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1 Notas sobre este manual 
1.1 Introdução

Caros usuários, muito obrigado por usar o registrador de dados ShineMaster 
(doravante denominado ShineMaster) desenvolvido e produzido pela Shenzhen Growatt 
New Energy Co., Ltd. (doravante denominada Growatt). Esperamos sinceramente que este 
produto atenda às suas necessidades e esperamos que você dê mais opiniões sobre o 
desempenho e funcionamento do produto. O objetivo deste manual é fornecer aos usuários 
informações detalhadas do produto e instruções para instalação, operação e manutenção. 

1.2 Declaração de direitos autorais 

Copyright© 2019 Growatt New Energy Technology CO., LTD. Todos os direitos 
reservados. Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida ou transmitida sob 
nenhum formato ou por nenhum meio sem o consentimento prévio por escrito da Growatt 
New Energy Technology Co., Ltd.
A versão deste manual é V2.0. A Growatt possui a interpretação final correta deste manual 
do usuário. As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. Foram feitos todos os esforços na preparação deste documento para garantir a 
precisão do conteúdo, mas todas as declarações, informações e recomendações 
contidas neste documento não constituem garantia de nenhum tipo, expressa ou implícita.

1.3 Pessoal autorizado

Este manual é para profissionais que instalam, comissionam e mantêm os inversores 
ShineMaster para Growatt. Este manual não contém as conexões elétricas para 
inversores, caixas de combinação, estações meteorológicas, medidores inteligentes e 
dispositivos anti-refluxo, assim como as precauções relacionadas. 

1.4 Uso do manual

Por favor, leia este manual antes de usar o ShineMaster. Ao mesmo tempo, mantenha 
este manual em um local seguro para que os operadores e o pessoal de manutenção 
possam encontrá-lo facilmente. O conteúdo do manual será atualizado e corrigido 
continuamente. É inevitável que haja pequenas imprecisões ou erros no conteúdo real. Os 
usuários devem seguir o manual fornecido com o ShineMaster. O manual do usuário mais 
recente pode ser baixado em www.ginverter.com e também pode ser obtido com as 
equipes de vendas ou serviços da Growatt.



2 Descrição do Produto

2.1 Visão geral do dispositivo

Fig.2-1

2.1.1 Porta

A interface do ShineMaster, como mostrada na figura 2-1 acima. 

A descrição funcional de cada interface é mostrada na tabela 2-1.

Item Nome Função

A ANT2 Antena, usada para receber sinais sem fio

B CHAVE Botão de reset

C Alimentação Porta da fonte de alimentação

D SIM Slot para cartão SIM

E ANT1 Interface de antena RF

N LAN Porta RJ45: Conecte o ShineMaster à área de rede 
local do Shine Server através do cabo RJ45

M RS-485 Porta RS485 de canal duplo

2.1.2 Descrição do LED

O ShineMaster possui sete indicadores LED. O status do ShineMaster pode ser exibido pelo 
indicador LED. Como mostra a figura 2-1 e a tabela 2-2 acima.

Tabela 2-1

2 3



Item Nome Função

F LED da 
alimentação

Luz indicadora de alimentação. Luz constante 
significa que a fonte de alimentação está normal

G LED de rede

Luz de rede: 
1: A luz apagada significa falha ao obter o endereço IP; 
2: Luz intermitente significa conectar ao servidor; 
3: Luz constante significa conectado ao servidor

H LED do dispositivo O número do LED piscando continuamente significa o 
número de dispositivos conectados ao ShineMaster

I LED de 
configuração

Piscando quando em configuração. Se for bem-sucedida, 
o LED ficará apagado (temporariamente indisponível)

J RF Indicador de sinal de RF (temporariamente indisponível)

K 4G Indicador de sinal 4G

L Luz de status A luz do LED pisca quando há um erro

Tabela 2-2

2.2 Desembalagem

2.2.1 Lista de embalagem

Verifique se o ShineMaster e os acessórios estão intactos e completos, conforme 
figura 2-2 abaixo: Se algum dano for encontrado ou algum componente estiver 
faltando, entre em contato com seu fornecedor. 

