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VISITE O WEBSITE DA SÉRIE KD: 

www.kdseries.com

KOHLER-SDMO SÉRIE KD 
A NOVA REFERÊNCIA EM GRUPOS GERADOS DE ALTA 
POTÊNCIA PROJETADOS E FABRICADOS NA EUROPA
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A SÉRIE KD é a nova linha de grupos geradores equipados pela primeira vez 

com motores diesel KOHLER de última geração. Estes grupos geradores se 

benefi ciam de uma densidade de potência sem precedentes, tornando a 

SÉRIE KD a gama ideal para atender seus requisitos mais exigentes.

Variando de 800 kVA/kWe a 4200 kVA /4 000 kWe, eles são perfeitos para todas 

as aplicações industriais. Além disso, eles desfrutam do serviço de qualidade 

KOHLER-SDMO no mundo inteiro.

O Grupo KOHLER é provedor global de soluções de energia desde 1920. Sua 

fonte de alimentação de emergência, a fonte de alimentação principal e os 

sistemas de gestão de energia se destacam no mundo inteiro em todos os 

setores. 

Como 3° maior participante no mercado global, a KOHLER-SDMO projeta 

agora seus próprios motores para grupos geradores. Ela aproveitou sua 

experiência com grupos geradores para desenvolver o motor KOHLER ideal 

em cada categoria de potência. O KOHLER-SDMO gerencia perfeitamente o 

ciclo de produção (engenharia, testes, manutenção, etc.), obtendo o mais alto 

padrão possível.
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BENEFÍCIOS ESPECÍFICOS 
EM CADA APLICAÇÃO

   Projeto adaptado para os requisitos de novos mercados de energia

ESTABILIDADE DO FORNECIMENTO DA REDE / CÓDIGO DA REDE

   Confi abilidade

   Força

   Baixo consumo

   Intervalos de manutenção estendidos

   Acessibilidade

APLICAÇÕES DE PRODUÇÃO

   Potência

   Compacidade

   Custos de aquisição moderados

   Potência confi ável

   Fácil de instalar

POTÊNCIA RESERVA

   Frequência, tensão e forma de onda estáveis

SITES SENSÍVEIS

SÉRIE KD

NOVO

ATÉ 4200 kVA!
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ALTO DESEMPENHO
UMA AMPLA GAMA DE SETORES

ÁGUA E TRATAMENTO DE 
ÁGUA

PETROLÍFERA E DE GÁSCENTROS DE DADOS INSTALAÇÕES DE 
ASSISTÊNCIA MÉDICA

MINASINDÚSTRIA

CONSTRUÇÃOTRANSPORTE IPP
(PRODUTORES DE ENERGIA 

INDEPENDENTES)

EXÉRCITOTELECOMUNICAÇÕES
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KOHLER-SDMO, 
A MELHOR SOLUÇÃO EM ENERGIA
DO MERCADO

De plataformas de perfuração off-shore até 

condições extremas no deserto, de canteiros 

de obras às indústrias mais exigentes,

os grupos geradores KOHLER-SDMO 

comprovam sua confi abilidade e desempenho. 

Eles tornaram a empresa um dos fabricantes 

globais principais, consolidando sua liderança 

todo dia através da estrutura de um grupo 

internacional.

Dedicada exclusivamente aos grupos 

geradores, a KOHLER-SDMO oferece a mais 

ampla oferta do mercado atualmente. O serviço 

local fornecido por sua rede de distribuição 

signifi ca que ela pode fornecer energia a todos, 

a qualquer hora e em qualquer lugar.

Além de seu papel de fabricante industrial 

de grupos geradores, a KOHLER-SDMO 

representa um verdadeiro fornecedor de 

energia.
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Sede social e unidade de fabricação - Kohler, WI
Sede social e unidade de fabricação - Singapura
Unidade de fabricação - Índia
Unidade de fabricação - China
Escritórios de representação, concessionárias e distribuidores

KOHLER POWER SYSTEMS

Sede social E 3 unidades de fabricação - França 
Unidade de produção - Brasil
Distribuidores
Instalações SDMO Industries

SDMO INDUSTRIES

Para garantir o desenvolvimento de suas atividades 

e atender as necessidades de novos mercados, a 

KOHLER-SDMO conta com:

    suas 8 agências comerciais e 3 direções regionais na 
França 

E internacionalmente:

    uma rede de distribuição presente
em mais de 150 países,

   6 fi liais,

   8 escritórios de representação.

COBERTURA NACIONAL,
PRESENÇA INTERNACIONAL.
PENSAR GLOBALMENTE, AGIR LOCALMENTE

O dinamismo da empresa conta igualmente 

com o desenvolvimento de suas 6 plataformas 

de armazenamento que, com apoio das fi liais, 

constituem uma efi ciente rede comercial.

Além disso, as instalações da KOHLER e da 

SDMO - agora operando como KOHLER-SDMO - 

estão trabalhando em conjunto para oferecer um 

serviço ainda melhor.
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EXCELENTE SERVIÇO
NO MUNDO INTEIRO

O departamento de serviço KOHLER-SDMO fornece o suporte ideal para assegurar a confi abilidade e o desempenho de sua central de 
energia.

Nossa abrangência global signifi ca que você pode contar conosco para obter suporte rápido quando precisar.
A KOHLER-SDMO está comprometida em oferecer um serviço completo para assegurar o desempenho ideal de sua instalação e ampliar 
a vida útil de seu equipamento, seja por meio de comissionamento, documentação técnica, manutenção customizada, inspeções anuais 
realizados por profi ssionais ou treinamento em produto.

   Nossa rede de especialistas oferece suporte 

técnico todos os dias do ano para todas as suas 

aplicações mais exigentes.

ASSISTÊNCIA DIÁRIA ATRAVÉS
DE ESPECIALISTAS

   Maximize o desempenho de seu equipamento, 

minimize os custos operacionais

   Suporte especializado para um alto nível de desempenho 

além de confi abilidade garantida por toda o ciclo de vida útil do produto

   Capacidade de serviço global

   4 centros de treinamento distribuídos no mundo inteiro

   Garantia estendida

Para garantir a responsividade ideal, a KOHLER-SDMO 

utiliza uma rede de distribuição internacional e ferramentas 

dedicadas especiais que garante uma resposta rápida 

para suas necessidades. As peças necessárias para 

manutenção e reparo são armazenadas em quatro 

armazéns distribuídos na América do Norte, Europa e Ásia. 

Graças ao projeto modular, alguns componentes 

são padronizados, o que reduz o número de peças 

mantidas em estoque e os requisitos de treinamento do 

operador. Isto reduz os custos e melhora a responsividade.

UMA RESPOSTA RÁPIDA
PARA SUAS NECESSIDADES

A KOHLER-SDMO conta com 4 centros de treinamento 

no mundo inteiro:

   1 na América do Norte,

   1 na Europa

   2 na Ásia.

