Proteja-se contra a falta
de energia elétrica!

Capacidade de energia em stand-by/prime - 60Hz

O
SEM EMISSÃ
DE FUMAÇA

Geradores de Energia

Residencial/Comercial
De 8 até 150kW

Assuma o controle da energia de sua casa, condomínio
ou comércio com os geradores de energia Generac.
Com um design elegante, compacto e de fácil instalação, os geradores da Generac
produzem energia em caso de queda do fornecimento da concessionária. Alimentados
por diesel, ou conectados à sua rede de gás, os geradores entram automaticamente
em operação segundos após a queda de energia, e se mantém em funcionamento até
que a energia retorne. Disponíveis em potências de 8 até 150kW, são ideais para
residências, condomínios e estabelecimentos comerciais.

Tenha segurança e energia de qualidade sempre que precisar!

INSTALAÇÃO
Pontos avaliados junto com o cliente.
• Local de instalação
• Cabeamentos
• Descarga de gases / Oxicatalisadores
• Revestimento térmico
• Combustível
TRATAMENTO ACÚSTICO
Projetos especiais que atendem aos mais
elevados níveis de exigência.
• Alternativas para diferentes níveis acústicos
• Critérios de ruído segundo normas NBR
• Atende a legislação municipal

MANUTENÇÃO
Manutenção preventiva e manutenção corretiva,
serviços personalizados coordenados por técnicos
da Generac, conforme a necessidade e
disponibilidade do cliente.
ENTREGA TÉCNICA
Técnicos especializados da Generac acionarão o
equipamento pela primeira vez, fazendo todos os
testes necessários e conferindo todos os ítens.
Em seguida orientam o usuário para o seu
perfeito funcionamento.

Com equipe própria de engenharia especializada e equipamentos específicos, a
Generac realiza medições de cargas para definir os grupos geradores adequados
à necessidade de cada cliente, proporcionando a melhor relação custo-benefício.
CARGAS CRÍTICAS
Cargas que quando interrompidas causam
prejuísos. As principais precauções são a
confiabilidade, disponibilidade e operação
eficiente de equipamentos como:
• Portões automáticos
• Elevadores
• Sistemas de segurança
• Alarmes
• Interfones
• Iluminação em áreas comuns
• Bombas de água
• Entre outros equipamentos

CARGAS NÃO CRÍTICAS
Definidas em conjunto com o cliente a inclusão
no dimensionamento.
• Salão de festas
• Casa do zelador
• Bomba de recalque / água limpa
• Área de lazer

Os geradores a gás da Generac suportam uma
carga súbita de 100% de sua capacidade nominal,
ou seja, quando entram em operação suprem toda
a necessidade de energia em segundos.

Solicite a visita de um dos nossos representantes.
Tel: (16) 3505-9150 | www.generacbrasil.com.br