Fig. 2-2

Item Nome Quantidade

A ShineMaster 1 pç

B Adaptador de energia 5V 1 pç

C Terminal RS485 1 pç

D Coluna de plástico para parede 4 pçs

E Parafuso M3.5*20 4 pçs

F Manual do usuário do 
ShineMaster 1 pç

G Cabo Ethernet 1 pç

H Antena 4G 1 pç (a versão 4g)

4 5

A B C

D E F G H

Tabela 2-4

Nota: 1:  os acessórios acima do ShineMaster versão 4 g para configuração com antena 4G 
          2: o cartão SIM 4G precisa ser comprado da operadora de telecomunicações local.



Fig. 2-5
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2.2.Número de série e código de verificação

O número de série do ShineMaster (S/N) e o código de verificação (CC) estão fixados na 
caixa da embalagem do ShineMaster, que possui letras e números. O número de série e 
o código de verificação de cada dispositivo são únicos para identificar cada ShineMaster. 
Quando você deseja enviar os dados do ShineMaster para o servidor, precisará do número 
de série e do 'código de verificação' para se registrar no servidor

2.3 Introdução à Rede ShineMaster

O ShineMaster suporta comunicação de rede, que pode ser comunicada via WLAN com fio, 
4G e servidor em nuvem. Carregue os dados monitorados no servidor da Growatt e, em 
seguida, acesse o nome de domínio do servidor. Com o modo de comunicação comum 
industrial RS485 e a comunicação de RF sem fio, o ShineMaster também pode suportar 
comunicação com e sem fio para monitorar e controlar dispositivos e realizar atualizações 
on-line em dispositivos seguidores. Ao acessar o endereço IP interno do ShineMaster, você 
pode entrar na página interna para configuração de parâmetros, adição e inspeção de 
dispositivos. (consulte a seção 4.4 abaixo).
O ShineMaster monitora dispositivos fotovoltaicos através de RS485 e RF (temporariamente 
não suportado). O diagrama abaixo mostra o diagrama esquemático do monitoramento 
de rede através do RS485 com fio.



3  Instalação e conexão

3.1 Requisitos do ambiente de instalação do ShineMaster

Requisitos do ambiente de instalação do ShineMaster e comunicação com 
outros dispositivos:
(1) Instalação interna, temperatura - 40 ~ 60°C, evitar umidade e luz solar direta.
(2) Cabo RS485 no máximo 500m.
(3) A versão padrão: o comprimento do cabo de comunicação para o switch ou  

roteador não deve exceder a 100m.
(4)  Versão 4G: Usando o modo de comunicação 4G, deve conectar-se à antena 4G, insira

o cartão SIM 4G.

3.2  Instalação do ShineMaster

3.2.1 Procedimento de instalação

As etapas de instalação são as seguintes:
(1)
(2)

Instale o ShineMaster em uma superfície vertical ou horizontal. Conecte os cabos entre a 
porta RS485 e a porta RS485 no ShineMaster (consulte 3.3.1 abaixo para detalhes)

(3) Opções do modo de comunicação
Versão padrão: Conecte o cabo de rede Versão 4G: 

     Conecte a antena 4G, insira o cartão SIM 4G.
(4) Conecte a fonte de alimentação 

3.3 Conectar ao dispositivo fotovoltaico

O ShineMaster pode se comunicar com o inversor, estação meteorológica, medidor 
inteligente, caixa de combinação e outros dispositivos fotovoltaicos para coletar os dados.

