
rtified sustainable forests (FSC).

/ Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy
Fronius prints on elemental chlorine free paper (ECF) sourced from ce

42,0426,0303,PB 015-12082019

Fronius Symo Hybrid
com bateria externa
Instruções de instalação

Monitoramento do sistema

PT
-B

R

www.fronius-usa.com/inverter-manuals

 

FIND YOUR 
OPERATING MANUALS
www.fronius.com/energy-package-manuals

 

FIND YOUR 
OPERATING MANUALS



2



PT
-B

R

Índice

Conexão da bateria externa do Fronius Symo Hybrid ............................................................................... 5
Componentes........................................................................................................................................ 5
Fronius Checkbox 500V........................................................................................................................ 5
Bateria externa...................................................................................................................................... 5
Dados técnicos da Fronius Checkbox 500V......................................................................................... 6
LED de status da Fronius Checkbox 500V........................................................................................... 6

Instalar o Fronius Symo Hybrid com a bateria externa.............................................................................. 7
Dicas antes do comissionamento ......................................................................................................... 7
Comissionamento ................................................................................................................................. 7
Distância máxima entre os componentes ............................................................................................ 7
Cabeamento modbus e resistências terminais ..................................................................................... 8
Cabeamento de dados da bateria externa............................................................................................ 8

Instalar a Fronius Checkbox ...................................................................................................................... 9
Segurança............................................................................................................................................. 9
Montar a Fronius Checkbox 500V e ligar.............................................................................................. 10
Instalar o anel de ferrite no cabo de dados........................................................................................... 10

Instalar o monitoramento de sistema da Fronius e configurar ................................................................... 11
Segurança............................................................................................................................................. 11
Primeiro comissionamento.................................................................................................................... 11
Informações para execução do assistente técnico ............................................................................... 13
Versão de software do monitoramento de sistema Fronius.................................................................. 14
Realizar atualização de firmware através da internet ........................................................................... 15
Executar a atualização de software da bateria externa ........................................................................ 15

Ajustes no monitoramento de sistema da Fronius..................................................................................... 17
Ajustes no site do monitoramento de sistema da Fronius .................................................................... 17
Criar atribuição de entradas/saídas ...................................................................................................... 17
Ajustes na visão geral do sistema ........................................................................................................ 17

Eliminação de erro ..................................................................................................................................... 18
Busca de erro........................................................................................................................................ 18
3



4



PT
-B

R

Conexão da bateria externa do Fronius Symo Hybrid

Componentes

Fronius Che-
ckbox 500V

A Fronius Checkbox 500V conecta o Fronius Symo Hybrid com a bateria externa. O inver-
sor e a bateria não podem ser conectados diretamente um com o outro, pois em caso de 
erro podem surgir sobretensões, as quais podem levar a condições inseguras.

Existem instruções de instalação próprias para a bateria e para o Fronius Symo Hybrid. 
Este documento trata somente das especificidades sobre a conexão na Fronius Checkbox 
500V. As etapas de instalação restantes podem ser encontradas nas instruções de insta-
lação do dispositivo. Todos os documentos da Fronius podem ser encontrados no seguin-
te endereço: www.fronius.com/energy-package-manuals 

Bateria externa A Fronius salienta expressamente que as baterias externas não são produtos da Fronius 
e, ainda, que a Fronius não é a distribuidora ou fornecedora dessas baterias. Portanto, a 
Fronius não assume nenhuma responsabilidade ou garantia por essas baterias.

Módulo solar
produz corrente contínua

Inversor – Inversor Fronius Hybrid
transforma a corrente contínua em corrente alternada e carrega a bateria. 
Com o monitoramento de sistema instalado, o inversor pode ser conecta-
do a uma rede elétrica através da WLAN. 

Fronius Checkbox 500V
necessária para uma conexão segura do inversor com a bateria. 

Bateria externa
é acoplada no lado de corrente contínua com a Checkbox e o inversor e 
armazena energia elétrica.

