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EXPERIÊNCIA

Mais de 45 anos a desenvolver, produzir e comercializar geradores elétricos, com projetos em setores tão 

distintos como centrais elétricas, petróleo e gás, indústria e comércio ou construção.

QUALIDADE

Trabalhamos com componentes de qualidade reconhecida internacionalmente, como motores Perkins, 

Baudouin e Iveco e alternadores Leroy Somer e Stamford, bem como, entre outros, de marca própria, 

Grupel.

VERSATILIDADE

A Grupel dispõe de uma vasta gama de produtos, desde geradores portáteis a soluções até 3500kVA, 

a gasolina, diesel ou gás, com possibilidade de extras, dependendo das necessidades do cliente, da 

localização ou do contexto de utilização.

APOIO E SERVIÇOS

A nossa equipa trabalha diariamente para o ajudar em qualquer necessidade e dúvida que tenha ou 

qualquer intervenção de que precise. Temos uma equipa especializada na prestação de serviços de apoio 

e manutenção do seu gerador.

PRESENÇA MUNDIAL

A Grupel é uma marca distinguida e premiada em várias ocasiões, em Portugal. Mas não é apenas 

reconhecida neste país, podendo ser encontrada em mais de 70 países nos 5 continentes.

Porquê escolher 
GRUPEL
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A Grupel  é uma empresa portuguesa, fundada em 1976, que produz e vende geradores portáteis 

estacionários  até 3500 kVA, bem como torres de iluminação, com componentes de marcas 

internacionalmente reconhecidas e da nossa própria.

Contamos com a maior unidade de produção de geradores elétricos, em Portugal, equipada com 

maquinaria de última geração e em transformação digital contínua, por isso, desenvolvemos soluções 

adaptadas às necessidades de clientes em todo o mundo, assegurando também serviços de assistência 

técnica e fornecimento de peças sobressalentes de grande qualidade.

A Grupel é distinguida com o Prémio Cinco Estrelas e detém o estatuto de PME Líder, em Portugal. Mas 

também é reconhecida internacionalmente, estando presente em mais de 70 países.

Com mais de 45 anos de 
experiência na produção e 
comercialização de geradores, 
levamos energia a todo o mundo.
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A Grupel garante qualidade e fiabilidade, ao 
utilizar alternadores das reconhecidas Leroy 

Somer e Stamford, bem como da sua própria 
marca. Com uma vasta gama de potências, 

estes alternadores são facilmente acoplados a 
diversos motores.

✔ Estrutura de aço
✔ Sistema antivibração
✔ Pintura com tratamento anticorrosivo
✔ Sistema de elevação
✔ Depósito integrado

CHASSI

ALTERNADOR

GRUPOS 
ELETROGÉNEOS 
GRUPEL
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O painel de controlo é a unidade responsável 
pela monitorização e proteção dos grupos 
geradores do Grupel, e pode ser considerado 
o “cérebro” do conjunto. Encontra-se no 
chassi, quer em versões, quer insonorizadas.

PAINEL DE CONTROLO

O quadro de transferência de carga é 
responsável pela comutação entre a rede elétrica 
e o grupo gerador (e vice-versa). Ao funcionar 
automaticamente, também é utilizado para ligar 
geradores em alternância.

QUADRO DE TRANSFERÊNCIA 
DE CARGA

A Grupel utiliza diferentes motores, nos seus geradores, 
para se adaptar às necessidades dos seus clientes e às 
exigências dos projetos que realiza.

MOTOR

CANÓPIA
✔ Pontos de soldadura reduzidos, minimizando
       o risco de oxidação

✔ Produzida com material de isolamento acústico e ignífugo
✔ Pintura polyester epoxy
✔ Eficiência no fluxo de ar para o arrefecimento do motor
✔ Painel de controlo facilmente acessível
✔ Portas laterais
✔ Tratamento anticorrosão
✔ Chapa de aço, inox ou alumínio
✔ Utilização do depósito de combustível em plástico,
       que é mais durável 
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QUAIS AS SUAS VANTAGENS?
▶ São personalizáveis, adaptando-se a qualquer necessidade e exigência.

▶ Têm uma tecnologia simples e fácil de usar, mas são resistentes e robustos.

▶ São versáteis e respondem a qualquer aplicação

▶ Têm um preço competitivo e garantia de 2 anos ou 2000 horas.

▶ Garantem o respeito pelas normas de qualidade da UE

▶ Permitem prazos de entrega mais atrativos e manutenção e substituição de peças rápidas.

Ao longo dos anos, temo-nos empenhado na qualidade e diferenciação dos nossos produtos, sempre com o objetivo 

de oferecer as melhores soluções aos nossos clientes.

É por isso que investimos no desenvolvimento de componentes de marca própria, que não depreciam a qualidade dos 

nossos grupos eletrogéneos e, pelo contrário, acrescentam valor ao produto final.

