Model: TP 15M / PDT43Ab
PERKINS Seria przemysłowa
50 Hz

Układ chłodzenia: ciecz

Trójfazowy

Diesel

Dane techniczne

Wyposażenie agregatu

Model

TP 15M / PDT43Ab

Moc znamionowa PRP (kVA / kW)

13 / 10.4

Moc maksymalna LTP (kVA / kW)

15 /12

Częstotliwość

50 Hz

Współczynnik mocy (cos Phi)

0.8

Napięcie (V AC)

400 / 230

Producent silnika

Perkins

Prędkość silnika (obr/min)

1500

Paliwo

Diesel

Pojemność zbiornika paliwa (lt)

50 (120 opcja)

Układ chłodzenia

ciecz

Panel sterowania

ręczny lub automat

Obudowa dźwiękochłonna

TAK

Poziom hałasu dB(A) z 7m

70

Akumulator rozruchowy (Ah)

50

Układ elektryczny (V DC)

12

- plastikowy zbiornik paliwa
- akumulator rozruchowy
- informacja o wysokiej temperaturze
silnika
- alarm niskiego ciśnienia oleju
- olej silnikowy i płyn chłodniczy
- amortyzatory drgań

Dokumentacja
- instrukcja obsługi i konserwacji
- schemat elektryczny
- deklaracja CE
- raport z kontroli (na żądanie)

Dostępne opcje
- powiększony zbiornik paliwa
- wanna retencyjna
- automatyczne dotankowywanie
- wydech z katalizatorem
- ręczna pompa paliwa
- ręczna pompa oleju
- spawana rama
- wzmocnione amortyzatory drgań
- stalowy zbiornik
- ręczny panel sterowania
- sterownik do pracy równoległej
- przyczepa wolnobieżna
- przyczepa z homologacją
- zdalny podgląd pracy
- zdalne zarządzanie

Stosowane normy
Agregaty prądotwórcze Coelmo posiadają oznaczenie CE i są zgodne z następującymi przepisami:
(Warunki środowiskowe 1000 mbar, 25C°, 30% wilgotność względna. Moc w odniesieniu do ISO 3046)
- Norma obciążenia G2 zgodna z: ISO 8528
- Dyrektywa maszynowa : 2006/42/CE - 89/392CEE - 98/37/CE
- Dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/CE - 73/23/CEE - 93/68/CEE
- Kompatybilność elektromagnetyczna: 2004/108/CE - 89/336/CEE - 93/68/CEE
- Norma emisji dla maszyn samojezdnych nie poruszających się po drogach: 2002/88/CE - 97/68/CE (*)
- Poziom hałasu: 2005/88/CE - 2000/14/CE (**)
* dotyczy tylko w przypadku użytku niestacjonarnego
** dotyczy wersji w obudowie
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Model: TP 15M / PDT43Ab
PERKINS Seria przemysłowa
Silnik

Prądnica

Silnik wysokoprężny, czterosuw chłodzony cieczą.
Wydajny system chłodzenia zapewnia doskonałe
osiągi w każdych warunkach.

Model silnika

403A-15G1

Producent

PERKINS

Typ silnika

Diesel, 4-suwowy

Liczba cylindrów i układ

3 w rzędzie

Średnica i skok (mm)

84 x 90

Pojemność (cc)

1496

Moc HP przy 50Hz

16

Regulator prędkości

Mechaniczny

Układ ssący

NA

Przepływ powietrza
chłodzącego (m3/h)

2196

Powietrze do spalania (m3/h)

66

Gazy wydechowe (m3/h)

162

Maksymalna temperatura
spalin (°C)

445

Pojemność układu chłodzenia (l)

-

Pojemność układu smarowania (l)

6.00

Prędkość obrotowa

1500

Zużycie paliwa przy 50%
obciążenia (l/h)

2.04

Zużycie paliwa przy 75%
obciążenia (l/h)

2.79

Zużycie paliwa przy 100%
obciążenia (l/h)

3.62

=
=
=

Liczba biegunów

4

Układ wzbudzenia

bezszczotkowy

Regulator napięcia

elektroniczny AVR

Liczba wyprowadzeń

6

Klasa IP

23

Ilośc faz

3 fazy

Cos Phi

0.8

Sprawność (%)

0.86

Napięcie

400/230 V + N

Wymiary

Układ ssący
NA
TC
TCA/A

Wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi
normami IEC 34-1, samoregulujące, samowzbudne, samowentylujące, izolowane w klasie „H”,
dokładność regulacji (przy obciążeniu od 0 do
100%) +/- 1%.

Otwarty

Zabudowany

Długość (mm)

1450

1644

Szerokość (mm)

730

730

Wysokość (mm)

1100

1242

Waga (kg)

505

625

Wolnossący
Turbodoładowany
Turbodoładowany z intercoolerem
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Wymiary i waga
Model: TP 15M / PDT43Ab
PERKINS Seria przemysłowa
Dane techniczne
Model obudowy

SK20

Długość (mm)

1644

Szerokość (mm)

730

Wysokość (mm)

1242

Waga (kg)

625

70 dB(A) przy 7 m
Opis obudowy
Obudowa jest samonośną konstrukcją z giętych krawędziowo
i spawanych blach stalowych. Konstrukcję wzmacniają cztery
płaskie wsporniki narożne z blachy stalowej. Przed
dokładnym nałożeniem dwóch warstw proszkowej powłoki
epoksy-poliestrowej, obudowa jest poddawane obróbce
antykorozyjnej, a następnie umieszczane są w niej niepalne
panele z wełny o wysokiej akustyce. Wyciszenie jest
niezwykle skuteczne dzięki specjalnie zaprojektowanym
kanałom i przegrodom, ukierunkowując przepływ chłodnego
powietrza i zapobiegając jego mieszaniu się z ciepłym
powietrzem. System chłodzenia jest wzbogacony o
odpowiednie środki, które pomagają zapewnić bezpieczną
charakterystykę ciągłej pracy. Drzwi są wodo- i pyłoszczelne,
co pozwala na łatwy dostęp do agregatu prądotwórczego.
Uchwyty w górnej części obudowy zapewniają wygodny
transport i obsługę agregatu prądotwórczego. Wersja
dźwiękoszczelna gwarantuje poziom hałasu 70 dBA na 7
metrach.
Opcjonalnie agregat prądotwórczy można przygotować do
holowania na przyczepie, co pozwala na łatwe
przemieszczanie urządzenia.
-Wymiary odnoszą się do agregatu prądotwórczego w
obudowie
- Wysokość obejmuje tłumik i uchwyty transportowe
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