
Grupos Geradores 

Distribuidor Autorizado 

P56-1 

Potência de Saída 

Tensão, frequência 

380/220 V, 50 Hz 

220/127V, 60 Hz 

Principal 

45,0 kVA / 36,0 kW 

50,0 kVA / 40,0 kW 

Índice de fator de potência 0,8 

L 

Reserva 

49,2 kVA / 39,4 kW 

56,3 kVA / 45,0 kW 

Por favor, consulte a seção de dados técnicos das potências nominais 
para saber as saídas de um grupo gerador específico conforme 
a tensão. 

Principal (Prime) 
Estes índices são aplicados poro fornecimento contínuo de energia elétrica 
(em carga variável) de acordo com a energia adquirida. Não há limitação 
de horas de utilização e este modelo pode fornecer 1 0% de sobrecarga 
para cada 1 hora em 12 horas. 

Reserva (Stand By) 
Estes índices são aplicados pra eventual fornecimento de energia contínua 
(em carga variável) na falta da rede elétrica. Não são permitidas 
sobrecarga nestes modelos. O alternador deste modelo trabalha com 
potência máxima (conforme ISSO 8528-3). 

Condições Padrões 
Nota: Condições Padrão de Funcionamento: 25ºC (77ºF), Entrada de Ar 
(1 00m 328ft), umidade relativa do ar 30%. 
Dados de consumo de combustível em carga total com diesel com 
gravidade específica de 0,85 e em conformidade com a norma BS2869: 
1998, Classe A2. 

L 

Imagens meramente ilustrativas. 

Classificações e dados de funcionamento 

Fabricante e Modelo do Motor: 

Alternador fornecido por FG Wilson: 

Modelo do alternador: 

Painel de controle: 

Base: 

Tipo do disjuntor: 

Frequência: 

Velocidade do motor: rpm 

Capacidade do tanque de combustível: 
1 (gal EUA) 

Consumo de combustível: 
1/h (gal EUNh) (Carga de l 00%) 

Opcionais disponíveis 

- Principal 

- Reserva 

Perkins 1103A-33TG 1 

WEG 

GTA 201 AE20 

PowerWizard 1 . 1 

Chassi reforçado 

3 Pólos MCB / 3 Pólos MCCB 

50 Hz 

1500 

60 Hz 

1800 

145 (38,3) 

10,8 (2,9) 

12,0 (3,2) 

11,9 (3, 1) 

13,6 (3,6) 

A FG Wilson oferece uma ampla linha de opcionais para os Geradores 
poro atender suas necessidades. Os opcionais incluem: 

• Ampla linha de canópias com atenuação sonora 

• Variedade de painel de Controle e sincronismo 

• Alarmes adicionais e Desligamento 

• Uma seleção de silenciadores com diferentes faixas de ruído 

Para mais informações sobre todas as características padrões e opcionais 
que acompanha este produto entre em contato com seu revendedor local 
ou visite: www.FGWilson.com. 

Dimensões e pesos 

Comprimento (L) Largura (W) 
mm (in) mm(in) 

Altura (H) 
mm(in) 

Seco Úmido 
kg (lb) kg (lb) 

1680 (66, l) 760 (29,9) 1333 (52,5) 814 (1795) 826 (1821) 

Seco = Com óleo de lubrificação 
Úmido = Com óleo de lubrificação e líquido de arrefecimento 

Valores de acordo com a ISO8528, ISSO 3046, IEC 60034, BSS000 e NEMA MG-l .22. 
O grupo gerador apresentado pode incluir acessórios opcionais. 







Contato Representante:

      11 - 4941-5520 
 www.integgral.com.br

Fabricado por Caterpillar Brasil LtdaDistribuidor autorizado




