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GENERALIDADES 
A unidade de controle RGAM, foi projetada para realizar medições  em 
(RMS) das tensões de alimentação da rêde e do gerador e um controle 
preciso e imediato de todas as funções necessárias ao funzionamento 
otimal do grupo de emergência . As várias possibilidades de 
programação dos sinais de comando de entrada e saída da USCA e 
dos numerosos parâmetros de funcionamento , permitem uma grande 
flexibilidade do aparelho e a utilização em muitas diferentes aplicações. 
Na versão com interface serial RS 485 , o grupo de emergência pode 
ser comandado em forma remota (à distância) sem nehuma limitação.  
 
Descrição do Frontal 
• Indicador luminoso com 3 cifras  para visualização das medidas, 

alarmes, mensagens e errores. 
• Tecla DESL-MAN-AUT-TESTE de seleção do modo de 

funcionamento. 
• Tecla SELEÇÃO/REARME de seleção da Visualização e rearme 

alarmes 
• Tecla PARTIDA /PARADA de partida e parada do motor em modo 

manual 
• Tecla RÊDE/GERADOR para comutação das contadoras de rêde 

e gerador em modo manual 
• LED DESL-MAN-AUT-TESTE de indicação do modo de 

funcionamento selecionado. 
• LED RÊDE-GER-FREQ-BAT-HORAS de indicação da medida 

selecionada. 
• LED EM FUNCIONAMENTO  de indicação de motor partido 
• LED  de Indicação de tensão de rêde (L1-L2, L2-L3/L-N, L3-L1) e 

Indicação de tensão gerador presente. 
• LED de Indicação de fechamento dos contatores de rêde e de  

gerador. 
 
 
 

 
DESCRIPTION 

The digital control unit RGAM is a device able to conduct RMS voltage 
reading and accurate timely controls of all the necessary functions, to 
obtain the optimum operation of the generating set. The extensive 
programming of input and output functions as well as the numerous 
operating parameters contribute to the RGAM unit a flexibility so that it 
is easily adaptable to different applicative requirements.  
The version with RS485 serial interface provides the generating set to 
be remotely supervised without any limitation.  
 
Front Plate 
• 3-digit display for reading, alarm, message or error indication 
• OFF-MAN-AUT-TEST keys for operating mode selection 
• SELECT/RESET key for display selection / alarm reset 
• START-STOP keys for engine starting and stopping in manual 

mode 
• MAINS-GEN keys for mains and generator contactor change-over 

in manual mode 
• OFF-MAN-AUT-TEST LED’s for indication of selected opera-ting 

mode 
• MAINS-GEN-FREQ-BATT-HOUR LED’s for indication of se-lected 

reading 
• ENGINE ON LED to indicate engine running 
• Mains (L1-L2, L2-L3/L-N, L3-L1) and generator voltage indication 

LED’s 
• Generator and mains contactors status LED’s 
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MODO  DE  FUNCIONAMENTO  

 

Nota:   No manual foram sublinhados todos os textos riferidos a 
dispositivos ou parâmetros . 
 

• A unidade de controle RGAM dispõe de quatro modos de 
funcionamento : DESL, MAN, AUT e TESTE. 

• Apertando uma das teclas de modo de funcionamento, acende-se 
o LED relativo a função indicada , sendo a passagem de um modo 
de funcionamento para outro possível a qualquer instante. 

• O modo de operação selecionado permanece memorizado mesmo 
quando a energia em CC é removida. 

• Quando o LED do modo de operação estiver piscando significa que 
a unidade esta´ funcionando com controle de supervisão remota e 
neste caso o operador deve ter atenção. 

 
Funcionamento em DESL 
• Na modalidade DESL todos os comandos de saída são 

desenergizados , exceto a saída do contator de Rêde que 
permanece energizado mesmo se  a alimentação da unidade é 
removida. Permanecem desabilitados todos os comandos de 
entrada. Somente os LED de sinalização, o indicador luminoso das 
medições, os alarmes e relés são ativos exceto o alarme sonoro 
que fica inibido. 

• Quando se passa da modalidade MAN/AUT/TESTE  à  DESL e o 
grupo é em funcionamento, a unidade RGAM determina a parada 
automatica do grupo sem o tempo de resfriamento do motor.  

 
Funcionamento em Manual 
• Na modalidade MAN é possível comandar a partida e a parada do 

motor através das teclas PARTIDA e PARADA, que dão início ao 
ciclo de partida  e de parada do grupo sem o tempo de 
resfriamento . 

• É possível estender o tempo de partida do motor programado se 
si mantém apertado a tecla de PARTIDA;  o sinal de motor 
funcionando interromperá em todos os casos o comando de partida 
. 

• Se a unidade foi programada para vávula de solenoide de parada 
,será possível estender o tempo de parada programado se si 
mantém apertado a tecla de PARADA.  

• Um comando de PARADA não requerido pode ser anulado 
imediatamente se si aperta a tecla de PARTIDA. 

• Na presença das tensões de Rêde e do Gerador , através das 
teclas Rêde e Gerador e´ possível realizar a comutação da carga 
da Rêde para o Gerador e vice-versa. Apertando a mesma tecla  
ripetidamente si obtém a abertura e o fechamento do 
correspondente contator. 

• Se o grupo gerador estiver parado não é possível o comando do 
contator do gerador.  

• Na ausência da tensão de rêde e de gerador devido a 
impossibilidade de comandar os contatores, os LED amarelos 
iluminado que normalmente indicam o fechamento dos contatores 
ficarão piscando, indicando que os contatores estão 
desalimentados. Na eventualidade do contator não ter sido 
programado para o controle do fechamento o LED permanecerá 
iluminado se o relativo contator estiver energizado.  

 
OPERATING MODE DESCRIPTION 

 

Note  In this manual, all underlined texts refer to those parameters 
which can be programmed through access to the unit setups. 

 

• The RGAM unit can operated in four different operating modes:  
OFF, MAN, AUT and TEST 

• By pressing one of the operating mode keys, the relative LED 
switches on indicating the exact operating mode selected. The 
change from one operating mode to another is possible at any time. 

• The operating mode remains stored even if the supply is removed.  
• The flashing operating mode LED indicates that the unit is con-

trolled by a supervising system. Since the controls can be re-motely 
conducted,  it is essential to operate with care. 

 
 
OFF Mode 
• When the unit is in OFF, all outputs are de-energised except for 

mains contactor output which remains energised even if the set is 
not supplied. All the control inputs are also inhibited. Only the signal 
LED’s, the readings display and the alarms, with common relay, are 
activated except the audible alarm output is inhibited.  

• When MAN/AUT/TEST mode is switched to OFF and the gen-
erating set is running, the unit proceeds to stop it automatically 
without any cooling time. 

 
MANUAL Mode 
• In MAN, the generating set can be started or stopped by pressing 

START or STOP keys. These respectively begin the starting and 
stopping cycles of the generating set without any cooling time. 

• It is possible to extend the preset starting time by keeping press-ed 
the START key. The signal for engine running will, in any case, 
interrupt the starting control. 

• If the stop magnet  is preset, the relative stopping time can be ex-
tended by keeping the STOP key pressed. 

• An unrequired STOP control can be invalidated at once by push-ing 
the START key. 

• It is possible, by pressing MAINS or GEN key to change the load 
over from the mains and generator or vice versa. By pushing the 
same key repeatedly, the opening or the closing of the relative 
contactor is obtained. 

• The control of the generator contactor output is inhibited if the 
generating set is not running. 

• In lack of mains and generator voltages and due to the impossibility 
to control the contactors, the yellow LED’s which usually signal the 
closing of the contactors are flashing to indicate the energised 
output. They are however constantly switched on at contactor 
closing in presence of a live line. In the event the contactor outputs 
have not been programmed to control their closing, the LED’s 
remain switched on if the relative contactor outputs are energised. 
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• Um tempo de bloqueio e´ imposto pela unidade a cada comutação 
da carga da rêde para o gerador e vice-versa.  

• A passagem da modalidade de funzionamento AUT ou TESTE à 
MAN , não altera o status de funcionamento do grupo gerador.  

 
Funcionamento  AUTOMATICO 
• Na modalidade AUT, na ausência da tensão de rêde e após o  

“Tempo de retardo de falta tensão rêde” a saída do contator de 
rêde e´ desenergizada e tem inicio o ciclo de partida do grupo. 

• Quando o grupo gerador é em funcionamento , e a tensão do 
gerador estiver disponível e após o “Tempo de retardo de 
presença tensão gerador”  (retardo para o fechamento do 
contator do gerador) a saída do contator de gerador e´ energizada. 

• Ao retôrno da tensão de Rêde e após o “ Tempo de retardo de 
presença tensão de Rêde” , a saída do contator de gerador si 
desenergiza , si energiza a saída do contator de rêde, e logo após 
tem início o ciclo de parada do grupo. 

• Os comandos externos de Parada de Emergência, Partida remota 
e Telecomutação são sempre habilitados. 

 
 
Funcionamento em TESTE  
• Quando si passa à modalidade  TESTE, tem início imediato o ciclo 

de partida do grupo .  
• Na ausência da tensão de rêde , o aparelho comuta 

automaticamente a carga para o gerador. Com o retôrno da rêde a 
carga permanece comutato no gerador. 

• Selecionando o modo de funzionamento AUT , com a presença da 
tensão de rêde ocorre a comutação da carga para a rêde e a 
parada do grupo.  

 
 

DESCRIÇÃO  DO  FUNCIONAMENTO 
 

Ciclo de partida do grupo 
O ciclo de partida do grupo nos modos de funcionamento MAN, AUTO, 
TESTE ou através da Partida Remota inclui as seguintes operações : 
• Energização da saída de pré-aquecimento ignição se 

programada . 
• Faltanto 2 segundos ao termine do “Tempo de Preaquecimento 

Ignição” si realiza a energização da saída da eletrovalvula 
combustível 

• Ao termine dos 2 segundos si realiza a desenergização da saída 
de preaquecimento e simultaneamente a energização da saída de 
partida com o “tempo de tentativa de partida” 

• Na eventualidade que a saída de Preaquecimento Ignição não 
seja programada, a eletrovalvula combustível se energiza sempre 
2 segundos antes da energização da saída de Partida. 

• Se durante a tentativa de partida vêm relevada a partida do motor , 
a saída do comando de Partida é desenergizada imediatamente.  

• A mains/generator interlock time is always imposed at each load 
changeover control, between the de-energising of one output and 
the energising of another. 

• The passage from AUT or TEST to MAN mode leaves the 
operating state of the generating set unchanged. 

 
AUTOMATIC Mode 
• In AUT and in lack of mains voltage after the delay for mains 

voltage absence, the mains contactor output is de-energised and 
the starting cycle of the generating set is begun. 

• When the generating set is running and the generator voltage is 
available, after generator voltage presence delay (delay for 
generator contactor closing) has lapsed, the generator contactor 
output is energised. 

• At the return of mains voltage and after the delay for mains voltage 
presence, the generator contactor output is de-energised,  the 
mains contactor output is energised and then, the stop cycle of the 
generating set is activated. 

• The external controls of the emergency stop, remote starting and 
automatic changeover are enabled. 

 
TEST Mode 
• The start cycle of the generating set takes place  whenever TEST 

mode is selected.  
• The load is automatically switched over to the generator only with 

the lack of mains voltage. At its return, the load remains on the 
generator. 

• Reinstating AUT mode, in presence of mains voltage,  the 
changeover to the mains can take place  and the generating set is 
stopped. 

 
 

OPERATING DESCRIPTION 
 

Start-up cycle of the generating set 
The generating set start-up cycle includes the following operations in 
MAN, AUT, TEST modes or by remote starting facility: 
• If preset, glow-plug preheat output is energised. 
• The fuel solenoid valve output is energised two seconds before the 

lapsing of glow-plug preheat time, 
• After these two seconds, the glow-plug preheat output is de-

energised and the start output is simultaneously energised for a 
time equal to the starting attempt duration. 

• If the glow-plug preheat output is not programmed, the fuel solenoid 
value output energises always for two seconds before the start 
output is. 

• During the starting attempt if the engine starts, the start output is 
instantly de-energised. 
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• Se após a partida do motor faltar o sinal de motor em 

funcionamento, após o “Tempo de retardo entre partida 
interrompida e subsequente”  (se habilitado) vêm energizada 
novamente a saída do comando de Partida. Esta partida porém 
não é considerada no numero de tentativa de partidas. 

• Se no “Tempo de tentativa de Partida” não vêm relevado o sinal 
de motor em funcionamento, têm início o “ Tempo de pausa entre 
as tentativas de Partida” 

• Se o motor não parte serão realizados o numero de “Tentativas de 
Partidas” programados. 