Consumidor no sistema fotovoltaico
consumidores conectados no sistema fotovoltaico (de 1 ou 3 fases)

Medidor – Fronius Smart Meter
para uma gestão ideal de energia. O medidor pode ser montado no quadro 
de comando pelo seu eletricista. 

Rede de energia

CHECKBOX 500V
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Dados técnicos 
da Fronius Che-
ckbox 500V

LED de status da 
Fronius Che-
ckbox 500V

Quando o LED de status acende em verde, a conexão elétrica entre o 
inversor e a bateria foi estabelecida.

Condições ambientais
Grau de proteção IP65
Temperatura ambiente admissível -25 °C – +60 °C
Máximo nível do mar 2000 m
Umidade do ar admissível 0 – 100% (sem condensação)
Especificações elétricas
Máxima tensão de entrada
Lado do inversor
Lado da bateria

Udc max in_INV
Udc max out_BAT

1000 V
500 V

Corrente máxima Idc max in / max out 16 A
Consumo próprio @ 450 V 1,9 W
Dimensões e peso
Dimensões a x l x c (sem empacotamento) 26 x 19 x 7,5 cm
Peso (sem empacotamento) 1,4 kg
Dimensões a x l x c (com empacotamento) 36 x 30 x 13 cm
Peso (com empacotamento) 1,9 kg
Normas e diretrizes
Normas e diretrizes consideradas LVD (2014/53/EU), IEC 62109-1
6



PT
-B

R

Instalar o Fronius Symo Hybrid com a bateria exter-
na

Dicas antes do 
comissionamento

O processo de atualização dos inversores pode levar até duas horas. Para a atualização, 
o inversor precisa apenas de uma conexão de célula CA. Para economizar tempo durante 
a instalação, é possível trabalhar durante o processo de atualização em uma área não ati-
vada do sistema. 
Mais informações sobre a atualização podem ser encontradas em „Versão de software 
do monitoramento de sistema Fronius“, na página 14

Comissionamen-
to

IMPORTANTE!

A inobservância da sequência causa a perda da garantia; além disso, existe o risco 
de uma descarga profunda da bateria.

IMPORTANTE!

Caso a instalação não possa ser concluída imediatamente, medidas devem ser to-
madas para evitar uma descarga profunda da bateria (consulte as instruções de ins-
talação da bateria).

No comissionamento de todo o sistema, observar o esquema elétrico geral que está ane-
xo!

Para instalar todo o sistema, seguir a seguinte sequência:
1. Instalação do inversor - Fronius Hybrid Serie
2. Instalação do Fronius Smart Meter
3. Instalação da Fronius Checkbox e da bateria externa

(maiores informações sobre a instalação da Fronius Checkbox podem ser encontra-
das no capítulo Instalar a Fronius Checkbox na página 9)

4. Executar o assistente de comissionamento (assistente no inversor) e concluir
5. Configurar a comunicação entre a bateria e o inversor
6. Realizar o teste funcional

Distância máxima 
entre os compo-
nentes 

max. 1 m max. 9 m
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Cabeamento mo-
dbus e resistên-
cias terminais

No cabeamento modbus, deve ser estabelecida uma resistência terminal nos componen-
tes externos. A resistência terminal na bateria externa é fixa e, por isso, a bateria não pode 
ser instalada no meio do modbus.

*) Está anexada à resistência de conexão R de 120 Ohm no Fronius Smart Meter

Cabeamento de 
dados da bateria 
externa

Data (Recommended cable: 
Li2YCY(TP) or CAT6a) 

Data (Recommended cable: 
Li2YCY(TP) or CAT6a) 

OPTION 1OPTION 1

NO OPTIONNO OPTION

OPTION 2OPTION 2

Fronius 
Smart 
Meter

Fronius 
Smart 
Meter

Fronius 
Smart 
Meter 33 34 35

OUTPUT
RS 485
D+ / D- -

120 Ω

*)

OUTPUT
RS 485
D+ / D- -
33 34 35

Battery

Battery

Battery

LG Chem ResuH Fronius Symo Hybrid Fronius Smart Meter
EN GND - (GND) C

ENABLE_H IO 1
RS485_L D- B
RS485_H D+ A
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Instalar a Fronius Checkbox

Segurança
ALERTA!

