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 Observações Importantes 
 
 
 
• As especificações do produto estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Todas as medidas 

foram tomadas para que este documento esteja completo, preciso e atualizado. Porém, revisores 

deste documento, instaladores e equipes de serviço devem ter ciência de que a Canadian Solar se 

reserva o direito de realizar alterações sem aviso prévio e não se responsabilizará por danos, sejam 

eles indiretos, incidentais ou causados por observância do material apresentado, inclusive, entre 

outras possibilidades, omissões, erros tipográficos, erros de aritmética ou erros de listagem no 

material que acompanha este documento. 

 

• A Canadian Solar não se responsabiliza pela omissão de clientes no cumprimento das instruções 

de instalação correta e não se responsabiliza por sistemas relacionados pertinentes ao 

equipamento da Canadian Solar. 

 

• O cliente assume inteira responsabilidade por todas as alterações feitas no sistema. Portanto, toda 

alteração, manipulação ou troca de hardware ou software não autorizada expressamente pelo 

fabricante constitui cancelamento imediato da garantia. 

 

• Devido às inúmeras configurações de sistema e ambientes de instalação possíveis, é essencial 

verificar o cumprimento das seguintes condições: 

• Se há espaço suficiente e adequado para abrigar o equipamento. 

• Ruído aéreo produzido dependendo do ambiente. 

• Possíveis riscos de incêndio. 

 

• A Canadian Solar não se responsabiliza por defeitos ou problemas de funcionamento decorrentes 

de: 

• Uso incorreto do equipamento. 

• Deterioração decorrente de transporte ou determinadas condições ambientais. 

• Realização incorreta de manutenção ou omissão de manutenção. 

• Adulterações ou reparos não seguros. 

• Uso ou instalação por equipe não qualificada. 

 

• Este produto contém tensões letais e deve ser instalado por uma equipe de manutenção ou reparo 

elétrico qualificada que tenha experiência no manuseio de tensões letais. 
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1. Introdução  

 

1.1 Descrição do Produto 

 

Os inversores trifásicos da Canadian Solar convertem a corrente direta das células fotovoltaicas em 

corrente alternada capaz de satisfazer cargas locais bem como alimentar a rede de distribuição de 

energia. 

Este manual descreve o modelo de inversor trifásico relacionado abaixo: 

CSI-100KTL-GI-E, CSI-125KTL-GI-E 

 

 
 

 1. Introdução 
 

1.2 Desembalagem e armazenagem 

 

O inversor vem com todos os acessórios em uma caixa. 

Ao desembalar, verifique se todas as peças relacionadas abaixo estão presentes: 

 

 

 

Nº da peça Descrição Número Observações 

1 Inversor 1  

2 Placa traseira 1  

3 Parafuso de fixação 2 
Parafuso hexagonal 

M6*12 

4 Conector de CC 16/20. 100K*16, 125K*20 

5-1 Parafuso hexagonal 4 
Parafuso hexagonal M 

10*40 

5-2 Porca hexagonal 4  

5-3 Arruela 4  

6 Manual do usuário 1  

 

Lista do conteúdo da embalagem do inverso

Luzes LED 

Visor LCD 

4 botões 

Figura 1.1 Visão frontal 

Interruptor 
CC 

Figura 1.2 Visão inferior 

COM Saída CA 

Entrada 
DC 

COM 

Interruptor 
CA 

Abert
ura 
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1. Introdução  

 

1.2.1 Armazenagem 

 

Se o inversor não for instalado imediatamente, as instruções de armazenagem e condições 

ambientais são as seguintes: 

• Use a caixa original para reembalar o inversor e feche-a com fita adesiva com o dessecante dentro 

da caixa. 

• Guarde o inversor em lugar limpo e seco sem poeira nem sujeira. A temperatura de armazenagem 

deve estar entre -40 e 158 F (-40 - 70C) e a umidade deve estar entre 0 e 100% sem condensação. 

• Não empilhe mais que dois (2) inversores em um palete. Não empilhe mais que 2 paletes. 

• Mantenha a(s) caixa(s) fora do alcance de materiais corrosivos, para evitar danos no gabinete do 

inversor. 

• Inspecione a embalagem periodicamente. Se a embalagem estiver danificada (molhada, roída por 

pragas etc.), refaça-a imediatamente. 

• Guarde os inversores em uma superfície plana e firme, não inclinados nem de cabeça para baixo. 

• Após 100 dias de armazenagem, antes da instalação, é preciso verificar se o inversor e a caixa não 

apresentam danos físicos. Se for armazenado por mais de 1 ano, o inversor deve ser totalmente 

examinado e testado por uma equipe de manutenção ou reparos elétricos qualificada antes de ser 

usado. 

• Para ser reiniciado após um longo período sem uso, o equipamento deve ser inspecionado e, em 

alguns casos, é necessário remover toda a poeira e oxidação que houver dentro do equipamento. 

 

 

NÃO EMPILHE 

MAIS QUE 2 UNIDADES 
 

Figura 1.3 
 

 2. Instruções de segurança 
 

O uso incorreto acarreta risco de choque elétrico ou queimaduras. O manual deste produto contém 

instruções importantes que devem ser cumpridas durante a instalação e a manutenção. Leia as 

instruções com atenção antes de usar o aparelho e mantenha-as em lugar facilmente acessível para 

consultas futuras. 

2.1 Símbolos de segurança 
 

Os símbolos de segurança usados neste manual, que destacam possíveis riscos de segurança e 

informações importantes sobre segurança são os seguintes: 

 

 

ATENÇÃO: 

Este símbolo indica instruções de segurança importantes que, se não forem 

cumpridas corretamente, podem resultar em ferimento grave ou morte. 

 

OBSERVAÇÃO 

Este símbolo indica instruções de segurança importantes que, se não forem 

cumpridas corretamente, podem resultar em danos ao inversor ou sua destruição. 

 

ATENÇÃO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 

Este símbolo indica instruções de segurança importantes que, se não forem 

cumpridas corretamente, podem resultar em choque elétrico. 

 

ATENÇÃO, SUPERFÍCIE QUENTE 

Este símbolo indica instruções de segurança que, se não forem cumpridas 

corretamente podem resultar em queimaduras. 

 

2.2 Instruções gerais de segurança 

 

 

ATENÇÃO: 

Não conecte os terminais positivo (+) ou negativo (-) do painel fotovoltaico ao terra 

para evitar danos graves ao inversor. 

 

ATENÇÃO: 

Instalações elétricas devem ser feitas de acordo com padrões elétricos de segurança 

locais e nacionais. 

 

ATENÇÃO: 

Para reduzir o risco de incêndio, circuitos conectados ao inversor devem ter 

dispositivos de proteção contra sobretensão (OCPD) em circuitos derivados. 

 

AVISO 

O painel fotovoltaico (painel solar) fornece tensão CC quando exposto à luz. 
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 2. Instruções de segurança 

 

2.3 Advertência de uso 

 

O inversor foi construído de acordo com normas técnicas e de segurança. Use o inversor SOMENTE 

em instalações que cumpram os seguintes requisitos: 

1) O inversor deve ser instalado permanentemente. 

2) A instalação elétrica deve cumprir todas as regulamentações e padrões em vigor. 

3) O inversor deve ser instalado de acordo com as instruções fornecidas por este manual. 

4) O projeto do sistema deve cumprir as especificações do inversor. 

Ao iniciar o inversor, a Chave Principal de Alimentação da Rede (CA) deve ser ligada ANTES da 

chave CC. Ao desligar o inversor, a Chave Principal de Alimentação da Rede (CA) deve ser desligada 

ANTES da chave CC. 

 

2.4 Circuitos e Controles de Proteção 

 

Visando ao cumprimento de códigos e padrões aplicáveis, a linha do inversor trifásico Canadian Solar 

é equipada com circuitos e controles de proteção. 

Proteção anti-ilhamento: 

Ilhamento é uma situação em que o inversor continua produzindo energia mesmo que a rede de 
distribuição não esteja presente. Tantos os circuitos quanto o firmware são projetados para 
determinar se a rede de distribuição está presente mediante ajustes na frequência de saída do 
inversor. No caso de um sistema ressonante de 60Hz em que o inversor seja isolado da rede 
parcialmente, a programação do inversor detecta se há presença de condição ressonante ou se a 
rede de distribuição está mesmo presente. Também faz distinção entre inversores que operam em 
paralelo e a rede de distribuição. 

 3. Instalação 
 

 

3.1 Considerações ambientais 

 

3.1.1 Escolha do local para o inversor 

 

Ao escolher um local para o inversor, considere o seguinte: 

• A temperatura do dissipador de calor do inversor pode chegar a 167°F (75ºC). 

• O inversor é projetado para operar em temperatura ambiente entre -25 e 60ºC (-13°F e 140°F). 

• Se houver vários inversores instalados, é preciso manter um espaço livre mínimo de 500mm entre 

cada inversor e todo o resto do equipamento. A parte inferior do inversor deve estar pelo menos 

500mm acima do chão ou da superfície (ver Figura 3.1). 

• As luzes LED indicadoras de estado e o LCD do painel frontal do inversor não devem ser 

bloqueados. 

• Se o inversor estiver instalado em um espaço confinado, é preciso que haja ventilação adequada. 

 

 

 

OBSERVAÇÃO 

Nada deve ser colocado ou posicionado contra o inversor. 

 

 

AVISO 

Risco de choque elétrico causado pela energia armazenada nos capacitores do 

inversor. Não remova a tampa por cinco (5) minutos após o desligamento de todas as 

conexões de energia. Essa operação só pode ser realizada por um técnico de 

manutenção. A garantia pode perder a validade se a tampa for removida sem 

autorização. 

 

AVISO 

A temperatura da superfície do inversor pode chegar a 75°C (167°F). Para evitar risco 

de queimaduras, não encoste na superfície quando o inversor estiver ligado. O 

inversor deve ser instalado fora do alcance de crianças. 

 

ATENÇÃO: 

O inversor só permite entrada de corrente direta através do painel fotovoltaico. 

Qualquer outro tipo de fonte de corrente direta pode danificar o inversor. 

Figura 3.1 Distâncias obrigatórias entre inversores 
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3. Instalação  

 

3.1.1.1 Exemplos de instalações corretas e incorretas 

 

 

 
3.1.2 Outras considerações ambientais 

 

3.1.2.1 Consulte os dados técnicos 

 
Consulte a seção de especificações (seção 9) para avaliar outras condições ambientais (nível de 

proteção, temperatura, umidade, altitude etc.). 

 
3.1.2.2 Instalação vertical em parede 

 
Este modelo de inversor da Canadian Solar deve ser montado em posição vertical (ângulo de 90 

graus positivos ou 15 graus negativos). 
 

 3. Instalação 
 

3.1.2.3 Evite exposição direta à luz do sol 

 
Deve-se evitar instalar o inversor em lugar exposto à luz direta do sol. 

Exposição direta à luz do sol pode causar: 

• Limitação da saída de energia (com consequente diminuição da produção de energia pelo sistema). 

