
Acesse a documentação de configuração de 
Inversores capturando o código QR ou acessando o 
link abaixo:

is.gd/Configurar_inversores

Escolha o Fabricante e a Família de Inversor, e siga 
os procedimento indicados na documentação.

A

Guia Rápido                             
Datalogger

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

INSTALAÇÃO >>>>>>>>>  PASSO 2  <<<<<<<<<
ENERGIZE O DATALOGGER

Conecte a fonte de alimentação de 12V ao Datalogger, 
e ligue-a na tomada. Alimentação da fonte:                    
110 - 240V .CA

DÚVIDAS OU SUGESTÕES?
Para suas dúvidas, assista os tutoriais explica�vos 
sobre a configuração do Datalogger e/ou veja o nosso 
FAQ,  capturando o código QR ou acessando o link 
abaixo:

  is.gd/datalogger_suporte

  is.gd/datalogger_FAQ

Ou entre em contato conosco!

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:00 às 17:00 

         WhatsApp: (31) 3958-7510

         Telefone: (31) 98648-4001

E-mail: suporte@solarview.com.br

Rua Professor José Vieira de Mendonça, 45
Engenho Nogueira, Belo Horizonte - MG

SolarView - AWC Tecnologia LTDA

 >>>>>>>>>  PASSO 3  <<<<<<<<<
CONECTE-SE A REDE DO 

DATALOGGER

U�lizando um computador ou smartphone conecte-se 
à rede wireless gerada para iniciar a configuração. 

O nome da rede (SSID) é: uboxAP_000000000000

000000000000 representa o número de série do 
Datalogger, como mostra o Item A da figura abaixo.

>>>>>>>>>  PASSO 4  <<<<<<<<<
CONFIGURE O DATALOGGER

>>>>>>>>>  PASSO 1  <<<<<<<<<
CONFIGURE O INVERSOR

>>>>>>>>>  PASSO 5  <<<<<<<<<   
CRIE UMA UNIDADE 

CONSUMIDORA
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Instalação e Configuração

Após configurar o Datalogger, entre no portal de 
monitoramento, acessando:

my.solarview.com.br

Faça o login com seu e-mail e senha.

Em seguida, selecione a opção ‘Administrar’ e clique 
em ‘Adicionar Unidade’ para criar uma nova Unidade 
Consumidora, depois siga com os procedimentos 
indicados.

Crie uma nova Unidade Consumidora entrando no 
Menu Principal (      ), que fica no canto superior 
esquerdo da página. 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

ubox.com

Abra uma guia anônima em seu navegador de 
internet (preferencialmente, use o Mozilla Firefox) e 
acesse o endereço abaixo. 

 ATENÇÃO! 

Antes de executar o PASSO 3, desabilite o 
pacote de dados 3G/4G se es�ver u�lizando 
um smartphone para configurar o Datalogger.

 ATENÇÃO! 

A rede gerada fica habilitada por 15 MINUTOS, 
após ligar o Datalogger. Se a configuração não 
for concluída durante esse tempo, reinicie-o.

 ATENÇÃO! 

Lembre-se que nesta etapa o Datalogger deve 
estar conectado ao Inversor e o ID do Inversor 
deve estar configurado, conforme o PASSO 1.

Se não �ver uma conta de Integrador, crie uma 
clicando em ‘Integrador, cadastre-se aqui’. 
Preencha com seus dados e clique em ‘Salvar’.

 ATENÇÃO! 
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