
DIVISOR DE CARGAS
150A

MANUAL DO USUÁRIO

PREZADO USUÁRIO.
Gostaríamos de cumprimentá-lo por 
escolher um produto com a marca GW 
Energy. Nossos produtos estão cobertos 
por garantia desde que observadas as 
condições corretas de uso. Para tanto, é 
indispensável a leitura deste manual.

GARANTIA:
Os equipamentos, fornecidos de acordo 
com as especificações técnicas, são 
garantidos quanto à falha de material e 
mão de obra, nas condições normais de 
uso e operação, quando empregados para 
as finalidades as quais foram projetadas, 
por um período de 12 (doze) meses 
após data da entrega (nota fiscal). Caso 
ocorra falha ou defeito de funcionamento 
durante o período de garantia, a GW 
Energy optará pelo conserto ou reposição 
das peças avariadas em sua fábrica, em 
Antonio Carlos -SC, ficando os custos 
de retirada e transportes por conta do 
cliente. Não sendo possível a remoção 
do equipamento, o cliente arcará com 
as despesas de deslocamento, estadia e 
alimentação de nossos técnicos. Os custos 
de mão de obra e peças eventualmente 
utilizadas serão por nossa conta, desde 
que comprovado o defeito de fabricação. A 
responsabilidade da GW Energy é somente 
sobre o equipamento fornecido.

O Divisor de Cargas GW150ADC tem a função de 
distribuir a energia gerada pelos alternadores para 
os bancos de baterias e no momento do consumo 
fazer a função de isolamento entre os bancos 
evitando que as energias se comuniquem entre si.

INSTALAÇÃO
O equipamento pode ser fixado em qualquer posição. Não cobrir 
as aletas dissipadoras. 

CONEXÕES ELÉTRICAS
Usar cabos elétricos no mínimo de 35mm. Usar conectores 
compatível com a bitola do cabo. 

PROCEDIMENTO ANTES DO USO
Verificar aperto dos conectores ao equipamento. Verificar se as 
ligações estão de acordo como determina o manual.

AJUSTES
O equipamento sai de fábrica perfeitamente calibrado e 
ajustado. Na eventual necessidade de algum ajuste corretivo, 
este deverá ser efetuado por um técnico autorizado pela fábrica. 
O rompimento dos lacres de ajustes, por pessoa não autorizada, 
implicará na suspensão da garantia.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A GW Energy possui um departamento de assistência técnica capacitado a 
prestar qualquer tipo de manutenção e informação sobre o equipamento.

MANUTENÇÃO
O equipamento foi projetado, visando um baixo índice de manutenção. Os 
circuitos, uma vez ajustados não variam, contudo, sugerimos uma revisão 
anual para limpeza das aletas dissipadoras e reaperto das conexões elétricas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Tensão de trabalho ............................. de 12V até 36V
• Corrente máxima .....................................................150A
• Número de alternadores............................... 01 ou 02
• Número de bancos ............................. 02 ou 03 ou 04
• Regime de trabalho ......................................... contínuo
• Refrigeração ........................... 06 aletas dissipadoras 
• Estrutura ...................................... alumínio enegrecido
• Medidas ............................................... 310x120x90mm
• Peso .......................................................................... 2,0kg
• Possui circuito eletrônico para excitar os alternadores
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Dados técnicos sujeitos a alteração sem aviso prévio 
conforme atualização tecnológica.
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