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Manual de Operação do 

Usuário 
Monitoramento Renovigi – RENO201 

 
 

 

Leia atentamente o manual de instruções antes da instalação, operação ou 

manutenção. Guarde este manual de instruções para referência futura. Este 

documento não deve ser reproduzido, nem o conteúdo poderá ser divulgado, 

sem a autorização expressa da Renovigi.
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1 Introdução  

Obrigado por escolher a Renovigi – um dos principais fornecedores de 

produtos para o mercado de Energia Solar Fotovoltaica. O novo produto 

RENO201 da Renovigi atua como uma interface de comunicação via rede 

elétrica. Após o RENO201 ser conectado à internet, ele enviará as 

informações do microinversor RENO500 para o Portal Renovigi de 

Monitoramento.  

 

O manual do usuário inclui visão geral do RENO201, instalação, instruções de 

operação, parâmetros técnicos e mostra como monitorar o sistema via site 

Renovigi Portal ou via App RENOview. Para assegurar a instalação e 

operação correta, leia atentamente este manual do usuário antes da 

instalação. 
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2. Competência Técnica 

 

Os procedimentos descritos neste manual devem ser realizados somente por 

pessoas autorizadas que tenham um conhecimento geral do equipamento e 

que possuam experiência com dispositivos desta natureza.  

 

Leia completamente cada ítem deste manual antes de iniciar a instalação.  

 

2.1 Instruções de Segurança 

Este capítulo contém as instruções de segurança que você deve seguir 

ao instalar, operar e fazer a manutenção do equipamento.  

 

Para garantir a sua segurança pessoal e o uso adequado do RENO201, leia 

atentamente este manual antes da instalação. Se o produto estiver danificado, 

e a instalação não estiver em conformidade com este manual, a Renovigi não 

responderá por qualquer garantia de qualidade e outros riscos. 

 

 

• Esteja ciente de que somente pessoal qualificado deve instalar e / ou 

substituir o RENO201; 

 

• Execute as instalações elétricas de acordo com todas as normas 

vigentes; 

 

• Cumprir as regras de uso correto das ferramentas e do equipamento de 

proteção individual (EPI) para assegurar o funcionamento seguro do 

RENO201; 

 

• A conexão de qualquer sistema fotovoltaico à rede elétrica só deve 

começar após a aprovação prévia da concessionária; 

 

• O RENO201 deve ser instalado em ambientes adequados com sua 

classificação IP; 
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3 Dados Gerais  

3.1 Peças de Montagem 

 

Objeto Quant Descrição 

A 1 RENO201 

B 1 Parafuso 

3.2 Estrutura do RENO201 

 

Objeto Descrição 

1 Tampa 

2 Tela LCD 

3 Prensa Cabo 

4 Cabo CA 

5 Estrutura 

3.3 Funções Principais 

O RENO201 utiliza a tecnologia de comunicação através da rede da elétrica 
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(PLC - Power Line Communication). 

 

Pela tecnologia PLC, o RENO201 coleta os dados de geração da usina 

fotovoltaica, e transmite à base de dados do Renovigi Portal. 

3.4 Parâmetros Técnicos 

4 Instalação  

4.1 Condições de Operação  

Temperatura de funcionamento (ambiente): -40℃~65℃ 

Umidade relativa do ar: <=90%   

Tensão nominal de entrada: CA 220V/60Hz   

Modelo RENO201 

Interface 

Comunicação PLC 

LCD Tela LCD  

Ethernet RJ45 

Capacidade 

Número de dispositivos conectados Até 10 RENO 500 

Requerimentos de Potência 

Tensão/Frequencia  220V/60Hz 

Consumo de potência 3W 

Dados Mecânicos 

Dimensão 225mm*50mm*107mm 

Peso 300g 

Resfriamento Natural  

Faixa de temperatura ambiente -40℃~65℃ 

Grau de Proteção IP65 

Características 

Conformidade CE 

Garantia 5 Anos 
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4.2 Diagrama do Sistema 

 

Figura 4.2 Diagrama do Sistema 

4.3 Procedimento de Instalação  

Dimensões conforme Figura 4.3.1.     
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Figura 4.3.1 Dimensões do Reno Monitor 

 

 

5 Modo de Operação 

O dispositivo de monitoramento RENO201 é o componente principal para os 

sistemas com microinversores RENO500, pois ele realiza a conexão entre a 

usina de energia solar e a internet. O RENO201 usa a tecnologia de 

comunicação pela rede elétrica (PLC) para monitorar continuamente os dados 

de produção de energia da usina de energia solar. 