• O tempo de intervalo real entre as tentativas de partida é a soma 
do Tempo de Pausa entre as tentativas de partida com o tempo 
de Preaquecimento Ignição se programado. Durante esse 
intervalo vêm desenergizada a saída da eletrovalvula 
combustível ,  energizada a saída do magnetico de parada ( se 
programada ) para garantir  a parada do motor antes da próxima 
tentativa de partida. 

• Se e´ disponível a saída de deceleração do motor, esta e´ 
energizada logo após a partida do motor e desenergizada após 
terminado o “Tempo de funcionamento desacelerado” do motor. 

• Na aplicação de grupos a Gaz se é disponível a saída da 
eletrovalvula gaz  , esta é energizada após 1 segundo da 
energização da saída do comando de Partida. Durante o 
funcionamento do motor a saída da eletrovalvula gaz permanece 
energizada. 

• Durante o ciclo de partida e até quando o motor não esteja em 
funcionamento, no indicador luminoso aparece a escrita ”StA” 
(Start) . 

• Se após o “Numero de tentativas de partida” programado o 
motor não parte, e´  ativado o alarme sonoro e visualizado o 
alarme “A04” (Starting Failure) 

• O rearme do alarme pode ser realiuzado através da tecla 
“SELEÇÃO/REARME”. 

 
Ciclo de parada do grupo gerador 
O ciclo de parada do grupo gerador na modalidade de funcionamento 
MAN e AUT funciona nos seguintes modo : 
• Desenergização da saída do contator do gerador, início do Tempo 

de resfriamento do motor e visualização da mensagem “Coo” 
(Cooling). 

• O resfriamento do motor vêm realizado em modalidade AUT sò se 
a carga foi comutada anteriormente para o gerador. 

• Ao termino do “Tempo de resfriamento” si efetua a 
desenergização da saída eletrovalvula combustível e se disponivel 
a energização da saída do magnetico de parada. No indicador 
luminoso aparece a mensagem “StO” (Stop) 

• Depois que não vêm mais relevado o sinal de motor em 
funcionamento e após o “Tempo de energização do magnetico 
de parada “ vêm desenergizada a saída do magnetico de parada. 

• Para os grupos a gaz, se é  disponível a saída da eletrovalvula 
gaz, esta vêm desenergizada 3 segundos antes da parada. 

• Na eventualidade que aconteça um alarme que provoca a parada 
do grupo ou quando si passa a modalidade DESL, o tempo de 
resfriamento do motor não vêm realizado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
• After the engine starts if the engine started signal is no longer 

detected, the start output is re-energised once again after the delay 
between false start and the subsequent start (if preset). This 
starting is not included in the starting attempts count. 

• If the engine running signal is not detected within the starting 
attempt duration, the interval between starting attempts begins. 

• In case of false start-up, another equal number of starting attempts 
is repeated as per the preset value. 

• The actual interval between starting attempts is equal to the total 
time of the starting attempt interval and, if preset, also the time for 
glow-plug preheat duration. During this interval, the fuel solenoid 
valve output is de-energised and, if preset, the stop magnet output 
is energised to assure engine stopping before the subsequent 
starting attempt. 

• If slow-running output is preset, it is energised when the engine is 
running and de-energised after the slow running time. 

• The fuel gas solenoid valve is energised, if preset, one second after 
the starting output is energised. The fuel gas valve is constantly 
energised while the engine is running. 

• “StA” (Start) is indicated on the display during the start-up cycle and 
until the engine is running. 

• If the engine has not started after the preset number of starting 
attempts, the audible alarm is energised and “A04” (STARTING 
FAILURE) alarm is displayed. 

• The alarm is reset  by means of SELECT/RESET key. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stop cycle of the generating set 
The stop cycle of the generating set comprises the following operations 
in MAN or AUT modes: 
• The generator contactor output is de-energised, the cooling time of 

the engine starts and “Coo” (Cooling) is displayed. 
• The engine cooling is carried out only in AUT mode if the load has 

been previously changed over to the generator. 
• At the end of the cooling time, the fuel valve output is de-energised 

and the stop magnet output is energised, if preset. “StO” (Stop) 
appears on the display. 

• Once the engine started signal is no longer detected and after the 
subsequent energising time of stop magnet has lapsed, the stop 
magnet output is de-energised. 

• The fuel gas valve output, if preset,  is de-energised 3 seconds 
before the stopping. 

• In case of alarm which provides for the stopping of the generating 
set or when in OFF mode, the cooling time is not conducted. 
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Sinal de motor em funcionamento 
• O sinal de motor em funcionamento pode ser escolhido entre o 

alternador CC (carregador da bateria) ou o próprio gerador. O sinal 
de de motor em funcionamento normalmente acontece ao 
ultrapassar o limite de tensão de motor em funcionamento . 

• Por razões de segurança o sinal de motor em funcionamento pode 
ser gerado também ao ultrapassar o limite de frequência de motor 
partido ou do limite de intervenção de minima tensão gerador. 

• No modo de funcionamento MAN, se durante a partida do motor se 
mantém apertado a tecla MAN, o indicador luminoso mostra o 
primeiro sinal de motor em funcionamento que e´ encontrado. 

Em particular: 
 “A” Digito a esquerda, sinal de tensão do alternador CC ou do 

gerador. (Limite de tensão de motor em funcionamento)  
 “G” Digito central, sinal de tensão do gerador. (Limite minimo 

da tensão do gerador )
 “F” Digito a direita, sinal de frequência do gerador. (Limite  de 

frequência do gerador em funcionamento)
• O sinal de motor em funcionamento e´ indicado do LED “ EM 

FUNCIONAMENTO” 
 
Presença Tensão de Rêde 
• Se o “controle de tensão de rêde trifásico/monofásico” e´ 

programado como trifásico, o controle vêm realizado nas 3 tensões 
de fase. Além do controle de tensão vêm realizado o controle de 
disimetria entre as fases.  

• A tensão de rêde e´ considerada presente quando todas as 
tensões de fase  L1-L2, L2-L3 e L3-L1 entram entre os limite de 
maxima e minima tensão de rede e massima dissimetria 
programados. A presença da tensão e´ indicada dos LED L1-L2, 
L2-L3 e L3-L1 iluminado. 

• No modo de funcionamento AUT, a energização da saída do 
contator de rêde acontece depois do Tempo de Retardo da 
presença tensão de rêde. 

• A tensão de rêde é  considerata ausente quando uma ou mais 
tensões de fase L1-L2, L2-L3 e L3-L1 não entram entre os limites 
de minima e maxima tensão especificados. Quando a tensão de 
rêde é ausente o LED correspondente de indicação da fase se 
apaga ,  e se mantém piscando quando e´ fora dos limites de 
dissimetria fixado . 

• No modo de funcionamento AUT, a desenergização da saída do 
contator de rêde acontece depois do Tempo de Retardo de 
ausência tensão de rêde. 

• No caso de tensão de rêde monofasico, o aparelho deve ser 
programado para o controle monofàsico. Nesse caso o controle 
será realizado na fase colegata aos terminais 26-27 e o LED 
utilizado do controle e´L2-L3/L-N, enquanto os outros 
permanecerâo apagados. 

 
Engine started signal 
• The engine started signal source can be either the battery charger 

alternator or the generator itself. The engine started signal is 
normally obtained when the engine started voltage threshold is 
transcended. 

• For safety reasons, the signal that the engine is started and running 
can also be induced when either the engine started frequency 
threshold or minimum generator voltage trip threshold is exceeded. 

• In MAN mode, the display shows the first signal of started engine 
intercepted if MAN key is kept pushed during the engine starting; in 
detail: 

 “A” Digit on the left, voltage signal of the charger-alternator or  
generator. (Engine started voltage threshold) 

 “G” Middle digit, generator voltage signal. (Minimum genera-tor 
voltage trip threshold) 

 “F” Digit on the right, generator frequency signal. (Engine 
started frequency threshold) 

• The started engine signal is shown by the “ENGINE ON “ LED. 
 
 
 
Mains voltage present 
• If the three-phase/single-phase mains voltage control is pro-

grammed as three-phase, it is conducted on the three voltages 
between lines. An asymmetry control is carried out in addition to the 
voltage one. 

• The mains voltage is considered present when the voltages bet-
ween lines L1-L2, L2-L3  and L3-L1 are within the minimum mains 
voltage trip threshold, maximum mains voltage trip thres-hold and 
maximum mains asymmetry limits. The presence of voltage is 
indicated by the L1-L2, L2-L3 and L3-L1 LED’s when switched on. 

• In AUT mode, mains contactor output is energised after mains 
voltage presence delay. 

• The mains voltage is considered absent when one or more voltages 
between line, L1-L2, L2-L3 and L3-L1, are not within limits indicated 
above. The absence of voltage is shown when the L1-L2, L2-L3 
and L3-L1 are switched off if the relative voltage between lines are 
not within the preset minimum and maximum threshold limits. 
Otherwise the LED’s are flashing if the voltage is within the limits 
but asymmetry is higher than the preset value. 

• In AUT mode, mains contactor output is de-energised after the 
lapsing of the mains voltage absence delay. 

• In case of single-phase mains voltage, the unit is to be 
programmed for single-phase control. In this case, the control is 
conducted only with the voltage present at 26-27 terminals. The 
same modality as per three-phase control is valid but only the 
relative LED of L2-L3/L-N control is switched on or off while the 
others are always switched off. 

 



 

  Lovato Electric do Brasil Ltda 
  Telefone :   (21) - 25850993 
  TeleFax.: (21) – 25851046 
  E-mail: vendas@lovatoelectric.com.br 
 
 
 
 

Manual RGAM  ver.01-04 9 / 9 9/10/2004 
 

• Se necessario, o controle de tensão da rêde pode ser realizado 
através de um aparelho externo com uma saída a relé. Nesse caso 
o contato do relé deve ser colegado ao terminal de entrada 
programável nº 12. A entrada deve ser ser programada como 
controle de tensão de rêde externa. A entrada de controle da 
tensão de rêde do aparelho RGAM desabilitada pode ser utilizada 
para a medição das tensões. 

 
 Presença tensão generador 
• O controle de tensão do gerador é monofásico. 
• A tensão do gerador é considerada presente quando esta´ entre os 

limites de intervenção de minima tensão, de máxima tensão 
gerador, limite alarme de minima frequência e de máxima 
frequência. A presença da tensão do gerador é indicada com o  
LED iluminado .  

• O alarme de tensão gerador ausente pode ser originado, após o 
tempo de retardo ausência tensão gerador, do sinal de motor 
em funcionamento, ao qual si adiciona se disponível o tempo de 
funcionamento desacelerado. 

• No modo de funcionamento AUT, a energização da saída do 
contator do gerador acontece depois do Tempo de retardo de 
presença tensão gerador (retardo ao fechamento do contator) 

• A tensão do gerador é considerada ausente quando não entra 
entre os limites de funcionamento acima. A ausência da tensão e´ 
indicada através do LED apagado. 

• No modo de funcionamento AUT na ausência da tensão do 
gerador, depois do Tempo de retardo ausência tensão do 
gerador acontece a desenergização da saída do contator do 
gerador. 

• O controle trifásico da tensão do gerador e´ possível com o auxílio 
de um aparelho externo com saída a relé. Nesse modo o contato 
do relé deverá ser colegado a entrada programável nº 13. Essa 
entrada deverá ser programada como controle de tensão de 
gerador externo. A entrada do controle de tensão gerador no 
aparelho RGAM desabilitada pode ser utilizada para a medição da 
tensão. 

 
Transferência Rêde/Gerador e Gerador/Rêde 
• Entre a desenergização do contator de rêde e a energização do 

contator do gerador e vice versa é colocado um tempo de 
intertravamento . Este tempo tem início depois da efetiva abertura 
do contator (de rêde ou de gerador) verificada do contato auxiliar 
colegato aos terminais de entrada do modulo RGAM. 

• Na modalidade MAN é possível tranferir a carga para a rêde ou 
gerador através das teclas “RÊDE” e “GER”. Premendo 
ripetidamente a mesma tecla se provoca a abertura ou o 
fechamento do correspondente contator. 

• Na condição de aparelho não alimentado o terminal de saída do 
modulo para o contator de rêde e´ permanentemente energizata. 

 

• If necessary, mains voltage control can be done by  remote 
equipment having relay output. In this case, the relay contact is to 
be connected to the programmable input of terminal 12. This input 
is to be programmed as remote mains voltage control. The mains 
voltage control disabled input of the RGAM unit can however be 
used for voltage measurements. 

 
 
 Generator voltage presence 
• Generator voltage control is only single phase. 
• Generator voltage is considered present when its value falls within 

minimum generator voltage trip threshold, maximum generator 
voltage trip threshold, minimum frequency alarm trip threshold and 
maximum frequency alarm trip threshold limits. The presence of 
voltage is indicated when the relative LED is switched on. 