TREINAMENTO COM NOSSOS ESPECIALISTAS 
QUE CONCEDE QUALIFICAÇÕES
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Grupos geradores KOHLER-SDMO são fabricados 

com padrões de alta qualidade. Com base em suas 

especifi cações, cada peça sobressalente e consumível 

é testada especialmente e aprovada quanto à 

compatibilidade ideal com seu motor.

As peças e consumíveis KOHLER trabalham em 

perfeita harmonia com seu produto. Eles maximizam 

seu desempenho e estendem a vida útil, protegendo 

assim o seu investimento.

PEÇAS SOBRESSALENTES E CONSUMÍVEIS 
DE ALTA QUALIDADE

GARANTIA ESTENDIDA ALÉM
DOS PADRÕES DO MERCADO

A gama da SÉRIE KD de grupos geradores são 

garantidos para:

   3 anos 1000 horas 

para aplicações de emergência,

   2 anos 8700 horas para aplicações de produção.

Estes kits são projetados para facilitar os pedidos 

de compra coletivos para peças que precisam ser 

substituídas ao mesmo tempo. Eles garantem um 

alto nível de responsividade.

KITS DE MANUTENÇÃO E REPARO 
OTIMIZADOS

9
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INOVAÇÃO KOHLER-SDMO 
INTEGRADA NA GAMA 
SÉRIE KD

A KOHLER-SDMO dedica-se à pesquisa e ao desenvolvimento para antecipar as demandas e garantir a você as soluções 
energéticas mais inovadoras e com melhor desempenho do mercado.

    ESCRITÓRIOS DE ENGENHARIA E DE PROJETO COM EXPERTISE 

NOS DESENVOLVIMENTOS TÉCNICOS MAIS RECENTES

O departamento de engenharia concebe os produtos 

com inspiração nas tendências do mercado sob 

influência do departamento de marketing. Estas 

equipes são constantemente treinadas com as 

novas ferramentas de modelagem 3D, cálculos 

de estruturais e restrições, além de simulações 

termodinâmicas e acústicas.

    UMA FÁBRICA MODERNA

As instalações operacionais de alto 

desempenho da KOHLER-SDMO 

abrangem 38.000 m². Suas equipes 

de especialistas são extremamente 

habilidosas na montagem de 

equipamentos.

    LABORATÓRIO COM TECNOLOGIA DE PONTA

A KOHLER-SDMO investe em tecnologias de ponta 

para o desenvolvimento de produtos e soluções 

customizados. Diariamente, nossas equipes otimizam 

o desempenho de grupos geradores e de seus 

componentes graças a sua expertise reconhecida 

mundialmente. Nosso laboratório independente 

atende aos requisitos mais recentes e se beneficia 

de infraestruturas específicas de 2 000 m2.

UM DISPOSITIVO P&D INTEGRAL

FERRAMENTAS DE PRODUÇÃO
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SÉRIE KD: A MAIS RECENTE GERAÇÃO 
DE GRUPOS GERADORES 
DA KOHLER-SDMO

Com 100 anos de experiência como especialista global em grupos geradores, a parceria entre a KOHLER 
e a SDMO ingressou em uma nova era com a gama de SÉRIE KD, equipada com seus próprios motores KOHLER. 
Ela oferece agora um único ponto de entrada para todos os componentes principais de grupos geradores concebidos e fabricados na 
Europa.

Os grupos geradores da SÉRIE KD oferecem soluções confiáveis caracterizadas pelo baixo consumo, intervalos de manutenção 
longos e compacidade inigualável para uma ampla gama de aplicações, incluindo assistência médica, centros de dados, aeroportos, 
fábricas de produção industrial e de energia.

Grupos geradores SÉRIE KD são projetados com 

materiais duráveis e de alta qualidade para uso em 

ambientes exigentes. A KOHLER-SDMO é intransigente 

quanto à qualidade de seus produtos e ao respeito às 

normas. E melhor ainda: os níveis de segurança e de 

utilização dos grupos geradores SÉRIE KD excedem os 

requisitos reguladores.

    Um motor com alta densidade de potência, que torna 

os grupos geradores SÉRIE KD particularmente 

compactos: 1100 kVA com canópia, até 1800 kVA 

em um contêiner de 20 pés e até 2800 kVA em um 

contêiner de 40 pés

    Um produto confiável em todas as aplicações.  

A ênfase é particularmente na qualidade da energia 

fornecida nos sistemas transitórios. Esta gama premium 

oferece frequência e tensão estáveis e tempo de 

resposta reduzido.

    Uma fusão de potência e tecnologia. 

Todos os grupos geradores são testados de acordo 

com a classe de desempenho G3 (ISO 8528-5) 

e atingem 100% de aceitação de carga (padrão 

NFPA110). 

REQUISITOS DE QUALIDADE

CONFIABILIDADE E DESEMPENHO

Foram aplicados 6 anos de pesquisa e desenvolvimento 

na criação da gama de SÉRIE KD. Cada componente 

foi projetado e testado em nossos laboratórios para 

assegurar que todos os grupos geradores nessa gama 

ofereçam desempenho ideal, enquanto atendem aos 

mais altos padrões industriais.

6 ANOS DE PESQUISA 
E DESENVOLVIMENTO

    A maior gama de potência do mercado: de 800 

kVA/kWe para 4200 kVA / 4000 kWe

    Potência máxima em alta temperatura ambiente 

    Injeção common rail com controle eletrônica 

otimiza consumo e emissões

    Fatores de carga elevados: 85% em aplicações de 

emergência e 75% em aplicações contínuas, 

permitindo o dimensionamento ideal de sua 

instalação

    Controle avançado e sistemas de comunicação 

de alta tecnologia

   Projeto sofisticado

11
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NOVA GERAÇÃO DE MOTORES KOHLER
PARA GRUPOS GERADORES DE ALTA POTÊNCIA

Motores dedicados para grupos geradores com a mais alta densidade de potência no mercado: uma exclusividade KOHLER-SDMO. 
Nossa equipe global de engenheiro desenvolveu uma nova gama de motores sofi sticados e compactos que oferece um desempenho 
incomparável. Eles combinam a mais alta potência com efi ciência superior, especifi camente para grupos geradores.

Estes motores são fabricados na França e na Suíça, em fábricas que oferecem o mais alto desempenho de qualidade. Cada produto 
é testado sob condições operacionais rigorosas. A gama abrange dois blocos de motor K135 e K175 e conta com uma ampla gama de 
potência: de 561 a 4250 kWm.

Os motores diesel KOHLER oferecem a melhor razão de 

potência/compacidade/consumo do mercado, assegurando 

desempenho ideal em baixos custos operacionais. Esta 

efi ciência resulta da perfeita compatibilidade entre o 

sistema de injeção e a unidade de controle do motor 

(ECU).

POTÊNCIA CONCENTRADA

Graças à sua arquitetura rígida e combustão otimizada 

, nosso motor opera sem percalços com um baixo 

nível de ruído e de vibração, mesmo sob condições 

operacionais extremas. Menos fricção e vibração 

resulta em melhor confi abilidade, maior força, uma 

vida de serviço mais longa e consumo de combustível 

minimizado.

