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Manual Color Control GX
Nota: Esse manual corresponde ao produto Color Control executando a última versão de software. Sistemas
conectados à internet, o Color Control se atualizará automaticamente. Veriﬁque nosso blog para a última
versão do ﬁrmware:
https://www.victronenergy.com/blog/category/ﬁrmware-software/

1. Instalação

Para conformidade classe B EMI, coloque os ﬁltros de ferrite em torno de todos os cabos de conexão.
Coloque os ﬁltros o mais próximo possível do Color Control.

2

1.1 Alimentação
O Color Control GX (CCGX) é alimentado pelo conector Power IN V+. Ele aceita de 8 até 70 V DC. O CCGX não
se alimentará pelas conecções de rede. Utilize um fusível lento de 1A.
Nota VE.Bus BMS: Quando o CCGX é utilizado em uma instalação com VE.Bus BMS, conecte o conector
Power in V+ do CCGX na conexão 'Load disconnect' do VE.Bus BMS. e conecte os dois negativos em um polo
comum negativo da bateria.
Como o CCGX é conectado em vários equipamentos ao mesmo tempo, deve-se tomar cuidado com o
isolamento para evitar loops de terra. Em 99 % das instalações isto não será um problema.
•
•
•

As portas VE.Bus são isoladas
As portas VE.Direct são isoladas
As portas VE.Can são isoladas
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•
As portas USB não são isoladas. Conectando um adaptador Wi-Fi ou adapador GPS não é um
problema desde que isso não seja conectado a outra fonte de alimentação. Embora possam ocorer loops de
aterramento quando você coloca um hub USB alimentado separadamente, nesse caso não será um
problema.
A porta Ethernet é isolada, exceto pela blindagem de cabos: use cabos UTP não blindados para a
•
rede Ethernet.
Aumentando o numero de portas USB usando um hub: há um limite de energia que a porta USB do CCGX pode
proporcionar. Quando se estende o número de portas, é recomendável a utilização de hubs USB. Não se
recomenda a utilização de hubs de baixo custo e qualidade duvidosa.

1.2 Conectando produtos Victron Energy
1.2.1 Multis/Quattros/Inversores (Produtos VE.Bus)
Para manter esse texto curto, Multis, Quattros e inversores são referenciados como produtos VE.Bus.
A versão mínima dos dispositivos VE.Bus conectados é 19xx111 ou 20xx111, lançados em 2007. O ﬁrmware
VE.Bus 26xxxxx e 27xxxxx também é suportada. 18xxxxx não é suportada.
Nota: Não é possível utilizar o “Remote on/oﬀ” da placa de controle VE.Bus em combinação com o CCGX.

Produtos VE.Bus avulsos

Para conectar um produto VE.Bus avulso, conecte-o a um dos conectores VE.Bus na parte de trás do CCGX.
Ambos conectores são idênticos, utilize qualquer um dos diponíveis. Utilize cabo padrão RJ45 UTP, consulte
nossos preços.

Sistemas VE.Bus paralelos , split-phase e trifásicos

Para conectar múltiplos produtos VE.Bus conﬁgurados em sistemas paralelo, split-phase ou trifásico, conecte
o primeiro ou o ultimo produto VE.Bus da sequencia nos conectores VE.Bus na parte de trás do CCGX. Ambos
conectores são idênticos, utilize qualquer um dos diponíveis. Utilize cabo padrão RJ45 UTP.

Sistemas Hub-1, utilizando VE.Bus-VE.Can interface

Em certos sistemas Hub-1 conectados à rede, com um ou mais controladores de carga MPPT 150/70, sistemas
VE.Bus podem ser conectados ao VE.Can usando VE.Bus-VE.Can interface (ASS030520105). Veja detalhes no
manual da interface.
Quando utilizar VE.Bus/VE.Can interface, o sistema VE.Bus não deverá ser conectado diretamente a porta
VE.Bus do Color Control. Conectar o Color Control a rede VE.Can é suﬁciente: irá utilizar a comunicação canbus
para ambos sistemas VE.Bus e controladores de cargas.