Como resultado, surgem os geradores Grupel+Grupel, fabricados com componentes de alta qualidade e eficiência, 

concebidos pela nossa equipa de I&D&I. São soluções de alto desempenho e duradouras, com uma vasta gama de 

potências, e capacidade para operar em vários setores e atividades.

GRUPEL
GRUPEL
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COMPONENTES GRUPEL

OUTROS COMPONENTES: Disjuntor; Bateria; Transformador de corrente; Bornes; Sensor 
de Diesel; Carregador de bateria

Com potências de 10 a 1100kVA e regulação eletrónica, 
os motores Grupel são robustos e fiáveis. Estão 
disponíveis em 50 e 60Hz, o que os torna adequados a 
qualquer mercado.

MOTOR

Muito completos e intuitivos, os controladores Grupel 
têm numerosas funcionalidades graças à adição de 
módulos plug-in para ligação WIFI, ou sincronização 
de geradores, entre outros.

CONTROLADOR

Os alternadores Grupel são altamente eficientes e 
estáveis, além de serem mais robustos do que outros 
modelos no mercado.
Podem ter vários componentes extra.

ALTERNADOR

Os Grupel ATS são multitensão e multifrequência, 
portanto, adequados a qualquer mercado a nível 
mundial. São também fáceis de manter e de desmontar.

ATS
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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 - 15 kVA

GR12000GR6500GR2500 GR3000

MAIOR
POTÊNCIA

FÁCIL
MOBILIDADE

MAIOR
AUTONOMIA

TECNOLOGIA
INVERTER

ARRANQUE
REMOTO/ELÉTRICO

DISPLAY
DIGITAL

ARRANQUE
REMOTO/ELÉTRICO

FUNCIONAMENTO
PARALELO
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KIT DE PARALELO
Com dois geradores GR2500 a funcionar em paralelo, é possível 
satisfazer necessidades energéticas maiores. Ao ligar dois grupos 
deste modelo, utilizando-os simultaneamente para fornecer energia, 
pode alimentar dispositivos com cargas mais exigentes ou mais 
equipamentos ao mesmo tempo.

Pode guardar os cabos de alimentação na parte de trás do 
equipamento quando não estiver a utilizá-los.

Kit vendido separadamente.

REF. GR2500 GR3000 GR6500 GR12000
C
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Tipo Monofásico Monofásico Monofásico / Trifásico Monofásico / Trifásico

Potência em
Contínuo (W) 2.000 2.800 6.300 11.000

Potência de
Arranque (W) 2.200 3.000 6.900 12.000

Frequência (Hz) 50 50 50 50

Voltagem AC (V) 230 230 230 / 400 230 / 400

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

Depósito de
combustível (L) 4.5 15 25 40

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

Tipo de Motor 4 tempos 4 tempos 4 tempos 4 tempos

Sistema de arranque Manual Manual Manual / Elétrico / Remoto Elétrico / Remoto

Certificado de emissões STAGE V STAGE V STAGE V STAGE V

Segurança ausência
de óleo Sim Sim Sim Sim

Nível de ruído (dBA) 68 @ 7m 96 96 96

Autonomia a 100%
da carga (h) 3,2 8,6 7 5,5

C x L x A (mm) 500 x 285 x 455 660 x 600 x 500 760 x 700 x 650 1020 x 670 x 850

Peso em vazio (kg) 22 52 104 183.5

O
u
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as
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Tomadas 1 schuko 16amp 2 schuko 16amp

1  schuko 16amp
1 monofásica industrial 

32amp 
1  3P+N+T 16amp

1 16A schuko + 
1 32A/230V 3P CEE

1 16A/230V 3P CEE +
1 32A/400V 3P+N+PE

Disjuntor Sim Sim Sim Sim

Contador de Horas Digital Digital Digital Digital

Rodas e pegas - Sim Sim Sim

Bateria Não Não Sim Sim

Voltímetro Digital Digital Digital Digital

Frequencímetro Sim Sim Sim Sim

Arranque Auto Não Não Sim
(através de QTC Grupel)

Sim
(através de QTC Grupel)

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

Sim
(Monofásico e Trifásico)

Arranque por comando Não Não Sim Sim

Saída DC  Sim ( 12vdc 8amp) Não Não Não

USB Sim ( 1.0A + 2.1A ) Não Não Não

Operação em paralelo Sim Não Não Não
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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.

ALTERNADORES MODELOS STANDARD 

1600 19501600

MOTORES  POTÊNCIAS EM KVA  |  STANDBY
50Hz 60Hz

8 44

10 51

20 50

25 63

8 50

10 63

33 55

38

8 - 65 kVA
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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.

