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Parte Um: Regras de Segurança 

Importância das Precauções de Segurança e Condições Necessárias 

Queira ler este manual de instruções antes de operar o conjunto do gerador (genset) para obter o 
conhecimento sobre as regras e os equipamentos mencionados nesse manual. Certifique-se de 
que a instalação e a operação do genset sejam feitas em conformidade com as instruções e que a 
operação e a manutenção sejam realizadas por pessoas treinadas, responsáveis e experientes. A 
falha em seguir as instruções e regras de segurança pode provocar resultados graves, como 
paradas do equipamento, danos mecânicos, lesões pessoais e outras perdas desnecessárias. O 
genset foi projetado para assegurar uma operação segura, entretanto, ele não poderá ser operado 
de forma segura caso a equipe de operação e de manutenção no local de trabalho ignore as 
precauções e os procedimentos descritos nesse manual. 

Aviso sobre Perigos Elétricos 

 O gerador funciona apenas em cargas que correspondem aos seus parâmetros elétricos e 
potência de saída nominal. A sobrecarga é proibida. 

 Regulamentações elétricas nacionais e internacionais se aplicam. Os eletricistas devem obter as 
qualificações profissionais adequadas antes da instalação de qualquer equipamento elétrico. 
Quando a chave está na posição “ON” (Ligada), um sinal deve ser utilizado em posição óbvia para 
indicar esse status, a fim de evitar acidentes. 

 Não conecte o genset diretamente ao sistema de alimentação do prédio. Podem ocorrer 
choques elétricos ou o genset pode ser danificado por turbulências repentinas na linha de 
abastecimento municipal. O genset deve ser conectado apenas ao sistema da rede municipal por 
meio de uma chave de segurança. 

 O aterramento da linha neutra adequado deve ser realizado para prevenir uma explosão 
repentina da tensão ou falhas de aterramento não detectadas. 

 As seguintes medidas devem ser tomadas para evitar choques elétricos: 

a) Desligue a fonte de energia quando as proteções forem removidas ou quando o trabalho 
for realizado em um equipamento elétrico; 

b) Ao se aproximar de um equipamento elétrico, não coloque os pés sobre chão de metal ou 
cimento úmido ao redor do equipamento. Coloque suportes de madeira seca sobre o chão e 
cubra-os com calços de isolamento de borracha; 

c) Não toque nos equipamentos elétricos com a pele molhada ou com roupas/sapatos 
molhados. 

 Tenha extremo cuidado ao trabalhar com objetos elétricos. A eletricidade de alta tensão pode 
resultar em lesões graves ou em morte. Não troque dispositivos de trava de modo arbitrário. 

 Antes de operar o gerador, verifique a resistência do isolamento do cabo de saída com um 
megôhmetro. Certifique-se de que o valor da resistência não seja menor que 2 MΩ. 

Aviso sobre Risco de Combustão 

 Certifique-se de que não haja chamas abertas ou fagulhas próximas ao genset, ao tanque de 
combustível e, especialmente, à bateria de carga. O vapor combustível e as emissões de 
hidrogênio da bateria de carga podem explodir com facilidade. 
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 A menos que o tanque de combustível seja separado do genset, o reabastecimento é proibido 
enquanto o motor estiver em funcionamento. O contato entre o combustível e a superfície quente 
do motor ou o gás de exaustão pode causar incêndios. 

 A sala do genset deve estar equipada com extintores de incêndio adequados. 

Aviso sobre Perigos do Exaustor 

 As fumaças que são expelidas pelo motor são tóxicas. O sistema de exaustão deve estar 
instalado em estreita conformidade com as regras de segurança e os regulamentos técnicos, 
devendo ser mantido em boas condições, de forma que não haja vazamentos nos dutos de 
exaustão nem refluxo dos gases ventilados para a sala do genset/prédio. 

 É necessária uma boa ventilação para todo o equipamento. 

Aviso sobre Riscos de Altas Temperaturas 

 Enquanto o genset estiver em operação, evite contato com o tubo de escape, o radiador, peças 
quentes, óleo quente, gás refrigerante e de exaustão, para prevenir queimaduras. 

 Enquanto o genset estiver em operação, não abra a tampa de pressão do radiador ou trocador 
de calor. Faça isso somente após o gerador esfriar. 

Outros avisos 

 Não vista roupas largas ou ornamentos ao trabalhar próximo a peças giratórias ou 
equipamentos elétricos. Roupas soltas podem ficar presas pelas peças giratórias e os ornamentos 
podem causar curtos-circuitos que, por sua vez, resultam em choques elétricos ou incêndios. 

 Aperte todas as conexões no genset. Aplique proteções no ventilador e na correia 
transportadora. 

 Antes de iniciar o genset, desconecte a bateria de partida Erst com o terminal negativo. Isso irá 
prevenir a inicialização acidental do motor. 

 Enquanto o genset estiver em operação, não desconecte completamente a bateria do cabo de 
carregamento ou o sistema de carga da bateria poderá ser danificado. 

 Proteções individuais devem ser utilizadas pela equipe que irá trabalhar próxima ao genset e ao 
equipamento associado. Essas proteções incluem aquelas que liberam a equipe do contato direto 
com líquidos químicos, como aditivos refrigerantes e eletrólitos da bateria, bem como protetores 
auriculares que protegem a equipe da exposição constante aos ruídos da máquina. 
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Parte Dois: Instalação do Genset 

Os seguintes fatores devem ser considerados antes de iniciar a instalação: 

 Nível, carga do peso e elementos da transmissão vibratória da fundação; 

 Ar de resfriamento suficiente; 

 Entrada de ar puro suficiente; 

 Exaustão de ar de resfriamento; 

 Exaustão de emissão do motor; 

 Conexão elétrica; 

 Operação e espaço de manutenção; 

 Padrão de ruídos; 

 Isolante de vibrações. 

Localização do Genset 

O genset está localizado relativamente à posição de outros sistemas, como duto de ventilação, 
duto de escape, fiação, tubulação de combustível etc. O genset deve estar o mais próximo possível 
da chave de energia principal. 

Fundação 

O Genset deve ser preso ao piso de concreto. 

 Caso o genset seja preso ao piso de concreto, um bloco de concreto deve ser colocado sobre o 
chão no qual o genset será instalado. 

 O bloco de concreto deve ter uma estrutura de concreto reforçada por aço que possa suportar 
uma pressão que dure, no mínimo, 28 dias com uma resistência à pressão de mais de 2,500 psi 
(173 kpa). O bloco sobe ao menos 150 mm (6 polegadas) acima do chão e se estende por, no 
mínimo, 150 mm (6 polegadas), de cada lado da estrutura base do genset. Os parafusos “J” ou “L” 
devem ser pré-instalados ao bloco para ancorar o genset ou os apoios isolantes da vibração. 

 

O Genset deve estar preso à base de isolamento da vibração (VIF) 

Caso o ambiente seja extremamente sensível a vibrações ou ruídos, o genset deverá ser fixado à 
VIF para diminuir o impacto vibratório do prédio. A capacidade dinâmica do peso de carga da VIF 
deve ser, no mínimo, duas vezes o peso do genset (o peso do combustível no tanque pode ser 
excluído do peso do genset). 

 

A figura a seguir demonstra uma VIF típica. Os parâmetros são os seguintes: 

 A VIF deve ser ao menos 150 a 300 mm mais longa e larga que a estrutura base do genset, 
assim o comprimento (L) e a amplitude (B) do VIF é decidida. 

 A VIF sobe de 20 a 300 mm acima do chão. 

 

A profundidade da base é decidida pela seguinte fórmula: H = K x G/d x (B+ 0,4) x (L+ 0,4). 

d – densidade do cimento, normalmente 2400 kg/m³ (145 lbs/pés³); 

K – vezes o peso do genset, normalmente 2; 
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G – peso bruto do genset, kg; 

B – amplitude da base, m; 
L – comprimento da base, m. 

 Deve-se reservar um determinado espaço ao longo da borda da base para expansão em 
temperaturas baixas. 

 O concreto reforçado utilizado para a base deve suportar um teste de pressão de 28 dias acima 
de 2.500 psi (173 kpa). 

 A intensidade da pressão sobre o chão com o peso total do genset, o combustível e VIF deve 
ser menor que 96 kpa. 

 A base do genset e os apoios isolantes da vibração são fixados com a VIF, com os parafusos “J” 
ou “L”. 

 Quando o genset é montado sobre o chão, deve-se ter certeza de que o chão pode sustentar 
1,5 vezes o peso líquido do genset, para acomodar cargas estáticas e dinâmicas. Amortecedores da 
vibração devem ser inseridos entre a base do genset e o chão. 

Nota: Todas as fundações devem ser sólidas e suaves o suficiente. Para estruturas de concreto, 
não é necessário nenhum tratamento adicional, pois elas normalmente atendem às exigências 
físicas. 

Fixação do Genset e Isolamento da Vibração 

 Alguns gensets são equipados com mecanismo anti-vibração embutido que consiste em 
isolantes de vibração de borracha, inserido entre o corpo e a estrutura de aço da base. Assim, a 
menos em ambientes extremamente sensíveis, onde os isolantes de vibração extra são 
necessários entre a base de aço e a fundação da instalação, a base de aço pode ser diretamente 
fixada à superfície da fundação da instalação. 

 Para gensets sem o mecanismo anti-vibração embutido, os isolantes de vibração devem ser 
utilizados entre a estrutura da base de aço e a fundação da instalação. 

 Os isolantes de vibração podem reduzir os ruídos e a vibração transmitidos para fundação. 
Diversos tipos de isolantes de vibração são utilizados, destes o isolante de molas é 98% eficiente, 
isolantes em fibra de vidro são de 75% a 85% eficientes e o isolante de borracha é de 50% a 80% 
eficiente. Em locais onde o ambiente ou a geologia imponham uma exigência mais restrita sobre o 
desempenho anti-vibração, devem ser cavadas valas com 25 a 30 mm de largura ao redor da base 
da instalação e uma camada de amortecimento de vibração extra deve ser adicionada ao fundo da 
fundação. A camada de amortecimento tem uma espessura de 200 mm com uma mistura de 
cimento, cinzas e betume, sobre uma superfície firme. O corpo da fundação da instalação é 
construído no alto da camada de amortecimento. A estrutura da base de aço do genset deve ser 
fixada ao chão com parafusos M18, para impedir o deslocamento. 

Espaço de Manutenção 

Deve haver espaço suficiente ao redor do genset para seguir as opções de manutenção. Cada lado do 
genset, exceto onde está localizado o radiador, deve permitir a manutenção com no mínimo 1,5m da 
parede. Normalmente, a altura da sala do genset tem mais de 4,5m, com o teto há 1,5m ou ainda mais 
longe do alto do genset. Essa é uma exigência especial mínima, considerando ações de elevação e 
ventilação. 
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Conexão Mecânica do Genset 

Sistema de Exaustão. 

Pressupõe-se que o sistema de exaustão jogue os gases residuais para a atmosfera e que os 
mantenha longe, assim como a poeira e os ruídos, dos prédios e aglomerações de humanos. Para 
o genset, a fim de alcançar a potência de saída nominal, a contrapressão no sistema de exaustão 
deve ser cuidadosamente considerada. As exigências para o sistema de exaustão incluem o 
seguinte: 

 A contrapressão de exaustão do sistema de exaustão completo não deve exceder o valor 
máximo, como descrito na lista de parâmetros para o motor a diesel. 

 Os componentes do sistema de exaustão não devem exercer muito estresse sobre a manivela 
de exaustão ou o turbocompressor devido à gravidade, inércia, movimento relativo entre os 
componentes e expansão térmica. 

 O sistema de exaustão deve ser capaz de prevenir que derramamentos no chão, águas de 
chuva, águas residuais e outras fontes de líquido entrem no motor a diesel ou no 
turbocompressor. 

 Certifique-se de que a emissão de diesel não prejudica a função do filtro de ar e que o sistema 
de resfriamento não imponha riscos para as áreas ao redor e à equipe de operação. 

Layout e Instalação da Tubulação de Escape 

 Os tubos flexíveis em aço inoxidável devem ser utilizados para conectar a saída de exaustão ao tubo 
de exaustão, ou como um cotovelo, quando os tubos fizerem curvas. Os tubos são montados em 
suspensão flexível não combustível, pendurados a partir do teto ou sustentados por uma estrutura 
flexível no chão para absorver a expansão térmica, o movimento do genset e a vibração. 