NÍVEL DE RUÍDO E DE VIBRAÇÕES 
OTIMIZADO

O sistema de injeção de trilho comum de alta 

pressão de combustível atinge uma pressão de injeção 

de 2200 bar. Quanto maior esta pressão, mais fi no é o 

combustível vaporizado, garantindo maior efi ciência 

da ignição, combustão e escape. Em conjunto 

com outros componentes, nosso sistema oferece 

desempenho avançado do motor e efi ciência ideal.

CONTROLE IDEAL DO SISTEMA DE 
INJEÇÃO

12
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O uso de componentes comuns a todos os modelos 

resulta em um estoque racionalizado, manutenção facilitada 

e treinamento simplifi cado.

Um projeto mínimo e elegante assegura melhor 

acessibilidade aos componentes para uma 

manutenção otimizada. Tudo isto ajuda a reduzir 

custos.

UM PROJETO MODULAR SOFISTICADO

Os materiais foram selecionados por suas altas 

qualidades tecnologias e força. Desta forma, eles se 

benefi ciam de excelente força, mesmo em projetos 

mais exigentes.

UM PROJETO ROBUSTO E CONFIÁVEL

13
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A NOVA GAMA DE MOTORES 
DIESEL KOHLER

K135

1 343 mm

KD27V12

KD45V20

2 022 mm1 356 mm

1 547 mm

3 087 mm
1 414 mm

14
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MOTORES SÉRIE K135 SÉRIE K175

KD27V12 KD36V16* KD45V20 KD62V12 KD83V16* KD103V20*

Número de cilindros 12 16 20 12 16 20

Layout dos cilindros 90°V 90°V 108°V 60°V 60°V 60°V

Ciclos 4 ciclos 4 ciclos 4 ciclos 4 ciclos 4 ciclos 4 ciclos

Diâmetro (mm) 135 135 135 175 175 175

Curso (mm) 157 157 157 215 215 215

Deslocamento total (L) 27 36 45 62 83 103

Potência do motor (kWm) 561-1 114 839-1 391 1 108-1 910 1 302-2 700 2 017-3 490 2 505-4 250

Velocidade (rpm) 1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 800

Pressão da injeção (bar) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200

Certifi cação de emissões EPA Tier 2: em conformidade com 50 Hz, certifi cado para 60 Hz

* Disponível em breve

K175

2 126 mm

2 661 mm1 753 mm

KD62V12

15

cML_210x297_Brochure-32p_PT.indd   15 26/01/2017   09:20



A GAMA DA SÉRIE KD
DE GRUPOS GERADORES

A gama da SÉRIE KD varia de 800 a 2750 kVA em emergência. Ela será estendida para 4200 kVA, com 5 nós de potência 
adicionais, em teste no momento.

    Sua adaptabilidade e modularidade a tornam a gama ideal para solução de energia customizadas, 
que atendem perfeitamente suas aplicações. 

    A injeção common rail com controle eletrônico permite um aprimoramento seja do consumo (VOC), 
seja das emissões (VOE). Versões com emissão otimizada em conformidade com os requisitos EPA 
Tier 2 a 50 Hz e têm certifi cação EPA Tier 2 a 60 Hz.

    Os grupos geradores SÉRIE KD estão disponível com potência DCC para centros de dados. Eles 
atendem a classe de desempenho G3. 

    A gama da SÉRIE KD inclui um grande número de itens opcionais e acessórios:
controle/comando, canópias e contêineres, tanques de combustível, silenciadores, disjuntores etc.

    Um projeto que atende o padrão americano está disponível mediante solicitação
(NFPA110, IBC, UL etc.)

Controle e comando do grupo gerador para 
controlar todas as funções e garantir o 
desempenho ideal. A tela touch grande na 
interface ergonômica homem-máquina facilita a 
operação.

Os turbocompressores são concebidos para máxima potência 
e combustão ideal. São adaptados a cada motor para 
fornecer continuamente o volume de ar necessário, reduzindo 
o consumo de combustível e melhorando a operação em 
altitudes elevadas.

Estrutura de base com 
opção para proteção contra 
terremoto, em conformidade 
com IBC (International Building 
Compliance)

O alternador KOHLER 
de baixa tensão, alta 
efi ciência oferece retorno 
e tempo de resposta 
rápidos. 

Instalação antivibração 
(absorve até 95% de 
vibração)

ECU (Unidade de Controle do Motor)
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O inovador sistema de injeção common 
rail permite injeção a uma pressão de até 
2200 bar para efi ciência máxima

Um projeto inovador de cabeçote de cilindro permite 
melhor circulação do combustível, combustão mais 
efi ciente e vazão de emissão de gás de exaustão 
otimizada

Unidade de disjuntos com 
conexão de potência fácil

Sistema de resfriamento 
projetado para oferecer 
energização total a 
temperaturas ambientes 
de 50°C.

ALCANCE DAS COMPETÊNCIAS DA LINHA

6

50050 Hz

Série KD27V12

ESP

DCC/PRP
727

727

1136

1136

1636 1818

1818 2273

800 1100 1250

1250 1750 2500

1800 2750

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Série KD45V20 Série KD62V12

50060 Hz

kVA

kWe

ESP

DCC/PRP

800

1591

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
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SÉRIE KD

Principais vantagens:

    Tecnologia de motor de última geração

    O melhor consumo de combustível em sua categoria

    Projeto mais compacto

    Uma ampla gama de potência coberta por uma única 

família de produto

    Um radiador de instalação direta para uma solução 

complete e de pequena dimensão

    Resposta de transiente superior

    Um projeto que otimiza o desempenho em alta 

temperatura

    Disponibilidade de instalar em canópia de até

1100  kVA de emergência em um contêiner de

20 pés de até 1800 kVA de emergência

    Nível sonoro fraco

CARACTERÍSTICAS 50 HZ - 400-230 V  

(1) Também disponível nas seguintes tensões: 415/240 V - 380/220 V  
(2)  PRP: tensão principal disponível em modo contínuo sob carga variável durante um número ilimitado 

de horas por ano de acordo com a ISO 8528-1
(3)  DCC: Capacidade de Data Center contínua se aplica às instalações de centro de dados ou uma 

potencia utilitária está disponível. Essa defi nição está de acordo com as exigências do instituto 
Uptime nível III e IV. Em carga constante ou variável, o grupo gerador pode funcionar um número de 
horas limitada. Uma potencia de sobrecargas de 10% está disponível durante uma hora a cada doze 
horas. Energia de acordo com as normas ISO 8528-1, ISO 3046-1, BS 5514 e AS 2789. Fator de carga 
média: ≤ 100%

DE 800 A 1800 kVA DE EMERGÊNCIA (800 A 1750 kWe)

K135

(4)  ESP: tensão em stand-by disponível para uma utilização de emergência sob carga variável, de acordo 
com a ISO 8528-1, sem sobrecarga disponível neste serviço

(5) VOC: Variante de Otimização de Consumo
(6) VOE: Variante de Otimização de Emissões
(7) As dimensões são baseadas em um grupo defi nido nestas condições, sem opcionais

