GC315
Controlador para grupos geradores baseado em
microcontrolador automático após falha da rede elétrica (AMF),
ideal para todas as aplicações de grupos geradores ATS+AMF
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DESCRIÇÃO
Controlador de arranque automático do grupo gerador e com capacidade AMF com monitorização das tensões de rede elétrica trifásica (RMS) e das tensões e das correntes de geradores trifásicos (RMS). Interface
CANBUS J1939 integrada nos motores eletrónicos e interface tradicional para os motores não eletrónicos.
O GC315 é adequado para gerir as aplicações de geradores trifásicos mais comuns (geradores únicos em
espera e com motor primário único).
A elevada capacidade de entrada e saída, com interfaces de comunicações opcionais (versões Plus e Link
compatíveis com 5G), faz com que este controlador de grupos geradores únicos seja extremamente eficiente.
O GC315, com um ecrã de contraste autoajustável e uma interface intuitiva, fornece-lhe uma visualização
instantânea das medições e dos alarmes provenientes do grupo gerador.
Os parâmetros ajustáveis do controlador permitem a utilização deste dispositivo tanto para tarefas padronizadas como personalizadas e podem ser definidos diretamente com o teclado do controlador ou ao utilizar a
ferramenta de software gratuita (BoardPrg3), disponível no site da SICES.
Uma versão com monitorização GPRS/GPS incorporada (GC315Link 5G) é particularmente útil para aplicações
móveis ou de aluguer, em que são necessários o acompanhamento e a monitorização dos recursos.
O GC315Link 5G possui um modem 5G global com uma funcionalidade de recuperação de falhas 2G global, que
inclui também o sistema de localização GNSS (GPS/GLONASS/BD) para proporcionar uma solução de elevada
disponibilidade com precisão e desempenho líderes do setor.

Em todas as versões, o GC315 tem capacidade para medir a frequência da alimentação da rede elétrica e
calcular a sua potência, também quando a carga está ligada à própria rede elétrica. Também tem capacidade
para medir o neutro da rede elétrica e as tensões do gerador.
Graças aos botões separados, um para o MCB (disjuntor da rede elétrica) e outro para o GCB (disjuntor do
gerador), o controlo do grupo gerador no modo manual torna-se mais fácil.
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ENTRADAS/SAÍDAS E FUNÇÕES AUXILIARES

8 +1 entradas digitais
programáveis

8 saídas digitais

3 entradas analógicas

Controlo de lógicas
AND/OR

Registo de histórico
de eventos

16 calendários /
4 temporizadores

Porta USB

RS232
Versões Plus e Link

RS485
Versões Plus e Link

Ligação Ethernet
Versão Plus

GPRS/GPS
Versão Link

TIER 4 final
FASE V

Detalhes:
• 8 + 1 entradas digitais (1 para o botão de paragem de emergência)
• 3 entradas analógicas, que se não utilizadas podem ser utilizadas como
Compatível com 5G
Versão Link

entradas digitais não isoladas + 1 entrada para D+ (se não for utilizada
desta forma, pode ser utilizada como digital)

•
•
•
•

2 relés auxiliares (5 A) para o solenoide de combustível + arranque
4 saídas estáticas digitais
2 relés (10 A) para a gestão de mudança de potência
Estão disponíveis entradas e saídas adicionais com as lógicas AND/OR
para funções selecionáveis

Como opção:
• 32 E/S digitais adicionais configuráveis, com módulo DITEL
• 10 entradas analógicas adicionais configuráveis para PT100 (DIGRIN),
termopares (DITHERM) ou 0–10 mA e 0–20 mA (DIVIT)

• 10 entradas analógicas adicionais predeterminadas apresentadas no
protocolo CANBUS J1939

• 4 saídas analógicas adicionais configuráveis (DANOUT)
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FUNCIONALIDADES
PRINCIPAIS

>> Sistemas de controlo remoto
>> Leituras do valor eficaz (RMS) real das tensões da rede elétrica e das
tensões e das correntes do gerador. Medição de neutro incluída.