• Desgaste prematuro dos componentes elétricos/eletromecânicos. 

• Desgaste prematuro dos componentes mecânicos (gaxetas) e interface de usuário. 

 
3.1.2.4 Circulação do ar 

 
Não instale em ambientes pequenos e confinados onde não há livre circulação do ar. A fim de evitar 

superaquecimento, evite sempre que o fluxo de ar em volta do inversor seja bloqueado. 

 
3.1.2.5 Substâncias inflamáveis 

 
Não instale próximo a substâncias inflamáveis. Mantenha uma distância mínima de três (3) metros de 

tais substâncias. 

 
3.1.2.6 Áreas de convívio 

 
Não instale em áreas de convívio onde seja comum a presença prolongada de pessoas ou animais. 

Dependendo de onde o inversor for instalado (por exemplo, o tipo de superfície em volta do inversor, 

as características gerais do ambiente etc.) e a qualidade do fornecimento de eletricidade, o som 

emitido pelo inversor pode ser consideravelmente alto. 

 
3.2 Manuseio do produto 

Revise as instruções abaixo para manuseio do inversor: 

1. Os círculos vermelhos abaixo indicam recortes na embalagem do produto. 

Empurre os recortes para dentro para formar alças para transporte do inversor (ver Figura 3.3). 

 

2. É necessário que duas pessoas removam o inversor da caixa de transporte e remessa. Use as 

alças integradas ao dissipador de calor para remover o inversor da embalagem (vide Figura 3.4). 

Figura 3.3 Alças usadas no transporte do inversor mostradas pelo círculo em vermelho 

Figura 3.2 Locais de instalação recomendados 
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3. Instalação  
 

 

 

 

ATENÇÃO: 

Devido ao peso do inversor, contusões ou fraturas podem ocorrer se ele for erguido 

e montado incorretamente. Leve o peso do inversor em consideração durante o 

procedimento de montagem. Use uma técnica adequada para erguer o inversor 

durante a montagem. 

 
3.3 Montagem do inversor 

 
O inversor pode ser montado sobre a parede ou rack (prateleira de metal). Os furos de montagem 

devem ser compatíveis com a dimensão do quadro de fixação ou as dimensões mostradas na Figura 

3.5. 

 

 
 

 3. Instalação 
 

3.3.1 Montagem na parede 
 

Consulte a figura 3.6 e a figura 3.7. O inversor deve ser montado em posição vertical. As etapas de 
montagem do inversor são descritas abaixo. 

1. Consulte a Figura 3.6, faça furos para os parafusos de montagem de acordo com o diâmetro 

do furo do quadro de fixação com uma furadeira de precisão, sempre mantendo a furadeira 

perpendicular à parede. 

A profundidade máxima é de 90mm. 

2. O quadro de fixação deve estar em posição horizontal e os furos de montagem (Figura 3.6) 

marcados corretamente. Faça os furos na parede por cima das marcas. 

3. Use os parafusos de montagem para fixar o quadro na parede. 

 

4. Erga o inversor e pendure-o no quadro de fixação, em seguida faça-o deslizar para baixo de 

modo que se encaixe perfeitamente. 

 

5. Use parafusos inclusos na embalagem para prender o inversor ao quadro de fixação. 

 

Figura 3.4 Alças do inversor 

Figura 3.5 Montagem do inversor sobre a parede 

Figura 3.6 Montagem do inversor sobre a parede 

Suporte 

Parafusos de montagem adequados 

Figura 3.7 Instalação do inversor 

Figura 3.8 Fixação do inversor 
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3. Instalação  

 

3.3.2 Montagem em rack 
 

As etapas de montagem em rack são descritas abaixo. 

1) Escolha um local para o inversor 

• Graças ao seu nível de proteção NEMA4X, o inversor pode ser instalado ao ar livre ou em ambiente 

interno. 

• Quando o inversor estiver funcionando, a temperatura do gabinete e do dissipador de calor será 

mais alta. Não instale o inversor em um local exposto onde alguém possa encostar nele 

acidentalmente. 

• Não instale o inversor em locais de armazenagem de materiais inflamáveis ou explosivos. 

2) Ângulo de instalação 

Instale o inversor em posição vertical. Se não for possível montar o inversor em posição vertical, ele 

pode ser inclinado em ângulo vertical de 15 graus negativos. 

 

 
 

 3. Instalação 
 

3) Instale o painel de montagem 

1) Remova o quadro de fixação e os fixadores da embalagem. Marque a posição dos furos de 

acordo com as posições dos furos no quadro de fixação. 

 

 

 

2) Faça os furos de acordo com as marcas. É recomendado aplicar spray anticorrosão no furo 

para protegê-lo da corrosão. 

 

 

 

Figura 3.9 Ângulo de instalação correto 

Vertical Inclinação 
negativa 

Invertido Inclinação 
frontal 

Figura 3.11 Marque a posição do furo 

Figura 3.12 Fure com uma furadeira 

Figura 3.9 Ângulo de instalação correto 

Figura 3.12 Ângulo de instalação incorreto 
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3. Instalação  

 

3) Alinhe o painel de montagem com os furos, introduza o parafuso de combinação (M10X40) no furo 

do painel de montagem. Prenda bem o suporte na estrutura de metal com os fixadores inclusos. 

Pressione a porca com 35NM ou 36FT-LB de torque. 

 

 

 

 

4) Erga o inversor acima do quadro de fixação, em seguida faça-o deslizar para baixo para que se 

encaixe perfeitamente. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 3. Instalação 
 

3.4 Conexões Elétricas 

 

O inversor utiliza terminal fotovoltaico de ligação rápida. A tampa superior não precisa ser aberta 

durante a conexão elétrica de CC. As etiquetas da parte inferior do inversor estão descritas abaixo na 

tabela 3.1. Todas as conexões elétricas são apropriadas para o padrão local ou nacional. 

 

 

 

Peças Conexão 
Dimensão do 

cabo 
Torque 

Terminal CC Strings PV (12-10AWG) NA 

Terminal de 

aterramento 
Terra CA 3-1 AWG 10-20N.m 

Terminal de rede de 

distribuição 
Rede de distribuição 2-4/0 AWG 10-12N.m 

Terminal RS-485 Cabo de comunicação 22-12 AWG 0,6Nm 

Terminal RJ45 Cabo de comunicação Cabo de rede NA 

Terminal COM 
Adaptador de Wi-

Fi/celular 
NA NA 

Dispositivo de 

proteção contra 

sobretensão de CC 

NA NA NA 

 

Tabela 3.1 Símbolos de conexão elétrica 

 

 

 

A conexão elétrica do inversor deve ser feita de acordo com as etapas descritas abaixo: 

 

1. DESLIGUE a Chave Principal de Alimentação da Rede (CA). 

2. DESLIGUE a chave do isolador CC. 

3. Conecte o inversor à rede de distribuição. 

4. Monte o conector fotovoltaico e conecte-o ao inversor. 

Figura 3.13 Parafuso de montagem 

Figura 3.14 Montagem do inversor 
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3. Instalação  

 

3.4.1 Aterramento 

 

Para que haja proteção efetiva do inversor, dois métodos de aterramento devem ser aplicados. 

Conecte o cabo de aterramento CA (consulte a seção 3.4.3) Conecte o terminal de aterramento 

externo. 

 

Para conectar o terminal de aterramento ao dissipador de calor, siga os passos descritos abaixo: 

1) Prepare o cabo de aterramento: recomenda-se usar o cabo de cobre para uso ao ar livre. O fio 

de aterramento deve ter pelo menos metade da dimensão dos fios de energia. 

2) Prepare os terminais de cobre: M10. 

 

 

Importante: 

Se houver vários inversores em paralelo, todos os inversores devem ser conectados 

ao mesmo ponto de aterramento para eliminar a possível ocorrência de potencial de 

tensão entre os pontos de aterramento do inversor. 

 

3) Remova um pedaço suficiente de isolamento da ponta do cabo de aterramento (ver Figura 

3.15). 

 

 

 

 

Importante: 

B (comprimento do isolamento removido) é de 2mm a 3mm mais longo que A (área de 

crimpagem do terminal para o cabo OT). 

 

 3. Instalação 
 

4) Introduza o fio desencapado na área de crimpagem do terminal de cobre e use o alicate 

hidráulico para crimpar o fio no terminal (ver Figura 3.16). 

 

 

 

 

Importante: 

Depois de crimpar o fio no terminal, verifique se a conexão do fio com o terminal está 

bem firme. 

 
5) Remova o parafuso do ponto de aterramento do dissipador de calor. 

6) Conecte o cabo de aterramento ao ponto de aterramento do dissipador de calor e aperte o 

parafuso do aterramento com 6-8Nm de torque (vide Figura 3.17). 

 

 

 

Importante: 

Após a instalação do cabo de aterramento, aplique silicone ou tinta para reforçar o 

efeito anticorrosão. 

Figura 3.15 Distância suficiente 

Figura 3.16 Fio conectado 

Figura 3.17 Cabo fixo 

Parafuso de 
aterramento 
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3. Instalação  

 

3.4.2 Conecte o lado fotovoltaico do inversor 

 

ATENÇÃO: 

Antes de conectar o inversor, verifique se a tensão do circuito aberto do painel 

fotovoltaico está dentro do limite do inversor. Do contrário, o inversor poderá ser 

danificado. 

Máximo 1500V de CC – CSMOOKTL-GI-E, CSI-125KTL-GI-E 

 

ATENÇÃO: 

NÃO conecte o cabo positivo ou negativo do painel fotovoltaico ao aterramento. Isso 

pode causar danos graves ao inversor! 

 

ATENÇÃO: 

É OBRIGATÓRIO que a polaridade dos condutores de saída do painel fotovoltaico 

seja a mesma das etiquetas de terminal CC- e CC+ antes de conectar os condutores 

aos terminais do inversor. 

 

 

Use o cabo CC apropriado com o sistema fotovoltaico. 

 

Veja na tabela 3.1 o tamanho de fio aceitável para conexões de CC. O fio deve ser somente de cobre. 

As etapas de montagem dos conectores de CC são descritas abaixo. 

1. Desencape cerca de 7mm do fio de CC. Desenrosque a ponta do conector. (ver Figura 3.18) 

2. Introduza o fio no conector e no pino de contato. (vide Figura 3.19) 

3. Crimpe o pino de contato e o fio com um alicate de crimpagem apropriado (vide Figura 3.20). 

4. Introduza o conector de metal no outro conector e aperte a rosca com 3-4 Nm de torque (vide 

Figura 3.21). 

5. Meça a tensão fotovoltaica da alimentação CC com um multímetro, verifique a polaridade do 

cabo de alimentação CC (vide Figura 3.22) e verifique se cada tensão da sequência está dentro 

do intervalo de operação do inversor. Ligue o conector CC ao inversor até ouvir um leve som de 

clique, que indica que a conexão foi bem-sucedida (ver Figura 3.23). 
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ATENÇÃO: 

Se a entrada de alimentação CC for conectada em polaridade invertida, não acione a 

chave CC e remova os fios CC para não danificar o inversor. Danos causados por 

este motivo não são cobertos pela garantia. 