Sistemas VE.Bus com baterias de lítio e VE.Bus BMS

•
Conecte o Color Control ao soquete identiﬁcado “Multiplus/Quattro”, ou a um dos Multis/Quattro
no sistema. Não conecte ao soquete de painel Remote no VE.Bus BMS.
•
Note que não será possível controlar a chave On/Oﬀ/Charger Only ou alterar a corrente limite de
entrada com o Color Control: estas opções serão automaticamente desabilitadas no Color Control menu
quando o VE.Bus BMS é utilizado. A única opção de controlar um Multi ou Quattro quando usado com VE.Bus
BMS é através de um sistema Digital Multi Control.
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•
Combinar MultiPlus/Quattro com um VE.Bus BMS e um Digital Multi Control é possível. Conecte o
Digital Multi Control ao soquete RJ-45 no VE.Bus BMS identiﬁcado como “Remote panel”.
•
Para habilitar auto-power-down do Color Control em caso de bateria fraca, alimente o Color
Control através do VE.Bus BMS: conecte o Power em V+ do Color Control GX ao Load disconnect no VE.Bus
BMS e conecte ambos polos negativos ao negativo comum da bateria.
Conectando múltiplos sistemas VE.Bus a um único Color Control GX
Somente um sistema VE.Bus pode ser conectado a porta VE.Bus do Color Control. A solução proﬁssional
para conectar mais monitores é adicionando um segundo Color Contro GX.
Para conectar mais de um sistema ao mesmo Color Control GX, use uma interface VE.Bus – VE.Can
(ASS030520105) para cada sistema adicional. Note que a rede VE.Can precisa ser alimentada. Para alimentar
a rede VE.Can, veja Q17 em nosso site “data communication whitepaper”.
Note que a funcionalidade será bem limitada: somente um sistema VE.Bus será visível e os dados do portal
VRM serão incorretos ou irão possuir dados de apenas um sistema VE.Bus. Não há soluções alternativas a
curto prazo.
Também não é possível utilizar a interface USB-MK2 para conectar um segundo sistema.

1.2.2 BMV-700 e MPPTs com porta VE.Direct
Até dois desses produtos podem ser ligados diretamente na parte de trás do CCGX usando cabos padrão
VE.Direct.
Cabos VE.Direct tem comprimento máximo de 10 metros. Para distâncias maiores, utilize a interface VE.Direct
- VE.Can. Esta solução é apenas para BMVs, não para os carregadores solares MPPT com uma porta VE.Direct.
Conectando dois ou mais produtos VE.Direct em um unico CCGX
Opção 1: utilize VE.Direct com interface USB (ASS030530000). O CCGX tem duas portas USB. Utilize um hub
USB quando mais que duas portas USB são necessárias.
Option 2: BMVs também podem ser conectados utilizando a interface VE.Direct - VE.Can (ASS030520400).
MPPTs não podem ser conectados usando essa interface canbus, uma vez que não é possível (ainda) traduzir
os dados de cargar solar em mensagens CANbus. Ao utilizar a interface VE.Direct - VE.Can, certiﬁque-se de que
a rede VE.Can está terminada, e também alimentada. Para alimentar a rede VE.Can, consulte Q17 em nosso
site “data communication whitepaper”.

1.3 Medindo a saída do Inversor PV
A medição da produção de um inversor fotovoltaico é recomendada para proporcionar ao
usuário uma visão geral tanto do balanço de corrente/potência efetivo quanto a distribuição de
energia. Note que estas medições são utilizadas apenas para efeitos de exibição, não
necessariamente utilizadas nos cálculos e algoritmos de operação. Existem vários modos de
exibição da produção de um inversor no Color Control GX:
1. Sensor de Corrente CA, cabeado para as entradas analógicas de um Multi ou Quattro (menor
custo, menos preciso). AC Current Sensor Manual.
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2. Inversor PV Fronius podem ser lidos digitalmente através da LAN local. Consulte o manual CCGX / Fronius
manual.
3. Sensor Wired HUB-4, conectado ao CCGX ou conectado wireless pelo nosso Zigbee a interface USB/RS485.
Ao invés de utilizá-lo para regulação, pode ser conﬁgurado para medir a saída do Inversor PV. Veja em nosso
site Hub-4 manual.
4. Sensor CA Wireless. Veja Wireless AC Sensor manual.

1.4 Conectividade com a Internet
Conecte o CCGX com a Internet e tenha todas as vantagens do portal VRM. O CCGX irá enviar os dados
coletados dos produtos conectados para o portal VRM (https://vrm.victronenergy.com/) sendo possível
monitorar seu consumo de energia, visualizar o atual status dos produtos conectados, conﬁgurar alarmes de
email e baixar dados em formatos de Excel e CSV.
Baixe o aplicativo VRM para iOS ou Android para monitorar seu sistema de seu smartphone ou tablet.
Além de enviar os dados para monitoramento remoto, uma conexão de Internet ativa também permitirá que
o CCGX para veriﬁcar regularmente para uma nova versão do ﬁrmware, o que será (automaticamente)
baixado e instalado. Não é necessário fazer isso manualmente, usando uma unidade ﬂash microSD ou USB.
Existem várias formas de conectar um CCGX com a internet:
.
.
.