3.3.1 Conexão do cabo RS485 

1. O ShineMaster (líder) se comunica com os dispositivos seguidores via conexão com fio 
RS485. T+ na porta RS485 do dispositivo corresponde a A1 ou A2 na porta ShineMaster 485, 
T- e ShineMaster 485 na porta RS485 do dispositivo seguidor correspondem a B1 ou B2. A 
seguir, é apresentado um diagrama esquemático da conexão entre o ShineMaster e o 
inversor: 
Nota: o fio blindado RS485 deve ser aterrado (PE) para comunicação de longa distância, para 
não afetar a estabilidade da comunicação.
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2. Observe que o inversor também possui uma porta como a abaixo. 2. Verifique os endereços IP do ShineMaster. Veja um exemplo com o roteador TP_LINK:
1) Entre na página de gerenciamento do roteador.
2) Clique em "servidor DHCP -> lista de clientes".
3) Encontre o mesmo número de série do SN do coletor e o nome do cliente. Este IP é o 

endereço IP do roteador atribuído ao ShineMaster. 
Então, se: O número de série do SN ShineMaster é: AEA3745001, os resultados da consulta 
são  conforme mostrados na figura abaixo:
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3.Os inversores são conectados ao ShineMaster via conexão paralela RS485. Usando a 
conexão de comunicação com fio RS485, o ShineMaster pode monitorar até 64 inversores 
de forma estável.
4.Em outros dispositivos de comunicação 485, como medidores inteligentes, caixa de 
junção, monitor ambiental, etc., o método de conexão e o inversor são os mesmos. 
Nota: 1) O fio blindado da comunicação RS485 deve ser aterrado (PE), para não afetar a 
estabilidade da comunicação.
2) As portas 485 duplas do ShineMaster são conectadas à resistência correspondente com 
120 ohms e, quando houver um ou mais inversores com comunicação ShineMaster 485, 
deve-se ter um inversor que conecte a resistência correspondente com 120 ohms. Evite 
afetar a comunicação. (Se inversores múltiplos se conectarem a uma porta 485, apenas um 
inversor poderá ser conectado à resistência correspondente.) 
3) Os fabricantes de estações meteorológicas, combinadores e medidores inteligentes 
devem ser designados pela Growatt.  

4 Configuração de parâmetro da página interna   
     do ShineMaster
4.1 Métodos de acesso

4.1.1 O primeiro método:

1. Conecte o PC e o ShineMaster ao mesmo roteador, faça-os na mesma LAN.

Nota: o roteador deve ter a função DHCP aberta. 
3. No navegador, insira o endereço IP do ShineMaster na página da Web interna do ShineMaster.

4.1.2  O segundo método:
1.Conecte o PC ao ShineMaster diretamente com o cabo. 
2.Altere o IP do computador para 192.168.0. XXX (o intervalo XXX é de 2 a 253).  

Configurações de IP do computador, como mostra a figura abaixo: 

Nota: Não é necessário definir o IP padrão interno de acesso ao servidor DNS do ShineMaster em:
3.IP de acesso padrão interno do ShineMaster: 192.168.0.254. Na página da Web, inserindo  

192.168.0.254 você pode acessar a página da Web interna.

4.2 A página interna

Verifique o cabo entre os dispositivos e, em seguida, insira no navegador Internet 
Explorer o endereço IP do ShineMaster para fazer login na página interna do 
ShineMaster Nota: O ShineMaster e o computador devem estar no mesmo segmento 
de rede, caso contrário não será possível acessar a página web interna. 1: Caso os 
métodos em 4.1 a estiverem em uso, insira no navegador 192.168.100.101; Se estiver 
usando o método 2, insira 192.168.0.254 no navegador. Como na figura abaixo:



Os dispositivos devem ser adicionados na interface "Configuração do registrador de 
dados ShineMaster" na página interna antes do monitoramento

4.4.1 Adicionar Dispositivo

(1) Antes de o ShineMaster monitorar o equipamento fotovoltaico, é necessário entrar na página 
"Configurações do coletor de dados ShineMaster" da página interna para adicionar 
dispositivos.
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(2)  Na segunda lista suspensa, selecione o tipo de dispositivo monitorado.

