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1  Símbolos       

 

Cuidado! - A não observância deste aviso neste manual 

pode resultar lesão. 

 
Perigo de alta tensão e choque elétrico! 

 
Perigo, superfície quente! 

 

Este produto não deve ser descartado como lixo 

doméstico. 

 

Este lado para cima. A embalagem tem de ser sempre 

transportada, armazenada e manuseada de modo que as 

setas fiquem sempre viradas para cima. 

 
Os componentes do produto podem ser reciclados. 

 

Frágil; o produto deve ser manuseado com cuidado e 

nunca ser arremessado. 

 
Empilhamento máximo de 6 caixas 

 

Manter em local seco; o produto deve ser protegido da 

umidade excessiva e devem ser armazenadas em um 

local coberto. 
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Marca CE 

 

Tensão residual existente no inversor; antes de iniciar 

qualquer manutenção, aguarde pelo menos 5 minutos 

para os capacitores do inversor descarregarem 

totalmente. 

 

2  Segurança           

 

Os inversores fotovoltaicos (solares) da série DT da PHB Eletrônica 

Ltda. atende rigorosamente as normas de segurança. Normas 

locais de segurança devem ser seguidas durante a instalação, 

comissionamento, operação e manutenção. A operação indevida 

pode causar lesões sérias, choques elétricos e / ou danificar o 
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equipamento.  

 A instalação, manutenção e conexão dos inversores devem ser 

realizadas por pessoa qualificada, seguindo as normas e 

regulamentações locais das empresas de distribuição de 

energia elétrica. 

 Para evitar choque elétrico, a entrada CC e a saída CA do 

inversor devem estar desconectadas pelo menos 10 minutos 

antes de realizar a instalação ou manutenção. 

 A temperatura de algumas partes do inversor podem exceder 

60℃ durante a operação. Para evitar queimaduras, não toque o 

inversor durante a operação. Aguarde seu resfriamento para 

poder tocá-lo. 

 Mantenha as crianças longe dos inversores. 

 Não abra a tampa frontal do inversor. Apenas realize as 

conexões de entrada e saída (apresentadas no manual). Tocar 

ou substituir componentes sem autorização pode causar lesões 

ao usuário, danificar o inversor e cancelar a garantia do mesmo. 

 A eletricidade estática pode danificar componentes eletrônicos. 

Métodos apropriados devem ser adotados para evitar tais 

danos ao inversor; caso contrário o inversor pode ser danificado 

e ter sua garantia cancelada. 

 Verificar se a tensão de saída dos módulos fotovoltaicos é 

menor que a máxima tensão de entrada do inversor, caso 
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contrário o inversor pode ser danificado e ter sua garantia 

cancelada. 

 Quando os módulos fotovoltaicos são expostos à luz, eles 

fornecem tensão contínua (CC) ao inversor. 

 Os módulos fotovoltaicos devem atender a norma IEC61730 

classe A e certificação INMETRO. 

 Se os módulos fotovoltaicos não tiverem especificações 

definidas pelo fabricante, poderá comprometer o 

funcionamento correto das proteções do inversor. 

 Um equipamento completamente isolado deve estar com: a 

chave CC desligada, o(s) conector(es) da entrada CC 

desconectado(s), e o conector do lado CA desconectado ou o 

disjuntor do lado CA aberto. 

 Não é permitida a conexão ou desconexão dos conectores CA e 

CC quando o inversor estiver em funcionamento. 
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3  Instalação 

3.1 Instruções de Montagem 

A Para obter um desempenho ideal, o inversor deve ser 

instalado em um local com temperatura ambiente menor que 

45 °C. 

B Para maior comodidade na operação e controle do display do 

LCD, instale o inversor no nível dos olhos.  

C Os inversores não devem ser instalados próximos de 

materiais inflamáveis e/ou explosivos. Qualquer 

equipamento eletromagnético deve ser mantido longe do 

local da instalação. 

D A etiqueta de identificação do produto e os símbolos de aviso 

devem estar claramente visíveis após a instalação. 