A operação incorreta e os trabalhos executados de forma incorreta podem causar 
graves lesões corporais e danos materiais.
O comissionamento do sistema híbrido deve ser feito somente por pessoal treinado e nas 
estruturas das determinações técnicas. Antes da instalação e do comissionamento, ler as 
instruções de instalação e o manual de instruções do Fronius Symo Hybrid e da bateria.

ALERTA!

Um choque elétrico pode ser fatal.
Risco pela tensão CC do inversor e da bateria.
► Antes de qualquer trabalho de conexão, garantir que o inversor esteja sem tensão. 
► Verificar se a bateria está desenergizada. No estado de remessa, a bateria deve estar 

desenergizada.
► A conexão fixa para a rede de energia pública deve ser realizada somente por um ele-

tricista licenciado.

IP65

2000 m

0 m

> 2000 m

NH3

Possíveis posições de montagem na utilização ao ar livre:
9



Montar a Fronius 
Checkbox 500V e 
ligar

AVISO!

Perigo de danos no dispositivo.
Não trocar a conexão CC da bateria e do inversor.

Na conexão da Fronius Checkbox, observar o esquema elétrico geral que está anexo!

Fixar na parede, com buchas e parafusos adequados, o suporte de montagem forne-
cido
Colocar a Fronius Checkbox, empurrar para baixo e fixar com os parafusos fornecidos

1 2

Instalar o anel de 
ferrite no cabo de 
dados

O cabo de dados entre o inversor e a bateria deve ser instalado o mais próximo possível 
de ambos os pontos de contato, cada um com um anel de ferrite, para evitar interferências 
eletromagnéticas. 
Um anel de ferrite está contido no escopo de fornecimento do Fronius Symo Hybrid, o se-
gundo no escopo de fornecimento da Fronius Checkbox (anel de ferrite Würth – número 
do artigo: 74271132S). 

Instalar o cabo de dados com um anel de ferrite antes do ponto de contato no inversor
Desencapar o cabo de dados antes do ponto de contato da bateria e passar duas ve-
zes pelo anel de ferrite

1

2

1

32 4

6 mm

min 4 mm²

3

3 421- +

+ -

min 2,5 mm²
double insulated

1000 V

only original MC44

1
2
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Instalar o monitoramento de sistema da Fronius e 
configurar

Segurança
ALERTA!

Perigo por manuseio incorreto 
Danos pessoais e materiais graves podem ser provocados.
► Utilizar as funções descritas somente quando os manuais de instruções de todos os 

componentes do sistema tiverem sido completamente lidos e compreendidos:
► Utilizar as funções descritas somente quando todas as diretrizes de segurança tiverem 

sido lidas e compreendidas.

IMPORTANTE! A instalação do monitoramento dos sistemas da Fronius exige conheci-
mentos da tecnologia de rede.

Primeiro comis-
sionamento

IMPORTANTE! Com o Fronius Solar.web App é possível facilitar significativamente o pri-
meiro comissionamento do monitoramento de sistema da Fronius. O Fronius Solar.web 
App está disponível na respectiva loja de App.

IMPORTANTE! Para estabelecer a conexão do monitoramento de sistema da Fronius, o 
respectivo aparelho final (por exemplo, notebook, tablet etc.) precisa ser configurado do 
seguinte modo:
- a opção „Obter endereço de IP automaticamente (DHCP)“ precisa estar ativada

Ligar o dispositivo no modo de serviço
- Ativar o WLAN Access Point por meio do menu de setup do inversor 

O inversor estabelece o WLAN Access Point. O WLAN Access Point permanece aberto 
por 1 hora.

ou
https://wizard.solarweb.com acessar

1

Relay

Standby
WiFi Access Point
Relay
Clock
Display Setting
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É exibida a página inicial do assistente de comissionamento.