• The alarm for the lack of generator voltage can be tripped at the 
lasping of the generator voltage lack delay after the engine started 
signal. This delay time can eventually include slow-running time, if 
preset. 

• In AUT mode, generator contactor output is energised after the 
generator voltage presence delay (contactor closing delay). 

• The generator voltage is considered absent when it is not within the 
limits mentioned previously. The voltage absence is indicated when 
the LED is switched off. 

• In AUT mode, after the lasping of generator voltage lack delay, the 
mains contactor output is de-energised. 

• Three-phase generator voltage control is possible by means of 
remote apparatus having relay output. In this case, the relay 
contact is to be connected to the programmable input of terminal 
13. This input is to be programmed as remote generator voltage 
control. The generator voltage control disabled input of the RGAM 
unit can however be used for voltage measurements. 

 
 
 
 
 
Mains/Generator and Generator/Mains 
changeover 
• A mains/generator interlock time is imposed between the mains 

contactor output de-energising and the generator contactor 
energising and vice versa. This time is started after the effective 
opening of the contactor, detected at the control inputs of contactor 
closing. 

• In MAN mode, the load can be changed over to the mains or to the 
generator by pressing MAINS or GEN key. By pressing one of 
these repeatedly, the relative contactor is closed or opened. 

• The mains contactor output is permanently energised when the 
control unit is not supplied. 
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 Intervento alarmes 
• Normalmente o indicador luminoso mostra uma das seguintes 

medidas “ RÊDE-GER-FREQ.-BATERIA-HORAS ”  e sinalizadas 
dos respectivos LED. 

• Acontecendo um alarme , o indicador luminoso visualiza o codigo 
do alarme cujo significado é indicado na tabela frontal do aparelho. 

• Em função da gravidade do alarme esse pode intervenir sobre o 
funcionamento do grupo habilitando a saída de alarme acumulativo 
e/ou sonoro . 

• Os alarmes são visualizados em ordem de prioridades , e no caso 
de  mais de um alarme com a mesma prioridade esses são 
visualizados em ordem de tempo. 

• Quase todos os alarmes são memorizados e se mantém ativos e 
visualizados mesmo que as condições que originaram o alarme 
não sejam mais presentes. 

• O rearme do modulo em caso de alarme é realizado apertando a 
tecla “SELEÇÂO/REARME”, somente no caso que as condições de 
alarmes não sejam mais presentes . 

• No caso de uma impossibilidade momentânea de remover a 
situação de alarme é possivél controlar as medições premendo a 
tecla “SELEÇÃO/REARME” por 2 segundos. Se nenhuma tecla é 
apertada num periodo de 20 segundos o indicador luminoso voltará 
a mostrar a situação de alarme anterior. 

• Durante a visualização das medidas se na presença de um alarme 
se aperta uma das teclas “DESL-MAN-AUT ou TESTE”, o 
indicador luminoso visualizerá imediatamente o alarme. 

• Outras informações sobre os alarmes e suas prioridades são 
indicadas na “TABELA ALARMES”. 

 
 
Visualização das Medições 
• Apertando a tecla “SELEÇÃO/REARME” se iluminam em 

sequência os LEDs “RÊDE-GER.-FREQ.-HORAS que indicam a 
medida visualizada no indicador luminoso. 

• As medidas visualizadas podem ser : Tensão de rêde, Tensão do 
gerador, Frequência do gerador, Tensão da bateria e Tempo de 
funcionamento do grupo (Horas) . As medições da tensão de rêde 
e do gerador são em RMS . 

• A resolução das medições sâo : a tensão de rêde e de gerador  
são de 1Vca , frequência do gerador de 0,1 Hz; a tensão de bateria 
de 0,1Vcc; do tempo de funcionamento do grupo de 1 minuto ( no 
indicator luminoso de 1 hora) 

• Para visualizar as tensões de fase da rêde trifasica é necessário 
apertar 3 vezes a tecla “SELEÇÃO/REARME”. A cada seleção na 
tecla se acende o LED correspondente a tensão de fase 
visualizada no indicador luminoso.

 
 Alarm tripping 
• The display normally shows one of the readings indicated by the 

MAINS, GEN, FREQ, BATT or HOURS LED’s. 
• In case of alarm, the display indicates the alarm code, the meaning 

of which is given in the table on the RGAM front plate. 
• Depending on the alarm importance, this can trip the generating set 

operation or energise the audible alarm output. 
• The alarms are displayed in order of priority and if more than one 

alarm with the same priority trips, the succession order is 
maintained.  

• Almost all the alarms are retentive and remain in this status  even if 
the conditions that have generated the alarm no longer persist. 
Under these circumstances, the user is obliged to identify the faults  
and remove the alarm state. 

• The alarms are reset by pushing  SELECT/RESET. If the alarm 
situations persist, the unit resetting is not possible. 

• In case the alarm situation can not be resolved immediately, it is 
possible to have access to the readings by pressing the 
SELECT/RESET key for 2 seconds. After 20 seconds from the last 
pressing, the display reinstates the situation of the previous alarm 
condition. 

• During this particular reading display in presence of alarm if one of 
the OFF, MAN, AUT or TEST keys is pressed, the display shows 
the alarm at once. 

• More details on the alarms and their properties are given in “Alarms 
Table”. 

 
 
 
 
Readings display 
• MAINS, GEN, FREQ and HOURS LED’s are switched on by 

pushing the SELECT/RESET key,. indicating the relative reading 
on the display. 

• The displayed readings are: mains voltage, generator voltage, 
generator frequency, battery voltage and the operating hours of the 
generating set. Mains and generator voltages are expressed as 
RMS (root-mean-square) values. 

• The reading accuracy of the mains and generator voltages is 
1VAC, 0.1Hz for generator frequency, 0.1VDC for battery voltage 
while 1 hour for the operating hours (true accuracy is 1 minute but it 
is not displayable). 

• To display the voltages between line of the three-phase line, 
SELECT/RESET key is to be pressed three times. At each 
pressing, the LED corresponding to the voltage between lines will 
flash along with MAINS LED. 
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• A visualização do tempo de funcionamento do grupo e´ indicada 
em horas e/ou milhares de horas . As milhares de horas são 
reconhecidas pelo ponto decimal piscando a direita do numero . 
Nesse caso apertando novamente a tecla “SELEÇÃO/REARME” 
vêm visualizada as horas de funcionamento. 

• Se por 30 segundos não é apertado a tecla “ SELEÇÃO/REARME 
”, o indicador mostrará a tensão presente na carga. Se a carga não 
for alimentada o indicador mostrará a tensão na rêde . Na falta da 
tensão de rêde vêm visualizado a tensão do gerador. Na falta da 
tensão do gerador se realiza a relevação da tensão de rêde. 

• Em caso de Alarme e na impossibilidade de removê-lo é possível 
verificar as medições apertando por 2 segundos a tecla 
“SELEÇÃO/REARME”. Se a mesma tecla não for apertada entre 
20 segundos , o indicador luminoso visualizerá a situação de 
alarme anterior. 

 
 

FUNÇÕES 
 

Teste Automatico 
• O teste automático pode ser realizado se o aparelho se encontra 

na modalidade de funcionamento automático e se habilitado. 
• O teste automático é uma prova de partida do grupo que vêm 

realizada a intervalos de tempo fixos programado no parametro 
“Tempo Intervalo Teste Automatico” após o qual o grupo é parado. 

• O inicio do teste automático é indicado da mensagem “A.tE” no 
indicador luminoso e se habilitado e programado da ativação da 
saída de alarme sonoro por 5 segundos. Após a desenergização 
do alarme sonoro e de um intervalo de tempo de 3 segundos tem 
inicio o ciclo de partida do grupo. 

• Durante o teste automático na ausência da tensão de rêde, o 
aparelho realiza a transferência automática da carga para o 
gerador . Com o retôrno da tensão de rêde a carga permanece 
com o gerador. 

• Após o teste automatico em presença da tensão da rêde a carga é 
transferida para a rêde e se realiza a parada do grupo. 

 
Habilitação e Desabilitação do Teste Automatico 
• A função de habilitação e desabilitação do teste automático não 

influi sobre o funcionamento da unidade de controle RGAM e 
portanto pode ser realizada a qualquer momento , 
independentemente do estado de funcionamento do aparelho. 

• No momento da habilitação do teste automatico, vem habilitado um 
cronometro relativo ao “Tempo de intervalo do Teste Automático” 
expresso em dias . Nesse modo o teste será realizado 
regularmente com o correto intervalo de tempo.  

• The operating hours of the generating are expressed in hours 
and/or thousands of hours. The thousands of hours can be 
recognised by the flashing decimal point on the right-hand side of 
the number. In this case, push SELECT/RESET again and the 
hours are then displayed. 

• If SELECT/RESET is not pressed for 30 seconds, the display 
shows the voltage present on the load. If the load is not fed, the 
display shows the mains voltage. In lack of the mains voltage, it 
displays the generator voltage. In lack of the generator voltage, it  
proceeds to the reading of the mains voltage. 

• In case of alarm and temporary impossibility to remove the alarm, 
the readings can be displayed by pressing  SELECT/RESET key 
for 2 seconds. If it is not pressed again for 20 seconds, the display 
shows the previous alarm situation. 

 
 
 

FUNCTIONS 
 

Automatic test 
• Automatic test can take place if the unit is in AUT mode and is 

enabled. 
• Automatic test is the periodic start-up testing of the generating set 

at fixed intervals programmable by means of the automatic test 
interval time. The duration of the testing is determined by the 
automatic test duration, at its lapsing the generating set is stopped. 

• The beginning of automatic test is displayed by “A.tE” (Automatic 
test), if enabled and if programmed to energise the audible alarm 
output for 5 seconds. At its de-energising and after a 3-second 
interval, the start-up cycle begins. 

• During the test cycle, in lack of mains voltage, the control unit 
automatically changes over the load to the generator. At the return 
of the mains voltage, the load remains on the generator. 

• At the lapsing of automatic test, in presence of the mains voltage, 
the load is changed over to the mains and the generating set is 
stopped. 

 
Enabling and disabling of automatic test 
• The enable or disable function of automatic test does not influence 

the unit operation. Therefore, it can be done, at any moment, 
independent of the operating mode of the control unit. 

• At the moment automatic test is enabled, a chronometer for the 
automatic test interval, expressed in days, is activated. In this way, 
automatic test will regularly take place at its exact enabling time. 



 

  Lovato Electric do Brasil Ltda 
  Telefone :   (21) - 25850993 
  TeleFax.: (21) – 25851046 
  E-mail: vendas@lovatoelectric.com.br 
 
 
 
 

Manual RGAM  ver.01-04 12 / 12 9/10/2004 
 

• Para entrar na função de habilitação e desabilitação do Teste 
Automático apertar a tecla “SELEÇÃO/REARME” e a tecla 
“TESTE”. Se o teste é desabilitado no indicador luminoso aparece 
escrito “OFF”, caso contrario se é habilitado o numero de dias do 
“Tempo de Intervalo Teste Automático” programado. Com a tecla 
“PARTIDA” se habilita o teste automático , com a tecla “PARADA” 
a sua desabilitação. 

• Para sair do teste automatico e’ necessario apertar a tecla “DESL”.  
• Durante o teste automático se por um periodo superior a 120 

segundos não se aperta nenhuma tecla , o aparelho sai 
automaticamente do Teste automático. 

 
Parada de Emergência 
• O terminal de entrada para o comando de Parada de Emergência 

deve ser conectado a um contato N.F. (normalmente Fechado) , 
caso contrario o aparelho impede qualquer tentativa de partida do 
grupo. 

• Indipendentemente do estado de funcionamento do aparelho, o 
comando de Parada de Emergência provoca a parada 
instântanea do grupo sem o tempo de resfriamento do motor , 
visualiza no indicador luminoso o código A13 de alarme e ativa a 
saída para o comando do alarme sonoro. 

• Para o rearme do alarme e a desabilitação da saída para alarme 
sonoro é necessario fechar o contato no terminal de entrada do 
modulo de Parada de Emergência , selecionar o modo de 
funcionamento “DESL” e apertar a tecla “SELEÇÃO/REARME”. 

 
Partida a Distância 
• A partida do grupo é habilitada se o aparelho é na modalidade de 

funcionamento “AUT” (Automático). Quando desejável é possivel 
programar um tempo de retardo para a partida do grupo a 
distância. 

• O comando de Partida a Distância do grupo é visualizada no 
indicador luminoso como “E.St” , e se programado da ativação do 
sinal de saída de alarme sonoro por 5 segundos . À desativação do 
alarme sonoro depois de uma pausa de 3 segundos , tem inicio o 
ciclo de partida do grupo. 

