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Essa patente descreve um inversor para conexão com a rede elétrica com módulos monofá-
sicos e com possibilidade de ser reconfigurável de acordo com as características da rede elé-
trica (monofásica, bifásica, trifásica). O inversor pode ter seu hardware e firmware configura-
dos de acordo com a rede elétrica, podendo essa configuração ser realizada de forma 
manual ou automática tanto no hardware quanto na seleção dos controladores de acordo 
com as características de tensão eficaz e ângulo da rede elétrica.

A principal oportunidade de mercado é o inversor modular reconfigurável ser utilizado para 
conexão de recursos energéticos distribuídos (fotovoltaico, baterias, veículos elétricos) com 
a rede elétrica. O inversor pode ser aplicado em países como o Brasil, em que a rede elétrica 
se desenvolveu de forma não normatizada. Nesses países, existem vários níveis de tensão e 
configurações possíveis da rede elétrica. Um inversor que atenda a todas estas possíveis 
configurações tem potencial de apresentar vantagem competitiva frente aos concorrentes, 
uma vez que pode ser padronizado em linha de produção e suporte técnico.

1) A tecnologia da invenção propõe um inversor reconfigurável, 
permitindo que o inversor seja conectado em redes de energia elé-
trica com diferentes níveis de tensão e configuração.
2) O fato de o inversor ser modular, permite o aumento de potên-
cia através do aumento da quantidade de módulos.
3) O sistema identifica as características de tensão eficaz e fase de 
diferentes padrões de rede elétrica, facilitando a instalação do 
equipamento para qualquer configuração de rede elétrica.
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INVERSOR CONECTADO À REDE MODULAR E RECONFIGURÁVEL
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