SUPORTE. EM UM NÍVEL
TOTALMENTE NOVO.

Grupos Geradores Diesel de 56 a 75 kVA
Alimentados pelo Motor Cat® C3.3
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FILTROS
Os filtros do tipo cartucho, os filtros de ar de qualidade
industrial e os filtros de óleo e de combustível do tipo
recipiente são facilmente substituíveis, resultando em
uma manutenção mais fácil.
PAINEL DE CONTROLE
O painel de controle padrão EMCP 4.1 é totalmente equipado com todos os medidores
do motor, medidores de CA, relés de proteção e advertências para a maioria das instalações.
Um EMCP 4.2 opcional está disponível para obter mais funcionalidades.
FIAÇÃO
A fiação do motor de CC e a fiação do gerador de CA ficam separadas para permitir
maior segurança e estão contidas em cabos individuais resistentes a fluidos para garantir
a confiabilidade. Cada cabo termina no painel de controle com um conector multipino de
padrão industrial para facilitar a manutenção. Os acessórios do bujão e do soquete presos
mecanicamente proporcionam a inspeção e substituição dos sistemas de modo rápido
e conveniente. Os cabos são "chaveados" para impedir a instalação incorreta quando
uma manutenção é necessária.
DISJUNTORES
Disjuntor principal totalmente nominal, alojado em um compartimento de
chapa de aço isolado contra vibração, com placa de cobertura removível,
montado integralmente com grupo gerador. A área superior elétrica
superdimensionada está localizada logo abaixo do disjuntor e pode terminar
vertical e horizontalmente, o que proporciona flexibilidade de instalação.

REGULADOR DE TENSÃO
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O regulador totalmente vedado mantém com precisão a tensão de carga a ±0,5% tanto na condição sem carga
quanto na de carga total, fornecendo um nível de tensão constante que é importante para qualquer equipamento
sensível associado.
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Installation and service are made easy with oversized hinged or lift-off doors, excellent cable
access, purpose-designed drag points in the base, and a single-point lifting eye.

NOISE ABSORPTION AND SOUND ATTENUATION

PROJETADOS PARA DURAR.
Noise absorbent materials help make our sound attenuated generator set enclosures among
the quietest on the market. Smart design minimizes noise breakout for sound levels that are
typically less than 70 dBA@7 meters.

COMPARTIMENTO COM
ISOLAMENTO ACÚSTICO
DE NÍVEL 1 DE 56 A 75 KVA

A seleção de compartimentos com isolamento acústico para a faixa de potência
INTERNAL
EXHAUST
SYSTEM
de 56
a 75 kVA proporciona
maiorSILENCER
durabilidade, segurança
e conveniência.
The internal silencer system enhances generator set safety, aesthetics ,and silencer life on the
Criados
para durar,
esses compartimentos
com componentes
de aço galvanizado
full range
of enclosures
for our 56são
- 75fabricados
kVA generator
sets.
resistentes à corrosão e têm acabamento de pintura com revestimento em pó contra riscos e ferrugem
juntamente
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termoplásticos de alta qualidade, os quais são resistentes a intempéries
CONVENIENT
ACCESS
e estáveis
a
raios
ultravioleta.
To allow for faster, easier maintenance, all regularly serviced parts are located on one side and

Oferecendo um compartimento de baixo custo, robusto e seguro,
com isolamento acústico competitivo (63 a 72,6 dBA para modelos
de 50 Hz a 7 m/67,2 a 73,2 dBA para modelos de 60 Hz a 7 m),
esta é uma das opções disponíveis para modelos dentro da faixa
de grupos geradores de 30 a 220 kVA.
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30 - 220 kVA SOUND ATTENUATED
LEVEL 1 ENCLOSURE
Offering a cost effective, robust and secure enclosure with
competitive sound attenuation (63 - 72.6 dBA for 50 Hz models
at 7m / 67.2 - 73.2 dBA for 60 Hz models at 7m) this is one of the
options available for models within the 30 - 220 kVA range of
generator sets. Also available with a skid base option.

Offering a cost
competitive sou
at 7m / 67.2 - 73
options availab
generator sets.