 Para gensets múltiplos, cada genset deve ter seu próprio sistema de exaustão com as saídas 
voltadas para atmosfera. Não são permitidas válvulas de retenção. 

 Deixe os tubos o mais curto e o mais horizontal possível, com um comprimento mínimo total e o 
número de dobras. Nenhuma seção de tubos deve ser muito longa nem estar muito dobrada. Não deve 
haver mais de três cotovelos no raio da curvatura, os quais devem ter ao menos três vezes o diâmetro 
do tubo. 

Exigências sobre o Tamanho da Tubulação 

 Para os primeiros 9m dos tubos conectados à saída de exaustão do motor, o diâmetro interno do 
tubo deve ser o mesmo da saída de exaustão do motor; para os próximos 6m dos tubos, o diâmetro 
interno deve aumentar em 2,54 cm. 

 Em seguida, a cada 9m de tubo, o diâmetro aumenta em 2,54cm, até um comprimento máximo do 
tubo de 27m. O comprimento equivalente dos cotovelos é calculado da seguinte forma: um cotovelo 
900 = (2,5 – 3) vezes o diâmetro externo do tubo. 

 Para tubos horizontais, a grade inclinada deve estar em 0,3 – 0,5%, levando para fora do prédio com 
a extremidade inferior colocada remotamente a partir do motor. Um dreno depósito deve ser utilizado 
no ponto mais baixo e um dreno de condensação deve ser utilizado diretamente em tubulações 
verticais. 

 Proteções devem ser utilizadas na saída do sistema de exaustão para repelir a água da chuva. Para a 
saída que está direcionada para cima, tampas contra chuva automáticas devem ser utilizadas. 

 Quando as peças dos tubos de exaustão atravessarem telhados inflamáveis, paredes ou outras 
partições, uma manga de isolamento e vedantes de parede devem ser utilizados para isolamento do 
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calor. O diâmetro interno da manga deve ser 25mm maior que o diâmetro externo do tubo de 
exaustão e os materiais de isolamento devem ser inseridos entre eles. 

 Tente localizar a maior parte dos tubos de exaustão fora da sala do genset, para reduzir a 
radiação por calor. Os tubos de exaustão dentro da sala devem ser isolados com uma espessura de 
50mm nos materiais de isolamento de alta densidade protegidos por painéis de alumínio. O 
espaço mínimo entre os tubos de exaustão e os materiais inflamáveis é de 300mm. 

 O sistema de exaustão deve ser colocado em uma posição alta na direção do vento. 

Sistema de Combustível 

O sistema de combustível deve fornecer diesel de boa qualidade adequado para o motor a diesel. O 
diesel deve ser limpo, menos de 600C, não deve conter água, líquidos corrosivos e cera de parafina, 
sem muito ar e com valor de calor suficiente. Antes de ser colocado no tanque de abastecimento 
diário, o diesel deve ser pré-tratado com 48 horas de sedimentação. O diesel armazenado no gerador 
em espera deve ser trocado em até 18 horas ou a quantia adequada de antisséptico deve ser 
adicionada. Como o antisséptico pode reduzir a economia de combustível e o desempenho inicial do 
genset, recomendamos que ele não seja utilizado. 

Tanque de Combustível 

 O tanque de combustível deve ser grande o suficiente para permitir que o genset opere com carga 
máxima de horas classificadas além de 5% da sala para expansão térmica. 

 Para instalação simples, o tanque de combustível deve ser colocado em uma posição de forma com 
que o nível mais alto do combustível não seja 2,5m maior que a estrutura de base do genset ou um 
tanque bobber/tanque auxiliar deverá ser utilizado. 

 O tanque de combustível deve estar limpo sem ferrugem ou corrosão. Normalmente, ele é feito de 
placa de chumbo-estanho, plástico reforçado ou folha de alumínio. Folha galvanizada não é permitida, 
pois ela oxida em contato com o combustível e provoca entupimento no filtro de combustível e no 
injetor. 

 A entrada de combustível da bomba de combustível deve ser colocada no centro do tanque, 25mm 
acima da parte inferior, pois isso irá facilitar o bombeamento e evitará que sugue a água e impurezas. 

 O bocal da bomba de combustível deve ser sempre uma coluna estática positiva. O bocal de saída 
do tanque de combustível deve ser, no mínimo, 0,5m mais alto que o nível de base do genset. 
Entretanto, o tanque de combustível não deve estar muito alto, para não exercer uma pressão maior 
sobre o bocal de entrada da bomba de combustível do que ela pode suportar. Em aplicações que 
imponham uma exigência rigorosa sobre o desempenho inicial do genset, por exemplo, o genset 
trabalha em paralelo ou uma inicialização rápida é necessária em emergências, o tanque de 
combustível/armazenamento deve ser colocado em uma posição que o nível mais baixo do 
combustível seja 150mm mais alto que o bocal de entrada da bomba. Isso irá prevenir o acúmulo de ar 
na tubulação do combustível quando o genset estiver carregado. 

 As conexões dos dutos de retorno do combustível não devem ser posicionadas de forma tão alta 
que exceda a capacidade de sucção da bomba de combustível. Normalmente, a altura é abaixo de 
2,5m. 

 As tubulações de combustível conectadas ao motor devem ser feitas de uma mangueira flexível, 
para absorver o deslocamento do genset e a vibração. 

 O diesel deve ser carregado em tubos de aço médio preto. Tubulações de ferro fundido ou alumínio 
são proibidas, pois possuem uma estrutura relativamente solta, e apresentam risco de vazamento do 
combustível. 
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 Não utilize folhas galvanizadas para a tubulação do combustível, as conexões e o tanque. O enxofre 

no combustível irá se combinar ao líquido de condensação no tanque para formar o ácido sulfúrico, 
corroendo a camada galvanizada e provocando entupimento na bomba de combustível e no filtro. 

 O tamanho adequado da tubulação de combustível deve ser selecionado para manter a 
resistência do fluxo dentro de uma faixa razoável. O tamanho da tubulação deve ser, no mínimo, o 
mesmo do diâmetro interno do bocal de entrada da bomba de combustível. Caso o tanque de 
combustível esteja longe do motor, o tamanho da tubulação deverá aumentar. Tente utilizar o 
mínimo possível de cotovelos e conexões. 

 Se o motor estiver em operação ou em espera, mesmo o mais leve vazamento deve ser evitado 
no sistema de combustível. O ar pode entrar no combustível pelo vazamento e provocar 
instabilidade do motor e reduzir a potência de saída. 

 Durante a instalação do sistema de combustível, tome muito cuidado com a umidade e os 
poluentes, como ferrugem. Limpe todos os componentes do sistema de combustível antes da 
instalação. 

Sistema de Resfriamento e Ventilação 

O sistema de resfriamento e ventilação é extremamente importante para a sala do genset. Deve 
haver ar suficiente circulando pela sala do genset para alimentar a combustão do motor e o 
resfriamento. Para permitir que o motor trabalhe da melhor maneira possível, o aumento da 
temperatura na sala deve estar entre 10-15º C com a temperatura ambiente na sala não ficando 
acima de 40º C. Caso a temperatura ambiente fique acima de 40º C, o ar deve ser retirado da 
atmosfera pelo duto. 

Há três tipos de sistema de resfriamento 

 Radiador montado no motor (padrão); 

 Radiador montado remotamente; 

 Sistema de resfriamento do trocador de calor montado no motor. 

Radiador Montado no Motor (Padrão) 

Normalmente, o genset é fornecido com um radiador montado no motor. O genset deve ser 
colocado em uma sala com boa ventilação, na qual o ventilador recebe o ar entre o radiador e 
joga-o para fora através do tubo de exaustão conectado ao radiador. As organizações nesse 
sistema são as seguintes: 

 Nas salas em que o ar é suficiente, a saída de ar quente deve ter uma área de ventilação 1,25 a 
1,5 vezes a área do radiador. Caso uma persiana de metal ou uma grade sejam instaladas no bocal 
de saída, queira se certificar que a área de ventilação é suficiente. 

 Ao instalar o genset, tente colocar o radiador o mais próximo possível da saída de ar quente, 
para que o ar quente não circule na sala. Caso não seja utilizado um duto de ventilação, 
recomendamos que a distância entre o radiador e a saída de ar quente não exceda 150mm ou a 
lona/duto de ventilação de paredes finas devem ser aplicados, e a distância entre a superfície de 
saída do radiador e a barreira de ar deve ser de, ao menos, dois metros. Caso a distância seja 
muito curta, o ar quente de escape será refletido pela barreira para aquecer o tanque de água, 
resultando no aumento da temperatura do refrigerante. 

 O duto de ventilação interno deve ser suave e não ter obstáculos, vazamentos, furos e pontas 
afiadas. A mudança de dimensão da seção do duto deverá ser gradual, algumas vezes com a ajuda 
de placas de diversão para reduzir a perda de pressão. Caso a diferença de pressão do fluxo de ar 
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seja muito grande e não possa ser alterada, um soprador elétrico deve ser utilizado para reforçar o 
fluxo de ar. 

 O bocal de entrada de ar permite que o ar flua pelo genset. Ele deve estar localizado numa 
posição mais baixa em relação à saída de ar para facilitar a convecção de ar e ajudar na sucção de 
ar na sala. 

 A temperatura do ar puro ao redor do radiador não deve exceder a temperatura ambiente 
classificada para o tipo de radiador escolhido (40º C ou 50º C). Caso a temperatura esteja muito alta, 
devem ser tomadas as ações para resfriar a sala do genset. 

 O sistema deve ser capaz de prevenir que a chuva e a neve infiltrem. Em regiões frias, a preservação 
do calor deve ser aplicada às salas em que gensets em espera ou gensets operados raramente estão 
localizados. O método de preservação pode ser o uso do amortecedor a ar. 

 Em regiões frias, o refrigerante para o genset opera automaticamente mediante a falta de energia, 
deve ser tratado para aumentar a capacidade anticongelamento. O refrigerante pode ser uma mistura 
homogênea da água de refrigeração e 40-60% do refrigerante de etileno-glicol. Além disso, um 
aquecedor refrigerante controlado por termostato (movido pela utilidade) também deve ser utilizado. 
Quando o genset está no modo de espera, o aquecedor deve ser capaz de sentir a temperatura do 
ambiente e do refrigerante e aquecer o refrigerante automaticamente para manter a temperatura do 
refrigerante entre 5º C a 40º C. 

 O sistema de resfriamento deve estar equipado com um dispositivo de tratamento de água 
anticorrosão (filtro de água). O filtro de água contém aditivos anticorrosão, que ajudam a manter um 
determinado nível de intensidade química no refrigerante, para protegê-lo da corrosão. O filtro de 
água também irá limpar o refrigerante ao parar e depositar impurezas durante a circulação contínua do 
refrigerante. No entanto, uma limpeza completa para todo o sistema ainda é necessária a cada 30 
dias/250 horas. 

Radiador Montado Remotamente 

Quando uma boa ventilação não estiver disponível na sala do genset, um sistema do radiador montado 
remotamente pode ser utilizado. Entretanto, deve-se considerar sobre o anticongelamento dos dutos e 
o excesso de ar puro para realizar o aquecimento e sustentar a combustão do motor. 

 Agora, a resistência do refrigerante fora do motor (incluindo tubulação, equipamentos e a perda de 
pressão de fricção do radiador) e a cabeça estática (a altura do líquido baseada na linha central da 
manivela) não deve exceder o valor declarado no manual do motor. 

 Uma coluna estática excessiva (pressão de água) iria danificar a vedação da bomba refrigerante; a 
resistência do fluxo em excesso (perda de pressão) resultaria no superaquecimento do motor. Caso a 
fricção refrigerante seja maior que o valor classificado, são necessários um tanque de água reserva e 
uma bomba de água elétrica. O tanque de água reserva deve ter uma capacidade igual a mais de 15% 
da quantia refrigerante do sistema; caso o radiador remoto tenha 3m ou mais que a linha central da 
manivela do genset, deve-se utilizar um tanque auxiliar ou uma válvula de despressurização para evitar 
danos. 

Trocador de Calor Montado no Motor 

O motor, a bomba de circulação, o trocador de calor e a torre de resfriamento/reservatório incluem 
um sistema de resfriamento da circulação de pressão fechado. O refrigerante do motor e a água bruta 
estão em tubulações separadas. Esse tipo de sistema de resfriamento requer menos espaço que o tipo 
montado remotamente e as considerações ainda devem ser dadas sobre os dutos anticongelamento e 
o fornecimento de ar para: 
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 Deve haver água bruta suficiente para absorver o calor do refrigerante. A temperatura da água 
bruta após a troca de calor não deve exceder 60º C. 

