Painel automático para grupo
gerador
O DST2600 é um painel de controle e gestão compacto e econômico para grupos
geradores com potência de até 40kVA (400V trifásico a 63A), ou 24kVA (220V
trifásico a 63A).
DST2600 integra todas as funções de um painel tradicional para grupos de emergência:
controlador microprocessado AMF com funções de proteção de motor e do alternador,
sistema de comutação automática de redes, mantenedor de carga para bateria do
motor, atuadores elétricos de gestão do motor, sistema para visualização das medidas
elétricas e físicas. Pode ter disjuntor magneto térmico.
As principais medidas elétricas são True RMS, e todas são realizadas para cada
fase; por isso pode ser calculada e exibida a potência do gerador e o totalizador de
Energia Elétrica.
Produto compacto, leve e de simples instalação.
Apesar do preço muito baixo, este produto tem toda a qualidade técnica de um
painel tradicional. Garantido pela SICES com 35 anos de experiência para
garantir seu sucesso.

Contador de Horas (aluguel, manutenção) e de Acionamentos
OFF/RESET/PROGRAM: o funcionamento do motor é
inibido. Com o motor em funcionamento, colocando o seletor
em OFF, é ativada automaticamente a sequência de parada.
Os alarmes são reinicializados e é habilitada a função de
programação.
A função de programação (PROGRAM) permite a programação
dos valores e parâmetros disponíveis. O acesso a esta função
pode ser protegido por uma ou mais senhas.
MANUAL: estão habilitados os comandos de arranque
(START) e parada (STOP) manual do motor. As proteções do
grupo são ativadas. O comando de arranque, com motor
ligado, é desativado automaticamente.
AUTOMÁTICO: Arranque automático após a ocorrência de
uma anomalia da tensão da Rede. A ligação do motor ocorre
com tentativas intervaladas de pausas. Em caso de nãoarranque há uma sinalização ótica e sonora com o bloqueio do
equipamento, a fim de evitar a descarga da bateria. Uma vez
que o motor esteja ligado, o motor de arranque é
automaticamente desligado. Nas condições nominais, o motor e
o gerador são automaticamente protegidos por proteções
adequadas. Com o retorno da tensão da rede depois da falha, o
grupo é automaticamente desligado (depois de um tempo de
esfriamento) e a carga é novamente alimentada pela rede.
Essa é a típica função de Emergência.
TEST: Permite o arranque automático do grupo
periodicamente com habilitações das proteções. É excluída a
comutação da rede ao grupo.
Esta função é ativada pressionando o botão AUTOMÁTICO
junto aos botões START e STOP .

Voltagem da rede
L1-L2, L2-L3, L3-L1
Máxima voltagem fase—neutro < 300Vac cat. IV
Voltagem do alternador
L1-L2, L2-L3, L3-L1, TRUE RMS.
Máxima voltagem fase—neutro < 300Vac cat. IV
Corrente elétrica do alternador :
L1, L2, L3, TRUE RMS
Máxima corrente nominal: 63Aac
Sobrecarga até 4x5Aac (senoidal)
Frequencímetro alternador:
Resolução = 0.1 Hz.
Voltagem baterias:
Resolução = 0.1V
Pressão de óleo:
VDO 0-10 Bar, VDO 0-5 Bar ou Veglia 0-8 Bar
Termômetro de agua:
VDO, VEGLIA, BERU
Nível de combustível:
VDO, Veglia

Potencia ativa, reativa e aparente,
Fator de potencia: total e de cada fase
Totalizador de Energia Ativa e Reativa

Sobre velocidade, temperatura da agua, pressão de óleo, nível
de combustível, voltagem da bateria, correia quebrada, máxima
potencia, falha do motor de arranque.

Sub frequência (81U), Sobre frequência (81O), Sub tensão (27),
Sobre tensão (59), sobre corrente em função do tempo (51),
sobre corrente instantânea (50), Desequilíbrios de corrente (46),
Falha nas condições nominais (47).

Sirene para alarmes integrado
6 entradas digitais configuráveis
1 saída a relé 3A configurável
2 saídas a relé 40A comando eletroválvulas e acionamento

O circuito de potencia disponibilizado como segue:
 2 Contatores Inter bloqueado para gestão da comutação: 4
poles (25A ÷ 63A)
 1 Disjuntor automático 4 polos (opcional) para proteção.
Neste último caso, são fornecidos três transformadores de
corrente de tamanho adequado .

O painel de controle inclui como recursos padrão:
 Microprocessador AMF + ATS controlador
 Mantenedor automática da bateria
 Alimentação 127/230V para o pré-aquecimento do motor
 Alarme acústico.
 Teste periódico automático programável.
 Relatório de eventos especiais e relógio em tempo real
digital incorporado no controlador de microprocessador

 1 Porta serial RS232 Modbus RTU.
Opcionais:
 Rewind para controladores GSM/GPRS/GPS
 Conversor serial RS232/485/USB
 Placa de interface de rede Ethernet através de "Gateway
Modbus TCP/IP RTU"
 Modem GSM
 Conversor RS482/RS232/USB
 Software de supervisão para Windows













Códigos diagnósticos do motor
Teste periódico
Relógio com calendário
Gravação de eventos e datas
Gestão de pré-aquecimento da água do motor
Arranque e parada do motor remoto
Aviso de manutenção
Aviso sonoro integrado
Acesso protegido por senha para ajustar os parâmetros de
funcionamento
LCD: transflectivo com retro iluminação LED
Dispositivo Multi-idioma: ITA, UK

Tensão elétrica nominal: 220-400 Vac 50/60Hz (24-40

kVA)
Corrente elétrica nominal: 60 Aac
Tensão elétrica auxiliar: 10…15 Vdc (12Vdc)
LCD: transflectivo com retro iluminação led
Temperatura de operação: de -20 °C até 60 °C
Peso: 7 Kg (8 Kg com disjuntor)
Dimensões: 430X310X135 mm (HxLxP)
Grau de proteção: IP40
Conformidade à norma EN60439-1