CORROSION & DAMAGE RESISTANCE
The 56 - 75 DE
kVARUÍDOS
range also
features zinc phosphate
and polyester powder coating.
ABSORÇÃO
E ISOLAMENTO
ACÚSTICO

This range
of enclosures
airahandling
units
and corner posts
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2
Materiais
com absorção
de ruídoshave
ajudam
tornar nossos
compartimentos
do grupo
gerador
only)
made
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UV
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thermoplastic,
a
non-corrosive,
robust
material,
com isolamento acústico um dos mais silenciosos do mercado. O projeto inteligente minimizaproviding
additionaldeprotection
against
theque
elements
and during
transit.
All @
enclosures
a propagação
ruídos a níveis
sonoros
são, em geral,
inferiores
a 70 dBA
7 metros. for this range
have a base frame that is designed to overhang around the enclosure for maximum
protection
handlingDO
damage.
SISTEMA
DEagainst
SILENCIOSO
ESCAPE INTERNO
O sistema de silencioso interno melhora a segurança e a estética do grupo gerador e a vida útil
do silencioso em toda a linha de compartimentos para nossos grupos geradores de 56 a 75 kVA.

ESC PROVIDES PEACE OF MIND ON
A GLOBAL SCALE, KNOWING THAT
YOUR INVESTMENT IS PROTECTED
BY THE POWER OF CATERPILLAR,
WHEREVER YOU ARE.

ACESSO CONVENIENTE

Para permitir uma manutenção mais rápida e fácil, todas as peças reparadas regularmente estão
localizadas em um lado e são cobertas por enormes portas articuladas ou eleváveis. Um controle
de torre com uma porta articulada de altura total e uma chapa de vedação sobreposta removível
permite acesso completo ao cabo, tanto no sentido vertical quanto horizontal. A instalação do tubo
de combustível é feita por meio de orifícios de acesso dedicado localizados na parede lateral do tanque
de base, o que simplifica consideravelmente a instalação. Pontos de arrasto na estrutura de base e um
elevador de um único ponto interno permitem fácil manuseio.

RESISTÊNCIA À CORROSÃO E A DANOS

Com a Cobertura Estendida de Serviços de quatro anos oferecida em cada grupo
gerador na faixa de 56 a 75 kVA, você tem toda a durabilidade e confiabilidade
de que precisa com suporte incomparável integrado.
4
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Offering excellent sound attenuation (62.4 - 70.0 dBA for 50 Hz
models at 7m / 66.8 - 71.5 dBA for 60 Hz models at 7 m) the Level 2
enclosure is available for all models within the 24 - 220 kVA range.
For added protection this enclosure has high grade UV stable
thermoplastic corner posts and is available with a full range of
options including extended capacity dual wall fuel tank base,
rental pack, and CEE Form sockets.

• Peace of mind with four year protection
coverage for parts and labour expenses* at no
extra cost to your business.

6

QUANDO SE TRATA DE FORNECER ENERGIA
CONFIÁVEL PARA VOCÊ, A CATERPILLAR
TEM A SOLUÇÃO...

24 - 220 kVA SOUND ATTENUATED
LEVEL 2 ENCLOSURE

Benefits of ESC:

A faixa de 56 a 75 kVA também dispõe de revestimento por pulverização de poliéster e fosfato
de zinco. Essa faixa de compartimentos têm unidades de tratamento de ar e colunas de canto
(somente Nível 2) feitas a partir de termoplástico estável a raios ultravioleta, um material não
corrosivo e robusto que oferece proteção adicional contra os elementos e durante a movimentação.
Todos os compartimentos dessa faixa têm uma estrutura de base projetada para se sobressair
em torno do compartimento para oferecer máxima proteção contra danos durante o manuseio.

CCI Brochure_111114.indd 6

56 - 75 k
LEVEL 1
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• Confidence that repairs are conducted by
expert Caterpillar trained technicians using
Para fornecimento de soluções de energia confiáveis para cada tipo de
negócio,
a faixa
de 56
a 75 kVA foi criada, projetada e fabricada a fim de
genuine
Cat
parts.
CCI Brochure_111114.indd 7
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oferecer um excelente desempenho, mesmo nas condições mais exigentes,
e fornecer energia confiável, limpa e econômica.

