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A SUA INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA 
SOB CONTROLE
em qualquer lugar...sempre!



2

LPG/GPL

As imagens são indicativos, portanto, a nossa empresa se reserva o direito de fazer a modificação e melhoria de produtos sem aviso prévio.
The images are indicative, our company reserves the right to make modification and improvement of products without prior notice.

A instalação fotovoltaica é, para todos os efeitos, uma 
pequena central de produção de energia elétrica.

O proprietário da instalação pode assim utilizar 
qualquer espaço não utilizado exposto ao sol como 
o próprio teto, o jardim, cobertura, laje de teto, 
etc. para produzir energia, economizando em sua 
própria conta e dando uma contribuição importante 
à preservação do meio ambiente.

A parte mais importante da instalação é formada 
pelos painéis ou módulos fotovoltaicos, que expostos 
à luz do sol convertem a energia solar em eletricidade 
de forma contínua, e através de um inversor, que 
transforma a corrente contínua produzida pelos 
painéis solares em corrente alternada, pronta para 
ser utilizada nos utensílios elétricos da casa (como 
iluminação, geladeira, TV, PC, etc.) ou pode ser 
acrescentada à rede elétrica de distribuição.

No sistema de instalação tradicional, o controle 
nem sempre é o que se deseja, então, como 
resolver?

O WEB VISION é um portal web personalizado 
que permite controlar e visualizar os dados de 
produção de uma ou mais instalações fotovoltaicas. 
O sistema possibilita monitorar o rendimento efetivo 
da produção da instalação.

O WEB VISION é um sistema utilizável por qualquer 
dispositivo que possa acessar a internet. Smartphone, 
Tablet, PC, Notebook são os instrumentos com os 
quais se pode a qualquer momento monitorar não 
somente a nossa produção mas todos os dados 
utilizáveis e de previsão.

Controle remoto
das Instalações Fotovoltaicas

Vantagens do
Sistema de Monitoramento

O WEB VISION é também um APP
que pode ser baixado

Energia Produzida

Painéis Solares Inversor Medidor Rede

Controle e Gerenciamento
da Instalação Fotovoltaica
que transmite para
o Smartphone, Tablet,
ou Computador
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O WEB VISION permite acessos através de contas 
personalizáveis. É possível colocar à disposição 
mais acessos escolhendo quais funções e quais 
dados possam ser vistos pelo tipo de conta, gerados 
diretamente pelo cliente.
O WEB VISION garante com este sistema a 
confidencialidade dos dados.

ACESSO ADMIN: consiste em gerenciar e controlar 
mais instalações com uma única conta através de 
simples seleção, adaptada também só ao controle 
da funcionalidade das mesmas.

ACESSO USER: acesso reservado e conta gerada 
pelo "admin" permite acessar a instalação designada, 
podendo consultar todos os dados sem acesso a 
quaisquer outros.

DADOS IMEDIATOS: os dados que se acessam pelo 
sistema WEBVISION são em tempo real.

POTÊNCIA PRODUZIDA: Leitura imediata da 
potência gerada atual e diária da instalação.

LUCRATIVIDADE: dia a dia se pode controlar o ganho 
graças aos incentivos, calculando o rendimento 
desde o inicio da produção.

ENERGIA LIMPA: é confortável saber que com a 
energia fotovoltaica se possa gerar energia limpa. 
Com o WEBVISION se pode controlar de maneira 
eficaz quando CO2 se está economizando.

ESTADO DAS INSTALAÇÕES: Tela resumida do 
funcionamento geral.

Software Online
Simples, Personalizável

Produção e Economia

APP PARA BAIXAR
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CONTROLE DA FUNCIONALIDADE: O WEBVISION 
permite comparar toda uma série de dados estatísticos 
possibilitando ao usuário controlar a funcionalidade 
da produção e programar a manutenção de acordo 
com os dados fornecidos.

COMPARAÇÃO DE RENDIMENTO: As estatísticas 
permitem comparar quanto se ganhou e quanto se 
economizou em energia elétrica, subdividindo o 
intercâmbio e a contribuição.

Estatísticas

CONTROLE EM CADEIA: A peculiaridade do nosso 
sistema reside no controle ramificado; cada cadeia 
(fila de painéis), pode ser controlada isoladamente 
para verificar o perfeito rendimento.

GERENCIAMENTO DE ALARMES: Todas as vezes 
em que um alarme deva alertar sobre um problema, 
automaticamente será gerado um e-mail ou um sms 
para avisar sobre a ocorrência.

Controle em Cadeia

METEOROLOGIA E IRRADIAÇÃO: Através das 
previsões meteorológicas fornecidas pelos centros 
profissionais é possível calcular (graças ao sistema 
automático), o percentual de irradiação como 
também a produção da instalação fotovoltaica. 
O sistema pode monitorar também sensores de 
irradiação solar.

Previsões dos...Ganhos
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O BOX M3C é um painel aplicável a qualquer 
instalação fotovoltaica que permite controlar:

- a produção
- a funcionalidade (também por cadeia)
- as estatísticas
- a temperatura

O BOX M3C funciona com um SIM card telefônico 
habilitado para o tráfego de dados GPRS ou através 
do módulo RCX-LAN (com funções idênticas e utiliza 
transmissão ethernet ou WI-FI).

No BOX M3C está integrada a função Ups, com 
sinalização automática de interrupção/reinicialização 
da rede elétrica graças à utilização de um relê ligado 
ao I/O digital No. 1
A bateria de reserva interna garante 12 horas de 
autonomia do sistema. Há possibilidade de montar 
antena interna no quadro, ou como opção, antena 
externa com cabo de 1-3-5-ou 10m. A funcionalidade 
do telecontrole via web se obtém através do serviço 
WebVision.