Solução: Espere até que a irradiância solar esteja baixa e a corrente fotovoltaica 

esteja abaixo de 0,5 A (normalmente no início da noite), em seguida posicione a 

chave CC em “off”, remova os conectores “+”, “-” para alterar a polaridade e religue os 

fios. 

 

Requisitos dos módulos fotovoltaicos por entrada MPPT (ponto de potência máxima): 

• Todos os módulos fotovoltaicos devem ser do mesmo tipo e potência. 

• Todos os módulos fotovoltaicos devem ser alinhados e inclinados de forma idêntica. 

• A tensão de circuito aberto do painel fotovoltaico jamais deve exceder a tensão máxima de 

alimentação do inversor, mesmo na temperatura mais fria prevista (ver Seção 9 “Especificações” e 

requisitos de tensão e corrente de alimentação). 

• Cada sequência conectada a um único MPPT deve conter o mesmo número de módulos 

fotovoltaicos conectados em série. 

Figura 3.18 Desenrosque a ponta do conector 
Figura 3.19 Introduza o fio na rosca do 

conector e no pino de contato 

Alicate de 
crimpagem 

Figura 3.20 Crimpe o fio no pino de contato Figura 3.21 Conector com rosca atarraxada 

Figura 3.22 Medição com multímetro 
Figura 3.23 Ligue os conectores 

de CC ao inversor 
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3.4.2.1 Aviso de perigo devido à alta tensão da conexão CC 

 

 

AVISO 

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 

 

Não encoste em um condutor CC energizado. As altas tensões presentes nos módulos fotovoltaicos 
quando expostos à luz apresentam risco de morte por choque elétrico em caso de contato físico com 
um condutor CC! 
Conecte os cabos CC do módulo fotovoltaico ao inversor somente conforme descrito neste manual. 
 

 

AVISO 

POSSÍVEIS DANOS CAUSADOS AO INVERSOR DEVIDO A SOBRETENSÃO 

 

A tensão de alimentação CC dos módulos fotovoltaicos não deve exceder a capacidade máxima do 
inversor (vide Seção 9 “Especificações”). 
Verifique a polaridade e a tensão de circuito aberto das sequências fotovoltaicas antes de conectar os 
cabos CC ao inversor. 
Confirme se a extensão da sequência e o intervalo de tensão estão corretos antes de conectar o cabo 
CC ao inversor. 

 
3.4.2.2 Segmento de fusíveis recomendado para cada canal ou conexão 
Cada sequência CC deve ser conectada diretamente ao inversor. 

 

 

O dimensionamento dos fusíveis das sequências deve ser levado em conta nas duas seguintes 
condições: 

1) A capacidade de corrente nominal do fusível selecionado não deve exceder a potência 

máxima dos fusíveis dos painéis fotovoltaicos. Consulte as especificações aplicáveis a este 

valor. 

2) A capacidade dos fusíveis é determinada com base na corrente da sequência do painel 

fotovoltaico e nas diretrizes de dimensionamento fornecidas pelo fabricante do painel ou por 

normas elétricas locais. Além disso, a capacidade máxima dos fusíveis não deve exceder a 

corrente máxima de alimentação do inversor. 
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3.4.3 Conectar o lado do inversor ligado à rede de distribuição 

 

 

ATENÇÃO: 

É necessário o uso de um dispositivo de proteção contra sobretensão entre o inversor 

e a rede. 

 

1) Conecte os três (3) condutores CA aos três (3) terminais CA marcados “LI”, “L2” e “L3”. 

Consulte as normas locais e tabelas de queda de tensão para determinar a dimensão e o tipo 

apropriados para o fio. 

2) Ligue o condutor de aterramento ao terminal marcado “PE” (sigla em inglês do aterramento de 

proteção, o terminal de aterramento). 

 
Dispositivo de proteção contra sobretensão no lado de CA 

Para proteger a linha de conexão CA do inversor, recomendamos instalação de dispositivo de 

proteção contra sobretensão e vazamento com as seguintes características indicadas na Tabela 3.2: 

 

 

OBSERVAÇÃO 

Use terminal de transferência AL-CU (bimetal) ou graxa antioxidante com terminais e 

cabos de alumínio. 

 

Inversor 
Tensão 

nominal (V) 

Corrente de saída 

nominal (Amps) 

Corrente do dispositivo de 

proteção (A) 

CSI-100KTL-GI-E 600 96 125 

CSI-125KTL-GI-E 600 120 150 

 
Tabela 3.2 Capacidade nominal dos dispositivos de proteção contra sobretensão da rede de 

distribuição 

 
3.4.3.1 Conecte o inversor à rede de energia 

 

Todas as instalações elétricas devem ser feitas de acordo com os padrões locais e o Código Elétrico 

Nacional® ANSI/NFPA70 ou Código Elétrico Canadense ® CSAC22.1. 

Os circuitos elétricos CA e CC são isolados do gabinete. Se houver determinação da seção 250 do 

Código Elétrico Nacional® ANSI/NFPA70, o instalador é responsável pelo aterramento do sistema. 

A tensão da rede de distribuição deve estar dentro do intervalo permitido. O intervalo operacional 

exato do inversor é especificado na Seção 9 “Especificações”. 

Figura 3.24 Porta fusíveis 
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3.4.3.2 Procedimento de fiação 

 

 

AVISO 

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. Antes de começar o procedimento de fiação, 

certifique-se de que o disjuntor tripolar esteja desligado e não possa ser religado. 

 

OBSERVAÇÃO 

Os componentes eletrônicos do inversor podem sofrer danos ou destruição devido ao 

contato com poeira e umidade se a abertura do gabinete for aumentada. 

 

AVISO 

Dois condutores conectados a um terminal apresentam risco de incêndio. Dois 

condutores conectados a um terminal podem pegar fogo. NUNCA CONECTE MAIS 

DE UM CONDUTOR POR TERMINAL. 

 

OBSERVAÇÃO 

Use terminais de crimpagem M10 para fazer a ligação com os terminais CA do 

inversor. 

 

As etapas de montagem dos terminais de rede CA são descritas abaixo: 

1) Desencape cerca de 300mm da ponta do isolamento do cabo CA, em seguida desencape a 

ponta de cada fio (conforme mostrado na figura 3.25). 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

S2 (comprimento do isolamento removido) é de 2mm a 3mm mais longo que S1. (área 

de crimpagem do terminal de cobre) 

 

2) Desencape um pouco mais do isolamento do fio que a área de crimpagem do terminal de 

cobre, em seguida use um alicate hidráulico para crimpar o terminal. A parte crimpada do terminal 

deve ser isolada com tubo termorretrátil ou fita isolante. 

3) Mantenha o disjuntor CA desconectado para garantir que ele não feche inesperadamente. 

4) Remova os 4 parafusos da caixa de passagem do inversor e remova a tampa da caixa de 

passagem (Figura 3.26). 
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5) Introduza o cabo através da porca, do revestimento e da tampa do terminal CA. Conecte o 

cabo ao bloco terminal CA com uma chave soquete. Pressione os parafusos do bloco terminal 

O torque é de 10 a 20Nm (mostrado na Figura 3.27). 

 

 

 

Figura 3.25 Cabo CA desencapado 

Figura 3.26 Remova a tampa da caixa de passagem 

Figura 3.27 Fiação 
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4.Comunicação e Monitoramento  

 

Existem 5 terminais de comunicação no inversor Canadian Solar de 125kW. COM1 é um conector de 

4 pinos reservado para o registrador de dados de WiFi/celular. COM2 e COM3 são conexões RS485 

entre inversores e tanto o RJ45 quanto o bloco terminal são inclusos. COM4 e COM5 fazem a 

conexão Ethernet via RJ45. 

Sistema de monitoramento para vários inversores 

Vários inversores podem ser monitorados por meio de RS-485 e uma configuração de Ethernet ligada 

em cadeia. 

 

 

 
4.1 Conexão de comunicação RS485 e Ethernet 

 
4.1.1 Comunicação em padrão RS485 

 

A comunicação RS-485 permite dois métodos de conexão: Conectores RJ45/placa de terminais 

1. Comunicação RS-485 através de conector RJ45 

Conexão da porta RJ45 (Ver Figura 4.2). 

Recomendamos CAT 5E para uso ao ar livre (cabo de diâmetro externo<9mm, resistências internas 

1,5 Q/10m) e conectores RJ45 blindados. 

 
 

4. Comunicação e Monitoramento  
 

 

 
Use o decapante de fios de rede para remover a camada de isolamento do cabo de comunicação. 
Separe os fios do cabo usando a sequência especificada nos padrões TIA/EIA568B. 

Use uma ferramenta de cabo de rede para aparar o fio. Organize o fio conforme a ordem indicada 
na figura 4.3. 
 
 

 

Pino 1 com 4 e 2 com 5 são usados em 

conexão de comunicação 

Pino 1 e 4 são conectados ao RS485+A 

Pino 2 e 5 são conectados ao RS485 - B 

Correspondência entre os cabos e as 

entradas do conector 

Pino 1: branco e laranja; Pino 2: laranja 

Pino 3: branco e verde; Pino 4: azul 

Pino 5: branco e azul; Pino 6: verde 

Pino 7: branco e marrom; Pino 8: marrom 

Figura 4.3 Desencape a camada de isolamento e faça as ligações no conector RJ45 

 
2. Comunicação RS-485 pela placa de terminais. 
A área de corte transversal do fio para conexão com placa terminal deve ser de 0,2-1,5mm. 
O diâmetro externo do cabo pode ser de 5mm-10mm. 

 

Figura 4.1 Sistema de monitoramento para vários inversores 

Figura 4.2 Porta RJ45 

Ethernet ENTRADA 

Ethernet SAÍDA 

485-IN 

485-OUT 

Plugue 
RJ45 

Terminal RJ45 

Figura 4.4 
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4. Comunicação e Monitoramento  

 

 
NO. Definição das portas Descrição 

1 RS485A1 ENTRADA RS485A1, RS485 sinal diferencial + 

2 RS485B1 ENTRADA RS485B1, RS485 sinal diferencial - 

3 RS485A2 SAÍDA RS485A2, RS485 sinal diferencial + 

4 RS485B2 SAÍDA RS485B2, RS485 sinal diferencial- 

 

Tabela 4.1 Definição das portas 

 

Conexão da placa de terminais. 

a. Remova o isolamento e a blindagem em uma ponta de tamanho adequado. Use o diagrama abaixo 

como referência 

(na Figura 4.5). 

b. Remova a rosca do prensa-cabos à prova d’água indicado no lado de baixo do inversor. 

Remova o conector do encaixe (na Figura 4.6). 

