário: 24,0*26,0V*
(intervalos de 0,2V*)

Item
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*Estes parâmetros consideram temperatura de 25 ºC, e se aplicam para sistemas em 24V.
Considere o dobro para sistemas de 48V.
NOTA: Quando o Modo de Saída está configurado como Battery (Bateria) e a tensão
na bateria está inferior à Low Voltage Disconnect Voltage (LVD – tensão de desconexão por baixa tensão) o sistema automaticamente mudará o Modo de Saída para
Utility (Rede).

2) Interface de configuração avançada – para técnicos qualificados:
OPERAÇÃO
Passo 1: Na Interface de Monitoramento, aperte e segure os botões

+

por 2 segundos.

Passo 2: Aperte o botão

e segure por 2 segundos na Interface de Configuração.

Passo 3: Aperte o botão

para acessar cada parâmetro.

Passo 4: Aperte botão

para sair das configurações avançadas.

Configuração:
Nome do Parametro

Padrão de
Fábrica

Valores Possíveis

9

Boost Charging Time (Tempo de
Carga Rápida)

30min

30/60/120/180min

10

Boost Charging Voltage (Tensão de
Carga Rápida)

AGM: 28,8V* GEL:
28,4V*
FLD: 29,2V*
USER: 28,8V*

Usuário: 25,0~29,6V*
(intervalos de 0,2V*)

11

Boost Voltage Reconnect (Tensão
de Entrada na Carga Rápida)

26,4V*

Usuário: 25,0~28,0V*
(intervalos de 0,2V*)

12

Float Charging Voltage (Tensão de
Flutuação)

27,6V*

Usuário: 26,0~28,0V*
(intervalos de 0,2V*)

13

Over Voltage Reconnect Voltage
(Tensão de Reconexão por Sobretensão)

30,0V*

Usuário: 29,0~31,0V*
(intervalos de 0,2V*)

14

Over Voltage Disconnect Voltage
(Tensão de Desconexão por Sobretensão)

32,0V*

Usuário: 31,0~32,2V*
(intervalos de 0,2V*)

15

Secundáriay module OFF voltage
(Tensão de Desconexão do Módulo
Secundário)

28,0V*

16

Secundáriay module ON voltage
(Tensão de Reconexão do Módulo
Secundário)

24,0V*

17

Dry connect ON voltage (Tensão de
Ligação do Contato-seco)

22,2V*

Item
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Nome do Parametro

Padrão de
Fábrica

Valores Possíveis

18

Dry connect OFF voltage (Tensão de Desconexão do Contato-seco)

24,0V*

Usuário: 24,0~26,5V*
(intervalos de 0,2V*)

19

Max. charging current (Máxima
corrente de carga)

60,0A◆

15,0~60,0◆

20

Power saving mode (Modo de
economia de energia)

OFF (desligado)

ON/OFF (ligado/desligado)

21

Clear fault (Resetar as falhas)

OFF (desligado)

ON/OFF (ligado/desligado)

22

Clear the accumulated energy
(Limpar a Energia Acumulada)

OFF (desligado)

ON/OFF (ligado/desligado)

23

Total battery capacity (Capacidade Total das Baterias)

600AH

100~4000AH
(intervalos de 100AH)

24

Software version (Versão do
software)

U-1.0

-

Item

LCD

*Os parâmetros de temperatura são a 25 ºC, sistema de 24V (o dobro para sistema de 48V).
◆ Para cada modelo da linha UPower, há uma corrente máxima de carga. Consulte a seção
de Especificações Técnicas para mais detalhes.

NOTAS:
15/16: Tensão de des/reconexão do módulo secundário

As tensões do módulo secundário somente terão efeito quando o modo de entrada for Solar
Priority (prioridade solar) ou Utility Priority (prioridade rede).

