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Instalação

ATENÇÃO! RISCO DE VIDA:

Antes de iniciar a instalação desligue os disjuntores 
da instalação elétrica e o disjuntor do Padrão de 

Entrada da instalação.

1 - Tipos de Circuitos Monitorados

Escolha o Tipo de Circuito que será monitorado pelo 
Medidor. Importante lembrar que na instalação, a 
Seta de Iden�ficação do TC sempre deve ser 
posicionada  no mesmo sen�do do fluxo de energia. 

Os Tipos de Circuitos podem ser: 

  - Geração; 
  - Consumo; 
  - GRID.

Geração

Consumo

GRID 2 - Tipo de Instalação Elétrica

Escolha o �po de instalação elétrica: monofásica, 
bifásica ou trifásica.

INSTALAÇÃO MONOFÁSICA (Medidor)

1. Conecte o Neutro (N) na entrada «Vn» do Medidor;
2. Conecte a Fase 1 (F1) na entrada «V1» do Medidor.

INSTALAÇÃO MONOFÁSICA (TC)

1. Instale o TC na «Fase 1 (F1)» do circuito;
2. Conecte o fio branco do TC na entrada «S1» da 
Medição de Corrente «I1», e o fio preto na entrada 
«S2» da Medição de Corrente «I1».

INSTALAÇÃO BIFÁSICA (Medidor)

1. Conecte o Neutro (N) na entrada «Vn» do Medidor;
2. Conecte a Fase 1 (F1) na entrada «V1» do Medidor;
3. Conecte a Fase 2 (F2) na entrada «V2» do Medidor.

INSTALAÇÃO BIFÁSICA (TC)

1. Instale o TC na «Fase 1 (F1)» do circuito;
2. Conecte o fio branco do TC na entrada «S1» da 
Medição de Corrente «I1», e o fio preto na entrada 
«S2» da Medição de Corrente «I1»;
3. Instale o TC na «Fase 2 (F2)» do circuito;
4. Conecte o fio branco do TC na entrada «S1» da 
Medição de Corrente «I2», e o fio preto na entrada 
«S2» da Medição de Corrente «I2».

O TC deve estar instalado no circuito elétrico de 
geração, ou seja, no circuito entre o Inversor e o 
Quadro de Distribuição da instalação elétrica. Não 
pode haver nesse circuito nenhum equipamento que 
consuma energia elétrica.

O TC deve ser instalado no circuito elétrico de 
consumo. Não pode haver nesse circuito nenhum 
equipamento que gere energia elétrica.

O TC deve ser instalado no mesmo circuito elétrico 
que o medidor da concessionária de energia elétrica.

ATENÇÃO!

Para que o monitoramento funcione corretamente é 
essencial que o(s) TC(s) sejam instalados no sen�do 

correto.

ATENÇÃO! Orientação do TC:

O TC possui adesivos que auxiliam a instalação. Siga 
a orientação do adesivo. É importante lembrar que 

a seta sempre fica apontada para à CARGA do 
circuito.
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5. Depois aparecerá, no display, o parâmetro      
«..\CT Primary». 
Use o botão           para alterar o valor de cada dígito e 
o botão         para passar para o próximo dígito. Ao 
alterar o valor do úl�mo digito, aperte     para 
confirmar. Lembrando que o valor digitado deve 
corresponder à corrente nominal do enrolamento 
primário do TC. Após aparecerá a mensagem: Save 
Se�ngs?. Aperte             para confirmar.
6. Para sair aperte            e em seguida aperte            .
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Dúvidas ou Sugestões?

Entre em contato conosco!

WhatsApp: (31) 98648-4001

E-mail: suporte@solarview.net.br

Rua Conceição do Mato Dentro, 245, sala 12
Belo Horizonte - MG

SolarView - AWC Tecnologia LTDA

INSTALAÇÃO TRIFÁSICA (Medidor)

1. Conecte o Neutro (N) na entrada «Vn» do Medidor;
2. Conecte a Fase 1 (F1) na entrada «V1» do Medidor;
3. Conecte a Fase 2 (F2) na entrada «V2» do Medidor;
4. Conecte a Fase 3 (F3) na entrada «V3» do Medidor.

