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DADOS BÁSICOS DE SEGURANÇA

 
A garantia de segurança dos operadores, a correta instalação deste equipamento e sua 
preservação, deverão ser tomados os devidos cuidados:

-Os serviços de instalação e manutenção deverão ser executados somente por pessoas 
qualificadas, autorizadas pelo fabricante e com a utilização dos equipamentos apropriados;
 
- Para proceder com a instalação, manuseio e parametrização correto deste produto, deverão ser 
observados tanto o manual de instrução quanto a etiqueta de identificação.

- Todas as devidas precauções contra quedas, choques físicos e/ou riscos à segurança dos 
operadores e do equipamento deverão ser tomadas;

- Antes de iniciar qualquer procedimento desconecte a alimentação geral e aguarde a parada 
total da máquina, isto inclui também os conectores de comandos. Não encoste nos conectores de 
entradas e saídas pois as tensões podem ainda estarem presentes mesmo após tirar a 
alimentação e mantenha-os sempre isolados do restante do circuito principal do gerador.

- Todo equipamento eletrônico é sensível a eletricidade estática, alguns componentes são mais 
sensíveis do que outros. Alguns cuidados devem ser tomados para evitar os danos causados por 
eletricidade estática, como, antes de aplicar o regulador de tensão, descarregue a eletricidade 
estática armazenada em seu corpo, segurando em um objeto de metal aterrado; E também evitar 
roupas feitas de materiais sintéticos, prefira algodão, que não armazenam cargas elétricas 
estáticas.
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ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

Para armazenar o regulador de tensão por um determinado período de tempo que antecede a sua 
instalação, deverão ser tomados os seguintes cuidados:

- O equipamento deverá ser mantido na sua embalagem original ou outra que o proteja contra 
danos mecânicos, temperatura e umidade excessivas para evitar a oxidação de contatos, danos 
a circuitos integrados ou outros danos gerados por má conservação;

- O equipamento devidamente acondicionado deverá ser confinado em local seco e ventilado, 
onde não ocorra a incidência direta dos raios solares, nem de chuva, vento e outros, garantindo 
assim a manutenção de suas características funcionais;

- Após embalagem e acomodação de tal forma que não receba diretamente vibrações e impactos 
sofridos durante o transporte, este estará liberado a ser transportado pelos diferentes meios de 
transportes existentes.

O não seguimento das recomendações acima, eximi a empresa fornecedora do equipamento de 
quaisquer responsabilidades pelos danos decorrentes, bem como também gera  a perda da 
garantia sobre o equipamento ou parte danificada. 
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ONDE POSSO INSTALAR ESTE EQUIPAMENTO?

Este equipamento poderá ser instalado:

 - Caixa de ligação do gerador;

 - Painel externo ligado ao gerador;

 - Qualquer local adequado e protegido do ambiente externo e próximo ao gerador;

Equipamento desenvolvido para instalação em ambiente fechado, não poderá ser instalado em 
céu aberto, devido condições de clima como chuva podendo oxidar os terminais de contato, 
gerando mal funcionamento do regulador e conseqüentemente do gerador também.

Acessórios como por exemplo potenciômetro externo, chaves, disjuntores, deverão ser 
instalados próximo ao equipamento e em local de fácil acesso.
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1. INTRODUÇÃO

Os reguladores G-AVR7 são equipamentos analógicos desenvolvidos para regular a tensão de saída 
de Geradores Bruschless CA controlando automaticamente a corrente e a tensão de excitação.

2. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

2.1. Especificações Técnicas 

        

* Item não incluso

2.2. Nomenclatura 

 G-AVR7-XX
                             
    
    P=Paralelo ou S=Singelo
    Corrente de Excitação
    Linha do Regulador de Tensão
    Fabricante Geragam Indústria Eletroeletrônica Ltda. 

