Agregaty serii XD
Seria zaprojektowana specjalnie agregatów superwyciszonych

Moce 30 ÷ 250 kVA

Wyposażenie agregatu w wersji podstawowej:
 silnik wysokoprężny firmy Perkins, chłodzony wodą;
 prądnica F.G. Wilson,
 panel kontrolno-sterujący serii 4001 (ręczne
i automatyczne sterowanie agregatem),
 elektroniczny regulator obrotów (od 100kVA),
 regulator napięcia z czujnikiem jednofazowym,
wbudowany zbiornik o dużej pojemności,
 instalacja elektryczna;
Podstawowe właściwości:
 niski poziom hałasu, zgodny z normą
EC/2006/14/EC,
 emisja spalin zgodna z normą EU Stage II,
 dodatkowe zabezpieczenie uzwojeń prądnicy przed
wodą,
 mocna i trwała konstrukcja,
 obudowa z blachy galwanizowanej,
 pojedynczy zaczep do podnoszenia,
 odłącznik akumulatora rozruchowego.

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe:
 elektroniczny regulator obrotów dla mocy 20-80kVA,
 wskaźnik poziomu paliwa zamontowany na panelu,
 potencjometr regulacji częstotliwości,
 grzałka antykondensacyjna,
 podgrzewacz chłodziwa utrzymujący silnik
w gotowości do startu;
 układ ładowania akumulatora rozruchowego;
 dodatkowe sygnały informujące o stanie agregatu
(niska temperatura chłodziwa, niski poziom paliwa)
W sprawie informacji na temat możliwości zastosowania
innych opcji prosimy o kontakt z firmą Siltec.
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PARAMETRY TECHNICZNE
Typ

Moc

Poz. hałasu

Poj. zbiornika
paliwa

Zużycie paliwa

3x400V

kVA

kW

dB(A)/7m

l

l/h

Wymiary
(dług. x szer. x wys.)
mm

XD30P2
XD60P2
XD80P2
XD100P2
XD150P2
XD200P2
XD250P2

30
60
80
100
150
200
250

24,0
48,0
64,0
80,0
120,0
160,0
28,0

61,7
59,5
65,9
66,8
67,2
63,5
62,5

147
569
631
631
822
1004
1004

7,4
14,3
18,1
21,9
32,5
45,8
60,0

2288 x 1130 x 1660
2900 x 1130 x 1940
3280 x 1130 x 2060
3280 x 1130 x 2060
3558 x 1130 x 1943
4150 x 1395 x 2140
4150 x 1395 x 2140

Masa (z chłodziwem i
olejem, bez paliwa)
1711
2103
2307
2400
2467
3899
4059

[kg]

Parametry agregatów podawane są dla warunków znamionowych: temperatura otoczenia 25oC, wysokość 152,4 m n.p.m.
Ze względu na ciągłe doskonalenie naszych urządzeń informacje zawarte w tej ulotce dane mogą ulec zmian

Nasz dystrybutor
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