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Com entrada PV de 450 V / 4000 W 

Multi RS Solar 48/6000 
 

Inversor/carregador híbrido 
O Multi RS Solar 48/6000 é um inversor/carregador de 48 V e 6 kVA com uma entrada PV de 450 VCC e 4 kWp. 
 
Combinação de um inversor, carregador CA e MPPT Solar 
Este inversor produz uma onda sinusoidal perfeita e consegue alimentar aplicações de elevada potência.  
Também é bidirecional, carregando a bateria quando há um excesso de energia solar ou uma fonte de alimentação CA 
disponível, ou então convertendo-a da bateria quando for necessária.  
 
Amplo intervalo da tensão MPPT 
De 80 VCC a 450 VCC, com uma tensão de arranque PV de 120 VCC. 
 
Leve, eficiente e silencioso 
Graças à tecnologia de elevada frequência e ao novo design, este inversor potente pesa apenas 11 kg. 
Adicionalmente, possui uma eficiência excelente, baixo consumo em standby e um funcionamento muito silencioso. 
 
Monitor, «Bluetooth» e aplicação VictronConnect 
O monitor visualiza os parâmetros da bateria, do inversor e solares.  
É possível aceder a estes parâmetros com um smartphone ou de  
outro dispositivo com bluetooth ativado, através da aplicação  
VictronConnect. 
 
Potência PV ampliável, com acoplamento CA e CC 
A potência integrada PV de 4 kWp pode ser aumentada adicionando carregadores solares ao sistema, por exemplo, da 
nossa gama, incluindo os modelos Smart Solar RS. Quando está ligado numa rede VE.CAN, todo o carregamento da 
bateria funciona de forma sincronizada e coordenada. 
 
Em alternativa, a potência PV pode ser aumentada instalando inversores PV, cuja a potência de saída é controlada 
automaticamente pelo controlo de potência de mudança de frequência integrado.  
 
Portas de comunicação 
VE.Can para conectar a um dispositivo GX de modo a monitorizar o sistema, registar os dados e atualizar o firmware de 
forma remota. Ligação VE.Direct a um GlobalLink 520 para a monitorização remota de dados.  
 
Ligações E/S 
Para relé programável, sensor de temperatura e sensor de tensão. A entrada remota também pode ser configurada 
para aceitar o smallBMS da Victron.  

No interior do Multi RS 48 V 6000 VA 

Multi RS Solar 48/6000 
1 localizador 
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Multi RS Solar 48/6000 

INVERSOR 

Intervalo da tensão de entrada CC De 38 V a 62 V   (1) 

Saída 
Tensão de saída: 230 VCA ± 2 % 
Frequência: 50 Hz ± 0,1 %   (2) 

Potência contínua de saída a 25 ºC    Aumento linear de 4800 W a 46 VCC 
a 5300 W a 52 VCC 

Potência contínua de saída a 40 ºC 4500 W 

Potência contínua de saída a 65 ºC 3000 W 

Pico de potência 9 kW durante 3 s 

Corrente de saída de curto-circuito 50 A 

Corrente contínua máxima 25 A  

Proteção de sobreintensidade CA máx. da saída do inversor 30 A 

Eficácia máxima 96,5 % a 1 kW de carga 
94 % a 5 kW de carga 

Consumo em vazio 20 W 

Corrente de irrupção NA 

Desligamento por bateria gasta 37,2 V (ajustável) 

Reinício de bateria gasta 43,6 V (ajustável) 

SOLAR 

Tensão CC máxima 450 V 

Tensão de arranque 120 V 

Intervalo de tensão de funcionamento MPPT De 80 V a 450 V (3) 

