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Chave de Transferência
Automática (ATS)
Modelo GA
Manual de instruções
Importador: Joining Comércio Eletro Elétricos Ltda, CNPJ :03.317.342/0001-20
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Notas
Antes de operar a chave de transferência automática ( abreviação ATS) , por favor leia e
compreenda as instruções contidas neste manual.

•

Antes de instalar ou operar o ATS, por favor leia com cuidado e entenda as instruções
contidas neste manual, apenas profissionais qualificados em ATS devem instalar, ajustar,
reparar e consertar o equipamento.

•

Diversos componentes do ATS, não devem ser tocados quando energizadas, incluindo as
placas e circuitos, ao manusear use apenas ferramentas com isolação.

•

Nunca toque nos componentes sem usar equipamento de proteção ( EPI )

•

Antes de efetuar a manutenção, siga as seguintes medidas preventivas:

 Desconecte toda a energia;
 Sinalize corretamente o equipamento como em manutenção e proibido o
manuseio;
 Chaveie para posição “0” e tranque com cadeado.

AVISO
Inconsistências com a tensão (linha)
Antes de energizar e configurar o ATS, devemos assegurar que a tensão da linha está de acordo
com o escopo do fornecimento de energia identificado na placa do ATS. Se a tensão da linha do
fornecimento de energia estiver diferente do range da chave, é bem possível que a mesma fique
danificada.
A não observância destes itens pode causar acidentes e prejuízos aos equipamentos.
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Verificação e instalação

Entrega do ATS
•

Verifique se o produto enviado é o mesmo do pedido de compra

•

Remova o equipamento da embalagem e verifique por sinais de avarias que podem ter
ocorridos durante o transporte.

Verifique a tensão
•

Certifique se a tensão de operação é a mesma da chave (ATS)

•

Verifique o escopo do uso

Instalação do ATS
•

Siga as instruções ao instalar o ATS

•

Instale todos os acessórios externos

Ligação do ATS
•

Conecte e use barramentos compatíveis com a corrente do equipamento

•

De acordo com o manual de ligações do manual, ligue a linha de controle com a linha de
instruções externas
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1.Modelos e explanação

2. Parâmetros tecnológicos principais
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3. Explanação estrutural da chave

1.Trava chave elétrica:a chave de controle interno, controla o fornecimento de energia quando a
trava elétrica abre, a chave pode operar automaticamente e remotamente, quando a trava elétrica
fecha, a chave a chave poderá operar apenas pela manopla.
2.Operação pela manopla: Quando a operação da chave for operado pela manopla, a trava elétrica
deve estar FECHADA.
3.Mecanismo cadeado: Ao inspecionar, primeiramente coloque a chave virada na posição 0 pela
manopla de operação, então puxa-se o mecanismo cadeado e fecha-se o cadeado.Desta forma a
inspeção pode ser realizada. ( Ao puxar o mecanismo cadeado, ela corta o fornecimento interno de
energia da chave. A chave não consegue ser posicionada na posição ligada e nem pode ser operada
manualmente.
4.Indicação de posição: Indica a posição da chave no estado de trabalho ( I,0,II)
5. Tensão de controle: Classe de controle de tensão da chave 220Vac.
6.Corpo principal da chave: A parte frontal é a linha I, conectada à “energia normal”; a parte
posterior é a linha II, conectada em “energia de emergência”
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4. Dimensão externa e dimensão de instalação
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5. Formas de utilização
Nota: O usuário pode escolher entre as seguintes 6 formas de ligação. O usuário do modelo
econômico pode simplesmente fornecer a energia, não necessitando uma conexão secundária. O
terminal 302-305 são para indicação de status de indicação da chave, quando o usuário demandar
poderá conectá-los.
1: Conexão econômica ( apenas abaixo de 100 A)
Chave de transferência automático modelo econômico 100 A: Simplesmente conecte a energia
principal e a energia de backup aos barramentos de cobre. Quando os dois fornecimentos de
energia estiverem normalizados, a energia principal será a energia do fornecimento principal. Se o
fornecimento normal falhar, a chave vai transferir para a energia de Backup (supondo que a energia
de backup esteja funcionando normalmente). Entretanto quando a energia principal normalizar
novamente, a chave vai transferir automaticamente para ser a energia principal.
Abaixo de 100 A, o modelo é econômico, a chave controla a energia diretamente puxado pelo
fabricante dentro do fornecimento principal. Caso o usuário necessite que a energia principal e a
energia de backup tenham uma indicação próxima, o método de conexão segue:

Nota: a linha pontilhada para contato auxiliar da chave
I: As instruções para o funcionamento normal de energia (principal)
II: As instruções para o fornecimento de energia de backup (emergência)
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2.Método de ligação automático (corrente de 20A~3200A)

•
•
•
•
•
•
•

HL1 é a indicação para chegada de energia normal;
HL2 é a indicação para chegada de energia de emergência
HD1 indicação de energia normal
HD2 é indicação de energia de emergência
FU1, FU2 são fusíveis de 2A.
101~106, 201~206, 301~306 são terminais da chave para ATS
401~406, 501~506 o terminal da chave pode ser escolhida se a corrente for acima de 630A
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3.automático+aquisição compulsória “0” (para correntes de 20A~3200A)
(fornecimento duplo de energia desconectado), métodos de ligação.

