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PowerWizard – Propiciando controle seguro de seu grupo gerador
A linha PowerWizard de painéis de controle digital da FG Wilson combina navegação direta com tecnologia 
avançada de medição e proteção.  Eles são usados em aplicações de aplicações automáticas para correção de 
falhas da rede principal juntamente com painéis de transferência.  

Nossa linha PowerWizard permite que você monitore e controle facilmente seu grupo gerador, ao mesmo 
tempo que garante que sua unidade opere dentro de parâmetros seguros e fornece informações de 
diagnóstico importantes quando necessário.  

Painéis de controle digital

PowerWizard 1.1, 1.1+ e 2.1

•  Pacote de componentes eletrônicos robustos para 
confiabilidade líder na indústria

•  Layout simples do menu para fácil navegação e monitoração 
com teclas de atalho para acesso imediato ao motor ou ao 
sistema de medição CA

 •  10,5-32 Vcc fornecendo um único módulo para abordar toda a 
linha de grupos geradores da FG Wilson

 •  Ampla linha de recursos padrão e opções para assegurar a 
configurar mais adquada às suas necessidades

•   Manutenção usando a norma EST

Características
•  Detecção de tensão RMS verdadeira
•  Link de dados CAN 1 para comunicação com motores 

eletrônicos, Link de dados acessórios CAN 2 (2.1 somente) 
para módulo adicionais

•  40 configuração de registro de eventos exclusivos incluindo 
o primeiro, o último e o número da ocorrência, bem como o 
registro de data e hora

•  Motor e monitoração CA
•  Display com dois idiomas (idioma do cliente e do técnico)
•  Até 5 canais de falha sobressalentes
•  Entrada do emissor configurável
•  Tecla dedicada para reiniciar todas as falhas e tecla de atalho 

para o menu principal
•  Teclas de operação, automática e de parada com LEDs 

indicadores
•  Controles e sistema de medição que reduzem os 

componentes e a fiação , ajudando a melhorar a 
confiabilidade e a manutenção

•  Proteção contra sobre/subfrequência e tensão do grupo 
gerador (1.1+ e 2.1 somente)

•  Conexão MODBUS para sistema de gerenciamento do prédio 
através do RS485 (2.1 somente)

• Sistema de medição de potência (2.1 somente)

Benefícios

PowerWizard 1.1+ é padrão na linha  
275 - 2500 kVA



PowerWizard
Opções de monitoração remota

Monitoração remota

O indicador do PowerWizard é uma unidade com tela de 
16 canais para monitorar remotamente o status dos grupos 
geradores FG Wilson de uma distância de até 240 metros.  
O indicador comunica-se via link de dados CAN 2 que, por 
padrão, acompanha os grupos geradores acoplado aos painéis 
de controle PowerWizard 2.0 ou 2.1.  

Cada um dos 16 canais no indicador tem dois LEDs para exibir 
o status e sinais de alarme diretamente dos painéis de controle 
PowerWizard 2.0 ou 2.1 no grupo gerador.  

Os canais pré-configurados vinculados a cada LED podem ser 
individualmente configurados usando a Electronic Service 
Tool (EST).  Isto permite que os operadores monitorem o 
status e os sinais de alarme do grupo gerador para adequar às 
necessidade específicas do local. 

Além do LED, o indicador inclui um alarme sonoro, um 
botão de reconhecimento de alarme e um botão de teste da 
lâmpada.

Painel PW
Códigos dos 

acessórios
Dimensões do indicador

A mm (pol.) B mm (pol.) C mm (pol.)

PW 2.1 ANN16 158 (6.22) 130 (5.12) 288 (11.34)
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C
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O módulo de interface de comunicação e o pacote de software 
da FG Wilson permitem que os operadores monitores e 
controlem todas as funções do grupo gerador a partir do painel 
de controle virtual em seus microcomputadores.

Dependendo da distância entre o operador e o grupo gerador, 
bem como do tipo de conexão disponível com o grupo 
gerador, são oferecidas duas opções:

•  Para distâncias até 1.000 metros, onde é conveniente ter 
uma conexão física, um grupo gerador pode ser monitorado 
usando o módulo de interface de comunicação e o 
pacote de software no microcomputador ou laptop do 
operador.  

•  Alternativamente, quando não for conveniente ter uma 
conexão física, a mesma funcionalidade de monitoração 
e controle está disponível, mas a comunicação entre o 
microcomputador ou o laptop e o painel de controle 
será feita através de um modem ou linha telefônica. 
Dependendo da distância entre o operador e o grupo 
gerador e o tipo de conexão disponível para vincular ao 
grupo gerador, duas opções são oferecidas

Controle e monitoração remotos

As opções de controle e monitoração remotos, através da 
internet, GSM e GPRS estão disponíveis com os painéis de 
controle PowerWizard 2.0 e 2.1.  Entre em contato com seu 
concessionário FG Wilson local para mais informações.
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PowerWizard 2.0/2.1

Via de conexão
Códigos dos acessórios do 

painel

PW2.1

Conexão física (Até 1.000 m) REM 1

Linha telefônica REM 2*

* O modem para conectar o microcomputador ou laptop do 
operador à linha telefônica não está incluído.

Nota: O microcomputador ou laptop não está incluído nas 
opções acima.
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Opções de controle e monitoração remotos