• Se não foi programado o comando para Telecomutação , quando o 
grupo é em funcionamento e em presença da tensão de gerador , a 
carga é transferida da rêde para o gerador. 

• Durante o funcionamento do grupo se foi programado .o comando 
para Telecomutação, na falta da tensão de rêde , o aparelho 
trasnfere automaticamente a carga para o gerador. 

• Removendo o sinal de comando de Partida a Distância , em 
presença da tensão de rêde , a carga é transferida para a rêde e o 
grupo é parado. Na ausência da tensão de rêde o grupo continua a 
funcionar regularmente fornecendo energia a carga. 

• No caso de Partida a Distância sem proteção , o tempo de 
retardo à partida vem ignorado e qualquer intervento de um alarme 
não provoca a parada do grupo. 

 
Telecomutação 
• A Telecomutação é possível com o aparelho na modalidade de 

funcionamento AUT (Automático) na presença da tensão de 
gerador e do comando de partida a distância. 

• O comando de telecomutação provoca a transferência da carga 
para o gerador , na ausência  do comando de telecomutação a 
carga é transferida novamente para a rêde. 

 
 
 
 

 
• To enter automatic test enable or disable function, push 

SELECT/RESET and keeping it pressed, then push TEST key. 
Either “OFF” will be displayed if the automatic test is disabled or,  if 
preset, the number of days of the programmed automatic test 
interval. Automatic test is enabled pressing START or disabled 
pushing STOP. 

• Press OFF to exit the enable/disable functions of automatic test. 
• During this function if no keys are pressed for 120 seconds, the 

control unit will automatically exit this function. 
 
 
 
Emergency stop 
• The emergency stop input is to be connected to a NC contact 

otherwise the control unit will prevent all start attempts of the 
generating set. 

• The emergency stop control (opening of the input contact) causes 
the immediate stopping of the generating set, independent of the 
operating state of the unit, without cooling time, A13 alarm code 
(Emergency stop) appears on the display and the audible alarm 
output is energised. 

• For alarm reset and audible alarm mute, the input contact of the 
emergency stop is to be necessarily closed in OFF mode and by 
pressing SELECT/RESET. 

 
 
 
Remote starting 
• In AUT mode, remote starting is enabled. When requested, remote 

starting delay can also be programmed. 
• The remote starting control of the generating set is shown with 

“E.St” (Remote start) display and, if preset, the audible alarm output 
is energised for 5 seconds. When the audible alarm output is de-
energised after a 3-second interval, the start-up cycle begins. 

• The load is changed over from mains to the generator when the 
generating set is running and the generator voltage is present if 
automatic changeover input is not programmed. 

• The control unit automatically changes over the load to the 
generator  when the generating set is running and there is a lack of 
mains voltage if  automatic changeover input is preset. 

• By removing the remote starting control, with mains voltage 
present, the load is changed over to the mains and the generating 
set is stopped. On the other hand, if the mains voltage is absent, 
the generating set continues to regularly operate supplying the 
load. 

• The remote starting delay is not considered and any alarm tripping 
does not stop the engine in the case of remote starting without 
protection.  

 
 
 
Automatic changeover 
• The automatic changeover is possible when the control unit is in 

AUT mode, with generator voltage present and remote starting 
control enabled. 

• The automatic changeover control causes the load to change over 
to the generator. In lack of automatic changeover control, the load 
returns to the mains. 
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Funcionamento para  MOTOBOMBA 
• Nas aplicações para Motobombas é necessario excluir em parte ou 

totalmente os controles de tensão  de rêde e gerador. 
• Através do MENU AVANÇADO é possivel excluir o controle de 

tensão de rêde, de gerador ou ambas. Todas as outras funções 
disponíveis no aparelho funcionam normalmente. 

• Partida da Motobomba : em função das exclusões programadas a 
partida da motobomba pode ser devido à ausência da tensão de 
rêde, à abertura do contato externo de controle remoto da 
tensão de rêde ou do fechamento do contato externo 
conectado ao terminal de Partida a Distância. Nêste caso o 
alarme sonoro ativado dal comando de Partida a Distância pode 
ser desabilitado. 

• Parada da Motobomba : em função das exclusões programadas a 
parada da motobomba pode ser devido à presença da tensão de 
rêde através do fechamento do contato externo de Presença 
Tensão de Rêde , da abertura  do contato externo conectado 
ao terminal de Partida a Distância ou do contato externo 
conectado ao terminal de Parada do Motor.  

• No modo de funcionamento “MAN” (manual), a partida ou a parada 
da motobomba pode ser realizada através das teclas de 
“PARTIDA” e “PARADA” presente no frontal do aparelho. 

• O terminal de controle remoto da tensão de gerador pode ser 
utilizado para controlar a pressão ídrica da instalação hidraulica . 
Como no funcionamento para comando de grupo de emergência , 
se depois da partida da motobomba não chegar o sinal de pressão 
programado , intervém um alarme provocando a parada da 
motobomba. 

 
 
Contador horário de  funcionamento do grupo 
emergência 
• A cada partida do motor se ativa um contador horário dos minutos 

de funcionamento do grupo. 
• O indicador luminoso visualiza o tempo de funcionamento em 

horas e milhares de Horas. 
• Na ausência da tensão de alimentação o aparelho memoriza o 

tempo de funcionamento acumulativo. 
• O contador horário não pode ser azerado. 
 
Intervalo de Manutenção 
• Ao início de todos os comandos de partida do grupo,  ativa-se um 

contador horário dos minutos de funcionamento do grupo relativo 
ao intervalo de manutenção expresso em horas. 

• Quando as horas de funcionamento do grupo for igual ao tempo de 
intervalo de manutenção programado intervém o alarme “A15” 
(Pedido Manutenção) e a saída do alarme sonoro é ativada. 

• Na presença deste alarme o grupo pode continuar a funcionar 
normalmente, todavia a cada comando de partida será ativada a 
saída para o alarme sonoro.  

• Depois de haver realizado a manutenção do grupo se realiza o 
rearme do alarme. Selezionar a modalidade de funcionamento 
“DESL” e apertar as teclas “DESL e MAN” simultaneamente por 5 
segundos. Esta operação realiza o rearme da indicação de alarme 
A15 no indicador luminoso e azera também o contador horário de 
Intervalo de Manutenção. 

 

Close coupled pump operation  
• For close coupled pump operation, the voltage controls are to be 

totally or partially excluded, depending on the requirement. 
• The mains or generator voltage control or both can be excluded in 

advanced setup. All the other functions operate normally. 
• Close coupled pump starting: Depending on the programmed 

exclusions, the coupled pump starting is caused by either lack of 
mains voltage, the contact opening of remote mains voltage control 
input  or the contact closing of remote starting input. In this last 
case, the audible alarm, energised by the remote starting, can be 
disabled. 

• Close coupled pump stopping: Depending on the pro-grammed 
exclusions, the stopping of the coupled pump is caused by the 
presence of the mains voltage, the contact closing of the remote 
mains voltage control input, the contact opening of the remote 
starting input or programmed input for the engine stopping. 

• In MAN mode, the close coupled pump is started or stopped by 
pressing START or STOP keys on the unit front. 

• The input of the remote generator voltage control can be used to 
check the pressure of the pumping system. In the same way, for 
the generator, after the coupled pump starts if the pressure signal is 
not detected, an alarm is tripped with the subsequent stopping of 
the close coupled pump. 

 
 
 
 
 
 
 
Operating hour counter of the generating set 
• Each time the engine is started, the hour counter for the operating 

minutes is activated . 
• The operating time is however displayed in hours or thousands of 

hours. 
• The control unit keeps the accumulated operating time stored in 

lack of supply voltage. 
• The operating hour counter can not be zeroed. 
 
 
Maintenance interval 
• Each time the engine is started, the hour counter for the operating 

minutes for the maintenance requested interval of the generating 
set, expressed in minutes,  is activated. 

• Alarm code “A15” (Maintenance requested) is displayed and the 
audible alarm output is energised when the generating set reaches 
the programmed operating hours for the maintenance requested 
interval.  

• In presence of this alarm, the generating set can continue to 
normally operate but at each new starting the audible alarm output 
is energised. 

• After having carried out the necessary maintenance of the 
generating set, alarm reset is conducted by placing the unit in OFF 
mode and pressing the OFF and MAN keys simultaneously for 5 
seconds. “A15” alarm indication disappears from the display and 
the hour counter.of maintenance requested interval is zeroed. 
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• O contador horário do Tempo de Intervalo de Manutenção pode ser 
azerado também em ausência do alarme A15. 

• Na falta da tensão de alimentação o aparelho mantém sempre em 
memoria o tempo de funcionamento do grupo para o intervalo de 
manutenção . 

 
Alarme Acumulativo 
• Na presença de qualquer situação de alarme , o relé de alarme 

acumulativo e´ sempre energizado . 
• Através do MENU AVANÇADO  é possível limitar a ativação do 

alarme acumulativo na presença de todos os alarmes com um 
determinado grau de prioridade . 

• Sempre através o MENU AVANÇADO é possivel habilitar a 
ativação do alarme acumulativo quando o aparelho é colocado na 
modalidade de funcionamento “MAN” ou “DESL” . 

• No caso intervenha um Alarme Usuário (UA..) a ativação do 
alarme acumulativo sera´ possível se for programado como 
Habilitado no menu de programação .  

 
Controle Remoto 
• A versão do aparelho RGAM com interface serial RS 485 ( cod. 

Ordenação 31RGAM..RC ) permete comunicar com um P.C. 
(terminal inteligente) para realizar operações de controle e 
supervisão a distância. 

• A Interface RS 485 é galvanicamente isolada para garantir o 
correto funcionamento e confiabilidade em ambientes industriais . 

• A comunicação entre o PC e a interface serial RS 485 deve ser 
realizata utlizando um convertidor de interfaces RS232 / RS 485 
galvanicamente isolada com controle automatico na linha de 
Habilitação (Enable) . 

• O RGAM .. RC vem acompanhado com : Software de programação 
e supervisão para PC em ambientes Windows, manual de uso do 
Software de Supervisão ; manual do protoclo de comunicação 
serial. 

• O convertidor de interfaces RS 232 / RS 485 não é incluído no 
aparelho e deve ser ordenado separamente . O código de 
ordenação é : 4XC22348T 

• Dados tecnicos da interface RS 485 :  
- Comunicação tipo Half-Duplex a dois fios com resistência de 

terminação 
- Configuração Multidrop com possibilidade de colegar até 32 

estações. 
- Formato do sinal de transimissão 9600 Baud, 8 bits dados, 1 

stop bit e nenhuma paridade . 
- Comprimento máximo da linha de comunicação é de 1000 m 

• Característica tecnicas principais do Software de Supervisão : 
- Controle total do painel do operador (frontal do aparelho RGAM)  
- Possibilidade de controle remoto com  modem sem nenhuma 

limitação . 
- Visualização em forma gráfica e numérica de todas as     

 medidas 
- Visualização do estado de todos os alarmes em ordem de 

prioridade 
- Visualização de todos terminais de colegamentos de entrada  
  e saída do aparelho. 
- Visualização de todos os eventos com indicação da data e 

 hora de ocorrência . 
- Possibilidade de visualizar , modificar , salvar e/ou carregar os 

dados programados de outros  archivos . 
- Possibilidade de consultar o manual de operação em linha . 

• The hour counter of maintenance requested inverval can also be 
zeroed in absence of “A15” alarm. 

• The unit keeps the operating time of the generating set stored for 
the maintenance requested interval.    

 
 
Common alarm 
• The common alarm output is energised in presence of any alarm. 
• The common alarm can be limited, through the advanced setup, to 

energise only in presence of alarms with a certain priority level.  
• By programming in advanced setup, the common alarm can be 

energised when the control unit is in MAN or OFF mode. 
• In case of user’s alarm tripping, the common alarm output is 

energised if the relative alarm has been enabled (retentive) in the 
setup. 

 
 
 
 
Remote control 
• The RS485 serial interface version of the RGAM unit (order code 

31 RGAM..RC ), is able to communicate with a PC (or intelligent 
terminal) to conduct remote control operations and supervision. 

• To guarantee the correct operation and reliability in the industrial 
field, the RS485 interface is to be galvanically insulated from the 
control unit. 

• The communication between PC and RS485 interface of the RGAM 
unit is carried out using a RS232-RS485 drive, galvanically 
insulated, with automatic control of the enable line. 

• The RGAM...RC version is supplied with:  supervision software 
disk for PC/Windows, supervision software manual and 
communication protocol manual. 

