
O GSPU Grameyer é um conversor 

estático de energia que  a partir da 

rede de alimentação convencional, 

220/380/440Vca 50/60Hz, disponibi-

liza alimentação trifásica 115/200Vca 

em 400Hz, destinado a suprir a ne-

cessidade de energia para  aeronaves. 

Pode ser utilizado em pontes de em-

barque, unidades móveis de apoio na 

pista ou em hangares de manutenção. 

Com capacidade de potência de saída 

de até 180kVA, com opcional de forne-

cer 28Vcc integrado. 

PRODUZIDO NO BRASIL

O sistema de controle é baseado na fi losofi a SVM (Space Vector Modulation), que otimiza o desempenho reduzin-

do a distorção harmônica, implementado totalmente com tecnologia digital que além da malha de controle, inclui 

proteções automáticas, ajustes de parâmetros e leituras das condições de saída, através de uma interface amigável 

com o usuário. Desenvolvido e fabricado integralmente pela Grameyer com tecnologia própria, que disponibiliza 

além da garantia, suporte técnico com mão-de-obra especializada em todo território nacional.”

www.grameyer.com.br

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTÁTICA PARA AERONAVES
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SOLUÇÃO EM ENERGIA
Rua Marechal Castelo Branco, 5203

CEP 89275-000 - Centro - Schroeder/SC - Brasil
Tel +55 47 3374 6300

www.grameyer.com.br

 

Mecânicas

Proteções

Saída

Entrada

Temperatura de operação -40°C +45°C

Ruído acústico <65dB
Estrutura Invólucro resistente a corrosão
Grau de Proteção IP54

Tensão Trifásica: 115/200Vca

Distorção harmônica total de saída <2%
Frequência 400Hz ±0,5%
Ajuste da tensão ±15%
Potência de saída 30-180kVA*

Fator de crista 1,41 ±3%

Reconhecimento sinal E/F Configurável

Regulação de tensão 1%

Isolação galvânica entre entrada e saída

Tensão Trifásica: 220/380/440Vca* -15%/+10%

Frequência 50-60Hz
Distorção harmônica total da corrente THDi <5%

Fator de Potência 0,98 indutivo
Estágio de entrada Retificador de 6 ou 12 pulsos

Sobre corrente de entrada

Sobre corrente de saída
Sub/Sobre tensão de saída
Sub/Sobre tensão do link CC

Sobre corrente do link CC

Falha na ventilação

Temperatura alta no circuito de potência

Falha no circuito de potência

Terminais de saída abertos

Falha dos contatores internos

* Outros valores sob consulta.

* Outros valores sob consulta.
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