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A segurança tem prioridade máxima

Avisos gerais
Leia atentamente estas instruções antes de começar a instalação. A PluginEner-
gy não se responsabiliza pelos danos causados por falta de cumprimento de-
stas instruções, nem pela instalação e colocação do sistema em funcionamen-
to por parte de profissionais, incluindo a instalação do sistema fotovoltaico em 
espaços públicos. Nestas instruções utilizam-se diferentes símbolos. O cumpri-
mento destas instruções é importante para a correta instalação e funcionamen-
to do sistema solar PiE AIR. Se assim não for, poderão ocorrer danos, avarias e/ou 
falhas de funcionamento e, inclusive, consequências graves para a saúde, e morte.

Explicação dos símbolos

O seu incumprimento pode provocar graves consequências para 
a saúde, tais como descargas elétricas e outras lesões potencial-
mente mortais.

O seu incumprimento pode provocar um mau funcionamento 
ou até mesmo a destruição do seu sistema solar.

Objetos úteis para conseguir tirar o máximo proveito.
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Instruções de segurança

1. Em caso de qualquer irregularidade ou funcionamento inusitado 
(odor, fumo, etc.), desligue o aparelho e não volte a utilizá-lo. Repa-
rações por conta própria deverão ser evitadas.
2. A remoção não autorizada dos elementos de proteção, o uso inade-
quado, a instalação incorreta e o funcionamento incorreto podem pro-
vocar graves riscos para a saúde, problemas de segurança, ou danos 
no aparelho.
3. Deve-se utilizar equipamento de proteção (por exemplo, luvas de 
trabalho) para as diferentes tarefas.
4. Os cabos soltos são potencialmente perigosos, podendo fazer trop-
eçar, pelo que todos os cabos deverão ser colocados de forma segura, 
sempre que seja possível. Certifique-se de que todos os componentes 
do sistema solar estão bem presos e de que não há risco de queda ou 
voo de peças, que possa causar lesões pessoais.

1. Certifique-se de que a instalação elétrica da sua habitação é adequa-
da ao uso seguro de um sistema solar.
2. Para os inversores e ligações: não instale o inversor perto de fontes 
corrosivas, explosivas, inflamáveis ou húmidas. Evite a exposição direta 
e permanente à luz solar, ou o contacto com a humidade da neve, da 
chuva, etc. Os cabos não devem estar em tensão, nem em exposição 
permanente a líquidos.
3. Todas as reparações e manutenção devem ser somente realizadas 
por pessoal qualificado. A manipulação e abertura do equipamento 
elétrico por conta própria invalidará a garantia.
4. Os cabos devem desligar-se apenas depois de o sistema estar sem 
tensão.
5. É da responsabilidade do utilizador que a tomada de rede esteja 
desligada antes de desligar qualquer outro cabo relacionado com o 
sistema.
6. É da responsabilidade de um instalador autorizado instalar interrup-
tores externos e dispositivos de proteção contra sobrecargas de cor-
rente, caso seja necessário. O cabo que sai do inversor deve ser ligado 
diretamente à tomada de corrente prevista (por exemplo, na parede). 
Não se devem ligar vários inversores entre si.

1. Antes da instalação, confirme que nenhum dos componentes apre-
senta danos causados por transporte ou manipulação. Se houver da-
nos exteriores graves, entre em contacto connosco e não ligue o sis-
tema.
2. Após desligar o inversor da rede elétrica, poderá haver uma tensão 
residual no inversor, podendo a superfície apresentar um aumento da 
temperatura.
3. Para poder ligar corretamente o seu sistema, informe o seu fornece-
dor de energia antes de ligar o inversor. Em caso algum deverá utilizar 
entradas múltiplas para a ligação do seu sistema solar.
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PluginEnergy - Energia gerada por si mesmo

Bem-vindo ao mundo dos produtores de eletricidade verde. Estas in-
struções irão ajudá-lo a instalar e ligar de forma correta o seu sistema 
solar PiE AIR.

No caso de ter alguma questão, ou de não conseguir avançar, não 
hesite em contactar a PluginEnergy. A melhor maneira de contactar 
connosco, é por correio eletrónico para info@solarlab.pt.

3 passos para você mesmo gerar energia

Requisitos Montagem Vamos gerar!

