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 1 Informações sobre este manual

Com este guia de instalação, os usuários podem instalar e operar os inversores 
facilmente. Este manual não cobre nenhum detalhe referente ao equipamento conectado 
ao inversor. Guarde este manual para que esteja sempre acessível.

1.1 Uso do documento
1.1.1 Validade

Este guia de instalação contém instalação, comissionamento, comunicação e solução de 
problemas. Informações dos inversores da série Growatt TL3-S:

ADVERTÊNCIA

CUIDADO

AVISO

Informação

ADVERTÊNCIA indica uma situação perigosa que, se não for 
evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

ADVERTÊNCIA indica uma situação perigosa que, se não for 
evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

AVISO indica uma situação que, se não for evitada, poderá 
resultar em danos materiais.

Informações que você deve ler e conhecer para garantir a 
operação ideal do sistema.
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1.2 Símbolos utilizados
Os seguintes tipos de instruções de segurança e informações gerais aparecem 
neste documento, conforme descrito abaixo:

Símbolo Descrição

Leia o manual

PERIGO

PERIGO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, 
resultará em morte ou ferimentos graves.

Growatt 3000TL3-S 
Growatt 4000TL3-S 
Growatt 5000TL3-S 
Growatt 6000TL3-S 
Growatt 7000TL3-S 
Growatt 8000TL3-S 
Growatt 9000TL3-S 
Growatt 10000TL3-S 
Growatt 10000TL3-S-AU 
Growatt 11000TL3-S 
Growatt 12000TL3 
Growatt 12000TL3-S 
Growatt 13000TL3-S 
Growatt 15000TL3-S

1.1.2 Grupo de destino
Este manual é para pessoas qualificadas que irão operar, fazer manutenção, serviço e 
consertar inversores.

1.1.3 Armazenamento do manual
Guarde este manual para que esteja sempre acessível. Não assumimos nenhuma 
responsabilidade por qualquer dano causado por falha no cumprimento dessas 
instruções. Para possíveis alterações neste manual, a GROWATT NEW ENERGY 
TECHNOLOGY CO., LTD é isenta da responsabilidade de informar os usuários.

1.1.4 Informações adicionais
Para mais informações sobre tópicos especiais na área de downloads, visite 
www.ginverter.com

1.3 Glossário 

CA
Abreviação de “Corrente Alternada”

CC

Abreviação de “Corrente Contínua"

Energy
A energia é medida em Wh (watt horas), kWh (kilowatt horas) ou MWh (megawatt 
horas).



Segurança 2
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2.1 Uso pretendido
Os inversores da série TL3-S são inversores ligados à rede que convertem a corrente 
CC gerada pelos módulos FV em corrente CA e a alimentam na rede pública em três 
fases. Os inversores da série TL3-S são inversores multi-string com rastreadores multi-
MPP, o que significa que eles podem se conectar a diferentes matrizes de módulos FV.

Visão geral do sistema FV conectado à rede:

O inversor só pode ser operado com uma conexão permanente à rede elétrica pública. O 
inversor não se destina ao uso móvel. Qualquer uso diferente ou adicional não é 
considerado como uso pretendido. O fabricante/fornecedor não é responsável por 
quaisquer danos resultantes do uso não intencional. Os danos causados por esse uso 
não intencional são de risco exclusivo do operador.

Como os desenhos mostrados acima, um sistema FV completo ligado à rede consiste 
em módulos FV, fusível ou disjuntor CC (somente na França. Em outros países é 
opcional), inversores FV, rede pública e outros componentes. Além disso, os inversores 
FV atuam sempre como componentes-chave.

Quando o design de um sistema FV contém inversores Growatt, o software de design do 
sistema “ShineDesign” (baixado do site: www.ginverter.com) fornece o suporte 
adequado.

Correntes de descarga capacitivas dos módulos FV

Módulos FV com grandes capacidades em relação à terra, tais como módulos FV de 
película fina com células em um substrato metálico, só podem ser usados se sua 
capacidade de acoplamento não exceder 2,2 uF. Durante a operação de alimentação, 
uma corrente de fuga flui das células para a terra, e sua dimensão depende da maneira 
como os módulos FV estão instalados (por exemplo, folhas no telhado de metal) e do 
tempo (chuva, neve). Essa corrente de fuga "normal" não pode exceder 100mA, devido 
ao fato de que o inversor se desconectaria automaticamente da rede elétrica como 
medida de proteção.

Potência
A potência é medida em W (watts), kW (quilowatts) ou MW (megawatts). A potência é 
um valor instantâneo. Ela mostra a potência que seu inversor está alimentando 
atualmente na rede de distribuição de energia.

Taxa de potência
A taxa de potência é a relação entre a corrente que alimenta a rede de distribuição de 
energia e a potência máxima que o inversor pode alimentar a rede de distribuição de 
energia.

Fator de potência
Fator de potência é a razão entre potência ativa ou watts e potência aparente.

FV
Abreviação de fotovoltaico.

Acessórios de comunicação sem fio (opcional)
A tecnologia de comunicação sem fio externa é uma tecnologia de rádio que permite 
que o inversor e outros produtos se comuniquem entre si.



CUIDADO Rede 
elétrica 
doméstica:

Rede 
elétrica 
pública:

A energia flui para a rede elétrica da casa. Os consumidores 
conectados, por exemplo, dispositivos domésticos ou 
iluminação, consomem a energia. A energia restante é 
alimentada na rede pública. Quando os inversores da série UE 
não geram energia, por exemplo, à noite, os consumidores 
conectados são alimentados pela rede pública. A energia 
exibida no LCD do inversor é apenas para referência. Quando 
a energia é fornecida à rede pública, o medidor de energia gira 
para trás.

A energia é alimentada diretamente na rede pública. Os 
inversores da série UE precisam da instalação de um medidor 
de energia separado. A energia produzida é compensada a 
uma taxa que depende da empresa de energia elétrica.

ADVERTÊNCIA

2.5 Advertências de operação

ADVERTÊNCIA

• Gire a chave rotativa da Seccionadora CC para a posição Desligar
imediatamente.
• Entre em contato com o instalador.
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2.2 Precauções de segurança
O inversor da série TL3-S foi projetado e testado de acordo com os requisitos de 
segurança interna; no entanto, certas precauções de segurança devem ser observadas 
ao instalar e operar este inversor. Leia e siga todas as instruções, cuidados e avisos 
neste manual de instalação. Se surgirem dúvidas, entre em contato com nossos 
serviços técnicos em +86 (0)755 2747 1942.

2.3 Avisos de montagem

CUIDADO

ADVERTÊNCIA

 O inversor só pode ser operado com uma conexão permanente à
rede elétrica pública. O inversor não se destina ao uso móvel.
Qualquer outro uso ou uso adicional não é considerado como o uso
pretendido. O fabricante/fornecedor não é responsável por danos
causados por esse uso não intencional. Os danos causados por
esse uso não intencional são de risco exclusivo do operador.

Antes da instalação, inspecione a unidade para garantir a ausência de
danos devido ao transporte ou manuseio que possam afetar a
integridade do isolamento ou as autorizações de segurança; não fazer
isso pode resultar em riscos à segurança.
A remoção não autorizada das proteções necessárias, uso
inadequado, instalação e operação incorretas podem levar a sérios
riscos de segurança, choque ou danos ao equipamento. Para
minimizar o potencial de risco de choque elétrico devido a tensões
perigosas, cubra todo o painel solar com material escuro antes de
conectá-lo a qualquer equipamento.

Aterramento dos módulos FV:Cumpra os requisitos locais para 
aterrar os módulos FV e o gerador FV.
Recomendamos conectar a estrutura do gerador e outras 
superfícies eletricamente condutivas de uma maneira que garanta a 
condução contínua e aterrá-las, a fim de obter a proteção ideal do 
sistema e do pessoal.

2.4 Advertências de conexão elétrica

PERIGO









Alguns componentes do inversor estão ativos. Tocar em componentes 
ativos pode resultar em ferimentos graves ou morte.
Perigo de vida devido a altas tensões no inversor.
• Todo o trabalho no inversor pode ser realizado apenas por pessoal
qualificado.
• O aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de 
experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido 
supervisão ou instrução.
As crianças são proibidas de brincar perto do inversor.







Faça todas as conexões elétricas (por exemplo, terminações do 
condutor, fusíveis, conexão PE, etc.) de acordo com as normas 
vigentes. Ao trabalhar com o inversor ligado, siga todas as normas de 
segurança vigentes para minimizar o risco de acidentes.
O inversor só pode ser operado com geradores FV (módulos
e cabeamento) com isolamento protetor. Não conecte nenhuma outra 
fonte que não sejam módulos FV ao inversor
Os sistemas com inversores normalmente requerem controle adicional (por 
exemplo, chaves, seccionadoras) ou dispositivos de proteção (por 
exemplo, fusível, disjuntor), dependendo das regras de segurança vigentes.







O inversor Growatt deve ser usado apenas para alimentar a energia solar 
convertida fotovoltaicamente na rede pública.O inversor é adequado para 
montagem em ambientes internos e externos.
Você pode usar a corrente CA gerada da seguinte maneira:





Verifique se todas as tampas e portas estão fechadas e seguras durante a 
operação.
Embora seja projetado para atender a todos os requisitos de segurança, 
algumas peças e superfícies do inversor ainda ficam quentes durante a 
operação.Para reduzir o risco de ferimentos, não toque no dissipador de 
calor na parte traseira do inversor FV ou em superfícies próximas enquanto 
o inversor estiver em operação.
O dimensionamento incorreto da instalação FV pode resultar na presença 
de tensões que podem destruir o inversor.









Descrição do produto 3

3.1 Visão geral do inversor

Posição Descrição
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A LCD

B LED

C Chave RS232 e DIP para configuração de RS485 
e acessórios de comunicação externa

D* Saída CA

E RS 485

F PORTA DRM (apenas para a Austrália)

G Chave CC

H** Terminais de entrada FV

I Número de Série

J Etiqueta de tipo

* Existem dois tipos de conector CA para o inversor da série TL3-S.
** 3000-6000TL3-S & 7000-11000TL3-S & 12000TL3 2 pairs,12000-15000TL3-
S&10000TL3TL3-S-AU 3 pares.

