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Introdução 

1.1 Prefácio 
Este manual fornece instruções de segurança importantes de instalação, 

manutenção e uso para o inversor CSI-5KTL1P-FL. Tanto os usuários 

quanto os instaladores profissionais devem ler com atenção e cumpri-las 

estritamente. O não cumprimento dessas diretrizes de segurança pode 

resultar em morte, ferimentos graves ou danos materiais. Apenas 

profissionais e pessoal de serviço (de acordo com 62109-1) podem fazer 

a instalação e operação. O instalador deve informar ao cliente final (ou 

consumidor) sobre os itens acima.  

Este manual só é válido para o tipo de inversor fotovoltaico, 

CSI-5KTL1P-FL produzido pela Canadian Solar Inc. 

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MANUAL  

As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações pela 

Canadian Solar Inc. sem aviso prévio. Canadian Solar Inc. não oferece 

garantia de nenhum tipo, seja explícita ou implicitamente, com relação às 

informações aqui contidas. 

Em caso de inconsistência entre as diferentes versões em idiomas deste 

documento, a versão em inglês prevalecerá. Consulte nossas listas de 

produtos e documentos publicados em nosso website em: 

http://www.canadiansolar.com, pois essas listas são atualizadas 

regularmente. 

1.2 Público-alvo 
Este manual é para o pessoal qualificado que recebeu treinamento, 

obteve a autorização e também deve estar familiarizado com os 

requisitos, regras e regulamentos locais. 
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1.3 Símbolos usados no documento 
Observe os símbolos que podem aparecer no manual ou na embalagem 

do produto. 

1.3.1 Advertências no manual 

Uma advertência descreve um perigo para o equipamento ou pessoal. Ela 

chama a atenção para o procedimento ou prática.  

 

Símbolo Descrição 

 

PERIGO 

PERIGO indica uma situação perigosa, que se não for 

evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.  

 

ADVERTÊNCIA 

ADVERTÊNCIA indica uma situação perigosa que, se 

não for evitada, pode resultar em morte ou 

ferimentos graves.  

 

CUIDADO 

CUIDADO indica uma situação perigosa que, se não 

for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou 

moderados.  

 

AVISO 

AVISO é usado para transmitir informações de 

advertência de equipamentos ou de segurança do 

ambiente que, se não forem evitadas, podem resultar 

em ferimentos pessoais.  

 

 

 Informações 

Informações indica que você deve ler com atenção 

para garantir a operação ideal do sistema.  

 

 

 

 

1.3.2 Marcações no produto e na embalagem 

Símbolo Explicação 
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Tensão perigosa! 

  
Superfícies quentes！ 

 

Tempo necessário para descarregar a energia 

armazenada nos capacitores. 

  
Aterramento 

  
Corrente Contínua (CC) 

  
Corrente Alternada (CA) 

  
Inversor sem transformador.  

  
Observe a documentação.  

  
Marcação CE.  

  

Designação WEEE.  
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1.4 Glossário 
CA 

Abreviação de “Corrente Alternada” 

CC 

Abreviação de “Corrente Contínua” 

Energia 

A energia é medida em Wh (watt-hora), kWh (quilowatt-hora) ou MWh 

(mega watt-hora). A energia é a potência calculada ao longo do tempo. 

Por exemplo, se um inversor opera a uma potência constante de 6000 W 

por meia hora, ele alimentou 3000Wh de energia na rede de distribuição 

de energia durante esse tempo. 

Potência 

A potência é medida em W (watts), KW (quilowatts) ou MW (megawatts). 

A potência é um valor instantâneo. Exibe a potência na qual o inversor 

está alimentando atualmente na rede de distribuição de energia.  

Taxa de potência 

A taxa de potência é a relação entre a potência de alimentação atual e a 

potência máxima do inversor que pode alimentar a rede de distribuição 

de energia.  

Fator de potência 

O fator de potência é a relação entre a potência real ou watts e a potência 

aparente ou volt amperes. Eles são idênticos apenas quando a corrente e 

a tensão estão em fase, o fator de potência é 1.  

FV 

Fotovoltaico 
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2 Segurança 

2.1 Uso pretendido 
O produto CSI-5KTL1P-FL é um inversor monofásico fotovoltaico 

conectado por terceiros, que pode converter a energia CC das cadeias 

fotovoltaicas (FV) em energia de corrente alternada (CA) e alimenta a 

rede elétrica.  

O sistema conectado à rede fotovoltaica inclui principalmente módulos 

fotovoltaicos, interruptor CC, inversor, interruptor CA, eletricidade, e rede 

local. 