E     Favor evitar o contato direto da luz solar, exposição à chuva e 

a neve para garantir a vida útil do inversor. 
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Figura 3.1-1 

 

 

3.2 Desembalando 

Quando receber o inversor da PHB, favor verificar se há algum 

dano externo no inversor e nos acessórios. Verificar também se 

todos os itens abaixo estão contidos na caixa: 

Inversor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Suporte de parede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Chapa de retenção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Conector CC positivo (PHB20K-DT)  . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Conector CC positivo (PHB14K-DT e PHB25K-DT)    . . . . . 6 
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Conector CC negativo  (PHB20K-DT) . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Conector CC negativo (PHB14K-DT e PHB25K-DT)    . . . . . 6 

Caixa de proteção CA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Parafuso / bucha para fixação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Parafuso cabeça chata M3x8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Terminal para cabo CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Manual do usuário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

 

 

 

Suporte de parede 
Conector CC positivo 

 

Conector CC negativo 

 

Caixa de proteção CA  

 

 

Terminal Cabo CA 

 

 

Parafuso / Bucha 

 

 

Chapa de retenção 

 

Parafuso cabeça 

chata 
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Manual do usuário  

Inversor 

  

 

 

3.3 Instalação do Equipamento 

3.3.1 Selecionando a posição de instalação 

Os passos seguintes devem ser seguidos para melhor escolha do 

local de instalação do inversor: 

 A montagem e o local de instalação devem ser compatíveis ao 

peso e a dimensão do inversor. 

 Montar em uma superfície sólida. 

 O local de instalação deve ser ventilado e protegido do contato 

direto da luz solar. 

 Instale verticalmente ou com inclinação traseira máxima de 15°. 

O inversor não pode ser instalado com inclinações laterais. Os 

pontos de conexão devem estar voltados para baixo.  



 

 

  9 
 

 

Figura 3.3.1-1 

 Para permitir a dissipação de calor, e para facilidade de 

desmontagem, as folgas ao redor do inversor devem ser de:  

Acima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200mm 

Abaixo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500mm 

Frente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300mm 

Ambos os lados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500mm 

 

Figura 3.3.1-2 
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3.3.2 Procedimento de montagem  

A  Use o suporte de parede como molde para indicar as 6 

posições dos furos na parede. Os furos devem ser de 10 mm 

de diâmetro e 80 mm de profundidade.              

 

 

Figura 3.3.2-1 

B  Fixe o suporte de parede usando os parafusos/buchas da caixa 

de acessórios.  

C  Segure o inversor pelos pontos indicados abaixo.      

 

Figura 3.3.2-2 
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D  Coloque o inversor no suporte de parede (como ilustrado na 

figura abaixo). 

Figura 3.3.2-3                                    Figura 3.3.2-4 

 

Figura 3.3.2-5 

E Encaixe os pinos da chapa de retenção nos 2 furos do dissipador, 

então fixe a chapa de retenção com o parafuso cabeça chata 

M3x8 e um cadeado (furo inferior). 
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Figura 3.3.2-6 

 

 

3.4 Conexões Elétricas 

As conexões elétricas devem ser feitas em conformidade com as 

regulamentações e exigências locais das distribuidoras de energia 

elétrica / empresas locais. 

De acordo com a norma VDE0126-1-1/A1 e IEC62109-2, o inversor 

possui uma unidade de monitoramento da corrente residual 

(RCMU) , a qual monitora a corrente residual entre o módulo 

fotovoltaico e a rede.  O inversor pode automaticamente detectar 

correntes de falha e correntes de fuga capacitivas normais. 
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Deve ser incluído um disjuntor trifásico ou fusíveis no lado CA. A 

tensão nominal do disjuntor ou fusível deve ser de 400Vca. A 

corrente de abertura não deve ser maior que 40A para PHB20K-

DT e 50A para PHB14K-DT e PHB25K-DT. 

O cabo de aterramento do inversor deve estar conectado 

corretamente no terra do sistema, de acordo com a IEC60364-7 –

712 ou NBR. 

3.4.1 Conexão da rede (Conexão do Lado CA) 

A  Verifique a tensão e a frequência de rede no ponto de 

conexão do inversor. Deve ser 380V/220Vca para PHB20K-DT e 

PHB25K-DT, 60Hz e 220V/127Vca para PHB14K-DT, 60Hz. 

B Abra o disjuntor / fusível entre o inversor e a rede. 

C  Conecte o inversor na rede seguindo os passos abaixo: 

 Desligue o disjuntor CA. 

