ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Tensão de alimentação CA .............................110 ou 220V 60Hz
• Tensão de alimentação CC ... 12V (10,5 a 14,5V) ou 24V (21 a 29V)
• Tensão de saída CA .......................................... 110Vou 220V60Hz
• Potência total ........................................................................ 5.000W
• Regime de trabalho ........................................................... contínuo
• By-pass: .......................................................................... automático
• Proteção eletrônica de bateria baixa, sobrecarga e temperatura
• Refrigeração ................................................... forçada automática
• Onda senoidal modificada
• Gabinete: alumínio tratado e pintura eletrostática
• Dimensões: ....................................................... 330x330x170 mm
• Peso: ......................................................................................... 24,5kg
Dados técnicos sujeitos a alteração sem aviso prévio
conforme atualização tecnológica.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A GW Energy possui um departamento de assistência
técnica capacitado a prestar qualquer tipo de manutenção e
informação sobre o equipamento.

www.gwenergy.com.br
Rua Pedro Guesser Neto 700 • Bairro Canudo • C. Postal 12 • CEP 88.180.000
Antônio Carlos - SC • Tel: (48) 32721940 • e-mail: contato@gwenergy.com.br
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PREZADO USUÁRIO
Gostaríamos de cumprimentá-lo por escolher um produto com a marca GW Energy. Nossos produtos estão cobertos
por garantia desde que observadas as condições corretas de uso. Para tanto, é indispensável a leitura deste manual.
GARANTIA:
Os equipamentos, fornecidos de acordo com as especificações técnicas, são garantidos quanto à falha de material
e mão de obra, nas condições normais de uso e operação, quando empregados para as finalidades as quais foram
projetadas, por um período de 12 (doze) meses após data da entrega (nota fiscal).
Caso ocorra falha ou defeito de funcionamento durante o período de garantia, a GW Energy optará pelo conserto
ou reposição das peças avariadas em sua fábrica, em Antonio Carlos -SC, ficando os custos de retirada e
transportes por conta do cliente. Não sendo possível a remoção do equipamento, o cliente arcará com as despesas
de deslocamento, estadia e alimentação de nossos técnicos. Os custos de mão de obra e peças eventualmente
utilizadas serão por nossa conta, desde que comprovado o defeito de fabricação. A responsabilidade da GW Energy é
somente sobre o equipamento fornecido.
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Antes de qualquer iniciativa de instalação, certifique-se de que a tensão de alimentação é a mesma
da entrada CC do inversor e a saída seja a mesma dos equipamentos a ele conectados.
O equipamento deverá ser fixado na posição vertical ou horizontal por meio de parafusos adequados,
utilizando no mínimo quatro orifícios de fixação.
Atenção! Deverá sempre ser respeitada uma distância de, no mínimo, 5 cm nas partes laterais, para
que possa haver circulação de ar nos orifícios de ventilação. O equipamento deverá ser instalado o
mais próximo possível do banco de baterias.

CONEXÕES ELÉTRICAS
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OPERAÇÃO
Após ser instalado, o inversor funcionará
automaticamente. O operador, entretanto,
deverá ficar atento às indicações do painel.

INDICAÇÕES E CONTROLES DO PAINEL
Led Inversor: Indica que inversor está ligado.
Led Rede: indica que o inversor está recebendo energia da rede
externa e está repassando via by-pass.
Led Proteção: indica que as baterias estão a carga baixa ou houve
algum erro de operação. Para sair do modulo proteção carregue
as baterias, desligue a tecla de liga/desliga por 30 segundos e
ligue novamente. O inversor voltará a funcionar normalmente.
Chave Liga/Desliga

LIGA
INVERTER

FUZE

INSTALAÇÃO

Liga o inversor
remotamente

24V

SAÍDA
N
F

O EQUIPAMENTO
O inversor GW5000IN destina-se a converter corrente contínua fornecida por uma fonte de
acumuladores, em corrente alternada de 115V/220V-60Hz ou outras, sob consulta.
É indicado para possibilitar a utilização de eletrodomésticos, motores e outros
equipamentos CA a bordo de embarcações e motorhomes, e também em sistemas de
energia solar, através de um banco de baterias. O princípio de funcionamento baseia-se em
um circuito eletrônico, com controle de chaveamento regulável com controle de tensão e
frequência que excita um transformador elevador de tensão.
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PROCEDIMENTO INICIAL APÓS INSTALAÇÃO

Prepare os cabos de conexão com o banco de baterias, que devem ter secção de, no mínimo, 50 mm²
e comprimento máximo de 3 m. Na extremidade de conexão instale terminais compatíveis com o
inversor. Na outra extremidade, terminais compatíveis com o banco de baterias a bitola dos cabos de
conexão com o consumo CA e da entrada do by-pass deverão ser de, no mínimo, 4,0 mm².

1º) Antes de ligar o inversor, é recomendado fazer uma revisão e verificação no equipamento.
Com
12V
BATERIA de que os parafusos
um multímetro, verifique a tensão e polaridade do barramento CC. Certifique-se
LIGA
24V
dos terminais estejam perfeitamente apertados.
INVERTER
2º) Coloque a chave na posição “liga”. O inversor entra em operação ascendendo o led “inversor”.
SAÍDA
3º) Quando
for ligada àENTRADA
rede externa,
o by-pass entra automaticamente.
REDE REMOTO

AJUSTES

PROTEÇÃO
MANUTENÇÃO

O equipamento sai de fábrica perfeitamente calibrado e ajustado.
Na eventual necessidade de algum ajuste corretivo, este deverá ser efetuado por um técnico
autorizado pela fábrica. O rompimento dos lacres de ajustes, por pessoa não autorizada, implicará na
suspensão da garantia.
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110V
O equipamento foi projetado,
índice de manutenção.
Os circuitos, uma vez
DESLIGA visando um baixo ENTRADA
SAÍDA anual
ajustados não variam,REMOTO
contudo, sugerimos uma revisão
para a limpeza dos orifícios, ventilação
220V
e verificação do funcionamento da ventoinha, além do reaperto das conexões elétricas. Quaisquer
necessidades, sugestões e melhorias, entrar em contato com o nosso Departamento Técnico.