 

FIG. 2-1 Diagrama do sistema conectado à rede FV 

2.2 Instrução de segurança 
O inversor CSI-5KTL1P-FL foi projetado e testado de acordo com os 

códigos de segurança internacionais, no entanto, certas precauções de 

segurança devem ser observadas ao instalar e operar este inversor. Leia 

atentamente e siga todas as instruções, cuidados e advertências neste 

manual de instalação. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com 

seu revendedor.  
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3 Descrição do produto 

3.1 Visão geral 

D     E     F    G       H   I 

FIG.3-1 Ilustração da aparência do inversor 

 

Objeto Descrição 

Ａ Luz indicadora de LED 

Ｂ Tela 

Ｃ Tecla de toque 

D Interruptor de desconexão CC 

E Conector de entrada FＶ 

F Válvula impermeável e respirável 

G Porta de comunicação 

H Conector de saída CA 

I   Ponto de aterramento externo 
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Símbolos no inversor 

Símbolo Descrição Explicação 

 

Símbolo de status do 

inversor 

Indica o status de operação 

do inversor.  

3.2 Etiqueta do tipo de produto 
A etiqueta de tipo fornece uma identificação única do inversor (tipo de 

produto, características específicas do dispositivo, certificados e 

aprovações). A etiqueta de tipo está no lado direito do gabinete. 

Nota: a figura do rótulo é apenas para referência.  

 

FIG.3-2 Ilustração da etiqueta do tipo de inversor 
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4 Desembalagem e inspeção 
Após abrir a embalagem, verifique cuidadosamente todos os acessórios 

da caixa. Se algum dano for encontrado ou qualquer componente estiver 

faltando, entre em contato com seu revendedor. 

 

 

Lembrete 

Inspecione completamente a aparência da 

embalagem antes de abri-la. Notifique 

imediatamente o seu revendedor se descobrir 

qualquer dano na embalagem que indique que o 

inversor pode ter sido danificado. 

 

Lista de detalhes de acessórios do inversor CSI-5KTL1P-FLPV: 

Objeto Descrição Quantidade 

A Inversor 1 

B Suporte de parede 1 

C Negativo do conector FV 2 

D Positivo do conector FV 2 

E Conector CA 1 

F Parafuso M4x10 1 

G Parafuso ST6.3x50  4 

H Arruela plana 4 

I Parafuso M4x14 2 

J Chumbador de expansão 4 

K Manual do usuário 1 

L Registrador de dados 1 

M Terminal de aterramento externo 1 
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Diagrama de acessórios do inversor CSI-5KTL1P-FLPV, de acordo com a 

FIG. 4-1: 

A B C

D E F

G H I

J K L

M

 

FIG.4-1 Ilustrado da lista de acessórios 
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5 Instalação 

5.1 Requisitos básicos de instalação 
1) Não instale o inversor em estruturas construídas com materiais 

inflamáveis ou termolábeis. 

2) A superfície de instalação deve ser forte o suficiente para suportar o 

peso do inversor por um longo período de tempo. (Verifique o peso do 

inversor na especificação do produto da seção 14.) 

3) O inversor é protegido para IP65, pode ser instalado em ambientes 

internos e externos. 

4) A umidade do local de instalação deve ser inferior a 100%, sem 

condensação. 

5) A temperatura ambiente deve estar entre -25°C a 60°C. 

6) Instale o inversor na altura dos olhos para facilitar a leitura da tela do 

visor e a operação. 

7) Não instale o inversor próximo a uma antena de televisão ou qualquer 

outra antena e cabos de antena. 

8) Certifique-se de que o inversor está fora do alcance das crianças. 

9) Instale o inversor nos locais com alguma tampa ou proteção, para 

garantir o funcionamento ideal, conforme mostrado abaixo: 
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FIG.5-1 Ilustração das posições de instalação do inversor 

 

10) Não instale em um gabinete fechado pequeno onde o ar não possa 

circular livremente. Não coloque outros objetos sobre o inversor. 

 

FIG.5-2 Proibida a instalação em um gabinete fechado pequeno 

 

11) Cumprir com a folga mínima para paredes, outros inversores ou 

objetos como segue para garantir a instalação e manutenção, para 

garantir a dissipação de calor.  

Sentido Folga mínima (cm) 

Acima 50 

Abaixo 50 

Lados 30 

Frente 30 
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FIG.5-3 Espaço para um 

inversor

 

FIG.5-4 Espaço para vários inversores 

 

12) Instale o inversor verticalmente ou em um ângulo máximo inclinado 

para trás de 15 graus para facilitar a dissipação de calor. 
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15¡ã

 

FIG.5-5 Ilustração do requisito do ângulo de instalação 

 

5.2 Suporte de montagem na parede 

 

Perigo 

Para evitar choque elétrico ou outros ferimentos, 

inspecione as instalações eletrônicas ou hidráulicas 

existentes antes de fazer os furos. 

Etapas de instalação: 

1) Use o suporte de montagem na parede como um modelo e marque as 

posições dos furos, em seguida, faça os 4 furos de acordo, conforme FIG 

5-6. (Diâmetro =11 mm, Profundidade ≥ 55 mm）. 

Notas: A dimensão externa (L × A) do inversor é 352 x 447 mm, 

mostrada como linha tracejada na FIG 5-6. 
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51 250

 

FIG.5-6 Ilustração da posição de perfuração 

2) Bata os chumbadores de expansão nos quatro orifícios 

correspondentes e, em seguida, fixe o suporte de montagem na parede 

com parafusos auto-roscantes.  

De acordo com a FIG. 5-7 e FIG. 5-8.  

