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Agregat prądotwórczy APD 20 A APD 25 A APD 33 A APD 40 A

Moc LTP (kVA / kW) 20 / 16 25 / 20 33 / 26 40 / 32

Moc PRP (kVA / kW) 18 / 14,4 23 / 18 30 / 24 36 / 29

Częstotliwość

Napięcie

SILNIK Aksa A4CRX22 Aksa A4CRX25 Aksa A4CRX25T Aksa A3CRX32T

Wysokoprężny,          z 

bezpośrednim 

wtryskiem, chłodzony 

cieczą, wolnossący

Wysokoprężny,                    

z bezpośrednim 

wtryskiem, chłodzony 

cieczą, wolnossący

Wysokoprężny,           z 

bezpośrednim 

wtryskiem, chłodzony 

cieczą, 

turbodoładowany

Wysokoprężny,             

z bezpośrednim 

wtryskiem, chłodzony 

cieczą, 

turbodoładowany

MOC PRP                   wg 

ISO 8528

20 kW                                           

przy 1500 obr/min

24 kW                                  

przy 1500 obr/min

27 kW                                   

przy 1500 obr/min

33 kW                            

przy 1500 obr/min

Pojemność skokowa 2.150 ccm 2.540 ccm 2.400 ccm 3.100 ccm

Jednostkowe zużycie 

paliwa

221 g/kWh                        

przy 100% PRP

221 g/kWh                        

przy 100% PRP

217 g/kWh                        

przy 100% PRP

207 g/kWh                        

przy 100% PRP

Normatywne zużycie 

paliwa

3,6 l/h przy 75% PRP     

5,0 l/h przy 100%

4,7 l/h przy 75% PRP     

6,2 l/h przy 100%

5,6 l/h przy 75% PRP     

7,6 l/h przy 100%

7,4 l/h przy 75% PRP     

10,0 l/h przy 100%

Układ chłodzenia

Układ wydechowy

Układ elektryczny

50 Hz klasa G2

3 x 400/230V (+/- 1,5%)

Tłumik -12dB (A), lub -35dB  i elastyczny przewód wydechowy pomiędzy kolektorem i tłumikiem (w 

wersji obudowanej)

12 Volt. Rozrusznik 3kW, bezobsługowa bateria rozruchowa 100Ah/ 640 A. Automatyczny układ 

podładowywania i konserwacji baterii podczas postoju (prostownik buforowy 5A)

Cieczą, z pompą obiegową, termostatem i wentylatorem. Automatyczne wyłaczanie silnika w razie 

przegrzania, Układ samoczynnego podgrzewania bloku silnika podczas postoju (grzałka 230 V z 

termostatem w obiegu chłodzenia).



Agregat prądotwórczy APD 20 A APD 25 A APD 33 A APD 40 A

GENERATOR Aksa AK216 Aksa AK218 Aksa AK225 Aksa AK230
Moc znamionowa              

(cont. H - 125/40°C) 20 kVA 22,5 kVA 31,3 kVA 37,5 kVA

Konstrukcja

Zabezpieczenia

ZESPÓŁ

Zbiornik paliwa 70 l (ok. 19 godzin pracy 

przy 75% obciążenia)

95 l (ok. 20 godzin pracy 

przy 75% obciążenia)

95 l (ok. 17 godzin pracy 

przy 75% obciążenia)

82 l (ok. 11 godzin pracy 

przy 75% obciążenia)

Obudowa (opcja)

Poziom hałasu

WYPOSAŻENIE

Odczyty LCD

Alarmy

SZR (opcja)

Prąd znamionowy 32 A 45 A 45 A 60 A

Wymiary

Agregat bez obudowy 

(dł. x szer. x wys.)

1500 x 910 x 1100 mm; 

masa 510 kg

1500 x 910 x 1100 mm; 

masa 665 kg

1500 x 900 x 1100 mm; 

masa 680 kg

1730 x 970 x 1140 mm; 

masa 930 kg

Agregat w obudowie       

(dł. x szer. x wys.)