 

 

 

c. Introduza o cabo através da rosca em cada porta. COM2 (RS485 ENTRADA) COM3 (RS485 

SAÍDA). 

d. Apoie o bloco terminal sobre a placa de interface de usuário (vide Figura 4.5). 

e. Primeiro, introduza o cabo na placa de terminais, em seguida aperte os parafusos (área pontilhada) 

em sentido horário com uma chave de fenda entalhada. Se houver necessidade de remover o cabo, 

os parafusos devem ser rotacionados em sentido anti-horário com chave de fenda entalhada (Ver 

Figura 4.5). 

f. Introduza a placa de terminais no bloco terminal. Ela deve se encaixar automaticamente. 

 
 
 
 

 4. Comunicação e Monitoramento 
 

4.1.2 Comunicação via Ethernet 

 

Use os conectores RJ45 para fazer a ligação da comunicação Ethernet. 

Consulte a Figura 4.2. 

 

Recomendamos CAT 5E para uso ao ar livre (cabo de diâmetro externo<9mm, resistências internas 

1,5 Q/10m) e conectores RJ45 blindados. 

Se o produto for conectado a uma rede local por meio de um roteador, o produto receberá um 

endereço IP automaticamente do servidor DHCP. A ligação em cadeia é obrigatória para a 

comunicação de vários inversores via Ethernet conforme mostrado abaixo. 

 

 

 

A conexão deve ser feita por meio de um cabo de rede. Após completar a ligação em cadeia, use o 

código SN/QR indicado na placa para registrar o sistema no site ou aplicativo de monitoramento CSI 

Pro. 

 

 

 

Figura 4.5 Figura 4.6 

Inversor 1 Inversor 2 Inversor n 

Ethernet 
ENTRADA | 
SAÍDA 

Ethernet 
ENTRADA | 
SAÍDA 

Ethernet 
ENTRADA | 
SAÍDA 

Roteado
r Ethernet 

Internet 

Figura 4.7 

Figura 4.8 
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5. Comissionamento  

 

5.1 Escolha do padrão de rede apropriado 

5.1.1 Verificação do padrão de rede do país de instalação 

 

Os inversores da Canadian Solar são usados no mundo todo e empregam padrões pré-programados 

para operação em qualquer rede elétrica. Embora o padrão de rede seja configurado na fábrica, é 

essencial que o padrão de rede seja verificado de acordo com o país de instalação antes da 

implementação. 

O menu para alteração do padrão de rede ou criação de um padrão próprio pode ser acessado 

conforme descrito na Seção 6.7 e abaixo. 

 

 

ATENÇÃO: 

Se o padrão de rede não for corrigido, o inversor pode apresentar mau funcionamento, 

sofrer danos ou deixar de funcionar completamente. 

 

5.2 Alteração do padrão de rede  

5.2.1 Procedimento de configuração do padrão de rede 

 

OBSERVAÇÃO 

Esta operação só deve ser feita por técnicos de manutenção. O inversor é ajustado 

de acordo com o padrão de rede local antes de sair da fábrica. Não deve haver 

necessidade de se ajustar o padrão. 

 

OBSERVAÇÃO 

A função “User-Def” só pode ser usada pelo engenheiro de manutenção. 

A alteração do nível de proteção deve ser aprovada pela empresa fornecedora de 

energia elétrica. 

 

1) Na tela principal do visor, selecione ENTER. Existem 4 opções de submenu. Use as setas 

PARA CIMA e PARA BAIXO e selecione ADVANCED SETTINGS. Pressione Enter para 

selecionar. 

 
 

2) A tela indica que a senha é obrigatória. A senha padrão é “0010”. Pressione a tecla PARA 

BAIXO para mover o cursor, pressione a tecla PARA CIMA para alterar o dígito selecionado. 
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3) Use as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO para destacar a opção SELECT STANDARD. 

Pressione Enter para selecionar. 

 

 

4) Selecione o padrão da rede de distribuição de acordo com o país de instalação. 

 

 

Pressione a tecla PARA CIMA ou PARA BAIXO para selecionar o padrão. Pressione a tecla ENTER 

para confirmar a opção. Pressione a tecla ESC para cancelar as alterações e retornar ao menu 

anterior. 

 

5.3 Configuração de padrão de rede de distribuição personalizado 

 

 

ATENÇÃO: 

• Se o padrão de rede de distribuição não for corrigido, o inversor pode apresentar 

mau funcionamento, sofrer danos ou deixar de funcionar completamente. 

• O padrão de rede de distribuição deve ser configurado por pessoal qualificado. 

• Use somente a configuração de rede de distribuição que for aprovada pelos padrões 

de rede nacionais ou vigentes em sua localização. 

 

1) Consulte na seção 6.7 “Configurações Avançadas” os procedimentos para criar uma 

configuração de rede de distribuição personalizada na opção de menu User-Def. 

Figura 5.1 

Figura 5.2 

Figura 5.3 

Figura 5.4 
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5. Comissionamento  

 

5.4 Verificações preliminares 

 

ATENÇÃO: 

Alta Tensão. 

Medições de CA e CC devem ser feitas somente por pessoal qualificado. 

 

5.4.1 Conexões CC 

Verifique as conexões CC. 

1). Puxe suavemente cada cabo CC para verificar que está bem firme no terminal. 

2). Verifique visualmente se há fios não inseridos no terminal. 

3). Verifique se os parafusos do terminal têm o torque correto. 

 

5.4.2 Conexões CA 

Verifique as conexões CA. 

1). Puxe suavemente cada cabo CA para confirmar que estão bem firmes no terminal. 

2). Verifique visualmente se há fios não inseridos no terminal. 

3). Verifique se os parafusos do terminal têm o torque correto. 

 

5.4.3 Configuração CC 

Verifique a configuração CC observando o número de painéis em uma sequência e a tensão da 

sequência. 

 

5.4.3.1 Tensão de Circuito Aberto e Polaridade 

Meça a tensão de circuito aberto e verifique a polaridade da sequência. Confirme que ambos estejam 

corretos e que a tensão de circuito aberto esteja de acordo com a especificação. 

 

5.4.3.1.1 Verifique a tensão da sequência 

Para medir a tensão de circuito aberto e a polaridade das sequências individuais, siga estes passos: 

 

ATENÇÃO: 

Quando os porta fusíveis são fechados, sequências paralelas no mesmo MPPT são 

conectados. Se houver diferença de tensão entre as sequências paralelas, e.g. 

comprimentos diferentes, a corrente flui entre as sequências paralelas. Abrir e fechar 

o porta fusíveis neste caso é o mesmo que abrir e fechar sob carga. Isso pode causar 

danos ao equipamento e/ou ferimentos pessoais. 

 

1) Certifique-se de que todos os porta fusíveis estejam abertos. 

2) Conecte a ponta positiva do medidor ao cabo positivo da sequência que está sendo testado. 

Conecte a ponta negativa do medidor ao cabo negativo da sequência que está sendo testado. 
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3) Meça a tensão presente entre os fios positivo e negativo de cada sequência. Se a tensão de 

circuito aberto da sequência estiver próxima do valor máximo permitido pelo inversor, 

verifique a extensão da sequência. Temperatura ambiente baixa pode causar aumento na 

tensão da sequência e danificar o inversor. 

4) Verifique a polaridade da sequência. Todos os medidores digitais têm um indicador negativo 

(-) que acusa quando a tensão está negativa. Nesse caso, uma sequência conectada em 

polaridade invertida. 

 

 

ATENÇÃO: 

Tensões de alimentação acima do valor máximo permitido pelo inversor (ver 

“Especificações” na Seção 9) podem danificar o inversor. Embora os inversores da 

Canadian Solar tenham proteção contra polaridade invertida, uma conexão em 

polaridade invertida prolongada pode danificar os circuitos de proteção e/ou o 

inversor. 

 

5.4.3.2 Vazamento no aterramento 

Meça o vazamento no aterramento para verificar se há falha no aterramento CC. 

 

5.4.3.2.1 Detecção de vazamento no aterramento 

Os inversores da Canadian Solar não são dotados de transformador e não possuem conexão do 

painel com o aterramento. 

Toda medição de uma tensão fixa entre o aterramento e a fiação positiva ou negativa da sequência 

indica um vazamento no aterramento (falha de aterramento) que deve ser corrigido antes de se 

energizar o inversor. Caso contrário, o inversor pode ser danificado. 

Siga estes passos para medir vazamentos no aterramento: 

1) Certifique-se de que todos os porta fusíveis estejam abertos. 

2) Certifique-se de que os condutores CC negativo e positivo não estejam conectados à tira de 

aterramento. 

3) Meça todas as conexões positivas da sequência com o aterramento. 

4) Meça todas as conexões negativas da sequência com o aterramento. 

5) Verifique se a tensão está “flutuando”, sem constância com o aterramento. Observe bem as 

unidades da medição: mV não é o mesmo que V. 

6) Não feche o porta fusíveis nem conecte as sequências se algum vazamento no aterramento 

tiver sido detectado. Uso incorreto pode danificar o inversor. 

 

Depois que todos os testes de CC forem realizados, feche o porta fusíveis. 
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5.4.4 Configuração de CA 

Verifique a configuração de CA. 

 

5.4.4.1 Medição da tensão VAC e da frequência 

Meça a tensão VCA e verifique se está dentro dos padrões da rede de distribuição local. 

1) Meça todas as fases até o aterramento (L-G). 

2) Meça as fases com outras fases em pares (L-L). PH A com PH B, PH B com PH C e PH C 

com PHA. 

3) Se o medidor permitir, meça a frequência de cada fase no aterramento. 

4) Todas as medições devem estar dentro dos padrões da rede local e das especificações do 

inversor indicadas na Seção 9 “Especificações”. 

 

5.4.4.2 Teste de rotação de fase 

Recomenda-se um teste de rotação de fase para garantir que as fases tenham sido conectadas na 

ordem correta. Os inversores da Canadian Solar não exigem conexão específica para rotação de 

fase. Entretanto, a empresa fornecedora de energia pode exigir uma rotação de fase específica ou 

registro da configuração da fase da instalação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. Operação  
 
6.1 Procedimento de inicialização 

 
Para iniciar o inversor, é obrigatório que as instruções abaixo sejam cumpridas na ordem exata 

descrita. 

1) Certifique-se de que todas as verificações de implementação da Seção 5 tenham sido 

executadas. 

2) LIGUE a chave CA. 

3) LIGUE a chave CC. Se a tensão do painel fotovoltaico (CC) for maior que a tensão de 

inicialização do inversor, o inversor será ligado. O LED vermelho CC POWER e o LCD ficam 

acesos constantemente. 

4) Os inversores da Canadian Solar são alimentados pelo lado da CC. O inversor será ligado se 

detectar que a potência CC está dentro dos limites de inicialização e operação. Após ligar, o 

inversor verifica os parâmetros internos, e detecta e monitora a tensão CA, a taxa de hertz e a 

estabilidade da rede de fornecimento. Durante esse período, o LED verde OPERATION 

acende e o LCD mostra INITIALIZING. Isso indica ao operador que o inversor está se 

preparando para gerar energia CA. 