Corrente de entrada PV operacional máxima  18 A 

Corrente de curto-circuito PV máx. para proteção de 
polaridade invertida 20 A 

Potência de carregamento solar CC máxima 4000 W 

Corrente de curto-circuito PV máx. (Isc PV) 30 A 

Nível de disparo de fuga à terra 30 mA 

Nível de falha de isolamento (deteção antes do arranque) 100 kΩ  

CARREGADOR 

Intervalo programável da tensão do carregador (VCC)  36 V – 60 V 

Tensão carregada de «absorção» (VCC) Configuração por defeito: 57,6 V (ajustável) 

Tensão de carga de «flutuação» (VCC) Configuração por defeito: 55,2 V (ajustável) 

Potência de carregamento CC máxima a 230 VCA 5000 W 

Corrente de carregador combinada máxima  100 A (8) 

Limite da corrente de entrada CA   31 A 

Sensor de temperatura da bateria Sim 

Sensor de tensão de baterias Sim 

GERAL 

Funcionamento em paralelo e em trifásico não 

Relé programável (4) Sim 

Proteção (5) a - g 

Portas de comunicação de dados Porta VE.Direct e porta VE.Can (6) 

Frequência do «bluetooth» 2402 – 2480 MHz 

Potência do «bluetooth» 4 dBm 

Porta de entrada analógica/digital multiúsos Sim, 2x 

On / Off remoto Sim 

Temperatura de funcionamento -40 ºC a +65 ºC (arrefecido por ventilador) 

Altitude máxima 2000 m 

Humidade (sem condensação) máx. 95 % 

CAIXA 

Material e Cor Aço, azul RAL 5012 

Classe de proteção Classe de proteção: IP21 I 

Ligações da bateria Pernos M8 

Ligação 230 VCA Terminais de parafuso 13 mm² (6 AWG) 

Peso 11 kg 

Dimensões (al x la x pr em mm) 425 x 440 x 125 

NORMAS 

Segurança 
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, 

EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 

Emissões / Imunidade 

EN 55014-1, EN 55014-2 
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 

IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, 
Grau de contaminação 2 

1) Minimum start-up voltage is 41 V. Inverter shutdown can be set as low as 32 VDC, but may shut down on low AC 
output voltage (due to load). Over-voltage disconnect is 65.5 V. 

2) Can be adjusted to 60 Hz 
3) MPPT operating range is also constrained by battery voltage - PV VOC should not exceed 8x battery float voltage, e.g. 

a 50 V battery voltage maximum should have 400 V maximum PV array. 
– see product manual for further information.  

4) Programmable relay which can be set for general alarm, DC under voltage or genset start/stop function. DC rating: 4 A 
up to 35 VDC and 1 A up to 70 VDC 

5) Protection key: 
a) output short circuit    b) overload    c) battery voltage too high    d) battery voltage too low 
e) temperature too high     f) 230 VAC on inverter output    g) Solar earth leakage 

6) Connection to a GX device (i.e. Cerbo GX) must be made via the VE.Can interface. The VE.Direct interface is for 
connection to the GlobalLink 520, and to a computer, using a VE.Direct to USB to cable. 

7) The Charger set-point (float and absorption) can be set to max 60 V. The output voltage at the charger terminals can 
be higher, due to temperature compensation as well as compensation for voltage drop over the battery cables. The 
maximum output current is reduced on a linear basis from full current at 60 V to 5A at 62 V.  The equalization voltage 
can be set to max 62V, the equalization current percentage can be set to max 6%. 

8) Maximum charging current from AC and DC sources varies with AC and DC voltages. 
See product manual for more detailed limitation specifications due to these variables 

Portal VRM 
Quando o Multi RS estiver conectado a um dispositivo GX com ligação de Internet, pode 
aceder ao nosso site de monitorização remota (VRM) gratuito. Isto permite visualizar 
todos os dados do seu sistema num formato gráfico abrangente. No portal também pode 
alterar de forma remota as configurações do sistema. Pode receber os alarmes por correio 
eletrónico. 

Configuração e monitorização com VictronConnect 
Uma ligação Smart Bluetooth integrada permite uma monitorização rápida ou o 
ajustamento das definições do Multi RS. 
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