P arâm etro  G -A V R7-5P G -A V R7-7P G -A V R7-10P G -A V R7-10S 

Faixa de R ealim entação  160 a  300V ca (E 1) ou 320 a  600V ca (E 2) 

L igação R ealim entação  M onofásica 

Fa ixa  de A lim entação  160 a  300V ca 

L igação A lim entação  M onofásica 

C orrente  de E xcitação  5A  7A  10A  10A  

C orrente  de P ico  (m ax 1m in)  7A  9A  12A  12A  

Tensão de E xcitação  0 ,45 x V a l (tensão de a lim entação) 

F requência  50 ou 60H z 

R esistência  M ín im a  6 O hm s 

A juste  de Tensão, E stab ilidade e  U /F  Trim pot in terno 

A juste  E xterno de Tensão  *P otenciôm etro  5K ? /3W  

A juste  Estab ilidade  Trim pot S tb 

A juste  In terno D e Tensão  Trim pot V ad 

A juste  Ponto  A tuação U /F  Trim pot U /F  

Fusíve l P ro teção  2,5A  3 ,15A  5A  5A  

A juste  D roop  Trim pot D rp T rim pot D rp T rim pot D rp N ão 

O peração P ara le lo  (D roop) R elação 1A  ou 

R elação 5A  

R elação 1A  ou 

R elação 5A  

R elação 1A  ou 

R elação 5A  

N ão 

E ntrada A nalógica  ±  9V cc  S im  S im  S im  N ão 
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      2.3. Proteções 

         2.3.1. Fusível 

  O fusível tem finalidade de interromper o circuito em casos de falha no sistema protegendo a 
 excitatriz do gerador e eliminando maiores danos ao sistema. 

 Devido a excitatriz ser puramente indutiva, nos reguladores dotados de retificador meia onda, a  
 corrente sobre a excitatriz será a metade da corrente de entrada. Utilizar fusível com dimensões 
 de 5X20 para atuação rápida.

 2.3.2. Proteção U/F

 A proteção U/F atua na excitação do gerador diminuindo a corrente no caso do gerador diminuir  
 sua velocidade (frequência). Esta proteção é importante no instante de partida e parada do gerador  
 limitando a corrente de excitação protegendo a excitatriz do gerador.

 O Trimpot de U/F ajusta a frequência (Hz) do inicio da queda. Para ajuste mais preciso o G-AVR7  
 possui um jumper de 50Hz ou 60Hz. 

 2.4. Esquemas de Ligações Internas

 A potência não é isolada da alimentação. Por isso, deve-se ter cuidado quando o gerador precisar  
 de circuito de pré-excitação por ter remanente muito baixa. Se a bateria utilizada estiver ligada a  
 um carregador de bateria também não isolado, poderá causar curto-circuito.

 Os terminais do potenciômetro não são isolados da alimentação. Por isso, embora entre os pinos 6 
 e 7 tenha 15Vcc, poderá ter uma alta diferença de potencial entre os pinos do potenciômetro  
 externo (6 e 7) e terra ou outros condutores do sistema.
 

F-

F+

7 6

E 3/43
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 2.5. Ajustes Externos de Tensão 
 
 2.5.1. Potenciômetro Externo

 Os terminais 6 e 7 estão disponíveis para aplicação do potenciômetro externo de ajuste da tensão  
 de armadura do gerador.
 É recomendado cuidados nos terminais e ligações do potenciômetro. O terminal 6 é comum com o  
 terminal E3/4 que é ligado diretamente nos terminais de saída do gerador. 
 

 
 2.5.2. Entrada Analógica ± 9Vcc (G-AVR7 5P / G-AVR7 7P / G- AVR7 10P)

 A entrada analógica varia a tensão de saída em ± 10% da tensão ajustada no Trimpot Vad, conforme o   
 sinal aplicado nos terminais A+ e A-. Esta entrada é isolada.

 2.6. Aplicação em Paralelo - Compensação de Reativos (DROOP) 
 (G-AVR7 5P / G-AVR7 7P / G- AVR7 10P)

 O regulador possui um controle de reativos que compara a tensão de saída do gerador com a corrente  
 de saída, ajustando a tensão conforme a carga aplicada no sistema de geradores em paralelo  
 dividindo a carga entre os geradores.

 O transformador de corrente deverá ser instalado na fase S do gerador e a realimentação do regulador  
 na fase R.
 Para verificação de ligação, deve ser aplicado carga indutiva e com o trimpot na posição maior que    

 10%, a tensão do gerador deverá cair conforme a grandeza da carga aplicada.

