Máy phát điện ELEMAX SH07D– Nhập khẩu đồng bộ từ Nhật Bản

THÔNG TIN CHUNG

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT
- Động cơ KUBOTA Diesel 4 thì, làm mát bằng nước

Công suất liên tục (kVA)

5.5

Công suất liên tục (kW)

5.5

Công suất dự phòng (kVA)

6.0

Công suất dự phòng (kW)

6.0

Hệ số công suất

1

Tần số (Hz)

50

Điện áp (V)
ẶCTHƯỚC,
TÍNH NỔITRỌNG
BẬT LƯỢNG
KÍCH

220V

Rộngx Dài x Cao (mm)
Trọng lượng (kg)

618x1066x698
235

kết hợp quạt gió đầu trục. Hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu, độ
ồn thấp, bảo trì bảo dưỡng đơn giản
- Tổ Máy phát điện ELEMAX được nhập khẩu đồng bộ( Động cơ, đầu phát, bộ điều khiển, khung bệ máy,Vỏ chống ồn )
từ nhà máy SAWAFIJI tại NHẬT BẢN( JAPAN) theo đúng tiêu chuẩn sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng máy
phát điện theo tiêu chuẩn Châu Âu và các nước G7.
- Bảng điều khiển đầy đủ các chức năng hiển thị và bảo vệ máy phát điện và được thiết kế hiện đại thuận tiện cho
việc quan sát và điều khiển.
- Bình nhiên liệu dung tích lớn đảm bảo máy phát điện hoạt động trong nhiều giờ.
- Hệ thống khung đỡ với kết cấu gọn nhẹ, chắc chắn và cơ động.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model

SH07D

Xuất xứ
Thông số máy phát điện

NHẬT BẢN ( JAPAN)

Đầu phát điện

SAWAFUJI

Model

-

Loại đầu phát

Không chổi than, tự kích từ, 2 cực, từ trường quay

Điều chỉnh điện áp

AVR

Số pha

1 pha

Cấp cách nhiệt

Cấp H

Phần động cơ
Nhà sản xuất

KUBOTA

Model

Z482

Kiểu động cơ

Động cơ diesel 4 thì,3 xi lanh , làm mát bằng nước kết hợp quạt gió

Dung tích xi lanh

0.479

Tốc độ động cơ (vòng/phút)

3000

Hệ thống khởi động

Đề điện

Nhiên liệu sử dụng

Diesel thông thường

Tiêu hao nhiêu liệu tại 75% tải (lít/h)

1.5

Dung tích bình nhiên liệu (lít)

53 L

Dung tích dầu bôi trơn (lít)

2.5 L

Độ ồn ở khoảng cách 7m

66.5 dB

Hệ thống điều khiển, hiển thị
Khóa cấp nguồn khởi động

Có

Bảng điều khiển ( Theo nhà sản xuất SAWAFUJI)

Hiển thị các thông số máy hoạt động( Dạng cơ hoặc điện tử tùy chọn)

- Hiển thị điện áp (V)

Có

- Hiển thị tần số (Hz)

Có

- Hiển thị dòng điện (A)

Có

- Hiển thị hệ số công suất

Có

- Hiển thị công suất (kVA), (kW)

Có

- Hiển thị áp suất dầu bôi trơn

Có

- Hiển thị nhiệt độ động cơ

Có

- Hiển thị số giờ hoạt động

Có

- Hiển thị điện áp ác quy

Có

- Các hiển thị khác
- Vỏ chống ồn đồng bộ của hãng

Có

-Cực đấu cấp nguồn cho phụ tải

Có

-Aptomat bảo vệ

Có

- ATS terminal
ATS

Có

Có
Chọn lựa

Ghi chú : Thông số máy phát điện ELEMAX- Nhật Bản sẽ được cập nhật theo sự thay đổi của nhà sản xuất mà không cần
báo trước. Là dòng máy được sử dụng phổ biến cho các dự án nhà dân dụng và các văn phòng thương mại có nhu cầu
máy phát dự phòng công suất nhỏ, độ ồn thấp tại các thành phố lớn. Dòng máy được bán nhiều cho các gia đình
- Phụ tùng chính hãng
- Giá thành hợp lý
- Luôn luôn có sẵn
- Thủ tục nhanh gọn
Quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh của
chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà
Sentinel Place , 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà nội
Tel
: 04. 39388774
Fax
: 04. 39388737
Hotline : 0909260099
Hot.Mail thmeco@gmail.com
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách
NỔI BẬT

