
 
 
 
 
 
 

10 perguntas importantes na venda de um gerador 
 
 

1. Especificação das potências que estão ligadas ao gerador 
(ao mesmo tempo)?

peci�ication of the loads

    
 

 
2. Gerador monofásico (1~230V) ou trifásico (3~400V ou

3~230V) ?
   

 
 

3. Estimativa do número de horas de funcionamento por ano? 
 

4. Gasolina ou diesel (ou propano/LPG)?   
 

5. Motor com  arranque manual ou arranque elétrico?  
 

6. Nível sonoro (tipo aberto ou tipo super-silencioso)?  
 

7. Motor 3000rpm ou 1500rpm?   
 

8. Qual o peso e dimensões permitidos?    
 

9. Autonomia necessária ou capacidade do depósito de combustível?  
 

10. Condições de funcionamento mínimas e máximas
(temperatura, altura, humidade)?
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Porque deve fazer estas perguntas?  

1. Especificação das potências que estão ligadas ao gerador (ao mesmo tempo)?  

 Algumas aplicações possuem um pico de arranque elevado. Esse pico pode ser calculado com base
na potência da aplicação e uma indicação do que estará ligado. Outras aplicações, por outro lado, 
necessitarão de mais energia do que inicialmente estimado. Carregar um gerador com uma potência
muito baixa também pode causar problemas.

 

2. Gerador monofásico (1~230V) ou trifásico (3~400V ou 3~230V)?

        Se ligar apenas 1~ aplicação de 230V ao gerador, recomenda-se a escolha de um gerador 1~230V.
A potência de um gerador 3~400V será reduzida para 1/3 do kVA total por cada tomada 1~230V 
(ex. 6kVA 400V resulta em 2kVA em 1~230V para cada tomada).
Os geradores que contêm alternadores com uma fase reforçada são uma exceção.

 
 

3. Estimativa do número de horas de funcionamento por ano?

Esta questão também é  importante para determinar se o cliente precisa de um gerador com motor 
a gasolina ou a diesel. A vida útil do motor e as expectativas do cliente desempenham um papel 
fundamental. 

4. Gasolina ou diesel (ou propano/LPG)?

Ambos os combustíveis têm vantagens e desvantagens. Os geradores a gasolina são frequentemente
mais compactos, mais leves e mais silenciosos. Os geradores a diesel são mais pesados, mas este
combustível pode estar mais facilmente disponível. Além disso, as possibilidades e normas relativas ao
armazenamento dos geradores podem ser determinantes.

5. Motor com arranque manual ou arranque elétrico?

Um gerador a gasolina pode arrancar facilmente de forma manual. Por outro lado, o arranque manual
é mais difícil num gerador a gasóleo. Para aumentar a facilidade de utilização, já dispomos de arranque
elétrico a partir de 2.5kVA. Para algumas opções (ex. sistema de arranque/paragem automáticos em
em contacto externo), é necessário um arranque elétrico. 

 

 

 

Para informações adicionais clique aqui. 
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6. Nível sonoro (tipo aberto ou tipo super silencioso)?  

O cliente deve pensar acerca do nível sonoro desejado que um gerador pode produzir.
Um gerador a diesel aberto numa cidade, por exemplo, não é recomendado.
Além disso, existem normas relativas ao nível sonoro que devem ser cumpridas. 
Para informações adicionais clique aqui e aqui. 

 

7. Motor 3000rpm ou 1500rpm?    

Na nossa gama de geradores a gasolina, apenas trabalhamos com geradores de 3000rpm. Na gama
de geradores a diesel, dispomos de geradores com motores de 1500rpm e 3000rpm. Um gerador com
motor de 1500rpm é mais dispendioso, mas tem o dobro da vida útil. Estes são mais silenciosos do que 
os motores 3000rpm, mas também maiores. 

8. Qual o peso e dimensões permitidos?   

As dimensões e o peso são especialmente importantes quando o cliente deseja configurar
Quando as dimensões e o peso não são determinantes, a gama de geradores

 é, naturalmente, mais extensa.  

9. Autonomia necessária ou capacidade do depósito de combustível?   

O depósito standard possui as dimensões que o cliente necessita? Caso não tenha podemos adaptar
o depósito existente ou desenvolver um depósito especial. Para geradores a diesel temos a possibilidade
de trabalhar com um depósito externo através de uma válvula de três vias.

10.  Condições de funcionamento mínimas e máximas (temperatura, altura, humidade) 

 Fatores externos (altura extrema ou diferenças de temperatura, humidade elevada, etc.), podem ter um
impacto significativo na potência do gerador. É importante referir estes fatores para que possamos calcular
a potência necessária do gerador com a maior precisão possível.

 
  

Para informações adicionais clique aqui. 

Para informações adicionais clique aqui. 

o seu gerador.

Caso necessite de ajuda adicional consulte o Aconselhamento de Produtos no nosso website.
Trata-se de uma ferramenta bastante útil para si e para o seu cliente escolherem o gerador 
certo.
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