
Ürün Hakkında
Aksa jeneratör grupları için akustik mühendisleri tarafından, zor hava ve çevre şartlarına uygun geliştirilen ses yalıtımlı,
koruma kabinleri; ideal ses seviyesi ve koruma sağlayacak şekilde tasarlanırlar. 8kVA - 275kVA güç aralığında jeneratör
grupları için modüler, ses yalıtım kabinleri, açık grup üzerine doğrudan giydirme yapılabilmektedir. Kabinler, gruba kolay
servis ve bakım yapabilme ve çalıştığı yerde parça değişimine olanak sağlar. Aynı zamanda jeneratör grubunun çevre
sıcaklığına göre soğutma performansı ve güç çıkış değerinde herhangi seviye düşüklüğü meydana getirmeyecek yapıda
olmasına dikkat edilerek kabinler dizayn edilmişdir. Kabinlerin çevre sıcaklığı ve ses seviyesi uygunluğu için protatip testleri
yapıldıktan sonra üretimi yapılmıştır.

 
Güç (kVA) Tek Fazlı,50 Hz, PF 1

VOLTAJ
Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP)

Amper
kW kVA kW kVA

230 9,6 8,8 42

Standby Güç (ESP) Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektriki yüke güç temin etmede kullanılır. ESP, ISO8528 e
uyumludur. Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.

Prime Güç (PRP) Değişken elektriki yüke, güç temin etmede, yıllık sınırsız çalışma saati için kullanılır. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya
göre 12 saat çalışma periyodunda 1 saat 10% aşırı yükleme için kullanılır.

Genel Özellikler
Model Adı APD 12 EM

Frekans (HZ) 50

Kullanılan Yakıt Tipi Dizel

Motor Markası ve Modeli AKSA A2CRX08

Alternatör Markası

Kontrol Paneli Modeli P452

Kabin AK 01

Mecc Alte

9,6 8,8
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Sıkıştırma Oranı 23:1

Hız (d/dk) 3000

Kullanılan Yakıt Tipi Dizel

Governör Sistemi Elektronik

Yağ Kapasitesi (lt.)

Emilen Hava Debisi

Su Kapasitesi (lt.) 6.4

 
Alternatör Özellikleri

Üretici Mecc Alte

Frekans (HZ) 50

Güç (kW) 10

Faz Tek

Cos Fi

Yalıtım Sistemi H

Rotor Tek Yataklı Milli

İkaz Sistemi Kondansatörlü

4

(m³/dk) 1
Radyatör Hava Debisi (m³/dk) 48
Egzoz Gaz Debisi (m³/dk) 2.07

Egzoz Gaz Sıcaklığı 500(°C)

Elektrik Sistemi 12 V.d.c.

Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) 4

Tasarım Fırçasız, 2 Kutuplu

1

VOLTAJ (V) 230

 
MOTOR ÖZELLİKLERİ

Motor AKSA

Motor Modeli A2CRX08

Silindir Sayısı (L) 2 Silindirli, V Tipi

Bore (mm.) 80

Stroke (mm.) 79

Silindir Hacmi (lt.) 0.794

Hava Emme Doğal Emişli
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JENERATÖR KABİN ÖLÇÜLERİ (mm)

1 - Çelik sac’dan yapı 
2 - Acil durdurma butonu 
3 - Kontrol panosu
4 - Korozyona dayanıklı kilit ve menteşeler 
5 - Yağ boşaltma motor üzerinde vana ile 
6 - Egzoz sistemi şase içinde, gizli 
7 - Her iki yan tarafta bakımı kolaylaştıran kilitlenebilir
geniş kapılar 
8 - Depo-Şase 
9 - Kaldırma ve taşıma noktası
10 - Radyatör su dolumu için kapak

Ses Yalētēmlē ve Koruyucu Kabinler Aksa jeneratºr gruplarē iin akustik m¿hendisleri tarafēndan, zor hava ve evre

ĸartlarēna uygun geliĸtirilen ses yalētēmlē, koruma kabinleri; ideal ses seviyesi ve koruma saĵlayacak ĸekilde tasarlanērlar.