 Passe os cabos pela caixa de proteção CA 

 

Figura 3.4.1-1 
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 Siga as instruções abaixo:  

 

 

Figura 3.4.1-2 
 

 

 

Figura 3.4.1-3 

Padrões de rede compatíveis com o inversor: 

 
Figura 3.4.1-4 

Obs.: Para conexões do tipo TT a tensão entre o neutro (N) e terra 

(PE) deve ser menor que 20V. 
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3.4.2 Conexão de Entrada (Conexão do Lado CC) 

A  Verificar se a máxima tensão de circuito aberto (Voc) de cada 

string de módulo fotovoltaico não exceda a máxima tensão de 

entrada do inversor Vmax em qualquer condição.  

B  Utilize conectores da Phoenix contact ou Multi-contact para as 

conexões do lado CC. 

C  Conecte os polos positivo e negativo do(s) string(s) de 

módulos fotovoltaicos aos conectores correspondentes do 

inversor (positivo / negativo).  

D  Não conecte o polo positivo nem o negativo ao terra, isso 

danificará o inversor. 

Segue a seguir os detalhes de montagem dos conectores Phoenix 

Contact e MC4 (Multi-Contact): 

 

Figura 3.4.2-1 
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Figura 3.4.2-2 

 

Figura 3.4.2-3 

 

Manter a chave CC do stringbox na posição "OFF" antes de 

realizar as conexões CC, comute a chave CC para posição "ON" 

apenas depois de ter finalizado as conexões. 

 

Cuidado： 

 Antes de conectar o string de módulos fotovoltaicos, certifique-

se que as conexões foram feitas com a polaridade correta. 
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Conexões erradas podem danificar o inversor. 

 Verifique a corrente de curto-circuito do string de módulos 

fotovoltaicos,ela não deve exceder a máxima corrente CC do 

inversor. 

 Altas tensões são geradas quando os módulos fotovoltaicos são 

expostos ao sol. Verifique as conexões , e para evitar choques 

elétricos, NÃO toque qualquer componente exposto. 

3.4.3 Comunicação RS485 

A interface RS485 é utilizada para comunicação entre os 

inversores. O PHBLogger DT pode monitorar e comunicar-se com 

até 20 inversores ao mesmo tempo; entretanto o comprimento 

do cabo não pode exceder 800m. O diagrama a seguir mostra uma 

conexão típica através da interface RS485. A seguir temos o 

diagrama de conexão do sistema. 

  

Figura 3.4.3-1 
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A  Procedimento de conexão: 

a. Remova a tampa à prova d’água RS485;  

b. Retire a tampa do trava rosca;  

c. Remova o anel de vedação; 

d. Coloque o cabo RS485 e os componentes na seguinte 

ordem: trava rosca, anel de vedação, conector à prova 

d’água, chapa de metal (RS485); 

e. Comprima o conector RJ45 e o encaixe no conector 

interno fêmea do inversor; 

f. Recoloque a tampa do conector à prova d’água; 

g. Aperte a capa do trava rosca. 

 

 

 

Figura 3.4.3-2 
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B  Conecte o cabo RS485 do inversor no PHBLogger DT (Conector 

INVERTER do PHBLogger DT). Conecte o cabo de rede Ethernet 

(CAT5E STP) do PHBLogger DT (Conector NET do PHBLogger DT) 

em um switch ou roteador. 

 

C  Habilitar (posição ON da chave) o resistor de terminação de 

barramento RS485 (120Ω) sempre no último inversor 

conectado ao barramento. 

 

Figura 3.4.3-3 

 

 

D  Veja a seguir um exemplo de conexão do barramento de 

comunicação RS485 para N inversores. 
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Figura 3.4.3-4 
 

  O cabo RS485 deve conectado em cascata entre os inversores 

e plugados nos 2 conectores RJ45 internos ao inversor (IN e 

OUT). 

3.4.4 Comunicação USB 

Para conectar o cabo USB, remova a tampa USB e conecte o cabo 

conforme desenho abaixo. 

 

 

Figura 3.4.5-1 
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O ajuste de nível de potência de saída, o comando liga / desliga 

(desconecta) e ajuste do fator de potência do inversor exigidos 

pelas normas brasileiras ABNT NBR 16149 e 16150 são realizados 

via USB também.  
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4 Operação do Sistema 

4.1 Operando o Painel Frontal 

 

Figura 4.1-1 

4.2 Leds de Indicação 

Amarelo (POWER) 

Led amarelo aceso indica que o inversor está sendo alimentado. 

Led amarelo apagado indica que o inversor não esta sendo 

alimentado. 

