
Geradores e Motores Marinhos  Westerbeke           Motores Marinhos Universal           Sistemas de Controle Climático Marinho Rotary Aire

D-NET™: Os primeiros geradores disponíveis totalmente em rede de acordo com NMEA 2000®
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Westerlink™Principais vantagens

Westerlink™ permite que o gerador Westerbeke e vários displays Westerbeke se comuniquem através do

mesmo cabo databus digital. Isso permite que os construtores de barcos reduzam significativamente o

trabalho e o espaço normalmente necessário para passar vários cabos pelo navio e eliminar o peso

desnecessário. Westerlink™ também permite um gerador Westerbeke se comunicar com um display

Westerbeke a uma distância muito maior do que era possível anteriormente.

Principais vantagens do NMEA 2000® Opcional

Como acima, exceto o cabo databus digital que facilita a comunicação pode ser compartilhado pela

Westerbeke e outro equipamento certificado NMEA 2000®  instalado no navio. Isto pode resultar em

uma redução significativa de custos pois vários cabos e/ou arneses são eliminados. Além disso, o gerador

Westerbeke pode ser utilizado como fornecedor de energia para a rede NMEA 2000®.

GERADORES ELETRÔNICOS A DIESEL
Com comunicaçã o databus padrã o Westerlink™   ou compatível com NMEA 2000® opcional.

Conjuntos Geradores 
Marinhos a Diesel Westerbeke

Para a indústria náutica profissional e de lazer, a

Westerbeke produz conjuntos geradores marinhos de

alta qualidade de 5,5kW até 33.0 kW a 60 Hertz e de

5.0 kW até 26.0 kW a 50 Hertz.

Os geradores à diesel de 1800/1500-rpm  Westerbeke

são respaldados por uma garantia limitada de 5 anos.

A presença da Westerbeke em mais de 65 países ao

redor do mundo ofe-rece aos clientes acesso fácil a

peças e assistência técnica.

Fundada em 1937, a Westerbeke tem o compromisso

de fornecer aos seus clientes produtos de qualidade e

suporte pós-venda excepcional.

Standard D-NET™   Recursos
• Display digital e painel de diagnósticos
• Administrador eletrônico
• Paradas de segurança: sobrevelocidade, subvelocidade, baixa 

pressão de óleo, alta exaustão e alta temperatura do refrigerante
• Disjuntor de CA ou de campo
• Alternador de carga de bateria de 50 A, 12V, na maioria dos 

modelos
• Interface PTO
• Sistema de combustível de sangria automática na maioria dos 

modelos
• Refrigeração de água potável
• Cotovelo de exaustão injetado a água
• Bomba de água bruta
• Silenciador de admissão de ar ajustado
• Operação de baixa velocidade, silenciosa
• Suportes antivibração
•Mangueira de drenagem de óleo lubrificante e bandeja de 

gotejamento
•Manual do operador e lista de peças
• Garantia limitada de 5 anos

Alguns itens de luxo permanecem exclusivos

Transdutor
de velocidade

certificado pela
NMEA 2000®

Módulo GPS
certificado 

pela 
NMEA 2000®

Display de
Profundidade
certificado 

pela 
NMEA 2000®

Display GPS
certificado 

pela
NMEA 2000® 

Display Westerbeke 
certificado pela NMEA 2000®

Rede de amostra com gerador Westerlink ™
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Usamos geradores Westerbeke em vários projetos todos os anos. Principalmente para a execução de sistemas

hidráulicos, máquinas de gelo e sistemas de ar-condicionado. A Westerbeke tem sido uma servidora muito eficaz a

bordo dos barcos Cleopatra por muitos anos".

Hogni Bergthorsson, Gerente Técnico

Trefjar LTD, Islândia. Fabricantes da linha de barcos comerciais Cleopatra.
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Dados técnicos, D-NET™

GEN GERADOR     SST com GUARDA SOM SST

Modelo 5.5 EDC 5.0 EDC 7.6 EDT 5.7 EDT 8.0 EDT 6.0 EDT 10.0 EDT 7.5 EDT 11.5 EDT 9.2 EDT 12.5 EDT 9.4 EDT 15.0 EDT 12.0 EDT

Saída kW 5.5 5.0 7.6 5.7 8.0 6.0 10.0 7.5 11.5 9.2 12.5 9.4 15.0 12.0

Cilindros 3 3 3 3 3 4 4

Velocidade RPM 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500

Voltagem V 120 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230

Frequência Hz 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50

Fator de potência 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Fase padrão 1 1 1 1 1 1 1

Fase opcional Nenhuma Nenhuma Nenhuma 3 3 3 3

Dimensões GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST

Extensão pol. 27.8 33.3 28.2 33.3 28.6 36.1 31.7 36.1 31.7 36.1 35.2 39.5 35.2 39.5