1850 x 960 x 1220 mm; 

masa 710 kg

1950 x 970 x 1250 mm; 

masa 790 kg

1950 x 970 x 1250 mm; 

masa 800 kg

2260 x 970 x 1280 mm; 

masa 1030 kg

Szafka SZR                                  

(wys. x szer. x gł.)
350 x 330 x 175 mm 350 x 330 x 175 mm 350 x 330 x 175 mm 450 x 450 x 225 mm

Producent: AKSA Jenerator San. A.S. Istambuł, Turcja

Import, dystrybucja, SZWEDZKIE BIURO TECHNICZNE Sp. z o.o.

serwis: 04-664 Warszawa, ul. Floriana 3/5 tel. 22 613 00 12

81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 12 tel. 58 627 63 01

Zespół automatycznego przełącznika zasilania sieć - agregat, z blokadą uniemożliwiającą podanie 

napięcia z agregatu do sieci energetyki zawodowej, umieszczony w oddzielnej szafce.

Czterobiegunowa, jednołożyskowa, samowzbudna, synchroniczna prądnica prądu zmiennego,      z 

elektronicznym regulatorem napięcia (SX460 AVR)

Silnik i generator połączone są bezpośrednio i poprzez gumowe elementy przeciw-wibracyjne 

zamontowane w  stalowej ramie agregatu. Wał wirnika pradnicy i koło zamachowe silnika połączone 

sprzęgłem elastycznym.

Panel automatycznej kontroli pracy z wyborem trybu pracy - sterowanie automatyczne lub ręczne.

Niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika, przeciążenie generatora, napięcie lub 

częstotliwość poza tolerancją, brak ładowania baterii, nieudany rozruch w trybie sterowania 

automatycznego

Brak reakcji obsługi na alarm powoduje automatyczne wyłączenie agregatu.

Czterobiegunowy, magnetotermiczny wyłącznik przeciążeniowy

70 dB (A) w odległości 7 metrów (LWA 95)

Z elementów stalowych malowanych proszkowo z niepalną wykładzina wygłuszającą. Wszystkie 

pokrywy obudowy zaopatrzone w zamki patentowe, chroniące przed dostępem osób niepowołanych

 -napięcie sieci,                                                                                                                                                      

- napięcie, natężenie i częstotliwość generatora,                                                                                         

- napięcie baterii rozruchowej,                                                                                                                                     

- obroty i temperatura silnika,                                                                                                                                    

- licznik motogodzin



Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 45 kVA 36 KW
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 45 kVA 36 kW

Moc ograniczona w czasie (LTP) wg ISO 8528 50 kVA 40 kW

Częstotliwość 50 Hz klasa G2

Napięcie 3 x 400/230V +/- 1,5%

SILNIK: Aksa A4CRX47

Wysokoprężny R4, z bezpośrednim wtryskiem, wolnossący, chłodzony cieczą.

Moc PRP wg ISO 8528 48 kW przy 1500 obr/min.

Pojemność skokowa 4.680 ccm

Jednostkowe zużycie paliwa 209 g/kWh przy 100% PRP

Normatywne zużycie paliwa 8,5 l/h przy 75% PRP

11,5 l/h przy 100% 

Układ chłodzenia: cieczą, z pompą obiegową, termostatem i wentylatorem.  

Automatyczne wyłączanie silnika w razie przegrzania. 

Układ samoczynnego podgrzewania bloku silnika podczas postoju (grzałka 230 V z termostatem 

w obiegu chłodzenia).

Układ wydechowy: tłumik –12 dB(A) . W wersji obudowanej tłumik –35 dB i elastyczny przewód

wydechowy pomiedzy kolektorem i tłumikiem.

Układ elektryczny: 12 Volt. Rozrusznik 3,5 kW, bezobsługowa bateria rozruchowa 145 Ah / 800 A. 

Automatyczny układ podładowywania i konserwacji baterii podczas postoju (prostownik buforowy 5A).

APD 50 A



GENERATOR: Aksa AK 337 (Stamford UCI 224 D)

Moc znamionowa 46,3 kVA (cont. H - 125/40°C)

Konstrukcja: czterobiegunowa, jednołożyskowa,  samowzbudna, synchroniczna prądnica prądu zmiennego,  

z elektronicznym regulatorem napięcia SX 460.

Zabezpieczenia: trójbiegunowy, magnetotermiczny wyłącznik przeciążeniowy.

ZESPÓŁ

Silnik i generator połączone są bezpośrednio i poprzez gumowe elementy przeciwwibracyjne zamontowane   

w stalowej ramie agregatu. Wał wirnika prądnicy i koło zamachowe silnika połączone sprzęgłem elastycznym.