Verde (RUN) 

Led verde aceso indica que o inversor está fornecendo potência à 

rede;  

Led verde apagado indica que o inversor não está fornecendo 

potência à rede no momento;  

O led verde piscando lentamente (1Hz) indica que o inversor está 

realizando um auto teste; 



 

 

  23 
 

O led verde piscando rapidamente (5Hz) indica que o inversor 

terminou o auto teste e está pronto para conectar-se à rede.  

Vermelho (FAULT) 

Led vermelho aceso indica condição anormal; 

 Led vermelho apagado indica condição normal. 

  

 

4.3 Display LCD 

A  Detalhes do display são mostrados abaixo:  

 
 

Figura 4.3-1 

B  Detalhes do display 

O display é dividido em 4 partes (Áreas): superior, central 

esquerda, central direita e inferior. 

 PARTE SUPERIOR (Area 1) – Indica o fluxo da energia gerada. 

As conexões elétricas do lado CC e CA são representadas por 

linhas contínuas ou pontilhadas.  

Linhas pontilhadas piscantes do lado CC indicam que os módulos 
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FV estão fornecendo energia ao inversor.  

Se a linha do lado CA estiver apagada, indica que a rede não está 

disponível;  

Linha contínua do lado CA indica que a rede está disponível, mas o 

inversor não está fornecendo potência;  

Linhas pontilhadas piscantes do lado CA indicam que o inversor 

está fornecendo potência à rede. 

 

PARTE CENTRAL ESQUERDA (Area 2) – Indica o estado do inversor. 

As grandezas medidas pelo inversor (corrente, tensão, frequência 

etc), configurações, log de erros / geração etc, podem ser 

verificados nos menus do display pelo teclado do navegador. 

Os níveis de menu das Áreas 2 e 3 são mostrados a seguir: 
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PARTE CENTRAL, DIREITA (Area 3) – Indicador de históricos. 

Um histograma é utilizado para indicar a energia média 

fornecida à rede de hora em hora, no período das 4:00 (4 a.m.) 

às 18:00 (6 p.m.) do dia atual. A coluna (20 pontos) cheia da 

potência média (histograma) representa a potência nominal do 

sistema. 

As informações podem ser exibidas em 5 modos diferentes: 

Tempo real, modo hora, modo dia, modo mês, modo ano. 

Modo tempo real: Indica a energia média fornecida à rede de 

hora em hora, no período das 4:00 (4 a.m.) às 18:00 (6 p.m.). 

Modo hora: Indica a energia média fornecida à rede de hora em 

hora dos últimos 14 dias. 

Modo dia: Indica a energia média diária fornecida à rede dos 

últimos 6 meses. 

Modo mês: Indica a energia média mensal fornecida à rede dos 

12 meses de um ano específico. 

Modo ano: Indica a energia média anual fornecida à rede dos 

últimos 10 anos. 

Veja a seguir a indicação do display para uma configuração de 

modo dia. 
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O valor 72kWh indica a máxima energia gerada por um dia 

durante o mês selecionado. Os valores de 0.2 ~ 1.0 à esquerda 

(eixo y do gráfico) indicam o fator de geração em relação ao 

valor de máxima energia gerada (72kWh).  

 

PARTE INFERIOR (Area 4) – Medidores. 

A parte inferior indica a energia total gerada, a energia diária 

gerada, a potência instantânea fornecida à rede, e o horário, como 

descritos abaixo: 

 

Item Descrição 

E-TOTAL Energia total gerada desde a primeira utilização do inversor. 

A unidade inicial é “kWh”; quando a geração de energia 

ultrapassar 999.9kWh, então a unidade muda para“MWh”.  

E-DAY Energia gerada do dia atual 

POWER Potência instantânea fornecida à rede 

TIME Relógio do inversor 
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C  Operação do navegador (botões / Display) 

O navegador possui 4 teclas de navegação: Para Cima, Para Baixo, 

ESC e ENTER. 

Para Cima, Para Baixo: Permite navegação entre menus ou 

configurações (menu configuração). 

ESC: Retorna para um menu anterior, ou descarta alteração de 

parâmetro quando esta no menu configuração. 

ENTER: Entra em um próximo nível de menu, ou no menu 

configuração o valor vai ser alterado se a tecla for pressionada por 

um período maior que 2s. 

As teclas são utilizadas para realizar configurações e navegar nos 

menus do display, permitindo leitura de parâmetros e grandezas. 

