
Comutadores de tensão
para geradores



COMUTADORES DE TENSÃO 
PARA GERADORES

Podemos fabricar comutadores para geradores com potências que podem variar de 10 kVA a 1,2 MVA,  projetados 
especificamente nas necessidades de aplicação e cliente.

Basta preencher o questionário anexo e enviá-lo para a Merz através do seu contato comercial ou diretamente para 
nós, via e-mail ou fax.

Em aproximadamente 48 horas após sua solicitação, forneceremos informações técnicas, incluindo um 
desenho detalhado com as dimensões do switch para que possa ser avaliado por sua equipe de engenharia 
e verificar se as dimensões são apropriadas para a sua aplicação.

  Também fornecemos informações detalhadas sobre o esquema de ligação e pontes externas que devem ser
  instaladas.

  O MERZ Switchgear oferece uma linha completa de switches e interruptores de câmera para todos os tipos de 
  aplicações, como interruptores para amômetros, voltímetros, inversores de rotação do motor, entre outros.
 
  Entre em contato conosco, podemos ajudá-lo a projetar o switch que melhor se adequa às suas necessidades.



QUESTIONÁRIO PARA COMUTADORES 
DE TENSÃO DE GERADORES

1. Modelo Alternador: 

2. Potência do Gerador (em kW): 

3. Tensões de saída do alternador (Verifique a caixa correspondente ou indique a tensão necessária)
  Estrela (Série) Alta     480/277V 3 fases 
        400/231V 3 fases 
      outra tensão 
  Estrela (Paralela) Baixa     208/120V 3 fases 
        240/139V 3 fases 
      outra tensão
  (Série) Triángulo Alto     240/120V 3 fases 
      outra tensão 
   
   Conexão triângulo no terminal                         Terminal alto

  Zig-Zag (Paralelo) Baixa - monofásico  240/120V 1 fase 
      outra tensão 
  Triângulo Duplo - Monofásico   240/120V 1 fase 
      outra tensão
  Triângulo (Paralelo) Baixo    120V 3 fases 
      outra tensão
  Zig-Zag (Serie) alta - Monofásico    480/240V 1 fase 
      outra tensão 

4. Número de saídas para interruptor termomagnético (disjuntor)
  Uma saída comum para todas as posições do comutador (tensões)
  Duas saídas. Um para a posição de Estrela Alta e outro para o resto. 
  Uma saída separada para cada posição no comutador
  Outros (por favor, especifiquem)

5. Precisa de contatos auxiliares?, Se sim, quanto NO para cada posição do comutador? 
  

6.  Manopla de operação
  Deseja o comutador com o botão padrão sem posição de bloqueio?
  Você quer a manopla para ser usada com cadeados de bloqueio ?

7. Mencione quaisquer requisitos especiais ou comentários adicionais:
  
 

8. Cliente: 

     ________________________________________________

     ________________________________________________

        __________________________

        __________________________

        __________________________

                 ___________   ___________

        __________________________

        __________________________

        __________________________

        __________________________

      ________________________________________

  
  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________
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MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 

Kernerstraße 15 
D-74405 Gaildorf 

Teléfono  +49 (0) 7971 252-252
Fax     +49 (0) 7971 252-351 

info@merz-schaltgeraete.de
www.merz-schaltgeraete.de