 Deve-se dar total consideração à pressão da água sobre o bocal de entrada de água do trocador de 
calor. Caso a pressão seja maior que a pressão desenhada sustentando a capacidade do calor • Um 
sistema de resfriamento com a combinação da torre de resfriamento e o trocador de calor pode evitar 
problemas como poluição da água e congelamento. 

 Ao desenhar o sistema de circulação refrigerante, os clientes devem considerar a necessidade de 
instalar dispositivos de filtração, como um filtro ou uma malha de filtro. A turbidez da água circular não 
deve ser mais de 50 mg/L. Não são permitidos contaminantes de óleo e impurezas. Uma limpeza 
minuciosa de todo o sistema deve ser conduzida a cada 30 dias ou 250 horas. 

 A bomba de circulação de água quente deve ser coordenada com a torre de resfriamento em 
termos de capacidade de trabalho. O fluxo nominal realizado pela bomba deve estar próximo à 
capacidade de manuseio da torre de resfriamento e a pressão nominal de bombeamento deve atender 
a pressão nominal na entrada de água da torre de resfriamento. Caso a diferença de altura entre a 
entrada de água da torre de resfriamento e a bomba de drenagem de água do motor fique entre 2,5m 
a 3,5m (para parâmetros específicos, queira ver o manual técnico dos motores), a bomba de circulação 
pode não ser necessária. Nesse caso, conecte a saída de água do trocador de calor do motor 
diretamente na entrada da torre de resfriamento. 

Conexão Elétrica do Genset 

Após encerrar as conexões mecânicas, os clientes podem iniciar a conexão elétrica de acordo com o 
diagrama que fornecemos. A conexão elétrica do genset inclui a conexão da carga, a conexão do 
sistema de controle e a conexão da bateria. 

Apenas eletricistas qualificados são autorizados para conduzir trabalhos de conexão e eles devem ser 
testados e verificados antes de iniciarem. Todas as conexões, o dimensionamento da capa e o layout 
devem atender aos códigos elétricos. 

Circuito de Corrente Alternada 

Conexão da Carga 

O genset e a carga devem ter fases correspondentes não importando o tipo das formas de conexão que 
é utilizado, triângulos ou formatos de estrela. 

Equilíbrio da Carga 

Quando o genset é conectado à carga, equilibre a carga para que a mesma quantia de corrente passe 
pelo terminal de conexão. Caso o genset seja conectado a uma carga de fase única e uma carga 
trifásica simultaneamente, deve-se dar atenção especial ao equilíbrio da carga. Caso a corrente em 
cada fase seja aproximadamente a mesma (dentro de 10% de diferença) e a corrente sobre a linha não 
exceda o valor nominal, o genset pode ser conectado a qualquer combinação de cargas de fase única e 
trifásica. Durante a operação, verifique o amperômetro no painel de controle para observar a corrente 
em cada terminal. 

Aterramento 

Aterramento significa conectar os componentes de metal do genset e/ou o circuito do genset ao fio 
terra. O desenho e a instalação do sistema de aterramento estão sujeitos a muitos fatores, como 
exigências sobre a proteção ruim do aterramento para o transformador do composto e o local real do 
gerador. Ao instalar o sistema de aterramento, queira consultar o engenheiro elétrico qualificado. 
Normalmente, os códigos de desenho do conjunto do gerador de combustão interna exigem que o 
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sistema TN-S seja utilizado com quatro cabos de energia trifásicos e aterramento do ponto neutro 
direto. O fio N neutro é separado do PE de proteção de qualquer local do sistema. Eles trabalham com 
a fase de proteção de fuga gradual, para garantir o uso seguro de eletricidade. Entretanto, ao utilizar 
esse sistema, deve-se prestar atenção ao seguinte: 

 A linha zero de proteção nunca deve ser desconectada. 

 Equipamentos dentro do mesmo circuito elétrico não são autorizados a serem protegidos em 
alguma parte pelo aterramento e outra parte por zero. 

 Especificações esperadas do fio PE: 

A seção do fio PE não deve ser menor que aquela da linha zero de trabalho e utilizam fios bicolores 
em Amarelo/Verde. O fio PE conectado ao equipamento elétrico deve ser isolado do fio de cobre 
multicabo isolado com uma seção de, no mínimo, 2,5 mm². A linha zero deve ser conectada de 
forma segura ao equipamento elétrico utilizando pinos de correção de bronze. Conexões da junta 
não são autorizadas. O terminal de conexão do equipamento elétrico deve ser galvanizado ou 
tratado com óleo anti-corrosão. A linha zero deve ser fixada pelas extremidades ao chicote do 
cabo na caixa de distribuição de energia. As conexões não são permitidas em nenhum outro lugar. 

Resistência ao aterramento 

> 100KvA – genset de baixa tensão  R < 4 ohm 

< 100KvA – genset de baixa tensão  R < 10 ohm 

Aterramento elétrico de proteção  R < 4 ohm 

Novo aterramento da linha zero   R < 4 ohm 

Id do curto circuito de aterramento > 4000A R <2000 Id 

Id do curto circuito de aterramento < 500A 10 ohm > R < 120/Id 

Circuito da Corrente Direta 

Os fios de controle devem ser colocados em um conduíte isolado dos cabos de corrente alternada 
ou a corrente alternada pode captar os sinais de forma errada a partir do circuito da corrente 
direta e desestabilizar ou mesmo parar o motor. O circuito de corrente direta deve estar 
conectado de acordo com o desenho fornecido com o genset. 

Conexão da bateria 

 A bateria só pode ser conectada após todos os outros processos, para que o genset não seja 
iniciado erroneamente durante o curso da instalação. Ao conectar a bateria, certifique-se de que a 
polaridade (-) está conectada, para reduzir o risco de arco elétrico. 

 O sistema de inicialização é movido por uma corrente de bateria de 24 volts, que é 
normalmente fornecida por duas baterias de 12 volts em série. Certifique-se de que as polaridades 
positiva e negativa estejam corretamente ligadas. Caso a bateria esteja distante do genset, 
aumente o tamanho do cabo de partida. 

 Não coloque ferramentas ou objetos de metal em cima da bateria, nem deixe que caiam sobre 
ela. Tente utilizar as ferramentas com um cabo isolado. Caso as baterias sejam usadas 
aleatoriamente (por exemplo, como reserva de emergência), elas podem descarregar e falhar na 
inicialização do genset. Para resolver esse problema, nossa empresa oferece um carregador 
flutuante de energia elétrica com o genset do tipo automático para manter a eletricidade na 
bateria. Ao desconectar a bateria, a energia elétrica do carregador de bateria deve ser cortada 
antes de soltar o terminal de carga. Ao fixar a bateria ao genset, conecte, por fim, o terminal de 
aterramento enquanto o desconecta, removendo primeiro a bateria. 
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Parte Três: Comissionamento e teste do Gerador 

Antes de iniciar o genset, leia cuidadosamente os documentos técnicos anexados ao equipamento e 
faça todas as preparações necessárias. 

Verificação do genset antes do teste 

 Verifique se a superfície do genset está limpa; verifique os parafusos de aterramento, os parafusos 
de volante e porcas sobre as peças giratórias, aperte-os caso estejam soltos. 

 Verifique o espaço entre cada componente, especialmente o espaço para entrada de ar e válvulas 
de saída e o mecanismo de despressurização. 

 Mantenha o cilindro em uma posição de despressurização, gire o eixo da manivela enquanto tenta 
detectar qualquer ruído anormal a partir dos componentes do cilindro. O eixo da manivela deve girar 
de forma suave. Enquanto isso, bombeie o óleo em todas as superfícies de fricção, feche o mecanismo 
de despressurização e gire o eixo da manivela para verificar se há vazamento de ar. Caso você encontre 
uma grande resistência ao girar o eixo da manivela, isso significa que a compressão funciona bem. 

 Verifique as proteções para o regulador de velocidade e o excesso de velocidade para se livrar das 
chances de rotação em excesso. 

 Verifique o sistema de fornecimento de combustível: 
 Certifique-se de que a ventilação na tampa do tanque de combustível não esteja entupida ou 

faça uma limpeza. 
 Certifique-se de que há uma quantia suficiente de combustível diesel, que atenda às 

especificações solicitadas pelo motor. Abra a chave da bomba de combustível. 
 Abra os dispositivos de despressurização e gire o eixo da manivela. Caso seja ouvido um som 

claro de injeção de combustível em cada cilindro, significa que a injeção está funcionando bem. 
Caso não sejam ouvidos sons de injeção (nenhum combustível pulverizado pelo injetor), isso 
pode ser um sinal de que há ar na tubulação do combustível. Solte o filtro de combustível e o 
plugue de ventilação da bomba de injeção de combustível para retirar o ar. 

 Verifique a tubulação de combustível e as conexões para resolver problemas de vazamento, se 
houver. 

 Verifique o sistema de resfriamento: 
 Certifique-se de que há água de resfriamento suficiente no tanque de água. Caso a água não seja 

suficiente, adicione água pura ao tanque. 
 Verifique as conexões dos tubos de água para resolver problemas de vazamento, se houver. 
 Certifique-se de que as lâminas da bomba de água se movem livremente e que a correia de 

transmissão esteja adequadamente tensionada. 
 Pressione a correia no meio com a mão, deve ser possível pressionar a correia em 10 a 15mm. 

 Verifique o sistema de lubrificação: 

 Verifique os tubos de óleo e as conexões para resolver problemas de vazamento, se houver. 

 Verifique a quantidade de óleo na bandeja de óleo. Retire a vareta ao lado da caixa da manivela 
para ver se o nível de óleo está de acordo com o exigido. Caso o nível de óleo esteja muito baixo, 
deve-se adicionar mais óleo. Caso o nível de óleo esteja muito alto, realize uma análise 
cuidadosa para descobrir os motivos. Normalmente, há três tipos de motivos para o óleo em 
excesso. 

 Foi colocado muito óleo no sistema de lubrificação; 

 O combustível diesel penetra na caixa da manivela e dilui o óleo; 

 A água de resfriamento penetra no óleo. 

 Para preencher orifícios em que é necessária uma energia manual, sempre coloque óleo ou 
a graxa lubrificante com materiais de enchimento de óleo. 

 Verifique o sistema de inicialização: 
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Inicialização elétrica 

 Verifique se a proporção de eletrólitos da bateria de partida está entre 1.240 e 1.280. Caso a 
taxa seja menor que 1.180, isso significa que não há eletricidade suficiente na bateria. 

 Certifique-se de que o circuito elétrico está corretamente conectado e que o sistema de 
controle está preparado para inicialização. A embreagem a ar deve ser desligada. 

 Certifique-se de que os terminais de conexão na bateria não estejam sujos ou oxidados. Se 
estiverem, esfregue a sujeira ou a oxidação. 

 Certifique-se de que os pinos do contato elétrico ou o motor de partida e a válvula solenóide 
fornecem um bom contato. 

Inicialização pneumática 

 Certifique-se de que não há vazamento em todas as seções dos tubos de ar, incluindo as 
conexões. 

 Certifique-se de que a pressão do ar comprimido esteja entre 2.500 e 3.000 kPa. 

Comissionamento do Genset 

Há dois tipos de Gensets, o normal e o automático. Queira ver seu respectivo manual de instruções 
quanto aos métodos de inicialização. 

Inicialização 

 Primeiro, ajuste o motor para velocidade de marcha lenta (500-700r/min). Para motores com 
regulador mecânico de velocidade, utilize o braço de controle da velocidade para ajustar a velocidade. 
Para motores com regulador eletrônico de velocidade, utilize o botão de parada no controlador de 
velocidade para ajustá-la. 

 Ligue a fonte de energia. Inicie o genset caso a lâmpada de aviso não dê sinais de aviso (para genset 
equipado com o mecanismo de proteção). 

 Gensets equipados com mecanismos de pré-aquecimento e pré-lubrificação podem ser iniciados 
caso os processos de pré-aquecimento e pré-lubrificação sejam concluídos. Pressione o botão de 
inicialização. Caso o genset não seja inicializado em 10 segundos, solte o botão de inicialização 
imediatamente e tente novamente após dois minutos. Caso o esforço de inicialização falhe pela 
terceira vez, não tente novamente. Encontre quais são os problemas e resolva-os. Após isso, o genset 
pode ser reinicializado e o intervalo entre cada teste não deve ser menor que 30 segundos. 