Zbiornik paliwa o pojemności 154 l (ok. 18 godziny pracy przy 75% obciążenia). Wskaźnik poziomu 

paliwa na zbiorniku.

Obudowa  z elementów stalowych malowanych proszkowo, z niepalną wykładziną wygłuszającą.

Wszystkie pokrywy obudowy wyposażone w zamki patentowe.

Poziom hałasu : 70 dB(A) w odległości 7 metrów (L WA 95)

Wyposażenie:

Mikroprocesorowy panel automatycznego sterowania DSE 720 z wyborem trybu pracy – sterowanie ręczne, 

lub automatyczne. 

Odczyty LCD: 

napięcie sieci

napięcie, natężenie i częstotliwość generatora

napięcie baterii rozruchowej

ciśnienie oleju i temperatura silnika

licznik motogodzin

Alarmy :

niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika,

przeciążenie generatora,  napięcie lub częstotliwość poza tolerancją, brak ładowania baterii,

nieudany rozruch w trybie sterowania automatycznego

Brak reakcji obsługi na alarm powoduje automatyczne wyłączenie agregatu.

SZR (opcja)

Zespół automatycznego przełącznika zasilania sieć / agregat z blokadą uniemożliwiającą podanie napięcia 

z agregatu do sieci energetyki zawodowej.

Prąd znamionowy – 80 A.

Wymiary: Agregat w obudowie (dł. x szer. x wys.) 2500 x 970 x 1600 mm      masa 1350 kg

Agregat bez obudowy      (dł. x szer. x wys.) 1860 x 900 x 1450 mm      masa 960 kg

Szafa SZR                        (wys. x szer. x gł.) 450 x 450 x 225 mm

Producent: AKSA Jenerator San. A.S. Istambuł, Turcja

Import, dystrybucja, SZWEDZKIE BIURO TECHNICZNE Sp. z o.o.

serwis: 04-664 Warszawa, ul. Floriana 3/5 tel. 22 613 00 12

81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 12 tel. 58 627 63 01

APD 50 A



Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 64 kVA 51 kW
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APD 70 A

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 64 kVA 51 kW

Moc ograniczona w czasie (LTP) wg ISO 8528 70 kVA 56 kW

Częstotliwość 50 Hz klasa G2

Napięcie 3 x 400/230V +/- 1,5%

SILNIK: Aksa A4CRX46T

Wysokoprężny R4, z bezpośrednim wtryskiem i turbodoładowaniem, chłodzony cieczą

Moc PRP wg ISO 8528 57 kW przy 1500 obr/min.

Pojemność skokowa 4.580 ccm

Jednostkowe zużycie paliwa 203 g/kWh przy 100% PRP

Normatywne zużycie paliwa 10,9 l/h przy 75% PRP

14,9 l/h przy 100% 

Układ chłodzenia: cieczą, z pompą obiegową, termostatem i wentylatorem.  

Automatyczne wyłączanie silnika w razie przegrzania. 

Układ samoczynnego podgrzewania bloku silnika podczas postoju (grzałka 230 V z termostatem

 w obiegu chłodzenia).

Układ wydechowy: tłumik –12 dB(A) . W wersji obudowanej tłumik –35 dB i elastyczny przewód wydechowy.

Układ elektryczny: 12 Volt. Rozrusznik 3,5 kW, bezobsługowa bateria rozruchowa 145 Ah / 800 A. 

Automatyczny układ podładowywania i konserwacji baterii podczas postoju (prostownik buforowy 5A)



GENERATOR: Aksa AK 351

Moc znamionowa 63,5 kVA (cont. H - 125/40°C)

Aksa AK 351

Konstrukcja: czterobiegunowa, jednołożyskowa,  samowzbudna, synchroniczna prądnica prądu zmiennego

z elektronicznym regulatorem napięcia SX 460.

Zabezpieczenia: trójbiegunowy, magnetotermiczny wyłącznik przeciążeniowy.

Stopień ochrony: IP23

ZESPÓŁ

Silnik i generator połączone są bezpośrednio i poprzez gumowe elementy przeciwwibracyjne zamontowane

w stalowej ramie agregatu. Wał wirnika prądnicy i koło zamachowe silnika połączone sprzęgłem elastycznym.

