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Historia da Victron Energy

• Origem em 1975 na Holanda

• Primeiramento Reinout Vader desenha e 
produz inversores para o mercado maritimo

• Rapidamente Victron vira lider no mercado 
de solução maritimas em rios de Holanda e 
Alemanha

• Com o crescimento do mercado fotovoltaico 
em Europa, a Victron começa a atuar nesse 
mercado

• A victron atualmente é líder a nivel mundial 
em soluções de armazenamento que exigem 
maior qualidade e durabilidade



Vantagens Victron Energy

• Garantia e confiança no equipamento

• Versatilidade

• Interfaces de configuração para uso local e 
remoto

• Monitoramento com muitas variáveis

• Proteção elevada da bateria

• Único para grandes projetos

• Interface testada com baterias de lítio

• Sistemas de backup, redução de pico, 
microrrede, off grid, grid zero, controle de 
potencia  e mais, em um único dispositivo



• Garantia de 5 anos

• Controle de energia avançado (controle de 
energia)

• 45 anos de experiência

• Interface inteligente com geradores a diesel

• Interface com medidores de energia

• Monitoramento e controle de inversor on-grid

• Interface com sensores de temperatura, 
irradiação, etc.

• Relés internos para automação com software 
integrado

• Etc ...

E mais…



Quais são nossos produtos

• Inversores
• Controladores de carga MPPT e PWM
• Inversores/carregadores
• Sistemas de monitoramento
• Baterias 
• Carregadores de baterias 
• Proteções para baterias 
• Acessórios de proteção e secionamento
• E muito mais!

www.victronenenergy.com



Onde comprar?

https://www.victronenergy.pt/where-to-buy



Smartphone          Tablet          PC

VictronConnect



Instalação de sistemas fotovoltaicos com 
armazenamento



Qual é a importância de uma boa instalação

Problemas típicos causados por fiação
defeituosa:

• Problemas e falhas do sistema

• Baixo desempenho do sistema

• Situações inseguras



Avisos e isenção de responsabilidade

• O trabalho elétrico deve sempre ser feito por um eletricista licenciado ou
qualificado.

• O único propósito deste treinamento é ajudar na compreensão dos
princípios básicos por trás de certos conceitos elétricos e tem como objetivo
apenas ser um guia.



Teoria



Lei de Ohms

• A resistência é medida em ohms (Ω)
•

• a corrente em amperes (A)

• a tensão em volts (V)



Resistência, Corrente, Tensão e Potência estão 
relacionados

MULTIPLUS 
48/3000VA



Diferentes correntes em diferentes tensões



Correntes DC VS correntes AC no inversor

EXEMPLO

• No lado DC, uma carga de 2400 W consumirá 200 A de uma 
bateria de 12V

• Mas no lado AC, a tensão é maior: 230V então a corrente da 
mesma carga será muito menor: 10A



Um fio é um resistor

Exemplo

• Uma carga de 2.400 W a 12 V cria uma corrente de 200 A

• A queda de tensão em um único fio é: V = I x R = 200 x 0,0016 = 0,32 V

• Existem dois fios, então a perda total de tensão neste sistema é de 0,64 V

• Devido à queda de tensão de 0,6 V, o inversor não recebe mais 12 V, mas
12 - 0,6 = 11,4 V



O que mais pode causar uma queda de tensão?

• Conexões

• Terminais de crimpagem

• Fusíveis

• Derivações



Efeitos negativos da perda de tensão

• Qual é a queda de tensão máxima permitida? Os regulamentos locais variam ligeiramente entre os 
países

• Sugerimos objetivar uma queda de tensão não superior a 2,5% para os fins deste treinamento.

• Conforme maior o sistema, menor deveria ser a perda de voltagem



Prevenindo quedas de tensão

• Fiação bem dimensionada

• Conexões de qualidade

• Use proteções de qualidade

• Use pontos de distribuição DC ou barramento



¿Quando acontece o efeito ripple?

1. Tensão normal da bateria DC
2. Quando uma grande carga é ligada, a voltagem da bateria cai
3. Quando a carga é desligada, a tensão da bateria geralmente se recupera



Como se gera o efeito ripple?
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Como se gera o efeito ripple?



Como medir a ondulação?



Cabos



Selecione o cabo de bateria e a tensão corretos

• Tensões de sistema recomendadas:
• 12V: até 3000 VA
• 24 V: até 5000 VA
• 48V: 5000 VA e mais

2



Selecione o cabo de bateria correto

Documento

https://www.victronenergy.com/upload/documents/BatteryCables.pdf


Espessura do fio

Área de superfície= π x radio2 

Área de superfície= π x (diâmetro/2) 2



Barramento ou barras de conexão de energia

Ejemplo

• Um barramento de 10 mm x 5 mm.