 Quando o genset for inicializado com sucesso, solte o botão de início imediatamente. Enquanto 
isso, o amperômetro para a corrente de carga deve apontar para posição positiva ou o voltímetro de 
carga indicar uma corrente de carga com tensão de 25V. Isso significa que a carga está trabalhando 
bem. Para gensets equipados com mecanismo de proteção das condições de trabalho, caso sejam 
dados sinais de luz ou acústicos, o genset deve ser parado para uma verificação. 

 A velocidade em marcha lenta do genset deve permanecer entre 500 a 700r/min. Observe 
atentamente todos os instrumentos e preste atenção em ruídos ou fenômenos anormais. Caso haja 
algo de anormal, deve-se tomar uma decisão se o genset deve ou não ser parado. 

Operação 

 Após o genset ser iniciado, aumente a velocidade do motor gradualmente para um nível entre 
1.000 e 1.200r/min para aquecê-lo. Quando o refrigerante drenado do motor atingir 45º C, o 
motor pode girar até a velocidade nominal. Caso o genset possa trabalhar bem sem cargas, 
coloque o disjuntor do genset para fornecer energia para a carga. Caso o gerador não possa 
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estabelecer uma tensão automaticamente, queira verificar e então colocar o disjuntor para 
fornecer energia para a carga. 

 Caso diversos gensets trabalhem paralelamente, a equipe de operação deve garantir que os 
gensets tenham fases sincronizadas antes de ligar a chave paralela. Isso deve ser feito para evitar 
impactos sobre os gensets a partir da variação de fase. 

 Caso o paralelismo falhe muitas vezes, queira remover a carga, separar os gensets e ajustar 
cada genset individualmente. 

 Realize um monitoramento em tempo real sobre as condições de trabalho de cada parte 
durante a operação normal do genset. Observe os instrumentos e as lâmpadas de aviso e registre 
as leituras a cada uma hora. Normalmente, a temperatura refrigerante é de 90º C, nunca devendo 
exceder 95º C. 

 Verifique a quantidade de combustível e óleo regularmente. Caso o nível de combustível fique 
abaixo de um terço do tanque, ele deverá ser preenchido. Caso o nível de óleo na vareta fique 
abaixo da marca mínima, é necessário colocar mais óleo. 

 A variação da carga deve ser gradual e uniforme. Exceto em emergências, prender e 
desprender cargas de forma repentina é proibido. O genset não deve trabalhar com a carga total 
antes do refrigerante passando pelo motor atinja 55º C e o óleo atinja 45º C. 

 Para geradores à prova de som, o acesso regular na sala é necessário para verificar as 
condições de operação do genset e registrar as leituras do instrumento. Caso haja alguma 
anormalidade, você deve resolvê-las assim que possível. 

 Durante a operação do genset, uma equipe exclusiva é necessária para verificar e substituir o 
ar, o combustível e os filtros de óleo. Caso haja algum vazamento de ar, combustível e óleo, 
resolva o problema assim que possível. 

Pare o motor 

 Diminua a carga gradualmente até removê-la completamente do disjuntor do genset e deixe o 
motor em funcionamento na velocidade de marcha lenta durante três minutos. Tente não parar o 
motor com a carga total para evitar excesso. 

 Caso o sistema de resfriamento aberto seja utilizado, desligue o bocal de entrada da válvula. 
Em ambientes frios, em que a temperatura ambiente fique abaixo de 0o C, a água de resfriamento 
remanescente deve ser completamente drenada, de forma que as peças mecânicas da máquina 
não sejam danificadas pelo congelamento. O refrigerante com aditivos anticongelamento é uma 
exceção. 

 Os gensets de reserva ou gensets raramente utilizados devem ser vedados com lubrificante, 
conforme necessário. Caso isso não seja feito, eles devem ser inicializados para operar com carga 
durante 5 a 10 minutos ao menos uma vez por semana para evitar oxidação das peças internas. 

 O genset pode ser parado de forma emergencial da seguinte maneira: solte o disjuntor do 
genset rapidamente e coloque o acelerador na posição “parar” para desligar o fornecimento de 
combustível após a carga ser removida. 

Isso irá parar o motor completamente. 

 Depois que o genset tiver seu funcionamento interrompido, uma verificação pontual deve ser 
realizada sobre a superfície do genset. Limpe o lubrificante sobre o genset, registre o tempo que 
ficou parado, verifique a condição da bateria e deixe o genset pronto para próxima inicialização. 
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Parte Quatro: Operando 

Princípios 

Antes de colocar um novo genset em operação, leia as instruções no manual do usuário para o 
genset a diesel, de acordo com o motor técnico. O amaciamento adequado suaviza a superfície 
das partes móveis e prolonga a vida do motor. Para gensets mais velhos que não foram utilizados 
por muito tempo, o amortecimento também deve ser conduzido antes de testá-los novamente. Ao 
realizar o amortecimento dos gensets, aumente a velocidade do motor e carregue gradualmente 
para garantir um bom resultado do amaciamento. O óleo do motor deve ser ralo no início do 
amortecimento e, então, a viscosidade deve ser aumentada gradualmente. 

No decorrer do amortecimento, tente não deixar o genset operar vazio ou com pouca carga 
durante longos períodos ou isso poderá provocar os seguintes resultados: redução da eficiência do 
combustível, derramamento do óleo/diesel, combustão incompleta e penetração do combustível 
no óleo. Logo, o genset não pode operar com pouca carga por mais de 10 minutos. Os gensets de 
reserva devem operar com carga máxima durante, no mínimo, 4 horas por ano para queimar os 
depósitos de carbono no motor e esgotar o sistema, para que o depósito de carbono não 
prejudique a vida e a qualidade das peças móveis do motor. 

Etapas do amortecimento 

 Opere o genset sem carga. Verifique o genset minuciosamente, conforme os métodos mencionados 
acima. Caso não haja anormalidades, inicie o genset. Regule a velocidade do motor para marcha lenta e 
deixe o motor operando durante 10 minutos. Verifique a pressão do óleo e ouça o som da operação do 
genset. Pare o motor. 

 Abra a tampa lateral do bloco do cilindro e sinta a temperatura com a mão do mancal principal e do 
mancal da haste de conexão. A temperatura não deve estar acima de 80º C ou você irá queimar sua 
mão. Monitore as condições de todas as peças em operação. Caso todas as peças apresentem 
temperatura adequada e estejam em boas condições, então proceda para próxima etapa. 

 Aumente a velocidade do motor de marcha lenta para nominal gradualmente. Primeiro, faça a 
revolução do motor em 200r/min, deixe o motor funcionar durante dois minutos e, então, repita as 
revoluções até que o motor atinja a velocidade nominal. Não obstante, a quantia total de tempo para 
operação do motor sem carga não deve exceder 5-10 minutos. Durante o amortecimento, a 
temperatura refrigerante deve ser mantida sempre entre 75-80º C e a temperatura do óleo não deve 
estar acima de 90º C. 

 Conecte o genset à carga se tudo estiver bem com o genset e se a carga estiver em conformidade 
com as exigências técnicas. Aumente a carga etapa por etapa enquanto o genset opera em velocidade 
nominal. Primeiro, mantenha a carga em 25%, então aumente-a para 50% e depois para 80%. Durante 
o amortecimento, verifique o nível de óleo a cada 4 horas, substitua o lubrificante, limpe a bandeja de 
óleo e o filtro de óleo. 

 Verifique se a tampa de rosca do mancal principal, a tampa de rosca do mancal da haste de 
conexão, a tampa de rosca da cabeça do cilindro e a bomba de injeção de combustível e os parafusos 
do injetor estão bem presos. Certifique-se de que a folga da válvula esteja correta ou ajuste-a quando 
necessário. 

Desempenho Esperado após o Amortecimento 

 O genset pode ser iniciado rapidamente sem problemas. 

 Na carga nominal, o genset trabalha de forma estável, constante sem ruídos estranhos. 
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 Quando a carga é alterada consideravelmente ou de forma abrupta, o motor a diesel pode 
voltar para uma revolução estável o mais rápido possível. Quando operado em alta velocidade, o 
motor não tem revoluções em excesso e a velocidade não flutua. Ao operar em velocidade baixa, 
o motor não para de funcionar, tampouco nenhum dos cilindros para de trabalhar. A transição de 
uma carga para outra é suave e a cor da fumaça de escape do motor é normal. 

 A temperatura do refrigerante e todas as peças lubrificadas estão normais e a pressão do óleo 
está dentro do nível esperado. 

 Não há vazamento de óleo, refrigerante e gases sem fuga de eletricidade. 
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Parte Cinco: Manutenção do Genset durante a Operação Normal 

Durante a operação normal, queira monitorar o motor, o alternador e a tela de controle e faça os 
registros regularmente. Preste atenção à tensão de saída, corrente, frequência e energia enquanto 
observa os instrumentos que indicam a situação operacional do motor. Anote os dados registrados 
na Planilha de Registro de Trabalho Diário da seguinte forma: 

 

Planilha de Registro de Trabalho Diário: 
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Nota: 

 Corrente para cada fase da carga ≤__________A 

 Não misture tipos diferentes de óleo 

 Antes de iniciar o genset, limpe-o e verifique o refrigerante e o nível de óleo. 

 Quando o genset parar, verifique-o e certifique-se de que não há vazamento de ar, refrigerante 
e óleo, que as conexões estão bem presas e que a fonte de energia foi desligada. 

 

 Realize a manutenção diária de acordo com os manuais de instrução para os produtos, como o 
motor, o alternador e a tela de controle. Faça os registros e arquive-os para uma revisão posterior. 

 Durante a operação do genset, monitore constantemente as condições de trabalho de cada 
peça, como aumento da temperatura, vibração, mudanças no ruído e vazamento de ar, 
refrigerante e óleo. Caso haja anormalidades, descubra quais são e as resolva imediatamente. 
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Parte Seis: Lista de Verificação de Serviços 

Importância do Serviço 

A manutenção adequada e os serviços, especialmente serviços de prevenção, são essenciais para 
prolongar a vida do genset e reduzir o custo operacional. 

Diretrizes para o serviço 

 Utilize o intervalo sugerido para manutenção descrito nas instruções da Aosif como uma 
referência para a manutenção diária. 

 O serviço deve ser realizado de acordo com as exigências técnicas no manual de instruções 
para o motor e o alternador específicos do genset. 

 O intervalo de manutenção deve corresponder ao objetivo específico de uso e ao ambiente de 
trabalho do genset. 

Lista de Verificação do Ciclo de Manutenção 

Manutenção Diária 

 Verifique o painel de instrumentos; 

 Verifique o nível de refrigerante do sistema de resfriamento; 

 Verifique o indicador de manutenção do filtro de ar do motor. Limpe se necessário; 

 Verifique o nível de óleo do motor; 

 Drene a água e os depósitos no tanque de combustível e o pré-filtro de combustível; 

 Verifique o aquecedor do refrigerante. Certifique-se de que ele funciona normalmente; 

 Verifique o motor. 

Manutenção após as primeiras 250 horas de operação 

 Verifique a folga da válvula do motor e ajuste se necessário; 

 Teste a placa de embreagem de rotação do motor; 

 Teste e limpe o sensor de velocidade com imã; 

 Substitua o óleo lubrificante e o filtro; 

 Substitua o filtro refrigerante; 

 Limpe e/ou substitua o filtro do combustível. 

Manutenção semanal ou a cada 50 horas de operação 

 Verifique o filtro de ar; 

 Drene a água no pré-filtro do combustível; 

 Verifique o nível de eletrólitos da bateria; 

 Verifique o nível de óleo do motor; 

 Verifique o nível do refrigerante; 

 Verifique a tubulação de escape do motor; 

 Verifique a tubulação do combustível; 

 Verifique a fiação elétrica; 

 Verifique os sensores e os indicadores de sinais de aviso para garantir sua confiabilidade. 
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Manutenção mensal ou a cada 100 horas de operação 

 Verifique a entrada de ar e os sistemas de exaustão para garantir que não estão obstruídos; 

 Verifique o sistema de exaustão do motor para garantir que não há vazamentos; 

 Verifique a tensão da correia transportadora; 

 Verifique a tensão e a proporção de eletrólitos da bateria; 

 Verifique o carregador da bateria; 

 Verifique a confiabilidade do interruptor de transferência do ATS; 

 Verifique a tensão de saída e a frequência do alternador; 

 Drene a água condensada nos tubos de escape do motor; 

 Drene a água no pré-filtro de combustível; 

 Teste a capacidade com carga do genset. 