20: Modo de economia de energia

Quando este parâmetro está ativado, o inversor entrará em modo de economia de energia. Neste
modo, o inversor desliga a saída se as cargas totais estiverem abaixo de 70W. Após o desligamento, o inversor começará a detectar cargas novamente após 10 segundos. Se a carga detectada
superar 70W, o inversor ligará novamente a saída. Caso seja inferior a 70W, manterá a saída desligada. Este ciclo se repete de 10 em 10 segundos sempre que houver alguma carga na saída do
inversor.
Atenção: não use o Modo de economia de energia quando estiver usando cargas abaixo de
70W, pois elas serão desligadas neste modo.

21: Resetar as falhas

Ao ocorrer uma falha de curto-circuito ou sobrecarga na saída CA, esta função reseta a falha e faz
com que o inversor volte a operar.
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3.5 Outras Funções
1) Ajuste de tensão e frequência de saída

Interface Interface Interface
Relé
Remoto
Sensor de
Temperatura

• Quando a Chave 1 está no estado “ON” (ligado), a tensão de saída selecionada é de 230VCA. Caso
contrário, a tensão de saída será de 220VCA;
• Quando a Chave 2 está no estado “ON” (ligado), a frequência de saída selecionada é de 60HZ.
Caso contrário, a frequência de saída será de 50HZ;

NOTA: Caso seja necessário ajustar a tensão ou frequência de saída do inversor/controlador, desligue o aparelho, faça os ajustes, e religue-o novamente.

18
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2) Interface Relé
Controle Interno

Interface Relé

Relé

Princípio de funcionamento: Quando a bateria atinge a Low Voltage Disconnect Voltage (LVD –
Tensão de desconexão por baixa tensão), a bobina do relé é energizada, e a chave é ligada. Este
contato pode energizar chaves de 125VCA /1A ou 30VCC/1A. Esta interface pode ser utilizada
para ativar geradores em sistemas híbridos.

3) Interface Remoto
Tensão de entrada da interface remoto: 3.3~12V
1 - Ao aplicar neste terminal uma tensão Vi por um período de 2,5 a 10 segundos, o estado de
saída (ligado/desligado) da saída CA é desligado (caso esteja ligado, é desligado; caso esteja
desligado, é desligado)
2 - Ao aplicar neste terminal uma tensão Vi por um período superior a 10 segundos, a saída
CA ficará ligada enquanto a tensão Vi persistir. Caso a tensão Vi seja interrompida, a saída CA
será desligada

Fonte de tensão externa
UCC

Interface Remoto
Acoplador óptico
Controle Interno

Esta interface pode ser utilizada para ligar ou desligar remotamente a saída CA a partir de uma
fonte de tensão externa.
NOTA: Para alterar o valor da tensão de entrada, basta alterar o valor da resistência R
no circuito acima.
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4. Proteção
Proteção

Funcionamento

Limite de Corrente do
Arranjo FV

Quando a corrente de carga do arranjo FV ultrapassa o seu valor nominal, o inversor/carregador
a ajusta para o seu valor nominal.
NOTA: Quando os módulos fotovoltaicos estão em série, certifique-se de que a tensão de circuito aberto do arranjo fotovoltaico não ultrapasse a máxima tensão de circuito aberto do inversor/
carregador. Caso contrário, o inversor/carregador será danificado.

Curto-circuito no
Arranjo FV

Quando o arranjo fotovoltaico não está carregando, e entra em curto-circuito, o inversor/carregador não será danificado.

Polaridade Reversa no
Arranjo FV

Proteção completa contra polaridade reversa no arranjo fotovoltaico. Após detectada uma
conexão errada, reconecte os cabos corretamente para que o inversor/carregador volte a operar
normalmente.
NOTA: O inversor/carregador será danificado se a potência do arranjo fotovoltaico for 1,5 vezes
superior à sua potência de carga nominal, mesmo que a polaridade esteja correta.

Carregamento Reverso
Noturno

Impede que as baterias energizem o arranjo fotovoltaico à noite.

