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Por favor, leia este manual com atenção para uso do equipamento.



Instruções de Operação do QTA. 

 

 

I. Informação breve 

 

Controle Automático QTA (doravante denominado como "QTA") é um tipo de sistema de 
controle que opera sem a presença de pessoas. Pode ser utilizado como auxiliar para geradores a 
diesel de médio/ pequeno porte. Opera automaticamente geradores a diesel de 3~50 kW (alimentação 
de energia de standby) para fornecer energia quando houver falha na energia elétrica da rede e 
interrompe o funcionamento do gerador quando a energia elétrica da rede é restaurada. 

O QTA pode ser colocado em ambiente externo ou pendurado na parede. O controle remoto pode ser 
realizado diretamente do gerador. Suas características de destaque são: flexibilidade, boa 
aplicabilidade, imagem bonita e praticidade. 

 

 

II. Princípio 

 

1. Possui três portas para alimentação de energia, ou seja, entrada de eletricidade da rede, 
entrada do gerador e saída do circuito de carga e uma porta para a linha de controle. As três 
alimentações de energia conectam-se ao bloco de terminais do QTA especificados. A linha de controle 
conecta o acumulador, o circuito elétrico da alimentação de óleo e o circuito de partida no gerador 
através da borneira e o conjunto constitui o sistema de controle QTA. 

2. No modo de Controle Automático, quando a rede elétrica estiver funcionando normalmente 
se conecta de forma automática e fornece energia ao circuito de carga e os geradores não estarão 
funcionando. Quando ocorrer falha na rede elétrica, o QTA iniciará o programa de geração para o 
funcionamento do gerador e desligamento da conexão com a rede elétrica. Em seguida, o gerador é 
ligado para fornecer energia ao circuito de carga. Quando a rede elétrica é restaurada, é comutada 
para fornecer energia ao circuito de carga e o gerador é desligado. 

3. Para uma partida bem-sucedida do gerador no estado frio, o QTA incorpora o programa de 
reiniciar e permite três a cinco reinícios de acordo com o modelo do QTA. Cada reinício dura 5 s e 
intervalos de 15 s. Se a partida do gerador for bem-sucedida, o programa de reiniciar é bloqueado e o 
QTA é comutado para o funcionamento do gerador. Após o funcionamento do programa de reiniciar, se 
a partida do gerador não for bem-sucedida, o QTA aciona o alarme e o funcionamento de outros 
programas é interrompido. Nesse caso, verifique o gerador e dê partida manualmente. 

4. Quando o QTA é utilizado para geração, todos os circuitos de proteção do gerador 
funcionam normalmente. 

5. O QTA é alimentado pelo acumulador do gerador. Quando a rede elétrica funciona 
normalmente, o QTA também funciona carregando o acumulador. Portanto, não há necessidade de 
carregar o acumulador separadamente mesmo se o gerador estiver inativo durante um longo período. 

 

 

III. Fiação 

 

1. Como o QTA pode permanecer em ambiente externo ou pendurado na parede, o usuário 
deve instalar o QTA de maneira adequada e distante do gerador. O cabo de controle do QTA é de 2,6 
m e esse comprimento deve ser levado em consideração durante a instalação. Se o usuário necessitar 
de uma distância de controle maior, a caixa de conexão para ampliação do cabo deve ser solicitada.



2. Mantenha o local do QTA bem ventilado e seco e longe de temperaturas elevadas, umidade, 
gases cáusticos e vibrações fortes. 

3. Antes de conectar a fiação, desligue o interruptor de alimentação de Energia/ E-stop no 
QTA*. Se o botão de pressão for utilizado, pressione-o para desligar e solte-o para ligar. 

4. O QTA deve ser ligado apropriadamente à terra através do parafuso de terra para proteção 
de segurança (marcado " ^ ") existente na caixa do QTA. É proibido utilizar o fio N da alimentação para 
a realização da conexão de terra. 

5. Com a rede elétrica desconectada, faça a conexão das três alimentações de energia, isto é, 
rede elétrica, gerador e circuito de carga no bloco de terminais especificados na caixa do QTA. O 
terminal de ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA conecta-se à rede efecf/rcrry. O GERADOR conecta-se ao 
gerador. A CARGA conecta-se ao circuito de carga. O terminal marcado com N indica fio de circuito 
monofásico (L: vivo; N: neutro). Terminais de fios marcados A/B/C/N indicam fios de circuito trifásico. A, 
B e C indicam as três fases e N indica o neutro. É adotado o sistema trifásico a 4 fios. 

6. Na caixa do QTA há uma borneira com diversos plugues que é utilizada como porta para o 
fio de controle. Conecte uma extremidade do fio de controle à porta e a outra extremidade à borneira do 
painel do gerador. 

7. Após a conclusão da fiação, repita a verificação para certificar-se de que a mesma esteja 
correta, confiável e firme. 