 

5.1 Ligação à Rede 

O sistema do RENO201 conecta-se à rede automaticamente. Ele detecta e 

monitora o desempenho de cada módulo fotovoltaico através de cada 

RENO500.  

 

5.2 Desconexão  

Se a rede não corresponder às seguintes situações, colocará o RENO201 no 

modo de espera. 

Tensão 220V 

Frequência 60Hz 

 

Tabela 5.2.1 Parâmetros da Rede Elétrica 

 

6 Resumo do LCD 

O objetivo do manual para LCD do RENO201 é ajudar os usuários a conhecer, 

e orientá-los em como usar as funções do LCD. 
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6.1 Funções do LCD 

 
 

1 Ok/Sair 

2 Cima 

3 Baixo 

 

5 LED verde indica operação normal. 

6 LED amarelo indica que está comunicando. 

7 LED vermelho indica alguma falha. 

 

6.2 Telas do Monitoramento RENO201 

O RENO201 possui telas de interface a qual servem para leitura de dados e 

para verificar os parâmetros que foram setados no microinversor RENO500. 

São elas: Monitor Interface, Ctrl Relay, Total Energy, MI Information, Safety 

Param.  

 

6.2.1 Monitor Interface 

Nesta tela aparecerão os dados de potência instantânea (3266W), de geração 

de energia em kWh (2,19kWh), e o número de MPPT’s/Placas conectadas (14 

MPPT’s/Placas, ou seja, 7 RENO500).  
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6.2.2 Ctrl Relay 

Possibilita o ligamento ou desligamento do RENO500, On/Off. 

 

6.2.3 Total Energy 

Dados da energia total gerada.  

 

6.2.4 MI Information 

Indica o funcionamento dos microinversores conectados. 
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6.2.5 Safety Param. 

Indica todos os parâmetros do RENO500.  
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7 Monitoramento, Solução de Problemas e Manutenção 

 

Somente profissionais treinados e autorizados que possuem conhecimento 

dos REQUISITOS DE SEGURANÇA estão permitidos a realizar trabalhos de 

manutenção. 

7.1 Verificação 

Durante o processo de utilização do RENO201 a pessoa responsável pelo 

gerenciamento deve examinar e manter a o dispositivo em funcionamento. As 

operações são as seguintes: 

 

1. Verifique o Renovigi Portal para confirmar se o RENO201 funcionando 

normalmente.  

2. Verifique se os cabos estão danificados ou envelhecidos.  

3. Verifique se há poeira. Limpá-lo levemente para remover partículas de 

poeira, pois pode ocorrer superaquecimento interno. 

 

Antes de limpar o RENO201:   

Usar luvas e óculos de segurança 

Desconecte o RENO201 da rede. 

Limpe o RENO201 com um pano úmido com cuidado. 

 

      

NOTA  

Desligar o RENO201 não afeta o funcionamento 

dos Microinversores RENO500. 

 

7.3 Site e Aplicativo 

Para monitorar a geração de energia remotamente, você pode utilizar o site 

Renovigi Portal, e também fazer o download do App RENOview para 

monitorar as informações diretamente em seu celular.  

 

Endereço: www.renovigiportal.com 
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7.3.1 Configurando o site 

Após conectar o RENO201 com o roteador, deverá acessar o site 

www.renovigiportal.com para fazer o registro da conta. 

 

Clique em “Novo usuário clique aqui” 

 
Após clicar, preencha as informações requeridas para a criação de uma nova 

conta no Renovigi Portal.  

http://www.renovigiportal.com/
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Finalizado o preenchimento, clique em “Próximo” para seguir com o cadastro. 

Nesta etapa deverá ser informado os dados do sistema, conforme a imagem 

abaixo: 

 



Manual do usuário V1.2                                                                                                
 

 Renovigi Energia Solar                                              

 

Clicando em “tornar este site público” o monitoramento torna-se público e 

todos poderão ver a produção de energia do sistema, porém sem acesso a 

configurações.  