Manutenção a cada 250 horas de operação 

 Adicione o agente anti-corrosão no sistema de resfriamento; 

 Lubrifique o mancal propulsor do ventilador; 

 Verifique a mangueira e as conexões do tanque de água de resfriamento; 

 Limpe o radiador; 

 Substitua o óleo lubrificante e o filtro de óleo; 

 Substitua o filtro do refrigerante; 

 Limpe e/ou substitua o filtro do combustível. 

Manutenção semestral ou a cada 500 horas de operação 

 Substitua o filtro de ar; 

 Verifique o refrigerante; 

 Verifique a tensão da correia transportadora; 

 Verifique o isolamento e faça a comprovação; 

 Verifique a fiação elétrica; 

 Verifique a firmeza dos parafusos, pinos e peças sujeitos à vibração; 

 Verifique e ajuste a folga da válvula do motor; 

 Verifique e ajuste o ângulo avançado da injeção de combustível; 

 Drene os depósitos no tanque de combustível principal; 

 Limpe o terminal da bateria; 

 Limpe o rotor e o estator do alternador com ar comprimido. 

Manutenção anual ou a cada 1000~2000 horas de operação 

 Substitua o refrigerante; 

 Substitua o pré-filtro do combustível; 

 Substitua o óleo do motor e o filtro de óleo; 

 Substitua o filtro de combustível; 

 Limpe a passagem da ventilação da caixa da manivela do motor; 

 Ajuste e aperte as peças soltas; 

 Verifique e ajuste a folga da válvula; 

 Verifique e ajuste a injeção do combustível. 
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 Verifique o turbocompressor; 

 Verifique a bomba de óleo e a bomba de água; 

 Verifique o mecanismo de transmissão e a fase correspondente; 

 Verifique as proteções do genset; 

 Verifique e ajuste o sensor de revolução eletromagnético; 

 Verifique a fiação de enrolamento e as conexões elétricas; 

 Meça a resistência do isolamento elétrico. 

Manutenção bianual ou a cada 2000~3000 horas 

 Verifique o amortecedor de vibração do eixo da manivela; 

 Substitua o refrigerante e limpe o sistema do refrigerante; 

 Teste da capacidade de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DO GERADOR 

Regras de Segurança 

22 
 

Parte Sete: Resolução de Problemas 

Tipo de 
Falha 

Descrição da Falha e Motivo Solução 
O

 m
o

to
r 

a 
d
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se

l n
ão

 li
ga

 

Falha do sistema de combustível: O motor 
a diesel não aciona quando girado pelo 
motor elétrico. 

A tubulação de retorno não tem retorno do 
combustível. 

Ar no sistema de combustível Verifique se as conexões da tubulação do 
combustível estão soltas; passe o ar no 
combustível. Desprenda o parafuso da passagem 
na bomba de injeção de combustível e no filtro da 
bomba; bombeie o combustível com a bomba 
manual, até que não haja bolhas de ar no 
combustível transbordante; aperte o parafuso da 
passagem, continue o bombeamento; quando o 
combustível fluir no tubo de retorno, aperte a 
bomba manual. 

Tubulação de combustível entupida Verifique e se certifique de que as tubulações de 
combustível não estão entupidas. 

Filtro de combustível entupido Limpe o filtro ou substitua a inserção do filtro. 

A bomba de combustível não funciona ou 
tem falhas durante a operação 

Verifique a bomba de combustível e a tubulação 
de entrada do combustível. 

Injeção de combustível insuficiente, 
injeção com falhas ou combustível não 
atomizado 

Substitua a montagem do injetor. 

Alavanca controladora de velocidade da 
bomba de injeção 

Ao acionar o motor, coloque a alavanca em local 
na posição errada. 

Falha no sistema de partida elétrica 

Conexão ruim dos fios elétricos ou 
aterramento inadequado 

Verifique se os fios elétricos estão conectados de 
maneira firme e confiável. 

Capacidade de bateria insuficiente Substitua com uma bateria bem carregada ou 
utilize baterias paralelamente. 

Suporte da haste da bomba de 
combustível bloqueada 

Abra o visor na bomba de combustível de pressão 
e mova o suporte de atuação para ver se há 
alguma obstrução. Para bomba de combustível de 
pressão equipada com regulador eletrônico de 
velocidade, caso nenhum suporte de haste fique 
bloqueado, pule o Terminal n

o
 1 e n

o
 6 no painel 

de controle. Enquanto isso, o acionador de 
velocidade deve estar na posição “combustível 
máximo” e sons de “clique” devem ser facilmente 
ouvidos. Isso ajudará a equipe a decidir se há 
falhas com o painel de controle do regulador 
eletrônico de velocidade. 

Falha do regulador eletrônico de 
velocidade 

Queira seguir os procedimentos de teste 
especificados no manual para o regulador 
eletrônico de velocidade (acionador, painel de 
controle, sensor de velocidade) e descubra o 
motivo. 
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Tipo de 
Falha 

Descrição da Falha e Motivo Solução 
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 O ângulo de avanço da injeção do 

combustível muito adiantado ou muito 
atrasado ou mesmo a 1800 de distância. 
Motor não acionado ou desligado após 
breve partida 

Verifique se as linhas registradas na bandeja de 
junção do eixo de direção da bomba de combustível 
estão corretas e seguras. Ajuste se necessário. 

Tempo da válvula incorreto Verifique o tempo da válvula. 

Tempo de inicialização longo ou falhas 
na inicialização em ambientes frios 

Utilize os dispositivos de partida auxiliares 
adequados, conforme exigido pela temperatura 
ambiente a fim de facilitar a inicialização do motor. 

P
o

tê
n

ci
a 

d
e 

sa
íd

a 
d

o
 d

ie
se

l i
n

ad
eq

u
ad

a 

Falha no sistema de combustível: não é possível aumentar a revolução e a potência de saída 
mesmo quando o acelerador é aumentado. 

A tubulação de combustível ou o filtro é 
penetrado pelo ar ou entope 

Ventile o ar ou substitua o encarte do filtro de 
combustível como mencionado acima. 

O combustível fornecido pela bomba 
não fica atomizado 

Faça o reparo ou a substituição da montagem. 

Atomização inadequada do injetor ou 
pressão de ar muito baixa 

Verifique a atomização ou ajuste a pressão de 
injeção. E verifique qual deve ser a montagem do 
injetor. 

Falha na entrada de ar e nos sistemas de exaustão: a fumaça de escape tem uma temperatura 
mais alta e uma cor pior que a normal. 

Filtro de ar entupido Lave o elemento do filtro de ar ou limpe a poeira 
sobre ele. Substitua se necessário. Verifique se o 
nível de óleo do motor está normal. 

Tubos de escape entupidos ou conexões 
muito longas da tubulação,  

ou cotovelos com um raio de curvatura 
pequeno ou mais cotovelos que o 
necessário. 

Limpe os depósitos de carbono no tubo de 
exaustão, reinstalando a tubulação; reduza o 
número de cotovelos; aumente o raio de curvatura 
do cotovelo. 

Superaquecimento do bloco do motor; 
temperatura ambiente muito alta; 
temperatura do óleo e do refrigerante 
muito alta; temperatura da exaustão 
muito alta 

Verifique o resfriador e o radiador, limpe o furring; 
Verifique a tubulação relevante para garantir que 
nenhum dos tubos é muito estreito. Caso a 
temperatura ambiente seja muito alta, melhore a 
ventilação da sala para resfriá-la. 
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Desgaste da engrenagem de 
acionamento, folga aumentada: sons 
anormais da capa frontal; ruídos de 
colisão ouvidos quando o motor fica 
mais lento de repente. 

Ajuste a folga da engrenagem; substitua a 
engrenagem caso ela esteja desgastada. 

Sem óleo entre o parafuso de ajuste do 
agitador e assento esférico da haste: 
guinchos ou fricção seca ouvida a partir 
da cabeça do cilindro. 

Remova a caixa de cabeça do cilindro e adicione 
óleo. 

Aumento da entrada e da folga da 
válvula de liberação: ruídos rítmicos da 
cabeça do cilindro. 

Ajuste a folga da válvula 
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Tipo de 
Falha 

Descrição da Falha e Motivo Solução 
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Fumaça preta: 

Motor sobrecarregado Reduz a carga ao nível nominal. 

Fornecimento de combustível desigual 
entre os cilindros. 

Ajuste a bomba de injeção de combustível. 

Filtro de ar bloqueado, a entrada de ar 
tem resistência. 

Desbloqueie e limpe o filtro de ar. 

A folga inadequada da válvula e/ou a 
vedação ruim resulta em vazamento de 
gás e combustão incompleta. 

Ajuste a folga da válvula; verifique a superfície de 
vedação cônica e remova qualquer defeito. 

Fumaça branca: 

Atomização inadequada do combustível, 
gotas líquidas do combustível, pressão de 
injeção muito baixa. 

Verifique a montagem do injetor; reprocesse ou 
substitua; ajuste a pressão de injeção ao nível 
nominal. 

Combustão incompleta no cilindro 
individual (esp, no inverno) quando o 
motor é ligado.  

Aumente a velocidade do motor e carregue com 
prolongamento adequado e deixe que o motor 
funcione por um período prolongado. 

Cor da fumaça azul 

Anel do pistão bloqueado ou com 
desgaste excessivo, flexibilidade reduzida; 
anel do pistão com chanfros instalado no 
local errado, provocando penetração do 
óleo na câmara de combustão. 

Verifique o anel do pistão e substitua-o se 
necessário. 

O motor funciona constantemente com 
carga baixa (abaixo de 40% da potência 
nominal)  

Maior folga entre o pistão e o 
revestimento do cilindro, provocando a 
penetração do óleo na câmara de 
combustão 

Aumente a carga de forma adequada 

Quantia excessiva de óleo na bandeja de 
óleo. 

Reduza a quantidade de óleo até que o nível de 
óleo fique abaixo do nível nominal. Encha o óleo 
de acordo com as marcas na vareta. 
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Pressão de óleo do motor cai e não consegue voltar ao normal, mesmo com o ajuste da válvula 
do controle de pressão. Enquanto isso, as leituras no medidor de pressão flutuam: 

Vazamento na tubulação de óleo. Verifique e repare; aperte as porcas 

Penetração de óleo na bomba de óleo. 
Substitua o óleo após complementar o óleo até o 
nível nominal. 
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Tipo de 
Falha 

Descrição da Falha e Motivo Solução 
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Vazamento grave de óleo em locais como o 
mancal de impulso do eixo da manivela, a 
vedação do óleo na extremidade flangeada 
do eixo da manivela, mancal do eixo de 
comando e a bucha axial da haste de 
conexão. 

Verifique todas as peças e substitua aquelas 
com desgaste. 

Ruptura dos tubos de óleo conectores entre 
os eixos do agitador; nenhum injetor de óleo 
é deslocado de sua posição fixa. 

Verifique, repare ou substitua. 

Resfriador de óleo ou filtro de óleo entupido; 
ruptura da tubulação do resfriador; 
vazamento na junta de vedação ou junta 
danificada. 

Limpe, solde ou substitua o elemento do filtro. 
Caso sejam encontrados bits de alumínio no 
filtro de óleo centrífugo, isso significa que a 
camada da liga na bucha axial da haste 
conectora é desconectada. Verifique a bucha e 
substitua se necessário; Verifique e substitua a 
junta de vedação. 

Sem pressão de óleo, o ponteiro do medidor 
de pressão do óleo não tem movimento: 

 

Passagem de óleo entupida. Limpe após verificações e reparos 

Bomba de óleo muito danificada ou 
bloqueada devido à instalação não 
especializada. 

Verifique e repare; ajuste a folga; teste o 
desempenho da bomba. 

Falha na válvula de controle da pressão de 
óleo, mola danificada 

Substitua a mola; esfregue a superfície de 
vedação da válvula de controle. 
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A leitura no medidor de temperatura do óleo vai além do valor nominal; não cai muito, mesmo 
após a melhora do resfriamento. Uma fumaça preta é vista no exaustor. 

Motor a diesel sobrecarregado. Reduza a carga. 

Resfriador de óleo ou radiador entupido. Lave o resfriador ou a tubulação do radiador. 

Refrigerante ou fluxo de vento do ventilador 
inadequado. 