Aksa kabinleri, para para sºk¿lebilir mod¿ler yapēda, gruba kolay servis ve bakēm yapabilme ve alēĸtēĵē yerde para

deĵiĸimine olanak saĵlar.Aynē zamanda jeneratºr grubunun evre sēcaklēĵēna gºre soĵutma performansē ve g¿ ēkēĸ

deĵerinde herhangi seviye d¿ĸ¿kl¿ĵ¿ meydana getirmeyecek yapēda olmasēna dikkat edilerek kabinler dizayn edilmiĸdir.

Kabinlerin evre sēcaklēĵē ve ses seviyesi uygunluĵu iin protatip testleri yapēldēktan sonra ¿retimi yapēlmēĸtēr.

 
ÜRÜN HAKKINDA

D¿ĸ¿k profilli ve kaplama alanē az, (kompakt) tasarēm

Kabin, jeneratºr seti, egzoz sistemi ve yakēt deposu, ĸasi tek paket olarak sevk edilecek ĸekilde, birbirini b¿t¿nleyecek

ve kolay montaj iin geliĸtirilmiĸtir.

Kimyasal temizleme iĸleminden geirilen, kabin elik sac paralarē, polyester toz boyayla kaplanēr ve fērēnlanēr

Alev ºnleyici yalētēm s¿ngeri

Servis noktalarēna kolay eriĸim

Kabin ierisinde egzoz sistemi ve ēsē yalētēmē

Ķki tarafta geniĸ kapēlar

Kilitli kapē ¿zerinde ĸeffaf pencereden kontrol panosunu izleyebilme

Kabinin dēĸēna montajlē acil stop butonu
Soĵutma fanē ve ĸarj alternatºr¿ dokunmaya karĸē korunmuĸtur

Kapē ile yakēt dolumu ve ak¿ ye eriĸim

ķasi ¿zerinde kaldērma noktalarē

Ses yalētēm kabinli gruplarēn ses testi 2000/14/EC ye uygun olarak Szutest tarafēndan denetlenmektedir.

 
STANDART ÖZELLİKLER

Boy 1152

En 776

Yükseklik 890

Kuru Ağırlık (kg.) 270

Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) 15

Kabin Modeli AK 01
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Cihazlar

 
Yapı ve Boya

 
Montaj

 
Jeneratör Kontrol Ünitesi

DSE, model 4520 otomatik ĸebeke arēza izleme ve jeneratºr kontrol mod¿l¿.
Elektronik ak¿ ĸarj cihazē.
Acil durdurma butonu ve kontrol devreleri iin sigortalar.

Cihazlar elik sacdan imal edilmiĸ pano kabinine montaj yapēlēr. Pano sacē fosfat kimyasalē ile kaplanarak sac
y¿zeyi korozyona direnli hale getirilir. Polyester bileĸik toz boya ve fērēnlama iĸlemi ile pano kabinine son derece
dayanēklē boya yapēlēr. Kilitli ve menteĸeli pano kapaĵē ile cihazlara ulaĸmak kolaydēr.

Kontrol panosu, jeneratºr grubu ĸasisi ¿zerindeki saĵlam elik ayaklar veya g¿ ēkēĸlē terminal mod¿l¿ ¿zerine
montaj yapēlēr.
Pano, jeneratºr grubunun yan tarafēna, gºz hizasē seviyesine yerleĸtirilir.

10kva - 20kva jeneratºr gruplarēmēzda DSE4520 kontrol sistemi standartdēr. Elektronik ve elektronik olmayan dizel
motorlu jeneratºr gruplarēnēn otomatik olarak alēĸtērēlmasē ve durdurulmasē iin tasarlanmēĸtēr. Ayrēca mod¿l ĸebeke
voltajēnē ve frekansēnē izler ve yedek jeneratºr grubu ile ona baĵlē g¿ transfer sistemini kontrol eder.

 
Kontrol Paneli

Kontrol Modülü DSE

Kontrol Modül Modeli P452

1. LCD genel durum ve ölçme bilgileri gösterme ekranı.
2. Menü navigasyon butonları
3. Otomatik konum.
4. Manuel (el) konumu / start butonu
5. Reset/Stop butonu.