Executar um cabo de rede à sua porta Ethernet LAN;
Conectar-se a rede Wi-Fi, usando um adaptador USB Wi-Fi conectado ao CCGX;
Com uma rede móvel, utilizando um roteador 3G/4G.

Os quatro capítulos abaixo descrevem estas opções detalhadamente.

1.4.1 Porta Ethernet LAN
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1.4.2 Adaptador USB Wi-Fi dongle
Utilizando um adaptador Wi-Fi é possível conectar a redes seguras WEP, WPA e WPA2. Existem dois
adaptadores USB Wi-Fi suportados, disponíveis na Victron:
.

módulo simples CCGX WiFi (Nano USB). Código: BPP900100200

.

Startech USB300WN2X2D. Código: BPP900200100

Outros dispositivos de WiFi podem ser conectados e funcionarem normalmente, mas não há garantia deste
funcionamento.
O menu Wi-Fi mostra as redes disponíveis. Quando uma rede é selecionada, é possível preencher a senha (se
a senha não é conhecida) para conectar-se à rede. A conﬁguração via WPS não é suportada.
Quando o CCGX encontra múltiplas redes Wi-Fi com senha conhecida, a rede com melhor sinal é selecionada
automaticamente. Quando o sinal da rede conectada ﬁca muito fraco, ele irá automaticamente trocar para a
rede com sinal mais forte, se ele conhecer a senha dessa rede.

1.4.3 Redes móveis utilizando roteador 3G/4G
Para ligar o CCGX a uma rede móvel, utilize um roteador 3G/4G. Ligue o CCGX ao roteador com um cabo LAN
ou rede Wi-Fi do roteador.
Note que o CCGX suporta Adaptadores USB 3G/4G.

2. Conﬁguração
2.1 Parâmetros conﬁguráveis
Após completar a instalação e conﬁguração da conexão à internet (quando necessário), vá para
o menu de conﬁguração e comece de cima pra baixo para conﬁgurar o CCGX:
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Ao utilizar um sistema VE.Bus, é possível conﬁgurar a gravidade dos problemas no sistema VE.Bus que deve
causar uma notiﬁcação para aparecer na CCGX (e torná-lo um sinal sonoro).
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2.2 Coletando dados para o portal VRM
O CCGX pode ser usado em combinação com o portal VRM: O CCGX monitora todos os produtos conectados
a ele e o portal VRM torna as estatísticas facilmente acessíveis.
Os dados são enviados através da Internet se estiver disponível. Caso haja uma interrupção, os dados serão
armazenados em uma memória não volátil. O equipamento tem capacidade de armazenar até 48 horas de
dados. Você pode utilizar um cartão micro SD ou pendrive para fazer esse armazenamento e o CCGX irá
transferir todos os dados para o mesmo automaticamente.Você pode ver se essa opção está ativa nos menus
de conﬁguração:

Mesmo utilizando uma memória externa, o CCGX ainda irá utilizar a conexão à internet. Uma vez conectado,
o equipamento irá atualizar os dados que ﬁcarão disponíveis no portal VRM.
Quando o CCGX não se conecta nunca à internet, você pode remover o Cartão MicroSD ou pendrive,
conectá-lo ao computador e transferir os dados para o portal VRM através da opção “Upload CCGX Files”
disponível no portal.

É importante saber que quando o cartão microSD ou pendrive é retirado, o CCGX continua a coletar os dados
e começa a armazená-los na memória interna do equipamento, transferindo-os para a memória externa
quando reconectado. É recomendado apagar ou renomear o arquivo após transferi-los para o portal VRM
para evitar que os mesmos dados sejam enviados novamente, causando tráfego de internet desnecessário.
Com um intervalo de registro de uma vez por minuto, o espaço de armazenamento utilizado é de mais ou
menos 25 MB por mês, dependendo da quantidade de produtos que estão ligados. Assim, com um cartão
microSD de 1 GB, pode-se armazenar cerca de 3 anos de dados. Em outras palavras, qualquer cartão microSD
ou pendrive deverá ser suﬁciente para armazenar os 6 meses de dados que o VRM retém.
Caso o cartão SD/ pendrive seja todo ocupado, os dados pararão de ser coletados.
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Caso um pendrive e um cartão microSD sejam inseridos juntos, o CCGX irá utilizar o dispositivo conectado
primeiro. Sendo esse removido, o aparelho irá armazenar os dados em sua memória interna e não na outra
memória já inserida. Ele só utilizará outra memória quando outra unidade externa for conectada.
A unidade ﬂash (cartão microSD ou pendrive) deve ser formatado como FAT12, FAT16 ou FAT32.
2.3 Conﬁgurando os parâmetros de limite de entrada de corrente (Multi e Quattro)
Este capítulo explica como ativar ou desativar o controle de usuário da conﬁguração limitador de corrente de
entrada, conforme o menu abaixo:

O limite conﬁgurado pelo usuário no CCGX será aplicado em todas as entradas onde “Overuled by remote”,
conﬁgurado pelo VEConﬁgure, está habilitado.

Como exemplo temos um barco com duas entradas e um Quattro:
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1. Um grupo gerador capaz de fornecer 50A, conectado à entrada 1.
2. Uma alimentação externa conectada à entrada 2, sendo que sua potência depende da disponibilidade do
porto.
Nesse caso, conﬁgurar o sistema exatamente como na tela VEConﬁgure acima. Entrada 1 tem prioridade
sobre a entrada 2, portanto, o sistema se conectará automaticamente ao grupo gerador sempre que ele está
em execução. O limite de corrente de entrada ﬁxa de 50A será aplicado. E quando o grupo gerador não está
disponível, e de corrente está disponível na entrada 2, o Quattro utilizará o limite de corrente de entrada
conforme conﬁgurado no CCGX.
Se você desativar “Overule by remote” em ambas as entradas, a conﬁguração de limite de corrente do CCGX
não terá efeito. O oposto também ocorre: Se você habilitar “Overruled by remote” em ambas as entradas, o
limite de corrente conﬁgurado no CCGX será aplicado em ambas as entradas.
Note que não é possível controlar o limite de corrente das entradas em algumas instalações. Nesses casos, o
menu do CCGX não permitirá alterações na conﬁguração:
1. Instalções com um VE.Bus BMS
2. Instalações com um Digital Multi Control (ou seus antecessores)
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2.4 Selecione a fonte SOC para exibir na tela principal
(Settings > System Setup > Battery monitor)
Na imagem abaixo você pode ver uma variedade de opções selecionáveis para o estado de Carga (SOC) que
podem ser exibidos na tela principal. Escolha a opção que você deseja ver na tela principal do CCGX.

No exemplo acima temos a opção Automatic selecionada. Quando automático é selecionado, o sistema irá
mostrar a informação conforme imagem abaixo:

O “automático” utiliza a seguinte logica:
1. Primeiro utiliza um serviço de bateria (BMV ou Lynx Shunt VE.Can).
2. Se houver mais de um, ele escolhe um aleatoriamente.
3. Se não houver serviços de bateria disponíveis, veriﬁcar se não há fontes de carga solares ou normais.
4. Se não houver nenhum presente, assumir que não existem outros carregadores DC ou cargas, e que,
portanto, é seguro usar o SOC VE.Bus
A opção 'No battery monitor':
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Utilize a opção 'No battery monitor' em sistemas onde há apenas um Multi conectado ao CCGX, e nenhum
monitor de bateria, mesmo que esse sistema tenha outras cargas CC ou outros carregadores conectados à
mesma bateria, fazendo o SOC incorreto para o Multi.

3 Mais informações:
.
.
.
.
.
.
.
.

CCGX Datasheet
CCGX - Frequently asked questions
Generator auto start/stop with Color Control GX
Manually updating CCGX ﬁrmware
CCGX Remote VEConﬁgure and ﬁrmware updates
VRM Portal - Frequently asked questions
Open source
Trouble shooting Remote Console on VRM
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TERMO DE GARANTIA – PRODUTOS VICTRON
1. INTRODUÇÃO
Este documento irá orientá-lo no caso de solicitação de serviços para produtos em garantia. Siga os
procedimentos para evitar custos desnecessários de remoção dos produtos, serviços, frete e frustrações
adicionais.
Sempre consulte o manual do usuário e dos produtos antes de entrar em contato com a assistência técnica.
Este manual contém informações importantes e relevantes sobre a instalação e cuidados com os produtos.