• Suppliable with separate RS232-RS485 converter drive:  order 
code 4XC22348T 

• Technical data of RS485 communication serial interface : 
- Half-Duplex 2-wire communication (braided wires with termin- 

 ation resistors) 
- Multidrop configuration with possibility to connect up to 32 
   stations 
- Transmission format:   9600 baud, 8 bit data, 1 stop bit, no 

 parity 
- Maximum length of the communication line is 1000m 
• Main technical characteristics of the supervision software: 
 - Total control of operator panel (RGAM front plate)  
 - Possibility of remote control via modem without limitation 
 - Graphic or numeric format display of all readings 
 - Display of alarm status in order of succession  priority 
 - Display of all input/output status 
 - Events-log display with date/hour indication 
 - Possibility to display, change, save and/or load setup data   

 from files 
- Possibility to consult operations manual on line 
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INFORMAÇÕES - ALARMES - ERRORES 
 

Informações 
Os códigos de informações visualizados no indicador luminoso mostram 
algumas das atividades importantes da unidade de controle . 
 
 
 

 
 
 

INFORMATION - ALARMS - ERRORS 
 

Information 
The information codes on the display indicate a few of the most 
important activities of the control unit. 
 

Tabela de Mensagens  -  Messages table 
Código 
Code 

Significado 
Meaning 

               Condições de Visualização 
               Display condition 

StA Partida 
Start 

Durante o ciclo de partida do grupo. 
During the start-up cycle of the generating set 

Coo Resfriamento 
Cooling 

Durante o resfriamento do grupo . 
During the cooling of the generating set 

Sto Parada 
Stop 

Durante a fase de parada e depois da fase de resfriamento do grupo 
During the stopping of the generating set after the cooling time 

A.tE Teste Automático 
Automatic test 

Durante o ciclo de Teste Automatico 
During the automatic test cycle 

E.St Partida a Distância 
Remote start 

Com a presença do sinal de Partida a Distância 
In presence of remote start signal 

 
 
Alarmes 
Os códigos de alarmes visualizados no indicador luminoso indicam 
condições ou situações as quais o grupo não pode ou não poderia 
fornecer energia. 
 
A01 PRESSÃO DO OLEO BAIXA  
Acontece quando com o motor em movimento e depois do tempo de 
retardo de intervento dos alarmes, quando o contato do relé de pressão 
se fecha. O Intervenvento provoca a desenergização do contato do 
gerador e a parada imediata do grupo sem o ciclo de resfriamento. 
 
A02 AQUECIMENTO DO MOTOR  
Acontece quando com o motor em funcionamento e depois do tempo de 
retardo de intervento dos alarmes , o contato do relé de temperatura do 
motor colegado ao terminal de entrada do modulo se fecha. 
 
A03 NÍVEL DE COMBUSTÍVEL BAIXO  
É provocado pelo fechamento do contato do relé de nível de 
combustível colegado ao terminal de entrada do modulo. 
 
A04 FALHA NA PARTIDA  
Acontece quando depois de realizado o número de partidas 
programados e o motor não entra em funcionamento 
 
A05  TENSÃO BATERIA BAIXA  
Acontece quando a tensão da bateria se encontra abaixo do limite de 
alarme de Minima Tensão Bateria . Esse alarme e´ 
momentaneamente desabilitado durante a fase de partida do motor. 
Para o rearme do alarme é necessario que a tensão seja 5% superior 
ao valor do limite programado.  
A tensão da bateria é controlada nos terminais de alimentação do 
aparelho RGAM. Uma eventual diferença entre o valor mostrado no 
indicador luminoso e aquele controlado nos terminais da bateria é 
devido à caída de tensão nos fios de alimentação do aparelho. 

 
Alarms 
The alarm codes on the display indicate conditions or situations why the 
generating set can or could not provide energy. 
 
 
A01 LOW OIL PRESSURE 
With the engine is running, it is displayed, after alarm trip delay, when 
the input contact of the pressure switch is closed. The tripping  
deenergises the generator contactor output and immediately stops the 
generating set, without  any cooldown.  
 
A02 ENGINE OVERHEATING 
When the engine is running, it is displayed, after alarm trip delay, when 
the input contact of the engine temperature is closed. The tripping de-
energises the generator contactor output and  immediately stop the 
generating set, without any cooldown. 
 
A03 LOW FUEL LEVEL 
It is caused by the contact closing of fuel level input. The alarm is 
displayed as soon as the signal is detected and it persists for 5 
consecutive seconds; the audible alarm is also switched on. The alarm 
reset is automatic when the input signal is removed. 
 
A04 STARTING FAILURE 
It is displayed when the number of starting attempts are carried out and 
the engine is not yet running.  
 
A05  LOW BATTERY VOLTAGE 
It is displayed when battery voltage is below the low battery voltage 
alarm threshold. During the starting output energising, this alarm is 
temporarily disabled. The alarm resetting threshold is 5% higher than 
the preset value. The battery voltage is controlled at the unit supply 
terminals. Eventual disparity between the displayed voltage and the one 
detected at the battery  terminals is to be attributed to voltage drop in 
the supply cables. 
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A06 TENSÃO BATERIA ELEVADA  
Acontece quando a tensão da bateria se encontra acima do limite de 
alarme de Máxima Tensão Bateria . Para o rearme do alarme é 
necessario que a tensão seja 5% inferior ao valor do limite 
programado. A tensão da bateria é controlada nos terminais de 
alimentação do aparelho RGAM. Uma eventual diferença entre o valor 
mostrado no indicador luminoso e aquele controlado nos terminais da 
bateria é devido à caída de tensão nos fios de alimentação do aparelho. 
 
A07 FALHA ALTERNADOR DC .  
 Acontece quando com o motor em funcionamento (presença tensão 
e/ou frequência no gerador) a tensão do alternador dc  permanece 
abaixo do limite de tensão de motor em movimento por um periodo de 4 
segundos . A intervenção desse alarme pode ser programado para 
realizar a parada do grupo. 
 
A08  FALTA TENSÃO DO GERADOR 
 Acontece quando com o motor em funcionamento , sem ser em 
deceleração, a tensão na saída do gerador não entra nos limites 
programados depois de passado o tempo de retardo de falta tensão 
gerador. Esse Intervento determina a desenergização do contator do 
gerador e a parada instantanea do grupo sem o ciclo de resfriamento 
do motor. 
 
A09 SOBREVELOCIDADE GERADOR 
 Acontece quando a frequência do gerador , que depende do numero de 
rotações do motor ,  é superior ao limite de alarme de máxima 
frequência programado por um tempo superior ao tempo de retardo de 
intervento do alarme de máxima frequência . Se a frequência do 
gerador é superior a 5% do limite de alarme o intervento da proteção é 
instantanea. O intervento provoca  a desenergização do contator do 
gerador e a parada instantanea do grupo sem o ciclo de resfriamento 
do motor  
 
A10 SUBVELOCIDADE  GERADOR 
 Acontece quando a frequência do gerador , que depende do numero de 
rotações do motor ,  é inferior ao limite de alarme de Mínima frequência  
por um tempo superior ao tempo de retardo de intervento do alarme de 
Mínima Frequência . O intervento provoca  a desenergização do 
contator do gerador e a parada immediata do grupo sem o ciclo de 
resfriamento do motor  
 
A11 SOBRECARGA GERADOR  
Se programado, esse alarme acontece com o fechamento do contato 
do relé de proteção termica do gerador nos terminais do modulo Rgam 
quando o grupo é em funcionamento. O intervento do alarme provoca a 
desenergização do contator do gerador. 
 
A12 FALHA NA PARADA MOTOR  
Acontece se depois de 60 segundos do comando de parada se 
encontra ainda a presença do sinal de motor em funcionamento. 
 
A13 PARADA DE EMERGÊNCIA  
Acontece com a abertura do contato do relé conectado ao terminal de 
parada de emergencia do modulo. Este alarme provoca a parada 
instantanea sem o ciclo de resfriamento do grupo. O rearme do alarme 
se realiza com o aparelho na modalidade “DESL” , eliminando as 
condições do alarme e apertando a tecla “SELEÇÃO/REARME”. 
 
 
 
 
 

 
A06 HIGH BATTERY VOLTAGE 
It is displayed when the battery voltage exceeds the high battery volt-
age alarm  threshold. The alarm resetting threshold is 5% lower than the 
preset value. The battery voltage is controlled at the unit supply 
terminals: Eventual disparity between the displayed voltage and the one 
detected at the battery  terminals is to be attributed to voltage drop in 
the supply cables. 
 
 
A07 CHARGER ALTERNATOR FAILURE  
It is displayed when the engine is running, voltage and/or generator 
frequency present, but the battery-charger alternator signal remains 
below started engine voltage threshold for 4 seconds. The tripping of 
this alarm can be programmed to stop the generating set. 
 
 
A08  GENERATOR VOLTAGE FAILURE 
It is displayed when the engine is running and the generator voltage is 
not within the preset limits at the lapsing of the generator voltage 
absence delay time. The alarm tripping causes the output disable of the 
generator contactor and the immediate stopping of the generating set, 
without any cooldown. 
 
 
A09  GENERATOR OVER FREQUENCY 
It intervenes when generator frequency, relating to the engine speed, is 
higher than maximum frequency alarm  threshold for a period  longer 
than maximum frequency alarm trip delay. If the generator frequency is 
higher than 5% of maximum frequency alarm  threshold, the tripping is 
immediate. The tripping causes the output disable of the generator 
contactor and the immediate stopping of the generating set, without any 
cooldown. 
 
 
A10 GENERATOR UNDER FREQUENCY 
It intervenes when generator frequency based on the engine speed, is 
below minimum frequency alarm threshold for a period longer than 
generator voltage absence delay. The tripping causes the output disable 
of the generator contactor and the immediate stopping of the generating 
set, without any cooldown. 
 
 
A11 GENERATOR OVERLOAD  
If preset, it is caused by the contact closing of the generator thermal 
protection input when the generating set is running. The tripping causes 
the output disable of the generator contactor. 
 
 
A12 ENGINE STOP FAILURE 
It intervenes if the engine running signal is detected 60 seconds after 
the stopping control. 
 
A13 EMERGENCY STOP  
It is caused by the opening of the contact connected to emergency stop 
input. This alarm causes the immediate stopping of the generating set, 
without any cooldown. The alarm resetting is possible in OFF mode and 
by removing alarm conditions and pressing SELECT/RESET. 
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A14  PARADA  IMPREVISTA  
Acontece quando o motor pára sozinho sem que o aparelho RGAM 
tenha recebido o comando de parada. 
 
A15  PEDIDO MANUTENÇÃO 
Acontece quando o contador horário do tempo de funcionamento do 
grupo for igual ao Tempo de Intervalo de Manutenção programado. 
Para o rearme do alarme e o azeramento do contador horário, 
selecionar a modalidade de funcionamento “DESL” esperar a parada do 
motor  e realizar a manutenção do grupo. Depois apertar as teclas 
simultaneamente “DESL” e “MAN” por 5 segundos. 
 
A16 FALHA NO CONTATOR DE RÊDE 
Se programado , acontece se por um tempo superior a 5 segundos vem 
encontrado uma diferença entre o terminal de saída do modulo para 
comando do contator e o contato auxiliar do contator de rêde. 
 
A17 FALHA NO CONTATOR DE GERADOR 
Se programado , acontece se por um tempo superior a 5 segundos vem 
encontrado uma diferença entre o terminal de saída do modulo para 
comando do contator e o contato auxiliar do contator do gerador. 
 
UA1-UA2-UA3-UA4 ALARMES USUÁRIO 
Estes alarmes são a disposição do usuário se os sinais de entrada no 
modulo forem programados para alarme usuário. 
 
 

 
A14  UNEXPECTED STOP 
This alarm is displayed when the engine stops by itself without the 
control unit having caused the shutdown. 
 
A15  MAINTENANCE REQUESTED  
It is displayed when the hour counter, indicating minutes of operation, 
reaches the preset maintenance requested interval  limit. In OFF mode 
after the engine stopping and the relative maintenance service, the 
alarm can be reset and the hour counter zeroed by pressing OFF and 
MAN keys for 5 consecutive seconds. 
 
 
A16 MAINS CONTACTOR FAILURE 
If programmed, it is displayed if a difference between the state of the 
control output and of the contactor is detected for more than 5 seconds. 
 
 
A17 GEN CONTACTOR FAILURE  
If preset, it is displayed if a difference between the state of the control 
output and of the contactor is detected for more than 5 seconds. 
 