CUIDADO

Símbolo Explicação

2.6 Símbolos no inversor

Tensão elétrica!

Risco de queimaduras!

Ponto de conexão para proteção de aterramento.

Corrente contínua (CC)

Corrente alternada (CA)

Marcação CE.
O inversor cumpre os requisitos das diretrizes CE aplicáveis.

Operação após 5 minutos

Etiqueta de descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos 
(WEEE) da UE

Leia o manual

Todas as operações relacionadas ao transporte, instalação e partida, 
incluindo manutenção, devem ser operadas por pessoal qualificado e treinado 
e em conformidade com todos os códigos e normas em vigência.
Sempre que o inversor for desconectado da rede elétrica, tenha extremo 
cuidado, pois alguns componentes podem reter a carga suficiente para criar 
um risco de choque. Para minimizar a ocorrência de tais condições, obedeça 
a todos os símbolos e marcações de segurança correspondentes presentes 
na unidade e neste manual. Em casos especiais, ainda pode haver 
interferência na área da aplicação especificada, apesar de se manterem os 
valores-limite de emissão padronizados (por exemplo, quando equipamentos 
sensíveis são usados, localizados no local de instalação ou quando próximo a 
receptores de rádio ou televisão). Nesse caso, o operador é obrigado a tomar 
as medidas adequadas para corrigir a situação.
Possíveis danos à saúde devido aos efeitos da radiação!
Não fique a menos de 20 cm do inversor por um período de tempo.
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3.4 Transporte
O inversor é minuciosamente testado e inspecionado rigorosamente antes da entrega. 
Nossos inversores deixam nossa fábrica em condições eletromecânicas adequadas. A 
embalagem especial garante um transporte seguro e cuidadoso. No entanto, ainda podem 
ocorrer danos pelo transporte. A companhia de navegação é responsável nesses casos. 
Inspecione completamente o inversor na entrega. Notifique imediatamente a empresa de 
transporte responsável caso detectar algum dano na embalagem que indique que o 
inversor pode ter sido danificado ou se detectar algum dano visível no inversor. Teremos o 
maior prazer em ajudá-lo, se necessário. Ao transportar o inversor, a embalagem original 
ou equivalente deve ser usada e as camadas máximas da caixa de papelão original são 
quatro, pois isso garante transporte seguro. 

3.5 Armazenamento do inversor

Informação

Após um armazenamento prolongado, o relógio em tempo real 
do inversor pode não estar correto, pois causará um erro da 
energia produzida hoje (E_day), você precisará ajustar a hora e 
a data. Consulte a seção 6.3.5, ajustando a data e hora.

3.6 A vantagem do inversor 

Os recursos do inversor estão abaixo:

• Rastreadores MPP independentes duplos
• Chave seccionadora CC integrada
• RS485/Wifi /RF/GPRS
• Ampla faixa de tensão FV: 160V~1000/1100V
• A eficiência máxima é 98,3%
• Proteção ambiental IP65
• Fácil de instalar

Símbolo Descrição Explicação

Símbolo de toque Indica a operação de exibição (consulte a 
Seção 6).

Símbolo de estado 
do inversor

Verde/constante

Vermelho/constante

Vermelho/piscando

Operação

Falha

Atualização de software

Símbolo no inversor

******

XXX

XXX

3.2 Etiqueta de tipo
As etiquetas de tipo fornecem uma identificação exclusiva do 
inversor (tipo de produto, características específicas do dispositivo, 
certificados e aprovações). As etiquetas de tipo estão no lado direito 
do gabinete.
O número do certificado é apenas para SAA.

3.3 Tamanho e peso

A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) Peso (kg)
3000-6000 TL3-S
7000-110000 TL3-S
10000-150000 TL3-S(-AU)

393
393
393

480
480
480

200
200
200

473
473
473

21,2
22
23,5

Se você deseja armazenar o inversor em seu armazém, escolha um local apropriado.
A unidade deve ser armazenada na embalagem original e o dessecante deve ser deixado na 
embalagem.
A temperatura de armazenamento deve estar sempre entre -25 °C e +60 °C.E a umidade 
relativa durante o armazenamento deve estar sempre entre 0 e 95%.
Se for necessário armazenar um lote de inversores, o número máximo de camadas de caixas 
originais é quatro.
carton is four.
Após armazenamento prolongado, o instalador local ou o departamento de serviço da 
fabricante deve executar um teste abrangente antes da instalação.










Toque aqui

Status Normal
Falha



4 Desembalagem
Antes de abrir a caixa de embalagem do inversor da série UE, observe se há danos 
externos visíveis.
Depois de abrir a caixa de embalagem, verifique se o que foi entregue está completo e 
se há danos externos visíveis ao inversor.Se houver algo danificado ou ausente, entre 
em contato com o seu revendedor.A entrega completa deve conter o seguinte.

Item Número Descrição

Informação

Embora a caixa de embalagem do TL3-S seja durável, trate-a 
com cuidado e evite descartá-la.
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A 1 Inversor

B 1 Montagem na parede

C 1 Manual de Instalação Rápida

D 1 Tampa CA à prova d’água

E 4 Parafusos M4*10 da tampa impermeável CA fixa

F 1 Bloco de terminais RS 485

G 4 Parafusos auto-atarraxantes

H

I

1

2/3

Tubo de expansão de plástico

Bloco de terminais CC

J

K

L

M

2/3

1

5/1

1

Núcleo metálico do terminal de fiação CC

Parafuso de segurança

Fiação do terminal europeu/terminal rápido CA

Ferramenta de remoção de terminais FV

Installation 5    
5.1 Instruções de segurança

Perigo de morte devido a incêndio ou explosão

Risco de queimaduras em peças quentes do alojamento

Todas as instalações elétricas devem ser feitas de acordo com os códigos elétricos 
locais e nacionais. Não remova a caixa. O inversor não contém peças que podem ser 
consertadas pelo usuário. Consulte a assistência técnica para pessoal qualificado.Toda 
a fiação e instalação elétrica deve ser conduzida por pessoal qualificado.

Remova cuidadosamente a unidade da embalagem e verifique se há danos externos. 
Se encontrar imperfeições, entre em contato com o revendedor local.
Certifique-se de que os inversores estejam conectados ao terra para proteger 
propriedades e segurança pessoal.

O inversor deve ser operado apenas com gerador FV.Não conecte nenhuma outra 
fonte a ela.

As fontes de tensão CA e CC são terminadas no interior do inversor FV. Desconecte 
esses circuitos antes de trabalhar nelas.

Esta unidade foi projetada para ser alimentada apenas pela rede elétrica pública 
(concessionária). Não conecte esta unidade a uma fonte ou gerador de CA. A conexão 
do inversor a dispositivos externos pode resultar em sérios danos ao seu equipamento.

* Para terminal de saída CA do tipo II.
** 3000-11000TL3-S e 12000TL3-S 2 pares, 12000-15000TL3-S e 10000TL3-S-AU 3
pares.

**

**

*

Monte o inversor de maneira que não possa ser tocado. Possíveis 
danos à saúde devido aos efeitos da radiação!
Em casos especiais ainda pode existir uma interferência para a área 
de aplicação especificada apesar serem mantidos os valores-limite 
de emissão padronizados (por exemplo, quando um equipamento 
sensível está localizado no local de instalação ou quando o local de 
instalação está próximo a receptores de rádio ou televisão). Nesse 
caso, o operador é obrigado a tomar as medidas adequadas para 
corrigir a situação.
Nunca instale o inversor próximo a equipamentos sensíveis (p. ex. 
Rádios, telefone, televisão, etc.)
Não fique a menos de 20 cm do inversor por qualquer período de 
tempo, a menos que seja absolutamente necessário.
Não assumimos nenhuma responsabilidade pelo cumprimento dos 
regulamentos da EMC para o sistema completo.



Não instale o inversor em materiais facilmente inflamáveis e em 
locais onde sejam armazenados materiais inflamáveis.



Apesar da construção cuidadosa, os dispositivos elétricos podem 
causar incêndios.















5.2 Selecionando o local da instalação

5.2.1 Esta é uma orientação para o instalador escolher um local de instalação 
adequado, para evitar possíveis danos ao dispositivo e aos operadores.

1) A parede selecionada para instalar o inversor deve ser forte e firme o suficiente
para suportar e segurar o peso do inversor por um longo período de tempo.

2) O local selecionado deve ser adequado para a dimensão dos inversores. (Consulte
3.3 Dimensões e Fig. 5.2 Distâncias necessárias)

3) Não instale o inversor em estruturas construídas com materiais inflamáveis ou
termolábeis.

4) Nunca instale o inversor em ambientes com pouco ou nenhum fluxo de ar, nem
empoeirado.

5) A taxa de proteção de entrada é IP65, o que significa que o inversor pode ser
instalado em ambientes externos e internos.

6) Não exponha o inversor à luz solar direta, para evitar a perda de capacidade e de
eficiência causada por aquecimento excessivo.

7) A temperatura ambiente do inversor deve ser de -25 ℃~+60 ℃.
8) O local da instalação deve estar livre e seguro para acesso a todo momento.
9) Faça a instalação vertical e certifique-se de que a conexão do inversor esteja para

baixo.Nunca instale na horizontal e evite inclinações para frente e para os lados
(consulte os desenhos abaixo)
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11) Não instale o inversor próximo a antenas de televisão ou outras antenas.
12) Não instale o inversor na sala de estar, o ruído causado pela máquina pode 

afetar a vida diária.
13) Por razões de segurança, não instale o inversor no local onde crianças 

possam alcançar. 

10) Observe as distâncias mínimas para o inversor.(Consulte 3.3 Dimensões e Fig. 5.2
Distâncias necessárias).

PERIGO

Para evitar choques elétricos ou outras lesões, inspecione as 
instalações eletrônicas ou hidráulicas existentes antes de fazer furos.

