
easYgen2500
Painel de controle de sincronização

easYgen2500

•   Capazes de sincronizar grupo a grupo até 16 grupos 
geradores

•   Interface de usuário amigável

•   Navegação fácil do sistema através de teclas programáveis

•   Múltiplos protocolos de comunicação para comunicação 
com as unidades de controle do motor (ECUs), placas de 
E/S externas, CLPs e modems

•   Capacidade para vários idiomas: Inglês, chinês, francês, 
alemão, italiano, japonês, polonês, português, russo, 
espanhol e turco

•   Capacidade de operação com todas as interfaces industriais 
comuns

Características

•  Compartilhamento de energia e energia reativa até 16 
unidades incluindo partida/parada dependente de carga

•  Medição e proteção do grupo gerador e partida/parada do 
motor

•  Balanceamento das horas de operação

•  Controle do disjuntor: sincronização, controle abertura-
fechamento, controle somente de abertura, monitoração 
do disjuntor

•  Negociação de fechamento do barramento morto

•  Programação semelhante a CLP com gerenciador de lógica

•  Registro de data e hora com 300 entradas

•  Contadores de horas de operação / partida / manutenção

•  Níveis de desarme / atrasos / classes de alarme 
configuráveis

•  Parâmetros de aplicação configuráveis em campo

•  Proteção de senha de múltiplos níveis

Benefícios

O easYgen-2500 oferece controle e gerenciamento de energia líderes na indústria

O easYgen-2500 é um controlador de gerador de configuração para aplicações de carga compartilhada e 
paralela de mais de 16 grupos geradores. Um recurso especial do easYgen-2500 é o sistema avançado de 
compartilhamento de carga. Ele fornece a carga de gerador avançada dependente da funcionalidade de 
partida/parada com seleção do grupo gerador automático para assegurar a eficiência do sistema ideal. 



Grupo gerador

•  Sobretensão / subtensão

•  Sobrefrequência / subfrequência

•  Detecção de barramento morto

•  Sobrecarga

•  Potência reversa / reduzida

•  Sobrecorrente de tempo

•  Sobrecorrente instantânea

•  Sobrecorrente de tempo inverso

•  Rotação de fase

•  Carga desbalanceada

•  Fator de potência

Motor

•  Velocidade alta / baixa

•  Sobre/subtensão da bateria

•  Diferença velocidade / frequência

Entradas/Saídas (E/S)

•  Corrente / potência do grupo gerador r.m.s trifásico verdadeiro

•  1 entrada de velocidade (magnética / comutação)

•  10 entradas de alarmes discretas configuráveis

•  5 entradas analógicas configuráveis

•  Quatro saídas analógicas configuráveis  
(+/– 10 V, +/– 20 mA, PWM; configurável)

•  Duas interfaces de barramento CAN (compartilha carga, Toolkit)

•  11 saídas a relé isoladas

•  Interface de Modbus RS485

•  Porta de serviço  
(RS232 – Cabo DPC Woodward necessário)

Proteção

easYgen2500