 
 

 
Standart Özellikler
*Mikro iĸlemci ile kontol yapēlmēĸdēr.

*LCD gºsterge ile bilgiler kolaylēkla okunur.

*Mod¿l ºn panelinden veya PC ve yazēlēmē vasētasēyla programlama.

*Yumuĸak tuĸlu membran klavye ve iki tuĸlu men¿ navigasyon.

*Tarih ve saat ile kayēt defterinde arēza/olayē (15) gºsterme.

*Tarih ve saat ile motor egzersiz durumu ve bakēm programē.

*Kontrol tuĸlarē: Stop, Manuel/start, Otomatik, Men¿ navigasyon.
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Opsiyon Özellikleri Standartlar

Elektronik Akü Şarj Cihazı

Y¿ksek yaĵ sēcaklēĵē - durdurma

D¿ĸ¿k yakēt seviyesi - durdurma
D¿ĸ¿k yakēt seviyesi - alarm
Y¿ksek yakēt seviyesi - alarm

Elelektriksel G¿venlik / EMC uygunluk

BS EN 60950 Elektrikli iĸ cihazlarē
BS EN 61000-6-2 EMC muafiyet
BS EN 61000-6-4 EMC emisyon standartē

ƀAk¿ ĸarj cihazē switching-mode ve SMD teknolojisi ile ¿retilmiĸdir ve y¿ksek verime sahiptir.Ak¿, V - I  karakteristik
eĵrisine gºre ĸarj edilir.  5 amper, 13,8 Volt (12V) ve 27,6 Volt (24 V) . Giriĸ 198 - 264 volt AC. Cihaz ēkēĸē kēsa devreye
karĸē korunmuĸtur. Proline 1205/2405 ĸarj cihazē, lineer ĸarj cihazlarēna gºre daha verimli, uzun ºm¿rl¿, arēza oranē daha
d¿ĸ¿k, hafif ve ēsē yaymasē ok d¿ĸ¿kt¿r. ķarj arēzasē ēkēĸē mevcuttur. RFI filtre ile manyetik parazitleri bastērma ºzelliĵi.
Galvanik izoleli giriĸ ve ēkēĸlarē 4kV'a kadar atlamalara dayanēklēdēr.

Ölçme Göstergeleri
MOTOR
Motor deviri
Yaĵ basēncē
Su sēcaklēĵē
¢alēĸma saati
Ak¿ voltajē
Motor bakēm zamanē gelmiĸ
JENERAT¥R
Voltaj (L-L, L-N)
Akēm (L1-L2-L3)
Frekans
kVA
kW
Cos fi
kVAr
kWh, kVAh, kVArh
ķEBEKE
VoltaJ (L-L, L-N)
Frekans

ĶKAZ
ķarj alternatºr arēzasē
D¿ĸ¿k/Y¿ksek ak¿ voltajē
Stop arēzasē
D¿ĸ¿k yakēt seviyesi (ops)
Aĸērē akēm

¥N-ALARMLAR
D¿ĸ¿k yaĵ basēncē
Y¿ksek motor sēcaklēĵē
D¿ĸ¿k/Y¿ksek motor hēzē
D¿ĸ¿k/Y¿ksek jeneratºr frekansē
D¿ĸ¿k/Y¿ksek jeneratºr voltajē
ECU ikaz

DURDURMA ALARMLARI
Start arēzasē
Acil stop
D¿ĸ¿k yaĵ basēncē
Y¿ksek motor sēcaklēĵē
D¿ĸ¿k su seviyesi (ops)
D¿ĸ¿k/Y¿ksek motor hēzē
D¿ĸ¿k/Y¿ksek jeneratºr frekansē
D¿ĸ¿k/Y¿ksek jeneratºr voltajē
Yaĵ basēn algēlayēcē aēk devre

ELEKTRĶKSEL A¢MA
Jeneratºr aĸērē akēm

Koruma Devreleri
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