Informações de parâmetro dos tipos de dispositivo:
INVERSOR: Inversor GROWATT: PCS、HPS、MAX、MIN、MTLP_US、SPC3000; 
SDM120: Medidor monofásico SDM; 
:SDM630: Medidor trifásico SDM; 
Estação Meteorológica: Estação Meteorológica; 
CHNT_DDSU: Medidor monofásico CHNT; 
CHNT_DTSU: Medidor trifásico CHNT.

Fig. 4-1

2．Digite o nome de usuário e a senha, o nome de usuário de login padrão são: admin senha: 
admin. Preencha e clique em login para entrar na página do sistema Growatt ShineMaster.

4.3 Status do ShineMaster

Clique no Status do registrador de dados ShineMaster para visualizar informações como 
“Informações sobre o status do sistema”, “Número de série”, “Endereço do servidor”, “Número 
de dispositivos conectados”, etc. do ShineMaster

          Fig. 4-2

4.4 Gerenciamento do registrador de dados do ShineMaster

Fig. 4-3



(3) Na terceira lista suspensa, preencha o endereço de comunicação do dispositivo monitorado

(4) Selecione "Adicionar" e clique em Salvar.

(5) Após salvar com êxito, entre na página "Status do dispositivo" para verificar se o dispositivo 
foi adicionado com sucesso. 

4.4.2 Excluir dispositivo

(1) Selecione o modo de monitoramento para monitorar dispositivos FV na primeira lista suspensa 
 para adicionar ou remover dispositivos.

(2) Na segunda lista suspensa, selecione o tipo de planta FV que está sendo monitorada.
(3) Preencha o endereço de comunicação do dispositivo FV na terceira lista suspensa.
(4) Selecione "Del" e clique em Salvar para concluir a remoção do dispositivo.
(5) Após salvar com êxito, entre na página "Status do dispositivo" para verificar se o dispositivo foi 
      excluído com sucesso. 
Como mostrado na figura:
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Fig. 4-4

Fig. 4-5

Fig. 4-6

Fig 4-7



4.4.3 Adicionar/excluir vários dispositivos

Se o endereço de um tipo de equipamento é contínuo, ele pode ser adicionado ou excluído 
uma vez. Como mostrado abaixo:

(1) Adicionar 10 inversores

(2) Entre na página de "Status do dispositivo" para confirmar se o equipamento foi 
adicionado com sucesso.

(2) Para adicionar e remover dispositivos, selecione "DEL". 

Adicionar e excluir dispositivo:
1. Quando você precisar excluir um dispositivo, todas as opções deverão ser as 
mesmas do momento em que você adicionou este dispositivo, como: Canal 485, tipo de 
dispositivo, endereço. Se você não tiver certeza, pode verificar o status do dispositivo primeiro.
2.Quando um endereço está ocupado, você não pode simplesmente colar o novo 
dispositivo, é necessário excluir o dispositivo antigo e usar esse endereço. 

4.5  Configuração da taxa de transmissão

A taxa de transmissão padrão dos dois canais é 9600, você pode escolher a taxa de 
transmissão para diferentes cenários.
(1) Escolha a taxa de transmissão na barra "Configuração da taxa de transmissão".
(2) Escolha os canais correspondentes RS485_1 ou RS485_2. 
Defina a taxa de transmissão como 9600 em RS485_1 
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Fig. 4-8

Fig. 4-9

Fig. 4-10



4.6  Configurações do servidor

4.6.1  Configurações de rede ShineMaster

(2) A configuração padrão da função DHCP do ShineMaster é "ON" (Ativada). Ela obterá 
automaticamente o endereço IP.

(3) Se você precisar de um endereço IP fixo, precisará seguir as etapas
(3.1) Desligue o “IP dinâmico” para desligar a função DHCP 
(3.2) Coloque o IP fixo, gerenciamento de rede, máscara de rede e DNS e clique em "Salvar"
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Fig. 4-12

Fig. 4-13

Fig. 4-15

1:  A versão padrão: Comunicação LAN

(1) Na página de configuração, clique na coluna "Configuração de rede", selecione o caminho 
da rede para LAN. Isto pode ser salvo.