 

FIG.5-7 Instalar chumbadores de expansão FIG.5-8 Fixar o suporte de 

montagem na parede 

5.3. Instalação do inversor 
Nota: Antes de instalar o inversor, deve-se verificar se o suporte de 

montagem na parede já está firmemente montado na parede.  

Etapas de instalação:  

1) Pendure o inversor no suporte de parede. Mantenha o equilíbrio 

durante a operação para evitar que o dispositivo colida com paredes ou 
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obstáculos, conforme FIG 5-9.  

 
FIG. 5-9 Pendure o inversor no suporte de montagem na parede 

2) Use dois parafusos de segurança para fixar os dois lados do inversor 

para garantir que o inversor seja fixado firmemente à parede, conforme 

FIG 5-10.  

 

FIG. 5-10 Fixe os dois lados do inversor 
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6 Inversor de fiação 

6.1 Segurança 

 

Perigo 

Perigo de vida devido a tensões letais no inversor! 

Antes de realizar qualquer trabalho no inversor, deve-se 

desconectar ambos os lados CA e CC.  

 

Advertência 

Podem ocorrer danos aos componentes eletrônicos 

devido à descarga eletrostática. Tome as devidas 

precauções ESD ao substituir e instalar o inversor. 

6.2 Fiação de saída CA 

 

Advertência 

Para garantir que o inversor possa ser desconectado com 

segurança com carga, instale um disjuntor monofásico 

separado ou outra unidade de desconexão de carga para 

cada inversor. 

Nota: O inversor está equipado com RCM (monitor 

operado por corrente residual) e RCD (dispositivo protetor 

de corrente residual) integrados. A corrente residual 

nominal do disjuntor deve ser superior a 300mA quando o 

disjuntor CA com função RCM é selecionado.  

 

Aviso 

Ao usar o inversor em conformidade com VDE-AR-N 4105:  

A capacidade total do sistema do inversor FV não pode 

exceder 13,8 KVA, e a função de ajuste do fator de 

potência de deslocamento do inversor deve estar em 

conformidade com 

VDE-AR-N 4105.  

Ao usar o inversor em conformidade com CEI 0-21:  

A capacidade total do inversor FV é maior que 3KW e 

menor ou igual a 6KW, o fator de potência de 
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deslocamento do inversor é ajustável entre 0,95 levando a 

0,95 atrasado e não precisa de SPI externo. 

A capacidade total do inversor FV é superior a 6KW, o fator 

de potência de deslocamento do inversor é ajustável entre 

0,9 levando a 0,9 atrasado, entretanto, precisa de SPI 

externo. 

Instale um disjuntor bipolar independente no lado da saída do inversor 

para proteção, as especificações recomendadas do disjuntor CA são as 

seguintes:  

Tipo de inversor Especificações do disjuntor CA  

CSI-5KTL1P-FL: 32A 

Recomenda o comprimento do cabo CA da seguinte forma:  

Tipo de inversor 
Seção transversal do 

condutor 4,0 mm2 

Seção 

transversal do 

condutor  

6,0 mm2 

CSI-5KTL1P-FL: 

(Comprimento máx. permitido 

do cabo CA) 

29 (m) 43 (m) 

Nota: A faixa de área da seção transversal necessária do condutor é 

4,0~6,0 mm2; 

A faixa de diâmetro externo do cabo necessária é 10~14 mm.  

Etapas do procedimento de fiação CA: 

A conexão à rede é estabelecida usando três fios centrais (L, N e PE, 

conforme a FIG. 6-1). 
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FIG. 6-1 Ilustração da porta de três fios principais 

O conector CA é composto por quatro componentes: Elemento de 

encaixe, luva roscada, anel de vedação, e parafuso de pressão. Veja o 

diagrama de estrutura a seguir:  

El

emento de soquete Luva roscada Anel de vedação Parafuso de pressão 

FIG. 6-2 Ilustração da estrutura do conector CA 

Os conectores CA têm dois tipos, tipo EXCEEDCONN ou tipo DEVALAN, 

etapas de procedimento conforme abaixo:  

1) Retire o revestimento do cabo e, em seguida, ajuste o comprimento 

relativo dos cabos L, N e PE, para fazer com que o comprimento do cabo 

PE seja pelo menos 5 mm mais longo do que os cabos L e N, conforme a 

FIG. 6-3. 

30.0

25.0

PE

N

L

50.0

45.0

PE

N

L

 

Tipo EXCEEDCONN               Tipo DEVALAN 

FIG. 6-3 Ajuste o comprimento do cabo 

2）Ao utilizar cabos flexíveis, o condutor deve ser conectado com 

terminais tubulares adequados de acordo com DIN 46228-4, conforme 

FIG. 6-4.  
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8.0
L N PE

 

FIG. 6-4 Desencape o terminal de três núcleos 

Insira os condutores L, N e PE nos terminais correspondentes do 

elemento de soquetes (de acordo com a FIG. 6-5), em seguida, aperte os 

parafusos firmemente com uma chave de fenda. 