Quando um painel fotovoltaico é exposto à luz, gera uma tensão CC. Quando conectado a 
este equipamento, um painel fotovoltaico carregará os capacitores de link CC.
A energia armazenada nos capacitores do link CC deste equipamento apresenta um risco 
de choque elétrico.
Mesmo após a unidade ser desconectada da grade e do painel fotovoltaico, ainda podem 
existir altas tensões dentro do inversor FV. Não remova a caixa até pelo menos 5 minutos 
após desconectar todas as fontes de energia.
Embora sejam projetadas para atender a todos os requisitos de segurança, algumas 
peças e superfícies do inversor ainda estão quentes durante a operação.
Inverter are still hot during operation. Para reduzir o risco de ferimentos, não toque no 
dissipador de calor na parte traseira do inversor FV ou em superfícies próximas enquanto 
o inversor estiver em operação.









5.3 Guia de instalação

5.3.1 Instalando um Suporte de Parede
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5.3.2 Montagem do inversor

ADVERTÊNCIA

A queda de equipamentos pode causar ferimentos graves ou mesmo 
fatais; nunca monte o inversor no suporte, a menos que você tenha 
certeza de que a estrutura de montagem está realmente firmemente 
montada na parede após uma verificação cuidadosa.

• Conexão de um segundo condutor de proteção
Em alguns países, na instalação, é necessário um segundo condutor de proteção
para evitar uma corrente de toque em caso de mau funcionamento no condutor de
proteção original.
Para países de instalação que se enquadram no escopo de validade da norma
IEC 62109, você deve instalar o condutor de proteção no terminal CA com uma
seção transversal de pelo menos 10 mm² Cu.
Ou instale um segundo condutor de proteção no terminal terra com a mesma
seção transversal que o condutor de proteção original no terminal CA. Isso evita a
corrente de toque se o condutor de proteção original falhar.

Coloque o suporte de parede na parede para marcar os pontos de perfuração e faça os 
furos com uma furadeira elétrica (o tamanho dos furos é mostrado na figura acima).

Pendure o inversor no suporte de parede e fixe-o e o suporte de parede com 
parafusos de segurança;
Como mostrado abaixo:

Parafuse o tubo de expansão de plástico no orifício com um martelo, como mostrado na 
figura, em seguida, coloque o suporte de parede nele e fixe-o com parafusos 
autoatarraxantes.
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5.3.3 Layout de instalação

Informação

Evite expor o inversor à luz solar direta, chuva ou neve para prolongar 
sua vida útil, apesar do grau de proteção IP65. A exposição à luz solar 
pode causar aquecimento interno adicional, o que causará redução de 
energia.

Se mais de um inversor precisar ser instalado, as dimensões abaixo devem ser 
consideradas.

Recomenda-se a instalação de toldo. O objetivo é prolongar a vida útil do inversor e 
reduzir a perda de capacidade do inversor. Para a dimensão do toldo, consulte a Fig. 
5.9.

Teto

Piso

Unidade: mm
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PERIGO

Perigo de morte devido a tensões letais!
Altas tensões que podem causar choques elétricos estão 
presentes nas partes condutivas do inversor. Antes de 
executar qualquer trabalho no inversor, desconecte-o nos 
lados CA e CC

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos aos componentes eletrônicos devido a 
descargas eletrostáticas.

Tome as devidas precauções contra DEs ao substituir e 
instalar o inversor.
Por favor, não use cabo de condutor único.

5.4.2 Fiação de saída CA
Condições para a conexão CA
Você deve cumprir os requisitos de conexão da concessionária da sua rede elétrica. 
Todos os usos devem estar em conformidade com os regulamentos.
Dispositivo de proteção contra corrente residual
O inversor está equipado com uma unidade de monitoramento de corrente residual 
universal integrada. Se a concessionária da rede estipular um dispositivo de proteção 
contra corrente residual, você deverá usar um dispositivo que seja acionado no caso de 
uma corrente residual de 300 mA ou mais.
Unidade de desconexão de carga
Você deve instalar um disjuntor miniatura trifásico separado ou outra unidade de 
desconexão de carga para cada inversor, a fim de garantir que o inversor possa ser 
desconectado com segurança sob carga.

• Meça a tensão e a frequência da rede pública (tensão:400Vca; Frequência : 50Hz/60Hz;
Trifásico);

• Abra o disjuntor entre o inversor FV e a rede elétrica; Especificação do disjuntor CA:

Requisitos de cabo:

5000-7000TL3-S 16A/400V
8000TL3-S 20A/400V
9000-12000TL3-S 25A/400V
13000-15000TL3-S

3000-4000TL3-S

32A/400V

10A/400V

Diâmetro externo do cabo (mm)

AWG8

AWG10

AWG12

AWG14

Seção 
transversal 
do condutor

38m

3000TL3-S
4000TL3-S

5000TL3-S
6000TL3-S

8000
TL3-S

9000
TL3-S

10000
TL3-S(-AU)

11000TL3-S
12000TL3-S

13000TL3-S
15000TL3-S

40m 31,5m

Máx. comprimento do cabo (m)

18-25

28m 23m25m

40m

17m60m

64m 55m 44,5m 36,5 m 27m

54m/

/

/ / / /

/ / / /

///

/

2. Insira os condutores decapados e nus 1, 2, 3 e N nos terminais dos parafusos
com o sinal 1, 2, 3 e N no elemento do soquete e aperte os parafusos firmemente.

Conexão ao terminal lateral CA para o Growatt 3000-6000TL3-S
Existem dois tipos de conector CA para inversores da série TL3-S. Por favor, siga as 
instruções correspondentes às peças que lhe oferecemos.
Para conector de saída CA tipo I:

1. Desinstale as peças do plugue de conexão CA da bolsa de acessórios. Passe o parafuso
de pressão, o anel de vedação e a manga roscada no cabo CA.

5.4 Conexões elétricas
5.4.1 Segurança

Classe de tensão decisiva (DVC) indicada para portas

Nome da porta
AC
DC

DRM
RS485&RS232

Classe

A
A
C
C



5.4.3 Fiação CC de entrada

Perigo de morte devido a tensões letais!
Antes de conectar o painel FV, verifique se o interruptor CC e o 
disjuntor CA estão desconectados do inversor. NUNCA conecte 
ou desconecte os conectores CC sob carga.PERIGO
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Para o terminal de saída CA do tipo II:

3. Empurre a manga roscada no elemento do soquete; aperte firmemente o parafuso de
pressão na manga roscada.

4. Por fim, insira o plugue de conexão CA no receptáculo de conexão CA do inversor.

1. Os terminais do lado CA do inversor são como na figura a seguir, Fig. 6a. É fácil 
confirmar que 'L1, L2, L3' representa as três saídas da linha ativa, "N" representa a linha 
neutra e       é linha de aterramento.
2. Os cinco cabos devem ser passados através da caixa de proteção, conforme a Fig. 6 
b. Crimpe cinco cabos padrão com o Terminal da Extremidade do Cabo. Aperte todos os 
parafusos. Consulte a Fig. 6c.
3. Prenda a caixa de proteção na parte inferior do inversor, certifique-se de que os 
quatro parafusos estão apertados. O resultado é como na Fig. 6d abaixo.
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Entrada FV de 3000-6000TL3-S

Entrada FV de 12000-15000TL3-S

ADVERTÊNCIA

Uma operação inadequada durante o processo de fiação pode causar 
ferimentos fatais ao operador ou danos irrecuperáveis ao inversor. 
Somente pessoal qualificado pode executar o trabalho de fiação.

Risco de danos ao inversor.
Se a tensão dos módulos FV exceder a tensão máxima de entrada do 
inversor, ele pode ser destruído pela sobretensão. Isso anulará todas 
as reivindicações de garantia.

Não conecte sequências ao inversor que possuir uma tensão de 
circuito aberto maior que a tensão máxima de entrada do inversor.

Para reduzir o risco de choque elétrico, evite tocar nos componentes 
ativos e lide com os terminais com cuidado.

Informação

Use os conectores FV masculinos e femininos da mesma marca.
Sob nenhuma condição a corrente total do circuito deve exceder a 
corrente máxima.

AVISO

Tensões excessivas podem destruir o dispositivo de medição.
Use apenas dispositivos de medição com uma tensão de entrada CC 
de até pelo menos 1000 Vcc.

Os módulos solares conectados ao inversor devem estar em 
conformidade com os requisitos da Classe A da norma IEC 61730.

1 Verifique os cabos de conexão dos módulos FV quanto à polaridade correta e 
verifique se a tensão máxima de entrada do inversor não foi excedida.
2 O desenho do diagrama do lado CC é mostrado abaixo, observe que os conectores 
estão pareados (conectores macho e fêmea).



5.4.4 Aterramento 

Aterramento CA

O inversor da série TL3-S deve ser conectado ao condutor de aterramento CA da rede 
de distribuição de energia através do terminal de aterramento (PE).

Aterramento FV
O condutor de aterramento na estrutura da matriz FV deve ser conectado ao condutor de 
aterramento FV e ao condutor de aterramento CC. A seção transversal do condutor de 
aterramento corresponde à seção transversal do maior condutor do sistema CC.

Condutor de aterramento CC
Um condutor de aterramento CC pode ser exigido pela Autoridade com Jurisdição (AHJ). 
Use o bloco de terminais para o condutor de aterramento FV e o condutor de 
aterramento CC.

5  Para vedar o inversor, todas as entradas CC desnecessárias devem ser fechadas 
com plugues de vedação:
Requisitos de cabo:

Modelo Diâmetro (mm) Área (mm²) AWG

3000-15000TL3-S 1,63-2,05 2,0-4 14-12

3   Verifique os conectores CC montados quanto à polaridade correta e conecte-os ao 
inversor.
4   A corrente máxima da sequência varia para diferentes tipos de inversores.

Modelo Corrente máx.

