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Sucesso e estabilidade

• Empresa solida com capital proprio

• Equipe ágil e competente

• Foco em P&D (33% dos colaboradores)

• Mais de 45 anos de experiencia
desenhado e testando equipamento com   
baterias



Qualidade e inovação

• Tecnologia propria

• Dicta as tendencia no desenvolvimento de  
software e no hardware

• Garantia de 5 anos e vida util de mais de 10 
anos 



Victron Energy 1975: Unit # 1



Victron Energy 2021

• Monitoramento remoto e 
configuração

• Redes bifásicas e trifásicas 
de até 180 KVA

• Interface de comunicação 
com outros equipamentos, 
como geradores a diesel

• Aprovação de bateria de lítio
• Acoplamento DC e injeção 

de rede
• Programação de alarmes, 

sensores, distribuição de 
energia, etc.



Aviso importante

• 120 Vca e 220 Vca são tensões muito perigosas

• Risco de choque elétrico

• Apenas eletricistas licenciados podem trabalhar com essas tensões.

• As regulamentações elétricas locais podem diferir das recomendações de
fiação fornecidas nesta apresentação.

• Sempre siga os regulamentos elétricos locais

• A instalação é responsabilidade do integrador e não da Victron Energy B.V.



Shunt ou Derivador



Shunt ou derivador

• Um shunt pode ser instalado em um sistema para medir
o fluxo de corrente para o monitoramento da bateria

• Geralmente usados para baterias de chumbo acido

• Um shunt é um elemento resistivo e aumenta a
resistência do cabo.

• O shunt deve ser classificado para a corrente CC
máxima que fluirá para os consumidores instalados no
sistema.



Localização e tamanho do derivador

• O shunt deve ser o último elemento antes da bateria ou do barramento do banco de
baterias.

• Um monitor de bateria BMV inclui um shunt de 500 A / 50 mV.

• Caso este shunt não seja grande o suficiente, você precisará adicionar um shunt maior

• Os shunts Victron estão disponíveis nos seguintes tamanhos: 500, 1000, 2000 e 6000 A



Sensor de voltagem



Sensores de voltagem

• O sensor mede a diferença entre a tensão na unidade e a tensão nos terminais
da bateria

• A tensão de carregamento aumentará para compensar as perdas do cabo
durante o carregamento.

• As baterias são sempre carregadas com a voltagem correta

• O sensor de tensão também pode ser usado para compensar as perdas de
tensão ao usar divisores de



Tipos de sensores de voltaje

• Alguns produtos Victron, como inversores / carregadores ou carregadores grandes, têm um sensor de tensão
embutido

• Para outros produtos, como MPPT e grandes carregadores de bateria inteligente, você precisará adicionar
um sensor de bateria inteligente



Medição de voltagem de um sistema ESS

• O carregador múltiplo está desativado em um sistema ESS
com MPPT

• Um dispositivo GX controla se o MPPT carrega a bateria e se
o excesso de energia solar é devolvido à rede

• É essencial que a bateria receba a tensão correta do MPPT



Cabeamento CA



Cabeamento CA em unidades em paralelo



Uso de Bypass



GFCI



Multi´s conectam e desconectam o 
aterramento do neutro

• Quando conectado à rede elétrica ou ACin, o
Multi é acoplado ao link neutro-terra na
alimentação. (o relé de aterramento interno abre)

Earth relay open

AC input  relay closed

Earth relay closed

AC input  relay open

• Quando o Multi é desconectado do ACin e entra no
modo inversor, ele se desconecta da alimentação do
link neutro-terra, criando um link neutro-terra
interno. (O relé de aterramento interno fecha)



Relay para aterramento programavel



Conexão a terra



Aterramento

• O aterramento (aterramento ou aterramento) é um caminho de retorno
comum para a corrente elétrica em um circuito elétrico

• É necessário para a segurança elétrica e também cria uma referência em
um circuito no qual as tensões são medidas.

• 3 tipos de aterramento:

• A terra

• Aterramento do chassi



Que acontece se não aterramos?

Existe outra maneira pela qual uma situação insegura
pode ocorrer: quando a eletricidade flui pelo solo.

O condutor neutro é aterrado em algum ponto.



Porque aterrar?

O fio terra conecta o chassi ao aterramento.

Se você tocar no equipamento defeituoso, a eletricidade fluirá
para o fio terra em vez de você.

A razão para isso é porque a eletricidade percorrerá o caminho de
menor resistência.



