
Manual do usuário V1.0                                                                                                

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de funcionamento 

Microinversor RENO500 





Manual do usuário V1.0                                                                                                

1 

Sumário 

1. Informações importantes para sua segurança .......................................................................... 2 

1.1 Leia ................................................................................................................................... 2 

1.2 Instruções de Segurança .................................................................................................. 2 

2. Microinversor RENO500 ........................................................................................................... 4 

2.1 Como Funciona ................................................................................................................ 5 

2.2 Dispositivo de Monitoramento: RENO201 ....................................................................... 5 

2.3 Elevada Confiabilidade ..................................................................................................... 5 

2.4 Projeto e Instalação ......................................................................................................... 6 

3. Informações do Equipamento................................................................................................... 7 

3.1 Visão Geral ....................................................................................................................... 7 

3.2 Características Gerais ....................................................................................................... 7 

3.3 Parâmetros ....................................................................................................................... 8 

4. Lista de Verificação da embalagem........................................................................................... 9 

4.1 Acessórios ........................................................................................................................ 9 

4.2 Descrição do Produto ....................................................................................................... 9 

4.3 Outras informações.......................................................................................................... 9 

5. Planejamento da Instalação do Microinversor ....................................................................... 10 

5.1 Explicação dos símbolos do Microinversor .................................................................... 10 

6. Comissionamento e Operação  Por favor, preste atenção nos avisos: ................................. 11 

6.1 Energizando o Sistema Fotovoltaico .............................................................................. 11 

6.2 Operação RENO500 ....................................................................................................... 12 

7. Resolução de Problemas e Manutenção................................................................................. 13 

7.1 Indicadores do LED e relatórios de erros ....................................................................... 13 

7.2 Solução de problemas .................................................................................................... 13 

7.3 Manutenção do Microinversor ...................................................................................... 14 

8. Contato ................................................................................................................................... 16 



Manual do usuário V1.0                                                                                                

2 

1. Informações importantes para sua segurança 

1.1  Leia  

Este manual contém instruções importantes para a instalação e 

manutenção do microinversor RENO500.  

Para reduzir o risco de choque elétrico e para garantir uma instalação e 

operação segura do microinversor, os seguintes símbolos de segurança 

aparecem neste documento para indicar condições perigosas e instruções 

de segurança importantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Instruções de Segurança 

▪Instale o RENO500 da maneira informada pelo fabricante. Se não o 

fizer, poderá provocar morte, ferimentos ou danos no equipamento.  

▪Somente profissionais qualificados estão autorizados à instalar ou 

substituir microinversores RENO500.  

▪Não tente reparar o microinversor RENO500, ele não contém peças 

que possam ser consertadas pelo usuário. Se apresentar alguma falha, 

entre em contato com o suporte técnico da Renovigi para que seja 

 

PERIGO  

PERIGO, indica uma situação de risco que, se não for 

evitada, resultará em morte ou ferimentos graves. 

 

CUIDADO  

 
CUIDADO, indica uma situação de risco que, se não for 

prevenida, pode resultar em morte, ferimentos graves ou 

lesões moderadas. 

 

AVISO 

 
AVISO, indica uma situação que, se não for prevenida, 

pode resultar em danos aos equipamentos e as pessoas 

envolvidas. 
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efetuada a substituição. Qualquer modificação no microinversor 

RENO500 anulará a garantia. 

▪Se o cabo CA do microinversor RENO500 estiver danificado ou 

quebrado, não instale o equipamento.  

▪Antes de instalar ou operar o microinversor RENO500, leia e 

compreenda todas as instruções e advertências do microinversor 

RENO500.  

▪Conecte o microinversor RENO500 à rede elétrica somente após ter 

concluído todos os procedimentos de instalação, e depois de receber 

autorização da concessionária de energia.  

▪Esteja ciente que o corpo do microinversor é um dissipador de calor. 

Em condições normais de funcionamento, a temperatura é de 20°C 

acima da temperatura ambiente, mas sob condições extremas, o 

microinversor pode atingir a temperatura de 65°C. Para evitar o risco de 

queimaduras, não manuseie os microinversores em funcionamento. 

▪Não desconecte o módulo fotovoltaico do microinversor RENO500 sem 

primeiro desconectar a alimentação CA.  