Certifique-se de que o fluxo do refrigerante não 
está obstruído; ajuste a tensão da correia em v 
na bomba de água e que o ventilador atinge a 
velocidade nominal. 

Óleo inadequado. Adicione óleo até o nível nominal. 

O medidor de temperatura não está 
funcionando adequadamente. 

Verifique e faça o ajuste ou a substituição. 

Nível de óleo na bandeja de óleo cai rapidamente; a cor do óleo é escura; uma fumaça branca é 
vista a partir do orifício de preenchimento de óleo nos tubos de ventilação e uma fumaça azul é 
vista a partir da tubulação de exaustão. 

Óleo com grau inadequado é utilizado. Feche o grau correto de óleo, como especificado 
pelo produtor do genset. 
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Tipo de 
Falha 

Descrição da Falha e Motivo Solução 
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O anel do pistão fica preso ou 
desgastado; o revestimento do cilindro 
fica desgastado e, assim, o óleo penetra 
na câmara de combustão; o gás de 
combustão penetra na caixa do eixo da 
manivela. 

Substitua o pistão; substitua o revestimento do 
cilindro, se necessário. 

O orifício de retorno do óleo do anel de 
controle de óleo do pistão fica entupido 
com depósitos de carbono. 

Retire os depósitos de carbono. 

A vedação elástica do turbocompressor 
(se equipado) tem falhas no 
funcionamento. 

Verifique a vedação elástica a ar quanto à 
capacidade de continuar o funcionamento; 
substitua se necessário. 

Motor opera com carga baixa por longos 
períodos. 

Aumente a carga adequadamente. 
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O refrigerante se infiltra no óleo do motor; bolhas amarelas flutuam pelo óleo; o vapor de água 
se condensa sobre a superfície do elemento do filtro da tubulação de ventilação: 

Junta à prova da água do revestimento 
do cilindro danificada, resultando em 
vazamento de água. 

Substitua a junta à prova da água. 

Junta da cabeça do cilindro danificada, 
resultando em vazamento de água. 

Utilize uma junta nova. 

Para refrigerador de óleo úmido, o 
elemento refrigerador danificado, 
resultando na mistura da água de 
resfriamento e do óleo. 

Verifique o elemento refrigerador, faça o reparo ou 
a substituição. 

A água de resfriamento penetra da 
bomba de água potável para a bandeja 
de óleo. 

Vazamento de água na bomba de água 
potável e na junta de vedação. 

Anel de borracha impermeável da 
bomba de água potável danificado. 

Vazamento de água potável. 

Verifique o anel impermeável, faça o reparo ou a 
substituição, esfregue a superfície de vedação. 
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Há ar nos tubos de água; pouca ou 
nenhuma água nos tubos de saída, 
resultando no aumento da temperatura 
da água. 

Solte a conexão do medidor de temperatura da 
água sobre os tubos de água, ventile o ar até que o 
fluxo de água seja desobstruído. Então, aperte 
todas as conexões na tubulação de água. 

Não há água suficiente circulando. Em cargas pesadas, a água de saída ficaria muito quente e o 
óleo do motor também ficaria muito quente. 

A bomba de água potável ou o 
ventilador de resfriamento não gira 
rápido o suficiente 

Ajuste a tensão da correia em v até que ela atenda à 
exigência. 

As lâminas do rotor da bomba de água 
potável são danificadas. 

Substitua. 

A folga é muito larga entre a lâmina do 
rotor e a caixa da bomba. 

Ajuste a folga até que ela atenda à exigência. 
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Tipo de 
Falha 

Descrição da Falha e Motivo Solução 
A

lt
a 

te
m

p
er

at
u

ra
 d

a 
ág

u
a 

No sistema de circulação aberto, a 
extremidade de fornecimento de água 
está tão baixa que a bomba de água não é 
capaz de sugar a água. 

Levante a extremidade de fornecimento de água. 

No sistema de circulação fechado, falta 
água no radiador. 

Adicione água de resfriamento. 

Os tubos de água ficam entupidos. Limpe os tubos, desobstrua o entupimento. 

No sistema de circulação fechado, a 
superfície do radiador é coberta com 
poeira, afetando a emissão de calor. 

Limpe a superfície do radiador. 

O termostato não funciona. Substitua. 

Rachaduras no ombro do revestimento do 
cilindro, a água de resfriamento nas 
bolhas do radiador. 

Substitua o revestimento do cilindro. 

Te
m

p
er

at
u

ra
 d

a 

ág
u

a 
m

ai
s 

b
ai

xa
 Termostato não funciona bem ou está 

danificado. 
Substitua. 

Temperatura ambiente está baixa ou a 
carga está baixa. 

Aumente a carga adequadamente. 

A temperatura da água está baixa ou a 
carga está baixa. 

Faça a verificação ou substituição. 

Ó
le

o
 

lu
b

ri
fi

ca
n

te
 n

o
 

re
fr

ig
er

an
te

 O elemento do refrigerador está 
danificado. 

Faça a verificação ou substituição. 

A junta do cilindro está desgastada. Faça a verificação ou substituição. 

Si
st

e
m

a 
d

e 
p

ar
ti

d
a 

el
ét

ri
ca

 

O motor de partida não funciona  

Contato ruim nas conexões elétricas. Limpe e aperte as conexões elétricas. 

Contato ruim nas cerdas. Limpe o comutador ou substitua as cerdas. 

Curto circuito no motor de partida. Elimine o curto circuito. 

A carga inadequada da bateria ou a 
capacidade da bateria é muito pequena. 

Carregue a bateria ou utilize mais baterias em 
paralelo; substitua a bateria, se necessário. 

Contato ruim nos pontos de contato da 
chave eletromagnética. 

Verifique os pontos de contato e friccione-os com 
lixas de papel. 

A engrenagem do motor de partida fica bloqueada com a cremalheira do volante ou a 
engrenagem do motor de partida não pode ser solta: 

Motor de partida não está em paralelo 
com o centro da cremalheira do volante. 

Reinstale o motor de partida e deixe-o paralelo 
com o centro da cremalheira do volante. 

Contatos da chave eletromagnética 
sinterizados. 

Verifique os contatos; Lime-os, friccione-os e 
chamusque-os. 
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Tipo de 
Falha 

Descrição da Falha e Motivo Solução 
Si

st
e

m
a 

d
e 

p
ar

ti
d

a 
el

ét
ri

ca
 

O motor de partida continua em funcionamento após o botão de inicialização ser solto: 

Os contatos móveis da chave 
eletromagnética sinterizados com o 
parafuso de conexão. 

Faça a verificação e o reparo. 

O parafuso regulador do motor de partida 
não está ajustado adequadamente. 

Reajuste o parafuso. 

Ruídos anormais com o alternador. 

Mancais soltos ou quebrados.  

Junta impermeável do revestimento do 
cilindro danificada, resultando no 
vazamento de água. 

Substitua os mancais. 

Te
m

p
er

at
u

ra
 d

a 
ág

u
a 

m
ai

s 
b

ai
xa

 

Colisão entre o rotor e Esfregue a superfície de colisão com uma lixa. 

Bateria recusa a carga; ou incapaz de 
fornecer uma forte corrente enquanto a 
tensão cai drasticamente; cristais de 
sulfato de chumbo branco aparecem nas 
placas. 

Faça o reparo ou substitua a bateria. 

Ao fazer a carga, a temperatura da bateria 
é alta; a tensão é baixa; a proporção de 
eletrólitos é baixa; as bolhas são muito 
pequenas em direção à extremidade da 
carga e saem muito tarde; curto circuito 
dentro da bateria. 

Caso o curto circuito interno seja provocado por 
depósitos excessivos na parte inferior da bateria, 
descarregue a bateria completamente, derrame 
os eletrólitos, lave a bateria diversas vezes e 
recarregue-a. Caso o curto circuito interno seja 
provocado por outros motivos, desmonte a 
bateria e repare os separadores/ placas ou 
substitua-os. 
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Alternador 

Descrição da Falha Solução Resultado Verificar/Motivo 

Sem tensão sem 
carga quando 
inicializado 

Conecte o Terminal “E+” 
e “E-”  a uma nova 
bateria de 4-12V e 
mantenha durante 2-3 
segundos (preste atenção 
às polaridades). 

Quando a bateria é 
removida, a tensão 
atinge o nível 
nominal. 

Perda do campo magnético. 

Quando a bateria é 
removida, a tensão é 
estabelecida, mas não 
atinge o nível 
nominal. 

 Verifique a conexão do sinal de 
referência AVR 

 Falha do diodo 

Quando a bateria é 
removida, nenhuma 
tensão é 
estabelecida. 

 Falha do AVR. 

 Circuito aberto da fiação de 
enrolamento da área do excitador 
(verifique o enrolamento) 

 Abertura da fiação de enrolamento 
do rotor principal. 

Tensão muito baixa Verifique as revoluções A revolução está 
correta. 

 Verifique a fiação AVR (AVR pode ter 
falhado). 

 O curto circuito da fiação de 
enrolamento da área. 

 Gire o diodo danificado. 

 Abertura da fiação de enrolamento 
do rotor principal. 

A revolução está 
muito baixa. 

Aumente a revolução (não ajuste a 
tensão do AVR – potenciômetro 
previamente. 

Tensão muito alta Ajuste a tensão do AVR – 
potenciômetro 

Falhas no ajuste. Falha do AVR. 

Oscilação da tensão Ajuste o potenciômetro 
do estágio estacionário 
do AVR  

Caso o ajuste falhe, 
tente o modo 
normal/rápido (ST2) 

 Verifique as revoluções: possibilidade 
de oscilação não periódica; 

 Conexão solta; 

 Falha do AVR; 

 Revolução do motor está muito baixa 
em cargas ou configuração LAN 
muito alta. 

A tensão está correta 
sem carga enquanto 
está muito baixa com 
carga. 

Deixe o alternador operar 
sem carga, verifique a 
tensão entre “E+” e “E-” 
no AVR. 

A tensão da corrente 
direta entre “E+” e  

“E-” 

Verifique a revolução (ou configuração 
LAN muito alta). 

  A tensão da corrente 
direta entre “E+” e  

“E-” 

SHUNT/PMG>15V 

 Falha do diodo de rotação 

 Curto circuito do rotor principal, 
verifique a resistência 

 Falha na armadura do excitador, 
verifique a resistência 

Tensão desaparece 
durante a operação 

Verifique o AVR, varistor 
e diodo de rotação; 
substitua quaisquer 
componentes com falha 

A tensão não volta ao 
nível nominal 

 Circuito aberto da fiação de 
enrolamento da área do excitador 

 Falha do rotor do excitador 

 Falha do AVR 

 Curto circuito ou circuito aberto do 
rotor principal 
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Parte Oito: Sistema de controle do Gerador 

Alcance 1.0 

O controlador do gerador da série HGM (smartgen) que integra técnicas digitais, inteligentes e de 
rede é utilizado para o sistema de controle automático do gerador a diesel. Ele pode realizar 
funções como inicialização e parada automática, medição de dados e alarme. O controlador utiliza 
a tela de LCD, interface da tela opcional em chinês e em inglês, com operação fácil e confiável. 

Alcance 2.0 

Adota o módulo Deepsea, um painel de controle do gerador automático, desenhado para ser 
aplicável em diferentes geradores. O painel de controle é utilizado para inicialização e parada 
automática, para exibir a situação operacional e as condições de falha na tela de LCD. Operado 
facilmente com qualidade confiável. 

Alcance 3.0 

Adota o controlador genset plano do DEIF GC-IF, o painel de controle tem a função de inicialização 
e parada automática, controle remoto, monitoramento da fonte de alimentação, autoajuste de 
problemas na fonte de alimentação, função AMF, monitoramento dos parâmetros de operação e 
elétricos do gerador, saída do relé configurável, função de proteção do alarme. A tela de LCD tem 
muitos idiomas diferentes para escolha, alarme de caracteres exibido, lista de histórico com mais 
de 150 alarmes, relógio com horário real. 

Alcance 4.0 

Adota o Czech feito do ComAp AMF25C com o controlador do gerador multifunções. Tem as 
funções de inicialização/parada automática, controle remoto, monitoramento da utilidade, 
autoajuste de problemas na fonte de alimentação, função AMF, monitoramento dos parâmetros 
de operação e elétricos do gerador, saída do relé configurável, função de proteção do alarme. 
Módulo de comunicação inteligente CANJ1939, interface RS485, comunicação MODBUS. Idiomas 
chinês e inglês, alarme de caracteres exibido. Operado muito facilmente e funcionamento 
confiável. 