Largura pol. 18.5 21.1 19.0 21.1 18.6 23.2 19.1 23.2 19.1 23.2 19.1 23.2 19.1 23.2

Altura pol. 20.6 22.3 21.2 22.3 24.0 25.3 24.0 25.3 24.0 25.3 24.0 25.3 24.0 25.3

Peso seco lbs 373 451 407 485 477 567 520 610 520 610 580 674 588 682

Extensão mm 706 846 716 846 726 917 805 917 805 917 894 1003 894 1003

Largura mm 470 536 483 536 472 589 485 589 485 589 485 589 485 589

Altura mm 523 566 539 566 610 643 610 643 610 643 610 643 610 643

Peso seco kg 169 205 185 220 216 257 236 277 236 277 263 306 267 310

Equipamento opcional
•Comunicação databus compatível com NMEA 2000®
•Display(s) digital(s) remoto(s)
•Partida(s)-parada(s) remota(s)
•Guarda som SST
•Sistema elétrico sem aterramento (acima de 5.5/5.0kW)
•Sistema elétrico 24V (acima de 7.6/5.0kW)
•Sistema elétrico sem aterramento 24V 

(acima de 7.6/5.0kW)
•Resfriamento por quilha
•Exaustão a seco
•Kit adaptador PTO (até 15.0/12.0kW)
•PTO e embreagem elétrica (acima 15.0/12.0kW)
•Separador de água/combustível
•Acessórios e silenciador hidro silencioso
•Kits de peças sobressalentes
•Válvula anti-sifão com o volta inoxidável de 1"

para água de descarga de refrigeração lançada ao mar
• Interruptor navio-à-costa
•Pintura branca (cor vermelha padrão)

Nota: O display digital NÃO deve ser montado no

conjunto gerador quando instalado dentro de um

guarda som SST. Nesta aplicação, uma opção é

montar o display digital de forma remota. Outra

forma é montar o display no guarda som SST, que

é opcional para todos os modelos D-NET™, exceto

o 17.0/13.5 EDE e 22.0/17.0 EDE.

Certificação NMEA 2000® opcional disponível

Certificação NMEA 2000® Opcional disponível

Especificações sujeitas a alterações sem aviso.
*Consulte a fábrica para peso e dimensões na fase 3.

Modelo 17.0 EDE 13.5 EDE 22.0 EDE 17.0 EDE 28.5 EDEA 23.5 EDEA 33.0 EDEA 26.0 EDEA

Saída kW 17.0 13.5 22.0 17.0 28.5 23.5 33.0 26.0

Cilindros 3 4 4 4

Velocidade RPM 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500

Voltagem V 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230

Frequência Hz 60 50 60 50 60 50 60 50

Fator de potência 1.0 1.0 1.0 1.0

Fase padrão 1 1 1 1

Fase opcional 3* 3* 3 3

Dimensões GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST

Extensão pol. 35.9 45.0 39.9 45.0 46.2 50.7 46.2 50.7

Largura pol. 23.4 26.0 22.4 26.0 22.8 27.2 22.8 27.2

Altura pol. 25.7 27.0 25.4 27.0 28.6 30.8 28.6 30.8

Peso seco lbs 794 914 829 954 1135 1285 1135 1285

Extensão mm 912 1143 1014 1143 1174 1288 1174 1288

Largura mm 594 660 569 660 579 691 579 691

Altura mm 653 686 645 686 726 782 726 782

Peso seco kg 360 415 376 433 516 584 516 584

Guarda som SST
Permite acesso de serviço completo para todos

os quatro lados e parte superior. Possui base e

estrutura de aço inoxidável  com painéis de

alumínio revestidos a pó, proporcionando

resistência excepcional à corrosão.
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DESEMPENHO MEDALHA DE OURO
VEM DO VERMELHO WESTERBEKE

Fornecendo energia confiável para aplicações militares, governamentais e entretenimento.

“Antes de instalar o gerador Westerbeke, nosso antigo compressor de ar estava superaquecendo sob a potência do gerador e um novo compressor de ar

não funcionaria adequadamente no nosso antigo gerador também.  Sistemas de energia marítimos (Westerbeke Pacífico) conectaram um Westerbeke de 7,6

kW do estoque ao compressor e ele funcionou sem problemas. Ele tinha uma forma de onda melhor que outra marca bem conhecida que considerávamos

e a THD (distorção harmônica total) foi mais baixa! Eu gosto do fato de ser um motor de 3 cilindros, de 1800 rpm de baixa revolução e de ser muito silen-

cioso. E gosto de como é simples trabalhar nele e de mantê-lo. A Westerbeke também tem uma ampla venda local e equipe técnica com boa represen-

tação em toda a região do Pacífico do Sul. Sistemas de energia marítimos alinharam a instalação dentro de dois dias de nós adquirirmos o novo gerador!”

