


para SUPPLIER
O conhecimento de 100% dos seus produtos, bem como sua localização, permitem a SUPPLIER 

um suporte de pós-venda e tempo de manutenção muito inferior ao que o mercado está acostumado.
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Microrredes são sistemas de distribuição local de energia elétrica contendo as cargas e sistemas de 
geração e armazenamento, tais como: geradores a combustão, sistemas de armazenamento em 
supercapacitores e baterias, cargas controláveis, os quais podem operar conectados ou não a rede de
alimentação comercial.



O  realiza a integração entre a rede de alimentação, o Banco 
de Bateria (produto vendido separadamente) e as cargas, possibilitando a alimentação das cargas na 
falta de energia elétrica da rede de alimentação.

Este conversor permite a conexão em paralelo de um grupo gerador com motor a combustão ou 
microturbina, que pode ser alimentado por diesel, gás natural ou biocombustível para elevar a 
autonomia do sistema.

Com esta funcionalidade é possível operar ininterruptamente, mantendo a alimentação das cargas na 
ausência da rede.

Além disso, o  permite a integração

de fontes distribuídas de energia (FDE) tais como sistemas fotovoltaicos, aerogeradores, células à 
combustíves, sistemas de armazenamento e supercapacitores, de forma a garantir a autonomia 
energética e contribuir na preservação do meio ambiente.

Conversor Multifuncional SUPPLIER

Conversor Multifuncional SUPPLIER



O Conversor Multifuncional SUPPLIER possui 4 modos de operação, possibilitando a alimentação 

e com ou sem a presença do gerador a combustão.



O  é a solução adequada para o armazenamento de energia ativa, sua 
integração com conversores eletrônicos permite o fornecimento de energia para as cargas durante a 
falta da rede de alimentação, ou mesmo, a redução do pico de demanda durante o dia. O banco de 
baterias é configurável e pode ser combinado com Conversores CC-CC Bidirecionais e Inversores 
Bidirecionais. O banco de baterias é composto por baterias de chumbo-ácido (ou Íons de Lítio) e 
possui monitoramento de carga e temperatura.

Banco de Baterias SUPPLIER



A resolução normativa Nº 482/ANEEL estabelece as condições gerais para acesso a rede de 

além disso, os Inversores para PVs devem obedecer a padrões nacionais e internacionais.

 atendem esta demanda da indústria, possibilitando os 

conformidade (NBR ABNT 16150), entre outros.

As fontes de alimentação da SUPPLIER
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A SUPPLIER oferece como opcional um programa para operação remota das fontes de 

alimentação CA e CC, habilitando a automação de diversas funções, como:



A linha de   é composta por conversores monofásicos de ponte completa, 
conversores de potência com 3 ou 4 braços, e conversores multiníveis nas configurações NPC e ANPC. 

Todos os módulos de potência possuem as seguintes características:

MÓDULOS DE POTÊNCIA SUPPLIER