Tio EXCEEDCONN （Torque 0,8 N.m)： 

25

30

PE L

N

L
N

PE

A

A  A-A
 

Tipo DEVALAN（Torque 1,4 N.m）： 

L
N

PE

B

B B-B

N

PEL

50

45

 

FIG. 6-5 Ilustração das posições dos terminais CA 

3) Empurre a luva roscada no elemento de encaixe, aperte bem o 

parafuso de pressão. 

 

Tipo EXCEEDCONN                  Tipo DEVALAN  

FIG. 6-6 Ilustração do torque de aperto do conector CA 
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4) Finalmente, insira o conector CA no receptáculo de conexão CA 

correspondente no inversor. Preste atenção nas polaridades para garantir 

a montagem correta.  

1

2

 

Tipo EXCEEDCONN          Tipo DEVALAN 

FIG. 6-7 Ilustração do torque de aperto do conector CA 

6.3 Aterramento de proteção 
Para atingir a finalidade de proteção de aterramento, o inversor deve ser 

conectado ao condutor de aterramento CA da rede de distribuição de 

energia, através do terminal de aterramento PE.  

 

Advertência 

Devido ao design sem transformador, o polo 

positivo CC e o polo negativo CC de arranjos 

fotovoltaicos não podem fazer o aterramento.  

Nota: A interface de saída CA do cabo PE não pode ser substituída pelo aterramento de 

proteção do gabinete. 

Etapas do procedimento: 

1) Insira o condutor de aterramento no terminal adequado e aperte o contato. Cabo 

recomendado: 4 ~ 6 mm². 

2) Fixe o terminal no ponto de aterramento externo com o parafuso M4x10. Torque: 1,4 N.m. 

 

FIG. 6-8 Ilustração da posição da porta de aterramento 
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6.4 Fiação de entrada CC 
Observe se os conectores CC estão emparelhados (negativos e positivos). 

Preste atenção às polaridades ao montar.  

Diagrama das portas CC conforme abaixo: 

VI

     PV-1

直流输入-1

     PV-2

直流输入-2

     PV-1

直流输入-1

     PV-2

直流输入-2

 
FIG. 6-9 Ilustração das portas CC 

Recomendamos a faixa de área da seção transversal do cabo DC da 

seguinte forma: 

Transversal  

Faixa de área 

Faixa de diâmetro 

externo do cabo 
Tensão nominal 

4~6 mm2 6~7 mm 1000V 

 

CUIDADO 

Para o país que utiliza estritamente o interruptor CC, um 

interruptor externo é essencial se o inversor não estiver 

equipado com um interruptor CC. 

A corrente de entrada CC do inversor deve estar abaixo 

dos seguintes valores limites:  

Tipos 
Entrada máx. de 

corrente PV-1 

Corrente máx.  

Entrada PV-2 

CSI-5KTL1P-FL: 12A 12A 

6.4.1 Requisito para entrada CC 

O inversor monofásico CSI-5KTL1P-FL está equipado com dois 

rastreadores MPP separados e cada MPP permite a conexão de uma 
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cadeia.  

Requisitos para módulos fotovoltaicos de cada cadeia conectada: 

1) Mesmo tipo. 

2) Mesmo número para cada cadeia do módulo fotovoltaico.  

3) A potência da cadeia do módulo e a potência total de entrada de cada 

cadeia fotovoltaica deve atender ao valor permitido do inversor.  

4) A tensão de cada cadeia fotovoltaica (inicialização e tensão de circuito 

aberto) deve atender ao valor permitido do inversor.  

5) A corrente operacional de cada cadeia fotovoltaica deve atender ao 

valor permitido do inversor.  

Nota: Considere o coeficiente de temperatura dos módulos FV para os 

itens 3, 4 e 5. 

6.4.2 Fiação 

Os conectores CC têm dois tipos — T4 ou H4, o inversor CSI-5KTL1P-FL é 

equipado com dois pares de conectores (tipo de conector conforme 

definido no contrato correspondente). Verifique se os conectores estão 

completos antes de montar.  

Veja a estrutura do conector conforme abaixo: 

 

Acoplador negativo e pino do contator Acoplador positivo e pino do contator. 

FIG. 6-10 Ilustração da estrutura do conector CC 

Etapas do procedimento: 

1) Desencape o isolamento do cabo em cerca de 7,5 mm com o 

descascador de fios. Não danifique os condutores ao fazer a decapagem.  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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FIG.6-11 Tira a camada isolante do cabo 

2) Coloque o contato ao redor dos condutores do cabo desencapado e, 

em seguida, prenda o contato com um alicate de crimpagem de fio. 

Certifique-se de que os condutores estão completamente envolvidos 

sem se soltar ou danificar. 

 

FIG. 6-12 Crimpe o contato 

3) Insira o pino de contato crimpado na parte traseira do conector até 

ouvir um clique. Puxe levemente o cabo para garantir que os pinos de 

contato dos conectores estejam encaixados. Preste atenção às 

polaridades ao montar.  

4) Aperte a porca com uma chave especial, a faixa de torque necessária é 

2,5 ~ 2,9 N.m.  

