
easYgen3200†

Painel de controle de sincronização

easYgen3200

•  Capaz do sincronizar até 32 grupos geradores em grupo a 
grupo, grupo a rede e vários grupos a rede configuração de 
redes

•  A flexibilidade do sistema aprimorado atende as 
especificações das necessidades dos clientes

•  Interface amigável de usuário através de LCD 5.7" interativo 
gráfico de 320 X 240 pixels

•  Navegação fácil do sistema através de teclas programáveis
•  Capacidade para vários idiomas: Inglês, chinês, francês, 

alemão, italiano, japonês, polonês, português, russo, 
espanhol, turco e finlandês

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

Características

•  Compartilhamento de energia e energia reativa até 32 
unidades incluindo partida/parada dependente de carga

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

•  Carregamento de base automático
•  Balanceamento das horas de operação
•  Controle de importação / exportação
•  Negociação de fechamento do barramento morto
•  Monitoração de ECU e gerenciamento de alarme, bem como 

partida/parada remota e comandos de controle
•  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
•  Painel de exibição remoto RP3000 disponível para 

gerenciamento e controle do chão-de-fábrica adjacente

Benefícios

O easYgen-3200 oferece controle e gerenciamento de energia líderes na indústria

O easYgen-3200 é uma unidade de controle versátil, que incorpora todas as características do easYgen-2500 
incluindo compartilhamento de carga avançada e é adaptável a cada aplicação.  As aplicações típicas incluem  
co-geração, standby, AMF, geração de energia no horário de pico, importação / exportação ou geração 
distribuída.  Este painel de controle é ajustável para a sincronia de até 32 grupos geradores operando no modo 
ilha, rede paralela e unidades múltiplas da rede operações paralelas.

†Disponível através Soluções de Energia



Grupo gerador
•  Sobretensão / subtensão e frequência

•  Detecção de barramento morto

•  Sobrecarga

•  Carga desbalanceada

•  Potência reversa / reduzida

•  Sobrecorrente de tempo

•  Sobrecorrente instantânea

•  Falha de aterramento medido

•  Rotação de fase

•  Fator de potência

Motor

•  Velocidade alta / baixa

•  Sobre/subtensão da bateria

•  Excitação auxiliar

•  Diferença velocidade / frequência

Rede principal

•  Sobretensão / subtensão e frequência

•  Desvio de fase

•  Campo de rotação

Entradas/Saídas (E/S)

•  Dois grupos separados de entradas de medição de tensão r.m.s 
trifásica verdadeira para o grupo gerador e redes, e tensão de 
barramento bifásico

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

•  Entrada de corrente r.m.s. monofásica verdadeira configurável 
livremente

•  1 entrada de velocidade (magnética / comutação)

•  10 entradas de alarmes discretas configuráveis

•  Até 12 entradas discretas programáveis

Proteção

•  Três entradas analógicas configuráveis

•  Duas saídas analógicas configuráveis

•  Duas redes de comunicação de barramento CAN (até 32 
participantes, isolados)

•  Duas portas seriais para suporte do Protocolo Modbus RTU, 
RS-485 e RS-232 (isolado)

easYgen3200