Sobretensão na entrada Utility

Quando a tensão na entrada Utility excede 280V, o inversor/carregador interrompe o carregamento.

Subtensão na entrada
Utility

Quando a tensão na entrada Utility fica abaixo de 160V, o inversor/carregador interrompe o
carregamento.

Sobretensão na
bateria

Quando a tensão na bateria atinge o valor da Over Voltage Disconnect Voltage (Tensão de Desconexão por Sobretensão), o inversor/carregador vai interromper o carregamento para proteger
a bateria contra sobrecargas.

Descarga profunda na
bateria

Quando a tensão na bateria atinge o valor da Low Voltage Disconnect Voltage (Tensão de
Desconexão por Baixa Tensão), o inversor/carregador vai interromper a carga para proteger a
bateria contra descargas muito profundas.

Curto-circuito na saída
CA

A saída CA será automaticamente interrompida na ocorrência de um curto-circuito. Após o
curto, a saída de energia será reestabelecida após um breve intervalo. O primeiro intervalo é
de 5s, o segundo de 10s, e o terceiro de 15s. Se o curto-circuito persistir após três tentativas de
reconexão, o inversor/carregador desligará a saída CA. Reinicie o inversor/carregador somente
após eliminar o curto-circuito.

Sobrecarga na saída
CA

Sobrecarga
(vezes a potência
de uso contínuo)

1,2

1,5

1,8

2,0

Tempo
suportado

15min

30s

10s

5s

Tentativas de
reconexão

Superaquecimento

20

Primeira tentativa após 5s, segunda após 10s, e terceira após 15s

O inversor/carregador interromperá a carga ou descarga quando a temperatura interna for
superior à máxima temperatura de funcionamento. A carga ou descarga será reiniciada quando
a temperatura interna voltar ao normal.
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5. Resolução de Problemas
5.1 Falhas
Módulo

Código de
Falha

Falha

Indicador do
Módulo

Tensão baixa na bateria

Alarme

Indicador de
Falha

-

-

Alarme
soando

Ligado fixo

Tensão alta na bateria
Battery

Bateria muito
descarregada

Ícone da bateria
piscando

Erro de tensão nominal
Temperatura muito baixa

PV

Temperatura muito alta no
módulo PV
Falha de Comunicação

LED PV
piscando
rapidamente

Sobretensão na entrada

Utility

Tensão muito baixa na
entrada
Temperatura muito alta no
módulo Utility

LED Utiliy
piscando
rapidamente

Falha de Comunicação
Sobretensão na Saída CA
Baixa tensão na entrada
Inverter

Sobrecarga na saída CA

LED Inverter
piscando
rapidamente

Superaquecimento do
inversor
Falha de Comunicação

21

Distribuidor oficial no Brasil
Neosolar Energia Ltda .
www.neosolar.com.br

5.2 Solução

22

Falha

Solução

Tensão alta na bateria

Verifique a tensão nas baterias e desconecte o arranjo
fotovoltaico.

Bateria muito descarregada

Interrompa o uso da bateria, interrompendo a carga
ou mudando o modo de saída para Utility. Aguarde o
carregamento da bateria até que a tensão atinja o ponto
de LVR

Superaquecimento da bateria

O inversor/carregador desligará o sistema
automaticamente. O inversor/carregador voltará a
funcionar normalmente quando a temperatura da
bateria voltar ao normal.

Superaquecimento do inversor

O inversor/carregador desligará o sistema
automaticamente. O inversor/carregador voltará a
funcionar normalmente quando a temperatura do
inversor voltar ao normal.

Sobrecarga na saída CA

1) Diminua a quantidade de cargas CA
2) Reinicie o dispositivo. Ajuste o parâmetro CFA para
ON (ligado).