7000TL3-S

3000-6000TL3-S

8000-9000TL3-S

10000-11000TL3-S

12000TL3

12000-15000TL3-S

10000TL3-S-AU

11.5A/11.5A

11A/11A

11.5A/11.5A

13A/13A

11.5A/11.5A

20A/10A

20A/10A

Kit de aterramento

Se os módulos FV do sistema FV exigirem POSITIVO ou NEGATIVO para 
conectar ao TERRA, a saída do inversor deve conectar-se à rede com um 
transformador de isolamento. O método de conexão está abaixo:

O N do transformador não deve estar conectado ao PE.

Inversor

L1

L2

L3

N

PE

5.5 Tipo de Rede
5.5.1 Tipo de rede comum

Com base nos padrões locais da rede elétrica, pode-se selecionar diferentes tipos de 
conexão. A seguir, você encontrará uma visão geral do tipo mais comum de estrutura de rede.

Transformador

L1

L2

L3

PEN

PE

TL3

TN-C
Transformador

L1

L2

L3

N

PE

TL3

TN-S
Transformador

L1

L2

L3

N

PE

TL3

TN-C-S

Transformador

L1

L2

L3

N

PE

TL3

TT
Transformador

L1

L2

L3

PE

TL3

IT

5.5.2 Tabela de compatibilidade

Tipo de Rede Rede TN-C Rede TN-S Rede TN-C-S Rede TT Rede IT

3000-15000TL3-S

sim
(N e PE do inversor 
devem conectar-se ao 
PE N da rede.)

sim sim sim,
if UN-PE < 30V

sim,
if UN-PE < 30V
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6 Comissionamento
6.1 Comissionamento do inversor

(toque uma vez) Informações de saída

1) Remova todas as tampas da matriz FV.
2) Verifique a tensão FV e CA.
3) Conecte a entrada FV.
4) Gire a seccionadora CC para a posição "I".
5) Se o inversor estiver conectado às matrizes do painel FV e a tensão de entrada for

superior a 160Vcc, enquanto a rede CA ainda não estiver conectada, o LCD exibirá
as mensagens na seguinte ordem:

6) Ligue o disjuntor CA entre o inversor e a rede, o sistema
funcionará automaticamente.

7) Sob condições operacionais normais, o LCD exibe 'Potência:
xx.xx Kw' em Informações do estado. Este é o fornecimento
de energia à rede. O LED fica verde.

8) Verifique a hora e a data do inversor da seguinte maneira:
Toque uma vez para acender a luz de fundo Informações
de estado (toque três vezes)          Informações do inversor
(toque uma vez)          Hora do Sistema (toque duplo). Se não
estiverem corretas, ajuste-as; consulte 6.3.5 Configuração da
Hora e Data do Inversor.

9) Fim do comissionamento.

6.2 Modos de operação
Modo normal
Neste modo, o inversor funciona normalmente e o LED fica verde.
• Sempre que a tensão CC for superior a 200Vcc, o inversor converte energia para a rede
• Sempre que a tensão CC for menor que 180Vcc, o inversor funcionará no status de
espera e tentará conectar à rede.No estado de espera, o inversor consome apenas a
energia gerada pelo painel FV para monitorar o sistema interno.

Notas: O inversor inicia automaticamente quando a energia CC do painel FV é suficiente.

Modo de falha
O controlador inteligente interno pode monitorar continuamente e ajustar o status do
sistema. Se o inversor encontrar condições inesperadas, como falha do sistema e falha
do inversor, as informações da falha serão exibidas no LCD. O LED fica vermelho
durante o modo de falha.

Notas: a) Para informações detalhadas sobre falhas, consulte o Capítulo 9 Resolução
de problemas.
b) Quando ocorrer um erro de isolamento FV no padrão de segurança SAA, a
campainha emite um alarme a cada quinze segundos.

Para reduzir o risco de choque elétrico, antes de selecionar o país, 
desligue a entrada CC e a rede CA, depois desparafuse a placa dam 
do interruptor DIP com a ferramenta apropriada.ADVERTÊNCIA

Modo de desligamento

Os inversores param de funcionar automaticamente durante períodos com pouca ou 
nenhuma luz solar. Em modo de falha, os inversores não recebem energia da rede e do 
painel, e o LCD e os LEDs são desligados.
Notas: Se a tensão CC da sequência FV for muito baixa, o inversor também passará 
para o Modo Desligado.

Modo de redução da capacidade
Quando a frequência CA for superior a 50,3Hz (configurável), o inversor reduzirá sua 
capacidade de saída de acordo com a regra.
Quando o usuário define o comando de limite de saída para o inversor, o inversor 
também limitará a saída de acordo com a configuração.
Neste modo de redução, o LCD exibirá “REDUÇÃO".

6.3 Configuração do país e Tela LCD
No canto inferior direito do inversor está a tela LCD. Podemos verificar o estado de 
funcionamento do inversor, dados históricos de geração, etc., na tela LCD. Os itens 
mostrados podem ser alterados pelo toque. Você também podem alterar alguns 
parâmetros do inversor por toque.

6.3.1 Local da chave DIP de configuração do país

A chave DIP está localizada à esquerda da interface RS232 na parte inferior do inversor, 
conforme a figura abaixo.

Chave DIP de configuração do país

• Informações da empresa       Informações básicas Informações de estado
• O LCD exibirá “CA V fora da do intervalo” em Informações do estado e o LED ficará

vermelho.
• Verifique todas as informações no LCD, ao operar por toques e você verá os

diferentes parâmetros.
• Toque uma vez para iluminar a luz de fundo Informação de estado (toque uma vez) 

Informações de entrada

CHAVE CC
DESL.

LIG.
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A estrutura interna da chave DIP é como na figura abaixo.

6.3.2 Opção de chave DIP correspondente ao país

PERIGO

Ao ajustar a DIP, você deve desligar o disjuntor CA e o disjuntor CC.

Informação

Quando os cabos do lado CA e do lado CC estão bem conectados, antes do 
comissionamento, o padrão de segurança do país deve ser selecionado pela chave DIP. A 
chave DIP é composta por PINs de número binário de quatro dígitos.  As diferentes 
combinações dos quatro PINs pode representar um modelo diferente do inversor, que 
corresponde ao padrão da rede local.Cada PIN branco pequeno tem dois status, quando 
definido para cima como ‘LIGADO', seu valor passa para '1'; quando definido para baixo, 
seu valor passa para '0'.
Em relação à correspondência entre o status do PIN e o padrão de segurança do país, 
consulte a tabela abaixo:
Mudar para a tabela do país 6.3.1

Status da chave DIP Country Tela do modelo

VDE 0126 GTXXXXXXX1

G59-3 GTXXXXXXX2

4 23 1ON5

4 23 1ON5

AS4777-Austrália GT0XXXXXX3

CEI 0-21 GT0XXXXXX4

SP1699/Espanha GT0XXXXXX5

Grécia GT0XXXXXX6

VDE-AR-N4105 GT0XXXXXX7

G83-2 GT0XXXXXX8

EN50438-Irlanda GT0XXXXXX9

CQC GT0XXXXXXA

EN50438-Padrão GT0XXXXXXB

4 23 1ON5

4 23 1ON5

4 23 1ON5

4 23 1ON5

4 23 1ON5

4 23 1ON5

4 23 1ON5

4 23 1ON5

4 23 1ON5

Depois de ajustar a DIP, ligue o inversor e verifique a tela do 
modelo.Se o último caractere do nome do modelo corresponder 
ao padrão de segurança do país, conforme a tabela acima, isso 
significa que sua configuração foi bem-sucedida.



Você deve alterar a hora exibida no LCD do inversor para a 
hora local após o inversor iniciar.
Se o país estiver configurado incorretamente, desligue o 
inversor e configure novamente.
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IEC61727 & IEC62116 GT0XXXXXXC

Bélgica GT0XXXXXXD

MEA da Tailândia GT0XXXXXXE

4 23 1ON5

4 23 1ON5

4 23 1ON5

4 23 1ON5

PEA da Tailândia GT0XXXXXXF

4 23 1ON5

4 23 1ON5

4 23 1ON5

4 23 1ON5

4 23 1ON5

AS4777_Nova_Zelândia GT1XXXXXX0

Reservado GT1XXXXXX1

Índia GT1XXXXXX2

EN50438_Dinamarca GT1XXXXXX3

EN50438_Suécia GT1XXXXXX4

EN50438_Noruega GT1XXXXXX5

VFR2013 GT1XXXXXX6

VFR2014 GT1XXXXXX7

Reservado GT1XXXXXX8

Reservado GT1XXXXXX9

4 23 1ON5

4 23 1ON5

4 23 1ON5

4 23 1ON5

4 23 1ON5
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6.3.3 Interface de exibição

Introdução geral à interface de exibição 

Tr
ês Uma vez

Configurar 
Data/Hora

Data：2012/04/05  

 Hora：14:20:38

Uma vez

Controle V CA: 
Ativar

Modelo:
 PV0000F161

Versão do FW
DH 1,0–DH 0,0

1 F CA Fora do intervalo 
Hora: 14:20:30

Versão do FW: 
Compilação: dhaa-0101

 Data：2012/04/05  

 Hora：   14:20:38

Uma vez

Uma vez

Uma vez

Uma vez

Uma vez

Uma vez

Duas 
vezes Uma vez

Uma vez

Uma vez Uma vez

Duas 
vezes Uma vez Uma vez

Uma vez

Duas 
vezes Uma vez Uma vez

Uma vez Uma vez

Once

Uma vez

Uma vez

CA VA/Watt: 
VA W

Conexão OK

Controle V CA: 
Desativar/ativar

Definir endereço 
          003

Definir endereço 
          003

Controle V CA:
      Desativar 

Inserir Palavra:123 
             000

Inserir Palavra:123 
             123

Inversor FV 
Growatt

Nº de série: 
PR34200090

Modelo: 
 PVBC00F161

Versão do FW:
DH 1.0–DH 0.0

Conectar em: s

Ehoje:
50,2 Kwh

Informações de 
energia

Informações de 
entrada

Etotal:
     2000 Kwh

Duas 
vezes Ehoje:

        50 ,2 Kwh

Duas 
vezes Tensão FV1:       V

Potência:            W 
Tensão FV2:   V
Potência:            W 

Informações de 
saída

FreqRede: 50.0Hz

Configurar 
informações

Informações do 
inversor

Nº de série: 
PR34200090

Duas 
vezes Endereço COM: 

          003

Power Rate: 20%
P_Factor:    1.0

CA VA/Watt: 
VA W

1. Uma vez: Próxima página
2. Duas vezes: Enter
3. Três:Inserir a configuração
4. Quatro: Voltar à interface de

exibição do ciclo

Registro de erro 
de CA

1 F CA Fora do intervalo 

Data：2016/04/06

1 F CA Fora do intervalo 
F CA: 48Hz

2 V CA Fora do intervalo 
V CA: 20.2V

2 F CA Fora do intervalo 

Data：2016/04/06

2 V CA Fora do intervalo
Hora: 14:20:30

Etotal:
    2000 Kwh

Tensão CA A/B/C 
230V/230V/230V

Definir idioma Configurar idioma 
inglês

Uma vez

U
m

a 
ve

z

Uma vez

Fig. 6.3 Interface geral de exibição

Visor da alimentação

Após a reinicialização do inversor, a luz de fundo permanecerá por 2 segundos.Você pode 
verificar o número de série do inversor, modelo, versão do firmware.Consulte a Fig. 6.3.1.