 

 
Em “Datalogger S/N” deverá ser informado o número de série do 

monitoramento RENO201. Esse número encontra-se ao lado do dispositivo. 

Caso tenha dúvidas, basta clicar em “Se você precisa de ajuda, clique aqui” e 

a imagem de onde encontrar esse número aparecerá na tela, conforme a 

imagem abaixo. 
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Após feita essa etapa de configuração dos dados, o monitoramento já estará 

cadastrado e seus dados já estarão prontos para serem coletados e lidos no 

site.  

O tempo de espera para início da formação dos gráficos é de 10 minutos.  
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A imagem acima, representa a tela inicial do monitoramento. Na aba Visão 

Geral pode-se obter leitura dos gráficos de Potência e Energia, assim como 

na aba de visão geral dos painéis, irá ser mostrado a quantidade energia que 

se está gerando em cada painel.  

Potência, Energia Hoje, Energia Mensal, Energia Anual e Energia Total são 

dados que também são atualizados de acordo com a produção de energia do 

sistema.  

Leituras de Compensação de Carbono, Árvores Plantadas e Economia 

também estão disponíveis na aba inicial do monitoramento.  
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• Aba de Gráfico de Potência  
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• Aba Gráfico de Energia 

 

Os gráficos de Energia podem ser vistos diariamente, mensalmente e 

anualmente.  

 

Além da aba de Visão Geral, o Renovigi Portal também dispõe de outras abas 

para verificação do sistema. São elas: Em tempo real, Histórico, Alerta, 

Relatório e Configurações.  

 

Em tempo real: Nesta aba temos os dados do sistema em tempo real, dados 

de tensão, corrente, potência, Frequência, Energia Total, Temperatura, o 

tempo de atualização dos dados, além do número de série do RENO201.  

 

Histórico: Na aba histórico temos os dados das grandezas respectivas para 

cada RENO201. 
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Alerta: Na aba alerta é onde ficam salvos os alertas de falhas referentes aos 

microinversores conectados.  

 

 

Relatório: Pode-se exportar ou visualizar os relatórios de acordo com o 

período necessário.  
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Configurações: A aba de configurações dispõe de subitens, sendo eles: 

• Site (alteração de dados iniciais do sistema); 

• Dispositivo (número de série do monitoramento e também local onde 

se adiciona mais de um monitoramento no mesmo login); 

• Alerta (e-mail escolhido para o envio de alertas quando ocorrido); 

• Calibração (usada para calibrar o erro de energia devido a possíveis 

falhas de envio de dados); 

 

Cada RENO201 pode ser utilizado com até 8 microinversores, sendo que, se 

necessária a utilização de mais microinversore deve-se adquirir mais de um 

RENO201. Caso for em uma mesma instalação, é possível adicionar vários 

RENO201 em uma mesma conta do Renovigi Portal.  

Para que se possa incluir mais de um monitoramento no mesmo login é 

necessário que entre em Configurações/Dispositivos/Adicionar. Dessa forma 

poderá inserir o número de série do próximo RENO201 a ser utilizado.  
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7.3.2 Aplicativo RENOview 

O aplicativo RENOview é uma plataforma desenvolvida para 

acompanhamento do sistema fotovoltaico via tablete ou smartphone. Está 

disponível para sistema operacional IOS ou ANDROID e pode ser baixado 

gratuitamente na App Store ou Google Play.  

 

 

 
Para inicializar o aplicativo, você deverá efetuar o login ou utilizar a conta 

DEMO disponibilizada para visualização do aplicativo em caso de não 

cadastramento.  
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O RENOview mostra dados de geração de energia instantânea e potência do 

sistema, assim como Gráficos, Alertas e demais informações do sistema. 

 

Em “Detalhes” pode-se analisar os dados do sistema semelhante ao site 

Renovigi Portal.  
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8 Contato 

Renovigi Energia Solar 

 

Endereço: Av. Getúlio Dorneles Vargas, 2479 – Bairro Passo dos Fortes, 

Chapecó-SC, Brasil. 

 

Tel: (49) 3323-9933   

 

Web: www.renovigi.com.br 

 

Email: contato@renovigi.com.br 

 