GRUPO GERADOR (1) KD800 KD900 KD1000 KD1100 KD1250 KD1440 KD1500 KD1650 KD1800

kVA
Cos Φ 0.8

PRP(2) 727 818 909 1 000 1 136 1 309 1 364 1 500 1 636

DCC(3) 727 818 909 1 000 1 136 1 309 1 364 1 500 1 636

ESP(4) 800 900 1 000 1 100 1 250 1 440 1 500 1 650 1 800

Cons. 3/4
(L/h)

VOC(5) com PRP 101 111 125 135 165 183 193 210 219

VOE(6) com ESP 127 139 157 170 211 232 246 271 280

Motor

Tipo de motor KD27V12 KD27V12 KD27V12 KD27V12 KD45V20 KD45V20 KD45V20 KD45V20 KD45V20

Cil.. (nb. e disposição) 12 V 12 V 12 V 12 V 20 V 20 V 20 V 20 V 20 V

Cilindrada total (L) 27 27 27 27 45 45 45 45 45

Versão aberta Dim.(7)

L (m) 4,19 4,19 4,19 4,19 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09

L (m) 1,75 1,75 1,75 1,75 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12

A (m) 2,28 2,28 2,28 2,28 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48

Carcaça M427 dB(A)@7m 77 77 77 78 - - - - -

Contêiner de 20 pés
ISO 20 SI dB(A)@7m 75 75 77 77 90 90 90 90 90

ISO 20 SSI dB(A)@7m 66 66 69 69 72 72 72 72 7266 66 69 69 72 72 72 72 72
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cML_210x297_Brochure-32p_PT.indd   18 26/01/2017   09:20



CARACTERÍSTICAS 60 HZ - 480-277 V

(1) Também disponível a 380/220 V 
(2)  Também disponível nas seguintes tensões: 208/120 V e 220/127 V
(3) ISO 8528: potência expressão de acordo com a legislação em vigor
(4) PRP: tensão principal disponível em modo contínuo sob carga variável durante um número ilimitado 

de horas por ano de acordo com a ISO 8528-1
(5) DCC: Capacidade de Data Center contínua se aplica às instalações de centro de dados onde 

há uma potencia utilitária disponível. Essa defi nição está de acordo com as exigências do instituto 
Uptime nível III e IV. Em carga constante ou variável, o grupo gerador pode funcionar um número de 
horas limitada. Uma potencia de sobrecargas de 10% está disponível durante uma hora a cada doze 
horas. Energia de acordo com as normas ISO 8528-1, ISO 3046-1, BS 5514 e AS 2789. Fator de carga 
média: ≤ 100%

(6)  ESP: tensão em stand-by disponível para uma utilização de emergência sob carga variável, de acordo 
com a ISO 8528-1, sem sobrecarga disponível neste serviço

(7) VOC: Variante de Otimização de Consumo
(8) VOE: Variante de Otimização de Emissões
(9) As dimensões são baseadas em um grupo defi nido nestas condições, sem opcionais

GRUPO GERADOR (1) KD800(2) KD900(2) KD1000(2) KD1250 KD1500 KD1600 KD1750

kWe
ISO 8528(3)

PRP(7) 727 818 909 1 136 1 364 1 454 1 591

DCC(5) 727 818 909 1 136 1 364 1 454 1 591

ESP(6) 800 900 1 000 1 250 1 500 1 600 1 750

Cons. 3/4
(L/h)

VOC(7) com PRP 142 160 175 224 264 278 305

VOE(8) com ESP 169 192 209 267 316 334 364

Motor

Tipo de motor KD27V12 KD27V12 KD27V12 KD45V20 KD45V20 KD45V20 KD45V20

Cil.. (nb. e disposição) 12 V 12 V 12 V 20 V 20 V 20 V 20 V

Cilindrada total (L) 27 27 27 45 45 45 45

Versão aberta Dim.(9)

L (m) 4,19 4,19 4,19 5,21 5,21 5,21 5,21

L (m) 1,75 1,75 1,75 2,10 2,10 2,10 2,10

A (m) 2,28 2,28 2,28 2,48 2,48 2,48 2,48

Carcaça M427 dB(A)@7m 82 82 82 - - - -

Contêiner de 20 pés
ISO 20 SI dB(A)@7m 79 79 81 93 93 93 93

ISO 20 SSI dB(A)@7m 71 71 73 79 79 79 7971 71 73 79 79 79 79
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SÉRIE KD

Principais vantagens:

    Tecnologia de motor de última geração

    O melhor consumo de combustível em sua 

categoria

    Projeto mais compacto

    Ampla gama de potência coberta

por uma única família de produto

    Resfriador separado para

instalação mais fácil

    Até 2750 kVA de potência de emergência em 

nosso contêiner CPU de 40 pés, o que apresenta 

melhor desempenho no mercado em termos de 

nível de ruído e acessibilidade para operação e 

manutenção

    Um projeto que se adapta às aplicações

e ambientes mais exigentes

DE 2000 A 2750 kVA DE EMERGÊNCIA (2000 A 2500 kWe)

GRUPO GERADOR (1) KD2000 KD2250 KD2500 KD2800

kVA
Cos Φ 0.8

PRP(2) 1 818 2 045 2 273 2 500

DCC(3) 1 818 2 045 2 273 2 500

ESP(4) 2 000 2 250 2 500 2 750

Cons. 3/4
(L/h)

VOC(5) com PRP 257 282 313 344

VOE(6) com ESP 330 375 408 478

Motor

Tipo de motor KD62V12 KD62V12 KD62V12 KD62V12

Cil.. (nb. e disposição) 12 V 12 V 12 V 12 V

Cilindrada total (L) 62 62 62 62

Versão aberta Dim.(7)

L (m) 4,45 4,45 4,48 4,48

L (m) 2,11 2,11 2,11 2,11

A (m) 2,56 2,56 2,56 2,56

Contêiner de 40 pés
CPU 40 SI dB(A)@7m 82 82 82 82

CPU 40 SSI dB(A)@7m 75 75 75 75

 CARACTERÍSTICAS 50 HZ - 400-230 V  

K175

(1) Também disponível nas seguintes tensões: 415/240 V - 380/220 V 
(2) PRP: tensão principal disponível em modo contínuo sob carga variável durante um número ilimitado 
de horas por ano de acordo com a ISO 8528-1
(3) DCC: Capacidade de Data Center contínua se aplica às instalações de centro de dados onde 

há uma potencia utilitária disponível. Essa defi nição está de acordo com as exigências do instituto 
Uptime nível III e IV. Em carga constante ou variável, o grupo gerador pode funcionar um número de 
horas limitada. Uma potencia de sobrecargas de 10% está disponível durante uma hora a cada doze 
horas. Energia de acordo com as normas ISO 8528-1, ISO 3046-1, BS 5514 e AS 2789. Fator de carga 
média: ≤ 100%