UA1-UA2-UA3-UA4 USER ALARM  
These alarms are available if the inputs for this function have been 
programmed as user’s alarm. The conditions for which the alarm trips 
are fixed  in “User alarm setup” 
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Tabela Alarmes  -  Alarms table 
Código 
Code 

Descrição 
Description 

Prioridade  
Priority 

Memória 
Retentive 

Al.Sonoro 
Audible alarm 

Parada Motor 
Engine stop  

Abertura Contator 
Contactor opening 

A01 Pressão Oleo Baixa - Low oil pressure 1 YES YES YES YES 
A02 Aquecimento Motor - Engine overheating 1 YES YES YES YES 
A03 Nível combustível baixo - Low fuel level 3 NO YES NO NO 
A04 Falha na Partida - Starting failure 4 YES YES YES YES 
A05 Mínima Tensão de bateria - Low battery voltage 3 YES YES NO NO 
A06 Máxima Tensão de bateria   - High battery voltage 3 YES YES NO NO 
A07 Falha Alternador DC - Charger alternator failure 2 YES YES NO(1) NO(1) 
A08 Falta tensão gerador - Generator voltage failure 2 YES YES YES YES 
A09 Sobrevelocidade  grupo - Generator over frequency 1 YES YES YES YES 
A10 Subvelocidade grupo -  Generator under frequency 2 YES YES NO YES 
A11 Sobrecarga gerador - Generator overload 2 YES YES NO YES 
A12 Falha na parada motor  - Engine stop failure 2 YES YES - - 
A13 Parada de Emergência - Emergency stop 4 YES YES YES YES 
A14 Parada Imprevista - Unexpected stop 2 YES YES YES YES 
A15 Pedido Manutenção - Maintenance requested 4 YES YES NO NO 
A16 Falha no Contator de rêde - Mains contactor failure 4 YES YES NO  NO 
A17 Falha no Contator do gerador - Generator contactor failure 4 YES YES NO  NO 
UA1 Alarme Usuário - User alarm      
UA2 Alarme Usuário - User alarm      
UA3 Alarme Usuário - User alarm      
UA4 Alarme Usuário - User alarm      

(1) Este alarme pode ser programado para fazer a parada do grupo e de consequência a abertura do contator. 
This alarm can be programmed to stop the generating set and consequently the contactor opening. 

Nota : 
 

Note : 

O alarme assume a prioridade “4” se foi programado como alarme sonoro; prioridade “3” se causa a parada do motor  ou abertura do contator ; e 
prioridade “2”  se causa a parada de emergência. 
The user’s alarm assumes 4th level priority if it is programmed as an audible alarm, 3rd-level priority if it causes the engine to stop or the contactor to open or 
2rd-level priority if it causes an emergency stop. The alarm property is established by means of User Alarm Setup. 

Importante : 
 

Important : 

No caso seja utilizado os alarmes usuário, é aconselhável colocar os dados na tabela Alarme da anexar a documentação do quadro eletrico do grupo. 
When utilising the user’s alarms, it is advisable to register the details in the relative box and keep a copy of the alarm table with the documentation of the 
control panel. 

 
 
 
 
Erros 
Os códigos dos errores visualizados indicam os problemas de 
funcionamento das memórias de programação e dos parâmetros 
programados. 
 

 
 
 
Errors 
The displayed error codes indicate an operation fault or anomaly of the 
program memories and of the preset parameters. 
 

TABELA ERRORES  -  ERRORS TABLE  
Código 
Code 

Significado 
Meaning 

Condições de Visualização 
 Display condition 

IE1 Erro interno, programa incorreto 
Internal error, incorret program 

Modifica na memoria de programa.. Entrar em contato com a Lovato - Customer Service Off.. 
Alteration of the program memory. Return the RGAM to LOVATO for repair; ask for authorisation beforehand. 

IE2 Erro interno, parametros incorretos 
Internal error, incorrect parameters 

Alteração da memória dos parâmetros . Retirar a alimentação do aparelho RGAM, realimentar o aparelho e controlar 
todos os parâmetros programagodos. No caso continue a indicação de alarme IE.2, entrar em contato com a Lovato - 
Customer Service Off.. 
Alteration of parameter memory. Remove RGAM supply; resupply and check all parameters. In case the IE2 error 
persists, return the RGAM to LOVATO for repair; ask for authorisation beforehand. 
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TERMINAIS DE ENTRADA E SAÍDA   - INPUTS AND OUTPUTS 
 
 

Tabela Entradas  (alarmes e comandos )  -  Inputs table (alarm and control) 
Terminal N° 
Terminal N° 

Função  
Function 

Função Standard  N° 0 
  Default function N° 0 

Função Alternativa N° 1 
Alternative function N° 1 

Função alternativa N° 2 
Alternative function N° 2 

  Programação  N°  __ 
           Setting  N°  __ 

6 Pressão 
Pressure 

    

7 Temperatura 
Temperature 

    

8 Nível Combustível  
Fuel level 

    

9 Parada Emergência 
Emergency stop 

    

10 Programável ∧ 
 

Programmable ∧ 

Partida a distância 
 
Remote starting 

Alarme Usuário UA1 (1) 
 
User alarm UA1  (1)  

Partida a distância sem 
proteção (2) 
Remote starting without 
protection (2) 

 

11 Programável ∧ 
Programmable ∧ 

Sobrecarga gerador 
Generator overload 

Alarme Usuário UA2 (1) 
User alarm UA2  (1) 

Telecomutação 
Automatic changeover 

 

12 
 

Programável ∧ 
 

Programmable ∧ 
 

Sinal de contator de rêde 
fechado 
mains contactor closed 
signal 

Alarme Usuário UA3 (1) 
 
User alarm UA3  (1) 

Controle de tensão de rêde 
externo 
Remote mains voltage control 

 

13 Programável  ∧ 
 

Programmable ∧ 
 

Sinal de contator de gerador  
fechado 
Generator contactor closed 
signal 

Alarme Usuário UA4 (1) 
 
User alarm UA4  (1) 

Controle de tensão de gerador 
externo 
Remote generator voltage 
control 

 

( 1 ) As propriedades das entradas definidas como alarme usuário são programadas no MENU ALARME USUÁRIO 
The properties of the inputs defined as user’s alarm are programmable in User alarm setup. 

( 2 )  Com o comando de partida remota ( à distância ) sem proteção, qualquer intervento de um alarme não causa a parada do motor. 
 With remote starting without protections, any tripping alarm does not cause the engine stopping. 

Importante : 
 

Important  : 

Aconselhamos fazer uma cópia da tabela acima com as funções programadas e anexar a documentação do quadro eletrico do grupo. 
 
It is advisable to copy the above given table, take note of the variations of the default parameters in the “Setting” column and keep it with  the documentation 
of the control panel. 

 
 
 
 

Tabela  Saídas  -  Outputs table 
Terminal N° 
Terminal N° 

Função 
Function 

Função Standard  N° 0 
  Default function N° 0 

Função alternativa N° 1 
Alternative function N° 1 

Função alternativa N° 2 
Alternative function N° 2 

  Programação  N°  __ 
           Setting  N°  __ 

30/31 Contator de Rêde   
Mains Contactor 

    

28/29 Contator do Gerador 
Generator Contactor 

    

15 Eletroválvula Combustível 
Fuel solenoid valve 

    

17 Partida 
Start 

    

18 Programável ∧ 
Programmable ∧ 

Deceleração 
Deceleration 

Vela de ignição 
Glow plug 

Eletrovalvula de Parada 
Stop magnet 

 

16 Programável ∧ 
Programmable ∧ 

Sirene 
Audible alarm 

Eletrovalvula Combustível 
Fuel gas solenoid valve 

Eletrovalvula de Parada 
Stop magnet 

 

20/22   21/22 Programável ∧ 
Programmable ∧  

Alarme Acumulativo 
Common alarm 

Sirene 
Audible alarm 

  

Importante : 
 

Important : 

Aconselhamos fazer uma cópia da tabela acima com as funções programadas e anexar a documentação do quadro eletrico do grupo. 
 
It is advisable to copy the above given table, take note of the variations of the default parameters in the Setting column and keep it with  the documentation of 
the control panel. 
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PROGRAMAÇÃO 
 

1. ENTRAR NO MENU DE PROGRAMAÇÃO : 
A unidade de controle para grupo geradores RGAM possui 3 niveis de programação : Menu Básico - Menu Avançado - Menu Alarme Usuário. 
A. MENU BÁSICO : Entrar no menu 
• Apertar a tecla DESL” 
• Apertar contemporaneamente por 5 segundos as teclas : :“DESL” + “SELEÇÃO/REARME”  
• Aparece no indicador luminoso a escrita “P.00” 
B. MENU AVANÇADO : Entrar no menu 
• Apertar a tecla “DESL” 
• Apertar contemporaneamente por 5 segundos as teclas :  :“DESL” + “SELEÇÃO/REARME” + “GER”  
• Aparece no indicador luminoso a escrita  “P.20” 
C. MENU ALARME USUÁRIO : Entrar no menu 
Nota : A habilitação do Menu ALARME USUÁRIO so´ e´ possivel, se no Menu AVANÇADO um dos parâmetros ( P.49 - P.50 - P.51 ou P.52 ) forem 
programados para alarme usuário (1). 
• Apertar a tecla “DESL” 
• Apertar contemporaneamente por 5 segundos as teclas : :“DESL” + “SELEÇÃO/REARME” + “RÊDE” 
• Aparece no display a escrita “P.60” 
2. AVANÇAMENTO NA PROGRAMAÇÃO : Todos os menu 
Apertar a tecla “GER” 
3. RETROCEDER NA PROGRAMAÇÃO : todos os menu 
        Apertar a tecla “RÊDE” 
4. MODIFICAR OS PARÂMETRO : todos os menu 
Apertar a tecla  : 

• para aumentar  - “PARTIDA” 
• para diminuir  - “PARADA”  

5. MEMORIZAR OS NOVOS VALORES E SAIDA MENU : Apertar a tecla “DESL” 
 
ATENÇÃO :  
Aconselhamos que a  memorização dos novos valores seja feita somente depois de haver realizada todas as modificas desejadas nos programas de cada 
Menu e ANTES DE SAIR DO MENU UTILIZADO. 
ATENÇÃO :  
SAÍDA AUTOMATICA DO MENU - no caso não seja apertada nenhuma tecla por um  intervalo de 60 segundos a unidade RGAM sai automaticamente do 
menu de programação. 
 
 

PROGRAMMING  
 

• The parameter setting is done by entering in to three different setups: basic setup, advanced setup and user alarm setup. 
• Basic Setup:  The parameters are set  in relation to mains characteristics and the user’s requirements. Normally, the setting of these parameters are 

done by the installer of the generating set. 
• To have access to basic setup, place the unit in OFF mode and keep OFF key pressed then push SELECT/RESET key for 5 seconds. The basic setup 

input is displayed with “P.00” indicating the setting  to be modified. 
• Advanced Setup:  The parameters are set in relation to gen-erating set characteristics. Normally, the setting of these para-meters are reserved to the 

manufacturer of the generating set. 
• To have access to advanced setup, place the unit in OFF mode and keep OFF key pressed then push SELECT/RESET and GEN keys for 5 seconds. 

The setup is displayed with “P.20” indicating the setting to be modified. 
• User alarm setup: The parameters are set in relation to the properties of programmable inputs. The setting of these parameters is reserved to the 

manufacturer and/or installer of the generating set. 
• If no user’s alarm has been programmed, no access to the setup is possible. To have access, place the unit in OFF mode and keep OFF key pressed 

then push SELECT/RESET and MAINS keys for 5 seconds. The setup input is displayed with “P.60” or “P.70” or “P.80” or “P.90” indicating the 
parameter which is being modified. The available parameters for the programming are only the ones relating to outputs defined as user’s alarm. 