5) Após o tempo de espera exigido (300 segundos em inversores padrão IEEE-1547), o inversor 

começa a gerar energia CA. O LED verde OPERATION fica aceso constantemente e o LCD 

mostra GENERATING. 

 

 

AVISO 

A temperatura da superfície do inversor pode chegar a 75°C (167° F). Para evitar risco 

de queimaduras, não encoste na superfície quando o inversor estiver ligado. Além 

disso, o inversor deve ser instalado fora do alcance de crianças. 

 
6.2 Procedimento de desligamento 

 
Para desligar o inversor, é obrigatório que as instruções abaixo sejam cumpridas na ordem exata 

descrita. 

1) DESLIGUE a chave CA. 

2) Espere cerca de 30 segundos (durante esse tempo, os capacitores do lado CA estão 

dissipando energia). Se a tensão CC do inversor estiver acima do limite de inicialização, o 

LED vermelho POWER fica aceso constantemente. DESLIGUE a chave CC. 

3) Certifique-se de que todos os LED tenham sido DESLIGADOS (-um (1) minuto). 

 

 

AVISO 

Mesmo que a chave de desligamento CC do inversor esteja na posição OFF e todos 

os LEDs estejam apagados, é preciso esperar cinco (5) minutos após o desligamento 

da energia CC para se abrir o gabinete do inversor. Os capacitores do lado CC podem 

levar até cinco (5) minutos para dissipar toda a energia armazenada. 
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Durante operação normal, o LCD pode mostrar a potência do inversor e o estado de operação (ver 

Figura 6.1). A tela pode ser rolada manualmente com as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO. Pressione 

a tecla ENTER para ter acesso ao Menu Principal. 

 

 

6.3 Menu Principal 

 

Existem quatro submenus no Menu Principal (ver Figura 6.1): 

1. Informações 

2. Configurações 

3. Informações avançadas 

4. Configurações avançadas 

 

6.4 Informações 

 

O principal menu do inversor trifásico Canadian Solar dá acesso a dados operacionais. Para ver a 
informação, selecione “Information” no menu, em seguida role a tela para cima ou para baixo. 
 
 
 
 
 
 

6. Operação  
 

Exibir Duração Descrição 

 

10 segs. 
VPV_Total: Mostra a tensão total de alimentação. 

IPV_Total: Mostra a corrente total de alimentação. 

 

10 segs. 
V_A: Mostra o valor de tensão da rede de distribuição. 

I_A: Mostra o valor de corrente da rede de distribuição. 

 

10 segs. 
V_C: Mostra o valor de tensão da rede de distribuição. 

I_C: Mostra o valor de corrente da rede de distribuição. 

 

10 segs. 
Status: Mostra o estado instantâneo do inversor. 

Power: Mostra o valor instantâneo da potência de saída. 

 

10 segs. 
Rea_Power: Mostra a potência reativa do inversor. 

App_Power: Mostra a potência aparente do inversor. 

 

10 segs. F_Grid: Mostra o valor de frequência da rede de distribuição. 

 

10 segs. Total valor da energia gerada. 

 

10 segs. 
Este mês: Energia total gerada no mês corrente. 

Mês passado: Energia total gerada no mês passado. 

 

10 segs. 
Hoje Energia total gerada hoje. 

Ontem: Energia total gerada ontem. 

 

10 segs. Exibe o número de série do inversor. 

 

10 segs. 

Modo de operação: Mostra o modo de operação que está 

sendo usado. 

DRM NO.: Mostra o Número do DRM (Gerenciamento de 

Resposta de Demanda). 

 

10 segs. 

I_DC01 : Mostra o valor da corrente da alimentação 01. 

I_DC02 : Mostra o valor da corrente da alimentação 02. 

I_DC20 : Mostra o valor da corrente da alimentação 20. 

 

Tabela 6.1 Lista de informações 

Figura 6.1 Operação Geral 

Pressione a 
tecla ESC para 
voltar ao menu 

anterior. 

Menu Principal 

5 seg PARA 
CIMA/PARA 
BAIXO ou 
rolagem 

automática  
(10 seg) 

Pressione a tecla 
ENTER para ter 
acesso ao menu 

principal. 

PARA CIMA/PARA BAIXO 

PARA CIMA/PARA BAIXO 

PARA CIMA/PARA BAIXO 

Iniciar 

Potência 3424W  
01-01-2014   12:04 

Status: Gerando 
01-01-2014 12:04 

Informações 

Configurações 

Informações avançadas 

Configurações avançadas 
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6.4.1 Trancar Tela 

 
Pressione a tecla ESC para retornar ao Menu Principal. Pressione a tecla ENTER para trancar. 

(Figura 6.2 (a)) ou desbloqueia (Figura 6.2 (b)) a tela. 

 

6.5 Configurações 

 
Os seguintes submenus são mostrados quando o menu de Configurações é selecionado: 

1. Ajustar Horário 

2. Definir Endereço 

 
6.5.1. Ajustar Horário 

 
Esta função permite definir a hora e a data. Quando esta função é selecionada, o LCD exibe a tela 
conforme indicado na Figura 6.3. 

 

Pressione as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO para ajustar data e hora. Pressione a tecla ENTER 

para pular de um dígito para o próximo (da esquerda para a direita). Pressione a tecla ESC para 

salvar as configurações e retornar ao menu anterior. 

 
6.5.2. Definir Endereço 
 
Esta função serve para definir o endereço quando vários inversores são conectados a três monitores. 

O número do endereço pode ser definido de “01” a “99” (ver Figura 6.4). O número de endereço 

padrão do inversor trifásico Canadian Solar é “01”. 

 

Pressione as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO para definir o endereço. Pressione a tecla ENTER 

para salvar as configurações. 

Pressione a tecla ESC para cancelar a alteração e retornar ao menu anterior. 

 

 6. Operação  
 
6.6 Informações Avançadas – somente para técnicos 

 

OBSERVAÇÃO: 

O acesso a esta área é restrito a técnicos realmente qualificados e credenciados. 

Abra os menus “Informações Avançadas.” e “Configurações avançadas” (requer 

senha). 

Selecione “Advanced Info.” no Menu Principal. A tela requer senha conforme mostrado abaixo: 

 

Após digitar a senha correta, o Menu Principal mostra uma tela que dá acesso às seguintes 

informações: 

1. Mensagem de Alarme 

2. Mensagem sobre a operação 

3. 3.Versão 

4. Energia Diária 

5. Energia Mensal 

6. Energia Anual 

7. Registros Diários 

8. 8.Dados de Comunicação 

9. Mensagem de advertência 

 
A tela pode ser rolada manualmente com as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO. Pressione a tecla 

ENTER para ter acesso a um submenu. Pressione a tecla ESC para retornar ao Menu Principal. 

 
6.6.1 Mensagem de Alarme 

 
O LCD mostra as 100 mensagens de alarme mais recentes (ver Figura 6.6). As telas podem ser 

roladas manualmente com as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO. Pressione a tecla ESC para retornar 

ao menu anterior. 

 

6.6.2 Mensagem Operacional 

 
Esta função mostra para pessoal de manutenção mensagens operacionais como temperatura interna, 

Padrão No. 1, 2, etc. 

As telas podem ser roladas manualmente com as teclas PARA CIMA/PARA BAIX

Figura 6.2 Trancar e destrancar o LCD. 

Figura 6.3 Ajustar 
Horário 

Figura 6.4 Definir Endereço 

Figura 6.5 Inserir senha 

Figura 6.6 Mensagem de Alarme 
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6.6.3 Versão 

 

Esta tela mostra a versão do modelo do inversor. Para consultar a versão do software, pressione as 
teclas PARA CIMA e PARA BAIXO ao mesmo tempo (ver Figura 6.7). 

 

6.6.4 Energia Diária 
 

Esta função serve para se verificar a geração de energia do dia selecionado. 

 

Pressione a tecla PARA BAIXO para mover o cursor do dia, mês e ano. Pressione a tecla PARA 
CIMA para alterar o dígito. 
Pressione Enter depois que a data for selecionada. 

 

Pressione as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO para pular de uma data para outra. 
 

6.6.5 Energia Mensal 
 

Esta função serve para se verificar a geração de energia do mês selecionado. 

 

Pressione a tecla PARA BAIXO para mover o cursor do dia e mês. Pressione a tecla PARA CIMA 
para alterar o dígito. 
Pressione Enter depois que a data for selecionada. 

 

Pressione as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO para pular de uma data para outra. 

 

 6. Operação   
 

6.6.6 Energia Anual 
 
Esta função serve para consultar a geração de energia do ano selecionado. 

 

 
 
Pressione a tecla PARA BAIXO para mover o cursor do dia e ano. Pressione a tecla PARA CIMA para 
alterar o dígito. 
Pressione Enter depois que a data for selecionada. 
 

 
 

Pressione as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO para pular de uma data para outra. 
 

6.6.7 Registros Diários 
 

A tela mostra o histórico de alterações de configuração. Somente para pessoal de manutenção. 
 

6.6.8 Dados de comunicação 
 

Esta tela mostra os dados internos do inversor (vide Figura 6.14), que servem somente a técnicos de 
manutenção. 
 

 
 

6.6.9 Mensagem de Advertência 
 

O visor mostra a 100 mensagens de advertência mais recentes (vide Figura 6.15). As telas podem ser 
roladas manualmente com as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO. Pressione a tecla ESC para retornar 
ao menu anterior. 
 

 

Figura 6.7 Versão do Modelo e do Software 

Figura 6.8 Selecionar data do relatório de energia diária 

Figura 6.9 Energia diária 

Figura 6.10 Selecionar mês do relatório de energia mensal 

Figura 6.11 Energia mensal 

Figura 6.12 Selecionar ano do relatório de energia 
anual 

Figura 6.13 Energia Anual 

Figura 6.14 Dados de Comunicação 

Figura 6.15 Mensagem de Advertência 
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6.7 Informações Avançadas – somente para técnicos 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

O acesso a esta área é restrito a técnicos realmente qualificados e credenciados. 

Siga as instruções do item 6.4 para digitar a senha e ter acesso a este menu. 

 

Selecione Advanced Settings no Menu Principal para acessar as seguintes opções: 

1. Selecionar Padrão 
2. LIGAR/DESLIGAR rede de distribuição 
3. Zerar Energia 
4. Redefinir senha 
5. Controle de Potência 
6. Calibrar energia 
7. Configurações especiais 
8. Configurações de Modo Padrão Configurações de modo 
9. Restaurar configurações 
10. Atualizar IHM 
11. EPMset externo 
12. Reiniciar HMI 
13. Parâmetro de Depuração 
14. Atualizar DSP 
15. Sistema de Compensação 
16. Curva I/V 

 

6.7.1 Escolha do Padrão 

Esta função serve para selecionar o padrão de referência da rede de distribuição (vide Figura 6.16). 

 

Selecione o menu “User-Def” para acessar o seguinte submenu (vide Figura 6.17). 

