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HÁ MAIS DE 40 ANOS
A PRODUZIR ENERGIA
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A Grupel iniciou a sua atividade, em 1976, produzindo e comercializando uma vasta gama de geradores de 

energia (abertos ou insonorizados), com potências dos 3 aos 3500kVA, e equipados com componentes da 

melhor qualidade.

Dispomos de mais de 24.000m2 dedicados ao fabrico de grupos eletrogéneos, a maior unidade produtiva 

destes equipamentos, em Portugal, situada em Aveiro – o que nos permite ter uma grande flexibilidade. Prova 

disso é que a Grupel está perfeitamente capacitada para produzir geradores standard, mas também projetos 

especiais de elevada complexidade e outras soluções personalizadas específicas. Além disso, temos serviços 

diferenciadores, contando com uma equipa especializada para situações que exijam a nossa intervenção/

cooperação. 

Somos uma marca de referência no setor e trabalhamos incessantemente pela satisfação dos nossos clientes. 

Em 2020, a Grupel foi reconhecida pelos consumidores portugueses com o Prémio Cinco Estrelas, pelo terceiro 

ano consecutivo. 

Mas a marca não é reconhecida apenas em Portugal. Atualmente, 78% do volume de negócios da empresa 

deve-se à presença internacional – em mais de 60 países, nos 5 continentes.

O empenho da Grupel na qualidade dos seus produtos e serviços – e o crescente 

reconhecimento da marca enquanto líder no setor – faz com que a nossa 

Energia seja cada vez mais evidente junto dos consumidores nacionais e 

cada vez mais forte junto dos consumidores internacionais. 

Com mais de 40 anos de 
experiência no fabrico e venda 
de geradores, levamos energia 
a todo o mundo.  
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A Grupel utiliza alternadores das 
reconhecidas Leroy Somer e Stamford, 

bem como de marca própria, garantindo 
qualidade e fiabilidade em qualquer uma das 
soluções. Com uma gama vasta de potências, 

estes alternadores são facilmente acoplados 
com um vasto número de motores.

✔ Quadro de aço
✔ Sistema anti vibração
✔ Pintura com tratamento anticorrosivo
✔ Sistema de elevação
✔ Tanque integrado

CHASSI

ALTERNADOR

GRUPOS 
ELETROGÉNEOS 
GRUPEL
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Nos seus geradores, a Grupel utiliza 
diferentes motores por forma a adaptar-se às 
necessidades dos seus clientes e às exigências 
dos projetos que executa.

O painel de controlo é a unidade responsável 
pela monitorização e proteção dos grupos 
geradores Grupel, podendo ser considerado 
o “cérebro” do grupo. Está colocado no 
chassi em versões abertas, ou integrado na 
canópia nas versões insonorizadas. MOTOR

PAINEL DE CONTROLO

O quadro de transferência de carga faz a 
comutação entre a fonte principal (normalmente 
a rede) e a fonte secundária (normalmente o 
grupo). Operando automaticamente, é, também, 
usado para interligar geradores que trabalham 
em alternância.

CANÓPIA
✔ Chapa de aço, inox ou alumínio
✔ Isolada com material antirruído e antifogo
✔ Pintura poliéster epóxi
✔ Eficiência no fluxo de ar para refrigeração do motor
✔ Painel de controlo com acesso fácil
✔ Portas laterais
✔ Tratamento anti corrosão

QUADRO DE TRANSFERÊNCIA 
DE CARGA



6   GERADORES GRUPEL

A Gama Portátil é ideal para fornecer energia a 
atividades e equipamentos de baixa potência, 
podendo ser utilizada, tanto por profissionais, como 
por particulares.

2 - 7 kVA

GR2500 GR3000 GR6500
GERADOR INVERTER

SEMPRE CONECTADO

ENERGIA A DOBRAR

Energia estável, ideal para 
dispositivos mais sensíveis

Este gerador tem uma tomada, 
uma saída DC e duas portas USB

É possível conectar e usar dois 
geradores GR2500 em simultâneo

LEVE E COMPACTO
Com apenas 22kg, este gerador é de 
fácil transporte e manuseamento

DISPLAY DIGITAL DISPLAY DIGITAL

DEPÓSITO COMBUSTÍVEL 

RODAS E PEGA DOBRÁVEL RODAS E PEGA DOBRÁVEL

ARRANQUE MANUAL 

Voltímetro, frequencímetro e 
contador de horas

Voltímetro, frequencímetro e 
contador de horas

O depósito de combustível tem 
capacidade para 15l de gasolina

Fácil transporte e 
armazenamento compacto

Fácil transporte e 
armazenamento compacto

O gerador arranca de forma manual, 
ao puxar a pega de arranque

ARRANQUE REMOTO

ARRANQUE AUTO

É possível arrancar o gerador 
através de um comando

Através de um QTC Grupel, em 
caso de falha de rede elétrica
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REF. GR2500 GR3000 GR6500