(4) ESP: potência em stand-by disponível para uma utilização de emergência sob carga variável, de 
acordo com a ISO 8528-1, sem sobrecarga disponível neste serviço
(5) VOC: Variante de Otimização de Consumo
(6) VOE: Variante de Otimização de Emissões
(7) As dimensões são baseadas em um grupo defi nido nestas condições, sem opcionais
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GRUPO GERADOR (1) KD2000 KD2250 KD2500

kWe
ISO 8528(2)

PRP(3) 1 818 2 046 2 273

DCC(4) 1 818 2 046 2 273

ESP(5) 2 000 2 250 2 500

Cons. 3/4
(L/h)

VOC(6) com PRP 362 407 438

VOE(7) com ESP 433 518 572

Motor

Tipo de motor KD62V12 KD62V12 KD62V12

Cil. (nb. e disposição) 12 V 12 V 12 V

Cilindrada total (L) 62 62 62

Versão aberta Dim.(8)

L (m) 4,45 4,45 4,48

L (m) 2,11 2,11 2,11

A (m) 2,56 2,56 2,56

Contêiner de 40 pés
CPU 40 SI dB(A)@7m 85 85 85

CPU 40 SSI dB(A)@7m 77 77 77

 CARACTERÍSTICAS 60 HZ - 480-277 V  

(1) Também disponível a 380/220 V 
(2) ISO 8528: potência expressão de acordo com a legislação em vigor
(3) PRP: tensão principal disponível em modo contínuo sob carga variável durante um número ilimitado

de horas por ano de acordo com a ISO 8528-1
(4) DCC: Capacidade de Data Center contínua se aplica às instalações de centro de dados onde

há uma potencia utilitária disponível. Essa defi nição está de acordo com as exigências do instituto 
Uptime nível III e IV. Em carga constante ou variável, o grupo gerador pode funcionar um número de 
horas limitada. Uma potencia de sobrecargas de 10% está disponível durante uma hora a cada doze 
horas. Energia de acordo com as normas ISO 8528-1, ISO 3046-1, BS 5514 e AS 2789. Fator de carga 
média: ≤ 100%

(5) ESP: potência em stand-by disponível para uma utilização de emergência sob carga variável, de
acordo com a ISO 8528-1, sem sobrecarga disponível neste serviço

(6) VOC: Variante de Otimização de Consumo
(7) VOE: Variante de Otimização de Emissões
(8) As dimensões são baseadas em um grupo defi nido nestas condições, sem opcionais
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ESCOPO DE FORNECIMENTO
GRUPOS MODULARES,
UMA RESPOSTA ADAPTADA

A KOHLER-SDMO oferece para cada um de seus grupos geradores uma ampla gama de opções 
para facilitar as fases de manutenção, melhorar a segurança dos usuários e atender a usos 
específi cos em ambientes severos.

(1) Entre em contato conosco para saber sobre versões de contêiner ISO20
(2) Não é necessária a operação paralela CT com APM802 
(3) Exceto para os grupos com coberturas

SÉRIE K135 SÉRIE K175

Motor

Motor Diesel de 4 tempos com refrigeração líquida • •

Ajuste eletrônico • •

Filtro de ar padrão • •

Filtro de ar com cartucho substituível EN02(1) EN02

Bom de pré-lubrifi cação X EN25

Partida dupla SO007 SO007

Alternador

Alternador de rolamento único IP 23, classe T°=H, classe isolamento H/H • •

Resistência anti condensação AL01 AL01

Impregnação do tipo D • •

Impregnação tipo R AL06 AL06

Operação paralela CT o(2) o(2)

Alternador superdimensionado A0001B A0001B

Grupo gerador

Conformidade CE da unidade de controle • •

Chassi de chapa soldada com suspensões antivibratórias • •

Isolamento vibratório de alta efi cácia ISO1 •

Lubrifi cação

Complemento de óleo automático com reservatório EN18 EN18

Sistema de centrifugação de óleo X EN19

Bomba de troca de óleo • •

Refrigeração

Grade de proteção do ventilador e de partes giratórias • X

Arrefecedor a ar vertical entregue separado X CS001B

Kit de montagem do arrefecedor a ar no grupo X MA001

Grade de proteção para o núcleo do radiador EN14 X

Aletas elétricas X CS003

Escapamento

Compensadores de escapamento com fl anges • •

Grade de proteção das partes quentes CEL02 X

Silencioso de 9 dB(A) entrega separada EN07 EN07

Silencioso de 29 dB(A) entrega separada EN08 EN08

Silencioso de 40 dB(A) entrega separada EN09 EN09

Partida

Motor de arranque e alternador de carga de 24 V • •

Baterias de partida SO001 SO001

Disjuntor da bateria EN16 EN16

Combustível

Grupo sem reservatório •(3) •

Reservatório separado sobre o reservatório de 500 L FD06 FD06

Reservatório separado sobre o reservatório de 1000 L FD07 FD07

Reservatório do chassi 500 L FD03(3) X

Reservatório do chassi 930 L em versão com capô • X

Alarme de nível do reservatório de retenção FD14 FD14

Kit automático com 1 bomba de 1 m3/h FD08 FD08

Kit automático com 2 bombas de 1 m3/h FD09 FD09

Pré-fi ltro decantador de óleo diesel • •

Resfriador de combustível X •

Arrefecedor a ar vertical entregue separado X CS001B

Grade de proteção para o núcleo do radiador EN14 X

Baterias de partida SO001 SO001

Compensadores de escapamento com fl anges • •

Grupo sem reservatório •(3) •

Silencioso de 9 dB(A) entrega separada EN07 EN07

Reservatório separado sobre o reservatório de 1000 L FD07 FD07

Silencioso de 40 dB(A) entrega separada EN09 EN09

Reservatório do chassi 930 L em versão com capô • X

Kit automático com 1 bomba de 1 m3/h FD08 FD08

Pré-fi ltro decantador de óleo diesel • •

• De série
X Não disponível
O Várias opções possíveis, entre em contato conosco 
EN01: Código de opcional
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Trata-se de um fi ltro que permite a eliminação da água contida no óleo 

diesel para melhorar a proteção do motor.

PRÉ-FILTRO DECANTADOR DE ÓLEO DIESEL1

Estes fi ltros de ar seco com cartucho desmontável e descartável para 

ambiente com poeira que podem ser desmontados e limpos por sopro. 

Esse opcional é necessário em situações de uso do grupo em ambientes 

com poeira.

FILTRO DE AR COM CARTUCHO DESCARTÁVEL (EN02)2

No caso de uma instalação com fortes restrições elétricas, este opcional 

garante os melhores desempenhos.

SOBREDIMENSIONAMENTO DO ALTERNADOR (AO001B)3

- Tipo D: para ambientes tropicais com umidade relativa > 95%, excluindo 

ambientes litorâneos

- Tipo R: para ambientes industriais extremos com nível de umidade > 95% 

e ambientes litorâneos

IMPREGNAÇÃO4

Para grupos geradores de versão "aberta", 3 níveis de redução de ruído 

disponíveis para atender limitações de várias instalações: 9 dB(A), 

29 dB(A) a 40 dB(A).