A tela inicial é o primeiro nível do menu, e a informação do display 

indica o estado atual do inversor: “Aguardando” no estado inicial; 

“Normal” fornecendo potência à rede; e se há algo de errado no 

sistema, uma mensagem de erro é mostrada. Por favor veja o item 

4.4 para os códigos de falha. 

Pressione qualquer tecla para acionar o backlight do display; se o 

backlight estiver aceso, pressione a tecla “Para Baixo” para acessar 

o próximo menu, mostrando os valores de entrada do inversor Vfv 

e Ifv. 

Os menus possuem até 3 níveis, no primeiro nível temos 7 telas de 

navegação acessadas pelas teclas “Para Cima” e ”Para Baixo”. 
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O segundo nível de menu apenas pode ser acessado pela tecla 

“Enter” na sétima tela do primeiro nível. 

No segundo nível de menu, submenu “Log Erros” pressionando a 

tecla “Enter”  rapidamente, obteremos as informações do 

histórico das mensagens de erros / falhas do inversor. Utilizando 

as teclas “Para Cima” e ”Para Baixo” podemos verificar os 5 

últimos eventos. A tecla “ESC” retorna ao menu anterior. 

No submenu “Data&Hora” pressionando a tecla “Enter”  

rapidamente selecionamos esse submenu, e utilizando as teclas 

“Para Cima” e ”Para Baixo” podemos configurar a data e hora do 

inversor. A tecla “Enter” muda o cursor de posição, pressionando 

“Enter” por um longo período confirma a configuração. A tecla 

“ESC” retorna ao menu anterior. 

No submenu “Idioma” pressionando a tecla “Enter”  rapidamente 

selecionamos esse submenu, utilizando as teclas “Para Cima” 

e ”Para Baixo” podemos configurar o idioma, pressionando “Enter” 

por um longo período confirma a configuração. A tecla “ESC” 

retorna ao menu anterior. 

No submenu “Historico” pressionando a tecla “Enter”  

rapidamente entramos no terceiro nível de menu, utilizando as 

teclas “Para Cima” e ”Para Baixo” podemos selecionar Modo Ano, 

Modo Mês, Modo Dia e Modo Hora. Pressionando a tecla “Enter” 

rapidamente obtemos as informações do histórico de geração do 
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período (modo) selecionado. A tecla “ESC” retorna ao menu 

anterior. 

Os submenus “Cfg Web” e “ID Zigbee” não são utilizados. 

No submenu “Cfg Modbus” pressionando a tecla “Enter”  

aparecerá o submenu “Cfg Com.” , pressionando a tecla “Para 

Baixo” selecionamos o submenu adicionado “End: 247”, 

pressionando a tecla “Enter” entramos no terceiro nível de menu, 

utilizando as teclas “Para Cima” e ”Para Baixo” configurar o 

endereço para o protocolo Modbus. A tecla “ESC” retorna ao 

menu anterior. 

No submenu “Sombra OFF” (significa que essa opção esta 

desabilitada) pressionando a tecla “Enter” por um longo período  

acionamos essa função “Sombra ON”, permite que o inversor 

extraia o máximo de potência dos módulos mesmo em condições 

com sombreamento. Obs.: Essa função não deve ser habilitada 

quando a planta fotovoltaica não apresente sombreamento 

considerável. 

No submenu “LVRT ON” (significa que essa opção esta habilitada) 

pressionando a tecla “Enter” por um longo período  desabilitamos 

essa função “LVRT OFF”. Essa função configura o inversor para 

continuar operando por um curto espaço de tempo nas condições 

de afundamentos de rede. Obs.: Essa função não deve ser 

desabilitada, pois isso é um quesito obrigatório das normas 
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brasileiras nessa faixa de potência de inversor.  

No submenu “Ajuste FP” pressionando a tecla “Enter”  

rapidamente selecionamos esse submenu, utilizando as teclas 

“Para Cima” e ”Para Baixo” podemos configurar o fator de 

potência capacitivo (-0.95 e -0.9)  ou indutivo (+0.95 e +0.9) ou 

desabilitado (0.999). Pressionando “Enter” por um longo período 

confirma a configuração. A tecla “ESC” retorna ao menu anterior. 