▪Esteja ciente de que o RENO500 tem capacidade de ajustar 

automaticamente a tensão e frequência de acordo com configurações 

padrões locais. Somente profissionais qualificados estão autorizados a 

efetuar qualquer configuração no microinversor RENO500. 
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2. Microinversor RENO500 

O RENO500 é um microinversor com tecnologia de classe mundial. Este 

manual fornece detalhes para uma instalação segura e para o bom 

funcionamento do microinversor RENO500. 

Os três elementos chave da elevada confiabilidade do sistema, incluem:  

▪ Microinversor RENO500  

 



▪ RENO201: dispositivo de monitoramento e comunicação. 

 

▪ Renovigi Portal e App RENOview: Monitoramento da geração de 

energia. 

Endereço: www.renovigiportal.com 

 



Manual do usuário V1.0                                                                                                

5 

 

2.1  Como Funciona 

O microinversor RENO500 maximiza a produção de energia a partir dos 

módulos conectados no sistema fotovoltaico. Cada microinversor 

RENO500 é conectado individualmente a dois módulos fotovoltaicos. Esta 

configuração única significa um ponto de pico máximo por entrada (MPPT) 

controlada por cada módulo fotovoltaico. Isso garante que a potência 

máxima disponível de cada módulo fotovoltaico é enviada para a rede 

elétrica independentemente do desempenho dos outros módulos 

fotovoltaicos conectados no sistema. Ou seja, embora os módulos 

fotovoltaicos possam ser afetados por sombreamento, acúmulo de sujeira, 

orientação ou alguma falha, o microinversor RENO500 garante o melhor 

desempenho para o sistema fotovoltaico, o resultado é a máxima 

produção de energia do sistema. 

2.2  Dispositivo de Monitoramento: RENO201 

Depois de instalar o RENO201 e conectá-lo ao seu roteador ou modem de 

banda larga, os microinversores RENO500 enviam automaticamente 

relatórios para o servidor do Portal Renovigi através do RENO201. Além 

de enviar os dados para o Portal Renovigi, o RENO201 também mostra 

em seu display a potência gerada em tempo real e também o histórico de 

energia gerada. Através do RENO201 também é possível verificar os 

parâmetros do RENO500. 

2.3  Elevada Confiabilidade 

Um sistema com microinversores garante que falhas em um ponto 

individual do sistema fotovoltaico não afete o sistema como um todo, por 

exemplo, se ocorrer uma falha apenas em um módulo, essa falha ficará 

isolada neste módulo, e não irá afetar a geração de energia dos outros 

módulos do sistema. Microinversores RENO500 são projetados para 

operar em plena potência, a temperatura ambientes de até 65°C. O 

invólucro do microinversor é projetado para instalações ao ar livre e 

cumpre com o nível de proteção IP67. 
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2.4  Projeto e Instalação 

Os sistemas fotovoltaicos que usam microinversores RENO500 são muito 

fáceis de projetar e instalar. Você não precisa de cálculos por string, pode 

instalar os módulos fotovoltaicos individualmente em qualquer quantidade, 

modelo, orientação, inclinação, etc. Cada microinversor é instalado 

facilmente, diretamente no telhado abaixo do módulo fotovoltaico. Os 

cabos CC de baixa tensão conectam-se diretamente do módulo 

fotovoltaico ao microinversor. 
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3. Informações do Equipamento  

3.1  Visão Geral 

 

3.2  Características Gerais  

O microinversor RENO500 tem algumas características que o tornam 

altamente eficiente e de elevada confiabilidade: 

 

-Ampla faixa de tensão e corrente de entrada CC; 

-Ampla faixa de tensão MPPT, garante alta produtividade sob várias 

condições climáticas; 

-Alta precisão MPPT, garante a perda mínima durante a conversão; 

 

Além disso, as seguintes funções de proteção estão integradas no 

microinversor RENO500: 

-Sobretensão / subtensão interna; 

-Falha na proteção contra aterramento; 

-Monitoramento da rede; 

-Monitoramento de corrente no terra; 

-Monitoramento da corrente CC; 

  



Manual do usuário V1.0                                                                                                

8 

3.3  Parâmetros 

Modelo RENO500 

Dados entrada (CC) 

Potência de entrada máxima recomendada（STC） 320W*2 

Máxima tensão de entrada   54V  

Tensão de partida 24V 

Faixa de tensão MPPT  28V～42V 

Faixa de operação 18V～54V 

Máxima corrente de curto-circuito CC 15A 

Máxima corrente de entrada  9.5A*2 

Dados saída (CA) 