• Assurance that your investment will continue
Respaldado por uma promessa, cada grupo gerador de standby
run at itsdeoriginal
specifications,
éto
acompanhado
quatro anosoperating
da Cobertura Estendida
de Serviços
(ESC, Extended Service Coverage), que protege o investimento inicial e garante
meeting all requirements for safe use and
sua tranquilidade. Também disponível como uma opção para aplicações de
CCI Brochure_111114.indd
serviço
contínuo, a ESCcompliance.
oferece proteção adicional ao longo e além do período
environmental

7

de garantia da Caterpillar e é totalmente extensível e flexível para atender às
suas necessidades contínuas, durante toda a vida útil do suporte.

• Lifetime support with rolling ESC available
Comprometido com seu sucesso, o revendedor Cat local está sempre
the lifeumofconjunto
yourabrangente
generator
set de ciclo
àthroughout
dis posição para fornecer
de serviços
de vida completo, começando com a entrega rápida do grupo gerador
pronto
funcionar.
For
fullpara
details
on Extended Service Coverage*,

please contact your local Cat dealer.
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Modelo
de Grupo
Gerador
DE56AE0

DE75AE0

Código do Código de
Recurso
Tensão

Prime

Standby

(kVA)

(ekW)

(kVA)

(ekW)

C03DG70

50H0380

45

36

49

39

C03DG71

60H0220

50

40

56

45

C03DG72

60H0208

50

40

56

45

C03DG73

50H0380

60

48

65

52

C03DG74

60H0220

68

55

75

60

C03DG75

60H0208

68

55

75

60

Comprimento

Largura

Altura

Peso

(mm)

(pol)

(mm)

(pol)

(mm)

(pol)

(kg)

(lb)

1.680

66,1

760

29,9

1.333

52,5

814

1.795

1.680

66,1

760

29,9

1.333

52,5

811

1.788

Recursos Padrão
• Óleo lubrificante do motor

• Tubulação de dreno do óleo com válvula

• Disjuntor de 3 polos

• Filtro de ar com elemento
de descarte simples
• Painel de controle EMCP 4.1

• Líquido Arrefecedor de Vida Útil
Prolongada da Cat

• Silencioso industrial (10 dBA)

• Radiador e ventilador de
arrefecimento com protetores
• Tubulação de dreno do líquido
arrefecedor com válvula

• Aço moldado na base com tanque
de combustível de 8 horas integrado
de parede simples
• Bateria de 12 V com rack e cabos
• Proteção IP23 para o gerador

Recursos Opcionais
• Cobertura Estendida de Serviços
• Compartimento com isolamento
acústico de Nível 1 (galvanizado)
• Certificação CE
• Painel de controle EMCP 4.2

• Base arrastável para grupos geradores
abertos e fechados de Nível 1

• Alarme de nível baixo de combustível

• Silencioso residencial (25 dBA)

• Carregador de bateria estático

• Ligação Neutro-Terra

• Aquecedor do líquido arrefecedor
• Desligamento do nível baixo
do líquido arrefecedor

OFERTAS DE PAINEL DE CONTROLE CAT
Nosso painel de controle EMCP 4.1 oferece medição de CA,
transmissão protetora, bem como controle e monitoramento
do motor e do gerador. Nosso painel de controle EMCP 4.2
oferece a você a mesma instrumentação, desligamentos/alarmes
e comunicação de alta qualidade opcionais para monitoramento
e controle remotos, comandando até oito grupos geradores com
um painel de controle da tela do computador virtual.

EMCP 4.1
Painel de controle digital com proteção avançada
EMCP 4.2
Painel de controle digital com proteção avançada
e comunicações remotas

Cada um tem a flexibilidade modular de ser facilmente
intercambiável, com dimensões e hardware similares. O EMCP
4.2 também permite a comunicação de protocolo aberto garantir
a compatibilidade de monitoramento remoto com a maioria dos
sistemas de controle de gerenciamento predial ou de supervisão.
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Estamos aqui para oferecer energia confiável a todas as operações. O revendedor
Cat está equipado com uma gama completa de produtos, serviços e experiência
incalculável para manter o grupo gerador no qual você confia atualmente
o equipamento que você poderá confiar daqui a 20 anos.
Para encontrar o revendedor mais próximo de você, acesse www.cat.com

Saiba mais em cat.com
*Para obter especificações completas, entre em contato com o revendedor Cat local.
LPYE0025-00
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