Curto-circuito na saída CA

1) Verifique cuidadosamente as conexões das cargas.
Elimine possíveis cabos descascados, peças metálicas
que possam encostar nos condutores, e quaisquer
outras possíveis fontes de curto-circuito
2) Reinicie o dispositivo. Ajuste o parâmetro CFA para
ON (ligado).
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6. Manutenção
1) As inspeções e manutenções a seguir devem ser realizadas pelo menos duas vezes ao
ano para que o sistema mantenha seu alto desempenho e durabilidade.
• Certifique-se de que o inversor/carregador está firmemente fixado, em um ambiente limpo e
livre de umidade.
• Certifique-se de que não haja nada obstruindo a circulação de ar ao redor do inversor/carregador.
Limpe qualquer sujeira ou partículas acumuladas sobre o radiador.
• Verifique todos os cabos que estão expostos ao tempo para garantir que o isolamento não
tenha sido danificado por efeito das intempéries. Substitua cabos que estiverem com isolamento
danificado.
• Inspecione todos os terminais. Identifique quaisquer conexões frouxas, quebradas ou queimadas.
Aperte todas as conexões.
• Verifique se os indicadores LED estão de acordo com o esperado. Preste atenção a quaisquer
indicadores de falha ou acendimento irregular dos LEDs. Aja conforme a seção Solução de
Problemas caso necessário.
• Certifique-se de que todos os componentes do sistema estejam corretamente aterrados, com
conexões firmes.
• Certifique-se de que todos os terminais estejam livres de corrosão, com isolamento intacto, sem
sinais de queimadura, derretimento ou descoloração. Aperte todos os terminais com o torque
indicado.
• Limpe quaisquer sinais de sujeira, acúmulo de insetos ou sinais de corrosão do sistema.
• Verifique as condições dos Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) do sistema. Caso
necessário, faça a substituição dos DPS.
ATENÇÃO: Risco de choques elétricos!
Certifique-se de que todas as fontes de energia estão desconectadas antes de fazer
qualquer intervenção no sistema.
2) A garantia não se aplica nas seguintes condições:
• Danos causados por uso indevido ou instalação em um ambiente impróprio.
• Corrente, tensão ou potência, do arranjo fotovoltaico ou da carga, que excedam os valores
nominais do inversor/carregador.
• Caso o inversor/carregador esteja operando em uma temperatura ambiente acima da
Temperatura Ambiente de Funcionamento.
• Caso o usuário tenha aberto o inversor/carregador ou tentado fazer algum reparo por conta
própria.
• Caso o inversor/carregador tenha sido danificado por elementos naturais como descargas
atmosféricas (raios).
• Caso o inversor/carregador tenha sido danificado durante o transporte.
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7. Especificações Técnicas
Item

UP
1000-M3212

UP
1000-M3222

UP
1500-M3222

UP
2000-M3322

Tensão do banco de baterias

12VCC

24VCC

Faixa de tensão de entrada das
baterias

10,8~16VCC

21,6~32VCC

UP
3000-M3322

UP3000-M6322

Saída do Inversor
Potência de Saída (funcionamento contínuo)

800W

800W

1200W

1600W

2400W

2400W

Potência de Saída (15 min)

1000W

1000W

1500W

2000W

3000W

3000W

Sobrecarga (5 seg)

1600W

1600W

2400W

3200W

4800W

4800W

Potência Máxima de Surto

2000W

2000W

3000W

4000W

6000W

6000W

95%

95%

Faixa de tensão de saída

220VCA±3%, 230VCA (-7%~+3%)

Frequência de saída

50Hz/60Hz

Formato de onda

Onda Senoidal Pura

Distorção Harmônica Total
Eficiência do Inversor

≤3% (12V ou 24V, carga resistiva)
91%

94%

95%

Tempo de Transferência

95%

20 milisegundos
Entrada da Rede
160VCA~280VCA (faixa de tensão de trabalho)
170VCA~270VCA (faixa de tensão de partida)