>> Medições das potências ativa, reativa e aparente
>> Medição da frequência e da potência da entrada de alimentação da rede
elétrica

>> Medição da velocidade do motor por frequência, aceleração ou W
>> 8 entradas programáveis e 8 saídas programáveis
>> Medição adicional da corrente de neutro ou da proteção contra falhas de
ligação à terra (50N + 64)

>> Ecrã com contraste autoajustável ou ajustável manualmente com base
na temperatura

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
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Interface CAN J1939 e MTU MDEC isolada e autoalimentada
Porta série USB
Porta série RS232 com protocolo MODBUS RTU
Porta série RS485 isolada com protocolo MODBUS RTU
Interface Ethernet com protocolo MODBUS TCP
Modem GPRS
Ligação possível ao software SIMONE
Relógio de tempo real com bateria recarregável
Gravação de eventos e dados
Ferramenta de monitorização gratuita SICESSupervisor3

MEDIÇÕES
Tensões da rede elétrica:

L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1, medições do valor eficaz (RMS)
real. Tensão máx. Lx-N <300 V CA, cat. IV
Opção de 100 V disponível a pedido.

Tensões do gerador:

L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1, medições do valor eficaz (RMS)
real; tensão máx. Lx-N <300 V CA, cat. IV
Opção de 100 V disponível a pedido.

Correntes do gerador:

Medidor de frequência do gerador
e da alimentação da rede elétrica:
Voltímetro da bateria:
Manómetro de pressão do óleo:

Termómetro da água ou do óleo:
Nível de combustível:
Conta-rotações do motor:

D+

L1, L2, L3, N (*), medições do valor eficaz (RMS) real. Corrente nominal:
Sobrecarga de corrente mensurável de 5 A CA: 4 x 5 A CA (sinusoidal).
(*) Corrente de neutro do gerador como alternativa à proteção diferencial ou medições da potência da rede elétrica do CT (de série) ou do
toroide (opção).
Resolução = 0,1 Hz. Precisão = ± 50 ppm, ± 35 ppm/°C (normal).
Resolução = 0,1 V.
VDO 0–10 bar, VDO 0–5 bar, Veglia 0–8 bar (curva ajustável com base
nos sensores disponíveis).
VDO, Veglia, BERU (curva ajustável com base nos sensores disponíveis).
VDO, Veglia (curva ajustável com base nos sensores disponíveis).
Por aceleração. Número de dentes programável. O sinal W pode utilizar
a mesma entrada.
para a medição da tensão do alternador e do carregador da bateria

As medições da potência e do fator de potência estão disponíveis como uma medição
total e também para cada fase.
Os valores máximos da potência e das correntes atingidos são registados com data
e hora.
Estão disponíveis medições adicionais com base na interface CAN J1939 isolada e
autoalimentada.
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PROTEÇÕES

Estado

•
•
•
•
•
•

Rede elétrica ativa
Gerador ativo
Contactor da rede elétrica fechado
Contactor do gerador fechado
Motor a funcionar
Motor a arrefecer

Proteções do gerador

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subfrequência (81U)
Sobrefrequência (81O)
Subtensão (27)
Sobretensão (59)
Perda de excitação (reativa inversa 40)
Sobreintensidade em função do tempo (51)
Sobreintensidade de fase com limitação/controlo de tensão (51 V)
Sobreintensidade instantânea (50, 50 V)
Sequência de fases (47)
Desequilíbrio de corrente e tensão (46/47)
Proteção diferencial (87N)
Proteção contra falhas de ligação à terra (50N/64)
Sequência negativa (46-I2)