Alcance 5.0 

Adota o módulo inteligente USA Woodard 1500, o painel de controle tem a função de 
inicialização/parada automática, controle remoto, monitoramento da fonte de alimentação, auto 
ajuste de problemas na fonte de alimentação, função AMF, monitoramento dos parâmetros de 
operação e elétricos do gerador, saída do relé configurável, função de proteção do alarme. 
Módulo de comunicação inteligente CANJ1939, interface RS485, comunicação MODBUS. A tela de 
LCD tem muitos idiomas diferentes para escolha, alarme de caracteres exibido, lista com mais de 
300 eventos, relógio com horário real. Operado muito facilmente e funcionamento confiável. 
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Apêndice A: Especificações Técnicas para Combustível, Óleo Lubrificante e Sistema de Resfriamento 

A vida útil de um motor, a confiabilidade operacional e a exploração do desempenho dependem do 
combustível e do óleo lubrificante aplicados a um grau considerável. Assim, é muito importante 
selecionar o combustível e o óleo lubrificante adequados. Os usuários devem selecionar o combustível 
e o óleo lubrificante de acordo com as disposições relacionadas especificadas nas Instruções 
Operacionais do Motor, e implantar essas disposições de maneira rigorosa. 

 Combustível 

Combustível diesel recomendado é o óleo diesel S10. 

 

 Óleo lubrificante 

O óleo do motor a diesel mineral é recomendado para o conjunto do gerador a diesel e, se a condição 
permitir, o óleo do motor a diesel 15W/40. Caso você não consiga comprar o óleo do motor a diesel 
15W/40 devido à falta desse óleo de motor, os usuários podem utilizar as outras designações de óleos 
de motor da mesma qualidade e com índice de desempenho semelhante. Porém, designações 
diferentes de óleos de motor não podem ser utilizadas juntas. 

 Sistema de resfriamento 

A água de resfriamento deve ser uma água alcalina clara e limpa, sem compostos corrosivos, como 
cloreto, sulfato ou ácido, etc. Seus principais indicadores e exigências são: 

Dureza   0,7  5,3 me/L 

Teor de íon cloreto < 150 mg/L 

Valor do pH  6 ~ 8,5 

Nota: 

Água de poço, água do mar, água de nascente etc., não pode ser utilizada diretamente como uma água de 
resfriamento. Como esses tipos de água possuem muitos materiais minerais com qualidade da água muito 
dura, é muito fácil produzir sedimentos, o que pode bloquear a linha da tubulação de resfriamento e ter 
uma influência direta sobre o efeito de resfriamento e, assim, provocar o superaquecimento ou degradação 
da energia do motor. Além disso, a água do mar tem uma grave ação corrosiva, que pode facilmente 
danificar as partes internas de um motor. 

A água muito dura deve ser amolecida e, então, utilizada como água de resfriamento. No entanto, a água 
muito mole forma bolhas facilmente, o que também pode causar uma corrosão considerável das peças do 
sistema de resfriamento do motor a diesel. Assim, água destilada ou água da chuva não podem ser utilizadas 
diretamente como água de resfriamento. 

Aditivos 

Para reduzir ou evitar a ferrugem, depósito de minerais, erosão da cavitação do revestimento do 
cilindro e espuma do refrigerante do membro do sistema de resfriamento, o agente de tratamento 
adequado para água de resfriamento ou uma emulsão antiferrugem, preparados por um óleo 
antiferrugem, devem ser adicionados à água de resfriamento. 

Nota: 

Os aditivos devem ter concentração adequada. Uma concentração alta pode provocar a separação de 
aditivos da solução de resfriamento e a geração de gel no radiador ou no trocador de calor, bem como 
depósitos no anel de vedação das bombas de água, o que pode causar a falha do efeito esperado. 

A emulsão antiferrugem pode ser preparada pelo óleo antiferrugem NL, de acordo com a qualidade da água 
aplicável. Os diferentes métodos de preparação a seguir são normalmente adotados: 
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 Adicione 0,4% a 0,6% (percentual de peso) do óleo antiferrugem NL à água limpa aquecida, 
depositada e amaciada, e então agite por igual. 

 Adicione 0,3% a 0,4% (percentual de peso) do óleo antiferrugem NL à água limpa amolecida 
com um trocador de íons de sódio, aqueça e agite por igual. 

Caso a emulsão antiferrugem seja aplicada inicialmente em um motor a diesel, sua superfície de metal 
interna pode absorver uma camada de filme do óleo e o teor de óleo antiferrugem deve ser o limite 
máximo. A emulsão antiferrugem tem um efeito à prova de ferrugem e o efeito antisséptico, e deve ser 
utilizada continuamente a partir da operação inicial da nova máquina. Caso haja sedimento dentro do 
motor a diesel, a reação química ocorre facilmente enquanto o motor opera novamente, o que pode 
gerar bolhas e ter influência sobre o efeito de resfriamento. 

Fluido Anticongelamento 

O fluido anticongelamento no refrigerante pode não apenas prevenir a ebulição ou o congelamento, 
mas também evitar a ocorrência de erosão da cavitação na bomba de água e reduzir a erosão da 
cavitação da camada do cilindro. Caso um sistema de resfriamento do circuito fechado esteja 
disponível, é melhor utilizar o fluido anticongelamento em estações frias. O fluido anticongelamento 
utilizado normalmente inclui água de glicerina e água etileno-glicol. Seus métodos de preparação são 
apresentados na tabela abaixo: 

Ponto de 
Congelamento 

Água de Glicerina Água Etileno-Glicol 

% da massa de glicerina Densidade % da massa de Etileno-Glicol Densidade 

-5 21 1,0495 - - 

-10 32 1,0780 28,4 1,0340 

-15 43 1,1074 32,8 1,0426 

-20 51 1,1290 38,5 1,0506 

-25 58 1,1483 45,3 1,0586 

-30 64 1,1647 47,8 1,0627 

-35 69 1,1785 50,9 1,0671 

-40 73 1,1894 54,7 1,0713 

-45 76,5 1,1980 57 1,0726 

Nota: O etileno-glicol é tóxico e algumas medidas de proteção devem ser adotadas para evitar intoxicação 
ao armazenar, preparar e utilizar o etileno-glicol. O etileno-glicol apresenta forte propriedade hidroscópica e 
o recipiente deve ser vedado durante o armazenamento, de forma a evitar que o etileno-glicol absorva água 
e então transborde, o que pode resultar em sua perda. A água será perdida pela vaporização durante o uso 
do fluido anticongelamento da água de etileno-glicol. Assim, queira observar que a água deve ser 
compensada pontualmente. 

 

O fluido anticongelamento deve ser recuperado e armazenado bem após seu uso ser concluído. Sua 
concentração pode ser ajustada adicionando água após depósito e filtração do fluido. Então, o fluido 
anticongelamento pode ser novamente utilizado, com vida útil de 3 a 5 anos. O ponto de 
congelamento do fluido anticongelamento aplicável deve ser abaixo de 5º C além da temperatura 
mínima na região de uso. O fluido deve ser preparado de acordo com a proporção da composição no 
ponto de congelamento máximo, e então a glicerina ou etileno-glicol é adicionado gradualmente ao 
fluido. 

Os usuários também podem usar diretamente o fluido anticongelamento preparado pelo fabricante e o 
refrigerante multifuncional apresentando antiferrugem, anticorrosão, anticongelamento etc. 
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Apêndice B: Armazenamento, teste e manutenção da bateria de ácido de chumbo 

Queira ler cuidadosamente as Instruções Operacionais da Bateria 

A bateria é uma peça indispensável de qualquer sistema de gerador de emergência. Cerca de 90% 
das falhas do gerador são derivadas da bateria. 

 Armazenamento 

A bateria deve ser armazenada em um local seco com baixa temperatura, verticalmente e a tampa 
da ventilação deve ser fechada de maneira firme. Não é permitido empilhar as baterias 
diretamente. O suporte de madeira ou o cartão de papel adequado devem ser bloqueados entre a 
bateria e o aterramento para proteger o aterramento. 

 Teste 

Procedimento pré-teste 

 Verifique se há algum dano mecânico da bateria e dos terminais, e assegure que a bateria está 
limpa e seca. 

 Aplique o lubrificante de petróleo sobre os terminais de bateria para prevenir corrosões. 

 O gás inflamável (hidrogênio) é gerado durante a carga da bateria. Assim, a tampa da 
ventilação e qualquer vedação deve ser aberta, caso contrário poderá danificar o eletrodo da placa 
ou a placa de partição. NÃO aproxime o objeto de queima da bateria. O orifício de respiro do 
plugue de enchimento de água deve ser perfurado por uma agulha. 

Reabasteça o eletrólito 

 Dilua o ácido sulfúrico de acordo com a gravidade específica adequada apresentada nas 
Instruções Operacionais da Bateria para cada bateria e reabasteça o ácido sulfúrico até o nível de 
fluido necessário. A operação de reabastecimento deve ser concluída continuamente. Caso a 
temperatura do eletrólito reabastecido exceda 350º C, aguarde e esfrie o eletrólito e, então, 
continue o abastecimento. 

 A imersão da bateria durante 10 – 15 minutos é permitida. Caso o nível de eletrólitos caia, 
adicionalmente reabasteça o eletrólito com a gravidade específica adequada até o nível de 
eletrólitos adequado. 

 Após a conclusão do reabastecimento de eletrólitos, a bateria deve ser carregada em até uma 
(1) hora. A operação de carregamento deve ser realizada antes da bateria se conectar a qualquer 
carga. 

Nota: A falha na carga ou uso da bateria em até um (1) mês após o eletrólito ser reabastecido na bateria 
resulta diretamente no dano (endurecimento) do eletrodo da placa dentro da bateria e falha de acúmulo da 
bateria, o que pode danificar a bateria. 

Carga 

 Para garantir que o eletrólito possa ser totalmente misturado na bateria, esta deve ser 
carregada na corrente de carga de 10% da capacidade nominal durante, no mínimo, 4 horas. Caso 
seja uma bateria armazenada, o tempo de carga deverá ser adequadamente ampliado. 

 A gravidade específica do eletrólito deve atingir 1,28 a 1,2 (isoc) após a conclusão da carga 
inicial. Caso a gravidade específica medida seja fora da faixa, ajuste o eletrólito com a água 
destilada ou dilua o ácido sulfúrico com a gravidade específica de 1,4. 

 Para garantir que a bateria carregue bem, ela deverá ser continuamente carregada durante 
uma (1) hora após o ajuste. Caso a temperatura do eletrólito se aproxime dos 43º C (para climas 
tropicais, a temperatura não deve exceder 49º C) ou a tensão da bateria atingir 15V durante a 
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carga, nenhuma matéria é encontrada, a taxa de carga e a corrente devem ser reduzidas. A 
corrente de carga regular pode ser recuperada apenas após a temperatura dos eletrólitos cair, de 
forma a evitar danos ao eletrodo da placa devido ao eletrólito superaquecido. 
Nota: O tempo de carga deve ser prolongado de forma adequada; 

 Caso a bateria tenha sido armazenada em temperatura ambiente de 30º C e com umidade acima de 80% 
da UR. Durante três (3) meses ou mais, o tempo de carga deve ser prolongado para oito (8) horas; 

 Caso a bateria tenha sido armazenada durante 12 (doze) meses ou mais, o tempo de carga deve ser 
prolongado para 12 (doze) horas. 

 

 Verifique o nível de eletrólitos após a conclusão do procedimento de carga e, se necessário, 
reabasteça o eletrólito com a gravidade específica adequada e, então, armazene novamente a 
tampa de ventilação com sua posição original. 

 Durante a operação do gerador, verifique a saída do carregador AC com um medidor elétrico. 

Manutenção 

 Mantenha a bateria e sua área periférica limpa e seca, sem sujeiras ou manchas. 
Especialmente, mantenha o plugue do respirador e seus periféricos limpos. 

 Armazene as baterias sem carga e carregadas em baixa temperatura, em um local seco e com 
boa ventilação. 

 Certifique-se de que a tampa de ventilação ou o plugue foram cobertos ou plugados de 
maneira firme. 

 Mantenha os terminais da bateria e as partes de conexão não corrosivas e aplique o 
lubrificante de petróleo sobre eles. 

 Verifique o nível de eletrólitos e, se necessário, reabasteça a água destilada ou a água 
deionizada para manter o nível adequado. 

