
W o r k s h o p  t é c n i c o  d e  t r ê s  d i a s

reguladores de velocidade

Se você é um aprendiz ou um técnico experiente, este workshop intensivo vai expandir seus conhecimentos sobre 

reguladores de velocidade e refinar suas habilidades, com uma combinação de aulas teóricas e treinamentos 

práticos. Baseada em nossa Governor School,bem-sucedida nos EUA, e com os mesmos instrutores, A American 

Governor tem orgulho em anunciar a primeira Governor School no Brasil que será realizada em São Paulo!



P r o g r a m a

Dia 1 
Governor 101 (Aula Teórica)

Dia 2 
•	 Reguladores Mecânicos 
           Operação & Manutenção 
           (Aula Teórica)
•	 Reguladores Digitais 
          Operação & Manutenção 
          (Aula Teórica)

Dia 3 
•	 Reguladores Mecânicos 
          Calibragem&Solução de Problemas 
          (Aula Prática)
•	 Sistemas Auxiliares & Laboratório de 
          Amortecedores (Aula Prática)
•	 Reguladores Digitais  
           Calibragem & Programação (Aula Prática)

Nossos instrutores e professores são os melhores do mundo. Eles possuem décadas de experiência em serviço de campo em usinas e 

tem uma excelente didática, capaz de transmitir tópicos complicados de forma prática. E o mais importante, eles têm satisfação em 

compartilhar seus conhecimentos com os participantes, não importando o nível de experiência. O formato de workshop deste treinamento 

inclui muitas aulas práticas, então você pode sujar as mãos se quiser! Se você está aprendendo sobre reguladores de velocidade pela 

primeira vez ou está atualizando seus conhecimentos, a Governor School no Brasil tem muito a oferecer e representa a sua melhor 

escolha para o aprendizado de tudo o que você precisa para manter e operar seus reguladores por anos.

Como em nossa mundialmente renomada Governor School no Estados Unidos, a Governor School no Brasil começará com Governor 

101, que transmite a todos os participantes o conhecimento base necessário para entender e usufruir as aulas posteriores. O controle de 

velocidade de uma turbina hidráulica é muito diferente de controlar uma turbina a gás ou a vapor. Existem requisitos exclusivos para reguladores 

de velocidade de turbinas hidráulicas... e depois da Governor School no Brasil, você irá conhecer todos eles!

Nos segundo e terceiro dias, os participantes irão se dividir em aulas paralelas, organizadas em dois tipos de reguladores: mecânicos e 

digitais. Cada aula irá cobrir as especificidades de operação, manutenção, solução de problemas e procedimentos de diagnóstico para o tipo 

correspondente de regulador. Haverá também aulas separadas sobre acessórios de reguladores: geradores de sinais; interruptores mecânicos 

e eletrônicos de velocidade; e sistemas de bombeamento de óleo. 

As instalações da American Governor do Brasil em São Paulo, contam 

com um auditório para apresentações das aulas teóricas e uma área 

onde será montada uma oficina para as demonstrações e aulas práticas. 

Na oficina, estará à disposição um Atuador mecânico WoodWard, 

servo motor e Sistema de pressão de óleo 20 Series pronto para 

controlar um simulador de turbina completo. Também dispomos de 

um laboratório de Amortecedores onde os participantes poderão 

desmontar, remontar e calibrar este componente vital do regulador. 

Os participantes vão se impressionar com nossos protótipos e 

modelos instrutivos que mostram o interior de auxiliaries dos 

reguladores, por exemplo: válvula de distribuição principal, bomba 

de engrenagem Herringbone XX e gerador de ímã permanente.

Inscreva-se o quanto antes! As vagas são limitadas. As inscrições 

realizadas até o dia 31 de dezembro de 2015 terão desconto. 

Valores especiais para grupos. Para reservar seu lugar, faça o download 

do formulário de inscrição em http://www.americangovernor.com.

br/events/governor-school/ ou ligue 055-11-3449-0881. Preencha 

o formulário e envie por email para school@americangovernor.com. 

Inscreva-se hoje para a Governor School no Brasil, de 5-7 de abril 

de 2016, em São Paulo.



