Alteração dos Parâmetros de
Sobretensão e Tensão Definida

Inversores Monofásicos Canadian Solar

Os procedimentos a seguir, serão aplicados para os inversores monofásicos da Canadian Solar:
- CSI-3K-S22002-E
- CSI-3K-S22002-ED
- CSI-5KTL1P-FL
- CSI-5K-S22002-E
- CSI-5K-S22002-ED
- CSI-7K-S22002-ED
- CSI-9K-S22002-ED

1. FAÇA DOWNLOAD DO APLICATIVO

Escaneie o QR CODE e baixe o CSI Cloud Pro. Toda alteração de
parâmetro é realizada através do aplicativo.

2. CONEXÃO DO DATALOGGER AO INVERSOR
Com o inversor completamente desenergizado, faça a conexão do datalogger. Verifique
a numeração dos terminais para que a conexão seja feita com sucesso.
NOTA: O dispositivo deve ser mantido longe de objetos metálicos e de dispositivos
eletrônicos que emitem um grande campo magnético. Paredes de metal ou concreto
prejudicam a qualidade da comunicação. Após conectar o datalogger, poderá ligar o
inversor.

3. CONEXÃO DO SEU SMARTPHONE AO INVERSOR

• Pressione o botão RESET do Datalogger uma vez por um
segundo.
• Conecte o seu smartphone na rede do inversor. A rede é
identificada como AP_NNNNNNN. A senha para acessar a rede
está na caixa do datalogger, identificado com “PWD”.

• No aplicativo, na barra inferior, clique em “Aplicação”.
• Em seguida, clique em “Modo Local”
• Escaneie o QR Code presente no datalogger ou na caixa
de datalogger.
• Pronto! Você estará em modo de configuração do seu
inversor.

4. ALTERAÇÕES DOS PARAMETROS DO INVERSOR

• Através dessa página é possível checar todos os dados
elétricos do inversor e suas possíveis falhas.
• Para alteração e visualização dos parâmetros, é
necessário clicar em “Parâmetros” na barra inferior.
Será necessário inserir a senha composta por uma
sequência de seis zeros: 000000

• Caso seja bem-sucedido, você verá a página ao lado.
• Clique em “Todos” e Selecione “Proteção de Grade”.

• Para iniciar a alteração dos parâmetros, certifique-se de deixar o lado AC do inversor
desligado.
• A alteração de sobretensão envolve quatro parâmetros
a. Verificar o Padrão ABNT NBR: Seleção padrão (ABNT NBR)
b. Valor de sobretensão da Rede Nível 1 (Valor da sobretensão desejada)
c. Valor de sobretensão da Rede Nível 2 (Repedir o valor do item ‘b’)
d. Tensão (Brasil) (Item ‘b’ + 5)
a. Selecionar Padrão

b. Sobretensão 1

c. Sobretensão 2

d. Tensão (Brasil)
• Para este parâmetro, seu valor deve ser 5V menor daquele ajustado na sobretensão.
Ex.: Sobretensão = 270V
Tensão Brasil = 265V
• Este parâmetro se encontra na Aba “Padrão Especial”, dentro do submenu “Volt-Watt”.

• Feito isso, ligue o lado AC do inversor e seus parâmetros estarão ajustados.
OBS.: O parâmetro Tensão (Brasil) só deve ser alterado junto à alteração do parâmetro de
Sobretensão.
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