Operação do Inversor: 

Quando ligamos o inversor (lado CC e CA nas faixas de operação)  

as mensagens “Aguardando” e depois “Reconexao XXXXs” são 

mostradas no display. Após o contador regressivo atingir 0000s, a 

mensagem “Normal” é exibida no display e inversor começa a 

injetar potência na rede. 
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4.4 Mensagens de Erro 

As mensagens de erro serão exibidas no display quando uma falha 

/ erro ocorrer e são descritas abaixo: 

Código de Erro Mensagem de Falha Descrição 

01 Falha SCI Falha de comunicação interna 

02 Falha EEPROM Falha na Memória 

03 Falha Freq. Rede Frequência de rede não está na faixa operacional 

07 , 25 Falha Relé Falha no auto teste dos relés 

13 Corrente CC Alta Nível de corrente CC injetada acima do patamar  

14 Falha de isolação A impedância de isolação do terra é muito baixa 

15 Falha Tensão Rede Tensão de rede não está na faixa operacional 

16 Falha Fan Ext. Falha no ventilador externo 

17 Sobretensão FV Sobretensão na entrada CC 

19 Sobretemperatura Sobretemperatura no dissipador 

20 Falha Fan Int. Falha no ventilador interno 

21 Barramento CC Alto Sobretensão no Barramento CC 

22 Falha Corrente Fuga Corrente do terra acima do valor aceitável  

23 Perda de Rede Rede desconectada 

30 Falha Ref. 1.5V Falha na tensão de referência 1.5V 

31 , 24 Falha transdutor CA Falha no transdutor que mede a corrente CA 

32 , 26 Falha GFCI Falha no circuito de detecção de corrente de fuga 

Outros Falha de Hardware Falha interna do inversor 
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4.5 Solução de Problemas 

Raramente o inversor necessita de manutenção, entretanto se o 

mesmo não estiver funcionando corretamente tente seguir os 

passos seguintes antes de contatar a PHB Eletrônica： 

 Se ocorrer alguma problema, o led vermelho (FAULT) localizado 

no painel frontal acenderá e o display LCD indicará o tipo de 

falha ocorreu. A tabela a seguir mostra a lista de mensagens de 

erros e as ações correspondentes a serem tomadas. 
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 Display Ações Possíveis 

 Falhas do 

Sistema 

 

 

 

 

Falha de isolação 

1. Verifique a impedância entre FV (+) & FV (-) e verifique se o 

inversor esta aterrado. A impedância deve ser maior que 200k. 

2. Contate a PHB se o problema persistir.  

Falha corrente de 

fuga 

1.  A corrente no terra é alta. 

2.  Desconecte as entradas do gerador FV e verifique as conexões do 

lado CA. 

3. Se o problema for encontrado, reconecte o gerador FV e verifique 

o comportamento do inversor. 

4.  Contate a PHB se o problema persistir.. 

Falha Tensão de 

Rede 

1.  O inversor voltará a funcionar normalmente em até 5 minutos se a 

rede voltar ao normal. 

2. Verifique se a tensão de rede corresponde às especificações do 

inversor. 

3. Verifique se o cabo neutro e terra estão conectados corretamente. 

 4.Contate a PHB se o problema persistir. 

Falha Freq. Rede 

1.  O inversor voltará a funcionar normalmente em até 5 minutos se a 

rede voltar ao normal. 

2. Verifique se a frequência de rede corresponde às especificações do 

inversor. 

3. Contate a PHB se o problema persistir. 

Perda de Rede 

1. A rede não está conectada. 

2. Verifique as conexões do lado CA. 

3. Verifique a tensão da rede. 
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Falha do 

Inversor 

Sobretensão FV 

1. Verifique se a tensão FV de circuito aberto é maior ou próxima da 

máxima tensão de entrada. 

2. Se o problema persistir quando a tensão FV for menor que a 

máxima tensão de entrada, . Contate a PHB . 

Sobre 

Temperatura 

1. A temperatura interna é maior que o valor especificado. 

2. Reduza a temperatura ambiente. 

3. Coloque o inversor em um local fresco. 

4. Contate a PHB se o problema persistir. 

Falha Relé 

1.  Desconecte as entradas FV (+) ou FV (-). 

2.  Aguarde alguns segundos. 

3. Após o desligamento do LCD, reconecte as entradas e verifique o 

comportamento do inversor. 

4. Contate a PHB se o problema persistir. 

Corrente CC Alta 

Falha EEPROM 

Falha SCI 

Falha SPI 

Barramento CC 

Alto 

Falha GFCI 

Falha Fan Int. 

Falha Fan Ext. 

