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AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY QAS 60 
 
DANE TECHNICZNE: 
moc znamionowa:       60,0 kVA / 48,0 kW 
moc maksymalna:       66,7 kVA / 53,4 kW 
napięcie znamionowe:       230 / 400 V 
prąd znamionowy:       84,9 A 
maks. poziom mocy akustycznej (LWA):    87 dB(A) 
maks. poziom ciśnienia akustycznego   
w odległości 7 m przy 75% obciążenia:    62 dB(A) 
SILNIK 
model:         PERKINS 1104C-44TG3 
moc przy 1 500 obr/min:       53,0 kW 
liczba cylindrów:        4 
typ chłodzenia:        ciecz 
paliwo:         olej napędowy  
zużycie paliwa przy 0 % obciążenia:      1,80 kg/h 
zużycie paliwa przy 75 % obciążenia:      8,40 kg/h 
właściwe zużycie paliwa:      0,239 kg/kWh 
pojemność zbiornika paliwa:      230 l  ( opcjonalnie 545 l ) 
czas pracy przy 100 % obciążenia     17,4 h 
WYMIARY i WAGA (wersja std) 
długość:         2 850 mm 
szerokość:         1 100 mm 
wysokość:         1 500 mm 
masa (gotowy do pracy):      1 805 kg 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE GENERATORA: 
► zestaw gniazd z zabezpieczeniami 3~125A/63A/32A/16A/ + 1~16A  
► elektroniczny panel sterujący typ Qc1002 z funkcją zdalnego startu 
► silnik PERKINS Pd wraz z baterią rozruchową 
► elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika 
► listwa zaciskowa odbioru mocy, wyłącznik główny i przekaźnik różnicowo-prądowy 
► prądnica synchroniczna z układem AVR ( elektroniczny regulator napięcia ) 
► obudowa wyciszająca oraz zamontowany wewnątrz obudowy tłumik wydechu 
► układ podwójnej filtracji powietrza dolotowego 
► dwa filtry paliwa oraz zbiornik wewnątrz ramy wraz z zapasem na 1h pracy 
► dostawa na miejsce instalacji, uruchomienie i szkolenie obsługi generatora 
► instrukcja podłączenia i obsługi oraz certyfikat CE, gwarancja 24 miesiące 
 
Wyposa żenie opcjonalne: 
► panel kontrolny Qc2002 z funkcją automatyki 
► grzałka płynu chłodzącego 
► ładowarka buforowa akumulatorów 
► układ Samoczynnego Załączania Rezerwy   
► 24 – godzinny zbiornik paliwa 
► podwozie kołowe z homologacją 
 
 
Zastrzega się możliwość zmian technicznych 