Representante Autorizado no Brasil:
ION PRODUTOS PARA ENERGIA SUSTENTÁVEL LTDA
CNPJ: 13.334.600/0001-38
I.E. 717.087.750.113
Endereço: Av. Ireno da Silva Venâncio, 199 – Galpão 21A
CEP 18.111-100 – Bairro Protestantes – Votorantim - SP
Tel: +55 15 3023 7799
Email: contato@ion-energia.com
www.ion-energia.com
www.victronenergy.com

2. CONDIÇÕES DA GARANTIA
2.1 O período de garantia para os produtos Victron é de 60 (sessenta) meses a contar da data de aquisição
descrita na nota ﬁscal de venda do equipamento. O prazo de garantia total já inclui o período de garantia
legal. Quaisquer reparos, modiﬁcações, substituições decorrentes de defeitos de fabricação não
interrompem nem prorrogam o prazo desta garantia.
2.2 Produtos cobertos por esta garantia:
• Família de Inversores Phoenix
• Família de Inversores / Carregadores Multiplus
• Família de Inversores / Carregadores Quattro
• Controladores de Carga PWM e MPPT
• Acessórios de Monitoramento Color Control GX e BMV
2.3 As presentes condições de garantia são válidas para os produtos Victron, desde que obedecidas as
orientações de instalações e forem executadas por técnico credenciado/capacitado.
2.4 Obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de compra do aparelho, contendo a descrição do produto,
modelo e número de série.
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2.5 Esta garantia aplica-se apenas aos produtos e peças. A garantia não cobre custos de serviços de
instalação ou manutenção, transportes, reinstalações ou desinstalações de produtos.
2.6 Quaisquer reparos, modiﬁcações, substituições decorrentes de defeitos de fabricação não
interrompem nem prorrogam o prazo desta garantia.
2.7 Caso ocorra um defeito, dentro do período de garantia, que seja identiﬁcado de responsabilidade como
sendo da Victron, a ION Energia, através de uma avaliação técnica, a seu critério, disponibilizará as peças de
reposição correspondentes ou disponibilizará um aparelho de reposição equivalente ou reparará o defeito
em suas instalações ou no próprio local em que o equipamento está instalado ou solicitará estes serviços ao
pessoal qualiﬁcado entre seus parceiros de assistência técnica.
2.8 A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modiﬁcação ou substituição
do Inversor fornecido, não se responsabilizando a ION Energia nem a fabricante por danos a pessoas, a
terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou quaisquer outros danos emergentes
ou consequentes.
2.9 Esta garantia aplica-se única e exclusivamente para produtos que tenham sido importados diretamente
pela ION Energia e/ou através de distribuidores autorizados. A ION Energia possui uma lista contendo todos
os produtos e respectivos números de série para rastreabilidade e identiﬁcação destes produtos e fará uma
pré-veriﬁcação antes do início de análise técnica em garantia.

3. ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA:
3.1 Não são cobertos por este termo de garantia cabos e conexões, interfaces e peças sujeitas a desgaste
normal, como por exemplo:
• Cabo VE Direct
• Cabo VE Direct - USB
• Interface MK2-USB
• Fusíveis, conectores e outras peças de desgaste

4. EXCLUSÕES DE GARANTIA
Não serão cobertos pela garantia:
- produtos violados, daniﬁcados, com sinais de quedas ou batidas;
- aparelhos identiﬁcados com ligações incorretas, sobretensões ou sobrecargas;
- produtos avariados/daniﬁcados em consequência de:
. utilização em desacordo com as instruções do Manual do proprietário;
. manuseio inadequado;
. Instalação elétrica em desacordo com as normas locais;
. polaridades reversas (inversão de polos positivo/negativo) ou picos de tensão de rede ou falhas na
alimentação elétrica;
. descargas elétricas/atmosféricas (raios), inﬁltração de água ou sujeira ou entrada de insetos/animais,
oxidação e corrosão;
. transporte incorreto;
. danos mecânicos, como furos, conectores quebrados e parafusos/porcas daniﬁcados por aperto/força
excessiva ou uso de ferramentas inadequadas;
. força maior, tais como avarias causadas por tempestades, relâmpagos (raios), incêndios.
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5 . CONDIÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS PARA REPARO OU
SUBSTITUIÇÃO
O transporte da devolução de aparelhos ou componentes deve ser feito na embalagem original ou
embalagem equivalente. A propriedade do aparelho ou das peças com defeito é transferida para a ION
Energia após a substituição do aparelho ou peça de reposição para o consumidor.

www.victronenergy.com

