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MOC ZNAMIONOWA P.R.P. kVA / kW

MOC MAKSYMALNA L.T.P. kVA / kW

napięcie V

częstotliwość Hz

współczynnik mocy cos φ

SILNIK DIESLA (1500 r.p.m.) producent

ciecz chłodząca typ

pojemność silnika l

cylindry liczba / układ

moc silnika P.R.P. kW

zużycie paliwa / 100% obciążenia l/ h

emisja spalin STAGE

regulator silnika typ

klasa wykonania typ

PRĄDNICA producent

stopień ochrony typ

klasa izolacji klasa

regulacja napięcia typ / 
dokładność

MODEL:

Wyposażenie standardowe:

• Silnik Diesel, 4-suwowy, 1500 RPM, chłodzony płynem chłodniczym
• System ochrony podczas ręcznego uruchomienia
• Elastyczne przewody olejowe i zawór spustowy oleju
• Układ wspomagania rozruch w niskich temperaturach
• Wyłącznik główny
• Olej i chłodziwo
• Prądnica 4-biegunowa, synchroniczna, pojedyncze łożysko, bezszczotkowa
• Akumulator i okablowanie
• Malowana elektrostatycznie, stalowa, spawana rama
• Zbiornik paliwa umieszczony w ramie
• Tłumik typu przemysłowego
• Elektroniczna ładowarka akumulatorów
• Schemat elektryczny
• Instrukcja obsługi agregatu i panelu sterowania

Wyposażenie opcjonalne:

• Układ SZR (Samoczynne Załączenie Rezerwy)
• Podwozie
• Zewnętrzny zbiornik paliwa
• Elektroniczny regulator obrotów silnika
• Układ podgrzewania paliwa
• Grzałka oleju
• Układ automatycznego / ręcznego dotankowania paliwa
• Wskaźniki analogowe
• Dodatkowe gniazda
• System alarmowy poziomu paliwa
• Zdalne sterowanie i monitorowanie
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PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE otwarty wyciszony

wymiary dł. x wys. x szer. mm

waga kg

pojemność zbiornika paliwa l

czas autonomicznej pracy / 100% obciążenia h

poziom hałasu Db(A)@7m

wys.

dł.

szer.

wys.

dł.

szer.

Wyposażenie sterownika standardowe opcjonalne
napięcie międzyfazowe i między fazą a zerem tak / tak tak / tak
nateżenie prądu tak tak
częstotliwość tak tak
moc skuteczna (RMS) tak tak
kolejność faz nie opcja
prąd uziemienia nie opcja
ilość zapamiętanych zdarzeń 15 250
zegar czasu rzeczywistego tak tak
zabezpieczenie kodem PIN tak tak
wskaźnik: kWh, kVAr, kVAh, kVArh, cos Ø tak tak
wskaźnik współczynnika synchronizacji nie opcja
ilość wyjść sterujących 2 6
licznik motogodzin tak tak
wskaźnik alarmów na ekranie LCD tak tak

maksymalna ilość wskaźników LED 3 12
ilość alarmów LED nie 4
alarm dżwiękowy tak tak
harmonogram tak tak
wskaźnik poziomu paliwa tak tak

W wyniku stałej modernizacji  parametry techniczne agregatów mogą ulec zmianie, gdyby któryś z parametrów był dla Państwa bardzo istotny 
prosimy o kontakt telefoniczny.
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