 2.7. Características do TC

 - Classe de exatidão: 0,6 C 12,5;
 - Relação de transformação: In/1A ou In/5A;
 - Tensão de isolação: Maior que a tensão de saída do gerador
 - Frequência: Mesma do gerador aplicado
 - Mínima corrente de primário: Maior que 20% da corrente do gerador

 2.8. Etiqueta do Produto

 

ATENÇÃO 
Caso não seja utilizado potenciômetro externo, os terminais 6 e 7 devem ficar ligados com  

jumper ou através do JR, conforme Fig. 4.2 
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Model: G-AVR7 

XXXXX  

XXXXX  

XX  



 

N

R

S

T

 

GERADOR

EXCITATRIZ

3 E3/4 E1 E2 S1 S2

F+

F-

6

7

5K

N

R

S

T

GERADOR

EXCITATRIZ

3 E3/4 E1 E2 S1 S2

F+

F-
6

7
5K

3. ESQUEMA ELÉTRICO

3.1. Shunt E1 (160Vca a 300Vca) 

3.2. Shunt E2 (320Vca a 600Vca) 

Nota: TC e potenciômetro não inclusos.

F+F-

F+F-
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 3.3. Bobina Auxiliar E1 (160Vca a 300Vca)  

 

 Nota: Realimentação 160Vca - 300Vca Ligação E1
              Realimentação 320Vca - 600Vca Ligação E2

 4. ESPECIFICAÇÕES DE LIGAÇÃO

 4.1. Bobina Auxiliar E2 (320Vca a 600Vca)

 Nota: TC e potenciômetro não inclusos.

   

N

R

S

T

GERADOR

EXCITATRIZ
3 E3/4 E1 S1 S2

F+

F-
6

7
5K

Bobina 
auxiliar

F+F-

N

R

S

T

GERADOR

EXCITATRIZ

3 E3/4 S1 S2

F+

F-
6

7
5K

F+F-
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5. DESENHO TÉCNICO DO GABINETE 

5.1. Vista Superior
Dimensões (mm):

5.2. Vista Lateral
Dimensões (mm):
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 6. TERMINAIS DE CONEXÃO

ATENÇÃO! 
As conexões não são isoladas da alimentação, com isso deve se tomar cuidado 
com isolação e manuseio para evitar curto circuito ou choques elétricos.   

7.  FUNÇÃO DOS TRIMPOTS

VAD  -  Ajusta a Tensão.
DRP  - Ajusta a faixa de compensação de reativos (droop).
STB   -  Ajusta a Estabilidade.
U/F  - Ajusta a Subfrequencia.

Nota: Na versão G-AVR7 10S, não há o trimpot DRP (droop).

8. AJUSTE DOS TRIMPOTS

VAD   - Girar no sentido horário para aumentar a tensão.
DRP  - Girar no sentido horário para aumentar a faixa de compensação de reativos.
STB  - Girar no sentido horário a resposta torna-se mais lenta.
U/F  - Girar no sentido horário aumenta a faixa de U/F e anti-horário diminui.
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6 e 7 Potenciômetro externo 

S1, S2 e S3 
Conexão de TC para aplicação em paralelo (Droop) In/1A ou In/5A 

(G-AVR7 5P / G-AVR7 7P / G- AVR7 10P) 

A+ e A- 
Conexão da entrada analógica ± 9Vcc 

(G-AVR7 5P / G-AVR7 7P / G- AVR7 10P) 

E1 Realimentação da faixa menor (160 – 300V) 

E2 Realimentação da faixa maior (320 – 600V) 

F+ Campo positivo do gerador (excitatriz +) 

F- Campo negativo do gerador (excitatriz -) 

3 Alimentação 

E3/4 Alimentação e referência da realimentação 
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Com potenciômetro externo

Sem potenciômetro externo



9.  PASSO A PASSO PARA A LIGAÇÃO

Primeiramente conecte os cabos vindos do gerador, conforme a descrição dos terminais do item 
6. Deve-se partir o gerador sem carga, o trimpot VAD deve estar ajustado para tensão mínima, 
evitando que o gerador dispare, caso ocorra alguma ligação incorreta.

Ajuste o trimpot Stb, que corresponde ao ajuste de estabilidade em meio curso. Pois, o mesmo 
influencia na resposta da dinâmica da maquina, não prejudicando o regime permanente.