Doug Hibberd

Yacht Zangezi
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Recursos padrã o
•Painel de instrumento e interruptor de parada de segurança
•Conexão de plug-in de partida-parada remota
•Paradas de segurança: baixa pressão do óleo, alta exaustão 

e alta temperatura do refrigerante
•Disjuntor CA (monofásico)
•Alternador de carga de bateria de 50 A, 12V 

(acima de 5.5/5.0kW)
• Interface PTO
•Sistema de combustível 

com sangria automática
•Refrigeração de água potável
•Cotovelo de exaustão injetado a água
•Bomba de água bruta
•Silenciador de admissão de ar ajustado
•Operação de baixa velocidade, silenciosa
•Suportes antivibração
•Mangueira de drenagem de óleo 

lubrificante e bandeja de gotejamento
•Manual do operador e lista de peças
•Garantia limitada de 5 anos

Equipamento opcional
•Painel(s) de instrumento(s) remoto(s)
•Painel(s) de partida(s)/parada(s) remoto(s)
•Guarda som SST
•Sistema elétrico sem aterramento 

(acima de 5.5/5.0kW)
•Sistema elétrico 24V (acima de 7.6/5.0kW)
•Sistema elétrico sem aterramento 24V 

(acima de 7.6/5.0kW)
•Resfriamento por quilha
•Exaustão a seco
•Kit adaptador PTO
•Separador de água/combustível
•Acessórios e silenciador hidro silencioso
•Kits de peças sobressalentes
•Válvula anti-sifão com volta inoxidável de 1" para 

água de descarga de refrigeração lançada ao mar
• Interruptor navio-à-costa
•Pintura branca (cor vermelha padrão)

Modelo 5.5 BCD 5.0 BCD 7.6 BTD 5.7 BTD 8.0 BTDA 6.0 BTDA 10.0 BTDA 7.5 BTDA 11.5 BTD 9.2 BTD 12.5 BTDB 9.4 BTDB 15.0 BTDC 12.0 BTDC

Saída kW 5.5 5.0 7.6 5.7 8.0 6.0 10.0 7.5 11.5 9.2 12.5 9.4 15.0 12.0

Cilindros 3 3 3 3 3 4 4

Velocidade RPM 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500

Voltagem V 120 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230

Frequência Hz 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50

Fator de potência 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Fase padrão 1 1 1 1 1 1 1

Fase opcional Nenhuma Nenhuma Nenhuma 3 3 3 3

Dimensões GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST

Extensão pol. 27.8 33.3 28.2 33.3 28.4 36.1 31.5 36.1 31.5 36.1 35.0 39.5 35.0 39.5

Largura pol. 16.3 21.1 19.0 21.1 18.6 23.2 19.1 23.2 19.1 23.2 19.1 23.2 19.0 23.2

Altura pol. 20.7 22.3 20.7 22.3 24.0 25.3 24.0 25.3 24.0 25.3 24.0 25.3 24.0 25.3

Peso seco lbs 356 427 395 466 467 550 513 596 513 596 561 648 569 656

Extensão mm 706 846 716 846 722 917 800 917 800 917 889 1003 889 1003

Largura mm 422 414 483 536 473 589 485 589 485 589 483 589 483 589

Altura mm 526 566 526 566 610 643 610 643 610 643 610 643 610 643

Peso seco kg 162 194 179 202 212 250 233 270 233 270 255 294 258 298

GEN GERADOR      SST com GUARDA SOM SSTEspecificações sujeitas a alterações sem aviso.

Dados técnicos analó gicos
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Forte, silencioso, economia de tempo e feito
com os melhores materiais, o Guarda Som
SST Westerbeke foi projetado para serviço
resistente e é fácil de instalar.

Guarda som SST

Os materiais são de alta qualidade

O Guarda Som SST é composto por 5 painéis de alumínio revestidos a
pó e por base e estrutura de aço inoxidável. Os painéis de alumínio
revestidos a pó proporcionam ótima resistência à corrosão enquanto
reduzem o peso do invólucro. A estrutura (onde anexada à base) e a
base podem ser submetidas à mais alta umidade; por isso são de aço
inoxidável, um metal altamente resistente à corrosão. Mesmo os
rebites e parafusos são de aço inoxidável. O painel superior também
cobre os painéis laterais para diminuir a probabilidade de que a umi-
dade entre no Guarda Som SST.

Forte, resistente e robusto

O Guarda Som SST foi projetado para tarefas difíceis. Embora não seja
recomendado ajoelhar-se ou subir na unidade, algumas pessoas podem
ignorar os avisos e fazer exatamente isso. A estrutura compacta e
painéis resistentes resultam em um invólucro bem robusto.