 
FIG. 6-13 Insira o contato    FIG. 6-14 Aperte o prensa-cabo 

5) Insira os conectores montados no terminal inferior do inversor até 
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ouvir um clique. 

 
FIG. 6-15 Ilustração de portas CC 

6) Os conectores CC bloqueados só podem ser desconectados com 

ferramentas especiais. 

6.4.3 Conectando o painel fotovoltaico (entrada CC) 

 

Perigo 

Certifique-se de que o interruptor CC e o disjuntor CA 

estão desconectados do inversor antes de conectar o 

campo fotovoltaico. Nunca conecte ou desconecte os 

conectores CC sob carga. 

Certifique-se de que a tensão máx. do circuito aberto 

(Voc) de cada cadeia fotovoltaica seja menor que a 

tensão máx. de entrada CC (V) do inversor. 

Verifique o projeto do sistema fotovoltaico. A tensão 

máx. de circuito aberto não deve exceder a tensão máx. 

de entrada do inversor. O coeficiente de  temperatura 

dos módulos fotovoltaicos deve ser considerado. 

 

Advertência 

A operação incorreta durante o processo de fiação pode 

causar ferimentos fatais ao operador ou danos 

irrecuperáveis ao inversor. Somente pessoal qualificado 

pode realizar o trabalho de fiação.  

javascript:void(0);
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7 Comunicação  

7.1 Modo de comunicação 
Padrões de comunicação múltipla para opção, RS485, GPRS e WIFI, com a 

porta de comunicação M16.  

 

FIG. 7-1 Ilustração da porta M16 

7.2  RS485 
Módulo de comunicação RS485 integrado.  

Conecte a porta de comunicação RS485 com o conversor de porta RS485 

para usb via linha serial RS485 e, em seguida, conecte este módulo ao PC. 

Finalmente, monitore o inversor por meio do software de computador 

superior. 

7.3 GPRS externo (opcional) 
O módulo de comunicação GPRS externo é usado para monitoramento 

remoto. Mais detalhes sobre a instalação e o método de operação, 

consulte o Manual do Usuário GPRS (Nota: o cartão SIM não é fornecido 

pela Canadian Solar). 
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7.4 WIFI externo 
O módulo de comunicação WiFi externo é usado para monitoramento 

remoto sem fio. Mais detalhes sobre o método de instalação e operação, 

consulte o Manual do Usuário WiFi. 

8 Inicialização 

8.1 Verificação elétrica 
1) Verifique as conexões PE com multímetro:  

Certificar-se de que todas as superfícies de metal do inversor estejam 

aterradas.  

2) Verifique o valor da tensão CC:  

Verifique se a tensão CC do string PV excede a faixa permitida.  

3) Verifique as polaridades da tensão CC:  

Para ter certeza de que as polaridades CC estão corretas.  

4) Verifique o isolamento do aterramento do painel fotovoltaico com 

multímetro:  

Certifique-se de que o valor da impedância do isolamento do 

aterramento seja superior a 1MOhms.  

8.2 Verificação mecânica 
1) Certifique-se de que o inversor esteja instalado corretamente, fixado 

com um suporte de parede com firmeza, e a tampa superior esteja 

instalada corretamente.  

2) Certifique-se de que os conectores CA estejam instalados 

corretamente e fixados com firmeza.  

3) Certifique-se de que as tampas contra poeira estejam vedadas de 

forma confiável, que são usadas para os conectores CC vazios. 

4) Certifique-se de que todos os cabos estão conectados de forma eficaz, 
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fixados com firmeza e sem danos visíveis à camada de isolamento. 

8.3 Inicialização do inversor 
Após as inspeções elétricas e mecânicas, primeiro ligue o 

interruptor/disjuntor principal CA e, em seguida, ligue o interruptor CC. O 

inversor iniciará automaticamente quando a tensão de entrada CC 

atender aos requisitos de desempenho da rede elétrica. 

Normalmente, haverá três status durante a operação (consulte as 

indicações do LED):  

Aguardando: 

Se a tensão CC inicial das cadeias fotovoltaicas for maior que a tensão 

mín. de entrada CC, mas menor que a tensão de entrada da inicialização 

CC, o inversor não pode iniciar normalmente e também não pode 

alimentar a rede elétrica. 

Verificando:  

O inversor verificará as condições de alimentação imediatamente, 

quando a tensão inicial das cadeias fotovoltaicas exceder a tensão de 

entrada CC de inicialização, enquanto a tensão e a frequência da rede 

elétrica estão normais. Se houver algo errado durante a verificação, o 

inversor passará para o modo “Falha”.  

Normal:  

Se o resultado da verificação for normal, o inversor mudará para o modo 

“Normal” e alimentará a rede elétrica.  

O inversor pode ligar e desligar continuamente durante o período de luz 

solar baixa ou ausente devido à falta de energia gerada pelos módulos 

FV. Se tal falha ocorrer com frequência, entre em contato com o pessoal 

de manutenção.  
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9 Operação do painel 

9.1 Visão geral do painel de controle 
O inversor monofásico CSI-5KTL1P-FL está equipado com indicadores 

LED, lâmpada de exibição LED e tecla de toque.  

