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Criar um novo sistema

• Abra o aplicativo Tigo Energy Intelligence em
seu smartphone ou tablet

• Crie um novo sistema clicando no símbolo + no
canto superior direito

• Para visualizar um sistema existente, selecione
um dos sistemas na lista

PASSO
1 de 4
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• Insira as informações do
sistema (por exemplo, o
nome da instalação)

• Clique em Next

• Escreva o endereço ou
encontre a instalação no mapa

• Confirme clicando em Create

• Se as informações estiverem
corretas, uma marcação
aparecerá ü

• Para editar as informações
acima, clique em Site
Information

• Clique na seta no 
canto superior 
esquerdo para 
continuar a 
configuração

Criar um novo sistema

PASSO
1 de 4
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Selecione seus equipamentos

• Clique em Select
Equipment para adicionar
inversores, CCAs, módulos
e unidades TS4

• Primeiro, insira o CCA
clicando em + e selecione
Add

PASSO
2 de 4
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Selecione seus equipamentos

• Selecione Cloud Connect Advanced - (CCA)

• Escreva o nome do CCA. Insira um nome
exclusivo para facilitar a operação, único para
cada CCA, que indica, por exemplo, a posição
(“Garagem”) ou a string/inversor de referência

• Digite o número de série do CCA ou escaneie o
código de barras no dispositivo

NOTA: Quando você quiser usar a função SCAN,
habilite o acesso à câmera

PASSO
2 de 4
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• Especifique o número de TAPs conectados ao
CCA. As posições ou os números seriais dos

TAPs não são necessários, pois cada antena
se comunica automaticamente com o CCA. No
entanto, é necessário especificar o número

correto de TAPs utilizados para facilitar o
processo de aquisição.

• Clique em Save para retornar à inicialização
do sistema

Selecione seus equipamentos

PASSO
2 de 4
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• Selecione + novamente e em seguida, Add
• Selecione Inverters and PV modules
• Adicione marca e modelo de módulos e inversores

• A marca/modelo não está na lista? Você mesmo pode
adicionar clicando em + acima.

• Adicione o número de strings (associado a cada MPPT) e o
número de módulos por string

• Se houver diferentes números de módulos por string no
mesmo MPPT, marque a caixa de seleção Uneven Strings.

• Selecione Save para retornar à página inicial

• Repita o procedimento para adicionar medidores e sensores
e clique na seta no canto superior esquerdo para retornar à
página inicial

• Uma vez que as informações tenham sido inseridas, uma
marcação ü aparecerá ao lado de Select equipment

Adicione inversores e módulos PASSO
3 de 4
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Configurações de layout

• Selecionar Configure Layout para mapear
equipamentos

• Os símbolos na parte inferior representam os
itens que você colocará na grade

Selecione o ícone e clique na grade para colocar o
item correspondente

PASSO
3 de 4
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• Selecione a seta na caixa de ferramentas para
mover o item para a posição correta

• O aplicativo coloca os módulos de forma
linear: após colocar A1, o próximo módulo é
colocado automaticamente ao lado dele.
Complete a string e repita a operação para
todas as strings presentes no sistema

• Posicione os módulos na grade de acordo com
o layout físico: um mapa preciso ajudará você
a entender os efeitos das sombras na
produção e na energia recuperada. Além
disso, isso facilitará futuros trabalhos de
manutenção.

Configurações de layout

PASSO
4 de 4
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• Depois de inserir os módulos, digite ou escaneie os números
de série das unidades TS4

• Selecione Scan (veja a próxima página) ou toque no módulo
correspondente. Abre-se uma caixa onde é possível escrever
ou digitalizar o núemro de série.

• Uma vez que o número de série é inserido, o aplicativo passa
automaticamente para o próximo módulo

• Para alterar um número de série: clique no módulo apropriado
e insira o novo número de série

• Para excluir um número de série: clique no módulo apropriado
e toque no ícone da lixeira

Configurações de layout

PASSO
4 de 4
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• O scanner embutido é uma ferramenta útil
para adicionar unidades rapidamente e sem
erros

• Selecione o ícone para abrir a câmera e
escanear códigos de barras no dispositivo

• Quando todas as séries tiverem sido inseridas,
toque na seta no canto superior esquerdo para
retornar ao início. Depois de concluído, uma
marcação ü aparecerá ao lado de Configure
layout

• A criação do sistema está concluída. É hora de
passar para o comissionamento!