Aterramento de um sistema isolado

• O negativo da bateria deve ser a conexão de aterramento mais confiável e
visível

• A fiação de aterramento CC deve ser capaz de transportar uma corrente de falha
pelo menos igual à classificação do fusível CC.

• O chassi de todos os dispositivos deve ser aterrado

• O chassi do carregador solar MPPT deve ser aterrado



Sistema off grid com gerador

• Use apenas uma tomada aterrada próxima à bateria.

• Um interruptor de falha de aterramento só funcionará se o chassi
Multi / Quattro estiver aterrado



Sistema off grid com gerador



Sistema de armazenamento de energia 
conectado à rede (ESS)

• A fiação de aterramento CC deve ser capaz de transportar
uma corrente de falha pelo menos igual à classificação do
fusível CC

• Conecte o chassi do inversor / carregador à barra de
aterramento

• O aterramento de saída CA pode ser obtido do barramento
de aterramento central ou terminal de saída CA



Verifique se esta trabalhando com a resistência adequada



Use um terrometro



Proteção contra descarga atmosferica



• mitiga os efeitos dos raios

• conectado a um extenso sistema de 
aterramento

• consiste em uma grande superfície de 
aterramento

• Uma grande área é necessária para dissipar a 
alta corrente (3kA-100kA)

Proteção contra descarga atmosferica



• Os pára-raios são montados em ou entre os painéis solares.

• A ligação equipotencial é necessária para evitar a criação de quedas de tensão significativas

• usar dispositivos de proteção contra sobretensão (CA e CC)

• Teste o sistema de aterramento quando estiver concluído.

Proteção contra descargas em matrizes fotovoltaicas



• Um pára-raios fornece um cone de proteção entre 45 ° e 60 °

• Uma grande estrutura pode ser protegida com várias hastes com zonas de proteção 

sobrepostas

• Se pode usar o método de esfera rodante

• Para obter informações mais detalhadas, consulte o seguinte Link

Região de proteção

http://www.atmo.arizona.edu/students/courselinks/spring13/atmo589/ATMO489_online/lecture_20/lect20_lightning_protection_structures.html


DPS



DPS



Corrosão Galvânica



Corrosão Galvânica

• A corrosão galvânica é causada por uma corrente elétrica CC que entra em um navio através do cabo da
costa do porto e retorna à costa através da água.

• Essas correntes podem causar corrosão nos metais 
subaquáticos do barco, como casco, hélice, eixo, etc.

• Essa corrente é chamada de corrente galvânica.



Prevendo a corrosão galvaniva

• O isolador galvânico bloqueia correntes CC de
baixa voltagem que entram em seu barco
através do fio terra vindo do solo.

• O transformador de isolamento converte
a eletricidade de entrada em
eletromagnetismo e depois de volta em
eletricidade, fornecendo isolamento
galvânico entre a costa e o navio.

https://www.victronenergy.com.es/isolation-transformers/galvanic-isolator
https://www.victronenergy.com.es/isolation-transformers


Que não fazer



Respeite as recomendações de espessura do cabo



Não esqueçã de crimpar bem os cabos e usar os fusiveis adequados



No use fita isolante ou termináis não apropiados



Não conecte todos os cabos aos termináis da bateria

• INCORRECTO • CORRECTO



Use a terra adequada



Diagramas de conexão



Diagramas de conexão

• Link

https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/VE-Bus-BMS-example-with-3KW-12V-MultiPlus-230-Volt-revision-B.pdf


Diagramas de conexão

• Link

https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/3-Phase-Quattro-system-with-Cerbo-GX-Touch-50-Blue-Nova-BN52V-690-36K-Smart-solar-MPPT's.pdf


Diagramas de conexão

• Link

https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/MultiPlus-II-3KW-2x120VAC-12VDC-400Ah-Li-Lynx-Smart-BMS-Cerbo-GX-touch-generator-MPPT-Orion-Tr-Smarts.pdf


Onde comprar?

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



Treinamento



Informações importantes

Treinamento para o mercado brasileiro (portugués):

https://www.victronenergy.com.es/information/training

Cadastre-se com os professionais Victron

https://professional.victronenergy.com/

https://www.victronenergy.com.es/information/training
https://professional.victronenergy.com/


Booklet de informação

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

• Muito recomendado

• Pode ser abaixado gratuitamente



Faça sus inscrição no Victron professional

https://professional.victronenergy.com/



Webinars Victron

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

https://brasil-victronenergy.com/


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/


Energy. Anytime. Anywhere.