Aparência elegante

O Guarda Som SST foi projetado para agradar aos olhos e resistir ao
processo de corrosão que envelhece muitos invólucros de som antes
da hora. A Westerbeke acredita que cada cliente deve ficar orgulhoso
da boa aparência de qualquer produto após a compra inicial.

Projetado para operação silenciosa

O Guarda som SST aumenta sua experiência de navegação em alto mar.
Mantém seu gerador ajustado por um sussurro, permite desfrutar do
prazer de posse de um barco no silêncio de sua enseada favorita.
Experimente a excelência de engenharia e um novo padrão de quali-
dade que é inédito. Disponível para modelos a diesel 5.0 - 33.0 kW, o
Guarda Som SST reduz ainda mais a intensidade média do som de um
conjunto gerador ajustado para até 50% então você pode esquecer que
há alguém operando.

Operacionalidade fácil

Para remover qualquer painel, lateral ou terminal, requer apenas uma
pressão rápida dos dois fechos para ter acesso completo a qualquer um
dos quatro lados. O Guarda Som Westerbeke sempre foi famoso pela sua
operacionalidade e agora foi administrado para gerar um padrão ainda
maior. Duas portas de acesso também são fornecidas no painel lateral
de serviço.

Pré-conectado para facilidade de instalação

O painel superior pode ser removido em segundos para acesso aos
olhais de elevação. A base e a estrutura contêm acessórios de anteparo
para todas as conexões externas do gerador, incluindo a linha de água
bruta, pausa do sifão, linhas de combustível, linha de exaustão, fiação
CA e cabos da bateria. A Westerbeke fornece as mangueiras
necessárias, cabos e hardware para fazer essas conexões, permitindo
instalações "plugar e ligar" rápidas e fáceis. Só é necessária uma chave
de fenda de cabeça chata para montar a estrutura - os painéis não
necessitam de montagem. Ou você pode solicitar o seu novo
Westerbeke a diesel pré-instalado no Guarda Som SST.

O local de alguns recursos pode variar de modelo para modelo.

Conexão de
pausa do sifão 

Saída de 
exaustão

Conexão da bateria
(Negativa)

Conexão 
da bateria 
(Positiva)

Grommet  
auxiliar

Saída para acesso de CA Fornecimento 
de combustível 

e retorno

Bandeja de gotejamento/base
de aço inoxidável

Aterramento do
conjunto gerador

Porta de acesso
(removível para o painel do display exterior)                                   Extintor de incêndio

Porta de acesso
ao nível de óleo
do motor

Acesso à
mangueira de
drenagem do
reservatório

Entrada de água
bruta
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5.5/5.0 BCD

7.6/5.7 BTD

5.5/5.0 EDC

7.6/5.7 EDT

8.0/6.0 BTDA

10.0/7.5 BTDA

11.5/9.2 BTD

8.0/6.0 EDT

10.0/7.5 EDT

11.5/9.2 EDT

12.5/9.4 BTDB

15.0/12.0 BTDC

12.5/9.4 EDT

15.0/12.0 EDT

49484 71 lbs.
33 quilos

120 lbs.
54 quilos

120 lbs.
54 quilos54414

53463

49483

49527

33.3 x 21.1 x 22.3 in.
846 x 536 x 566 mm.

36.1 x 23.2 x 25.3 in.
917 x 589 x 643 mm.

39.5 x 23.2 x 25.3 in.
1003 x 589 x 643 mm.

45.0 x 26.0 x 27.0 in.
1143 x 660 x 686 mm.

83 lbs.
37 quilos

87 lbs.
40 quilos

52709

53462

78 lbs.
36 quilos

90 lbs.
41 quilos

94 lbs.
43 quilos

54442 45.0 x 26.0 x 27.0 in.
1143 x 660 x 686 mm.

150 lbs.
68 quilos53070 50.7 x 27.2 x 30.8 in.

1288 x 691 x 782 mm.

Modelos (60/50Hz) Nº Peça SST Dimensões (C x L x A) Peso

Especificações sujeitas a alterações sem aviso.

*Use PN 55163 somente para unidades trifásicas opcionais. (PN 55163 tem o mesmo peso e dimensões como o número de peça 53070.)

*Use PN 53070 somente para unidades trifásicas opcionais.

17.0/13.5 EDE*

22.0/17.0 EDE*

28.5/23.5 EDEA

33.0/26.0 EDEA
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Estes modelos apresentam injeção eletrônica de combustível multiporta (MPI) sequencial  A MPI fornece ótima eficiência de combustível, partida

fácil, maior confiança e menores emissões. Em conjunto com a MPI, o controle eletrônico de velocidade mantém o motor a uma velocidade con-

stante (regulação de frequência precisa) e praticamente elimina o "atolamento" quando é aplicado carga. Um sistema de combustível sem retorno

refrigerado a água ajuda na prevenção do  bloqueio de vapor em busca de um melhor desempenho em altas temperaturas ambiente.

