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Manual orientativo – Montagem da mesa de comando (*)
1. Retirar da tampa da embalagem (compensado fino) os dois travessões de madeira.
2. Use os parafusos, arruelas e porcas para montagem da estrutura da mesa
interligando os travessões com as duas partes laterais.
Importante: Não misture as peças de uma mesa com as da outra. Observe a
sequência de identificação das peças.

(*) Pressupõe-se que o técnico que faz a montagem tem conhecimento de
sistemas OFF GRID, teve treinamento e assistiu as instruções de montagem.
A Fabor Componentes da Amazônia não se responsabiliza pelo eventual erro na
montagem mecânica ou nas conexões elétricas.
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3. Uma vez montada a mesa e o Banco de Baterias (BB); a fase seguinte será a
interligação dos cabos da bateria.
4. Antes de ligar os cabos da bateria é MUITO IMPORTANTE DESLIGAR TODAS AS
CHAVES: (SÃO 4 CHAVES conforme foto abaixo)

5. É necessário tomar cuidado especial para não inverter a polaridade na conexão
dos cabos da bateria: vermelho no (+) 24VDC e cabo preto no negativo.
No caso de falsa manobra o inversor se auto-protege queimando fusível(eis) que
deve(m) ser trocado(s) abrindo o inversor (ver manual do inversor)
6. Ligue em seguida os cabos PV e os da saída 120VAC. Durante essas operações
todas as 4 chaves devem continuar em “OFF”.
7. Terminada as conexões, ligue a chave principal (disjuntor LIGA/DESLIGA – foto
acima). Espere alguns segundos para o Controlador reconhecer o sistema e
informar ciclicamente o seu estado. (na dúvida, leia o manual do Controlador)
8. Feche as chaves das portas fusíveis e o controlador irá carregar as baterias.
9. Antes de ligar o disjuntor de saída, ligue primeiro a chave (ON/OFF) do inversor e
espere alguns segundos até que o Led indicativo verde apareça, não ligue a carga
antes disso (ler o manual do inversor).
10. Não fique ligando e desligando a chave (ON/OFF) do inversor, use o disjuntor de
saída para desligar a saída.

Manaus, 15 de Março de 2017.