INSTALAÇÃO TRIFÁSICA (TC)

1. Instale o TC na «Fase 1 (F1)» do circuito;
2. Conecte o fio branco do TC na entrada «S1» da 
Medição de Corrente «I1», e o fio preto na entrada 
«S2» da Medição de Corrente «I1»;
3. Instale o TC na «Fase 2 (F2)» do circuito;
4. Conecte o fio branco do TC na entrada «S1» da 
Medição de Corrente «I2», e o fio preto na entrada 
«S2» da Medição de Corrente «I2»;
5. Instale o TC na «Fase 2 (F3)» do circuito;
6. Conecte o fio branco do TC na entrada «S1» da 
Medição de Corrente «I3», e o fio preto na entrada 
«S2» da Medição de Corrente «I3»;

3 - Conexão ao Datalogger

Conecte o Cabo de Comunicação no ‘Medidor’ nos 
bornes «0V»,«D0/-» e «D1/+» do Medidor. (Figura 
abaixo)

Configuração

ATENÇÃO!

Ligue o disjuntor do Padrão de Entrada e os demais 
disjuntores dos circuitos, para energizar o Medidor. 

Através dos botões e do display gráfico no painel 
frontal do Medidor pode-se visualizar os parâmetros 
e os valores coletados nas medições .

ATENÇÃO! Sinal da Potência A�va:

Verifique se a Potência A�va do Medidor é nega�va 
quando a energia é exportada para Rede, e posi�va 
quando a energia é importada da Rede. Caso não 
esteja coerente confira a orientação de instalação 

do(s) TC(s).

1 - Medições
2 - Alterar Tipo de Sistema

É possível selecionar o �po de sistema Monofásico, 
Bifásico ou Trifásico. 

Siga o procedimento abaixo:

1. Pressione           e           por 3 segundos para entrar 
no Modo Configuração, o display irá apresentar a tela 
«Password»;
2. Selecione a senha «0010»:
Use o botão           para alterar o valor de cada dígito e 
o botão        para passar para o próximo dígito. Ao 
alterar o valor do úl�mo digito, aperte     para 
confirmar o valor da senha;

3. A primeiro parâmetro que irá aparecer é «Wiring». 
Aperte            para alterarmos o �po de sistema;
4. Em «Wiring\Type», use o botão      para          
selecionar o �po de sistema:

Monofásico - «1PH2W L-N» (Fase e Neutro);
Bifásico - «1PH2W L-L» (Fase e Fase);
                 «1PH3W L-L-N» (Fase, Fase e Neutro);
Trifásico - «3PH3W» (Fase, Fase e Fase);
                  «3PH4W» (Fase, Fase, Fase e Neutro);

5. Aperte             para confirmar o �po de sistema.
6. Em «Wiring\VT» aperte     para selecionar a        
opção «Direct-NoVT»;
7. Em «Wiring\CT», use o botão           para selecionar 
a quan�dade e como serão usados os TCs. Se o seu                       
sistema for Monofásico selecione «1CT on I1», se for 
Bifásico selecione «1CT on I1» (sem Neutro) ou  
«2CTs on I1, I2» (com Neutro) e se for Trifásico 
selecione «3CTs on I1, I2, I3». Aperte      para        
confirmar. Após aparecerá a mensagem: Save 
Se�ngs?. Aperte             para confirmar.
8. Para sair aperte            e em seguida aperte            .  

3 - Alterar Transformador de Corrente
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O Medidor deve ser configurado de acordo com a 
corrente nominal do enrolamento primário do TC 
instalado.

Siga o procedimento abaixo:

1. Pressione           e           por 3 segundos para entrar 
no Modo Configuração, o display irá apresentar a tela 
«Password»;
2. Selecione a senha «0010»:
Use o botão           para alterar o valor de cada dígito e 
o botão        para passar para o próximo dígito. Ao 
alterar o valor do úl�mo digito, aperte     para 
confirmar o valor da senha;
3. Através do botão      vá na opção «CT & VT                
Ra�o» e selecione-a apertando            ;
4. Ao seleciona-lá aparecerá, no display, o parâmetro 
«..\CT Secondary». Usando o botão           selecione o 
valor (5A ou 1A) correspondente à corrente nominal 
do enrolamento secundário do TC. Após selecionar o 
valor, aperte            . 
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