Inversor FV 
Growatt

Nº de série: 
 PR34200090

Modelo: 
 PVBC00F161

Versão do FW
DH 1.0–DH 0.0

Fig. 6.3.1 Ligar o inversor 

Tipo de toque Definição

Um toque

Toque duplo

Quatro toques

6.3.4  Operação por toque

Tipo e definição do toque

O inversor pode suportar quatro tipos de toques: toque único, toque duplo, toque 
triplo, toque quádruplo. Cada tipo de toque tem uma função diferente. Consulte a 
definição especificada na Tabela 6.3.2.

Tabela 6.3.2 Lista de definições de toque

Três toques

Abaixo

Entrar

Confirmar configuração

Voltar à interface de exibição do ciclo

Acenda a luz de fundo e toque uma vez para verificar as informações em execução
Antes de acender a luz de fundo, os quatro tipos de funções de toque são a mesma, que é 
apenas acender a luz de fundo. Observe que a iluminação de fundo será desativada 
automaticamente se não for detectada nenhum toque em 10 segundos.

Durante dias nublados ou em áreas com pouca luz, é inconveniente para os usuários 
verificarem informações de funcionamento do inversor, como status, dados de entrada, dados 
de saída e energia gerada. Nesse caso, o usuário pode acender a luz de fundo e verificar 
esses dados com um toque. Um único toque alternará a tela LCD para a seguinte interface.

Configuração

Duas 
vezes

Duas 
vezes

Duas 
vezes

Duas 
vezes

Duas 
vezes



6.3.5 Verificação de dados e configuração de parâmetros 

Exibição do ciclo
Se você não tocar na tampa do gabinete, a tela LCD mostra as informações a seguir 
ciclo a ciclo.Consulte a Fig. 6.3.3.

Fig. 6.3.3 Exibição do ciclo

CA VA/Watt: 
        VA    W       

Ehoje:
50,2 Kwh

Etotal:
    2000 Kwh

Configuração de parâmetros

A Fig. 6.3.4 é a informação de configuração. Toque uma vez e o texto exibirá a configuração. 
Toque duas vezes, o texto exibirá ”input123: 000”. Toque uma vez para voltar à página de 
configuração. Toque duas vezes na tampa do gabinete, pronta para inserir a senha. Toque 
uma vez para alterar o valor da primeira, toque duas vezes para entrar na posição seguinte. 
Bata três vezes quando o bit era "123", isto o levará para as opções de configuração.

Inserir palavra:123 
             000

Inserir palavra:123
             000

Duas vezes

Inserir palavra:123
             100

Inserir palavra:123
             100

Inserir palavra:123
             110

Uma vez

Uma vez

Duas vezes

Inserir palavra:123
             120

U
m

a 
ve

z

Inserir palavra:123
             120

Duas vezes

Inserir palavra:123
  121

Uma vez

Inserir palavra:123
 122

Uma vez

Inserir palavra:123
123

Uma vez

Configuração

Duas vezes

Três

Entrada OK
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Configurar endereço 
          001

Definir idioma

Configurar 
Data/Hora

Controle V CA:
Desativar/ativar

Uma vez

Uma vez

Uma vez

Configuração

Três

Definir idioma
Inglês

Duas vezes

Controle CA V:
Desativar

Duas vezes

Duas vezes
 Data：2012/04/05  

  Hora：  14:20:38

Fig. 6.3.4 configuração do menu de segundo nível e seus submenus

Definir idioma

Para alterar o idioma de exibição do inversor, selecione Configuração-> Configurar 
idioma e a tela LCD exibirá o tipo de idioma atual. Toque uma vez para alterar o idioma 
atual. Bata três vezes e isso salvará as alterações e exibirá “Configuração OK!” 
Consulte a Fig. 6.3.5.Toque quatro vezes para sair da configuração.

Configura idioma

Configura idioma
Inglês

Configura idioma
xxxx

Uma vez

Três

Definição OK

Fig. 6.3.5 Configuração de idioma

Observe que, para evitar a operação incorreta, o idioma do sistema não será alterado 
no menu de segundo nível “Configurar idioma", somente se o usuário salvar a opção 
pressionando três vezes e o LCD exibir “Configuração OK!"

Configurando o endereço COM do inversor
Ao se comunicar com o software ou dispositivo de monitoramento, o software ou o 
dispositivo pode considerar o endereço COM do inversor como endereço de 
comunicação (também pode usar o número de série do inversor como endereço de 
comunicação).O menu de segundo nível “Configurar End. COM" da configuração é 
configurar o endereço COM do inversor.
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Configurando o endereço COM
Insira a senha -> Definir idioma-> Definir endereço COM-> é o endereço atual do 
inversor. ”Toque duas vezes na tampa do gabinete e estará liberado para inserir o 
endereço COM.Toque uma vez para alterar o End. COM.Toque três vezes para salvar o 
End. COM.Consulte a Fig. 6.3.6.Toque quatro vezes para sair da configuração.

Configurar endereço Com 

          001

Configurar endereço Com 

          001

Configurar endereço Com 

          012

Configurar endereço Com 

          002

Configurar endereço Com 

          002

Configurar endereço Com 

          012

Configurar endereço Com 

          112

Definição OK

Duas vezes

Uma vez

Duas vezes

Uma vez

Duas vezes

Once

Três

Fig. 6.3.6 End. COM atual 

Configuração da hora e data do inversor
O inversor fornece um relógio do sistema; o usuário deve definir o horário do sistema 
após a instalação, pois os dados estatísticos históricos de um período são baseados no 
relógio. O usuário pode definir os seguintes parâmetros de tempo: ano, mês, dia, hora, 
minuto.

Insira a senha -> Configuração-> 2017/03/27 00:38 -> é a hora atual. Toque duas vezes 
para entrar na configuração. Toque uma vez para alterar o horário. Toque três vezes para 
salvar o horário. Toque quatro vezes para sair da configuração. Consulte a Figura 6.3.7.

Data: 2012/04/05  

Hora: 14:20:38

Data: 2013/04/05  

Hora：  14:20:38

Data: 2013/04/05  

Hora：  14:20:38

Data: 2013/05/05  

Hora：  14:20:38

Configurar Data/Hora Data: 2013/05/06  

Hora：  14:20:38

Data: 2013/05/06  

Hora：  14:20:38

Data: 2013/05/06  

Hora：  15:20:38

Data: 2013/05/06  

Hora：  15:20:38

Data: 2013/05/06  

Hora：  15:21:38

Configuração OK

Duas vezes

Uma vez

Duas vezes

Uma vez

Duas vezes

Uma vez

Duas vezes

Uma vez

Duas vezes

Uma vez

Três

Data: 2013/05/05  

Hora：  14:20:38

Fig. 6.3.7 Data e hora do inversor

6.4 MPPT duplo do TL3-S
O TL3-S inclui seção de entrada dupla para processar duas sequências com MPPT 
independente, algoritmo MPPT de alta velocidade e preciso para rastreamento de 
energia em tempo real e coleta de energia, além de operação sem transformador para 
alto desempenho. A eficiência máxima de conversão é de até 98,3% . A ampla faixa de 
tensão de entrada torna o inversor adequado tanto para operação de baixa potência 
quanto para operação de alta potência.

Como a influência do tempo e a localização de duas matrizes FV MPPT são diferentes, a 
potência das entradas do MPPT A é diferente das entradas de potência do MPPT B. Ao 
mesmo tempo, o TL3-S funciona com um status de entrada não simétrico. Mas o 
algoritmo MPPT do inversor permite rastrear o ponto de potência máximo de todos os 
canais MPPT para melhorar a utilização da energia das matrizes FV.

6.5 Comunicação

6.5.1  Usando o shinebus para definir as informações do inversor ou atualizar o firmware 

Sobre o software do shinebus e seu uso, faça o download na web: www.growatt.com
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6.5.2 Monitoramento dos inversores

O inversor fornece interface RS485 e interface RS232 para se comunicar com o PC ou 

registrador remoto. O usuário pode monitorar o status do inversor através dos seguintes 

tipos de sistemas de comunicação.

Você pode atualizar o firmware via RS232 ou Rs485

O diagrama de conexão é como a seguinte forma:

Controle de potência ativa com receptor de sinal de controle ripple.
Através da interface RS485-conversorRS485-232/RS232-PC.

Informação

Se você planeja atualizar o firmware via RS485, desconecte o 

dispositivo do monitor.

Através da interface RS485-Registrador de dados-PC.

Plano A:

Através da interface RS232-módulo sem fio-Registrador de dados-Internet.
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Plano B

Informação

Quando o inversor trifásico e o inversor monofásico compartilham uma 
linha de comunicação RS485, o comprimento total não deve exceder 1 
km e o número do dispositivo não deve ser superior a 32.