O trimpot U/F corresponde ao ajuste da  proteção U/F e deve-se manter na configuração original 
de fábrica onde todos os equipamentos são testados e configurados antes de sair. Caso o 
gerador tenha problemas em partir com o U/F atuado, este pode ser ajustado durante o 
funcionamento.

Ao acionar a chave de partida, inicia o escorvamento que deve ser em torno de 3 segundos. Se 
não houver escorvamento ou o fusível abrir-se, deve-se consultar o item 11. RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS – BÁSICOS, antes de consultar o fabricante. 

Após a partida, para fazer a regulagem do trimpot Stb de estabilidade, deve-se aplicar carga e 
retirar seguidamente, até encontrar o ponto onde a tensão não oscila com esta variação de carga. 
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11.      RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – BÁSICOS 

 10. DESLIGAMENTO

Com a proteção U/F configurada de forma correta, o desligamento do gerador é feito com o 
desligamento da máquina primária. 
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Defeito    Causa    Solução 

Quando liga o regulador 
de tensão, o mesmo não 
escorva. 

- Tensão remanente muito baixa 
entre as fases conectadas na 
alimentação do regulador. 
 
- As conexões F+ e F- ligadas 
invertidas. 

- Adicionar uma bateria de 
12Vcc formando um circuito 
para forçar excitação nos 
bornes F+ e F-. 
- Inversão das conexões  
F+ e F-. 

Tensão de saída do 
gerador está oscilando. 

- Estabilidade não ajustada 

corretamente. 

 

- Tensão gerada no campo 

abaixo do mínimo necessário. 

- Ajustar o devido trimpot de 
estabilidade. 
 
- Colocar em paralelo com 
campo um resistor de 
10 ohms e 100W. 

Ao alimentar o regulador, 
a tensão de saída do 
gerador dispara. 

- Sem informação de tensão de 
realimentação no terminal E1. 
 
 
- Tensão de realimentação 
contraditória as características 
técnicas do regulador de tensão. 

- Verificar através de 
instrumentos de medição a 
presença de tensão entre os 
terminais E1 e E3/4. 
- Contatar a equipe  
GERAGAM para verificar o 
regulador adequado a sua 
aplicação. 

Queda na tensão gerada 
ao aplicar carga, sem 
retorno posterior. 

- A rotação do gerador diminui 
sem retorno. 
 

- Verificar a rotação da 
máquina. 

Queda na tensão gerada 
ao aplicar carga com 
retorno posterior lento. 

- Estabilidade não ajustada 
corretamente. 

- Ajustar o trimpot da 
estabilidade. 

A tensão gerada oscila 
em determinado 
momento de carga. 

- Quando estiver elevada a 
terceira harmônica da bobina 
auxiliar. 

- Instalar o regulador de 
 tensão sem utilizar a bobina 
auxiliar. 
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 12. ANOTAÇÕES
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13. TERMO DE GARANTIA

A GERAGAM oferece garantia a seus produtos considerando o mesmo posto em nossa empresa. 

A garantia atua contra defeitos de fabricação e/ou de componentes, considerando um período de 
24 meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal fatura de fábrica, independente da 
data da instalação e desde que atendidos todos os requisitos a seguir:

- A Instalação deve ser correta, conforme o manual, de acordo com as condições ambientais 
especificadas e não deve conter elementos que possam agredir o sistema;

- Manuseio, transporte e armazenamento todos adequados;

- Operação dentro dos limites das especificações técnicas deste regulador de tensão;

- Manutenções preventivas realizadas de forma correta;

A Garantia GERAGAM não abrange serviços de desmontagem e montagem nas acomodações 
do cliente, as despesas de transporte do produto, e também os custos de locomoção, 
hospedagem, alimentação e horas extras da equipe de assistência técnica quando os serviços 
forem realizados nas acomodações do cliente.

Esta Garantia se limita apenas ao produto fornecido, não responsabilizando a GERAGAM por 
danos causados a pessoas, a terceiros, a instalações ou a demais equipamentos, bem como 
lucros contínuos ou quaisquer outros danos decorrentes.
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GERAGAM INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA LTDA.

Rua Henrique Demathê, 115 Nereu Ramos 

CEP: 89265-730 Jaraguá do Sul – SC – Brasil 

+55 (47) 3370-3000 /    (47) 99944-7098 /    (47) 98818-4021

vendas@geragam.com.br     www.geragam.com.br
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