Fig. 4-11

2: A versão 4G:

Na página de configuração, clique na coluna "Configuração de 
rede", selecione o caminho de rede para 4G. Isto pode ser salvo.

Fig. 4-14

Nota: Para a versão ShineMaster 4G também pode-se optar pela forma LAN de se comunicar 
com o servidor.

4.6.2 Configuração de Endereço do Servidor

O Endereço do servidor escolherá dois métodos, um é IP e um é o nome de domínio, você 
pode usar apenas um de cada vez.

(1) quando você estiver usando o nome de domínio para se conectar ao servidor, poderá 
escolher um em “Função de Análise do Nome de Domínio”. Configure o servidor como 
server.growatt.com
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5 Carregamento de dados ShineMaster para 
     ShineServer

Se necessário para o registrador de dados e todos os dispositivos de monitoramento para 
exibição de dados, monitoramento e configuração de parâmetros pelo servidor, você deve 
primeiro adicionar o registrador de dados ao servidor. Quando o Shinemaster for adicionado 
ao servidor, se for necessário, posteriormente, modificar alguns parâmetros de registrador de 
dados ou ativar ou desativar uma função, isto pode ser feito através do servidor.

5.1 Registro e login

(1) Digite o endereço do servidor no navegador do computador para entrar na página de 
login do ShineServer. Se você estiver efetuando login pela primeira vez, registre o nome do 
usuário primeiro. Digite a página de acesso ao nome de domínio, como mostra a Figura 5-1.

O nome de domínio do servidor de usuário chinês é: http://server-cn.growatt.com 

O nome de domínio do servidor de usuário no exterior é: http://server.growatt.com

Fig. 4-16

(2) Quando você estiver usando o IP do servidor para conectar o servidor, desative a 
“função de análise de nome de domínio”. Configure o servidor como 47.91.67.66

Nota: O nome da porta do servidor e o intervalo de atualização de dados são fixos e não 
podem ser alterados. 

Cuidado:
1） Se você adicionar um dispositivo e depois de salvar não houver atualização, desconecte 
o registrador de dados e reinicie-o.

2） Ao definir a função relacionada nos parâmetros de configuração, siga apenas o método 
acima. Os outros parâmetros permanecem inalterados.



Figura 5-1 Página de login do ShineServer

(2) Registre o nome do usuário e insira as informações do usuário de acordo com o pop-
up.  Quando as informações estiverem completas, clique em "Registrar". Nota: O 
“Número de série ShineMaster” e “código de verificação do registrador de dados” podem 
ser encontrados na caixa de embalagem.

Fig. 5-2

5.2  Dados de monitoramento

(1) Após a conclusão do registro, você será redirecionado automaticamente para a interface 
principal do ShineServer. Clique em “usina" → "dados da usina" e a informação exibida é o 
gráfico da usina no dia. A lista suspensa “Selecionar coletor” pode ser usada para visualizar o 
gráfico de potência diário de um único inversor na central elétrica.
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Fig. 5-3
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(2) Clique em “usina" → "Lista de dispositivos" para ver dados em tempo real monitorados 
pelo registrador de dados, "Inversor", "Estação meteorológica", "Medidor inteligente" e 
"Caixa de combinação" "MAX".

5.3  Adicionar ou excluir dispositivos de monitoramento, alterar a taxa de 
transmissão do ShineMaster

5.3.1  Adicionar ou excluir dispositivo de monitoramento

(1) Na página Servidor, clique em "Gerenciamento de dispositivos" e, em seguida, clique em 
“Registrador de dados". Nesta página, clique em definir o ícone de atualização do dispositivo.

(2) Adicione um dispositivo, adicione um inversor Growatt e defina o endereço de comunicação         
      485 como 1.



(3) Exclua um dispositivo, como na figura a seguir.

(4) Acima de adicionar ou excluir dispositivos, se bem sucedido, será mostrada a seguinte figura.