 

Luz indicadora de LED     Tela        Tecla de toque 

 

FIG. 9-1 Ilustração do painel de controle  

9.2 Programa de exibição digital 
9.2.1 O menu de primeiro nível de LED 

Núm. 
Código de 

exibição 
Definição Unidade 

1 Po Potência de saída W 

2 Et Energia total produzida kWh 

3 Ed Energia produzida hoje kWh 

 

 

 

9.2.2 O menu de segundo nível de LED 

Núm. 
Código de 

exibição 
Definição Unidade 

1 ds  Versão da CPU NA 
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principal 

2 Ar 
Versão da CPU 

secundária 
NA  

3 U1: Tensão PV1 V 

4 U2: Tensão PV2 V 

5 A1: Corrente PV1 A 

6 A2: Corrente PV2 A 

7 UA Tensão UA V 

8 AA Corrente IA A 

9 Fr Frequência da rede  Hz 

9.3 Indicadores de LED 

Núm.  Estados de 

operação  
Indicadores de LED 

Frequência de 

oscilação 

1 Aguardar LED verde piscando 1s On，1s Off 

2 Normal LED verde sempre aceso / 

3 
Erro 

LED vermelho sempre 

aceso 
/ 

9.4  Operação da tela digital 

1) Pressione a tecla de toque para entrar no menu de primeiro nível; 

2) Continue pressionando a tecla de toque para 3S para entrar no menu de 

segundo nível; 

3) A luz de fundo se apagará automaticamente e, se nenhuma impressora for 

detectada em 30 segundos, entrará no modo de espera. Se pressionar novamente, 

entrará no menu de primeiro nível.  
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10 Desligar 

 

PERIGO 

Não desconecte os conectores CC sob carga. 

 

Desligue as etapas do inversor:  

1) Desligue o interruptor principal CA para evitar que seja reativado. 

2) Desligue o interruptor CC. 

3) Verifique o estado de operação do inversor. 

4) Aguarde até que o LED e o display digital se apaguem, o que indica 

que o inversor foi desligado. 

11 Manutenção diária 

 

PERIGO 

Risco de danos ao inversor ou ferimentos pessoais 

devido a manutenção incorreta! 

Sempre tenha em mente que o inversor é alimentado 

por fontes duplas: Matriz fotovoltaica e rede de serviços 

públicos.  

Antes de qualquer serviço de manutenção, observe o 

seguinte procedimento.  

1) Desligue primeiro o inversor do lado da rede elétrica 

e do painel fotovoltaico;  

2) Espere pelo menos 10 minutos para que os 

capacitores internos descarreguem completamente;  

3) Verifique se não há tensão e corrente com os 

dispositivos de teste apropriados. 

 

Mantenha pessoas não relacionadas afastadas! 

Um sinal de advertência temporário ou barreira deve ser 
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CUIDADO afixado para manter pessoas não relacionadas afastadas 

durante a conexão elétrica e o trabalho de manutenção. 

 

AVISO 

Risco de danos ao inversor se a manutenção for 

inadequada.  

Use acessórios e peças sobressalentes aprovadas apenas 

pelo fabricante do inversor. Nunca modifique o inversor 

ou outros componentes do inversor. A perda de 

qualquer ou todos os direitos de garantia pode ocorrer 

se o contrário. 

 

AVISO 

Qualquer mau funcionamento que possa prejudicar a 

operação segura do inversor deve ser reparado 

imediatamente antes de reiniciá-lo.  

O inversor não contém peças internas que possam ser 

reparadas pelo cliente. Entre em contato com o pessoal 

autorizado local se algum serviço for necessário.  

 

 

 

Informações 

A manutenção do dispositivo de acordo com o manual 

nunca deve ser realizada sem as ferramentas adequadas, 

equipamentos de teste ou a revisão mais recente do 

manual compreendida de maneira clara e completa.  

 

Itens Métodos Período 

Limpeza 

do 

sistema 

Verifique a temperatura e a poeira do inversor. 

Limpe o gabinete do inversor  

Verifique a umidade e a poeira do ambiente.  

Enquanto isso, verifique se o filtro da entrada 

de ar está funcionando. 

Seis meses a 

um ano 

(depende do 

conteúdo de 

poeira no ar). 
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12 Solução de problemas 
Quando o inversor fotovoltaico não opera normalmente, recomendamos 

as seguintes ações para solução rápida de problemas. Reveja a tabela da 

lista de erros cuidadosamente.  

12.1 Advertência 
As diferentes cores dos LEDs e estados piscantes identificam os estados 

atuais de operação do inversor. Se a cor vermelha estiver sempre acesa, 

indica a falha do inversor e exibe o código de erro correspondente. 

Normalmente, as advertências podem ser eliminadas por meio de um 

desligamento/reinicialização ordenada ou de uma ação autocorretiva 

executada pelo inversor. 

12.2 Erro 
Os códigos de erro identificam uma possível falha do equipamento, ou 

definição/configuração incorreta. Toda e qualquer tentativa de corrigir ou 

eliminar uma falha deve ser realizada por pessoal qualificado. 

