
GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO
Antes de fazer a instalação, leia atentamente este guia. 
Em caso de dúvidas, aconselhamos entrar em contato com 
o suporte técnico através do e-mail:
 sac@telemetriasht.com.br, a fim de obter as configurações 
corretas na primeira instalação.

CONTEÚDO DO KIT
• - Módulo GSM M3C NRG 
• - Dois transformadores de corrente (T.C.)
• - Guia rápido de instalação

ESQUEMA DE INSTALAÇÂO NO QUADRO PRINCIPAL

M3C NRG  Dois Transformadores de Corrente (T.C)

 COMANDO DO RELÊ: O relê liga automaticamente quando a 
potência medida supera o limite ajustado (padrão = 500 W) e desliga 
quando a potência chega a 0 W.
Para modificar o limite da potência medida para ativação do relê, 
mantenha pressionado o botão por 4 segundos consecutivos. Cada vez 
que se pressiona o botão são acrescentados 250 W ao valor anterior 
do limite. Após pressionar o botão por 4 segundos, pode-se controlar o 
limite ajustado contando os lampejos do led NET; cada lampejo equivale 
a 250 W (1 lampejo = 250 W, 3 lampejos = 750 W).
O valor máximo que se pode ajustar como limite de potência medida 
para ativação do relê é 2,00 kW. Pressionando novamente o botão, o 
limite volta a ser 0 W.
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Tabela de terminais

AC-N 230Vac - Neutro Alimentação, medição 
de tensão 230Vac

Alimentação - me-
dição de tensão

AC-L 230Vac - Fase

NO Contato normalmente aberto
Saída de relê Saída

COM Contato comum

GND GND Saída para polarização 
de dispositivo externo Saída

+12V Saída de +12Vdc

PV-L Entrada T.C. Pino L T.C. de medida-
medidor produção

Medição de 
correntePV-K Entrada T.C. Pino K

GRID-L Entrada T.C. Pino L T.C. de medida-
medidor de troca

Medição de 
correnteGRID-K Entrada T.C. Pino K

GND GND

Barramento RS 485
MODBUS RTU Porta serialA+ Canal RS485 A+

B- Canal RS485 B-

ANA 4-20mA o 0-5V Entrada do solarímetro Entrada
analógica

GND GND Entrada digital-Alarme 
do Medidor Entrada digital

DIG Entrada digital – Contato Seco

GND GND Entrada do sensor de 
temperatura

Entrada
analógicaTEMP NTC 10K 25° 1%

M3C NRG



1. Abra o quadro geral da instalação elétrica.

2. Monte o NRG na barra DIN do quadro geral.
  Se não houver espaço disponível suficiente no quadro  
  geral, instale outro quadro anexo.

3. Faça as ligações indicadas a seguir:

 a - Acrescente um T.C. ao cabo da fase da produção,   
  atentando-se na parte traseira do T.C e na posição  
  da etiqueta do T.C. (Fig.1 e Fig.2).
 b - Conecte os terminais do T.C. nas entradas PV-L e
  PV-K do M3C NRG atentando-se nos indicadores K e L.
 c - Acrescente o segundo T.C. ao cabo da fase do
  medidor de troca atentando-se na parte de traseira
  do T.C. e na posição da etiqueta.
 d - Conecte os terminais do segundo T.C. ao NRG nas
  entradas GRID-L e GRID-K do M3C NRG atentando
  se nos indicadores K e L.

Atenção: Assegure-se de que entre o T.C. e os 
medidores relativos não haja nenhuma carga 
conectada, caso contrário, as medições a seguir no 
M3C NRG serão erradas.

 e - Conecte a fase e o neutro aos respectivos pinos do
  NRG, com atenção para não inverter as ligações

4. Verifique se o NRG está transmitindo os dados ao
   portal web (Fig.4)
 a - Acesse com um PC ou com um smartphone o site
  web http://webvision.qfp.it/, digite a User Id e
  Password fornecidos para acesso Cloud. 
 b - Verifique se o status do sistema está OK.
 c - Verifique se a potência medida está correta.

 Atenção: a medição da potência depende do   
 transformador de corrente (T.C.) e da ligação correta   
 da alimentação do NRG com fase e neutro.

Se as medições visualizadas no portal Webvision não 
estiverem corretas, as causas e soluções podem ser:

 - se a potência gerada for igual a 0 quando a usina
 estiver produzindo, é necessário inverter as conexões
 do T.C. conectado a fase do medidor de produção

 - se a potência medida for diferente da esperada,
 é necessário inverter as conexões do T.C.que está
 conectado a fase do medidor de troca.

 - se tanto a potência gerada, quanto a potência
 medida e consumida estiverem erradas, basta inverter
 entre si as conexões aos bornes de alimentação AC-N
 e AC-L

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO
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