5.3.2  Alterar a taxa de transmissão ShineMaster.

(1) Na página Servidor, clique em "Gerenciamento de dispositivos" e, em seguida, clique em 
“Registrador de dados”. Clique no ícone de definição da taxa de transmissão.

(2)  Defina a taxa de transmissão do canal escolhido.

(3)  Se bem sucedido, será mostrada a seguinte figura.

Nota: O segundo canal da configuração da taxa de transmissão deve ser o mesmo do primeiro              
          canal.
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Falha Causa Sugestão

Não é possível entrar 
na página interna do 
ShineMaster

O ShineMaster 
não pode obter o 
IP

1.Ativar função DHCP do roteador 
2.O PC e o ShineMaster devem estar no 
mesmo segmento de rede. 

A página interna do 
ShineMaster 
"Informações do 
status do sistema" 
mostra não 
conectado

Não foi possível 
conectar ao 
servidor

1.Verifique se a rede do roteador está 
conectada à Internet. 
2.Verifique se o "endereço do servidor" 
está correto. O nome de domínio do 
servidor de usuário chinês é: http://server-
cn.growatt.com O nome de domínio do 
servidor do usuário no exterior é: http://
server.growatt.com 

O ShineMaster 
está online, mas o 
dispositivo 
monitorado é 
desconectado 
após o login na 
conta

Muito tempo sem 
interface de 
atualização após 
a operação

A página de 
configuração não 
responde

Atualize a página ou faça login novamente.

6.3 Manutenção

1. Evite ligar e desligar a fonte de alimentação com frequência; manuseie-a com cuidado; 
2. O ShineMaster é um produto para uso interno. Não use o ShineMaster em um ambiente 

úmido ou sob luz solar direta. 

6  Manutenção de dispositivos

6.1  Reset do ShineMaster

Se você pressionar o botão “reset” por cinco segundos, ele apagará todas as informações registradas 
no dispositivo. Todas as informações da parte de comunicação do servidor serão mantidas.

6.2 Falhas comuns e solução de problemas

Especificação geral

7 Especificações técnicas

7.1  Especificação do ShineMaster 

Comprimento * largura * altura 130 mm*84 mm*25 mm

Peso líquido 180±5g

Grau de proteção IP30

Ambiente operacional

Temperatura ambiente -40℃~ +60℃

Instalação Interna
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1.Falha na conexão do 
monitor 
2.Sem acesso à página 
interna para adicionar 
equipamento 
3.Endereço do 
equipamento fotovoltaico 
e endereço do 
equipamento adicionado 
são inconsistentes
4.Número de série do 
dispositivo FV incorreto  

1. Verifique a estabilidade do cabo de 
comunicação. 
2. Entre na página interna "configurações 
do registrador de dados" para adicionar 
dispositivos fotovoltaicos 
3. Na página "Status do dispositivo" da 
página interna, verifique se o endereço de 
comunicação do dispositivo é o mesmo que 
o do dispositivo adicionado. 
4. Verifique se o número de série do 
equipamento FV monitorado tem 10 dígitos. 
Só pode conter letras e números em inglês 
e não há caracteres ilegais.



8 Contate-nos

A Growatt New Energy fornece aos clientes uma linha completa de suporte técnico. Os 
usuários podem entrar em contato com o novo escritório de energia ou ponto de 
atendimento ao cliente Growatt mais próximo, ou podem entrar em contato diretamente com 
o centro de atendimento ao cliente da empresa.

Nome: SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD 

Endereço: No.28 Guangming Road, Shiyan Street, Bao’an District, Shenzhen, P.R.China 

Customer Service Hotline: +86 755 27471942

E-mail: service@ginverter.com 

Site da empresa:www.ginverter.com

Comunicação

Comunicação via cabo Monitoramento de estabilidade 
máxima RS485 64 inversores

Comunicação sem fio Não suportado temporariamente

Distância de comunicação RS485 500 metros no máximo 
(cabo blindado torcido)
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