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• TRÊS DIAS DE TREINAMENTO
• INSTRUTORES INTERNACIONAIS
• ATIVIDADES PRÁTICAS E TEÓRICAS
Nossos instrutores e professores são os melhores do mundo. Eles possuem décadas de
experiência em serviço de campo e tem uma excelente didática, capaz de transmitir tópicos
complexos de forma simples. E o mais importante, eles têm satisfação em compartilhar
seus conhecimentos com os participantes, não importando o nível de experiência.
O treinamento inclui aulas práticas, então você pode sujar as mãos se quiser! Se
você está aprendendo sobre reguladores de velocidade pela primeira vez ou está
atualizando seus conhecimentos, a Governor School Brasil tem muito a oferecer
e representa a sua melhor escolha para o aprendizado de tudo o que você
precisa para manter e operar seus reguladores por anos.
Como em nossa mundialmente renomada Governor School US, a
Governor School Brasil começará com Governor 101, que transmite a
todos os participantes o conhecimento básico necessário para entender
e usufruir as aulas posteriores. O controle de velocidade de uma turbina
hidráulica é muito diferente do controle de uma turbina a gás ou a vapor.
Existem requisitos exclusivos para reguladores de velocidade de turbinas
hidráulicas... e depois da Governor School Brasil, você irá conhecer todos!
Nos segundo e terceiro dias, os participantes irão se dividir em aulas paralelas,
organizadas em dois tipos de reguladores: digitais e mecânicos. Cada aula irá
cobrir as especificidades de operação, manutenção, solução de problemas e
procedimentos de diagnóstico para o tipo correspondente de regulador

OBJETIVO DO TREINAMENTO
Por meio de aulas práticas e conteúdos teóricos o treinamento
tem o objetivo de aprofundar os onhecimentos dos
participantes sobre o processo de operação e manutenção
de reguladores de velocidade de turbinas hidráulicas de
todos os fabricantes e de qualquer modelo.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de engenharia, áreas técnicas, operação e
manutenção de UHEs, PCHs e CGHs, até mesmo os mais experientes.
Proprietários de usinas e demais profissionais que desejam expandir
seus conhecimentos e networking nos assuntos em pauta

“A presença da American Governor no
Brasil vem suprir uma carência muito
grande que temos aqui, temos uma
variedade muito grande de
equipamentos: desde
mecânicos até digitais. E era u a
necessidade que sentíamos: capacitar
nossa mão de obra”
Engenheiro - COPEL

“Eles tem uma visão mais abrangente
das qualidades e talvez dificuldades de
certos equipamentos. Então, isso
amplia bastante nossa capacidade de
entendimento dos nossos problemas e
das rotinas das usinas.”
Engenheira - Santa Fé Energética

“Eles não tentam fazer
propaganda de nenhum
sistema.
Eles conhecem os sistemas de
vários fabricantes e
realmente falam das questões
técnicas.”
Engenheiro - ENGIE Brasil
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Se você é um aprendiz ou um técnico experiente, este
treinamento intensivo vai expandir seus conhecimentos e
refinar suas habilidades em reguladores de velocidade,
com uma combinação de aulas teóricas e práticas.

PROGRAMA
DIA 1
•

Governor 101 - Introdução (Teoria)

DIA 2
•
•

Reguladores Digitais - Operação e Manutenção
(Teoria e prática)
Reguladores Mecânicos - Operação e manutenção
(Teoria e prática)

DIA 3
•
•

Reguladores Digitais - Calibração e Programação
(Prática)
Sistemas Auxiliares e Laboratório de Dashpot
(Prática)
Reguladores Mecânicos - Calibração e Soluçãode de
Problemas (Prática)

“
“É uma área muito
carente de instrução aqui
no Brasil e esse workshop
veio realmente para marcar.”
Engenheiro - CTG Brasil

Do mais antigo mecânico
ao mais novo digital

nós entendemos
de Reguladores

“Eu me arrisco a dizer que eles
conhecem
verdadeiramente todos os reguladores
de velocidade que tem no mercado, não
só a parte hidráulica mas
também a parte digital. Vale a pena vir.”
Engenheiro - ITAIPU

“

•

“Nós precisamos de pessoas com
conhecimento, como a
American Governor, trazendo essas
novas tecnologias para
a manutenção de reguladores
existentes e modernização
de futuros reguladores.”
Engenheiro - EMAE

PEÇAS NOVAS E
RECONDICIONADAS DISPONÍVEIS
as peças da american Governor atendem os padrões orignais.

PROBLEMAS CONSTANTES COM
REGULADORES?
os especialistas da american Governor estão sempre disponíveis.

FALTA DE SUPORTE?
a american Governor fornece suporte para todos os tipos e modelos de
reguladores, produzidos por qualquer fabricante.

TEM UMA EMERGÊNCIA? ENTRE
EM CONTATO CONOSCO!
a american Governor tem uma grande variedade de módulos de
reguladores e sistemas auxiliares que podem ser enviados em pouco
tempo para manter a sua unidade funcionando

PRESENÇA INTERNACIONAL
A American Governor tem uma presença crescente no Mercado mundial, com projetos em
todos os continentes e em mais de 60 países. Oferecemos: peças de reposição, serviço de campo,
solução de problemas, treinamento e sistemas de conversão digital e novos sistemas completos de
reguladores de velocidade. Atingimos essa presença internacional através de relações colaborativas com
OEMs, clientes finais e empresas de engenharia.
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