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Guia Rápido

Smart Meter SolarView

Medidor de Energia Elétrica para 
Unidades Consumidoras

Guia Rápido versão 1.0 AWC Tecnologia LTDA 

Instalação e Configuração
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Conteúdo da Embalagem

Iden�ficação de Conexões

O Smart Meter SolarView é um medidor de energia 
para sistemas elétricos monofásicos, bifásicos e 
trifásicos. É capaz de medir o fluxo bidirecional de 
energia,  sendo ideal para aplicações com geração 
distribuída de energia. Além disso, também pode ser 
aplicado para a medição do consumo ou da geração 
de energia.
Este documento deve ser usado para sua instalação e 
configuração.

Smart Meter SolarView
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Modelo: Medidor Trifásico

2. Conecte a saída de Neutro do Medidor (borne 5) 
para o circuito de carga conectado ao Neutro;
3. Conecte a Fase (F1) na entrada de Fase 1 do 
Medidor (borne 1);
4. Conecte a saída de Fase 1 (borne 8) para o circuito 
de carga conectado à Fase 1.

INSTALAÇÃO BIFÁSICA
1. Conecte o Neutro na entrada de Neutro (N) do 
Medidor (borne 4);
2. Conecte a saída de Neutro do Medidor (borne 5) 
para o circuito de carga conectado ao Neutro;
3. Conecte a Fase 1 (F1) na entrada de Fase 1 do 
Medidor (borne 1);
4. Conecte a saída de Fase 1 (borne 8) para o circuito 
de carga conectado à Fase 1;

Instalação 

Cer�fique-se de que os disjuntores da instalação 
elétrica e o disjuntor do Padrão de Entrada estão 
desligados.
Siga o procedimento descrito de acordo com o �po 
instalação elétrica: monofásica, bifásica ou trifásica.

INSTALAÇÃO MONOFÁSICA
1. Conecte o Neutro na entrada de Neutro (N) do 
Medidor (borne 4);

ATENÇÃO! Risco de vida:

Antes de iniciar a instalação desligue os disjuntores 
da instalação elétrica e o disjuntor do Padrão de 

Entrada da instalação.

5. Conecte a Fase 2 (F2) na entrada de Fase 2 do 
Medidor (borne 2);
6. Conecte a saída de Fase 2 (borne 7) para o circuito 
de carga conectado à Fase 2.

INSTALAÇÃO TRIFÁSICA
1. Conecte o Neutro na entrada de Neutro (N) do 
Medidor (borne 4);
2. Conecte a saída de Neutro do Medidor (borne 5) 
para o circuito de carga conectado ao Neutro;
3. Conecte a Fase 1 (F1) na entrada de Fase 1 do 
Medidor (borne 1);
4. Conecte a saída de Fase 1 (borne 8) para o circuito 
de carga conectado à Fase 1;
5. Conecte a Fase 2 (F2) na entrada de Fase 2 do 
Medidor (borne 2);
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Contato

SolarView - AWC Tecnologia LTDA.
Rua Conceição do Mato Dentro, 245, sala 12, Belo 
Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
E-mail: suporte@solarview.net.br
WhatsApp (suporte): (31) 98648-4001
Fone: (31) 3443 3225
www.solarview.com.br
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Inspeção

O Manual do Usuário apresenta mais informações 
sobre o produto e pode ser baixado no site 
www.solarview.com.br/downloads. Para mais 
detalhes, tutoriais e vídeo veja o canal no Youtube:
 h�ps://www.youtube.com/channel/UCxX23zkFqeFg
k78cQWb4VSA  .

Mais informações

6. Conecte a saída de Fase 2 (borne 7) para o circuito 
de carga conectado à Fase 2;
7. Conecte a Fase 3 (F3) na entrada de Fase 3 do 
Medidor (borne 3);
8. Conecte a saída de Fase 3 (borne 6) para o circuito 
de carga conectado à Fase 3.

CONEXÃO AO DATALOGGER SOLARVIEW
Conecte o cabo de comunicação com o Datalogger 
SolarView no bornes «B-», «A+» e «G» do Medidor, de 
acordo com a figura abaixo.

ATENÇÃO! Sinal da Potência A�va:

Verifique se sinal da Potência A�va Medidor está de 
acordo com sen�do do fluxo de potência da 

instalação elétrica. Caso não esteja coerente confira 
as conexões nas estradas e saídas do Medidor.

Através dos botões e do display gráfico no painel 
frontal do Medidor pode-se visualizar as medições do 
Medidor.

Medições

Após realizar todas as conexões, instale o Medidor em 
um quadro elétrico, em trilho DIN de 35 mm, e então, 
ligue o disjuntor do Padrão de Entrada e os demais  
disjuntores dos circuitos.

3. Através dos botões        e        vá até a opção Tipo de 
Sistema «SYS», o display mostrará o sistema que está 
configurado;
4. Pressione         para entrar na ro�na de alteração do 
�po de sistema, a seleção atual começará a piscar;
5. Através do botões      e      selecione o sistema 
d e s e j a d o  1 P 2  ( M o n o fá s i c o ) ,  3 P 3  o u  3 P 4 
(Trifásico/Bifásico);
6. Pressione        para confirmar a seleção;
7. Pressione    para sair da ro�na de seleção de 
sistema, e retornar ao Menu.
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Por convenção a Potência A�va do Medidor é 
considerada nega�va quando há o fluxo de potência 
no sen�do para à rede (energia exportada), e posi�va 
quando o fluxo de potência é no sen�do para a carga 
(energia importada). 

O Medidor é configurado de fábrica de acordo com o 
�po de sistema de instalação que será aplicado.
Caso seja necessário reconfigurar o Medidor siga o 
procedimento abaixo.

Configuração

ATENÇÃO! Configuração:

Somente reconfigure o Medidor caso realmente seja  
necessário.

A configuração do Medidor deve ser feita através dos 
botões no painel frontal do Medidor, acessando o 
Modo Configuração.

ALTERAR  TIPO DE SISTEMA 
É possível selecionar o �po de sistema Monofásico 
(opção 1P2) ou Trifásico/Bifásico (opção 3P4). 
Siga o procedimento abaixo:
1. Pressione         por 3 segundos para entrar no Modo 
Configuração, o display irá apresentar a tela «PASS»;
2. Selecione a senha «1000»:
Use os botões        e         para alterar o valor de cada 
dígito, o botão        para passar para o próximo dígito, 
e uma pressão de 2s em       para confirmar o valor da 
senha;
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http://suporte@solarview.net.br
http://www.awcbox.com
http://www.awcbox.com
http://www.awcbox.com/datalogger
http://www.awcbox.com/duvidas
http://www.awcbox.com/duvidas
http://www.awcbox.com/duvidas,
http://www.awcbox.com/duvidas,
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