• In the setup function, to have access to the subsequent parameter, press GEN, while for the previous one, press MAINS. After having selected the 
required parameter, to increase the value,  press STOP or, to decrease, press START. The variation can be made only within the foreseen limits. To 
store the set parameters, press OFF key. 
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PARAMETROS  -  PARAMETERS 
 

TABELA MENU BÀSICO  -  Basic setup table 
Parametro 
Parameter 

Significado 
Description 

Campo de regolação 
Range 

Standard 
Default 

Programação 
Setting 

P.00 Limite minimo da tensão de rêde 
Minimum network voltage trip threshold  

-30%÷0%Ue 
-30% - 0% Ue 

-15%Ue  

P.01 Limite  maximo da tensão de rêde  
Maximum network voltage trip threshold 

0%÷+20%Ue / OFF (1 ) 
0% - +20% Ue / OFF (1 ) 

+20% Ue  

P.02 Maxima assimetria de fase na tensão de rêde ( so’  para sistema trifasico) 
Maximum network asymmetry (only three-phase) 

5%÷20% 
5% - 20% 

15%  

P.03 Tempo de retardo ausência tensão de rêde 
Network voltage absence delay 

1÷60 seg 
1-60 sec 

5 seg  

P.04 Tempo de retardo presença tensão de rêde 
Network voltage presence delay 

1÷600 seg 
1-600 sec 

60 seg  

P.05 Limite minimo da tensão do gerador 
Minimum generator voltage trip threshold 

-30%÷0%Ue 
-30% - 0% Ue 

-20%Ue  

P.06 Limite maximo da tensão do gerador 
Maximum generator voltage trip threshold  

0%÷+20%Ue / OFF (1 ) 
0% - *20% Ue / OFF (1 ) 

+20% Ue  

P.07 Tempo de retardo ausência tensão do gerador 
Generator voltage absence delay 

1÷180 seg 
1-180 sec 

5 seg  

P.08 Tempo de retardo presença tensão gerador (fechamento contator  gerador ) 
Generator voltage presence delay (generator contactor closing delay) 

1÷180 seg 
1-180sec 

20 seg  

P.09 Tempo de retardo partida à distância  
Remote starting delay 

0÷90 min 
0-90 min 

0 min  

P.10 Tempo funcionamento alarme sonoro  
Audible alarm time 

0÷60 seg 
0-60 sec 

20 seg  

P.11 Desabilitação do alarme sonoro  antes da partida do grupo  
Audible alarm disable before starting 

Enabled  -  Abilitada  = 0 
Disabled  - Disabilitata = 1 

⎝ 0   

P.12 Tempo intervalo do Teste automatico 
Automatic test interval 

1÷30 dias  
1 - 30 days 

3dias / days  

P.13 Durada do test automatico 
Automatic test duration 

1÷15 min 
1-15 min 

10 min  

P.14 Código de comunicação serial ( sòmente unidades com RS 485 ) 
Serial communication address 

1÷32 
1-32 

1  

(1 ) Programando  um valor superior a 20% , a função vem inibida e comparece no indicador luminoso a escrita  OFF. 
By setting at a value 20% higher, the function is inhibited and “OFF” is displayed. 

Importante : 
 

 Important : 

Aconselhamos fazer uma copia da tabela acima, escrevendo todas as variações realizadas nos parametros de programação para anexar à documentação do 
quadro eletrico do grupo. 
It is advisable to copy the above given table, take note of the variations of the default parameters of the Setting colums and attach it to the documentation of 
the control panel. 
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TABELA MENU AVANÇADO  -  Advance setup table 

Parâmetro 
Parameter 

Significado 
Description 

Campo de regolação 
Range 

Standard 
Default 

Programação 
Setting  

P.20 Parâmetro controle da tensão de rêde trifásico/monofásico 
Three/Single-phase network voltage control 

Controle Trifásico = 0 
Three-phase control = 0 
Controle Monofásico = 1 
Single-phase control = 1 

⎝ 0   

P.21 Tensão nominal Ue da rêde/gerador 
Rated Ue network/generator voltage 

100-480Vca 
100-480VAC 

400Vca 
400VAC 

 

P.22 Frequência nominal da rêde 
Rated frequency  

50 Hz = 0 
60 Hz = 1  

⎝ 0   

P.23 Alarme do limite mínimo da frequência gerador 
Minimum frequency alarm trip threshold 

0÷-20% 
0÷-20% 

-10%  

P.24 Alarme do limite máximo da frequência gerador 
Maximum frequency alarm trip threshold 

0÷+20% / OFF (1) 
0÷+20% / OFF (1) 

+10%  

P.25 Tempo de retardo intervento alarme máxima frequência 
Maximum frequency (overspeed) alarm trip delay 

0÷10seg 
0-10sec 

3seg  

P.26 Origem do sinal de partida do motor 
Started engine signal source 

Alternador  CC = 0 
Battery-charger alternator = 0 

Gerador = 1 
Generator = 1 

⎝ 0  

P.27 Tensão mínima para partida motor  
Started engine voltage threshold 

Alternador CC  3,0÷30,0 Vcc  
Battery charger alternator  3.0-30.0VDC 

Gerador  30÷480 Vca 
Generator 30-480VAC  

10 V  

P.28 Parada do motor por intervento alarme “A07”  
(Alternador CC não funciona) 
Engine stopping for “A07” alarm trip  
(battery-charger alternator fault) 

Yes = 0 
No = 1 

⎝ 0  

P.29 Limite de frequência  do motor  em funcionamento 
Engine started frequency threshold 

0÷50Hz o 0÷60Hz 
0-50Hz or 0-60Hz 

15Hz  

P.30 Tempo de pre-aquecimento do motor 
Glow-plugs preheat time 

1÷60 seg 
1-60sec 

10 seg  

P.31 Numero de tentativas de partida do motor 
Number of starting attempts 

1÷10 
1-10  

5  

P.32 Duração  da tentativa de partida do motor 
Starting attempt duration 

1÷30 seg 
1-30sec 

5 seg  

P.33 Intervalo entre as tentativas de partida do motor 
Interval between starting attempts  

1÷30 seg 
1-30sec 

5 seg  

P.34 Tempo de retardo entre partida interrupta e a partida 
subsequente 
Delay between interrupted and subsequent startings 

1÷20seg + OFF (1) 
1-20sec + OFF (1) 

OFF  

P.35 Retardo habilitação alarme na partida do motor 
Alarm enable delay at engine starting 

1÷30 seg 
1-30sec 

8 seg  

P.36 Tempo de funcionamento desacelerado do motor 
Slow running  time 

1÷180 seg 
1-180sec 

10 seg  

P.37 Tempo de resfriamento do motor 
Cooling time 

1÷300 seg 
1-300sec 

120 seg  

P.38 Tempo de energização da valvula solenóide de parada do motor 
Stop magnet energising time 

1÷60 seg 
1-60sec 

20 seg  

P.39 Tempo de intertravamento elétrico dos contatores rêde/gerador 
Network/Generator interlock time 

0÷20 seg/10 
0-20sec/10 

5 seg/10  

P.40 Alarme do limite minimo da  tensão da bateria 
Low battery voltage alarm threshold 

Bateria12V    7÷12Vcc  
12V Battery    7-12VDC 
Bateria 24V  13÷24Vcc 

24V Battery    13-24VDC 

9Vcc    
9VDC    
18Vcc  
18VDC  

 

P.41 Alarme do limite maximo da tensão da bateria 
Maximum battery voltage alarm threshold 

Bateria 12V    13÷17Vcc  
12V Battery    13-17VDC 
Bateria  24V  26÷34Vcc 

24V Battery    26-34VDC 

16Vcc 
16VDC 
32Vcc 
32VDC 

 

P.42 Intervalo para manutenção do grupo gerador 
Maintenance interval 

10÷250 h 
10-250h 

50 h  

continua na próxima página   -  continued on the next page 
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continua....MENU AVANÇADO   -   Advance setup.... continued 

Parametro 
Parameter 

Descriçao 
Description 

Range Default Programação 
Setting  

P.43 
 

Exclusão do controle de tensão (só para motobombas) 
Voltage control exclusion (only with close coupled pump) 

Controle de rêde e gerador habilitados = 0 
Network - Generator control enable = 0 

Controle tensão do gerador desabilitado = 1 
Generator voltage control disable = 1 

Controle da tensão de rêde desabilitado = 2 
Network voltage control disable = 2 

Controle tensão rede e gerador desabilitado = 3 
Generator - Network control disable = 3 

⎝ 0   

P.44 Habilitação do alarme acumulativo em MAN ou DESL 
Common alarm trip when in MAN or OFF mode 

Disabled - Desabilitado = 0 
Enabled - Habilitado  = 1 

⎝ 0   

P.45 Nível de prioridade alarme acumulativo 
Priority level for common alarm enable 

Ativação con qualquer alarme = 0 
 Enable  with any alarm whatsoever =0 

Só com alarme de prioridade 1 = 1 
Only with level 1 priority alarms = 1 

So’ com alarme de prioridade 1 o 2 = 2 
Only with level 1 or 2 priority alarms = 2  

So’ com alarme de prioridade 1 o 2 o 3 = 3 
Only with level 1 or 2 or 3 priority alarms = 3 

⎝ 0   

P.46 Programação do terminal de saída - terminal  N° 18 
Programmable function Ouput  terminal N°18 

Slow running - Desaceleração = 0 
Glow plugs - Pre-aquecimento = 1 

Stop magnet - V.Solenóide de parada motor = 2 

⎝ 0   

P.47 Programação do terminal de saída - terminal N° 16 
Programmable function Output  terminal N° 16 

Audible alarm -  Alarme sonoro = 0 
Fuel gas valve - Eletrovalvula combustivel  = 1 

Stop magnet -  V.Solenoide de parada motor = 2 

⎝ 0   

P.48 Programação do terminal de saída  - terminal N° 20/22 e 
21/22 
Programmable function Output  terminals N° 20/22 &  21/22 

Common alarm - Alarme acumulativo = 0 
Audible alarm - Alarme sonoro= 1 

⎝ 0   

P.49 Programação do terminal de entrada -  terminal N° 10 
Programmable function Input  terminal N° 10 

Remote starting - Partida a distancia = 0 
User alarm UA1 - Alarme usuário UA1 = 1 

Remote starting + engine stop bypass = 2 
 Partida a distancia +  bypass parada  motor = 2 

⎝ 0   

P.50 Programação do terminal de entrada - terminal N° 11 
Programmable function Input terminal N° 11 

Thermal protection -  Prot. termica motor = 0 
User alarm UA2 - Alarme usuário UA2 = 1 
Remote changeover - Telecomutação = 2 

⎝ 0   

P.51 Programação do terminal de  entrada - terminal N° 12 
Programmable function Input  terminal N° 12 

Sinal  contador de rede fechado = 0 
Network contactor closed signal = 0  

Alarme usuário UA3 = 1 
User alarm UA3 = 1 

Controle da tensão de rede externa = 2 
Remote network voltage control = 2 

⎝ 0   

P.52 Programação da entrada - terminal N° 13 
Programmable function Input  terminal N° 13 

Contador do gerador fechado = 0 
Generator contactor closed signal = 0  

Alarme usuário UA4 = 1 
User Alarm UA4 = 1 

Controle da tensão do gerador externo =2 
Remote generator voltage control = 2 

⎝ 0   

(1 ) Programando um valor superior a 20% , a função vem inibida e comparece no indicador luminoso a escrita  OFF. 
By setting at a value 20% higher, the function is inhibited and “OFF” is displayed. 

Importante: 
 

Important : 

Aconselhamos fazer uma copia da tabela acima, escrevendo todas as variações realizadas nos parâmetros de programação e anexar a documentação do 
quadro eletrico do grupo . 
It is advisable to copy the above given table, take note of all the variations of the default parameters in the Setting column and attach it to the documentation of 
the control panel. 
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TABELA MENU ALARME USUÁRIO - User’s alarms setup table Programação - Setting 

Parametro (1 ) 
Parameter (1) 

Função 
Function 

Significado 
Description 

Campo 
Range 

UA1 UA2 UA3 UA4 

P.x0 NA Normalmente aberto 
Normally open NO 

Entrada energizada com fechamento do contato  
Energised input at contact closing 

0     

 NF Normalmente fechado 
Normally closed NC 

Entrada energizada com abertura do contato 
Energised input at contact opening 

1     

P.x1 Alarme desabilitado 
Disabled alarm (non retentive) 

Rele’ de alarme e alarme sonoro desabilitado 
Alarm relays and audible alarm disabled 

0     

 Alarme habilitado 
Enabled alarm (retentive) 

Relé de alarme e alarme sonoro habilitados  
Alarm relay and audible alarm enabled 

1     

P.x2 Sem a parada do motor  
No engine stop 

Desabilitação parada do motor 
Engine stopping disabled 

0     

 Com parada motor ( com resfriamento) 
Yes engine stop (with cooling) 

Habilitação parada motor depois do ciclo resfriamento 
Engine stopping enabled after cooling cycle 

1     

 Com parada motor (sem resfriamento) 
Yes engine stop (without cooldown) 

Habilitação parada motor  imediata 
Immediate engine stopping enabled 

2     

P.x3 Sem a abertura contator 
No contactor opening 

Desabilitação abertura contator gerador 
Generator contactor opening disabled 

0     

 Com abertura contator 
Yes contactor opening 

Habilitação abertura contator gerador 
Generator contactor opening enabled 

1     

P.x4 Habilitado sempre 
Always enabled 

Entrada sempre habilitada 
Input always enabled 

0     

 Habilitado só com motor partido 
Enabled only with engine running 

Entrada habilitada só com motor em funcionamento 
Input enabled only with engine running 

1     

P.x5 Entrada habilitada temporizada após a 
partida do motor 
Input enable delay after engine startup 

Entrada habilitada depois da partida do motor com retardo 
regolável da 0 a 180 segundos 
Enabled input after engine startup with settable delay 0-
180s 

0÷180 
 

0-180 

    

P.x6 Entrada não temporizada 
Undelayed input 

Sinal de entrata não temporizada 
Undelayed input control 

0     

 Entrada temporizada  na energização 
Delayed input at energizing 

Sinal de entrada temporizada na energização 
Delayed input control at energizing 

1     

 Entrada retardada na desenergização 
Delayed input at de-energizing 

Sinal de  entrada temporizada na desenergização 
Delayed input control at de-energizing 

2     

 Entrada retardada à energização  e 
desenergização 
Delayed input at energizing and  
de-energizing 

Sinal de entrada temporizada na energização e 
desenergização 
Delayed input control at energizing and  
de-energizing 

3     

P.x7 Tempo de retardo desenergização e/ou 
energização do comando de entrada 
Delay duration de-energizing and/or 
Energizing of control input 

Temporização regolável da 0 a 180 segundos 
Input control delay settable at 0-180 seconds 

0÷180 
 

0-180 

    

(1) Para alarme usuário UA1 entrada 10, os parâmetros na tabela são P60, P61, P62, P63, P64, P65 e P66. 
Para alarme usuário UA2 entrada 11, os parametros na tabela são P70, P71, P72, P73, P74, P75 e P76. 
Para alarme usuário UA3 entrada 12, os parametros na tabela são P80, P81, P82, P83, P84, P85 e P86.  
Para alarme usuário UA4 entrada 13, os parametros na tabela são P90, P91, P92, P93, P94, P95 e P96. 
 