3.5 Equipamento padrã o SBCG
• Painel de controle simples de partida/parada com "um toque" com 

horímetro contínuo e anúncio de aviso
• EFI Multiport
• Sistema de combustível sem retorno resfriado a água
• Administrador eletrônico
• Avisos de segurança e paradas - sobrevelocidade, subvelocidade, baixa 

pressão do óleo, alta exaustão e temperatura refrigerante e muito mais
• Refrigeração de água potável e tanque de recuperação de refrigerante
• Disjuntor CA
• Carregador de bateria de 5 amp
• Cotovelo de exaustão injetado a água
• Bomba de água bruta acionada por correia
• Isoladores de vibração
•Mangueira de drenagem de óleo lubrificante
• Protetor de correia
•Manual do operador e lista de peças
• De acordo com a regulamentação 33CFR-183 da U.S.C.G 

5.0-6.5 MCG, 60Hz (4.2-5.2 MCG, 50Hz)
Recursos Padrã o
•Painel de controle simples de partida/parada com "um toque" com 

horímetro contínuo e anúncio de aviso
• EFI Multiport
• Sistema de combustível sem retorno resfriado a água
• Administrador eletrônico
• Avisos de segurança e paradas - sobrevelocidade, subvelocidade, baixa 

pressão do óleo, alta exaustão e temperatura refrigerante e muito mais
• Refrigeração de água potável e tanque de recuperação de refrigerante
• Campo conversível a 50 ou 60 Hz
• Disjuntor CA
• Carregador de bateria de 12 amp
• Cotovelo de exaustão injetado a água
• Bomba de água bruta acionada por correia
• Isoladores de vibração
•Mangueira de drenagem de óleo lubrificante
• Protetor de correia
•Manual do operador e lista de peças
•De acordo com a regulamentação 33CFR-183 da U.S.C.G

EFI MULTIPORTA E SISTEMA DE COMBUSTÍVEL SEM RETORNO

Conjuntos geradores marinhos à
gasolina Westerbeke com EFI
multiporta e tecnologia de baixa
emissã o de CO

Vencedor do prêmio Inovação da NMMA

Baixas emissõ es de monóxido de carbono

Fornecendo todo o conforto de casa à sua pequena

embarcação ou casa flutuante de lazer, os geradores à

gasolina Westerbeke são conhecidos mundialmente dentre

frotas de aluguel de barcos, bem como proprietários de

pequenas embarcações.
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GERADORES À GASOLINA baixa emissão de CO com EFI

Dados técnicos

Modelo: 3.5 SBCG* 5.0 MCG 4.2 MCG 6.5 MCG 5.2 MCG 8.0 SBEG 6.4 SBEG 10.0 SBEG 8.0 SBEG 12.5 SBEG 10.0 SBEG 14.0 SBEG 11.6 SBEG 20.0 SBEGA 16.0 SBEGA 22.5 SBEGA 18.0 SBEGA

Saída kW 3.5 5.0 4.2 6.5 5.2 8.0 6.4 10.0 8.0 12.5 10.0 14.0 11.6 20.0 16.0 22.5 18.0

Cilindros 2 3 3 4 4 4 4 4 4

Velocidade RPM 2200 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500

Voltagem V 120  230 120 230 120 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230

Frequência Hz 60  50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50

Fator de potência 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fase padrão 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dimensões

Extensão inches 27.1 25.0 26.6 32.6 33.8 34.8 36.6 42.3 42.3

Largura inches 16.9 18.2 18.2 21.8 21.8 21.8 21.8 24.3 24.3

Altura inches 14.7 17.2 17.2 25.1 25.1 25.1 25.1 27.9 27.9

Extensão mm 688 635 676 828 859 884 930 1074 1074

Largura mm 429 462 462 554 554 554 554 617 617

Altura mm 373 437 437 597 597 597 597 716 716

Peso seco lbs 188 334 376 438 463 495 522 741 771

Peso seco kg 85 152 171 199 210 225 237 336 350

*SBCG 3.5 não conversível em campo.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso. 

"Série Houseboat" baixa emissã o de CO
Os geradores Westerbeke da "Série Houseboat", 4
cilindros, à gasolina, são os primeiros geradores de
baixa emissão de CO oferecidos no mercado marítimo.
Produto vencedor do prêmio Inovação da NMMA, pos-
suem uma reputação de confiabilidade, inovação e
paz de espírito, que se estende da América do Norte
à Austrália entre frotas de aluguel de casas flutu-
antes. Rodando a velocidade lenta e silenciosa de
1800/1500 rpm, estes geradores são praticamente
esquecidos em sua casa flutuante para que você
possa sentir-se em casa quando estiver na água.