Normalmente, o código de erros pode ser limpo depois que a causa ou 

falha é removida. No entanto, alguns dos códigos (E) podem não ser 

apagados; neste caso, entre em contato com o revendedor ou com a 

Canadian Solar para substituir por um novo.  

Erros conforme indicado na tabela abaixo:  

 

Código de 

erro 

Mensagem de 

erro 
Sugestão 

F-100: 
Excesso de 

temperatura 

1. Verifique se o fluxo de ar para o 

dissipador de calor está obstruído. 

2. Verifique se a temperatura ambiente ao 

redor do inversor está muito alta. 
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F-101: 
Alta tensão de 

entrada CC 

1. Desconecte o interruptor CC, remova o 

conector CC, meça a tensão da cadeia 

fotovoltaica e verifique se ela excede a 

especificação de tensão de entrada do 

inversor.  

2. Se exceder a especificação, redefina o 

layout da cadeia do módulo fotovoltaico.  

3. Se não exceder a especificação, 

enquanto o erro persistir, entre em 

contato com o Atendimento ao Cliente.  

F-102: 
Barramento CC 

Alto  

1. Desconecte o interruptor CC. 

2. Ligue o interruptor CC. 

3. Se a mensagem de erro persistir, entre 

em contato com o atendimento ao 

cliente. 

F-103: 
Rede 

desconectada 

1. Desligue o interruptor CC, remova o 

conector CA, meça a tensão entre a linha 

de incêndio e a linha zero e, em seguida, 

verifique se está de acordo com a 

especificação de ligação à rede do 

inversor.  

2. Inconsistente, verifique se o interruptor 

está conectado, verifique se a fonte de 

alimentação está funcionando 

normalmente.  

3. Consistente, conecte o conector CA, 

feche o interruptor CC. Se a mensagem de 

erro ainda existir, entre em contato com o 

atendimento ao cliente 

F-104: 
Falha do relé 

conectado à rede 

Entre em contato com o Serviço de 

Atendimento ao Cliente.  
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do inversor 

F-105: 

Falha de 

frequência da 

rede 

1. Se a frequência da rede elétrica voltar 

ao normal, o inversor restaurará a 

conexão à rede automaticamente.  

2. Se a mensagem de erro persistir, 

entre em contato com o atendimento ao 

cliente.  

F-106: 
Falha de tensão 

da rede 

1. Desligue o interruptor CC, remova o 

conector CA, meça a tensão entre a linha 

de incêndio e a linha zero e, em seguida, 

verifique se está de acordo com a 

especificação de ligação à rede do 

inversor. 

2. Inconsistente, verifique o layout da 

rede. 

3. Consistente, conecte o conector CA 

feche o interruptor CC, o inversor pode 

restaurar a conexão à rede 

automaticamente. Se a mensagem de erro 

persistir, entre em contato com o 

atendimento ao cliente.  

F-107: 

Sobrealimentação 

do componente 

CC 

1. Reinicie o inversor. 

2. Se a mensagem de erro persistir, 

entre em contato com o atendimento ao 

cliente. 

F-108: 
Falha do sensor 

de corrente 

1. Espere até que o inversor restaure o 

trabalho normal. 

2. Se a mensagem de erro persistir, entre 

em contato com o atendimento ao 

cliente. 
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F-110: 

Falha da unidade 

de detecção de 

corrente de fuga 

1. Verifique se há alguma ruptura do 

cabo FV. 

2. Verifique se os módulos FV estão 

aterrados de forma inadequada.  

3. Reinicie o inversor. 

4. Se a mensagem de erro persistir, entre 

em contato com o atendimento ao 

cliente. 

F-111: 
Falha de corrente 

de fuga 

1. Verifique se as cadeias fotovoltaicas 

estão aterrados corretamente.  

2. Se a mensagem de erro persistir, 

entre em contato com o atendimento ao 

cliente. 

F-112: 
Falha do 

isolamento CC 

1. Verifique se o inversor está aterrado 

corretamente. 

2. Verifique se os polos positivo e 

negativo dos módulos FV estão em curto 

com o fio de aterramento.  

3. Aguarde até que o inversor restaure 

o funcionamento normal.  

4. Se a mensagem de erro persistir, entre 

em contato com o atendimento ao 

cliente. 

F-113: 

Erro de 

consistência de 

detecção de 

corrente de fuga 

(Principal) 

1. Reinicie o inversor. 

2. Se a mensagem de erro persistir, 

entre em contato com o atendimento ao 

cliente. 

F-114: 

Erro de 

consistência de 

detecção de 

1. Reinicie o inversor. 

2. Se a mensagem de erro persistir, 

entre em contato com o atendimento ao 
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frequência 

(Principal) 

cliente. 

F-115: 

Erro de 

consistência de 

detecção de 

tensão da rede 

elétrica (Principal) 

F-116: 

Erro de 

consistência de 

detecção de 

corrente de 

vazamento 

(menor) 

F-117: 

Erro de 

consistência de 

detecção de 

frequência 

(menor) 

F-118: 

Erro de 

consistência de 

detecção de 

tensão da rede 

elétrica (menor) 

F-123: 
Falha de memória 

secundária 

1. Reinicie o inversor. 

2. Se a mensagem de erro persistir, entre 

em contato com o atendimento ao 

cliente. 