6.5.3 Conexão do cabo RS485 

Conexão do cabo Rs485

Pino 1-------TR-(B)

Pino 2-------Camada de 
blindagem ou sem conexão

Definições do plugue RS485 (padrão) conforme abaixo:

Pino 1-------TR-(B)

Pino 2-------Camada de 
blindagem ou sem conexão

Pino 3------- TR+(A)

Pino 3------- TR+(A)

1. Solte os quatro parafusos, retire a tampa à prova d'água RS485 do inversor Se você não
escolher o RS485 como método de comunicação, mantenha-o no inversor.
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2. Afrouxe levemente a porca giratória, remova o plugue de preenchimento do prensa-cabo M16.

Puxe os cabos para fora para confirmar se estão firmemente instalados

3. Passe o cabo através do orifício da prensa-cabo e coloque-o nos terminais Rs485, fixe
todos os cabos com uma chave de fenda ('1’ a 'T/R- (B)’, '3’ a 'T/R + (A)', '2' à camada de
proteção ou sem conexão).Os tipos de cabo recomendados são STP, FTP, ASTP.

4. Conecte dois terminais. Cubra a placa de fixação.

Informação
Aperte primeiro os 4 parafusos e, em seguida, aperte o prensa-cabo.

5. Aperte os 4 parafusos e o prensa-cabos.

Nota:

1) Quanto à conexão entre inversores, consulte a figura a seguir.

2) Quanto à conexão entre o inversor e a ShineWebBox, consulte a figura a seguir.

6.5.4 Modos de resposta de demanda do inversor (DRMs, apenas para a Austrália)

Este inversor em série tem a função de modos de resposta à demanda. W usamos o 

soquete RJ45 como conexão DRED do inversor.

6.5.4.1 A atribuição dos pinos do soquete RJ45 é da seguinte maneira:

Informação
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Pino 1-------DRM5

Pino 2------- DRM6

Pino 3------- DRM7

Pino 5------- RefGen

Pino 6------- COM/DRM0

Pino 4------- DRM8

Pino 7------- NC

Pino 8------- NC

6.5.4.2 A atribuição dos pinos do soquete RJ45 é da seguinte maneira:

Nº do plugue RJ45

1

2

4

5

3

6

7

branco e laranja

laranja

azul

branco e azul

branco e verde

verde

branco e marrom

Cor dos fios

8 marrom

6.5.4.3 Método de definição dos modos de resposta à demanda

MODO

DRM0

DRM5

DRM7

DRM8

DRM6

5

1

3

4

2

Tomada Rj45
Atribuída por pinos de contato

Operar o dispositivo de desconexão

Não gera potência

Não gera mais de 75% da potência nominal 
e potência reativa Sink se apto
Aumentar a geração de energia (sujeito 
a restrições de outros DRMs ativos)

Não gera mais de 50% da potência nominal

Requerimento

8

5

5

5

5

Iniciar e desligar o inversor 7
7.1 Inicialização do inversor

1.Ligue o disjuntor da rede CA;
2.Ligue a chave CC do inversor, e o inversor iniciará automaticamente quando a tensão

de entrada for superior a 160V.

7.2 Desligamento do inversor

1.Desligue o disjuntor da rede CA;
2.Desligue a chave CC do inversor.
3.Verifique o status de operação do inversor.
4.Quando a tela LCD apagar, o inversor estará desligado.

• As grades de ventilação estão entupidas.Para limpar as redes de ar ou o dissipador
de calor.

• A ventilação do local da instalação é ruim.Escolha o local de instalação apropriado
antes da montagem.

8.1 Limpando o inversor
Se o inversor estiver sujo, desligue o disjuntor CA e a chave CC. Aguarde 
o desligamento do inversor, depois limpe a tampa do alojamento e a tela
usando apenas um pano úmido. Não use agentes de limpeza (por 
exemplo, solventes ou abrasivos).

8.2 Verificação da Seccionadora CC

8 Manutenção e Limpeza
Quando a potência de saída estiver caindo devido ao aquecimento muito alto, algumas 

dicas podem ajudá-lo a resolver esses problemas:

Verifique se há danos visíveis externamente e descoloração da Seccionadora CC e dos 
cabos em intervalos regulares. Se houver algum dano visível à Seccionadora CC ou 
descoloração visível ou dano nos cabos, entre em contato com o instalador.
visible discoloration or damage to the cables, contact the installer.

Uma vez por ano, gire a chave seletora da Seccionadora CC da posição On para Off 5 
vezes seguidas.Isso limpa os contatos da chave rotativa e prolonga a resistência 
elétrica da seccionadora CC.



Tomada RJ45

Pino 
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9 Diagnóstico e solução de problemas
Nosso programa de controle de qualidade garante que todos os inversores sejam 

fabricados com especificações precisas e sejam exaustivamente testados antes de sair 

de nossa fábrica. Se você tiver dificuldades na operação do seu inversor, leia as 

informações a seguir para corrigir o problema.

9.1 Mensagens de erro exibidas no LCD

Uma mensagem de erro será exibida na tela LCD quando ocorrer uma falha. As falhas 

consistem em falha do sistema e falha do inversor.

Pode ser aconselhável entrar em contato com o fabricante em alguma situação; forneça 

as seguintes informações.

Informações relativas ao inversor:

Número de série 
Número do modelo
Mensagem de erro no LCD
Breve descrição do problema 
Tensão da rede
Tensão de entrada CC
Você pode reproduzir a falha? Se sim, como? 
Esse problema ocorreu no passado?
Qual era a condição ambiental quando o problema ocorreu?

Nome do fabricante e número do modelo do painel FV 
Potência de saída do painel
Voc do painel 
Vmp do painel 
Imp do painel
Número de painéis em cada sequência

Informações sobre os painéis FV:

Se for necessário substituir a unidade, envie-a na caixa original.

9.2 Falha no sistema
Falha no sistema (as falhas do sistema são causadas principalmente pelo sistema em vez 

do inversor, verifique os itens conforme as instruções abaixo antes de substituir o inversor).

Mensagem de erro Descrição Sugestão

Erro: 124 Sem conexão CA
Verifique a fiação CA.
Verifique o status do disjuntor CA

Problema de isolamento

1. Verifique se o alojamento do painel 
está aterrado corretamente.
2. Verifique se o inversor está aterrado 
corretamente.
3. Verifique se o disjuntor CC está 
molhado.
4. Verifique a impedância de FV (+) e 
FV (-) entre o terra (deve ser superior a 
50 KΩ ou 1000 KΩ (VDE 0126)).Se a 
mensagem de erro for exibida mesmo 
com uma aprovação da verificação 
acima, entre em contato com a 
Growatt. 

Erro de corrente 
residual alta: 
126

Corrente de fuga 

muito alta

1.Reinicie o inversor.
2.Se a mensagem de erro ainda existir, 

entre em contato com a Growatt. 

Erro de tensão 
FV alta: 128

A tensão de entrada CC 
está excedendo o valor 
máximo tolerável.

1. Desconecte a chave CC 
imediatamente.
2. Verifique a tensão de cada série 
FV com o multímetro.
3. Se a tensão da sequência FV for 
menor de 1000V, entre em contato 
com Growatt.

Erro de baixo 
isolamento FV: 
125

Falha no 
autoteste

AC V Outrange

Erro: 129

O teste automático não 
foi bem sucedido.

A tensão da rede elétrica 
está fora da faixa 
permitida.

Reinicie o inversor, repita o teste 
automático.
Se o problema persistir, entre em 
contato com a Growatt.
Desligue o interruptor CC.
Verifique a fiação de CA, 
especialmente os fios neutro e terra.
Verifique se a tensão da rede está em 
conformidade com a norma local da 
rede.
Reinicie o inversor, se o persistir, entre 
em contato com a Growatt.

AC F Outrange

Erro: 130

Frequência da rede 
elétrica fora da faixa 
permitida.

Desligue o interruptor CC.
Verifique a fiação de CA, especialmente 
os fios neutro e terra.
Verifique se a frequência da rede está em 
conformidade com a norma local da rede.
Reinicie o inversor, se o problema 
persistir, entre em contato com a 
Growatt.
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9.3  Aviso do inversor

Código de aviso Significado Sugestão

Advertência103 

Reinicie o inversor. Se o aviso persistir, 
entre em contato com o atendimento ao 
cliente para substituir a placa COM.

Advertência 105 Falha para gravar a 
EEPROM.

Reinicie o inversor. Se o aviso persistir, 
entre em contato com o atendimento ao 
cliente para substituir a placa COM.

Falha ao ler a EEPROM.

Advertência 104 Atualize para a versão correta do firmware
A versão do firmware 
não é consistente

Advertência 109

Advertência 108 Curto circuito FV1 ou FV2

Impulso FV1 ou FV2 
quebrado

Verifique a polaridade do painel FV.
Reinicie o inversor. Se o aviso persistir, 
entre em contato com o atendimento ao 
cliente da Growatt para substituir a placa 
de alimentação.

Reinicie o inversor. Se o aviso persistir, entre 
em contato com o atendimento ao cliente da 
Growatt para substituir a placa de alimentação.

Erro: 121

O painel de controle não recebeu

dados da placa de comunicação 

para o 5S.

Reinicie o inversor, se o problema 
persistir,
atualize o firmware:
Troque a placa de controle ou a placa 
COM. Se o problema persistir, contate a 
Growatt.

Erro: 120 Desequilíbrio de corrente

Reinicie o inversor, se o problema 

persistir, troque a placa de energia ou 

entre em contato com a Growatt

Erro: 122 Sobretensão do barramento
Reinicie o inversor, se o problema persistir,

Contate a Growatt.

Erro: 119 Falha de GFCI.
Reinicie o inversor, se o problema persistir, 

entre em contato com a Growatt.

Erro: 127 Saída DCI alta
Reinicie o inversor, se o problema persistir, 

entre em contato com a Growatt.