"Série Houseboat" baixa emissã o de CO
Recursos padrã o
• Painel de controle simples de início/parada "um toque" com 

horímetro contínuo e anúncio de aviso
•EFI
•Sistema de combustível sem retorno resfriado a água
•Administrador eletrônico
•Paradas de segurança: sobrevelocidade, baixa pressão do 

óleo, alta exaustão e temperatura do refrigerante
•Refrigeração de água potável e tanque de recuperação de refrigerante
•Conversível em campo para 50 ou 60 Hz

•Disjuntor CA
•Alternador de carga de bateria de 50 amp
•Cotovelo de exaustão injetado a água
•Bomba de água bruta acionada por correia
• Isoladores de vibração
•Mangueira de drenagem de óleo lubrificante
•Protetor de correia
•Manual do operador e lista de peças
•De acordo com a regulamentação 33CFR-183 da U.S.C.G.
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Frio. Quente. Seco.
Tudo na ponta de seus dedos

Desfrute do luxo de uma cabine confortável e

arejada em seu barco, mesmo nos dias mais

quentes de verão. Ar-condicionado instantâneo

na ponta dos dedos.

Refrigeraçã o silenciosa 
e rápida em clima quente

e aquecimento em clima frio

Um recurso adicional, o sistema de

controle climático marinho Rotary

Aire da Westerbeke também permite

aquecer a cabine com o apertar de

um botão. Perfeito para aquecer um

ambiente nas noites frias, ou para aque-

las mudanças extremas de tempe-

ratura na primavera e outono.

O  Sistema de Controle Climático Rotary Aire também

age como um desumidificador muito eficiente. Ele pode

ser configurado para remover automaticamente o exces-

so de umidade da cabine mesmo quando o barco fica

fechado por longos períodos de tempo, eliminando a

adesividade opressiva e o mofo úmido comum em barcos.

Sistemas de Controle Climático Marinho
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Dados técnicos

Modelo 10,000 Modelo 17,000
Capacidade de refrigeração (BTU) 10,000 17,000

Ampères de partida – 220 Volt 50Hz. 14 17,5

Ampères de execução 4.5 (modo refrigeração) 5.0 (modo refrigeração)

6.0 (modo aquecimento) 6.5 (modo aquecimento)

Ampères de partida – 120 Volt 60Hz. 21 26

Ampères de execução 8.0 (modo refrigeração) 10.0 (modo refrigeração)

10.0 (modo aquecimento) 12.0 (modo aquecimento)

Peso líquido 55 lbs (25kg) 63 lbs (29kg)

Refrigerante (407C) 9 oz (0.38) 13 oz (0.48)

Bobina evaporadora Design em "V" de fluxo total

Construção da cabine Plástico ABS

Compressor Giratório, só 3 partes móveis

Bobina de condensação Cuproníquel

Fluxo de água do mar (LPH) 1136 mínimo 1893 mínimo

(GPH) 300 mínimo 500 mínimo

Garantia limitada Dois anos

Dimensões C x L x A (polegadas) 20.50 x 13.75 x 13.25 21.25 x 16.50 x 13.50

(mm) 521 x 350 x 337 540 x 420 x 343

Caixa de controle remoto C x L x A (polegadas) 6.5 x 6.75 x 2.5

(mm) 165 x 172 x 64

Especificações sujeitas a alterações sem aviso.

Típico layout do sistema

PROPORCIONA AOS PROPRIETÁRIOS DE
BARCOS CONFORTO O ANO INTEIRO

CABO BITOLA Nº 10 CABO QUE
PARTE DO PAINEL PRINCIPAL
(USE DISJUNTOR 20-30 A)

CABO DE BITOLE 
Nº 14 PARA BOMBA
D'ÁGUA

ÁGUA DE DESCARGA
LANÇADA AO MAR

MANGUEIRA
REFORÇADA ID 5/8"

PARA FILTRO (CONEXÕES
DE PARA MAGUEIRA COM
BRAÇADEIRA DUPLA)

BOMBA D'ÁGUA REMOTA 
(DEVE SER INSTALADA ABAIXO
DA LINHA D'ÁGUA)

GRADE DO AR
DE RETORNO

DRENAGEM 
CONDENSADA

ABASTECI-
MENTO "Y"

DUTO DE
ABASTECIMENTO 

CABO DO 
DISPLAY

CAIXA 
ELÉTRICA REMOTA CONTROLES DO

TERMOSTATO

CAIXA DE
TRANSIÇÃO

GRADE DE
FORNECIMENTO

4” ROUND
SUPPLY GRILL

*NOTA: Conexões para mangueira de braçadeira dupla

passado. Um Sistema de Controle Climático Marinho Rotary Aire

é o resultado técnico de tal experiência marítima. Um sistema

de ponta, que é extremamente silencioso e eficiente, o Rotary

Aire, foi projetado para fornecer ao proprietário do barco o mais

recente em termos de conforto pessoal.