•
•
•
•
•
•
•

HL1 é a indicação para chegada de energia normal;
HL2 é a indicação para chegada de energia de emergência
HD1 indicação de energia normal
HD2 é indicação de energia de emergência
FU1, FU2 são fusíveis de 2A.
101~106, 201~206, 301~306 são terminais da chave para ATS
401~406, 501~506 o terminal da chave pode ser escolhida se a corrente for acima de 630A
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4.Métodos de ligação do gerador (para corrente de 20A ~3200A)
1.Com a interface de partida do gerador (301~306, caracterizado como Uge1) esquema de
ligação:

Descrição:
•
•

Uge1 é o relé AC220V interno da chave.
301~306 é a interface de partida gerada

Nota: capacidade do contato de saída: 250VAC/5A, 380VAC/ 3A

P á g i n a | 13

5.Automático+Manual (controle remoto) método de ligação
(para corrente de 20A~ 3200A)

•
•
•

SA: função seleção da chave Auto/Manu.
SB1, SB2: respectivamente para energia normal, energia de emergência botão de entrada
manual (contato seco)
401~406, 501~506: a chave acima de 630A pode ser escolhido.
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6.Controle remoto (para operação manual) método de ligação (para corrente de
20A~3200A)

•
•
•

SB0, SB1, SB2 são respectivamente: compulsoriamente posição “0”, energia normal,
energia de emergência botão de controle entrada (apenas conectado no contato seco).
401~406, 501~506 o terminal da chave pode ser escolhido
Corrente 20A~630A compulsoriamente “0” função pode ser selecionado
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1. Quando as 2 energias estiverem normais, converte para energia principal.
2. Quando a energia principal estiver anormal, mas a energia de standby estiver normal, corta
a energia principal e converte para a energia de standby, quando a energia principal
retornar, corta a energia de standby e converte para energia principal.
3. Quando a energia principal estiver anormal, o gerador parte e envia sinal de partida com
atraso de 3s, quando a saída do gerador estiver normal, corta-se a energia principal e
converte a energia em standby; quando a energia principal retornar, cancela-se o sinal de
partida do gerador, enquanto corta a energia em standby, convertendo-a na energia
principal.
3. Operação modo manual:

1. Pressione REST Manual envia o comando de cortar as 2 energias, através da ruptura
localizada na posição central, não importando o estado da energia principal ou do estado da
energia standby.
2. Quando a energia principal estiver normal, pressione A-power manual , corta-se a energia
standby e converte na energia principal.
3. Quando a energia standby estiver normal, pressione B-power manual, corta-se a energia
principal e converte para energia standby.
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2) Parâmetro de controle de ajuste do usuário
Método de entrada e instruções de operação:
Quando usuário seleciona um modo, os outros modos cancelam automaticamente.
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3. YCU-C/YCU-H

5.Diagrama de conexão controlador e chave
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8. método de conexão do terminal

Faça o aperto com a ajuda de uma chave de fenda como indicado na figura F.

9. Formas de instalação correta da chave.
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10.Formas de conexão da chave
***(verifique as formas corretas de instalação da chave)
1.Com a chave da esquerda para a direita, conexão I e II , com cabos de cobre conectados com a
energia normal (frontal) e a energia de emergência (posterior) respectivamente com as fases A,B,C.
2.Controlando a energia de origem da energia normal e da energia de emergência respectivamente
com as fases C e N.
3.I e II controle de energia AC 220V, conectado com o terminal 102~103, 104~105 respectivamente,
102 e 104 são a energia normal e a de emergência respectivamente.
4. Terminal 101, 106 atuam como sinalizador para controle do fornecimento de energia, note que
106 é uma linha viva.
Observação: 101 e 106 não podem ser conectadas com nenhuma outra linha.
5.Quando acima (abaixo) da linha de entrada, os terminais I e II acima (abaixo), fase A,B,C deverão
ser conectadas com linhas de cobre ou linhas atuando como saída.
11.Notas para depuração da chave
1. Conecte a energia normal (I), energia de emergência (II) com as respectivas linhas de cobre
•

•
•

Depuração automática: Energia normal eletrificado, energia de emergência
eletrificado, chave I (linha) ligado. Fornecimento de energia sem eletricidade,
fornecimento de energia de emergência com eletricidade, chave II ligada.
Fornecimento de energia normal com eletricidade, chave I linha ligado ( indicação
de flecha branca no painel da chave)
Depuração remoto: Pressione botão SB1 quando a ligar a chave linha I
Pressione botão SB2 quando ligar a chave linha II.
Automático/ Remoto (manopla)depuração:Quando a seleção de função da chave
estiver na posição automática: A chave deve atuar de acordo com o requerimento
do item 1, quando o dial de função da chave estiver na posição remoto (manopla): A
chave deve atuar de acordo com os requerimentos do item 2.

2. Quando a chave na posição line I ou line II, o sinal da lâmpada do painel deve indicar a
correspondência.
3. Depois de terminar a depuração, primeiramente feche o fornecimento de energia, gire a
manopla para a posição “0” (posição do meio, referencia: painel da chave indicação flecha
branca.