Zbiornik paliwa o pojemności 154 l (ok. 14 godziny pracy przy 75% obciążenia). 

Wskaźnik poziomu paliwa na zbiorniku.

Obudowa  z elementów stalowych malowanych proszkowo, z niepalną wykładziną wygłuszającą.

Wszystkie pokrywy wyposażone w zamki patentowe.

Poziom hałasu : 70 dB(A) w odległości 7 metrów ( LWA 95)

Wyposażenie:

Mikroprocesorowy panel automatycznego sterowania DSE 720 , z wyborem trybu pracy – sterowanie ręczne, 

lub automatyczne. 

Odczyty LCD: 

napięcie sieci

napięcie, natężenie i częstotliwość generatora

napięcie baterii rozruchowej

cisnienie oleju i temperatura silnika

licznik motogodzin

Alarmy:

niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika

przeciążenie generatora,  napięcie lub częstotliwość poza tolerancją, brak ładowania baterii,

nieudany rozruch w trybie sterowania automatycznego

Brak reakcji obsługi na alarm powoduje automatyczne wyłączenie agregatu.

SZR (opcja)

Zespół automatycznego przełącznika zasilania sieć / agregat z blokadą uniemożliwiającą podanie napięcia

z agregatu do sieci energetyki zawodowej, umieszczony w oddzielnej szafce.

Prąd znamionowy – 110 A

Wymiary: Agregat w obudowie     (dł. x szer. x wys.) 2500 x 900 x 1600 mm    masa 1440 kg

Agregat bez obudowy   (dł. x szer. x wys.) 1860 x 900 x 1300 mm    masa 1070 kg

Szafa SZR                   (wys. x szer. x gł.) 450 x 450 x 225 mm            

Producent: AKSA Jenerator San. A.S. Istambuł, Turcja

Import, dystrybucja, SZWEDZKIE BIURO TECHNICZNE Sp. z o.o.

serwis: 04-664 Warszawa, ul. Floriana 3/5 tel. 22 613 00 12

81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 12 tel. 58 627 63 01

APD 70 A



Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 85 kVA 68 kW
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APD 90 A

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 85 kVA 68 kW

Moc ograniczona w czasie (LTP) wg ISO 8528 93 kVA 74 kW

Częstotliwość 50 Hz klasa G3

Napięcie 3 x 400/230V +/- 1,5%

SILNIK: Aksa A4CRX46TI

Wysokoprężny R4, z bezpośrednim wtryskiem i turbodoładowaniem, chłodzony cieczą,

z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej

Moc PRP wg ISO 8528 82 kW przy 1500 obr/min.

Pojemność skokowa 4.580 ccm

Jednostkowe zużycie paliwa 203 g/kWh przy 100% PRP

Normatywne zużycie paliwa 14,2 l/h przy 75% PRP

19,1 l/h przy 100% 

Układ chłodzenia: cieczą, z pompą obiegową, termostatem i wentylatorem.  

Automatyczne wyłączanie silnika w razie przegrzania. 

Układ samoczynnego podgrzewania bloku silnika podczas postoju (grzałka 230 V z termostatem w obiegu chłodzenia).

Układ wydechowy:  tłumik –12 dB(A). W wersji obudowanej tłumik –35 dB i elastyczny przewód wydechowy.

Układ elektryczny: 24 Volt. Rozrusznik 3 kW, bezobsługowa bateria rozruchowa 165 Ah / 400 A. 

Automatyczny układ podładowywania i konserwacji baterii podczas postoju.



GENERATOR: Aksa AK 370 (Stamford UCI 274 C)

Moc znamionowa 87,5 kVA (cont. H - 125/40°C)

Konstrukcja: czterobiegunowa, jednołożyskowa, samowzbudna, synchroniczna prądnica prądu zmiennego,  

z elektronicznym regulatorem napięcia.

Zabezpieczenia: czterobiegunowy, magnetotermiczny wyłącznik przeciążeniowy.

ZESPÓŁ

Silnik i generator połączone są bezpośrednio i poprzez gumowe elementy przeciwwibracyjne zamontowane w  

stalowej ramie agregatu. Wał wirnika prądnicy i koło zamachowe silnika połączone sprzęgłem elastycznym.

Zbiornik paliwa o pojemności 195 l (ok. 13½ godziny pracy przy 75% obciążenia).