Proteções do motor

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Reserva de combustível
Nível mín./máx. do combustível
Tensão mín./máx. da bateria
Pressão mín./máx. do óleo
Temperatura mín./máx. do líquido de refrigeração e do óleo
Potência máxima (32)
Fecho do contactor da rede elétrica ou falha no contactor do grupo
gerador
Rotação excessiva do motor
Velocidade excessiva pela frequência, pela aceleração ou por W do
gerador
Rotura da correia.
Condições de funcionamento não alcançadas
Corrente auxiliar mín./máx.
Paragem de emergência

•
•
•

Tensão mín./máx. da rede elétrica (27/59)
Frequência mín./máx. da alimentação da rede elétrica (81U/81O)
Falha da rede elétrica

•
•

Proteções da rede elétrica

É utilizado um conjunto de LED de elevada eficiência para sinalizar o estado da corrente do grupo gerador e para a visualização de alarmes ocorridos.
Por meio de mensagens de texto, é possível compreender o tipo de alarme/paragem
ocorrido.
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FUNÇÕES
INCORPORADAS

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Códigos de diagnóstico do motor
Relógio de tempo real com bateria de lítio recarregável interna
Teste periódico
Contador de horas para o plano de manutenção
Contadores de arranques com contadores de atrasos nas rotações.
Contador diário com calendário incorporado para a manutenção
Calendário semanal e mensal inteligente para selecionar dias específicos
do ano

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Dispositivo multilingue
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Hora de verão automática configurável
Lógicas AND/OR e temporizadores configuráveis.
Arranque e paragem remotos
Registo de 126 eventos
Gestão da bomba de combustível
Gestão do pré-aquecimento e do aquecedor do líquido de refrigeração
Função de substituição
Alarme sonoro incorporado
Possibilidade de personalização gráfica com custos baixos
Programável pelo computador ou pelo teclado do controlador
Atualização remota do firmware
Comunicação por SMS
NTP, DHCP e DNS
1 limiar como deslastre de carga

Os idiomas de apresentação disponíveis são os seguintes:
IT, EN, FR, RU, ES, PT-BR.

COMUNICAÇÕES
GC315

•
•

1 porta USB
1 interface CANBUS J1939 e MTU MDEC isolada

GC315Plus

•
•
•
•
•
•

1 porta USB
1 porta série RS232 Modbus RTU
1 porta série RS485 Modbus RTU isolada
1 porta RJ45 como interface Ethernet Modbus TCP
1 interface CANBUS J1939 e MTU MDEC isolada
ANTENA GPRS ou GPRS+GPS como opção

GC315Link

•
•
•
•
•
•
•
•

1 porta USB
1 porta série RS232 Modbus RTU
1 porta série RS485 Modbus RTU isolada
1 interface CANBUS J1939 e MTU MDEC isolada
Modem GPRS
Antena GPS
Sensor de movimento, acelerómetro e giroscópio
Conformidade com a norma CE1588

Como opção

•
•

REWIND – Dispositivo GPRS/GSM/GPS
DANCE – Interface Ethernet

O GC315Link e o GC315Plus proporcionam uma interface direta com o software SIMONE para monitorização em tempo real, sem dispositivos externos.

DADOS TÉCNICOS

>> Tensão de alimentação: 7–32 V CC
>> Consumo de energia: normalmente, inferior a 2 W (modo automático,
em espera, AMF ativo, modo económico da iluminação do LCD ativo)

>> Frequência de funcionamento: 50 Hz ou 60 Hz
>> Intervalo de medição da tensão: 30–520 V L-L (50 Hz), 35–520 V L-L (60
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
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Hz)
Temperatura de funcionamento: -25 °C a +60 °C
LCD com retroiluminação
Grau de proteção: IP65 (junta incluída)
Peso: 600 g
Dimensões gerais: 244 (L) x 178 (A) x 40 (P) mm
Recorte do painel: 218 (L) x 159 (A) mm
Dimensões do ecrã: 70 x 38 mm, 128 x 64 píxeis
Função específica para o mercado francês: EJP/EJP-T
CEM: em conformidade com a norma EN 61326-1
Segurança: em conformidade com a norma EN 61010-1
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