Unidade do Controle Climático Rotary Aire Padrão colorida (para excluir acessórios mostrados).

Conforto em todos os climas nas pontas de seus dedos

Por mais de 75 anos, a Westerbeke Corporation fabrica produtos

marinhos de classe mundial. Os geradores e motores marítimos

Westerbeke são equipamentos padrão em barcos construídos

por muitos construtores de barcos líderes mundiais. Milhares de

"Westerbekes" estiveram em serviço fiel ao longo do século

Sistem
as de C

ontrole C
lim

ático M
arinho
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Motores para propulsã o
marítima Westerbeke

Torque alto
rpm baixa

Dedicaçã o ao serviço

A Westerbeke conseguiu incorporar mais de 65 distribuidores

masters e seus revendedores em todo o mundo para ajudar no

serviço de nossos produtos de qualidade. Nossos distribuidores

e revendedores são dedicados à evolução consistente da nossa

linha de produtos, bem como a certeza de que cada cliente

deve ser atendido da forma mais eficiente o possível. Quer se

trate de peças, garantia ou assistência técnica, você sempre

encontrará um distribuidor ou revendedor da Westerbeke por

perto que pode lhe ajudar.

Propulsã o marítima moderna

Com mais de 75 anos de experiência em motores marítimos a

diesel e uma rede de suporte que se estende da América do

Norte à Austrália e além, é fácil entender por que a Westerbeke

ainda é um dos líderes prevalecentes em motores marítimos a

diesel. Projetado exclusivamente para aplicações marítimas e

respaldado por uma garantia limitada de 5 anos, motores na-

turalmente aspirados Weterbeke e Universal representam o ver-

dadeiro poder em um pacote compacto, silencioso e confiável,

com muitas classificações de baixa rpm à sua escolha. Ao longo

das décadas, motores Westerbeke foram instalados por alguns

dos mais prestigiados veleiros, catamarãs, powercats e por outros

construtores de barcos de deslocamento. Milhares de motores

foram instalados em barcos de lazer, barcos comerciais e barcos

para uso do governo incluindo a Marinha dos Estados Unidos.

Linha de produtos

Você pode escolher dentre seis modelos à

diesel da Westerbeke e dois modelos à

diesel da Universal variando de 12 a 66 Cv

A LENDA CONTINUA

Desde 1937
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Dados técnicos

Standard Equipment
•Refrigeração de água potável
•Motor pré-interligado à conexão plug-in
•Sistema de combustível com sangria automática na 

maioria dos modelos Westerbeke
•Conexão de água quente doméstica
•Alternador de carga de bateria de 50 A, 12V 

(72 amp, 65B Four)
• Tanque de recuperação do refrigerante
•Acelerador, suportes para câmbio e controle
•Alarmes para baixa pressão do óleo e alta temperatura da água
• Transmissão
•Apoio para partida a frio com vela de incandescência 
•Montagens ajustáveis do motor, à prova de falhas, 

4 pontos, combinados
•Sistema elétrico protegido por disjuntor 
•Mangueira de drenagem de óleo lubrificante
•Manual do operador e lista de peças

Modelo 12D Two 30C Three 35E Three 44C Four 55D Four 65B Four
Saída de força 12HP-9.0kW 25HP-18.7kW 28HP-20.9kW 38HP-28.3kW 48HP-35.9kW 66HP-49.2kW

Velocidade,  RPM 3000 3600 3000 3000 2600 2600

Cilindros 2 3 3 4 4 4

Aspiração N N N N N N

Deslocamento,     l 0.63 0.95 1.32 1.76 2.18 3.62

pol. cub. 39 58 80 107 133 221

Equipamento opcional
•Painel do capitão com alarmes (tacômetro com luzes) e arnês de 15 '(4.6m) de extensão
•Painel do almirante com alarmes (tacômetro com medidores) e arnês de 15 '(4.6m) de extensão
•Arnês conectável adicional de 15 pés (4,6 metros) de extensão
• Transmissores de estação dupla
•Outras relações de engrenagens - consulte distribuidor local
• Transmissões hidráulicas - consulte distribuidor local
• Tanque de expansão remota
•Alternador de saída superior no lugar do padrão na maioria dos modelos
•Silenciador e acessórios
•Cotovelos de exaustão injetados a água -45 °, 90 ° graus.
•Válvula anti-sifão para água de descarga de refrigeração lançada ao mar
•Acoplamentos do eixo de hélice (rígidos/flexíveis) tamanhos padrão disponíveis
• “A” Kit de peças sobressalentes a bordo
• “B” Kit de peças sobressalentes estendido para navegação

Modelos de 4 deslocamentos atômico.
Especificações sujeitas a alterações sem aviso.