 

Encontra-se abaixo a configuração de intervalo para “User-Def”. Por esta função, os limites podem 
ser alterados manualmente. (Estes valores de tensão são da tensão de fase) 
 
 

 6. Operação  
 

OV-G-V1 : 300---480V OV-G-F1:50.2-63Hz 

OV-G-V1-T:0.01---9S OV-G-F1-T: 0,01 --- 9S 

OV-G-V2: 300---490V OV-G-F2:51-63Hz 

OV-G-V2-T:0.01 ---1S OV-G-F2-T: 0,01 --- 9S 

UN-G-V1: 173---336V UN-G-F1: 47-59.5Hz 

UN-G-V1-T:0.01---9S UN-G-F1-T: 0,01 --- 9S 

UN-G-V2: 132---319V UN-G-F2: 47-59Hz 

UN-G-V2-T:0.01---1S UN-G-F2-T: 0,01 --- 9S 

Inicialização-T: 10-600S Reiniciar-T: 10-600S 

 

Tabela 6.2 Definição de intervalos para User-Def (L-N) 

 

 

OBSERVAÇÃO 

O valor inicial do padrão User-Def é informado somente como referência. Ele não 

representa um valor correto e não deve ser usado. 

 

6.7.2 LIGAR/DESLIGAR Rede 

 

Esta função serve para iniciar ou encerrar a geração de energia do inversor trifásico Canadian Solar 

(vide Figura 6.18). 

 

 
As telas podem ser roladas manualmente com as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO. Pressione a tecla 

ENTER para salvar a configuração. Pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior. 

 
6.7.3 Zerar Energia 

 
Zerar Energia apaga o histórico de geração do inversor 

 

 

Estas duas funções são aplicáveis somente por pessoal de manutenção. Operação 

incorreta impede o inversor de funcionar adequadamente. 

Figura 6.16 

Figura 6.17 

Figura 6.18 LIGAR/DESLIGAR a rede de distribuição 
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6.7.4 Reconfigurar Senha 

 
Esta função serve para configurar a nova senha para o menu “Advanced Info.” e “Advanced 

information” (vide Figura 6.19). 

 
 

Digite a senha correta antes de configurar a nova senha. Pressione a tecla PARA BAIXO para mover 

o cursor, pressione a tecla PARA CIMA para alterar o valor. Pressione a tecla ENTER para executar a 

configuração. Pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior. 

 

6.7.5 Controle de potência 

 

A potência ativa e reativa pode ser configurada pelo botão “power setting”. 

Existem 5 item nesse submenu: 

1. Definir potência de saída 
2. Definir potência reativa 
3. Out_P With Restore 
4. Rea_P With Restore 
5. Select PF Curve 
 

 

Esta função só se aplica à equipe de manutenção. A operação incorreta impede o 

inversor de atingir a potência máxima. 

 

6.7.6 Calibragem da Energia 

 

A manutenção ou substituição pode apagar ou causar um valor de energia total diferente. Com esta 

função, o usuário pode alterar o valor de energia total ao mesmo valor de antes. Se o site de 

monitoramento for utilizado, os dados serão sincronizados com esta configuração automaticamente 

(vide Figura 6.20). 

 

 

Pressione a tecla PARA BAIXO para mover o cursor, pressione a tecla PARA CIMA para alterar o 

valor. Pressione a tecla ENTER para executar a configuração. Pressione a tecla ESC para retornar ao 

menu anterior. 

 

 6. Operação normal  
 

6.7.7 Configurações especiais 

 

Esta função só se aplica à equipe de manutenção. A operação incorreta impede o 

inversor de atingir a potência máxima. 

 

6.7.8 Configurações do Modo STD 

 

Selecting “STD Mode. Selecione “STD Mode. Settings” para acessar o submenu mostrado abaixo: 

1. Definir modo de trabalho 

2. Limite de velocidade 

3. Freq Derate Set 

1. Definição de tensão de 10mins 4 

4. Prioridade de energia 

5. Configurações iniciais 

6. Voltage PCCSet 

 

 

Esta função só se aplica à equipe de manutenção. A operação incorreta impede o 

inversor de atingir a potência máxima. 

 

6.7.9 Restaurar configurações 

 

Existem 5 itens no submenu de configuração inicial. 

A restauração da configuração pode reconfigurar todos os itens na configuração especial 6.5.7 para o 

padrão de fábrica. 

A tela é exibida conforme abaixo: 

 

 

Pressione a tecla Enter para salvar a configuração depois de desligar a rede de distribuição. 

Pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior. 

Figura 6.19 Configurar nova senha 

Figura 6.20 Calibração da energia 

Figura 6.41 Restaurar Configurações 
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6.7.10 Atualizar IHM 

 

 

Esta seção só se aplica a pessoal de manutenção. 

 

Selecione “Updater” para ver o submenu mostrado abaixo: 

 

 

A opção Updater serve para atualizar o firmware do LCD. Pressione a tecla ENTER para iniciar o 

processo. 

Pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior. 

 

6.7.11 EPM Externo 

 

Esta função é ativada quando o EPM é externo. 

 

 

6.7.12 Reiniciar IHM 

 

Esta função serve para reiniciar a IHM (Interface Homem-Máquina). 

 

 

Esta função só se aplica à equipe de manutenção. A operação incorreta impede o 

inversor de atingir a potência máxima. 

 
 

 6. Operação  
 
6.7.13 Parâmetro de Depuração 

 

 

Esta seção só se aplica a pessoal de manutenção. 

 
Parâmetro de Depuração conforme mostrado abaixo: 

 

 
Pressione as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO para ver todos os itens. Pressione a tecla ENTER para 

selecionar. 

Pressione a tecla PARA BAIXO para rolar a tela e pressione a tecla PARA CIMA para alterar o valor. 

Pressione a tecla ENTER para salvar a configuração. Pressione a tecla ESC para cancelar 

as alterações e retornar ao menu anterior. 

 
6.7.14 Teste de Ventoinha 

 

 

Esta seção só se aplica a pessoal de manutenção. 

 
Selecione “Fan Test” para ver o submenu mostrado abaixo: 

 

O Teste de Ventoinha é uma função de teste de fábrica. Pressione a tecla ENTER para iniciar o teste. 

Pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior. 

Figura 6.42 

Figura 6.43 LIGAR/DESLIGAR prevenção de falhas 

Figura 6.44 

Figura 6.45 
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6.7.15 Atualizar DSP 

 

Esta função serve para atualizar o DSP. 

 

 

Esta função só se aplica à equipe de manutenção. A operação incorreta impede o 

inversor de atingir a potência máxima. 

 

6.7.16 Sistema de Compensação 

 

Esta função é usada para calibrar a tensão e energia de saída. Ela não tem efeito sobre a contagem 

da energia do inversor com RGM. 

Existem duas seções: Parâmetro de Potência e Parâmetro de Tensão. 

A tela mostra: 

 

 

 

Pressione a tecla PARA BAIXO para mover o cursor. 

Pressione a tecla PARA CIMA para alterar o dígito. 

Pressione a tecla Enter para salvar a configuração e pressione a tecla ESC para retornar ao menu 

anterior. 

 

 

Esta configuração serve para operadores da rede de distribuição. Não altere esta 

opção a menos que tenha ordens específicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 6. Operação  
 
6.7.17 Curva l/V 

 
Esta função serve para fazer varredura das curvas l/V de cada sequência fotovoltaica. 

 

6.7.17.1 Configurar Curva l/V 

 
Esta configuração ajusta o ponto inicial da tensão de varredura e o intervalo de tensão. 

 

Iniciar_V: A tensão inicial da varredura l/V. (Ajustável de 850V-1000V) 
lntervalo_V: O intervalo de tensão da varredura (ajustável em 001V-100V). 
Ao todo, 60 pontos de dados podem ser lidos na varredura. 
O intervalo máximo de varredura é de 850-1450V. 
 
6.7.17.2 Varredura da Curva l/V 

 
Pressione “ENT” para iniciar a varredura da curva l/V. 

 

Após o término da varredura, a tela exibe “Scan OK” e passa para a seção seguinte. 

 

Figura 6.46 Limite de Potência 

Figura 6.48 Configurar Curva l/V 

Figura 6.47 Curva l/V 

Figura 6.49 Varredura da Curva l/V (1) 

Figura 6.50 Varredura da Curva l/V (2) 

Figura 6.51 Varredura da Curva l/V (3) 
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7. Manutenção  

 
O inversor trifásico Canadian Solar não requer nenhuma manutenção periódica. Entretanto, limpar a 

poeira do dissipador de calor ajuda o inversor a dissipar calor e prolonga a sua vida útil. A poeira 

pode ser removida com um pincel macio. 

 

 

AVISO: 

Não encoste na superfície do inversor quando ele estiver ligado. Algumas partes do 

inversor podem estar quentes e causar queimaduras. Desligue o inversor (consulte a 

Seção 6.2) e aguarde um período de resfriamento antes de fazer qualquer operação 

de limpeza ou manutenção. 

 

As luzes indicadoras de estado do LCD e LED podem ser limpas com um pano úmido se estiverem 
sujas demais para serem lidas. 
 

 

OBSERVAÇÃO: 

Nunca use solventes, abrasivos nem materiais corrosivos para limpar o inversor. 

 

7.1 Função Anti-PID 
 

CSI-100KTL-GI-E, CSI-125KTL-GI-E integra o módulo Anti-PID opcional e pode reparar o efeito PID 
durante a noite, a fim de proteger o sistema fotovoltaico de degradação. 

 

 

O módulo Anti-PID conserta o efeito PID do modelo fotovoltaico à noite. Quando está em operação, o 

LCD do inversor mostra “PID-repairing”, e a luz vermelha se acende. 

A função Anti-PID sempre está ligada (ON) quando se aplica CA. 

Se a manutenção for obrigatória, desligue a chave CA e desative a função Anti-PID. 

 

 

ATENÇÃO: 

A função PID é automática. Quando a tensão do barramento CC está abaixo de 260V 

CC, o módulo PID começa a criar 650V CC entre o painel fotovoltaico e o 

aterramento. Não é preciso nenhum controle nem configuração. 
 

 7. Manutenção 
 
 

 

OBSERVAÇÃO: 

Se for preciso manter o inversor ligado à noite, desligue a chave CA primeiro, e em 

seguida, desligue a chave CC e espere 5 minutos antes de fazer outras operações. 

 
7.2 Manutenção da Ventoinha  
 
Se a ventoinha não funcionar corretamente, o inversor não resfria adequadamente. 

Isso pode afetar o bom funcionamento do inversor. 