Escaneie o número de série

PASSO
4 de 4
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Tigo EI App: Guia para comissionar um novo 
sistema
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Conecte-se ao CCA

O primeiro passo para estabelecer a
comunicação é conectar seu smartphone/tablet
ao CCA. Para fazer isso:

• Ative o método de conexão (Wi-Fi ou

Bluetooth) através das configurações do
dispositivo móvel

• Pressione Configure Communication na

página inicial
• Selecione o método (Wi-Fi ou BT) acima
• Ativar concessão quando o aviso for exibido

PASSO
1 de 5
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Opção 1: Conectar via Bluetooth
Verifique se o BT do seu dispositivo móvel está ativado, mas use apenas o aplicativo EI para acessar
o CCA. Não use as configurações de BT do dispositivo móvel para associar ao CCA.

Opção 2: Conectar via Wi-Fi
Verifique se o Wi-Fi está ativado em seu dispositivo móvel. Use as configurações de Wi-Fi do
dispositivo para se conectar ao CCA. A rede Wi-Fi gerada pelo CCA começa com “SM-”. Não feche o
aplicativo Tigo EI enquanto a tarefa estiver em execução.

Conecte-se ao CCA

Depois de se conectar com sucesso ao CCA, um banner com o
número de série do CCA aparecerá na parte superior da tela do
seu dispositivo móvel.

Se você não vir o número de série do CCA no banner, atualize
arrastando para baixo. PASSO

1 de 5
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• Selecione o CCA que você deseja configurar
• Selecione Internet Settings
• Selecione o modo de conexão de rede para

o CCA: rede Wi-Fi ou cabo Ethernet

Configuração do CCA

PASSO
2 de 5
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Conexão Wi-Fi

• Selecione Wi-Fi (esquerda)
• Arraste para baixo para

pesquisar redes disponíveis

• Selecione sua rede local na
lista

• Digite a senha da rede

• Pressione Connect

NB: a conexão Wi-Fi pode ser fornecida
por um roteador Wi-Fi, um dispositivo móvel
ou um smartphone em modo hotspot

PASSO
3 de 5
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Conexão via Ethernet
A conexão via cabo Ethernet não requer nenhuma
configuração de rede (senha, etc.)
A porta Ethernet está sempre habilitada e pré-
configurada para atribuição automática de IP via
DHCP

• Selecione Ethernet (direita)
• Selecione Automatic (Using DHCP)

PASSO
3 de 5
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Conexão via Ethernet
Se for necessário um endereço IP estático,
faça o seguinte:

• Selecione Ethernet (direita)

• Selecione Manual
• Insira as informações de IP
• Clique Join

PASSO
3 de 5
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Teste de rede

Para verificar o status da conexão do
CCA com a rede, faça o seguinte:

• Clique Network Test (abaixo)
• Selecione Start Test
• Selecione Close para encerrar o teste

NB: com conexão Wi-Fi, o cabo Ethernet é
detectado como “disconnected" no relatório de teste

PASSO
4 de 5
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O Processo de Pesquisa TS4
Assim que o CCA estiver conectado à rede,
você poderá começar a procurar o TS4. Na
página CCA Settings:

• Selecione Descovery para ir para a
página de busca

• Selecione Start para iniciar o processo
• A mensagem Discovery started será

exibida
• Selecione OK para sair

O Discovery continua em segundo plano.
Você pode sair do CCA e fazer login
novamente mais tarde para verificar o
status do processo. Se você estiver
conectado através de Wi-Fi, agora você
pode se conectar ao Wi-Fi local no seu
smartphone.

PASSO
5 de 5
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Concluída a busca, retorne à página inicial com a seta para a
esquerda; aparece uma marcação ü ao lado de Configure
Communication

Informações importantes sobre a busca

O processo de busca refere-se ao download dos pacotes de dados
(número de série, projeto do sistema, etc.) e ao comando de
desligamento rápido pelo CCA. O processo geralmente leva 15
minutos para um sistema residencial, mas pode ser mais longo
para instalações comerciais ou no caso de uma conexão de
internet mais fraca

A operação está agora concluída!

Observação. É possível adicionar usuários ao sistema configurado através
da opção "acesso ao sistema". O novo usuário receberá um e-mail para
confirmar o acesso

O Processo de Pesquisa TS4

PASSO
5 de 5
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Recurso Adicional – Centro de Ajuda da Tigo
Para mais ajuda, consulte os artigos no Centro 
de Ajuda que detalham as etapas para 
comissionar um sistema TS4.

Veja:
Colocar em funcionamento um Sistema TS4 –
Como começar

https://support.tigoenergy.com/hc/en-us
https://support.tigoenergy.com/hc/en-us/articles/4471339029395-Commissioning-a-TS4-System-Getting-Started
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