Telecontrole 24h
Módulo de comunicação GPRS ou ETHERNET 
completo com antena
Carregador da bateria
Bateria de reserva de chumbo 12 vdc
Porta-fusível bipolar
Relê para sinalizar falta de rede elétrica
Caixa IP55
Antena estilo integrada padrão
conforme norma CE e ETSI

BOX M3C

Identificação CE, diretiva EN50082, EN55011

Esquema Exemplo

Medidor de 
Produção

Medidor de 
Intercâmbio

Rede 
Elétrica

Medidor de 
radiação 

solar
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• Módulo GSM/GPRS quadribanda 800 / 1900MHz
• 5 entradas digitais de alarme genérico configuráveis
 como saída NPN
• 4 entradas analógicas (2 x 4-20mA e 2 x 0-5Vdc)
• 2 saídas de relé 0,5A 230Vac
• Alimentação 8-24Vdc, consumo de 500mA
• Conexão serial RS485 com protocolo MODBUS RTU
• Conectividade GPRS direta pelo portal Web Vision
 em modo bidirecional
• Dimensões 3 DIN, fixado por guia omega
• Antena estilo SMA
• Conforme normas CE e ETSI

• Módulo GSM\GPRS ou WI-FI LAN\ETHERNET
• 2 Entradas  (corrente de entrada e corrente consumida)
• 1 entrada de tensão Fase + Neutro
• Serial RS485 com protocolo MODBUS RTU
• Dimensões 3 DIN, preso com guia omega
• 1 entrada analógica
• 1 entrada digital
• Linha Monofásico
• Energia Ativa, Energia Reativa (de entrada e consumida)
• Conector para recarregável para a função  UPS
• Bateria incluída no kit

Opcional
Medidor de radiação solar, sensor de irradiação
Sonda para Medida da Temperatura
Painel de led para medida e visualização do rendimento

• 5 entradas digitais de alarme genérico configuráveis
 como saída NPN
• 4 entradas analógicas (2 x 4-20mA e 2 x 0-5Vdc)
• 2 saídas de relé 0,5A 230Vac
• Alimentação 8-24Vdc, consumo de 500mA
• Conexão serial RS485 com protocolo MODBUS RTU
• Conectividade MODBUS com RS485 direta através do portal
• WEBVISION em modo bidirecional
• Dimensões 3 DIN, fixado por guia omega
• Conforme normas CE 

• Sinal de saída linear no intervalo 50 - 1500 W / m²li
• Célula monocristalina (50x50mm2)
• Resistente aos raios UV e aos agentes atmosféricos
• Precisão global de medição conforme norma WMO

M3C NRG

M3C GPRS

M3C 

SOLARIMETRO
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• Módulo GSM/GPRS quadribanda 800 / 1900MHz
• 5 entradas digitais de alarme genérico configuráveis
 como saída NPN
• 4 entradas analógicas (2 x 4-20mA e 2 x 0-5Vdc)
• 2 saídas de relé 0,5A 230Vac
• Alimentação 8-24Vdc, consumo de 500mA
• Conexão serial RS485 com protocolo MODBUS RTU
• Conectividade GPRS direta pelo portal Web Vision
 em modo bidirecional
• Dimensões 3 DIN, fixado por guia omega
• Antena estilo SMA
• Conforme normas CE e ETSI

• Sonda de medida de temperatura
• Cabo com comprimento de 5m

• Módulo de radio com freqüência
 de 868Mhz 10mW 8 canais
• 2 interfaces hub RS485
• Caixa plástica com aleta
 de fixação
• Cabo de conexão incluído no kit
• Antena integrad

• Módulo Ethernet WIFI + LAN (TCP/IP)
• 5 entradas digitais de alarme genérico configuráveis
 como saída NPN
• 4 entradas analógicas (2 x 4-20mA e 2 x 0-5Vdc)
• Alimentação 8-24Vdc, consumo de 500mA
• Conexão serial RS485 com protocolo MODBUS RTU
• Conectividade ethernet direta pelo portal Web Vision
 em modo bidirecional
• Dimensões 3 DIN, fixado por guia omega
• Antena estilo SMA WIFI
• Conforme normas CE e ETSI

Medidor de Produção

Medidor de Intercâmbio

Rede Elétrica

Medidor de radiação solar

Painel de Rendimento

Painel de Rendimento

Sonda de Temperatura

Medidor de energia

TLP - MODULO RADIO

M3C LAN - WIFI

SONDA

Painéis Fotovoltaicos

Módulo de radio

Inversor

Fábrica

Casa

Potência Teórica Kw 3.00

Potência Teórica Kw 3.00

Corrente de Saída Kw 2.93

Corrente de Saída Kw 2.93

Energia Produzida Kwh 50

Energia Produzida Kwh 50

Evite Emissões Kw (Co2) 32

Evite Emissões Kw (Co2) 32

INVERSOR

M3C NRG

INVERSOR

M3C GPRS

M3C
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CASO HISTÓRICO
(Mais de 90 megawatts controlados remotamente) Instalações fotovoltaicas controladas com WebVision

Provincia de Udine (UD) - 15 kW Foggia (FG) - 95 kW

Provincia de Bologna (BO) - 61 kW Rimini (RN) - 95 kW

Provincia de Mantova (MN) - 350 kW Provincia de Ravenna (RA) - 1520 kW

Vendas e distribuição

Tecnologia Italiana by Shitek Technology S.r.l.

SHT Telemetria do Brasil Ltda
www.telemetriasht.com.br . info@telemetriasht.com.br
Avenida Fagundes Filho, 141 – Cj. 69 – Vila Monte Alegre
São Paulo/SP - Brasil - CEP: 04304-010