Modelo M3-20B M-25XPB
Saída de força 20HP-15kW 26HP-19kW

Velocidade,  RPM 3600 3000

Cilindros 3 3

Aspiração N N

Deslocamento,     l 0.72 1.00

pol. cub. 44 61

Painel do Capitã o

Painel do Almirante
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Kit A
l  Kit A Zinc (2) 

l  Heat Exchanger Gasket 

l  Fuel Elements (2) 

Kit A
• Kit A Zinco (2)

• Gaxeta trocadora de calor

• Elementos combustíveis (2)

• Filtro de óleo

• Correia

• Kit de Hardware de combustível

• Kit de gaxeta e impulsor

•

Kits de peças
Qualidade
Peças sobresselentes e kits para mangueiras Westerbeke são embaladas com peças

de reposição originais para o seu motor ou gerador. 

Valor
Mais para o seu dinheiro. Menos que comprar peças separadamente.

Garantia
Respaldado pela nossa garantia limitada de 1 ano em peças e acessórios.

Geradores a gasolina 
Kit A 
• Zinco (2)

• Gaxeta trocadora de calor

• Filtro de óleo

• Correia(s)

• Kit de caxeta e impulsor

• Rotor

• Velas de Ignição

• *Condensador

• *Platinado (Pontos)

Kit B
• Zinco (2)

• Gaxeta trocadora de calor

• Filtro de óleo

• Correia(s)

• Kit de caxeta e impulsor

• Comutador de pressão do óleo

• Rotor

• Velas de Ignição

• Conjunto de gaxeta completo

• Termostato

• Kit de bomba de água do mar

• Válvula PCV

• *Retificador em ponte

• *Condensador

• *Platinado (Pontos)

As imagens não correspondem a todos os modelos. Para encomendar peças ou kits de mangueira, por favor, contate um distribuidor na sua área.
Você pode localizar o seu distribuidor acessando o site da Westerbeke.

Geradores e motores a diesel

Kits de mangueira
Kit de mangueira de refrigeraçã o
• Termostato para coletor

• Bomba de água do mar para trocador

• Trocador para bomba de água fresca

• Coletor para trocador

• Braçadeiras para mangueira

• As mangueiras podem variar dependendo do modelo

Kit B
• Zinco (2)

• Gaxeta trocadora de calor

• Elementos combustíveis (2)

• Filtro de óleo

• Correia

• Kit de Hardware de combustível

• Kit de gaxeta e impulsor

• Vela

• Termostato

• Injetor

• Kit de bomba de água do mar

• Conjunto de gaxeta completo
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POR QUE WESTERBEKE?
Você tem muitas opções quando se trata de decidir qual marca de motor, gerador ou 

condicionador de ar comprar, e a tecnologia de hoje permite que os fabricantes forneçam bons e sólidos produtos.

•

O que distingue a Westerbeke de outras marcas?

•

Vencedor do prêmio Inovação da NMMA dois anos consecutivos.

•

A Westerbeke tem se dedicado à indústria marítima desde 1937.

•

A Westerbeke oferece uma linha abrangente de geradores à gasolina e diesel marítimos, 

motores à diesel e sistemas de controle climático do ar - nós temos o que você precisa.

•

Os geradores eletrônicos à diesel da Westerbeke estão disponíveis com  comunicação databus compatível com NMMA 2000®.

•

A Westerbeke está comprometida e motivada pela satisfação do cliente – nossa prioridade nº 1.

•

Westerbeke foi projetado para confiabilidade – nós conhecemos o ambiente marítimo e os 

produtos de design para proporcionar a qualidade que nossos clientes esperam.

•

A Westerbeke tem uma excepcional rede de serviço mundial – damos suporte ao que vendemos.

•

A Westerbeke está por trás de seus produtos com excelente cobertura de garantia – paz de espírito.

Experiência de 75 anos na Indústria Marítima

Westerbeke_PTBR-j__  8/29/13  11:13 AM  Page 15



Westerbeke Corporation

Parque industrial Myles Standish

150 John Hancock Road, Taunton, MA 02780-7319 USA

Tel (508) 823-7677   Fax (508) 884-9688

www.westerbeke.com

Vencedor do prêmio Inovação da NMMA dois anos consecutivos.

               Por que mudar a sua atuaçã o? 
Os geradores eletrô nicos a diesel D-NET™   também estã o disponíveis 
de fábrica completamente em rede de acordo com NMEA 2000.®

FC–Junho de 2013

TM
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