Características 
principais

Tipo Monofásico Monofásico Monofásico / Trifásico

Potência em Contínuo (kW) 2.000 2.800 6.300

Potência de Arranque (kW) 2.200 3.000 6.900

Frequência (Hz) 50 50 50

Voltagem AC (V) 230 230 230 / 400

Regulador Automático de 
Tensão (AVR) Sim / Inverter Sim Sim

Capacidade do depósito de 
combustível (L) 4.5 15 25

Tipo de Combustível Gasolina sem chumbo Gasolina sem chumbo Gasolina sem chumbo

Tipo de Motor 4 tempos 4 tempos 4 tempos

Sistema de arranque Manual Manual Manual / Elétrico

Segurança ausência de óleo Sim Sim Sim

Nível de ruído (dBA) 68 @ 7m 96 97

Dimensões

Dimensões gerais
(mm) (C x L x A) 500x285x455 660x600x500 760x700x650

Peso em vazio (kg) 22 52 104

Extras

Tomadas 1 schuko 16amp 2 schuko 16amp
1  schuko 16amp

1 monofásica industrial 32amp 
1  3P+N+T 16amp

Disjuntor Sim Sim Sim

Contador de Horas Digital Digital Digital

Rodas e pegas - Sim Sim

Bateria Não Não Sim

Voltímetro Digital Digital Digital

Frequencímetro Sim Sim Sim

Arranque Auto Não Não Sim (através de QTC Grupel)

QTC (opcional) Não Não Sim (Monofásico e Trifásico)

Arranque por comando Não Não Sim

Saída DC  Sim ( 12vdc 8amp) Não Não

USB Sim ( 1.0A + 2.1A ) Não Não

Possiblidade  de paralelo Sim Não Não

KIT DE PARALELO
É possível atender necessidades energéticas maiores, através do 
funcionamento em paralelo de dois geradores GR2500. Ao conectar 
dois exemplares deste modelo, usando-os em simultâneo para fornecer 
energia, poderá alimentar dispositivos com cargas mais exigentes ou 
mais aparelhos ao mesmo tempo.

Na parte de trás do equipamento, pode manter os cabos de alimentação 
seguros quando não estão a ser usados.
Kit vendido separadamente.
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A Gama Smart da Grupel é composta por produtos 
com características adequadas a aplicações 
de emergência. Estes dispositivos entram em 
funcionamento automaticamente sempre que 
exista uma falha de energia, garantindo assim um 
fornecimento competente e eficiente.

9 - 60 kVA

1600 19501250 1700

MOTORES  POTÊNCIAS EM kVA   |   STANDBY

ALTERNADORES MODELOS STANDARD 

11

9 

20 

33 

44

51

55

58
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A Gama Industrial é direcionada especialmente para 
a indústria e foi concebida para operar como fonte de 
energia principal e de emergência, em instalações 
onde não há outra fonte de energia ou onde a fonte 
existente é muito fraca.

30 - 1500 kVA

2300 3100 4000 4500 58002300 3100 4000

MOTORES  POTÊNCIAS EM kVA   |   STANDBY

ALTERNADORES MODELOS STANDARD 

55 1500

52 1500

50 440

33 1100
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A Gama Heavy, constituída por geradores 
contentorizados a diesel da Grupel, é pensada para 
fornecer energia de baixa e/ou de média tensão, em 
regime contínuo, bem como para atuar como fonte 
de energia, em casos de emergência.

600 - 3000 kVA

MOTORES  POTÊNCIAS EM kVA   |   STANDBY

ALTERNADORES MODELOS STANDARD 

600

600

2300

2800

40’20’
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

A Gama Gás traz algumas vantagens, uma vez que 
o gás é a opção de alimentação de geradores mais 
económica e ambientalmente responsável.

▶ Motor de combustão a 4 tempos

▶ Alternador autoexcitado ip21 / ip23 classe H

▶ Estrutura em aço com almofadas anti vibração

▶ Radiador de refrigeração ou permutador de calor 
das placas

▶ Painel de controlo com dispositivos de medição

▶ Disjuntor automático

▶ Rampa de gás totalmente equipada

▶ Sistema de exaustão em aço

A utilização crescente de gás, na geração de energia 
para a indústria e uso doméstico, tem um impacto 
significativo, uma vez que as aplicações com este tipo 
de combustível são geralmente mais económicas e 
ecológicas.

OPÇÕES
▶ Canópia de aço insonorizada e para proteção 
contra intempéries

▶ Controlo automático do nível de óleo

▶ Pré-aquecimento do motor

▶ Sistema de escape em aço inoxidável

▶ ATS

▶ Controlo remoto

▶ Possibilidade de sincronismo

▶ Contentor marítimo insonorizado adequado para 
localização ao ar livre

▶ Sistemas de recuperação de calor para circuitos 
de refrigeração e/ou escape

▶ Gás natural, biogás, syngas, etc…

▶ Refrigeração remota
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Uma das características distintivas da Grupel é a 
capacidade para se adequar às necessidades de cada 
cliente. As palavras-chave dos Projetos Especiais são 
flexibilidade e adaptabilidade.