Contador de 
eletricidade

Instalação dos módu-
los solares PiE AIR na 

varanda

Espere que a luz no 
inversor fique verde

Verificação da 
instalação 

elétrica existente

Ligue os módulos 
solares ao inversor 
conforme o esquema 

e as instruções

 Neste momento 
já está a gerar 

energia!

Ligue o inversor na 
tomada de corrente 

prevista
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Confirme o contador existente

TO seu sistema solar PiE gera ele-
tricidade verde e coloca-a à dis-
posição dos seus aparelhos elétri-
cos. Poderá dar-se uma produção 
de eletricidade verde superior 
à que consegue consumir em 
sua casa nesse momento. Este 
excesso será transferido para a 
rede pública através do seu con-
tador de eletricidade. Em prin-
cípio, seria possível receber uma 
compensação por este excesso 
de eletricidade verde através da 
Lei de Energias Renováveis (EEG), 

no entanto, de facto não vale a 
pena, devido às poucas quanti-
dades de energia que poderiam 
sobrar. Apesar disso, no caso de 
uma injeção para a rede pública, 
há que acautelar que o conta-
dor não gire ao contrário, pois na 
maioria dos países isso é proibi-
do. Isto costuma acontecer com 
os contadores de eletricidade 
muito antigos, com disco girató-
rio, pelo que deverá verificar esta 
questão antes de pôr em funcio-
namento o seu sistema solar PiE.

Se encontrar um dos dois símbolos no seu contador de eletricidade, 
não necessita de fazer mais nada: o seu contador de eletricidade 
cumpre os requisitos.

Se não encontrar nenhum dos dois símbolos, em caso de dúvida per-
gunte ao seu fornecedor de energia.



Instalação do seu sistema solar PiE AIR

O seu pack PiE Air Kit contém tudo o que necessita para montar o seu 
sistema solar em segurança. Por favor, confirme todos os componen-
tes do pack para detetar possíveis danos de transporte e, se os houver, 
informe-nos imediatamente.

ATENÇÃO:  
Os seus módulos solares PiE AIR foram desenhados para uso privado. 
Evite dobrar excessivamente os módulos solares, já que isso poderia 
provocar a rotura das células e ser causa de anomalia no módulo so-
lar. Por favor, nunca agarre o módulo solar a meio de um dos lados. 
Neste caso, o raio de curvatura máximo pode ser rapidamente ultra-
passado, provocando a rotura da célula e a exclusão do direito de ga-
rantia. Assim sendo, agarre sempre dois cantos com as duas mãos. 
Recomendamos que sejam duas pessoas a realizar a instalação.

Os seus módulos solares PiE AIR ligam-se ao inversor incluído no en-
vio. O inversor liga-se à rede da sua casa/apartamento mediante o 
cabo de ligação anexo. Para uma instalação segura dos seus módulos 
solares PiE AIR, são incluídas no pack correias de fixação resistentes à 
intempérie, com diferentes comprimentos.

Passo 1 – Montagem do seu sistema solar PiE AIR
Pode fixar facilmente os módulos solares PiE 
AIR às grades da sua varanda, à parede, ou a 
qualquer outro lugar onde haja espaço e sol, 
utilizando as correias de fixação que vêm na 
caixa. Certifique-se de que todas as correias de 
fixação estejam firmemente presas ao módulo 
solar e que este não possa cair: não subestime 
a força do vento. As correias são resistentes aos 
raios UV e foram feitas para uso exterior, apesar 
disso, confirme regularmente que as correias 
continuam intactas. Para obter o máximo ren-
dimento do seu sistema solar, procure sempre 
uma orientação com a máxima exposição ao sol 
e com o menor número de sombras possível.
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Passo 2 – Ligue os módulos solares ao inversor
No passo 1, já fixou os seus módulos solares PiE AIR de forma segura 
na sua varanda ou num local adequado ao seu funcionamento. Agora 
chegou o momento de os ligar. Para compreender rapidamente, ob-
serve o seguinte esquema: verá que é muito simples.
Apanhe os cabos que pendem dos módulos solares.
Primeiro, ligue o cabo + do primeiro módulo solar (1) com um dos ca-
bos do outro módulo solar. Não importa para que módulo solar utilize 
+ ou -.
De seguida, ligue os dois cabos dos módulos solares que continuam 
soltos (+ e -) ao inversor (2).

