
Nominali galia PRP 42kVA  / 33,6kW
Maksimali galia LTP 46,2kVA / 37kW
Įtampa-dažnis 400V/230V - 50Hz
Srovė nom. PRP/ maks. LTP 60,7A / 66,8A
Galios koeficientas cos φ 0,8
Stoties konstrukcija Be gaubto
Apsaugos klasė IP23

valdymo skydelis

Atlikimo klasė G2 (pagal užsakymą G3)

su ARĮ (užsakoma)

✔ Akumuliatorius
✔ Duslintuvas su lanksčiu vamzdžiu
✔ Darbiniai skysčiai (tepalas, aušinimo skystis)

✔ Degalai pirmam užvedimui
Gamintojas LINZ ELECTRIC ✔ Avarinio stabdymo mygtukas „STOP“
Modelis PRO18ME/4 – 42kVA ✔ 4 polių apsauginis automatinis išjungiklis

✔ Kuro nupylimo kamštis
✔ Naudotojo instrukcijos
✔ Elektros schema
✔ Garantijos sertifikatas
✔ CE atitikties deklaracija

Efektyyvumas, THD 90,1%, THD < 3%
Izoliacijos klasė H

✔ ARĮ su savarankišku valdikliu
✔ 12V akumuliatoriaus įkroviklis (automatinėj versijoj yra)
✔ Variklio šildytuvas su termostatu.

Gamintojas KOHLER/Lombardini (Italija) ✔ Elektroninis variklio sūkių reguliatorius (G3 klasė)
Modelis KOHLER KDi 2504TM ✔ Garsą slopinantis apsauginis korpusas
Darbinis tūris 3

✔ Papildomi kištukų lizdai pagal poreikius ir galimybes
Galia 50 Aj ✔ GSM modemas, komunikacija Ethernet
Sūkiai 1500 sūkių/min ✔ Kita pagal kliento pageidavimus
Cilindrų skaičius 4
Aušinimas Skystis
Kuras Dyzelinas

Kuro bako talpa                         90 l
Kuro suvartojimas apkrauto 100%    9,5 l/h
Elektros stoties matmenys      1570x820x1270 mm
Agregato svoris                                   580 kg
Galios laidų skerspjūvis                      5x16mm  (varis)
Valdymo kabelio skerspjūvis              12x1,5mm  arba 2,5mm

(varis numeruotos gyslos)
Pagalbinių sistemų maitinimas           3x2,5 mm  (varis)

Valdiklis turi rankinio ir automatinio valdymo funkcijas,
didelį įskaitomą LCD ekraną. Vykdo visišką variklio ir
elektros mašinos, jutiklių apsaugą, matuoja įtampas,
sroves, dažnį ir galią visose fazėse, atvaizduoja kuro lygį ir
baterijų įtampą, turi programuojamą priežiūros intervalų
kalendorių. Turi USB prievadą, RS485,RS232 ir kitas
papildomas sąsajas. Leidžia automatiškai testuoti elektros
stotį, keisti ir konfigūruoti sistemos parametrus. Valdiklyje
numatyta daugiau nei 400 įvykių registravimo atmintis.

Generatoriaus tipas Sinchroninis, be šepetėlių, keturpolis,
su įrengtu amortizatoriumi, apvijų
žingsnis 2/3 su tropine izoliacija.

Variklio tipas

Įtampos reguliavimas Elektroninis reguliatorius – AVR,
maitinamas iš papildomos
nepriklausomos apvijos

Reaktansai, pagrindinių
apvijų varža, laiko
konstantos

ρcc-0,60; Xd-253%; X'd-20%;
X''d-9,0%; Xq-133%;

T'do-103ms; T'd-7ms; T'd-5ms

Šis katalogo puslapis yra informacinio pobūdžio, gaminiai visą laiką tobulinami, keičiasi sudedamųjų dalių parametrai, vystosi technologijos. SUMERA-MOTOR pasilieka
teisę keisti technines gaminio charakteristikas be išankstinio įspėjimo.

PAPILDOMAI UŽSAKOMA ĮRANGA

KITI DUOMENYS

VARIKLIS
Dyzelinis, turbokompresorinis su
tiesioginiu įpurškimu, keturi vožtuvai
cilindrui, aušinamas skysčiu

VALDIKLIS

Techniniai duomenys

Tiekėjas:
UAB „Artakija“
Žalgirio g. 131,
LT-08217 Vilnius

tel. 8(5) 275 69 26
tel. 370 605 12 138
info@artakija.lt
www.artakija.lt

ELEKTROS MAŠINA

DYZELINĖ ELEKTROS STOTIS
Modelis- SMG-42L (rankinis ir automatinis startas)
Modelis- SMG-42LA (automatinis startas su ARĮ)

BAZINĖ KOMPLEKTACIJA
Vaizdas orientacinis

2482 cm
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...kai Nojus statė laivą nelijo