Projeto especial que consiste numa central de geração 
de média tensão, composta por 5 grupos geradores 
de 3125 kVA, cada um inserido num contentor de 
40” HC, e com uma potência total de 15,6 MVA. Cada 
equipamento dispõe de um sistema independente 
de combustível de grande autonomia (5000L), dentro 
do contentor, mas separado do gerador e da sala de 
controlo, através de painéis insonorizados e à prova 
de fogo. Cada grupo possui, ainda, um sistema de 
deteção e extinção de incêndio de CO2, integrado no 
contentor.

A principal função do Black Start é garantir o arranque 
do ciclo combinado, na ausência de qualquer 
rede, e a assistência de emergência dos principais 

SISTEMA DE BLACK START PARA 
CENTRAL DE CICLO COMBINADO 

Costa do Marfim

equipamentos auxiliares da central. Para isso, possui 
um sistema de controlo totalmente automatizado 
com PLC redundantes e um SCADA com conexão 
ao centro de comando (DCS) do ciclo combinado da 
Central de Azito.
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Projeto especial que consiste numa central de média 
tensão, composta por 11 geradores de 1770kVA, cada um 
inserido num contentor 40” HC, e com uma potência 
total de 18MVA. Cada contentor está dividido em três 
espaços diferentes: transformador; grupo gerador e 
painel de controlo; e proteção e sincronismo.

Este projeto possui um Sistema de Supervisão e 
Aquisição de Dados (SCADA) capaz de fazer a gestão de 
toda a parte industrial e a própria produção de energia, 
bem como um gerador para o arranque de toda a 
central, na ausência de qualquer rede (Black Start).

Projeto especial que consiste num gerador de 1875 
kVA PRP, que opera a gás e faz aproveitamento de 
calor, tanto para o circuito de refrigeração, quanto 
para o escape. O gerador encontra-se num contentor 
insonorizado de 40”, dividido em dois espaços – uma 
sala elétrica e uma sala de geração que abriga todo 
o sistema auxiliar, equipada com um sistema de 
deteção de gás e incêndios.

O sistema foi projetado para produzir energia 
continuamente (24h / 365 dias).

Projeto especial composto por sete geradores de 
600 kVA para aplicação militar. Todos os geradores 
são de alto desempenho, altamente personalizáveis, 
robustos, insonorizados e preparados para ser 
aerotransportados. Os equipamentos foram 
projetados para funcionamento em paralelo ou em 
ilha e para arranque automático, em caso de falha 
na rede. Cada gerador é equipado com um painel 
elétrico com tomadas CETAC, para facilitar a conexão 
e desconexão de cargas.

GERADORES NSPA PARA
O EXÉRCITO ESPANHOL

CENTRAL DE COGERAÇÃO
A GÁS NATURAL 

CENTRAL DE ENERGIA
DE MÉDIA TENSÃO 18MVA

Angola

Espanha

México
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As Torres de Iluminação da Grupel são caracterizadas 
pela sua eficiência e simplicidade, o que permite o seu 
funcionamento em todos os tipos de condições.

Modelo com 2 luminárias LED de 350W 
com mastro de 4,5m, para gerador portátil:

       ▶ Versão manual

       ▶ Versão pneumática

Modelo com 4 luminárias LED de 350W 
com mastro de 7m, para gerador até 10 kVA:

       ▶ Versão manual

       ▶ Versão pneumática

Agricultura, Residencial, Construção, Indústria

MODELOS DISPONÍVEIS 

APLICAÇÕES 
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Requisite um destes serviços em  
www.grupel.eu

Acompanhamento integral 
e personalizado do seu 

equipamento.

MANUTENÇÃO
DE GERADORES

SERVIÇO
DE PEÇAS

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

SUPORTE TÉCNICO
& SERVIÇOS PÓS-VENDA

Efetuada remotamente, 
por telefone ou in loco.

Peças de reposição para 
motores, alternadores e 

geradores de todas as marcas.

Melhoramento de geradores
obsoletos ou com componentes 

em mau estado.

Propostas à medida das 
suas necessidades.

ARRANQUE 
E FORMAÇÃO

REMODELAÇÃO
DE GERADORES

SOLUÇÕES 
E PROJETOS

Ensaios funcionais e 
sensibilização para o uso 

do equipamento.



facebook.com/Grupel.Generators

linkedin.com/company/grupel-sa

twitter.com/grupel1976

instagram.com/grupel.generators

youtube.com/c/grupel

Grupel, S.A.
Parque Empresarial de Soza, Parcela-A, Lt-5
3840-342 Soza – Vagos – Portugal
T : ( +351 ) 234 790 070  ·  F : ( +351 ) 234 920 670
grupel@grupel.eu  ·  www.grupel.eu

Eleitos pelos portugueses
pelo terceiro ano consecutivo.