MOTORES  POTÊNCIAS EM KVA  |  STANDBY

ALTERNADORES MODELOS STANDARD 

2300 3100 4000 45002300 3100 4000

50Hz 60Hz

50 900

63 794

55 1100

69 1250

66 660

41 688

55 780

69 938

40 - 1250 kVA
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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.

MOTORES  POTÊNCIAS EM KVA  |  STANDBY

ALTERNADORES MODELOS STANDARD 

40’20’5800

50Hz 60Hz

1000 - 1100

1250 2800

1438 3125

800 2375

938 1900

800 - 3150 kVA
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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

Projeto especial de biogás para apoio a uma exploração pecuária 
em Dumbría, Espanha.
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Os Projetos Especiais da Grupel têm “flexibilidade” 
como palavra-chave, pois são concebidos e produzidos 
inteiramente de acordo com as necessidades 
específicas de cada cliente.

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 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 

Espanha

México

Projeto especial destinado a fornecer energia à mais 
moderna central elétrica da Colômbia que garante 
eletricidade a toda a região do Caribe. A instalação 
conta com duas unidades de geração de eletricidade 
de alta tecnologia, que operam a gás natural e diesel. A 
Grupel concebeu, produziu e instalou um gerador de 
1.470 kVA, com motor MTU e alternador Leroy Somer, 
em contentor de 40’’.  Este gerador conta com radiador 
tropicalizado, de alta performance; dois depósitos de 
combustível de 1000l cada; sensores de nível de óleo, 
temperatura da água e combustível; bem como uma 
power box para acesso aos barramentos de saída.

CENTRAL ELÉTRICA 
TERMOCANDELÁRIA

Colômbia
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As Torres de Iluminação Grupel são a solução ideal 
quando a luz natural é escassa. São robustas e facilmente 
transportáveis, pelo que podem ser utilizadas em 
diversas aplicações e em condições adversas.

MODELOS M4.5 & P4.5 MODELOS M7 & P7

ÁREA ILUMINADAÁREA ILUMINADA

AUTONOMIA GRANDE AUTONOMIA 

MOBILIDADE ROBUSTEZ

SIMPLICIDADE CONTROLO E SUPERVISÃO

Produzem luz para uma área de 2 500m2
(min 10lux)

Produzem luz para uma área de 4 500m2
(min 15lux)

Dependendo do gerador utilizado, têm uma 
autonomia de até 15.2 horas

Dependendo do motor escolhido, têm uma 
autonomia de até 50 horas

Móveis e facilmente transportáveis, oferecem 
luz a qualquer lugar e aplicação

Com canópia de aço, são resistentes a 
condições adversas e ventos até 75km/h

De acordo com as suas necessidades, poderá 
incluir o gerador portátil que desejar

Contêm um controlador automático que com 
acesso a toda a informação
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CARACTERÍSTICAS UN. MODELO M4.5 MODELO P4.5

Cobertura de Luz m2 2.500 (mínimo 10 lux) 2.500 (mínimo 10 lux)

Lâmpadas LED LED

Tempo de vida das lâmpadas h 50.000 50.000

Mastro Vertical manual Vertical pneumático

Motor GRUPEL GRUPEL

Certificado de emissões Stage V Stage V

Alternador GRUPEL GRUPEL

Tanque de combustível l 4.5 / 15 / 25 4.5 / 15 / 25

Autonomia (50% de carga) h 5.4 / 15.2 / 10.9 5.4 / 15.2 / 10.9

Dimensões para transporte
com a barra de  reboque fixa
(C x L x A)

m 1.38 x 0.88 x 1.90 1.38 x 0.88 x 1.90

Peso kg 110 (sem o gerador) 130 (sem o gerador)

CARACTERÍSTICAS UN. MODELO M7 MODELO P7

Cobertura de Luz m2 4.500 (mínimo 15 lux) 4.500 (mínimo 15 lux)

Lâmpadas LED LED

Tempo de vida das lâmpadas h 50.000 50.000

Mastro Vertical manual Vertical pneumático

Motor GRUPEL
3GA14D50

YANMAR
2TNV70

GRUPEL
3GA14D50

YANMAR
2TNV70

Certificado de emissões n.a. Stage V n.a. Stage V

Alternador GRUPEL - 164GB11 GRUPEL - 164GB11

Tanque de combustível l 40 40

Autonomia (50% de carga) h 27 50 27 50

Dimensões para transporte
com a barra de  reboque fixa
(C x L x A)

m 2.70 x 1.22 x 2.55 2.70 x 1.22 x 2.55

Peso kg 780 640 760 620
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Os geradores elétricos da Gama Rental da Grupel são altamente resistentes e estão aptos a operar em condições 
meteorológicas adversas. Garantem, assim, um fornecimento energético eficiente com elevado desempenho, apesar de 
sujeitos a transportes recorrentes.