Erro: 131 Excesso de temperatura

Se a temperatura ambiente do inversor 

for inferior a 60 °C, reinicie o inversor; 

se ainda houver mensagem de erro, 

entre em contato com a Growatt.
9.4 Falha do inversor
Código 
do erro Significado Sugestão

Erro: 101

Reinicie o inversor, se o problema 
persistir,
Atualize o firmware:
Troque a placa de controle ou a placa 
COM. 
Se o problema persistir, contate a 
Growatt

Placa de comunicação não recebeu 

dados do painel de controle durante 

10 segundos.

Error: 117 Falha do relé.
Reinicie o inversor, se o problema 

persistir, entre em contato com a Growatt.

Erro: 107

Reinicie o inversor, se o problema 

persistir, entre em contato com a Growatt.

A tensão CA amostrada pelo

MCU principal e MCU redundante 

não é a mesma.

Erro: 116 Falha na amostra do barramento
Reinicie o inversor, se o problema persistir,

Contate a Growatt.

Erro: 103 Falha na EEPROM
Reinicie o inversor, se o problema 

persistir, entre em contato com a Growatt.
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10 Descomissionamento

10.1 Desmontagem do inversor

1. Desconecte o inversor conforme descrito na seção 7.
2. Remova todos os cabos de conexão do inversor.

CUIDADO

Risco de queimaduras em peças quentes do alojamento!
Aguarde 20 minutos antes de desmontar, até que a caixa 
esfrie.

3. Parafuse todos os prensa-cabos projetados.
4. Levante o inversor do suporte e desaparafuse os parafusos do suporte.

10.2 Embalagem do inversor

Se possível, sempre embale o inversor em sua caixa original e prenda-a com cintas de 

tensão. Caso a embalagem não esteja mais disponível, você também pode usar uma 

caixa equivalente. A caixa deve poder ser fechada completamente e feita de modo que 

suporte o peso e o tamanho do inversor.

10.3 Descarte do inversor

Não descarte inversores ou acessórios com defeito 

juntamente com o lixo doméstico. Faça-o de acordo com os 

regulamentos de descarte de lixo eletrônico que se aplicam no 

local da instalação naquele momento. Certifique-se de que a 

unidade antiga e todos os acessórios, onde aplicável, sejam 

descartados de maneira adequada.

Especificação 11

11.1 Especificação do TL3-S

Modelo  3000TL3-S  4000TL3-S  6000TL3-S 5000TL3-S

Especificação

Dados de entrada

Máx. Tensão CC 3600W 4800W 6000W 7200W

Máx. Tensão CC 1000V 1000V 1000V 1000V

Tensão inicial 160V 160V 160V 160V

Faixa de tensão PV 140V-1000V 140V-1000V 140V-1000V 140V-1000V

Faixa de tensão MPP/
Tensão nominal CC 200V-1000V /620V

Máx. Isc FV 16A/16A 16A/16A 16A/16A 16A/16A

Número de rastreadores 
MPP independentes/
sequências por rastreador 
MPP

2/1+1 2/1+1

Faixa de tensão em 
Carga máxima 160V-800V 200V-800V 250V-800V 290V-800V

Máx. corrente de entrada 11A/11A 11A/11A 11A/11A 11A/11A

Corrente de retorno 0A 0A 0A 0A

Saída (CA)

Corrente de pico <15A <15A <15A <15A

Máx. corrente de 
falha de saída
Máxima proteção contra 
sobrecarga de saída

Intervalo de tensão 
CA nominal

Frequência da rede CA 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Intervalo de frequência da rede CA 44-55Hz/54-65Hz

Tensão CA nominal 230V/400V 230V/400V 230V/400V 230V/400V

Máx. corrente de saída 4.5A 6.1A 7.6A 9.1A

Potência de saída CA nominal 3kW 4kW 5kW 6kW
Máx. potência aparente CA 3kVA 4kVA 5kVA 6kVA

22A 22A 22A 22A

10A 10A 16A 16A

310~476V 310~476V 310~476V 310~476V

2/1+12/1+1

Categoria II
Categoria de 
sobretensão CC



Topologia sem transformador

Conceito de resfriamento Convecção natural

Classificação da proteção 
ambiental

IP 65

Umidade relativa 0...100%

Características

Conexão CC H4 / MC4 (opcional)

Conexão CA Parafusar terminal

Visor

Interfaces: 
RS232/RS485/GPRS
/RF/Wifi

sim/sim/opc/opc
/opc

Garantia: 5 anos
/ 10 anos

sim /opc

Certificados e aprovações EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3, 
IEC62109-1,IEC62109-2,CE,VDE0126,NB/T32004-2013

LCD

Noite de autoconsumo <0,5 W
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Eficiência

Eficiência máx. 98,0% 98,0% 98,0%

Euro-eta 96,7% 96,9% 97,1%

Eficiência MPPT 99,5% 99,5% 99,5%

Fator de potência na potência nominal 1 1 1 1

Fator de potência de 
deslocamento ajustável

THDi em carga total e THDv < 1%

0,8 capacitivo... 0,8 indutivo

Tipo de conexão da rede CA

<3% <3% <3% <3%

3W+N+PE 3W+N+PE 3W+N+PE 3W+N+PE

Dispositivos de proteção

Proteção contra polaridade 
reversa CC

sim sim sim sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Chave CC para cada MPPT sim sim sim

Proteção contra 
sobrecorrente CA na saída

sim sim sim

Proteção contra sobretensão 
CA de saída - Varistor sim sim sim

Monitoramento de falha de aterramento sim sim sim

Monitoramento de rede sim sim sim

Unidade integrada de 
monitoramento de corrente 
de vazamento sensível a 
todos os polos

sim sim sim

Dados gerais

Dimensões (L/A/P) 
em mm

Peso

Faixa de temperatura 
operacional

–25 °C ... +60 °C
(–13 °F ... +140 °F)
Com perda de capacidade acima de 45 °C (113 °F)

Emissão de ruídos (típica) ≤  35 dB(A)

480*448*200

21,2kg

Altitude 3000m

98,0%

96,5%

99,5%

Categoria IIICategoria de 
sobretensão CA



Modelo  7000TL3-S  8000TL3-S 9000TL3-S

Especificação

Dados de entrada

Máx. Tensão CC 8400W 9600W 10800W 12000W

Máx. Tensão CC 1000V 1000V 1000V 1100V

Tensão inicial 160V 160V 160V 160V

Faixa de tensão PV 160V-1000V 160V-1000V 160V-1000V 160V-1000V

Faixa de tensão MPP/
Tensão nominal CC 200V-1000V /600V

Máx. Isc FV 16A/16A 16A/16A 16A/16A 32A/16A

Número de rastreadores MPP 
independentes/sequências 
por rastreador MPP

2/1+1

Faixa de tensão em 
Carga máxima 320V-850V 360V-850V 400V-850V 480V-850V

Máx. corrente de entrada 11,5A/11,5A 11,5A/11,5A 11,5A/11,5A 20A/10A

Corrente de retorno 0A 0A 0A 0A

Saída (CA)

Corrente de pico <15A <15A <15A <15A

Corrente de falha de 
saída máxima

Proteção máxima contra 
sobrecarga de saída

Intervalo de tensão 
CA nominal

Frequência da rede CA 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Intervalo de frequência da rede CA 44-55Hz/54-65Hz

Tensão CA nominal 230V/400V 230V/400V 230V/400V 230V/400V

Máx. corrente de saída 11.7A 13.3A 15A 16.7A

Potência de saída CA nominal 7kW 8kW 9kW 10kW

Máx. potência aparente CA 7.7kVA 8.8kVA 9.9kVA 11kVA

33A 33A 33A 33A

16A 20A 25A 25A

310~476V 310~476V 310~476V 310~476V

2/1+12/1+1

Eficiência
Eficiência máx. 98,3% 98,3% 98,3%
Euro-eta 97,8% 98% 98%

Eficiência MPPT 99,5% 99,5% 99,5% 

Fator de potência na potência nominal 1 1 1 1

Fator de potência de 
deslocamento ajustável
THDi em carga total e THDv < 1%

0,8 capacitivo... 0,8 indutivo

Tipo de conexão da rede CA

<3% <3% <3% <3%

3W+N+PE 3W+N+PE 3W+N+PE 3W+N+PE

Dispositivos de proteção

Proteção contra 
polaridade reversa CC

sim sim sim sim

Chave CC para cada MPPT sim sim sim sim

Proteção de sobrecorrente 
de saída CA

sim sim sim sim

Proteção contra sobretensão 
CA de saída - Varistor

sim sim sim sim

Monitoramento de falha de aterramento sim sim sim sim

Monitoramento de rede sim sim sim sim

Unidade integrada de 
monitoramento de corrente 
de vazamento sensível a 
todos os polos

sim sim sim sim

Dados gerais

Dimensões (L/A/P) 
em mm

Peso

Faixa de temperatura 
operacional

–25 °C ... +60 °C
(–13 °F ... +140 °F)
Com perda de capacidade acima de 45 °C (113 °F)

Emissão de ruídos (típica) ≤ 35 dB(A)

480*448*200

22kg

Altitude 3000m

98,3%

97,5%

99,5%
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2/2+1

23,5kg

Categoria IICategoria de 
sobretensão CC

Categoria IIICategoria de 
sobretensão CA

10000TL3-S-AU



Topologia sem transformador

Conceito de resfriamento Convecção natural

Classificação da proteção 
ambiental

Ip65

Umidade relativa 0...100%

Características

Conexão CC H4 / MC4 (opcional)

Conexão CA Parafusar terminal

Visor

Interfaces: RS232/
RS485/GPRS
/RF/Zigbee/Wifi

sim/sim/opc/opc
/opc/opc

Garantia: 5 anos
/ 10 anos

sim /opc

Certificados e 
aprovações

EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3, 
IEC62109-1,IEC62109-2,CE,VDE0126,NB/T32004-2013