Se for executado o assistente técnico, anotar a senha de serviço indicada. Esta senha de 
serviço é necessária para configurar os itens de menu da visão geral do sistema, do editor 
do operador da rede e das configurações avançadas da bateria.
Se o assistente técnico não for executado, nenhuma diretriz da redução de potência será 
configurada e a operação híbrida (carga e descarga da bateria) não será realizada

Executar os assistentes técnicos e seguir as indicações

Instalação com o Solar.web App Instalação com o navegador da inter-
net

Fazer o download do Fronius So-
lar.web App

Executar o Fronius Solar.web App

Conectar o aparelho final com o 
WLAN Access Point

SSID = FRONIUS_239.xxxxx (4-8 dí-
gitos)
- procurar por uma rede elétrica 

com o nome „FRO-
NIUS_239.xxxxx“

- Conectar-se com esta rede elé-
trica

- Inserir a senha 12345678
(ou conectar o aparelho final e o in-
versor com um cabo de Ethernet)
Inserir no navegador:
http://datamanager
ou
192.168.250.181 (endereço de IP da 
conexão WLAN)
ou
169.254.0.180 (endereço de IP da 
conexão LAN)

2

3

2

3

4
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IMPORTANTE!

Perigo decorrente da descarga profunda de uma bateria não ativada
Uma danificação permanente da bateria pode ser provocada. 
► O assistente do Solar Web deve ser executado para ativar a bateria e, se for o caso, 

o Smart Meter.

Executar os assistentes do Solar Web e seguir as indicações

É exibida a página inicial do Fronius Solar.web.
ou
É exibida a página da internet do monitoramento de sistema da Fronius.

Informações para 
execução do as-
sistente técnico

Caso o inversor possua uma versão de software anterior a 1.9.x-x, o assistente técnico irá 
divergir das seguintes descrições. É possível que não tenham sido atribuídas entradas/
saídas e a bateria. Primeiramente, em uma atualização de software (consulte „Realizar 
atualização de firmware através da internet“ na página 15) é possível efetuar os ajustes 
na interface da web durante a atribuição de entradas/saídas (consulte „Criar atribuição 
de entradas/saídas“ na página 17) e na visão geral do sistema (consulte „Ajustes na 
visão geral do sistema“ na página 17).

A execução do assistente técnico ocorre em 5 etapas:

1. Geral
Inserir dados gerais do sistema (por exemplo: nome da instalação)

2. Senha de serviço
Inserir e memorizar a senha de serviço!

5
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3. Atribuição de entradas/saídas
Inserir ajustes para as interfaces de entradas/saídas (consulte também Criar atribuição 
de entradas/saídas na página 17)

4. Visão geral do sistema
Inserir ajustes de todo o sistema fotovoltaico (consulte também Ajustes na visão geral 
do sistema na página 17)

5. Potência dinâmica
Inserir ajustes para a redução da potência dinâmica

Versão de softwa-
re do monitora-
mento de sistema 
Fronius

É necessária, no mínimo, uma versão de software 1.9.x-x para suporte da bateria externa. 
Durante o processo de atualização, deve existir uma conexão online. A versão atual do 
monitoramento de sistema é mostrada pelo símbolo de informação: 
14
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Independentemente da versão do software exibida na interface da web, pode ser que a 
atualização para uma versão mais recente do software seja feita em várias etapas. No pro-
cesso de atualização, tanto o inversor quanto a bateria podem ser atualizados.

Realizar atualiza-
ção de firmware 
através da inter-
net

Abrir a página da internet do monitoramento de sistema da Fronius com o navegador 
de internet
Abrir a atualização de firmware nos serviços
Selecionar „Atualização via internet“
Clicar no botão „Executar atualização“
É exibida a consulta de segurança da atualização
Clicar no botão „Sim“
A atualização é realizada, o progresso da atualização é exibido como barras e por-
centagem.