 

 

IV. Teste de funcionamento 

 

1. Antes de iniciar o teste verifique se o gerador está em ordem. 

2. Antes de iniciar conecte a rede elétrica. A lâmpada que indica conexão ativa no painel do 
QTA deverá estar acesa para mostrar que há alimentação de eletricidade da rede elétrica ao circuito de 
carga. 

3. Teste do interruptor A/M. Pressione suavemente o botão preto no painel do QTA, a lâmpada 
indicadora do status de A/M deverá acende. Se, depois de diversas tentativas, a indicação estiver 
correta, significa que a função de comutação A/M está disponível. Após o teste, coloque a função em 
modo de Controle Automático. 

4. Status dos elementos de controle no painel do gerador; 

(1) Interruptor de energia de CC: DESLIGADO (não disponível ao gerador menos do que 6 kW) 

(2) Interruptor de pré-aquecimento para o inverno: DESLIGADO (sob consulta do cliente) 

(3) Trava do interruptor: DESLIGADO 

(4) Botão E-stop: LIGADO (solte o botão para ressetar) 

(5) Interruptor principal de energia da saída do gerador: fechado (normalmente fechado a ar) 

 

5. Gire o botão Energia/E-stop no painel do QTA para iniciar o seu funcionamento. 

6. Desligue a alimentação de energia da rede elétrica para que o QTA entre em operação. O 
gerador funcionará automaticamente durante 3s. Se a primeira partida falhar, o programa de reinício 
será acionado. Após a partida bem-sucedida deixe o gerador funcionar sem carga durante 15 a 30s. O 
QTA irá comutar para o circuito de carga do gerador automaticamente. 

7. Depois que a eletricidade da rede for restabelecida, o QTA irá comutar automaticamente a 
energia da rede elétrica para o circuito de carga em 3 s. O gerador continuará a funcionar sem carga 
durante 30 a 60 s e em seguida será desligado. 

8. Todos os status de energia serão indicados através da iluminação por lâmpadas existentes 
no painel. 

9. Caso ocorra qualquer anormalidade durante o funcionamento do gerador, acione o E-stop 
imediatamente. Desligue o botão Energia/ E-stop no painel do QTA para interromper o funcionamento 
do gerador. Se o botão E-stop estiver instalado no painel do gerador, pressione-o para parar o gerador. 
Se o botão do gerador estiver travado não será possível desligá-lo. 

10. Se ocorrer uma parada automática de proteção devido a um erro no gerador, o alarme 
sonoro do QTA funcionará de modo contínuo e a lâmpada de indicação do alarme do botão Energia/ 
E-stop do QTA deverá ser desligada manualmente. 



V. Outras informações 

 

1. Em modo manual, a partida do gerador deve ser realizada manualmente, mas a ligação 
automática do QTA ainda estará disponível. Ou seja, o circuito de carga poderá ser alimentado pela 
rede elétrica ou gerador. 

2. O QTA poderá carregar o acumulador de maneira complementar tanto em modo manual 
como automático. Se o interruptor de energia do QTA for desligado, a função de carga não estará 
disponível. 

3. Recomenda-se o uso do QTA para operações contínuas por períodos longos. Se ele 
permanecer inativo por mais de 10 meses, a sua garantia será perdida. 

4. A lista em anexo apresenta o modelo, as especificações e os principais parâmetros técnicos 
do QTA. 

 

 

 

Apêndice 

1. Frequência nominal: 50/60 Hz (comum) 

2. Alimentação de energia operacional: 12 VCC para o acumulador 

3. Ambiente operacional: UR^80% 

Altura acima do nível do mar: 2000m  

Temperatura: -10-45 X 

 

Termo de garantia 
A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes 
condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do produto 

em questão. 

2.  O prazo de vigência da garantia é de 3 meses, contados a partir da data da emissão da nota 

fiscal. 

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial (intensivamente) e se 
restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do equipamento. 

Garanta sua garantia! 
Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não será 
concedida. 

Regras gerais de garantia 
Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica autorizada, pois 
a negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em outros 
danos, os quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia. É de 
responsabilidade do agente da assistência técnica a substituição de peças e a execução de 
reparos em sua oficina. O agente também será responsável por definir se os reparos e 
substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia. 
Itens não cobertos pela garantia: 

1. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de assistência 

técnica. 

2. Danos causados por fenômenos da natureza; 

3. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;, 

4. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação 

de produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), 

efeitos de maresia ou corrosão; 

5. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado. 

 

 



6. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em razão 

da movimentação, transporte ou estocagem. 

7. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico do equipamento oriundo da instalação de 

componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do Brasil. 

8.  Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

9. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. 

Atenção: 
Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão do 
desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente 
apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material. 
 
Extinção da garantia: 
A garantia será automaticamente extinta se: 

1. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes etc.) 

2. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no manual 

de instruções. 

3. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 

4. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS. 

5. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil. 

6. O prazo de validade estiver expirado. 

7. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo. 
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