
Guia Rápido de Instalação
Microinversor RENO500

Components

Cuidado: Prestar muita atenção na hora da
instalação. Lembrar de manter o sistema
desconectado da rede até finalizar as
conexões.

1. Posição do Cabo CA Bus
Certifique-se de que a quantidade de RENO500 conectados em cada
barramento seja menor ou igual a 8.

2. Fixe o RENO500 na barra
Use o parafuso para fixar o RENO500 na barra.

3. Aterramento
Os módulos fotovoltaicos e o RENO500 devem ser conectados ao aterramento
de acordo com as normas de segurança.

4. Conexão CA
Conecte o Conector Wieland entre dois RENO500 para fazer as conexões em paralelo.

5. Monitoramento – RENO201

6. Cabo de extensão para fazer a conexão do sistema com
seu Quadro Geral

Você pode comprar o cabo da Renovigi, ou em lojas de material elétrico.
A. Remova a isolação cabo para conectar no Wieland Conector;
B. Conecte o cabo de extensão Wieland Fêmea no conector Wieland Macho;
C. Agora conecte o outro lado do cabo de extensão ao seu disjuntor;

7. Conecte os módulos ao RENO500

8. Ligue o sistema
Após confirmar que a execução está de acordo com o projeto, e que todas as
conexões foram feitas, é hora de conectar o sistema com a rede.
9. Monitoramento Renovigi Portal

A. Visite www.renovigiportal.com;
B. Registre uma nova conta no Renovigi Portal;
C. Preencha suas informações;

D. Preencha todas as informações referente a sua planta;

E. Clique na planta para obter mais detalhes.

Leia e siga as instruções de
segurança e instalação. Você
pode encontrar e baixar essas
instruções ou outros documentos
técnicos em nosso site:
www.renovigi.com.br.
Se tiver dúvidas, ligue para nós:
+55 (049) 3323-9933.

www.renovigiportal.com

Renovigi Portal
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Microinversor

Coloque o Cabo CA Bus ao
longo das barras dos painéis
para fazer a conexão entre
os RENO500.

Fixe o RENO500 na barra
atrás do painel

Utilize um parafuso para fixar
o terminal do cabo de
aterramento no ponto de
aterramento do RENO500.

Prenda o Cabo CA Bus na
barra com fitas de amarração.

Opção 1: Fixe RENO201 na caixa de
distribuição da casa.
1.(Cuidado!) Desligue o disjuntor e faça a
conexão na mesma fase em que RENO500
está conectado. Esta operação deve ser feita
sob as instruções dos profissionais.
2.Fixe RENO201 na posição correta, dentro ou
perto da caixa de distribuição.
3.Abra a tampa do lado direito do RENO201.
Certifique-se que o cabo RJ45 está conectado.
Feche a tampa e certifique-se que ela está
completamente vedada.
4. Conecte o cabo RJ45 ao seu roteador.

Opção 2: Fixe o RENO201 dentro de casa.
1. (Cuidado!) Desligue o disjuntor e instale uma
tomada para o RENO201 próxima ao Quadro
Geral. Conecte a tomada na mesma fase em
que o RENO500 está conectado.
2. Fixe o RENO201 na posição correta.
3. Abra a tampa do lado direito do
RENO201. Certifique-se que o cabo RJ45
está conectado. Feche a tampa e certifique-
se que ela está completamente vedada.
4. Conecte o cabo RJ45 ao seu roteador.

Conecte os módulos
fotovoltaicos nas entradas
CC do RENO500.

Monitoramento

São Três cabos:
Cabo Fase (Marrom)
Cabo Neutro (Azul)
Cabo P/E (Verde e Amarelo)

Para fazer a conexão em
paralelo dos RENO500.

Para proteger e finalizar o
cabeamento.

Ferramenta para fazer a
desconexão dos conectores.

Para fixar o RENO500 na barra.

Cabo
CA Bus

Conector
Wieland

End Cap

Unlock Tool

Parafuso

2.1m

RUN

COM

ERR

ERR

COM

RUN

http://www.renovigi.com.br