Falha Todos Fans 

 Se o display do painel frontal estiver desligado, verifique as 

conexões das entradas FV. Se a tensão for maior que 250V, 

entre em contato com a PHB.     

  Quando a luz do sol é insuficiente, o inversor poder ligar e 

desligar continuamente devido a baixa potência fornecida pelos 

módulos fotovoltaicos. 
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4.6 Limpando os Ventiladores 

O inversor possui 2 ventiladores no seus lado esquerdo. A entrada de 
ar e a grade de proteção dos ventiladores devem ser limpadas 
anualmente com um aspirador de pó. Para uma melhor limpeza 
retire os ventiladores seguindo as instruções abaixo:  

1)Desligue / desconecte o lado CC e CA do inversor (entrada / saída). 

2)Aguarde 10 segundos até que a tensão residual seja drenada e os 
ventiladores não estejam girando. 

3)Desmonte o suporte dos ventiladores (como figura a seguir). Solte 
os 5 parafusos M4 utilizando uma chave Philips, então remova 
lentamente os ventiladores (50mm) para fora. Destrave e desconecte 
os 2 conectores dos ventiladores, retirando-os do inversor. 

4)Limpe a grade e o ventilador utilizando uma escova macia, pincel, 
pano ou ar comprimido. 

 5)Monte os ventiladores na posição original. 

 
 

Figura 4.6-1 
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5   Parâmetros técnicos 

Tabela 5.1   PHB14K-DT , PHB20K-DT e PHB25K-DT 

 

Modelo   PHB14K-DT                            PHB20K-DT PHB25K-DT 

Dados de Entrada CC 

Max. Potência Fotovoltaica[W] 19500 26000 32500 

Max. Tensão CC [V] 800 1000 1000 

Faixa de Operação SPMP (MPPT) 

[V] 
260～650 260～850 260～850 

Tensão CC de Partida [V] 250 250 250 

Corrente CC Máxima [A] 27/27 22/22 27/27 

Sobrecorrente CC Máxima [A] 37 30 37 

Corrente Máxima de retorno para 

o Módulo FV [A] 
0 0 0 

Número de Conectores CC 6 pares 4 pares 6 pares 

Número de SPMP (MPPT) 2(pode paralelar) 2(pode paralelar) 2(pode paralelar) 

Categoria de sobretensão CC Categoria II Categoria II Categoria II 

Conector CC MC IV, SUNCLIX  MC IV, SUNCLIX  MC IV, SUNCLIX  

Faixa de Operação de Tensão CC (V) 260 ~ 800 260 ~ 910 260 ~ 910 
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Dados da Saída CA 

Potência CA Nominal [W] 14000 20000 25000 

Max. Potência CA [W] 14000 20000 25000 

Max. Corrente CA [A] 37 30 37 

Saída Nominal CA 220/127Vca;60Hz 380/220Vca;60Hz 380/220Vca;60Hz 

Faixa de Operação CA 
57.5~62Hz; 

101.6~139.7Vca 

57.5~62Hz; 

176~242Vca 

57.5~62Hz; 

176~242Vca 

THD <5% <5% <5% 

Fator de Potência 
0.90 indutivo ... 

0.90 capacitivo 

0.90 indutivo ... 

0.90 capacitivo 

0.90 indutivo ... 

0.90 capacitivo 

Conexão CA 
Trifásica (3F / N / 

T)(estrela) 

Trifásica (3F / N / 

T)(estrela) 

Trifásica (3F / N / 

T)(estrela) 

Eficiência 

Max. Eficiência 98.4% 98.4% 98.4% 

Eficiência SPMP (MPPT) >99.9% >99.9% >99.9% 

Segurança do Equipamento 

Monitoramento de corrente de fuga Integrado Integrado Integrado 

Monitoramento de corrente residual Integrado Integrado Integrado 

Proteções de sobrecorrente CA Integrado Integrado Integrado 

Monitoramento de Isolação Integrado Integrado Integrado 
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Proteção Anti-ilhamento Integrado Integrado Integrado 

Monitoramento de Rede 

 VDE 0126-1-

1/A1, NRS 097-2-

1, AS4777.2/.3, 

EN62109-2, 

EN50438, 

MEA,PEA,RD169

9, G59/3 

 VDE 0126-1-

1/A1, NRS 097-2-

1, AS4777.2/.3, 

EN62109-2, 

EN50438, 

MEA,PEA,RD169

9, G59/3 

 VDE 0126-1-

1/A1, NRS 097-2-

1, AS4777.2/.3, 

EN62109-2, 

EN50438, 

MEA,PEA,RD169

9, G59/3 

NBR(Normas Brasileiras) 