For user alarm UA1 input 10, the table parameters become P60, P61, P62, P63, P64, P65 and P66. 
For user alarm UA2 input 11, the table parameters become P70, P71, P72, P73, P74, P75 and P76. 
For user alarm UA3 input 12, the table parameters become P80, P81, P82, P83, P84, P85 and P86. 
For user alarm UA4 input 13, the table parameters become P90, P91, P92, P93, P94, P95 and P96. 
The parameters in bold of the range colum are default ones. 

Importante : 
 

 Important : 

Aconselhamos fazer uma copia da tabela acima, escrevendo todas as variações realizadas nos parâmetros de programação e anexar  a documentação 
do quadro eletrico do grupo . 
It is advisable to copy the above given table, take note of the variations of the default parameters of the Setting colums and attach it to the documentation 
of the control panel. 
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CARACTERÍSTICAS  TECNICAS  -  TECHNICAL CHARACTERISTICS 

 

Circuito de alimentação  -  Supply circuit 
Alimentação da bateria (Us) 
Battery supply (Us) 

12Vcc o 24Vcc 
12Vdc or 24Vdc 

Corrente máxima consumida 
Maximum current consumption 

≈160mA  (250mA com RS485) 
≈160mA (250mA with RS485) 

Corrente de stand-by 
Stand-by current 

≈110mA (200mA com RS485) 
≈110mA (200mA with RS485) 

Campo de funcionamento 12V 
Operating range 12V 

6,2÷16,5 Vcc 
6.2-16.5Vdc 

Campo de funcionamento  24V 
Operating range 24V 

13÷33 Vcc 
13-33Vdc 

Tempo de imunidade as microinterrupções 
Immunity time for microbreakings 

≈150ms 

Ondulação máxima (ripple) 
Maximum ripple 

10% 

 

Circuito de controle da Tensão de Rêde (monofásico  e trifásico) - Mains voltage control circuit (single or three phase) 
Tensão Nominal (Ue) 
Rated voltage (Ue) 

100÷480Vca 
100-480Vac 

Campo de funcionamento 
Operating range 

70÷624Vca 
70-624Vac 

Frequência Nominal (programável no teclado) 
Rated frequency (keyboard adjusted) 

50/60Hz 

Intervento minima tensão (programável no teclado com valores em percentual) 
Minimum voltage tripping (percentage values keyboard adjusted) 

0,7÷1Ue 
0.7-1Ue 

Intervento Máxima Tensão (programável no teclado com valores em percentual ) 
Maximum voltage tripping (percentage values keyboard adjusted) 

1÷1,2Ue (>20% controle desabilitado) 
1-1.2Ue (>20% disabled control) 

Intervento por dissimetria das fases (só trifásico) 
Asymmetry tripping (only three-phase) 

5÷20% Ue 
5-20Ue 

Hysteresis no rearme 
Resetting hystersis 

5% 

Precisão 
Accuracy 

±1% 

 

Circuito de controle da Tensão do gerador (monofásico)  -  Generator voltage control circuit (single phase) 
Tensão Nominal (Ue) 
Rated voltage (Ue) 

100÷480Vca 
100-480Vac 

Campo de funcionamento 
Operating range 

70÷624Vca 
70-624Vac 

Frequência Nominal (programável no teclado) 
Rated frequency (keyboard adjusted) 

50/60Hz 

Intervento minima tensão (programável no teclado com valores em percentual) 
Minimum voltage tripping (percentage values keyboard adjusted) 

0,7÷1Ue 
0.7-1Ue 

Intervento Máxima Tensão (programável no teclado com valores em percentual ) 
Maximum voltage tripping (percentage values keyboard adjusted) 

1÷1,2Ue (>20% controle desabilitado) 
1-1.2Ue (>20% disabled control) 

Hysteresis no rearme 
Resetting hysteresis 

5% 

Precisão 
Accuracy 

±1% 

 

Circuito de comando externos  - Remote control circuit 
Tipo de entrada 
Input 

negativo 
negative 

Tensão aplicada nos contatos. 
Voltage applied at contacts 

12Vcc (24Vcc) bateria 
12Vdc (24Vdc) battery 

Corrente máxima 
Maximum current 

8mA 

continua na próxima página -  continued on the next page 

Manual RGK60  rev01-04 25 / 25 9/10/2004 



  Lovato Electric do Brasil Ltda 
  Telefone :   (0xx21) – 25850993         
  TeleFax.: (0xx21) – 25851046 
  E-mail: vendas@lovatoelectric.com.br 
 

 
continua....Caracteristicas Tecnicas  -  Technical Characteristics.... continuation 

Circuito de controle de partida motor  -  Started engine control circuit 
Alternador CC em material permanente magnetico - Battery charger permanent magnet alternator 
Campo de funcionamento 
Operating range 

0-40Vca 
0-40Vac 

Campo de regulação 
Adjustment range 

6-30Vca 
6-30Vac 

Corrente em entrada 
Input current 

<10mA 

Alternador  CC preinduzido - Battery charger energised alternator 
Campo de funcionamento 
Operating range 

0-40Vcc 
0-40Vdc 

Campo de regulação 
Adjustment range 

6-30Vcc 
6-30Vdc 

Corrente em entrada Max. 
Maximum input current 

<10mA 

Tensão circuito +D. 
+D Circuit voltage 

12Vcc (24Vcc) bateria 
12Vdc (24Vdc) battery 

Corrente indução 
Energising current 

Ue 12Vcc 
Ue 12Vdc 

170mA 

Corrente indução 
Energising current 

Ue 24Vcc 
Ue 24Vdc 

130mA 

 

Contatos dos relés de saída com exclusão Rêde, Gerador e Alarme Sonoro  -  Output relay contacts to exclude mains, Generator and Audible Alarm 
Composição dos contatos 
Contact arrangement 

1 contato NA  
1 NO contact 

Tensão nominal de utilização 
Rated operational voltage 

24Vcc 
24Vdc 

Tensão máxima de utilização 
Maximum operational voltages 

30Vcc 
30Vdc 

Corrente nominal Ith 
Rated capacity Ith 

5A 

Corrente nominal DC13 (o DC14) 
Rated capacity DC13 (or DC14) 

5A-24Vcc 
5A-24Vdc 

 

Contatos dos relé de saída alarme acumulativo  -  Ouput relay contacts of common alarm 
Composição dos contatos 
Contact arrangement 

1 contato NA-NF 
1 changeover contact 

Tensão nominal de utilização 
Rated operational voltage 

24Vcc 
24Vdc 

Tensão máxima de utilização 
Maximum operational voltage 

125Vca 30Vcc 
125Vac 30Vdc 

Corrente nominal Ith 
Rated capacity Ith 

5A 

Corrente nominal CC13 (o CC14) 
Rated capacity DC13 (or DC14) 

5A-24Vcc 
5A-24Vdc 

 

Contatos de saída para Contator de Rêde - Contator Gerador  -  Output contacts of Mains and Generator contactors 
Comando contator de Rêde 
Mains contactor control 

1 contato NF 
1 NC contact 

Comando contator do Gerador 
Generator contactor control 

1 contatto NA 
1 NO contact 

Tensão Nominal de utilização 
Rated operational voltage 

250Vca 
250Vac 

Tensão Máxima de utilização 
Maximum operating voltage 

440Vca 
440Vac 

Corrente Nominal Ith 
Rated capacity Ith 

5A 

Corrente Nominal CA15 
Rated capacity AC15 

2A-220Vca 
2A 220Vac 

Isolamento contatos – bobina 
Contacts/coil insulation 

5kVca 1min 
5kVac 1min 

Isolamento contatos abertos 
Open contacts insulation 

1kVca 1min 
1kVac 1min 

continua na próxima página   -  continued on the next page 
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continua....Características Tecnicas  -  Technical Characteristics.... continuation 

Outras caracteristicas  -  Other characteristics 
 

Caixa – Enclosure  
Versão 
Version 

Emcaixe 
Flush mount 

Dimensões LxA xP 
Overall dimensions lxhxd 

144x144x125mm 

Grau  de proteção sem  calota de proteção frontal 
Degree of protection without protective cover 

IP41  
 

Grau  de proteção com  calota de proteção frontal 
Degree of protection with protective cover 

IP54  
 

Peso 
Weight 

≈880g 

  

Condições Ambientais de funcionamento  -  Operating ambient conditions  
Temperatura de emprego 
Operating temperature 

0÷60°C 
0-60°C 

Temperatura armazenagem 
Storage  temperature 

-30÷80°C 
-30 to +80°C 

   

Conexões -  Connections  
Tipo de terminais 
Type of terminals 

Extraível 
Plug in 

Seção condutores 
Cable cross-section 

2,5mmq 
2.5mmsq 

 
 
 

NORMATIVAS  de REFERÊNCIA 
• Provas dieletricas (IEC 255-5) 

A frequência industrial (50 Hz) :  2,5 kV por 1 min ; 
Impulsiva (1,2/50ms) :  5 kV (3 positivos e 3 negativos a  intervalos superiores de 5 s). 

• Sequência climática (IEC 68-2-61). 
Método 1 :  calor seco, calor  úmido, frio, frio úmido. 

• Prova de vibrações (IEC 68-2-6 ou conforme as Normas do Lloyd’s Register). 
Prova Fc (vibração sinusoidal). 

• Prova em presença  de ambiente salino (Regulamento RINA) 
• Prove de compatibilidade  eletromagnética (EN 50081-1, EN 50082-2). 

Imunidade à descarga eletrostatica (EN 61000-4-2) 
Imunidade aos transitorios eletricos velozes / burst (EN 61000-4-4) 
Imunidade aos campos eletromagneticos irradiados (ENV 50140) 
Imunidade aos campos eletromagneticos conduzidos (ENV 50141) 
Nível de emissão dos campos eletromagneticos irradiados(EN 55011) 
Nível de emissão dos campos eletromagneticos conduzidos(EN 55011) 

 
 

REFERENCE STANDARDS 
• Dielectric test (IEC255-5) 
Industrial frequency (50Hz) :  2.5kV for oner minute 
Impulse (1.2/50ms):  5kV (3 positive and 3 negative at intervals longer than 5 seconds) 
• Climatic sequence (IEC 68-2-61) 
Method 1:  hot dry, hot damp, cold, hot damp 
• Vibration test (IEC 68-2-6 or according to Lloyd’s Register specifications) 
 Fc test (sinusoidal vibrations) 
• Damp-saline ambient test (RINA specifications) 
• Electromagnetic compatibility test (EN 50081-1, EN 50082-2) 
 Electrostatic discharge immunity (EN 61000-4-2) 
 Fast transient / burst  immunity (EN 61000-4-4) 
 Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity (ENV 50140) 
 Conducted radio disturbance electromagnetic field immunity (ENV 50141) 
 Emission level of radiated electromagnetic fields (EN 55011) 
 Emission level of conducted electromagnetic fields (EN 55011) 
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DIAGRAMA ELETRICO  DE CONEXÂO- WIRING DIAGRAMS 
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TERMINAIS DO RGAM - RGAM TERMINAL BLOCK CONNECTIONS 
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