Destinados a aplicações como o setor da construção, das infraestruturas (como estradas, estruturas subterrâneas), dos 
eventos ou das telecomunicações, caracterizam-se por terem canópia insonorizada, reforçada com lã de rocha, de forma 
a diminuir o índice de emissões sonoras.

APLICAÇÕES ALÉM DISSO, INCLUEM:
▶ Canópia aparafusada (não soldada) para permitir 
maior durabilidade, uma vez que evita pontos de 
oxidação causados pela soldadura;

▶ Depósito de combustível metálico de grande 
capacidade, facilmente acessível e com tampa 
amovível para lavagem e manutenção;

▶ Barramento de saída para ligação de cabos;

▶ Tomadas de corrente de tipo lock para ligação 
externa;

▶ Chassi soldado e reforçado para facilitar o reboque 
e o transporte recorrente;

▶ Abertura no chassi para uso de empilhadores e 
olhal de elevação;

▶ Depósito AdBlue (sistema de purificação feito 
com solução de ureia) com design robusto e 
funcional, de fácil acesso [opcional].

AGRICULTURA E PECUÁRIA

EVENTOS

MILITAR

EMPRESAS E RETALHO

INFRAESTRUTURAS

CONSTRUÇÃO
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Na Grupel estamos atentos ao futuro… Do nosso negócio, do nosso planeta e das novas gerações.

Por isso, dedicamo-nos a desenvolver geradores de energia alinhados com um futuro sustentável, adaptados às 
necessidades dos nossos clientes e às exigências do mercado.

É, por isso, que devenvolvemos um nova gama de geradores mais eficientes e menos poluentes, em cumprimento 
com a norma europeia STAGE V.

Os STAGE V da Grupel, com potências de 7 a 670kVA, incluem características como:
▶ Filtro de partículas de duas fases para injeção de combustível (DOC + DPF): 

 a) DOC (Diesel Oxidation Catalytic) reduz a quantidade de dióxido de carbono e aumenta o NO2 que entra 
na Redução Catalítica Seletiva, acelerando a conversão de NOx em azoto e água, que são inofensivos;

 b) DPF (Diesel Particulate Filter) reduz a emissão de partículas diesel não queimadas e cinzas, e reduz o 
consumo de combustível;

▶ Sistema de injeção Common Rail com calibração computadorizada otimizada para minimizar a produção de 
poluentes;

▶ Depósito de combustível e tanque AdBlue (sistema de purificação feito com solução de ureia), de fácil acesso 
para fins de manutenção e limpeza.

MOTORES

APLICÁVEL ÀS GAMAS

LEVAMOS O SEU PROJETO PARA A PRÓXIMA ETAPA
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Uma solução à sua medida à distância de um clique.

CONFIGURADOR 3D 
GRUPEL
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A NOSSA ENERGIA

AINDA MAIS PRÓXIMA DOS NOSSOS CLIENTES

No caminho para a digitalização dos nossos processos e para a melhoria contínua do serviço 

que prestamos, surge o Configurador 3D da Grupel.

Esta ferramenta digital ajuda a dimensionar geradores, em função das necessidades de 

cada cliente, em termos de potência, extras, localização e modo de operação. Desta forma, 

é possível obter uma cotação na hora, o que facilita o processo de tomada de decisão, bem 

como acesso à ficha técnica e a prazos de entrega em tempo real.

Para a Grupel, a satisfação dos seus clientes é uma prioridade. Só, desta forma, somos capazes 

de tornar o nosso trabalho mais eficiente em tempo e custos, e as nossas soluções cada vez 

mais aptas a responder às necessidades e requisitos do mercado.
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APLICAÇÕES
Cada aplicação e contexto tem requisitos específicos e necessidades energéticas específicas, a que tentamos responder 
todos os dias com o trabalho diário das nossas equipas.

Seja para unidades residenciais, industriais e empresariais, hospitais, telecomunicações, construção ou centrais elétricas, 
a Grupel tem a solução ideal para qualquer desafio.

CENTRAIS ELÉTRICAS CENTROS DE DADOSAGRICULTURA E PECUÁRIA

CONSTRUÇÃO

EVENTOS

MILITAR

SAÚDE

ETARS

INDÚSTRIA

PETRÓLEO E GÁS

SISTEMAS DE COGERAÇÃO

EMPRESAS E RETALHO

INFRAESTRUTURAS

RESIDENCIAL

TELECOMUNICAÇÕES
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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.

O conteúdo desta brochura é propriedade da Grupel e 
pode ser atualizado em qualquer altura sem aviso prévio.



Grupel, S.A.
Parque Empresarial de Soza, Parcela-A, Lt-5

3840-342 Soza – Vagos – Portugal
T : ( +351 ) 234 790 070  ·  grupel@grupel.eu  ·  www.grupel.eu
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