Soluções para Reguladores de Velocidade
AGC1000 - Kit de substituição para

reguladores Alstom/Neyrpic DIGIPID 1000
SOLUÇÃO PLUG &
PLAY PARA
REGULADORES
NEYRPIC SEM
SUPORTE
MELHORIA NO
CONTROLE REMOTO
E MONITORAMENTO
IHM TOUCHSCREEN
COLORIDA
CONFIABILIDADE,
PLATAFORMA EM
PLC COM SUPORTE
TÉCNICO
CARACTERÍSTICAS
OPCIONAIS PARA
CONTROLE TOTAL
DA UNIDADE
SUPORTE
DISPONÍVEL PARA
INSTALAÇÃO E
COMISSIONAMENTO

1000-A

A American Governor oferece um kit desenvolvido
para substituição do Digipid1000 que manterá a
interface direta com as válvulas de controle
existentes da Alstom.
As características de controle incluem:
• Controle automático de Partida/Parada;
• Controle manual de Partida/Parada;
• Controle Local e Remoto;
• Controle de velocidade/frequência com:
- Estatismo ajustável;
- Velocidade por TP e sensor de fase/Controle
de carga;
- Ganhos quando sincronizado e em vazio;
• Controle de setpoint com Feedforward Pré-comando;
• Controle do limitador de abertura: Manual e
Automático;
• Tomada e Retirada de carga adequadas;
• Pré-tomada de carga automática para prevenção
de potência reversa assim que sincronizada;
• Saídas digitais para sinais de velocidade
e posição;
• Porta de comunicação Ethernet;
• Sistema de indicação de alarmes;
• Diagnósticos de E/S e CPU;
• Manual completo de configuração e operação;

Características opcionais* disponíveis:
• Sincronismo automático;
• Controle automático de Nível;
• Controle automático de Potência;
• Controle automático de Vazão;
A IHM colorida e touchscreen fornece uma melhor
interface de operação local. A IHM executa funções
não embutidas no regulador, mas estabelece
automaticamente a comunicação com o PLC.
Um software de programação está incluído para permitir
que a equipe da usina adicione ou modifique as telas da
IHM como desejar.
O guia de instalação detalhado fornece instruções de
montagem, diagrama elétrico e procedimentos para
comissionamento e calibração.
Instalação especializada, serviços de start-up
e comissionamento, válvulas hidráulicas de reposição
também estão disponíveis.

*Características opcionais talvez necessitem de hardware
adicional e/ou um painel de controle maior. Entre em contato
para maiores informações.

A American Governor está comprometida em dar suporte para todos os reguladores de qualquer fabricante ou modelo com: peças,
serviço de campo, suporte técnico, treinamento e engenharia durante o tempo que você quiser para mantê-los em serviço.
Estes kits também podem ser aplicados a outros reguladores de velocidade. Por favor, entre em contato para assistência.

MATRIZ CORPORATIVA
27 Richard Road
Ivyland, PA 18974
Fone: +1 (215) 354-1144
Fax: +1 (215) 354-1782
Email: info@americangovernor.com

ESCRITÓRIO NOROESTE
Contato: Roger Clarke-Johnson
Lori Bergren
Bellevue, WA
Fone: +1 (425) 821-8076
Email: rogercj@americangovernor.com
lorib@americangovernor.com

AMERICAN GOVERNOR DO
BRASIL

CENTRO DE TREINAMENTO
E REPARO
Contato: Steve Wroblewski
Sara Karolus
Amherst, WI
Fone: +1 (715) 824-3800
Fax: +1 (715) 824-5979
Email: stevew@americangovernor.com
sarak@americangovernor.com

ESCRITÓRIO SUDESTE
Contato: Alan Fox
Tandi Trent
Maynardville, TN
Fone: +1 (865) 992-1123
Fax: +1 (865) 992-2921
Email: alanfox@americangovernor.com
ttrent@americangovernor.com

Contato: Suzane Frisselli
São Paulo, Brasil
Fone: (11) 3881-7400
Fone: (11) 3881-0006
Email: sfrisselli@americangovernor.com

Para maior informação, visite nosso website:
www.AmericanGovernor.com.br
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