Máxima potência  500W 

Corrente nominal  2.17A 

Tensão nominal  220V  

Frequência nominal  60Hz 

Fator de potência  >0.99 

Harmônicas <3% 

Unidades Máximas por Ramo 8 

Eficiência 

Máxima Eficiência  95.8% 

Euro eficiência  95.1%（de acordo com EN50530） 

Consumo interno: (noite) 120mW 

Dados gerais 

Grau de proteção IP67 

Faixa de temperatura de operação externa -40oC～+65 oC  

Dimensões (AxBxC) 248/238/27.5 mm 

Peso  2.4Kg 

Comunicação  PLC (Comunicação na Linha de Alimentação) 

Certificação  
VDE AR-N 4105, VDE0126-1-1, EN50438, G83/2, 

AS4777, EN50438，EN62109 e INMETRO 

Garantia 15 anos  

  

 



Manual do usuário V1.0                                                                                                

9 

4. Lista de Verificação da embalagem 

4.1   Acessórios 

Depois de receber o microinversor RENO500, verifique se há algum dano 

na caixa, em seguida, verifique a integridade interna dos equipamentos, se 

existirem danos visíveis no microinversor e nos acessórios, por favor entre 

em contato com a Renovigi. 

4.2  Descrição do Produto  

 

Item Description 

A Conector CC 

B Conector CA 

C Luz de LED 

D Fixação do RENO500 

E Aterramento  

4.3   Outras informações 

Se você possuir outras dúvidas sobre acessórios ou instalação, consulte a 

equipe do suporte técnico da Renovigi. 
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5. Planejamento da Instalação do Microinversor 

5.1  Explicação dos símbolos do Microinversor  

Símbolo Descrição 

          
Tensão elétrica, perigo! 

Este dispositivo está diretamente ligado à rede 

elétrica, todos os trabalhos relacionados com o 

microinversor devem ser efetuados apenas por 

profissionais qualificados. 

 

Cuidado, perigo! 

Este dispositivo é conectado diretamente com os 

módulos e a rede elétrica. 

 

Superfície quente, perigo! 

Os componentes internos do microinversor 

liberam calor durante a operação, NÃO TOQUE 

no RENO500 durante o funcionamento. 

 

Ocorreu um erro 

Consulte o capítulo 7 para tentar encontrar 

alguma solução. 

 

Este equipamento NÃO DEVE ser descartado 

em resíduos residenciais.  

Descarte o equipamento em local adequado. 

 

Perfurações ou modificações não são autorizadas 

Quaisquer perfurações ou modificações não 

autorizadas são estritamente proibidas. Se 

ocorrer algum defeito ou dano 

(dispositivo/pessoa), a Renovigi não assumirá 

qualquer responsabilidade. 
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6. Comissionamento e Operação 

 

Por favor, preste atenção nos avisos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1  Energizando o Sistema Fotovoltaico 

1. Ligue o disjuntor do circuito de corrente alternada do microinversor.  

2. Ligue o disjuntor geral da rede elétrica. Seu sistema começará a produzir 

energia em aproximadamente cinco minutos.  

3. Os microinversores RENO500 começarão a comunicar com RENO201. 

O tempo necessário para que todos os microinversores se comuniquem 

com o RENO201 depende do número de microinversores do sistema. 

Os primeiros deverão ser detectados dentro de 20 minutos. 

4. O RENO500 tem capacidade de auto ajustar a tensão e a frequência de 

acordo com as configurações baseadas nas normas em vigor. Se for 

necessário algum ajuste, entre em contato com o suporte técnico da 

Renovigi. 

 

 

CUIDADO 

 

Somente pessoas qualificadas devem fazer a 

conexão do microinversor RENO500 com à rede 

elétrica. 

 

CUIDADO 

 

Certifique-se de que todas as ligações CA e CC estão 

corretas. Certifique-se de que nenhum dos cabos CA e 

CC está preso ou danificado.  
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6.2  Operação RENO500 

O microinversor RENO500 é ligado quando os painéis forem conectados 

nas entradas CC. O LED ficará verde para indicar operação normal de 

inicialização em aproximadamente um minuto após a alimentação CC ser 

aplicada, após isso, se as condições de tensão e frequência estiverem de 

acordo, ele irá se conectar à rede e piscará o LED verde intermitente, se as 

condições de tensão e frequência não estiverem de acordo, piscará o LED 

vermelho intermitente. 
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7. Resolução de Problemas e Manutenção 

Por favor, siga todas as instruções de segurança contidas neste manual. 

