GC400
Controlado de grupos geradores para aplicações
síncronas/em paralelo
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DESCRIÇÃO
O GC400 é um controlador completo, especialmente indicado para a gestão de diferentes tipos de aplicações
síncronas/em paralelo, em particular para centrais elétricas de MPM (múltiplos motores primários) e MSB
(múltiplos em espera), em que é necessária a sincronização de vários grupos geradores.
A conceção do GC400 permite uma instalação fácil e rápida, graças à partilha de carga interna e ao sincronizador.
A versão GC400Mains é o controlador perfeito para as instalações em que é necessária sincronização inversa
para evitar qualquer queda de tensão da carga.
Em ambos os casos, estão incluídas todas as proteções e funcionalidades.
Não são necessárias chaves eletrónicas (dongles) adicionais.
Todas as versões do GC400 possuem uma interface direta pela CAN J1939 com uma vasta gama de motores
eletrónicos (Volvo Penta, Scania, Perkins, MTU, Deutz, Cummins, John Deere, Caterpillar e outros) e também
podem ser utilizadas com motores tradicionais por meio dos sensores analógicos incorporados.
Este controlador pode ser combinado com todos os controladores SICES, como o GC600 e o DST4602Evolution.
Todos os parâmetros podem ser definidos diretamente com o teclado do controlador ou, em alternativa, ao
utilizar a ferramenta de software gratuita (BoardPRG3), disponível no site da SICES.
O ecrã é uma interface intuitiva, útil para uma visualização rápida das medições e dos alarmes provenientes
do grupo gerador.
Os registos DTC e de eventos podem ser acedidos no painel dianteiro e lidos no ecrã.
O GC400 suporta várias interfaces de comunicação para controlo local ou remoto.
Uma versão com monitorização GPRS/GPS incorporada (GC400Link) é particularmente útil para aplicações
móveis ou de aluguer, em que são necessários o acompanhamento e a monitorização dos recursos.
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ENTRADAS/SAÍDAS E FUNÇÕES AUXILIARES

8 entradas digitais

8 saídas digitais

3 entradas analógicas

2 saídas analógicas

Controlo de
lógicas AND/OR

Registo de histórico
de eventos

Porta USB

RS232

RS485

Ligação Ethernet
Apenas GC400

GPRS/GPS
Versão Link

TIER 4 final
FASE V

•
•

8 entradas digitais com isolamento ótico.
3 entradas analógicas, incluindo pressão do óleo, temperatura do óleo, temperatura do
líquido de refrigeração e nível de combustível, que também podem ser utilizadas como

Compatível com 5G
Versão Link

entradas digitais ou entradas analógicas resistivas de tensão.

•
•

2 saídas analógicas isoladas para a regulação da frequência e da tensão.
8 saídas digitais.

Comunicação:
2 portas-série MODBUS RTU: RS232 e RS485 isolada
1 porta Ethernet de 10/100 Mbps (GC400)
1 FUNÇÃO USB para a configuração
Modem GPRS compatível com 2G/4G/5G (GC400Link).
Interfaz directa con SIMONE para supervisión remota de la planta
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>> Leituras do valor eficaz (RMS) real das tensões e das correntes do gerador.

FUNCIONALIDADES
PRINCIPAIS

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

Gestão de cargas

Medição de neutro incluída.
Medição adicional da corrente de neutro ou da proteção contra falhas de ligação
à terra.
Medições das potências ativa, reativa e aparente.
Medição da velocidade do motor por aceleração, frequência ou W.
Ecrã com contraste autoajustável ou ajustável manualmente com base na
temperatura.
Interface CAN J1939 e MTU MDEC isolada e autoalimentada.
Interface com motores MPU tradicionais.
USB, portas série RS232 e RS485 isolada com protocolo MODBUS RTU, e interface
Ethernet com protocolo MODBUS TCP.
Relógio de tempo real com bateria.
Gravação de eventos e dados.
Sistemas de monitorização SIMONE e SicesSupervisor para controlo remoto
(disponível aplicação para iOS e Android).

Em caso de vários grupos geradores ligados no mesmo barramento, é possível definir
diferentes lógicas de arranque/paragem automáticas para os grupos geradores, com
base na exigência de carga.
Em detalhe:

•
•
•
•
•
•

Definição manual do grupo gerador principal por meio de um interruptor seletor
no painel de controlo.
Rotação automática do grupo gerador principal numa hora predeterminada do dia.
Rotação automática do grupo gerador principal após o decurso de um período de
tempo.
Atribuição de prioridade manual a cada grupo gerador.
Equalização automática das horas de funcionamento.
Seleção automática da melhor combinação de grupos geradores (consoante as
potências nominais) para o fornecimento da carga. (função disponível para um
máximo de cinco grupos geradores).

Partilha de carga

A partilha de carga é realizada por meio da interface CAN.
O GC400 controla a velocidade e a tensão para que existam as mesmas percentagens
de potência entre os grupos geradores.

Modulação da potência

O GC400 comanda o regulador de velocidade para controlar a potência ativa.
Para motores eletrónicos, está disponível uma interface CAN para a regulação da
velocidade e, para os motores tradicionais, está disponível uma interface analógica
específica.

Regulação da
potência reativa
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O GC400 controla o AVR diretamente para gerir a potência reativa.