ABNT NBR 

16149,16150 e 

ABNT NBR 62116 

ABNT NBR 

16149,16150 e 

ABNT NBR 62116 

ABNT NBR 

16149,16150 e 

ABNT NBR 62116 

Normas de Referência 

EMC 

EN 61000-6-1, EN 

61000-6-2, EN 

61000-6-3, EN 

61000-6-4, EN 

61000-3-11, EN 

61000-3-12 

EN 61000-6-1, EN 

61000-6-2, EN 

61000-6-3, EN 

61000-6-4, EN 

61000-3-11, EN 

61000-3-12 

EN 61000-6-1, EN 

61000-6-2, EN 

61000-6-3, EN 

61000-6-4, EN 

61000-3-11, EN 

61000-3-12 

Segurança 
IEC 62109-1&-2, 

AS3100 

IEC 62109-1&-2, 

AS3100 

IEC 62109-1&-2, 

AS3100 

Dados Gerais 

Dimensões (L*A*P) [mm] 516*650*203 516*650*203 516*650*203 

Peso Líquido [kg] 40 39 40 
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Ambiente de Operação 
 Interno ou 

Externo 

 Interno ou 

Externo 

 Interno ou 

Externo 

Montagem 
Fixação em 

parede 

Fixação em 

parede 

Fixação em 

parede 

Temperatura de Operação 
-25~60°C (acima 

45°C com derate) 

-25~60°C (acima 

45°C com derate) 

-25~60°C (acima 

45°C com derate) 

Umidade relativa 0～95% 0～95% 0～95% 

Altitude [m] 4000m 4000m 4000m 

Grau de Proteção IP IP65 IP65 IP65 

Topologia 
Sem 

Transformador 

Sem 

Transformador 

Sem 

Transformador 

Ventilação Forçada Forçada Forçada 

Nível de Ruído [dB] <45 <45 <45 

Display 
5" LCD 

(Português) 

5" LCD 

(Português) 

5" LCD 

(Português) 

Comunicação USB2.0 e RS485 USB2.0 e RS485 USB2.0 e RS485 

Garantia [anos] 
5/10/15/20/25  

(a combinar) 

5/10/15/20/25  

(a combinar) 

5/10/15/20/25  

(a combinar) 
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6   Certificações 

 

     

   

 

 

Concessão(registro) 005808/2015  PHB20K-DT 

Concessão(registro) 007126/2016 PHB14K-DT e PHB25K-DT 
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7   Garantia       

7.1 Prazo de Garantia  

A PHB fornece a garantia padrão de cinco anos para os produtos 

da série DT. O período de garantia começa a partir da data da 

compra. Garantia estendida a combinar. 

7.2 Recomendações 

A nota fiscal de compra deve ser mantida durante o período de 

garantia do produto. Caso contrário, a PHB pode rejeitar o serviço 

de garantia. 

7.3 Condições de Garantia 

De acordo com a política de garantia da PHB, se o inversor 

apresentar defeito durante o período de garantia, o mesmo 

poderá ser: 

A  Devolvido a fábrica para manutenção através de um RMA- 

Returned Material Authorization; ou 

B  Realizada a manutenção no local; ou  

C Substituído por outro ou equivalente. 
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7.4 Perda de Garantia 

A Garantia não é válida nas seguintes situações: 

 Exceder o período limite de garantia (excluindo qualquer 

acordo de extensão assinado previamente). 

 Falha ou dano causado por mau uso, não seguir o manual, as 

instruções do produto, ou os regulamentos de segurança 

relevantes.  

 Falta de ventilação necessária. 

 Falha ou danos devido à instalação imprópria, reparação, 

alteração ou remoção por pessoas que não sejam autorizados 

pela PHB.  

 Falha ou dano devido a fatores macroambientais, erros 

humanos ou de força maior. 
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8  Contato 

Caso haja dúvidas ou problemas técnicos com os inversores da 

série DT, por gentileza, entrar em contato com o serviço de 

atendimento ao cliente: 

 

PABX: (11) 3835 8300 

 

Endereço: Rua Aroaba 129/147; Vila Leopoldina – São Paulo – SP 

CEP: 05315-020 

 

E-mail: engenharia@phb.com.br 

Web site:  www.phb.com.br 

 

 