Faixa de tensão de entrada
Corrente máxima de carga da
rede

20A

20A

20A

30A

30A

30A

Carregamento Solar
100V*
92V◆

60V*
46V◆
390W

780W

780W

Máxima Corrente de Carga

30A

30A

30A

Tensão de Equalização

14,6V

29,2V

Tensão de Carga Rápida

14,4V

28,8V

Tensão de Flutuação

13,8V

27,6V

Máxima Tensão de Circuito-Aberto
Máxima Potência de Entrada

150V*
138V*
780W

780W

1500W

30A

30A

60A

≤0,8A

≤0,8A

Eficiência do MPPT

≤99.5%

Eficiência de conversão de carga

≤98%

Coeficiente de compensação de
temperatura

-3mVºC/2V (Padrão)
Outros

Consumo em Stand-by

≤1,2A

≤0,6A

≤0,6A

≤0,8A

Grau de Proteção

IP30

Umidade Relativa

< 95% (N.C.)

Temperatura Ambiente de
Funcionamento

-20ºC~50ºC (100% de potência)
Parâmetros Físicos

Dimensões

386×300×126mm

444×300×126mm

Dimensão de montagem
Diâmetro do furo de montagem
Peso

518×310×168mm

230mm
Φ8mm
7,3kg

7,3kg

7,4kg

8,5kg

9,2kg

14,9kg

*Na temperatura ambiente mínima
◆ À temperatura ambiente de 25ºC
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Item

UP
3000-M2142

UP
3000-M6142

Tensão do banco de baterias
Faixa de tensão de entrada
das baterias

UP
UP
5000-M6342 5000-M8342

UP
5000M10342

48VCC
43,2~64VCC
Saída do Inversor

Potência de Saída
(funcionamento contínuo)
Potência de Saída (15 min)
Sobrecarga (5 seg)
Potência Máxima de Surto
Faixa de tensão de saída
Frequência de saída
Formato de onda
Distorção Harmônica Total
Eficiência do Inversor
Tempo de Transferência

2400W

2400W

4000W

4000W

4000W

3000W
4800W
6000W

3000W
5000W
5000W
4800W
8000W
8000W
6000W
10000W
10000W
220VCA±3%, 230VCA (-7%~+3%)
50Hz/60Hz
Onda Senoidal Pura
≤3% (24V ou 48V carga resistiva)
95%
20 milisegundos

5000W
8000W
10000W

Entrada da Rede
160VCA~280VCA (faixa de tensão de trabalho)
170VCA~270VCA (faixa de tensão de partida)
15A
30A
30A
30A
150V*
200V*
138V◆
180V◆
3000W
3000W
4000W
5000W
60A
60A
80A
100A
58,4V
57,6V
55,2V
≥99,5%

Faixa de tensão de entrada
Corrente máxima de carga
Máxima Tensão de
Circuito-Aberto
Máxima Potência de Entrada
Máxima Corrente de Carga
Tensão de Equalização
Tensão de Carga Rápida
Tensão de Flutuação
Eficiência do MPPT
Eficiência de conversão de
carga
Coeficiente de compensação
de temperatura

15A

1040W
20A

≥98%

-3mV/ºC/2V (Padrão)
Outros

Consumo em Stand-by

≤0,6A

≤0,6A

Grau de Proteção
Umidade Relativa
Temperatura Ambiente de
Funcionamento

≤0,8A

≤0,8A

≤0,8A

IP30
< 95% (N.C.)
-20ºC~50ºC (100% de potência)
Parâmetros Físicos

Dimensões

444×300×126mm

518×310×168mm

Dimensão de montagem
Diâmetro do furo de
montagem
Peso

230mm
Φ8mm
7,3kg

*Na temperatura ambiente mínima
◆ À temperatura ambiente de 25ºC
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614x315x178mm

14,7kg

16,6kg

17,5kg

17,8kg

Versão: V1.4
Sujeito a mudanças sem aviso prévio.
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