Peças novas e Recondicionadas Disponíveis
as peças da american Governor atendem os padrões originais.

Problemas constantes com reguladores?
os especialistas da american Governor estão sempre disponíveis.

Falta de Suporte?
a american Governor fornece suporte para todos os tipos e modelos de reguladores, produzidos por qualquer 
fabricante.

Tem uma emergência? Entre em  contato conosco!
a american Governor tem uma grande variedade de módulos (assemblies) de reguladores e sistemas auxiliares que 
podem ser enviados em pouco tempo para manter a sua unidade funcionando.

“Excelentes instalações e treinamento prático. A equipe é 

realmente o diferencial para o sucesso da American Governor!”

“Eu acredito que qualquer pessoa que trabalhe no setor 

hidrelétrico ganharia com esse curso.”

“Ótimo ambiente de treinamento. Instrutores muito experientes e 

de fácil relacionamento.”

“Os modelos e protótipos para treinamento são ótimos! Mostrar 

como todas as peças se juntam é muito importante.”

“Toda a equipe foi excelente, verdadeiros especialistas técnicos 

que sabem o que estão dizendo. “

“Foi maravilhoso interagir com toda a equipe, obviamente eles 

conhecem os reguladores por dentro e por fora.”

“Agora, eu me sinto mais à vontade para trabalha com 

reguladores. Obrigado pelo conhecimento e hospitalidade”

“Há tanta informação disponível que eu posso afirmar que 

seria ótimo voltar várias vezes. A equipe é incrivelmente 

bem informada. O treinamento que recebi me ajudará muito 

na volta ao trabalho.”

“Toda a equipe é muito amigável, experiente e solidária. 

O entusiasmo é contagiante.”

“Os cursos são extremamente bem organizados e 

apresentados com maestria.”

“Professores são muito experientes, todos os funcionários 

da American Governor são muito hospitaleiros; em resumo 

um grande curso!”

DEPOIMENTOS



american governor do Brasil
Contato: Suzane Frisselli
Marcelo Renault
São Paulo, Brasil
Phone: +55 (11) 3449 0881
                  +55 (11) 3881-7400
                  +55 (11) 97120 – 0931
                  +55 (11) 98677 - 5861 
Email: 
sfrisselli@americangovernor.com
mrenault@americangovernor.com

matrizCorporativa
27 Richard Road
Ivyland, PA 18974
Phone: (215) 354-1144
Fax: (215) 354-1782

Email: info@americangovernor.com

Mexican Regional Office
Contact: Jorge F. Pérez
Cuernavaca, Morelos, Mexico
Phone: +52 (777) 317 6655
Cell: +52 (777) 703 3898
Email: jperez@americangovernor.com

Do mais antigo mecânico ao mais novo Digital
Nós entendemos de Reguladores

Northwest Office
Contact: Roger Clarke-Johnson
Lori Bergen
Kirkland, WA
Phone: (425) 821-8076
Fax: (425) 821-4127
Email: rogercj@americangovernor.com
lorib@americangovernor.com

Training & repair Center
Contact: Steve Wroblewski
Sara Karolus
Amherst, WI
Phone: (715) 824-3800
Fax: (715) 824-5979
Email: stevew@americangovernor.com
sarak@americangovernor.com

Southeast Office
Contact: Alan Fox
Tandi Trent
Maynardville, TN
Phone: (865) 992-1123
Fax: (865) 992-2921
Email: alanfox@americangovernor.com
ttrent@americangovernor.com

PRESENÇA INTERNACIONAL

A American Governor tem uma presença crescente no Mercado mundial, com projetos em todos os continentes* e em mais de 59 

países ao redor do mundo. Oferecemos suporte aos nossos clientes com: peças de reposição, serviço em usina, solução de problemas, 

treinamento e sistemas de conversão digital, quando necessário. Conseguimos atingir essa presença internacional através de relações 

colaborativas com OEMs, clientes finais e empresas de engenharia. Futuramente,oferceremos Centros de Suporte de Reguladores em 

locais-chave no mundo todo com engenheiros da American Governor fluentes em vários idiomas locais/regionais que nos permitirá 

oferecer uma resposta ainda mais rápida para pedidos internacionais de serviços e ou peças.