MEDIÇÕES
Tensões da rede elétrica
/ do barramento:

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/do barramento:
Voltímetro da bateria:

L1, L2, L3, N (*).
Medições do valor eficaz (RMS) real.
Corrente nominal: 5 A CA.
Sobrecarga de corrente mensurável: 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.

Manómetro de pressão do óleo:

Estão disponíveis configurações para os sensores mais utilizados.

Termómetro da água ou do óleo:

Estão disponíveis configurações para os sensores mais utilizados.

Nível de combustível:
Conta-rotações do motor:

D+

Estão disponíveis as configurações para os sensores mais utilizados.
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 das potências e do fator de potência estão disponíveis como uma medição total e também para cada fase.
O valor de pico da potência e das correntes é armazenado com data e hora.
Estão disponíveis medições adicionais com base na interface CAN J1939 isolada e autoalimentada.
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PROTEÇÕES
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Estado

•
•
•
•
•
•
•

Rede elétrica ativa/desativada.
Gerador ativo.
Estado do GCB.
Estado do MCB (apenas para o GC400Mains).
Barramento ativo.
Motor a funcionar.
Motor a arrefecer.

Proteções do gerador

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corrente auxiliar máx.
Subfrequência (81U).
Sobrefrequência (81O).
Subtensão (27).
Sobretensão (59).
Potência inversa (32P).
Perda de excitação (reverse reactive 40).
Sobreintensidade em função do tempo (51, 51 V).
Sobreintensidade instantânea (50, 50 V).
Sobrecarga do gerador (pelo contacto externo do disjuntor)
Synchro-check (25).
Sequência de fases (47)
Desequilíbrio de correntes e tensões (46/47).
Proteção diferencial (64).
Proteção contra falhas de ligação à terra (50N)
Sequência negativa (46-I2)

Proteções do motor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reserva de combustível.
Nível mín./máx. do combustível.
Falha da bateria (tensão mín./máx.).
Pressão mín./baixa do óleo.
Temperatura mín./máx. do líquido de refrigeração e do óleo.
Falha no fecho do contactor da rede elétrica ou do grupo gerador.
Rotação excessiva do motor.
Rotura da correia.
Condições de funcionamento não alcançadas.
Paragem de emergência
Potência máx.

Proteções da rede elétrica

•
•
•
•
•
•

Taxa da mudança de frequência (81R ROCOF).
Mudança de vetor.
Subtensão (27).
Sobretensão (59).
Subfrequência (81U).
Sobrefrequência (81O).

FUNÇÕES
INCORPORADAS

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

Dispositivo multilingue

Código de diagnóstico do motor.
Teste periódico.
Relógio de tempo real com bateria de lítio recarregável interna.
Gestão da bomba de combustível.
Registo de 126 eventos.
Gestão do pré-aquecimento e do aquecedor do líquido de refrigeração.
Arranque e paragem remotos.
Função de substituição.
Contador de horas para o plano de manutenção.
Contador diário com calendário incorporado para a manutenção.
Alarme sonoro incorporado.
Medição da velocidade do motor por aceleração, frequência ou W.
Programável pelo computador ou ao utilizar o teclado do controlador.
Atualização remota do firmware.
Comunicação por SMS.
Está disponível suporte para DHCP, DNS, NTP e SNMP.
1 limiar como deslastre de carga.
Regulação ativa e reativa interna.
Partilha de carga interna
Sincronizador interno.
Gestão eficiente de cargas adequada para instalações compostas por grupos
geradores com diferentes potências.
Interface CAN para ligação da ECU (J1939 e MTU MDEC).
Interface CAN isolada para a aplicações PMCBUS (PARTILHA DE CARGA e gestão
em paralelo).
Até 16 grupos geradores ligados em conjunto.
Até 4 configurações alternativas.
Configuração fácil das instalações.
3 níveis de reserva de potência para mudanças de carga imprevistas.
Rampas de carga e descarga.
Em caso de vários grupos geradores em paralelo à rede elétrica, em que é
necessária a sincronização inversa, é preciso utilizar um GC400 para cada grupo
gerador + um MC400 para a gestão do MCB.

Os idiomas de apresentação disponíveis são os seguintes:
Inglês, italiano, francês, russo, espanhol e português do Brasil.
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COMUNICAÇÕES

GC400 / GC400Mains

•
•
•
•
•
•

1 porta USB.
1 porta série RS232 Modbus RTU (suporte para modem externo).
1 porta série RS485 Modbus RTU isolada.
1 porta RJ45 como interface Ethernet TCP/IP.
1 interface CANBUS J1939 e MTU MDEC isolada.
1 interface CANBUS (PMCBUS) adicional para a partilha de carga.

GC400Link

•
•
•
•
•
•

1 porta USB.
1 porta série RS232 Modbus RTU.
1 porta série RS485 Modbus RTU isolada.
1 interface CANBUS J1939 isolada.
1 interface CANBUS (PMCBUS) adicional para a partilha de carga.
Modem GPRS/GPS (compatível com 2G/4G/5G).

Como opção

•
•

REWIND – Dispositivo GPRS/GSM/GPS (SMS no caso de alarmes/avisos).
Modem PSTN (transmissões de dados no caso de alarmes e avisos).

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 ou 60 Hz
LCD com retroiluminação
Temperatura de funcionamento: -25 °C a 60 °C
Teste de resistência de componentes a 50 °C durante 48 h com relatório de teste
para cada controlador

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
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Grau de proteção: IP65 (junta incluída)
Peso: 750 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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