Portanto, é necessário limpar ou substituir a ventoinha quebrada da seguinte maneira: 

1. Desligue a chave “Grid ON/OFF” no LCD do inversor. 

2. Desconecte a energia CA. 

3. Vire a chave CC na posição “OFF”. 

4. Aguarde pelo menos 15 minutos. 

 

5. Remova os 4 parafusos da placa da ventoinha e puxe o conjunto da ventoinha para fora lentamente. 

 

Figura 7.1 

Figura 7.2 

Figura 7.3 
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7. Manutenção  

 

6. Desconecte o conector da ventoinha com cuidado e remova a ventoinha. 

 

 
7. Limpe ou troque a ventoinha. Monte a ventoinha sobre o rack. 

8. Conecte o fio elétrico e reinstale o conjunto da ventoinha. Reinicie o inversor. 

 
7.3 Manutenção do Fusível 
 
Se o fusível queimar, é preciso trocá-lo. 
1. Vire a chave CA na posição “OFF”. 
2. Vire a chave CC na posição “OFF”. 
3. Espere 15 minutos para que os capacitores do inversor percam a energia. 
4. Remova os 6 parafusos da tampa do inversor e remova a tampa. 
5. Abra o porta fusíveis, remova e troque o fusível queimado, e feche o porta fusíveis. 

6. Troque a tampa e aperte os parafusos com torque 2,4-2,6NM. 
7. Reinicie o inversor de acordo com o procedimento normal de inicialização. 

 

8. Use um multímetro para verificar se o fusível está intacto antes de instalar um fusível novo. 

Se estiver intacto, introduza-o no porta fusíveis e feche a tampa do fusível. 

 

 7. Manutenção 
 

 

A especificação do fusível é de 1500V/20A. 

Ao trocar os fusíveis, escolha fusíveis com a mesma especificação. 

 

7.4 Manutenção do Dispositivo de Proteção Contra 

Sobretensão 
 

Se o dispositivo de proteção contra sobretensão for danificado, a segurança do inversor fica 

comprometida. É necessário trocá-lo por um módulo de proteção novo. 

1. Desconecte a energia CA. 

2. Vire a chave CC na posição “OFF”. 

3. Aguarde pelo menos 15 minutos. 

4. Se o dispositivo de proteção contra sobretensão CC estiver danificado, remova os 6 parafusos da 

tampa do inversor e abra a tampa. Se o dispositivo de proteção contra sobretensão CA estiver 

danificado, remova os 4 parafusos da tampa da caixa de fiação e abra a tampa da caixa de fiação. 

5. Pressione, segure e remova a trava no alto e nas laterais inferiores do módulo de proteção contra 

sobretensão danificado (Ver Figura 7.6). 

Introduza o novo módulo de proteção contra sobretensão na posição correta. 

 

 

 

Se a detecção de presença serial (SPD) falhar ou apresentar defeito. O LCD do 

inversor mostra “SPD-FAIL”. Troque o módulo SPD. 

Figura 7.4 

Figura 7.5 Remova o fusível queimado 

Figura 7.6 
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8. Solução de Problemas  
 

O inversor é projetado de acordo com os mais importantes padrões e segurança “grid-tied” e 

requisitos de compatibilidade eletromagnética internacionais. Antes de chegar ao cliente, o inversor 

passou por vários testes a fim de garantir sua boa operação e confiabilidade. 

Em caso de falha, o LCD exibe uma mensagem de alarme. Nesse caso, o inversor pode parar de 

fornecer energia para a rede. As descrições de falha e suas mensagens de alarme correspondentes 

são relacionadas na Tabela 9.1: 

 

Mensagem de alarme Descrição da falha Solução 

Sem energia Inversor sem energia no LCD 

1.Verifique as conexões de alimentação fotovoltaica 

2.Verifique a tensão CC da alimentação 

(monofásica >120V, trifásica >350V) 

3.Verifique se a polaridade fotovoltaica está invertida. 

O LCD mostra inicialização o 

tempo todo 
Falha de inicialização 

1.Verifique se o conector da 

placa principal ou placa de energia estão fixos. 

2.Verifique se o conector DSP ligado à 

placa de energia está fixo. 

OV-G-V01/02/03/04 Sobretensão de rede 

1.A resistência do cabo CA é muito alta. 

Troque o cabo da rede de distribuição por outro maior 

2.Ajuste o limite de proteção se  

a companhia de fornecimento elétrico permitir. 

UN-G-V01/02 Subtensão da rede de distribuição 

1.Use a função definida por usuário para ajustar o limite de 

proteção se for permitido pela companhia de 

fornecimento elétrico. 

OV-G-F01/02 Acima da frequência da rede 

UN-G-F01/02 Subfrequência da rede 

G-IMP Alta impedância da rede de distribuição 

NO-GRID Sem tensão da rede de distribuição 

1.Verifique as conexões e a chave da rede de distribuição. 

2.Verifique a tensão da rede de distribuição dentro do 

terminal do inversor. 

OV-DC01/02/03/04 Acima da tensão CC 1.Reduza o número do módulo em série 

OV-BUS Sobretensão do barramento CC 1.Verifique a conexão do indutor do inversor 

2.Verifique a conexão do driver UN-BUS01/02 Subtensão do barramento CC 

GRID-INTF01/02 Interferência na rede 
1.Reinicie o inversor 

2.Troque a placa de energia 
OV-G-I Acima da corrente da rede 

IGBT-OV-I Acima da corrente IGBT 

CC-INTF 

OV-DCA-I 
Sobrecorrente da alimentação CC 

1.Reinicie o inversor 

2.ldentifique e remova o string do MPPT com defeito 

2.Troque a placa de energia 

IGFOL-F 
Falha de monitoramento de corrente da 

rede de distribuição 
1.Reinicie o inversor ou entre em contato com o instalador. 

IG-AD 
Falha de amostragem de corrente da 

rede de distribuição 

OV-TEM Acima da temperatura 

1.Verifique a ventilação em volta do inversor. 

2.Verifique se há incidência direta do luz do sol sobre o 

inversor em clima quente. 
 

  

8. Solução de Problemas 
 

 

 

 

 

Mensagem de alarme Descrição da falha Solução 

INI-FAULT Falha do sistema de inicialização 

1.Reinicie o inversor ou entre em contato com o instalador. DSP-B-FAULT 
Falha de comunicação entre o PSD 

principal e o escravo 

12 Power-FAULT Falha no suprimento de energia 12V 

PV ISO-PRO 

01/02 
Proteção do isolamento fotovoltaico  

1.Remova toda a alimentação CC, reconecte e reinicie os 

inversores um de cada vez. 

2.Identifique qual string causa a falha e verifique o isolamento 

do string. 

ILeak-PRO 

01/02/03/04 
Proteção contra corrente de fuga 

1.Verifique a conexão CA e CC 

2.Verifique a conexão do cabo dentro do inversor. 

RelayChk-FAIL Falha de verificação do relé 

1.Reinicie o inversor ou entre em contato com o instalador. 

DCinj-FAULT Alta corrente de injeção CC 

Auto-detecção de AFCI 

(modelo com módulo AFCI) 
Falha de auto-detecção do módulo AFCI 1.Reinicie o inversor ou consulte um técnico. 

Proteção contra arcos 

voltaicos (modelo com módulo 

AFCI) 

Detectar arco voltaico no circuito de CC  
1.Verifique se ocorre arco na conexão do inversor e reinicie o 

inversor. 

 

Tabela 8.1 Mensagem e descrição das falhas 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

Se o inversor mostrar alguma das mensagens de alarme listadas na Tabela 8.1, 

desligue o inversor (consulte a Seção 5.2 sobre como desligar o inversor) e espere 15 

minutos antes de reiniciar (consulte a Seção 5.1 sobre como iniciar o inversor). Se a 

falha persistir, entre em contato com o distribuidor local ou central de atendimento. 

Tenha todas as informações prontas antes de entrar em contato conosco. 

 

1. Número de série do inversor trifásico Canadian Solar; 

2. O distribuidor/revendedor do inversor trifásico Canadian Solar (se houver); 

3. Data de instalação. 

4. A descrição do problema (ou seja, a mensagem de alarme mostrada no LCD e o estado do LED 

indicador. Outras leituras obtidas no submenu de informações (consulte a Seção 6.2) também são úteis.); 

5. A configuração do painel fotovoltaico (e.g. número de painéis, capacidade dos painéis, número de 

strings etc.); 

6. Seus dados de contato. 
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9. Especificações  

 
Modelo CSI-100KTL-GI-E 

Energia máxima de alimentação CC (em Watts) 150000 

Tensão máxima de alimentação CC (em Volts) 1500 

Tensão CC nominal (em Volts) 950 

Tensão de inicialização (em Volts) 900 

Intervalo de tensão do MPPT (em Volts) 860...1450 

Corrente máx. de entrada (Amperes) 120 

Corrente máxima de alimentação em curto circuito (em Ampère) 250 

Número de MPPT/Número máximo de strings de alimentação 1/16. 

Energia de saída nominal (em Watts) 100000 

Potência máxima de saída (em Watts) 100000 

Potência de saída máxima aparente (em VA) 100000 

Tensão nominal da rede (em Volts) 3/PE-600 

Corrente de saída nominal (Amps) 96 

Fator de potência (potência de saída nominal) 0,8 principal ~ 0,8 atrasado 

THDi (na potência de saída nominal) <3% 

Frequência nominal de rede (em Hertz) 50/60. 

Eficiência máxima 99.1% 

Grau de eficiência segundo a Diretiva Energética da União 

Europeia 
98,6% 

Eficiência do MPPT 99,9% 

Dimensões (L*A*P) 1176*713,5*315 (mm)/46,3*28,1*12,4 (polegadas) 

Peso 84kg/185,2lb 

Topologia Sem transformador 

Auto consumo (noite) <3W (sem Anti-PID) 

Intervalo de temperatura do ambiente operacional -25ºC. . . +60ºC 

Umidade relativa 0-100% 

Proteção de entrada NEMA4X/IP65 

Emissão de ruído  <55dB(A) 

Modo de resfriamento Refrigeração por ventoinha 

Altitude máxima de operação 4000m 

Compatibilidade 
IEC62109-1/-2,IEC61000-6-2/-4,IEC 61727, 

IEC62116,VDE4105,VDE0126-1-1,EN50530 

Conexão CC MC4 

Conexão CA Conectores dos terminais de cobre (máximo de 185mm²) 

Exibir LCD 

Conexões de comunicação RS485/Ethernet 

Atualização OTA Sim 

Garantia 5 anos por padrão (prorrogável para 20 anos) 

 

 9. Especificações 
 
Modelo CSI-125KTL-GI-E 

Energia máxima de alimentação CC (em Watts) 187000 

Tensão máxima de alimentação CC (em Volts) 1500 

Tensão CC nominal (em Volts) 950 

Tensão de inicialização (em Volts) 900 

Intervalo de tensão do MPPT (em Volts) 860...1450 

Corrente máx. de entrada (Amperes) 150 

Corrente máxima de alimentação em curto circuito (em Ampère) 300 

Número de MPPT/Número máximo de strings de alimentação 1/20. 

Energia de saída nominal (em Watts) 125000 

Potência máxima de saída (em Watts) 125000 

Potência de saída máxima aparente (em VA) 125000 

Tensão nominal da rede (em Volts) 3/PE-600 

Corrente de saída nominal (Amps) 120 

Fator de potência (potência de saída nominal) 0,8 principal ~ 0,8 atrasado 

THDi (na potência de saída nominal) <3% 

Frequência nominal de rede (em Hertz) 50/60. 