Somente pessoas qualificadas podem usar as etapas a seguir para 

solução de problemas se o sistema fotovoltaico não funcionar 

corretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1  Indicadores do LED e relatórios de erros 

Operação do LED de inicialização:  

O LED de cada microinversor piscará em verde para indicar a operação 

normal de inicialização em aproximadamente um minuto após a 

alimentação CC ser aplicada.  

O LED vermelho piscará para indicar alguma falha na inicialização do 

RENO500. 

Verde intermitente: indica operação normal. 

Vermelho intermitente: indica que o microinversor não está funcionando 

corretamente, devido que, o microinversor não identificou na rede elétrica 

as condições de tensão e frequência que ele foi ajustado. O microinversor 

não funcionará até que isso seja resolvido. 

7.2  Solução de problemas  

Para solucionar problemas de um microinversor RENO500, siga as etapas 

na ordem mostrada abaixo:  

Atenção: Esteja ciente que somente pessoas qualificadas devem 

solucionar problemas no sistema fotovoltaico ou no microinversor 

RENO500. 

 

CUIDADO 

 

Não tente reparar o microinversor RENO500. O 

microinversor não contém peças que podem ser 

reparadas pelo usuário. Se o RENO500 apresentar 

falhas, entre em contato com o suporte técnico da 

Renovigi.  
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Sugestões: Nunca desconecte os conectores CC sob carga. Certifique-se 

da ausência de corrente nos cabos CC antes da desconexão. Se 

necessário, tampe a superfície do módulo com material opaco antes de 

desligar os cabos CC do microinversor RENO500. O conector CA do 

microinversor é mais adequado como um meio de desconexão. 

ATENÇÃO: Os microinversores RENO500 são alimentados pelos  

módulos fotovoltaicos. Desconecte as conexões CC e reconecte a 

alimentação CC para ver se o LED pisca um minuto após essa reconexão 

CC. 

1. Verifique se que os disjuntores CA estão ligados.  

2. Verifique a conexão com a rede elétrica. 

3. Verifique se a tensão CA está dentro da faixa permitida.  

 

 Tensão CA  

F-N ou F-F 220V: 176V até 242V 

 

4. Usando uma ferramenta de desconexão (Unlock Tool), retire o cabo 

de alimentação CA do RENO500 defeituoso.  

5. Verifique se as conexões do circuito CA estão corretamente 

encaixadas. Realoque, se necessário. Verifique se há danos, tais 

como danos causados por roedores.  

6. Desconecte e reconecte os conectores CC dos módulos 

fotovoltaicos. O status do LED de cada RENO500 piscará verde 

para indicar operação normal de inicialização em breve (menos de 

um minuto) após a alimentação CC ser aplicada.  

7. Conecte um amperímetro a um condutor dos cabos CC do módulo 

fotovoltaico para medir a corrente de cada entrada do RENO500.  

8. Verifique as ligações CC entre o RENO500 e o modulo fotovoltaico. 

Se a conexão estiver desgastada ou danificada, talvez seja 

necessário fazer a substituição.  

9. Verifique se a frequência da rede está de acordo com os parâmetros 

do RENO500. 

7.3  Manutenção do Microinversor  

A manutenção de rotina, embora não obrigatória, é recomendada para 

manter o bom funcionamento da instalação fotovoltaica. 
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Manutenção de Rotina  

Limpeza Anual  Realizar uma inspeção visual anual (sempre que possível) nos 

vários componentes (cabos CC, microinversores e cabos CA) 

para verificar se há poeira, sujeiras, umidade ou inflitração de 

água. 

Limpe o equipamento se necesário. Limpe com ar comprimido, 

aspirador ou escovas especiais, se possível. 

Operação Anual Verifique se não houve mudanças drásticas nas condições de 

instalação que possam ter influência negativa na comunicação 

entre os microinversores e o dispositivo de monitoramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADO 

 

Recomenda-se que as operações de manutenção 

sejam realizadas somente por pessoas qualificadas. 

O cronograma de manutenção pode variar 

dependendo das condições ambientais do local de 

instalação. 
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8. Contato 

Renovigi Energia Solar  

Telefone: +55 49 3323-9933 

Website: www.renovigi.com.br  

Email: suporte@renovigi.com.br 

Endereço: Avenida Getúlio Dorneles Vargas, 2479 N, Passo dos Fortes – 

Chapecó/SC 

 

http://www.renovigi.com.br/