• A seção transversal da área de superfície é 5 X 10 = 50 mm2

• Deve ser adequado para 150 A para distâncias de até 5 metros.

Área de superfície= largura x profundidade



Protetor de barramento

• Sistema de fusíveis e barras

• Sistema de distribuição LYNX
• Porta fusíveis para até 6 Mega-fuse



Conexão de cabos



Parafusos e porcas

• Use o torque correto. Veja o manual do equipamento

• Sempre use arruelas e arruelas de pressão

• M6 em AC para grandes Multiplus e Quattros
• M8 em DC para Multiplus e Quattros
• M10 para Shunt



Conexões com rosca

• Usado para conexões AC e DC e sinais remotos

• Certifique-se de inserir corretamente os fios no terminal

• Use o torque recomendado ao apertar

• Considere o uso de terminais tubulares



Conectores de pressão

• Usado em CCGX, Cerbo GX, BMV shunt e SmartShunt

• empurre o cabo para dentro e ele travará automaticamente

• Solte pressionando com a chave de fenda na trava laranja



Terminais MC4



Arranjo fotovoltaico



Cabeamento em CC



Arranjo de cabos no banco de baterias

• Não construa grandes bancos de baterias paralelas com baterias de 
12V

• Em vez disso, use células de 2 V, baterias de lítio ou baterias 
gerenciadas



Arranjo de cabos no banco de baterias

• Conectar baterias em paralelo, somente em um 
lado, causará problemas

• A bateria mais próxima será usada em excesso 
e falhará prematuramente

• Recomendação:

•Todos os cabos devem ser da mesma seção e 

comprimento



Balanceamento do banco de bateria e medição do ponto médio

• A solução é usar o Battery Balancer

• O BMV 712 está equipado com monitoramento de ponto médio



Battery Balancer em um sistema de 48V



• Mais controle com a função Midpoint Monitoring 
do monitor de bateria BMV-702/712

• Exibe o desvio do ponto médio em volts ou 
porcentagem.

Como torná-lo visível? Use o BMV-702/712



Barramento de conexão DC (Busbar)

• A espessura do cabo da bateria para o
barramento DC deve ser igual à soma dos
cabos que vão do barramento DC para as
unidades

• A corrente deve percorrer o mesmo caminho
para cada unidade, portanto, conecte os
barramentos CC ou barramentos
diagonalmente.



Shunt ou derivador CC

• Esteja ciente de que o BMV impróprio ou a montagem do shunt pode causar
caminhos de corrente irregulares



Como misturar MPPT´s e Multis

Se vários MPPTs e / ou baterias gerenciadas forem usados, misture-os entre os inversores



Exemplo de conexão de sistemas grandes



Exemplo de desequilibrio nos cabos



Revisar os problemas no cabeamento CC

• Use o sistema em sua carga máxima

• Conecte os cabos DC a cada unidade

• Com um amperímetro compare as leituras de corrente, cada
unidade deve ter correntes DC semelhantes



Booklet de informação

https://www.victronenergy.com/upload/documents/Wiring-Unlimited-EN.pdf

• Muito recomendado

• Pode ser abaixado gratuitamente 



Faça seu cadastro no Victron profissional:

https://professional.victronenergy.com/



Webinars Victron

Webinar Geral - Victron 
Energy - Brasil (brasil-
victronenergy.com)

https://brasil-victronenergy.com/


Victron Energy: Social media 

Victron Energy worldwide´s social media

Follow us on Victron Energy Latam:

Instagram   Facebook LinkedIn

Instagram Facebook YouTube LinkedIn

https://www.instagram.com/victronenergylatam/
https://www.facebook.com/Victronenergylatamandcaribbean/
https://www.instagram.com/victron_energy/
https://www.facebook.com/VictronEnergy.BV/
https://www.linkedin.com/company/victron-energy
https://www.youtube.com/channel/UCMWYxDjwpyQGw6zg5p9SNhwhttps:/www.youtube.com/channel/UCMWYxDjwpyQGw6zg5p9SNhw


Onde comprar?

https://www.victronenergy.pt/where-to-buy



Jorge Ortiz 

Sales Manager

jortiz@victronenergy.com

https://www.linkedin.com/in/jorge-arnaldo-cleto-

ortiz-27887059/

Victron Energy B.V.
De Paal 35
1351 JG Almere-Haven
The Netherlands
Tel. +31(0)36 535 97 00
www.victronenergy.com

mailto:jortiz@victronenergy.com
https://www.linkedin.com/in/jorge-arnaldo-cleto-ortiz-27887059/
http://www.victronenergy.com/
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