Coloque o inversor perto dos módulos solares, certificando-se de que 
o local se encontra protegido da luz solar direta e das inclemências do 
tempo, e de que existe circulação de ar. 
Se necessitar de cabos mais longos, poderá contactar-nos para pedir 
extensores em  www.solarlab.pt. 

Passo 3 – Ligar o inversor à tomada de corrente

No quadro elétrico geral, desligue a tomada elétrica à qual vá ligar o 
inversor. De seguida, ligue o cabo do inversor ao inversor. Para evitar 
acidentes, deverá evitar que o cabo de ligação esteja em contacto per-
manente com a água e que possa constituir um obstáculo. Coloque 
todos os cabos de forma que ninguém possa tropeçar neles.
Certifique-se de que todos os passos anteriores tenham sido realiza-
dos segundo estas instruções e de que se tenham cumprido todas as 
instruções de segurança.
Agora ligue a ficha na tomada elétrica (4) e volte a ligar o fusível no 
quadro elétrico geral.
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Avisos importantes

O inversor tem diferentes mo-
dos. A alimentação da eletricida-
de verde gerada pelos módulos 
solares não começa imediata-
mente após a ligação; poderá tar-
dar até 5 minutos. Durante esse 
tempo, a lâmpada de controlo 
do inversor irá piscar a vermelho.
Somente quando a lâmpada de 

controlo piscar a verde, o siste-
ma irá fornecer eletricidade à 
rede da sua casa/apartamento. 
Após o arranque inicial, o inver-
sor também poderá tardar uns 
minutos a alcançar a potência 
máxima, dado que a potência 
irá aumentando gradualmente.

Se o inversor piscar a vermelho após algum tempo, poderá haver 
um erro no processo de arranque. Os possíveis erros poderiam ser:

Os cabos têm danos visíveis

Os cabos não estão bem ligados ou existe alguma incorreção

Existem fusíveis desligados no quadro elétrico geral (por 
exemplo, a tomada que irá utilizar)

A tensão de arranque do inversor é de 22V. Se não for al-
cançada, o inversor não começará a funcionar. As pos-
síveis razões são, por exemplo, uma irradiação so-
lar insuficiente, ou muita sombra nos módulos solares.

Se não se tiver podido determinar nenhuma das causas de erro men-
cionadas, realize o seguinte passo: 

Ligue um aparelho elétrico que funcione à tomada elétrica que 
irá utilizar para a alimentação, para se certificar de que a dita 
tomada funciona.

Desligue o cabo de ligação da tomada elétrica e de seguida 
desligue todos os cabos entre os módulos e o inversor. Descanse 
um pouco. Volte a ligar a instalação solar e verifique se a falha se 
resolveu.

Se isto também não ajudar, não hesite em nos contactar. Poderá en-
contrar-nos em info@solarlab.pt, teremos todo o gosto em o ajudar.
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PiE Smart Plug (opcional)

O PiE Smart Plug é um conector sem fios, que permite controlar e 
medir a energia que estamos a gerar naquele momento com a nossa 
instalação solar PiE, em qualquer altura, através do telemóvel. 
A instalação é muito fácil, colocamo-lo simplesmente numa tomada 
da nossa casa, ligando de seguida o inversor ao PiE Smart Plug.
O PiE Smart Plug liga-se através da nossa Wifi e permite que possa-
mos controlar o nosso sistema solar com a app gratuita Smart Life 
(disponível para Apple e Android).

Passo  
1

Passo 
 2

Passo
 3

Descarregar a 
aplicação  Smart Life 

no telemóvel. Criar 
uma nova conta ou 

iniciar sessão.

Depois de o Smart 
Plug acender, premir 
a tecla durante 3 – 5 
segundos, até que a 

luz pisque.

Abrir a aplicação no 
telemóvel e associar o 
Smart Plug de forma 

automática (scan 
automático) ou de 

forma manual, segu-
indo as instruções.

Dados técnicos (Wifi 2.4GHz)

220-240 V com proteção de sobrecarga

Configuração da hora

Controlo por voz

Resistente à água IP44

Cumpre com a normativa GDPR



CONTACTO
Solar Lab, uma marca da Linden Media

www.solarlab.pt
E-Mail: info@solarlab.pt

TERMINOU – PLUGINENERGY DESEJA-
LHE MUITAS HORAS DE SOL

distribuidor exclusivo