SILENCIOSO EM VERSÃO ABERTA (EN07, EN08, EN09)5

Ela permite passar de 500 horas para 1500 horas de intervalo de 

manutenção (de acordo com a qualidade do óleo). 

CENTRÍFUGA DE ÓLEO (EN19 SOMENTE PARA A SÉRIE K175)6

Esse sistema de complemento automático de óleo que permite a manutenção 

de um nível constante no cárter do motor durante o funcionamento. Ele 

compreende uma reserva de óleo nova, um regulador de nível de óleo e um 

conjunto de fl exíveis e válvulas montadas sobre o chassi do grupo gerador.

COMPLEMENTO DE ÓLEO AUTOMÁTICO COM RESERVATÓRIO (EN18)7

Esse kit permite o abastecimento automático do tanque a partir de um 

reservatório externo. Ele inclui:

- Uma bomba elétrica com comando automático por medidor de contato 

de nível

- uma bomba manual de emergência.

Podemos utilizá-lo de modo prolongado sem reabastecer por completo o 

diesel. Ele é, portanto, adaptado especialmente para locais isolados.

KIT DE ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DE COMBUSTÍVEL (FD08)8

1

2

3

5

6

7

8
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OS CONTÊINERES
UMA LINHA VERSÁTIL DE CONTÊINERES 
COM ISOLAMENTO ACÚSTICO

Suas restrições de instalação são múltiplas. Nossos contêineres são pensados para se adaptar a todas as necessidades. Graças a suas 
dimensões padrões, eles são facilmente transportados. Para entrega imediata,
nossos contêineres integram um reservatório de combustível lhes permitindo funcionar imediatamente. Seus sistemas de resfriamento, 
de silenciamento e silenciadores integrados constituem uma solução muito econômica.

CONTÊINERES ISO

Os contêineres ISO são adaptados às aplicações de 

segurança sem restrições ambientais fortes.

Disponível em 20 pés High Cube

   FLEXIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO

Certifi cado CSC*

Adaptado para ambientes padrão

MAIS DO PRODUTO

*CSC: a convenção internacional de segurança dos contêineres (C.S.C.) é a regulamentação que garante que os contêineres usados no transporte de mercadorias apresentem sempre, ao longo do tempo, as características necessárias 
para "... manter um nível elevado de segurança da vida humana durante a manutenção, o empilhamento e o transporte dos contêineres".
** com a opção kit de isolamento acústico Super Silent

80 à 85 dB(A)

80dB(A)

84 à 98 dB(A)

90dB(A) 100dB(A)

85 à 90 dB(A) en Silent
85 à 90 dB(A) en Super Silent

80 à 85 dB(A)

80dB(A)

84 à 98 dB(A)

90dB(A) 100dB(A)

85 à 90 dB(A) en Silent
85 à 90 dB(A) en Super Silent

MODELO CONTÊINERES ISO CONTÊINERES CPU

Dimensões 20 pés High Cube 40 pés High Cube

Certifi cado CSC* • •

Nível sonoro padrão em 50 Hz a 1 m a 3/4 de carga
- 75 à 90 dB(A) com Silent

- 66 à 72 dB(A) em Super Silent**
- 82 dB(A) em Silent

- 75 dB(A) em Super Silent

Porta de manutenção dupla - •

Ambientes alvos Ambiente padrão Ambientes difíceis (calor, poeira)
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CONTÊINERES CPU

Os contêineres tipo CPU são pensados para se 

adaptar aos ambientes mais exigentes. Robustos e 

modulares, eles são especialmente pensados para 

responder às restrições mais fortes das aplicações de 

produção.

Disponível em 40 pés High Cube

   NÍVEL SONORO FRACO

   SEM PERDA DE ENERGIA ATÉ 40°C 

   MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA

    CONTROLE/COMANDO ACESSÍVEL

E COMPONENTES DE POTÊNCIA

   CURTOS PRAZOS DE PRODUÇÃO

Certifi cado CSC*

Porta de manutenção dupla

Ambientes difíceis (calor, poeira)MAIS DO PRODUTO

MAIS DO PRODUTO80 à 85 dB(A)

80dB(A)

84 à 98 dB(A)

90dB(A) 100dB(A)

85 à 90 dB(A) en Silent
85 à 90 dB(A) en Super Silent

80 à 85 dB(A)

80dB(A)

84 à 98 dB(A)

90dB(A) 100dB(A)

85 à 90 dB(A) en Silent
85 à 90 dB(A) en Super Silent

80 à 85 dB(A)

80dB(A)

84 à 98 dB(A)

90dB(A) 100dB(A)

85 à 90 dB(A) en Silent
85 à 90 dB(A) en Super Silent
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EQUIPAMENTO PADRÃO E 
OPÇÕES COM CONTÊINER

SILENT SUPER SILENT

ISO20 Si CPU40 Si CPU40 SSi

Grupo gerador

Conforme a certificação CSC • • •

Grupo gerador básico • • •

Motor de arranque, alternador de carga • • •

Baterias carregadas com eletrólito SO001 SO001 SO001

Filtro de ar padrão • • •

Bomba de troca de óleo • • •

Filtragem
Filtragem de combustível reforçada X CT022 CT022

Filtro de ambiente empoeirado X CT024 CT024

Características 
dos contêineres

Kit isolamento acústico super silent ISO20SSI X X

Silencioso de alta eficiência, com 30 dB(A) de atenuação •(1) •(2) •(2)

Módulo integrado de escapamento X CT028 CT028

Piso Chapa xadrez Chapa xadrez Chapa xadrez

Número de portas laterais 2 2 + 2 duplos 2 + 2 duplos

Grade galvanizada para exaustão de ar CT005 X X

Grade de proteção guarda-chuva da entrada de ar • • •

Iluminação de segurança e válvula de segurança CT007 CT007 CT007

Saída do escapamento com flange CT011 X X

Acabamento em pintura branca RAL 9010 para o contêiner • • •

Cor especial de acordo com a lista CT016 X X

Saída de cabos de energia para baixo CT015 • •

Combustível

Reservatório de retenção sob o conjunto do grupo • • •

Reservatório do chassi 500 L • X X

Reservatório sobre o tanque (500 L) X • •

Reservatório sobre o tanque (1000 L) X CT021 CT021

Tanque de chassi de base de 1500 L (4) CT019 X X

Reservatório sobre o tanque (2000 L) X X X

Kit automático com 1 bomba de 1 m3/h CT008 CT008 CT008

Kit automático com 2 bombas de 1 m3/h X CT009 CT009

Unidades de 
controle

Conformidade CE da unidade de controle • • •

Painel TELYS CM40 CM40 CM40

Console APM802 A802 A802 A802

Unidade de controle sob o console X E05 E05

Dimensões

Comprimento (mm) 6 058(5) 12192 12192

Largura (mm) 2 438 2 438 2 438

Altura (mm) 2 896 2 896(3) 2 896(3)

• Padrão
X não disponível

EN01 código de opcional
(1) no interior do contêiner

(2) no teto do contêiner (3) sem 
silenciador

(4) até 1100 kVA somente
(5) comprimento sem Super Silent. Esta opção requer que os defletores sejam transportados separadamente
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CARACTERÍSTICAS M80-D TELYS APM802