Se a conexão com o servidor falhou:
- desativar o firewall durante a atualização
- tentar novamente

IMPORTANTE! Se for usado um servidor proxy para a conexão com a internet:
- a seleção „Utilizar servidor proxy para atualização pela internet“ precisa estar ativada
- os dados necessários precisam ser inseridos

Executar a atuali-
zação de software 
da bateria externa

CUIDADO!

Perigo de danos na bateria! Se o processo de atualização de software da bateria for 
interrompido, isso poderá causar danos à bateria.
Para evitar que isso aconteça, durante a atualização:
► não desligar o inversor
► não desligar a bateria
► recomenda-se que a bateria tenha um estado da carga (SoC) superior a 50%
► assegurar o fornecimento de energia
► assegurar/não interromper a comunicação modbus

CUIDADO!

Perigo de danos na bateria! Se o processo de atualização for interrompido apesar 
das medidas de precaução, observar a sequência de desligamento da bateria exigi-
da pelo fabricante da bateria externa e comunicar imediatamente o contato do fabri-
cante da bateria externa.
Caso contrário, isso poderá provocar danos permanentes. Uma bateria em modo de es-
pera pode ser danificada permanentemente dentro de alguns dias devido à autodescarga.

Assim que o software da bateria precisar ser atualizado, aparecerá uma mensagem no 
site do monitoramento de sistema.

Clicar na mensagem que indica que o software da bateria precisa ser atualizado

1

2
3
4

5

1
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Uma página com diferentes opções de ajuste é exibida. 
Em ‚Atualizar‘, selecionar o ponto ‚Local‘ e clicar em ‚Iniciar atualização‘

A atualização é iniciada e executada. Isso pode durar até uma hora.
Esperar o fim da atualização. 

Aparece uma mensagem mostrando que a atualização foi realizada com sucesso.
Confirmar a mensagem com um clique em ‚OK‘. 

2

3

4
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Ajustes no monitoramento de sistema da Fronius

Ajustes no site do 
monitoramento 
de sistema da 
Fronius

Quando uma bateria é instalada adicionalmente no sistema, ou quando o inversor é atua-
lizado para a versão de software 1.9.x-x durante o primeiro comissionamento, é necessá-
rio realizar diversos ajustes no site do monitoramento de sistema. Na área da atribuição 
de entradas/saídas, devem ser selecionados um Pin, em Armazenamento de energia, e a 
bateria, na área da visão geral do sistema.

Criar atribuição 
de entradas/saí-
das

Nos ajustes – ativar a atribuição de entradas/saídas „Armazenamento externo“. A atri-
buição de pinos deve corresponder ao cabeamento.

Ajustes na visão 
geral do sistema

Nos ajustes – selecionar o monitoramento de sistema na área da bateria „RESU7H/
RESU10H“
Na área do contador, selecionar „ativado“ e, nos ajustes, a posição do contador deve 
ser selecionada conforme a instalação (ramo de consumo ou ponto de alimentação)
Se a Checkbox foi instalada corretamente, colocar o sinal de visto em „Fronius Che-
ckbox 500V instalada“

1

1

2

3
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Eliminação de erro

Busca de erro A bateria permanece permanentemente no modo de baixo consumo (mensagem de 
erro 65000)
ComportamentoA bateria entra no modo de baixo consumo e não pode mais ser ativada 

pelo inversor
Solução Verificar se o interruptor principal CC da bateria está ligado
Solução Verificar se o interruptor principal CC do inversor está ligado
Solução Verificar o cabeamento entre o inversor, a Checkbox e a bateria
Solução Reiniciar o datalogger (no site do monitoramento de sistema, em Informa-

ções do sistema, clicar no botão ‚Reiniciar o datalogger‘) – o LED ON da ba-
teria fica verde. Ao conectar, observar se o LED verde está na Checkbox.

Solução Colocar o inversor no modo de espera por dez segundos através do display 
– o LED ON da bateria fica verde. Ao conectar, observar se o LED verde está 
na Checkbox.
18
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