LCD

Noite de autoconsumo <0,5 W Modelo 10000TL3-S  11000TL3-S  12000TL3

Especificação

Dados de entrada

Máx. Tensão CC 12000W 14400W 14400W

Máx. Tensão CC 1000V 1000V 1100V

Tensão inicial 160V 160V 160V

Faixa de tensão PV 160V-1000V 160V-1000V 160V-1000V

Faixa de tensão MPP/
Tensão nominal CC 200V-1000V /600V

Máx. Isc FV 16A/16A 16A/16A 16A/16A

Número de rastreadores MPP 
independentes/sequências 
por rastreador MPP

2/1+12/1+12/1+1

Faixa de tensão em 
Carga máxima 450V-850V 450V-850V 550V-850V

Máx. corrente de entrada 13A/13A 13A/13A 11,5A/11,5A

Corrente de retorno 0A 0A 0A

Saída (CA)

Corrente de pico <15A <15A <15A
Máx. corrente de falha 
de saída

Máxima proteção contra 
sobrecarga de saída

Intervalo de tensão 
CA nominal

Frequência da rede CA 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Intervalo de frequência da rede CA 44-55Hz/54-65Hz

Tensão CA nominal 230V/400V 230V/400V 230V/400V

Máx. corrente de saída 16.7A 18.3A 19A

Potência de saída CA nominal 10kW 11kW 12kW

Máx. potência aparente CA 11kVA 12,1kVA 13,2kVA

33A 33A 44A

25A 25A 25A

310~476V 310~476V 310~476V
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(nota 1)

Categoria IICategoria de 
sobretensão CC
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Eficiência

Eficiência máx. 98,3% 98,3%
Euro-eta 98% 97,8%

Eficiência MPPT 99,5% 99,5%

Fator de potência na potência nominal 1 1 1

Fator de potência de deslocamento 
ajustável fator de potência

THDi em carga total e THDv < 1%

0,8 capacitivo... 0,8 indutivo

Tipo de conexão da rede CA

<3% <3% <3%

3W+N+PE 3W+N+PE 3/N/PE

Dispositivos de proteção

Proteção contra polaridade 
reversa CC

sim sim sim

Chave CC para cada MPPT sim sim sim

Proteção contra 
sobrecorrente CA na saída

sim sim sim

Proteção contra sobretensão 
CA de saída - Varistor sim sim sim

Monitoramento de falha de aterramento sim sim sim

Monitoramento de rede sim sim sim
Unidade integrada de 
monitoramento de corrente 
de vazamento sensível a 
todos os polos

sim sim sim

Dados gerais

Dimensões (L/A/P) 
em mm
Peso

Faixa de temperatura 
operacional

–25 °C ... +60 °C
(–13 °F ... +140 °F)
Com perda de capacidade acima de 45 °C (113 °F)

Emissão de ruídos (típica) ≤  35 dB(A)

480*448*200

22kg 22kg 23.5kg

Altitude 3000m

98,3%

98%

99,5%

Topologia sem transformador

Conceito de resfriamento Convecção natural

Classificação da proteção 
ambiental

Ip65

Umidade relativa 0...100%

Características

Conexão CC H4 / MC4 (opcional)

Conexão CA Parafusar terminal

Visor

Interfaces: RS232/
RS485/GPRS
/RF/Zigbee/Wifi

sim/sim/opc/opc
/opc/opc

Garantia: 5 anos
/ 10 anos

sim /opc

Certificados e aprovações EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3, 
IEC62109-1,IEC62109-2,CE,VDE0126,NB/T32004-2013

LCD

Noite de autoconsumo <0,5 W

Nota 1: a máx. corrente de saída do Growatt 10000TL3-S é 15.9A para o mercado do 
Reino Unido.

Categoria IIICategoria de 
sobretensão CA
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Modelo  12000TL3-S  13000TL3-S  15000TL3-S

Especificação

Dados de entrada

Máx. Tensão CC 14400W 15600W 18000W

Máx. Tensão CC 1100V 1100V 1100V

Tensão inicial 160V 160V 160V

Faixa de tensão PV 160V-1000V 160V-1000V 160V-1000V

Faixa de tensão MPP/
Tensão nominal CC 200V-1000V /600V

Máx. Isc FV 32A/16A 32A/16A 32A/16A

Número de rastreadores MPP 
independentes/sequências por 
rastreador MPP

2/2+1

Faixa de tensão em 
Carga máxima 480V-850V 480V-850V 520V-850V

Máx. corrente de entrada 20A/10A 20A/10A 20A/10A

Corrente de retorno 0A 0A 0A

Saída (CA)

Corrente de pico <15A <15A <15A
Máx. corrente de 
falha de saída
Máxima proteção contra 
sobrecarga de saída

Intervalo de tensão 
CA nominal

Frequência da rede CA 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Intervalo de frequência da rede CA 44-55Hz/54-65Hz

Tensão CA nominal 230V/400V 230V/400V 230V/400V

Máx. corrente de saída 19A 20,6A 23,8A

Potência de saída CA nominal 12kW 13kW 15kW

Máx. potência aparente CA 13.2kVA 14.3kVA 16.5kVA

44A44A 44A

25A 32A 32A

310~476V 310~476V 310~476V

2/2+1 2/2+1

Eficiência

Eficiência máx. 98,3% 98,3%
Euro-eta 98% 98%

Eficiência MPPT 99,5% 99,5%

Fator de potência na potência nominal 1 1 1

Fator de potência de 
deslocamento ajustável

THDi em carga total e THDv < 1%

0,8 capacitivo... 0,8 indutivo

Tipo de conexão da rede CA

<3% <3% <3%

3W+N+PE 3W+N+PE 3W+N+PE

Dispositivos de proteção

Proteção contra polaridade 
reversa CC

sim sim sim

Chave CC para cada MPPT sim sim sim

Proteção contra 
sobrecorrente CA na saída

sim sim sim

Proteção contra sobretensão 
CA de saída - Varistor sim sim sim

Monitoramento de falha de aterramento sim sim sim

Monitoramento de rede sim sim sim

Unidade integrada de 
monitoramento de corrente de 
vazamento sensível a todos 
os polos

sim sim sim

Dados gerais
Dimensões (L/A/P)
em mm
Peso

Faixa de temperatura 
operacional

–25 °C ... +60 °C
(–13 °F ... +140 °F)
Com perda de capacidade acima de 45 °C (113 °F)

Emissão de ruídos (típica) ≤ 35 dB(A)

480*448*200

23,5kg

Altitude 3000m

98,3%

98%

99,5%

Categoria IICategoria de 
sobretensão CC

Categoria IIICategoria de 
sobretensão CA



63    64

Topologia sem transformador

Conceito de resfriamento Convecção natural

Classificação da proteção 
ambiental

Ip65

Umidade relativa 0...100%

Características

Conexão CC H4 / MC4 (opcional)

Conexão CA Parafusar terminal

Visor

Interfaces: RS232/
RS485/GPRS
/RF/Zigbee/Wifi

sim/sim/opc/opc
/opc/opc

Garantia: 5 anos
/ 10 anos

sim /opc

Certificados e 
aprovações

EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3, 
IEC62109-1,IEC62109-2,CE,VDE0126,NB/T32004-2013

LCD

Noite de autoconsumo <0,5 W 11.2 Informações do conector CC

Especificação do conector CC:

11.3 Valores de torque

0,7Nm (6.21 bf.pol) 

0,7 Nm (6,21 bf.pol)  

0,6Nm (5,21 bf.pol)

2Nm (181 bf.pol)

4mm²/12 AWG

30A

1000V CC (TUV)

0,25mΩ TYP 

Ip67

Cobre. Estanhado

PC, UL94 V-0

-40℃ a +90 ℃ 

7,0 mm (9/32)

4,5 a 7,8 mm (3/16” a 5/16”)

Tamanho do contato

Corrente nominal (a 90 ℃)

Tensão nominal do sistema 

Resistência de contato

Grau de proteção (pareado) 

Material de contato do soquete 

Material de isolamento 

Faixa de temperatura ambiente

Comprimento da decapagem

Diâmetro da capa do cabo

Parafusos da tampa do gabinete

Parafusos da caixa e RS232

Terminal CA

Parafusos de cabeça cilíndrica M6 
para fixação do gabinete no 
suporte

Parafusos de aterramento 
adicionais 

2Nm (181 bf.pol)
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11.4 Peças de Reposição e Acessórios

Na tabela a seguir, você encontrará os acessórios opcionais para o seu produto.Se 

necessário, você pode solicitá-las à SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY 

TECHNOLOGY CO., LTD ou ao seu revendedor.

Descrição

Interface de comunicação

Interface de comunicação

Registrador de dados de comunicação 

Receptor do Registrador de dados de comunicação

Emissor do registrador de dados de comunicação

Nome

ShineLAN

Wi-Fi

Shine WebBox 

Shine Vision receiver 

Shine Vision emitter

Número de pedido Growatt

MR00.0001402

MR00.0001700

MR00.0000201

MR00.0000601

MR00.0003100

12.2 Inversores múltiplos

  Instalação do sistema FV 12    

12.1 Informações do conector CC
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     13  Certificados  

A série TL3-S foi projetada para uso em todo o mundo, portanto, os inversores atendem 

a diferentes normas de segurança de vários países e regiões.

Modelo Certificados

3000-15000TL3-S CE ,VDE0126-1-1, N4105,IEC 62109 ,AS4777,CEC,IEC61727, 
IEC62116,EN50438,IEC60068,IEC61683,CEI 0-21,G83,G59

14 Contato

Se você tiver problemas técnicos em relação aos nossos produtos, entre em contato com 

o instalador ou fabricante. Durante a consulta, forneça as informações abaixo:
1. Tipo do inversor
2. Informações dos Módulos
3. Método de comunicação
4. Número de série dos inversores
5. Código de erro dos inversores
6. Tela do inversor 

Shenzhen Growatt New Energy Technology CO., LTD
No.28 Guangming Road, Longteng Community, 
Shiyan, Bao'an District, Shenzhen, P.R.China
T + 86 755 2747 1942
E service@ginverter.com
W www.ginverter.com
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