Carga 

Caso o conjunto do gerador trabalhe de forma não frequente, a gravidade específica do eletrólito 
da bateria irá cair. Nesse caso, a bateria deve ser carregada adicionalmente até que a gravidade 
específica de todas as unidades aumente, sendo uma constante mantida em até três (3) horas. 
Caso o conjunto do gerador opere em ocasiões raras, a bateria deve ser adicionalmente carregada 
a cada mês, para garantir que a bateria mantenha o estado de quase ativação suficiente. A bateria 
carregável normal deve ser completamente carregada uma vez a cada seis (6) meses, até que sua 
tensão e sua gravidade específica aumentem. 
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Anexo C: Uso do conjunto do gerador em condições severas 

Fatores ambientais 

 Uso em regiões de platô de alta atitude 

O motor anexado ao conjunto do gerador, especialmente o motor de entrada natural irá perder 
um pouco de energia quando for aplicado na região de platô, devido ao ar rarefeito que pode 
fazer com que o motor não entre em combustão com a mesma quantidade de combustível como 
no nível do mar. Para o motor de entrada natural, normalmente, sua energia irá perder 3% em 
cada 300 m de incremento da altitude. Assim, em caso de operação na região de platô, a energia 
inferior deve ser utilizada para evitar fumaças e consumo excessivo de combustível. 

 Operação em climas extremamente frios 
Utilize, adicionalmente, o(s) dispositivo(s) de partida auxiliar (aquecedor de combustível, 
aquecedor de óleo, aquecedor da câmara de água etc.). Aqueça a água de resfriamento do motor 
no estado frio, o combustível e o óleo lubrificante com um aquecedor de combustível ou 
aquecedor elétrico, para aumentar a temperatura de todo o motor, para que o motor inicie 
suavemente. 
Caso a temperatura dentro da sala da máquina não fique abaixo dos 4º C, instale um aquecedor 
do refrigerante para manter a temperatura do corpo do cilindro do motor em 32º C ou acima. 
Instale um alarme de baixa temperatura no conjunto do gerador. 

Para o conjunto do gerador que pode ser aplicado em temperatura ambiente abaixo dos -18º C, o 
aquecedor de óleo lubrificante, a tubulação de combustível e o aquecedor do limpador de 
combustível também devem ser adotados para prevenir que o combustível se solidifique. O 
aquecedor de óleo está instalado no reservatório de óleo do motor. O aquecedor é utilizado para 
aquecer o óleo no reservatório, para fazer com que o motor a diesel inicie em baixa temperatura. 

Recomenda-se o combustível a diesel leve no -10 e no -35. 

 Aqueça-o com o pré-aquecedor do ar de entrada 

Aqueça a mistura (ou ar) entrando no cilindro com um pré-aquecedor do ar de entrada (pré-
aquecimento elétrico ou pré-aquecimento da chama) e, assim, aumente a temperatura final da 
compressão e melhore a condição da ignição. O método de pré-aquecimento elétrico deve ser 
instalado; a vela de incandescência ou o fio de aquecimento dentro das tubulações de entrada e 
aquecem diretamente a entrada de ar. Ele não consume o oxigênio do ar nem polui o ar de 
entrada. Entretanto, consome energia elétrica da bateria. 

 Utilize o óleo lubrificante de baixa temperatura 

Utilize o óleo lubrificante de baixa temperatura para reduzir a viscosidade do óleo lubrificante e 
melhorar a capacidade de fluxo do óleo lubrificante para minimizar a resistência à fricção interna 
do fluido. 

 Utilize a bateria de alta energia 

Utilize a bateria de alta energia, como as baterias de Níquel-Cádmio e Níquel-hidreto metálico etc. 
Observe que em caso de aquecimento ou preservação do calor da bateria, um aquecedor de 
bateria deve ser pouco equipado caso a temperatura dentro da sala da máquina fique abaixo de 0o 
C, para manter a capacidade da bateria e a saída nominal. 

 Caso o conjunto do gerador funcione em um local altamente úmido, os aquecedores devem ser 
instalados na bobinagem do gerador e no controle para prevenir que haja curto-circuito dentro da 
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bobinagem do gerador e da caixa de controle ou poderão ocorrer danos ao isolamento devido à 
condensação. 

Nota: para diversos fins e modelos de motor, como as exigências em seu desempenho de partida em baixas 
temperaturas são diferentes, as medidas de partida em baixas temperaturas aplicadas são diversas. Para o 
motor com altas exigências no desempenho de partida em baixa temperatura, certifique-se de que ele possa 
ser iniciado de forma suave em temperaturas extremamente baixas, e algumas vezes medidas múltiplas 
podem ser aplicadas ao mesmo tempo. 

Instale a vela de incandescência. 

Utilize o fluido de partida adequado. 

Melhore a concentração da mistura. 

Partida auxiliada por éter. 

 Operação em condições de limpeza ruins 

A operação em longo prazo do conjunto do gerador em ambientes manchados ou sujos pode 
danificar os componentes. O lodo acumulado, resíduos e sujeiras podem envolver tais 
componentes, o que torna a manutenção difícil de ser realizada. Normalmente, os depósitos 
contêm compostos corrosivos e sais que podem danificar esses componentes. Assim, para 
maximizar a vida útil, o período de manutenção deve ser encurtado. 
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Esquema da Fundação de Isolamento 
da Vibração do Conjunto do Gerador 
 

Chimb anti-vibração 
(25-30 mm) 

 

Borracha de Vedação 

 

Espessura da fundação Q = 3-4 vezes o 
diâmetro do cilindro do motor. 

 
Camada anti-vibração (arenito ou 
cascalho). 

 

Notas técnicas: 

 A espessura básica da fundação é 3 ou 4 vezes o cilindro do motor, ao redor da fundação, 
mantenha o chimb anti-vibração de 25 mm – 30 mm com uma capa vedada com borracha, 
para prevenir vazamento de água e óleo; 

 O cimento de concreto: areia, proporção de britas é 1:2:4, diâmetro da brita é de cerca de 
5-50 mm; 

 O conjunto do gerador só pode ser instalado cinco dias após a fundação ser finalizada; 

 Para espessura da fundação e o modelo de parafuso da base e profundidade, queira ver 
as formas corretas. 
 

 

Potência do 
Genset 

P (KW) 

Espessura da 
fundação 

(mm) 

Profundidade do 
orifício do 

parafuso da base 
(mm) 

Modelo de 
parafuso da 

base 

100 < P < 650 600 550 M16 X 500 

650 < P < 2000 750 650 M20 X 600 

Radiador remoto 300 250 M16 X 300 
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Notas técnicas: 

Tamanho do gerador (C x L) a, b 

Tamanho recomendado da sala do genset 
(C x L x A) 

A = K+a+1      B = 2A+b     C=J+Q+A1 

Tamanho recomendado da fundação plana 
(C x L x A) 

C=a+400mm / L=b+400mm / Q=3-4 vezes o diâmetro do cilindro do motor. 

Distância entre o genset 
e a parede 

I > 1500 mm 

A1 > 1500 mm 

R > 1500 mm 

Comprimento da 
tubulação de ar 

P < 100 kW 500 mm 

100 kW < P < 
400 kW 

600 mm 

P > 400 kW 800 mm 

Tamanho da saída de ar E\F [Fórmula ilegível] 

 

 

com quociente de ventilação abatis para proteção de 0,8; modificação [Fórmula 
ilegível] – área do elemento 

Proporção do tamanho E, F é a mesma que do elemento do radiador E, F 

Área de entrada de ar Entrada S ≥ 2S 

Ranhura Largura 200 mm 

 Profundidade 250 mm 

Chimb do cabo Largura P < 100kW 400 mm 

  500 kW < P < 1000kW 500 mm 

Observações: As informações acima são apenas para referência; para o projeto real, você poderá entrar em contato conosco e nós 

iremos fornecer o desenho exato com base em seu projeto, e iremos lhe dar conselhos sobre a instalação da fundação. 

Desenho da sala padrão do gerador simples 
 

Tubo de exaustão 

Manga flexível 

macia 

Amarra flexível 

Silenciador do exaustor 

 

Saída de ar do exaustor 

Tubulação flexível 

Luzes anti-explosão 

 
Painel de 
controle 

 

Material anti-vibração 
Fundação plana 

 

D
is

p
ar

ad
o

r 
d

a 
sa

íd
a 

d
e 

ar
 

 

Chimb da tubulação 

de combustível 

(100*100) 

Silenciador 

do exaustor 

Painel de 

controle 

Conexão 

macia da lona 

Ranhura da drenagem 

Porta 

Painel do 
Disjuntor do 
Circuito 

 

Ranhura do cabo passa 
para sala de controle 

 

D
is

p
ar

ad
o

r 
d

a 

en
tr

ad
a 

d
e 

ar
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Desenho da sala padrão de geradores duplos 
 

Área de saída de ar ≥1,255 
(área do elemento do 

radiador) 

 

Disparador da saída de ar 

 

Disparador da saída de ar 

Área de saída de ar ≥1,255 
(área do elemento do 

radiador) 

 

Silenciador 

do exaustor 

Silenciador 

do exaustor 

Guia da saída de ar 

 

Guia da saída de ar 

 

Painel de 
controle 

 

Painel de 
controle 

 

Redução de ruído 
 

Disparador da entrada de ar 

auxiliar 

Área da entrada de ar ≥25 (área 
de elemento do radiador) 

 

Disparador da entrada de ar auxiliar 
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Desenho do Sistema de Exaustão Típico 
 

Tubulação de exaustão 

vertical com rainhat 

Cotovelo do 
tipo longo 

 

Manga 

antichamas 

Saída da água de 

condensação 

Tubulação flexível 

AR QUENTE 

 

Painel de controle 

Ar de resfriamento 

Entrada de ar 

Entrada de ar 

 

Entrada de ar 

Silenciador 
do exaustor 
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Sistema de Resfriamento do Trocador de Calor 
 

Unidade de ventilação 

 

Cotovelo do 
tipo longo 

 

Silenciador 
do exaustor 

 
Conexão 

da mola 

Troca de calor 

Tubo flexível 

Ar quente 

 

Ar de 
resfriamento  

 

Tubo de fornecimento de 
água 

 

Tubo de 
fornecimento 
de água 

Painel de 

controle 

Entrada de ar 

 

Entrada de Ar 
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Desenho do sistema de radiador remoto 
 

Radiador remoto 

 

Radiador de entrada 
de água quente 

 

Ar de resfriamento 

 

Unidade de 
ventilação 

 

Cotovelo do tipo 

longo 

Silenciador do 

exaustor 

Ar quente 

 

Tubulação de retorno da 

água de resfriamento 

Tubulação flexível 

Painel de 

Controle 

Ar de resfriamento  

 

Entrada de Ar 
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Comparação entre diversas amostras de entrada de ar típicas 
 

Sugerido Sugerido 

Sugerido 

Não sugerido 

Não sugerido 
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TERMO DE GARANTIA 

 

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do produto em questão. 

2.  O prazo de vigência da garantia é de 3 meses.  

3. A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial e se restringe exclusivamente à 

substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do produto. 

Garanta sua garantia! 

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não será concedida. 

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica autorizada, pois a negligencia 

de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em outros danos, os quais não 

poderemos assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia. É de responsabilidade do agente da 

assistência técnica a substituição de peças e a execução de reparos em sua oficina. O agente também será 

responsável por definir se os reparos e substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, graxa, gás, etc.; 

2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de assistência técnica; 

3. Danos causados por fenômenos da natureza; 

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

5. Peças que requerem manutenção corriqueira; 

6. Peças de desgaste natural; 

7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos 

químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão; 

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado; 

9. Substituição do equipamento, ou conjuntos; 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado em razão da movimentação, transporte ou 

estocagem; 

11. Defeitos e danos mecânicos do equipamento oriundo da instalação de componentes ou acessórios não 

recomendados pela NTS do Brasil. 
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ATENÇÃO 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão do desgaste natural. 

Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou 

fadiga anormal de material. 

Extinção da garantia: 

A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

2. O equipamento não for usado adequadamente  

3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no manual de instruções. 

4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 

5. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS. 

6. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil. 

7. O prazo de validade estiver expirado. 

8. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo. 

*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima podem não ser aplicáveis para 

o equipamento adquirido. 
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www.NAGANOPRODUTOS.com.br 

Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 

CNPJ: 05.984.457/0001-00 