EXIBIÇÃO

Frequência X • •

Tensões simples X • •

Tensões compostas X • •

Intensidades X • •

Potência ativa/reativa/aparente X • •

Fator de potência X • •

Tensão da bateria • • •

Intensidade da bateria X O O

Temporização de partida X • •

Nível de óleo diesel X • •

Pressão de óleo • • •

Temperatura da água • • •

Temperatura do óleo • O O

Horímetro total • • •

Horímetro parcial X • •

Contador de energia ativa/reativa total X • •

Rotação do grupo • • •

Informações sobre anomalias (defeito ou alarme)

Mín./máx. tensão do alternador X • •

Mín./máx. frequência do alternador X • •

Mín./máx. tensão da bateria X • •

Sobrecarga e/ou curto-circuito X • •

Retorno de potência ativa/reativa X • •

Pressão de óleo • • •

Temperatura da água • • •

Sobrevelocidade • • •

Sub-velocidade X • •

Nível de diesel X • •

Falha parada de emergência X • •

Falha na partida X • •

Falha alternador de carga X • •

Falha de acionamento do relé diferencial X • •

Alarme geral X • •

Falha geral X • •

Alarme sonoro X • •

CARACTERÍSTICAS M80-D TELYS APM802

OPERAÇÃO

Energização X • •

Partida manual do grupo X • •

Partida automática do grupo X • •

Parada do grupo X • •

Parada de emergência • • •

Navegação no menu em touchscreen colorido X X •

Navegação em menu por botão de rolagem X • X

Seleção de configuração de funcionamento X • •

Controle remoto para partida à distância X O X

Ajuste da velocidade • O •

Ajuste da tensão X O •

Bifrequencial • O O

Programação de partida diferida X • •

Multilíngue por pictograma • • X

Textos multilíngues X • •

CONECTIVIDADE

Porta ethernet (website) X • •

RS485 (protocolo JBUS) X • •

Barramento CAN do motor (J1939) • • •

Porta USB (download config e soft) X • •

OPERAÇÃO PARALELA

Em regime X O •

Parado X X •

Repartição de potência ativa e reativa em condição estática X O •

Repartição de potência ativa e reativa em linha paralela X X •

Repartição de potência ativa e reativa por barramento Can X X •

Gestão de potência da central X X •

Operação paralela temporária de rede Ir/Voltar X O •

Operação paralela da central à rede (fugitivo, permanente etc.) X X •

GERAL

Download pela porta USB de uma configuração personalizada X • •

• De série
X Não disponível
0 Opcional

UNIDADES DE CONTROLE
M80-D, TELYS, APM802:
UMA EXCLUSIVIDADE KOHLER-SDMO

A KOHLER-SDMO oferece uma gama exclusiva de unidades de controle específicas: M80-D, TELYS e APM802.
Essas unidades de controle oferecem uma ampla gama de possibilidades: desde a operação simplificada até a gestão de operações complexas 
paralelas. elas se adaptam a todas as necessidades. Esta modularidade é simplificada pelo fato de que cada equipamento periférico opcional 
(radiador a ar, reservatório diário, complemento de óleo...) possui sua própria proteção.

Para as centrais, as unidades de controle separadas podem substituir as unidades de controle. Não hesite em nos consultar.

COMPARATIVO DE 3 UNIDADES DE CONTROLE

27

cML_210x297_Brochure-32p_PT.indd   27 26/01/2017   09:20



Parada de emergência 
botão

A M80-D serve como um bloco de contatos para a ligação de um gabinete elétrico e o painel de instrumentos com uma tela LCD 
altamente intuitiva que permite uma supervisão global dos parâmetros de base de seu grupo gerador. Ela é equipada com um botão de 
parada de emergência e um bloco terminal de contatos customizado, estando em conformidade com CE.

FUNÇÃO DUPLA
UNIDADE DE CONTROLE M80-D

UNIDADES DE CONTROLE

A tela pode exibir todos os valores físicos do motor:

   medidor de óleo

   temperatura da água

   temperatura do óleo

   velocidade do motor

   tensão da bateria

   temperatura do ar de carga

   consumo de combustível

   etc.

Também é possível exibir falhas do motor. A M80-D 

registra diversos eventos para facilitar o diagnóstico e 

pode controlar as principais funções do motor:

   partida

   ajuste da velocidade

   parada

   estatismo

   etc.

Tela LCD
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Carro-chefe da KOHLER-SDMO, o TELYS integra novos opcionais.
Ele opta, mais do que nunca, pela simplicidade e coloca em evidência a comunicação (Conexões USB, conexões com 
PC, software de operação e operação remota…).

TELYS,
ERGONÔMICO E DE MANUSEIO SIMPLES

UNIDADES DE CONTROLE

Tela com contraste adaptada a todos os tipos de iluminação.

Visualização e comando remoto com envio possível de e-mail, SMS ou 

fax em caso de alarme ou falha (opcional).

TELA

Tropicalização do circuito eletrônico para controlar as condições 

extremas de higrometria.

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Conforme inúmeras exigências legais ou regulamentares (CE) . 

Ferramenta de diagnóstico embutida para orientar o usuário em caso 

de alarmes ou defeitos. Acompanhamento de manutenção integrado 

(exibição de tela das operações de manutenção a serem previstas).

FUNÇÕES

2 portas USB sob a proteção estanque.

CONECTIVIDADE

comutador com 
chave ON/OFF

fusível de 
proteção

Botão de partida do 
grupo

Manopla de rolagem e de 
validação

Toque escape

Botão de acesso 
aos menus

Botão de parada do 
grupo

alarmes

Falhas

2 portas USB 
sob a proteção 
estanque

Sistema sob 
tensão

Parada de 
emergência 
botão

ZONA 1:  Modo de funcionamento (auto/manual/vazão GE etc.)

ZONA 2:  Exibição de funções por pictogramas

ZONA 3:   Exibição dos valores mecânicos e elétricos e das medidas 
associadas 

ZONA 4:  Menu de parametrização e mensagens de funcionamento

Tela de visualização composta de 4 zonas:

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 4
ZONA 3
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Totalmente desenvolvido pela KOHLER-
SDMO, o sistema de controle de comando 
APM802 é dedicado à operação e 
monitoração de centrais de energia para 
hospitais, bancos de dados, bancos, 
indústria petrolífera e de gás, indústrias 
em geral, IPP, locação, minas...

A interface homem máquina, concebida 
em colaboração com uma empresa 
especializada em design de interação, 
facilita a operação com uma tela grande 
touchsreen.O sistema pré-confi gurado 
para as aplicações em centrais de 
energia conta com uma função inédita de 
personalização que está em conformidade 
com a norma internacional IEC 61131-3.

APM802
DEDICADO À GESTÃO DE CENTRAIS DE ENERGIA

UNIDADES DE CONTROLE

A comunicação pelo APM802 garante uma alta disponibilidade dos equipamentos e facilita a gestão da IHM remota 

para uma melhor utilização. Além disso, as diversas ligações podem ser realizadas através da Ethernet, em fi bra 

óptica ou de forma mista. Para uma gestão de riscos completamente sob controle, a comunicação do sistema é 

separada da comunicação externa.