F-124: Falha do relógio 

F-125: 

Falha de 

comunicação 

interna 

F-129: 
Falha de memória 

principal 
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13 Remoção e armazenamento 

13.1 Remoção do inversor 
1) Desconecte o inversor conforme descrito na seção 10;  

2) Remova todos os cabos de conexão do inversor; 

3) Desaparafuse os parafusos de fixação em ambos os lados do inversor;  

4) Remova o inversor do suporte.  

13.2 Embalagem do inversor 
Se possível, use a embalagem original ou a embalagem que seja 

adequada para o peso e as dimensões do inversor.  

13.3 Armazenamento do inversor 
Os seguintes requisitos devem ser atendidos quando os inversores 

precisam ser armazenados: 

O local de armazenamento deve ser limpo, ventilado e com gás não 

corrosivo, entretanto deve estar em um estado de acesso desimpedido; 

Não é permitido fumar, utilizar eletricidade ilegal e fogo; 

Observe o número máx. de camadas de empilhamento na embalagem do 

produto. Para evitar danos, não exceda a quantidade indicada; 

Temperatura de armazenamento: –40°C ~ +70°C;  

Umidade de armazenamento: 0% ~ 100% de umidade relativa (Sem 

condensação). 

13.4 Descarte do inversor 

 

Não elimine os inversores ou acessórios obsoletos 

juntamente com o lixo doméstico. Consulte os 

regulamentos sobre descarte. 
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14 Especificação do produto 

Especificação do parâmetro 

Modelo CSI-5KTL1P-FL: 

Entrada (CC) 

Potência máx. de entrada CC (W) 6500 

Tensão máx. de entrada CC (V) 600 

Tensão de entrada CC de inicialização (V) 110 

Faixa de tensão operacional do MPPT (V) 100~550 

Tensão nominal de entrada (V) 360 

Corrente máx. de entrada (A) 12/12 

Corrente máx. de curto-circuito (A) 15/15 

Número de rastreadores MPP 2 

Número de entradas CC 1/1 

Saída (AC) 

Potência de saída nominal (W) 5000 

Tipo de conexão de rede CA L/N/PE 

Tensão e faixa nominal CA (V) 220/230/240（180~280） 

Frequência e intervalo nominal CA (Hz) 50/60 (±5) 

Corrente máx. de saída (A) 25 

Fator de potência (na potência de saída 

nominal) 
> 0,99 

Fator de potência de deslocamento 0,8 levando a 0,8 atraso 

Distorção Harmônica Total (THDi) <3% 

Eficiência  

Eficiência máx. 98,0% 

Eficiência europeia 97,5% 

Eficiência MPPT 99,9% 
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Segurança e proteção  

Interruptor CC Integrado 

Proteção anti-ilhamento Integrado 

Proteção reversa CC Integrado 

Monitoramento do isolamento Integrado 

Proteção contra sobretensão CA Integrado 

Proteção contra sobrecorrente CA Integrado 

Proteção contra curto-circuito CA Integrado 

Proteção contra corrente residual  Integrado 

Classe de sobretensão ll（DC）,lll（AC） 

Parâmetros gerais 

Dimensões (L×A×P, mm)  Dimensões (352x447x158)  

Peso líquido (kg) 13,5 

Método de instalação Montagem na parede 

Tipo de conexão CC H4/T4 

Tipo de conexão CA Conectores 

Interfaces de comunicação M16（WIFI/RS485/GPRS Opcional） 

Tela LED 

Refrigeração Convecção natural  

Grau de proteção IP65:  

Faixa de temperatura ambiente operacional  

(ºC) 
-25~60 (＞45, operação de redução)  

Umidade relativa (Sem condensação) 0%~100% 

Altitude operacional máx. (m) 4000 (＞3000, operação de redução)  

Nível de emissão de ruído acústico (dBA) <25 

Topologia Sem transformador 

Consumo de energia noturno (W) <1 

Garantia do produto Padrão de 5 anos (10 anos opcionais) 

Segurança e EMC IEC62109，IEC61000-6-1, IEC61000-6-3 
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15 Instalação do sistema PV  
Diagramas esquemáticos para instalação de inversores.  

1) Inversor único 

 

FIG. 15-1 Instalação de inversor único em um sistema monofásico 

 

2) Vários inversores 

 

FIG. 15-2 Vários inversores instalados em um sistema trifásico
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16 Fale conosco 
Se você tiver alguma dúvida técnica sobre nossos produtos, entre em 

contato com o Atendimento ao Cliente da Canadian Solar. Envie um 

feedback com todas as informações de que precisamos abaixo para 

fornecer a assistência necessária:  

 

1) Tipo de inversor 

2) Número de série do inversor 

3) Código de erro 

4) Conteúdo exibido 

5) Tipo e número de módulos fotovoltaicos conectados 

6) Modo de comunicação 
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