Eficiência máxima 99.1% 

Grau de eficiência segundo a Diretiva Energética da União 

Europeia 
98,6% 

Eficiência do MPPT 99,9% 

Dimensões (L*A*P) 1176*713,5*315 (mm)/46,3*28,1*12,4 (polegadas) 

Peso 84kg/185,2lb 

Topologia Sem transformador 

Auto consumo (noite) <3W (sem Anti-PID) 

Intervalo de temperatura do ambiente operacional -25ºC. . . +60ºC 

Umidade relativa 0-100% 

Proteção de entrada NEMA4X/IP65 

Emissão de ruído  <55dB(A) 

Modo de resfriamento Refrigeração por ventoinha 

Altitude máxima de operação 4000m 

Compatibilidade 
IEC62109-1/-2,IEC61000-6-2/-4,IEC 61727, 

IEC62116,VDE4105,VDE0126-1-1,EN50530 

Conexão CC MC4 

Conexão CA Conectores dos terminais de cobre (máximo de 185mm²) 

Exibir LCD 

Conexões de comunicação RS485/Ethernet 

Atualização OTA Sim 

Garantia 5 anos por padrão (prorrogável para 20 anos) 
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10. Anexos  

 

 

 

Comentários: 

O sensor térmico dentro do inversor é calibrado para determinar a temperatura ambiente. Todos os 

inversores têm a potência gradualmente reduzida a 50ºC e chegam a 50% da potência de saída a 

60ºC. 

Temperaturas acima de 60ºC e abaixo de -25ºC reduzem a potência de saída até a 0%. 

 

 

Figura 10.1 

Figura 10.2 Potência de saída do inversor de acordo com 
a tensão de alimentação  

Tensão de entrada 
(V) 

P(%) 
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NOME DO 

PROJETO 

   

 

    

LOCALIZAÇÃO  NÚMERO  

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE 

INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

INVERSORES DE STRING TRIFÁSICOS 

(SÉRIE KTL) 
Atenção: Esta lista de verificação não substitui o manual do usuário. 

Leia o manual do usuário antes de escolher o local da instalação do inversor 

 

Etapa No. Índice Detalhes Valores/Observações Conclusão 

IN
S

T
A

L
A

Ç
Ã

O
 

1 
Ambiente de 

instalação 

Certifique-se de que o local da instalação esteja de acordo com as 

restrições físicas e ambientais. 
 [ ] Boa [ ] Ruim 

2 Desembalando Verifique a condição do inversor após desembalar.  [ ] Boa [ ] Ruim 

3 

Instalação do 

suporte de 

montagem 

Instale o quadro de fixação de montagem do inversor de acordo 

com as instruções de instalação do manual do usuário. O ângulo 

permitido pode ser consultado no manual de instalação. 

 
[ ] Concluído 

Registre o ângulo de inclinação nas 

observações 

4 
Instalação do 

inversor 

Instale cuidadosamente o quadro de fixação de montagem e 

certifique-se de que ele esteja bem firme. Certifique-se de que o 

inversor tenha espaços livres adequados e seja adequadamente 

ventilado. 

 [ ] Concluído 

5 Número de série 
Registre os números de série do produto indicados na etiqueta 

lateral. 
 Números de série; lista anexa 

6 Módulos solares 
Confirme o término da instalação do módulo fotovoltaico. Registre a 

potência total dos módulos fotovoltaicos. 
 

[ ] Concluído 

Registre o kWp nas observações 

7 

Conexão de 

alimentação CC e 

saída CA 

Desligue a unidade de distribuição CC e CA, conecte a energia CC 

aos terminais fotovoltaicos do inversor e conecte a energia CA aos 

terminais CA do inversor. Verifique se a polaridade e o tamanho do 

cabo estão corretos. Aplique o torque previsto nas especificações. 

 
[ ] Concluído 

Registre o torque nas observações 

8 Tensão PV 

Meça e registre a tensão CC. Certifique-se de que a tensão e 

polaridades estão corretas. Confirme que as tensões estão dentro 

do limite de 5% de tolerância do que foi testado. 

 
[ ] Concluído 

Registre a VAC nas observações 

9 
Rede de distribuição 

CA  

Meça e registre a frequência e tensão de CA. Confirme que as 

tensões VAC estão dentro do limite de 5% de tolerância do que foi 

testado. 

 
[ ] Concluído 

Registre a VAC nas observações 

10 
Cabo de 

aterramento 

Verifique se o cabo de aterramento está bem firme no terminal de 

aterramento. 
 [ ] Boa [ ] Ruim 

 

www.canadlansolar.com Envie o formulário preenchido para inverter.register@canadiansolar.conn 
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NOME DO 

PROJETO 

   

 

    

LOCALIZAÇÃO  NÚMERO  

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE 

INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

INVERSORES DE STRING TRIFÁSICOS 

(SÉRIE KTL) 
Atenção: Esta lista de verificação não substitui o manual do usuário. 

Leia o manual do usuário antes de escolher o local da instalação do inversor 

 

Etapa No. Índice Detalhes Valores/Observações Conclusão 

C
O

M
IS

S
IO

N
A

M
E

N
T

O
 

1 

Cabo de 

comunicação (se a 

função for usada) 

Conecte o cabo RS485 à porta de comunicação.  [ ] Concluído 

2 
Fornecimento de 

energia CC/CA 

CSI-xx-KTL-GI: 

 

1. LIGUE a chave principal de alimentação da rede de distribuição 

(CA) primeiro. 

 

2. LIGUE a chave CC. Se as tensões dos painéis fotovoltaicos 

estiverem acima da tensão inicial, o inversor será ligado. O LED 

vermelho POWER fica aceso constantemente. 

 

3. Quando os lados CC e CA alimentarem o inversor, ele estará 

pronto para gerar energia. Inicialmente, o inversor verifica seus 

parâmetros internos e os parâmetros da rede de CA, para 

verificar se estão dentro dos limites admissíveis. Ao mesmo 

tempo, o LED verde pisca e o LCD mostra a informação 

INITIALIZING. 

 
[ ] Concluído 

Registre o estado dos LEDs 

nas observações 

 

www.canadlansolar.com Envie o formulário preenchido para inverter.register@canadiansolar.conn 
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NOME DO 

PROJETO 

   

 

    

LOCALIZAÇÃO  NÚMERO  

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE 

INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

INVERSORES DE STRING TRIFÁSICOS 

(SÉRIE KTL) 
Atenção: Esta lista de verificação não substitui o manual do usuário. 

Leia o manual do usuário antes de escolher o local da instalação do inversor 

 

Etapa No. Índice Detalhes Valores/Observações Conclusão 

C
O

M
IS

S
IO

N
A

M
E

N
T

O
 

3 Tempo de espera 

CSI-xx-KTL-GI: Após 60-300 segundos (dependendo de requisitos 

locais), o inversor começa a gerar energia. 

O LED verde fica aceso constantemente e o LCD mostra a 

informação GENERATING. 

 
[ ] Concluído 

Registre o estado dos LEDs nas 

observações 

4 Geração de energia 
Após conexão com a rede de distribuição, registre a potência de 

saída do inversor. 
 

[ ] Concluído 

Registre a potência nas 

observações 

5 
Configuração de 

data e hora 
Ajuste a data e hora na interface do painel frontal.  

[ ] Concluído 

Registre a data e hora atual nas 

observações 

6 

Configuração de 

comunicação (se 

houver) 

Configure a comunicação com um endereço próprio para cada 

inversor. 
 

[ ] Concluído 

Registre o endereço nas 

observações 

7 Versão da máquina 
Registre as revisões de firmware se houver, para fins de 

manutenção e referência. 
 

[ ] Concluído 

Registre com números de série 

8 
Parâmetro 

operacional 

Registre os parâmetros operacionais do inversor. 

Verifique se IEC62109 ou a respectiva configuração da rede de 

distribuição está selecionada. 

Reduza a capacidade do inversor e cole a etiqueta da capacidade 

reduzida conforme necessário. 

 
[ ] Concluído 

Registre os parâmetros 

operacionais nas observações 

9 Testando 
Abra e feche o disjuntor CC para confirmar se o inversor reinicia e 

desliga automaticamente. 
 

[ ] Reinicialização bem-sucedida 

[ ] Não reiniciando 

10 Conclusão 
Instalação e comissionamento estão concluídos se não houver 

nenhum problema. 
 

[ ] Boa 

[ ] Problemas detectados 
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NOME DO 

PROJETO 

   

    

LOCALIZAÇÃO  NÚMERO  

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE 

INSTALAÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

Proprietário do sistema:  _______________________________________  

Endereço/Localização:  _______________________________________  

Modelo do inversor:  _________________________________________  

Número de inversores:  ____________  Inclinação de montagem do inversor:  _____  

Potência de Saída:  ______________  Tensão CC de entrada:  ____________  

Rede de distribuição: 

V Max:  __________  
V mínima:  ______  Frequência máxima:   Mín.:  _________  

Configuração MPPT individual  ________  MPPT em paralelo  _______________  

Monitoramento: RS485:  ____________  Ethernet:  ____________________  

Fabricante do módulo fotovoltaico:  ______  Modelo do módulo fotovoltaico:  ________  

Tamanho do cabo CC:  ____________  Tamanho do cabo CA:  ____________  

Número de série de módulos conectados a strings fotovoltaicos: ___________________________  

Número de strings fotovoltaicos em paralelo por MPPT: __________________________________  

Tamanho total do sistema (em Watts CC): _____________________________________________  

 

 

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS GERAIS: 

 

 

 

 

 

 

 
 

INVERSORES DE STRING TRIFÁSICOS 

(SÉRIE KTL) 
Atenção: Esta lista de verificação não substitui o manual do usuário. 

Leia o manual do usuário antes de escolher o local da instalação do inversor 

 

Arranjos e desvios típicos feitos no local 

 

 

Revisão do firmware do inversor: DSP:  _______  LCD:  __________________________________  

Limite de isolamento (K):  __________________  Tensão de inicialização do painel fotovoltaico:  _  

Compensação reativa:  ____________________  +/-PF 

 

 

 

Equipamento de monitoramento e fornecedor:  ___________________________________________  

 

 

 

Classificações do transformador, fornecedor:  ____________________________________________  

 

 

 

 

•Especifique a potência reduzida e anote a potência em parênteses. 
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NOME DO 

PROJETO 

   

    

LOCALIZAÇÃO  NÚMERO  

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE 

INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

Números de série do inversor: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

 

NOME DO INSTALADOR __________________________________________________________  

 

ASSINATURA DO INSTALADOR ____________________________________________________ 

 

 
 

INVERSORES DE STRING TRIFÁSICOS 

(SÉRIE KTL) 
Atenção: Esta lista de verificação não substitui o manual do usuário. 

Leia o manual do usuário antes de escolher o local da instalação do inversor 

 

Números de série do inversor: 

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

41  

42  

 

EMPRESA_______________________________________________________________________ 

 

DATA___________________________________________________________________________ 