O APM802 PARA MELHOR COMUNICAÇÃO

A ergonomia do APM802 levou a um estudo com os usuários para um conforto operacional otimizado. O operador 

é orientado durante a operação do produto, em função de seu nível de acesso, para uma operação rápida e com 

baixo risco de erro.

SIMPLES E CONFORTÁVEL PARA O USO

Visualização do grupo

Visualização das 
medidas mecânicas e 

da instalação

Visualização de 
medidas elétricas do 

grupo

Visualização das medidas 
elétricas da rede

Acesso do usuário:
- curto-circuito
- manutenção
- alarmes

Controle do grupo 
(modos de operação)

Controle e posição dos 
disjuntores

Acesso do operador e do 
especialista: 
- curvas
- ajuste
- histórico
- confi guração

Redundância na comunicação e implementação de estratégias de modo 
emergencial permitem a maximização da disponibilidade da central de energia.

IHM remota

Sala de controle
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MÓDULOS
DE POTÊNCIA

Caca grupo gerador pode ser entregue com um gabinete de proteção. Este gabinete é montado sobre o chassi com 

os cabos de conexão sobre o alternador. Esta função AIPR é igualmente adaptada aos contêineres.

AIPR

Em aplicações industriais, a transferência da fonte principal para a fonte de substituição é um elemento fundamental para 

o funcionamento de suas instalações. O Verso 200 responde perfeitamente à demanda de 800 A a 3200 A.

VERSO

M80 AIPR

COM COMANDO MANUAL FIXO NA FRENTE

Disjuntor aberto de 3 polos O

Disjuntor aberto de 4 polos O

OPCIONAL DE COMANDO MOTORIZADO(1)

Com disjuntor de 3 ou 4 polos tipo aberto exclusivamente O

Tensão 208-440 V •

Unidades auxiliares opcionais(2) O

Jogo de barras de conexão de energia com ampla gama •(3)

Bloco terminal de conexão por controle remoto •

Índice de proteção IP120

Dimensões (sem unidade de resfriador de ar)

Altura (mm) 1 260

Largura (mm) 683

profundidade (mm) 365

Dimensões (com unidade de resfriador de ar)

Altura (mm) 1 664

Largura (mm) 683

profundidade (mm) 365

Dimensões (com a unidade de conexão pelo alto)

Altura (mm) 1 883

Largura (mm) 683

profundidade (mm) 365

(1) O controle motorizado inclui: um eletroímã de fechamento, 
uma bobina de disparo e um motor CA

(2) A unidade auxiliar opcional é instalada acima da unidade 
principal. Ela é usada para as conexões de alimentação dos 
auxiliares do grupo gerador, ex.: partida do radiador a ar/ventoinha.

(3) Vem como padrão para baixa tensão e como 
opcional para a alta
• Padrão
O Opcional

VERSO 200

Calibres (A) 800, 1 000, 1 250 1 600 2 000, 2 500, 3 200

Tipo Trifásico

Tensão/frequência nominal 127 / 230 V / 50-60 Hz - 230 / 400 V / 50-60 Hz

Confi guração Autoconfi guração tensão e frequência / limites mín-máx e parametrizável

Exibição e ajuste
Por cada monitor LCD - Fornecido com chave de manobra manual - Pode receber cadeado no 

modo manual

Queda de tensão suportada 30% da tensão nominal a 400 V

Proteção contra a mudança de sentido 
de rotação das fases O

Para-raio O

Pacote DP (Dia de Pico) •

Confi rmação de retorno de setor O

Índice de proteção IP55

Entradas / saídas 3 entradas parametrizáveis em contato seco / 2 saídas parametrizáveis a relés

Dimensões (CxLxA) em mm 2 000 x 800 x 695 2 000 x 1 000 x 695 2 000 x 1 000 x 895

• De série O Opcional
≥ 800 A
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SDMO Industries
Sede social: 270 rue de Kerervern - 29490 Guipavas - France 

SDMO Industries - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France
Tel. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

OESTE
SDMO BREST
TEL. 02 98 41 13 48 
FAX 02 98 41 13 57

CENTRO-OESTE
SDMO CHOLET
TEL. 02 41 75 96 70 
FAX 02 41 75 96 71

PARIS/NORD NORMANDIE
SDMO GENNEVILLIERS
TEL. 01 41 88 38 00 
FAX 01 41 88 38 37 

SDMO ARRAS
TEL 03 21 73 38 26 
FAX 03 21 73 14 59

LESTE
SDMO METZ
TEL. 03 87 37 88 50 
FAX 03 87 37 88 59

SUDESTE
SDMO VALENCE
TEL. 04 75 81 31 00
FAX 04 75 81 31 10 

SDMO AIX-EN-PROVENCE
TEL. 04 42 52 51 60
FAX 04 42 52 51 61

SUDOESTE
SDMO TOULOUSE
TEL. 05 61 24 75 75 
FAX 05 61 24 75 79

AGÊNCIAS COMERCIAIS 
NA FRANÇA

ALEMANHA
SDMO GMBH
TEL. +49 (0) 63 32 97 15 00 
FAX +49 (0) 63 32 97 15 11

BÉLGICA
SDMO NV/SA
TEL. +32 36 46 04 15 
FAX +32 36 46 06 25

ESPANHA
SDMO INDUSTRIES IBERICA
TEL.+34 (9) 35 86 34 00 
FAX +34 (9) 35 86 31 36

GRÃ-BRETANHA
SDMO ENERGY LTD
TEL. +44 (0) 16 06 83 81 20 
FAX +44 (0) 16 06 83 78 63

AMÉRICA LATINA
E CARIBE
SDMO GENERATING SETS
TEL. +1 305 863 0012
FAX +1 954 432 8330

BRASIL
SDMO MAQUIGERAL
TEL. +55 (11) 37 89 60 00

FILIAIS

ÁFRICA DO SUL
SDMO ÁFRICA DO SUL
TEL. +27 (0) 8 32 33 55 61 
FAX +33 (0) 1 72 27 61 51

ARGÉLIA
SDMO ALGER
TEL. +213 (0) 21 68 12 12
FAX +213 (0) 21 68 14 14

DUBAI
SDMO MIDDLE EAST
TEL. +971 4 458 70 20
FAX +971 4 458 69 85

EGITO
SDMO CAIRO
TEL./ FAX+ 20 2 22 67 12 78

QUÊNIA
SDMO NAIROBI
TEL.: +25 47 07 60 54 00

RÚSSIA
SDMO MOSCOU
TEL./ FAX +7 495 665 16 98

TOGO
SDMO ÁFRICA OCIDENTAL
TEL. + 228 22 22 65 65

TURQUIA
SDMO ISTAMBUL
TEL. +90 53 07 35 09 10

ESCRITÓRIOS

VISITE O WEBSITE DA SÉRIE KD: 

www.kdseries.com
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