Obudowa  z elementów stalowych malowanych proszkowo, z niepalną wykładziną wygłuszającą.

Wszystkie pokrywy wyposażone w zamki patentowe.

Poziom hałasu : 70 dB(A) w odległości 7 metrów (L WA 95)

Wyposażenie:

Mikroprocesorowy panel automatycznego sterowania DSE 720 z wyborem trybu pracy – sterowanie ręczne, 

lub automatyczne. 

Odczyty LCD: 

napięcie sieci

napięcie, natężenie i częstotliwość generatora

napięcie baterii rozruchowej

obroty i temperatura silnika

licznik motogodzin

Alarmy:

niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika, rezerwa paliwa

przeciążenie generatora, napięcie lub częstotliwość poza tolerancją, brak ładowania baterii,

nieudany rozruch w trybie sterowania automatycznego

Brak reakcji obsługi na alarm powoduje automatyczne wyłączenie agregatu.

SZR (opcja)

Zespół automatycznego przełącznika zasilania sieć / agregat z blokadą uniemożliwiającą podanie napięcia

z agregatu do sieci energetyki zawodowej.

Prąd znamionowy – 160 A

Wymiary: Agregat w obudowie (dł. x szer. x wys.) 3130 x 1070 x 1600 mm    masa 1290 kg

Agregat bez obudowy (dł. x szer. x wys.) 2150 x 1000 x 1600 mm    masa 1620 kg

Szafa SZR                 (wys. x szer. x gł.) 500 x 600 x 300 mm            

Producent: AKSA Jenerator San. A.S. Istambuł, Turcja

Import, dystrybucja, SZWEDZKIE BIURO TECHNICZNE Sp. z o.o.

serwis: 04-664 Warszawa, ul. Floriana 3/5 tel. 22 613 00 12

81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 12 tel. 58 627 63 01

APD 90 A



Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 100 kVA 80 kW
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APD110 C

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 100 kVA 80 kW

Moc ograniczona w czasie (LTP) wg ISO 8528 110 kVA 88 kW

Częstotliwość 50 Hz +/- 0,25 % (klasa G3)

Napięcie 3 x 400/230 V +/- 1,0%

SILNIK: Cummins 6 BT 5,9-G2

Wysokoprężny R6, z bezpośrednim wtryskiem i turbodoładowaniem, chłodzony cieczą,

z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej

Moc PRP wg ISO 8528 100 kW przy 1500 obr/min.

Pojemność skokowa 5.900 ccm

Jednostkowe zużycie paliwa 214 g/kWh przy 100% PRP

Normatywne zużycie paliwa 17,0 l/h przy 75% PRP

22,0 l/h przy 100% 

Układ chłodzenia: cieczą, z pompą obiegową, termostatem i wentylatorem.  

Automatyczne wyłączanie silnika w razie przegrzania. 

Układ samoczynnego podgrzewania bloku silnika podczas postoju (grzałka 230V z termostatem 

w obiegu chłodzenia).

Układ wydechowy: tłumik –12 dB(A) lub –35 dB (w wersji obudowanej)

Układ elektryczny: 24 Volt. Rozrusznik 3,5 kW, bezobsługowa bateria rozruchowa 165 Ah / 400 A. 

Automatyczny układ podładowywania i konserwacji baterii podczas postoju (prostownik buforowy 5 A).



GENERATOR: Aksa AK480 (Stamford UCI 274 C)

Moc znamionowa 100 kVA (cont. H - 125/40°C)

Konstrukcja: czterobiegunowa, jednołożyskowa, samowzbudna, synchroniczna prądnica prądu zmiennego,  

z elektronicznym regulatorem napięcia.

Zabezpieczenia: trójbiegunowy, magnetotermiczny wyłącznik przeciążeniowy.

ZESPÓŁ

Silnik i generator połączone są bezpośrednio i poprzez gumowe elementy przeciwwibracyjne zamontowane  

w stalowej ramie agregatu. Wał wirnika prądnicy i koło zamachowe silnika połączone sprzęgłem elastycznym.

Zbiornik paliwa o pojemności 195 l (ok. 11½  godziny pracy przy 75% obciążenia).

Obudowa (opcja) z elementów stalowych malowanych proszkowo, z niepalną wykładziną wygłuszającą. 

Wszystkie pokrywy obudowy zaopatrzone w zamki patentowe. 

Poziom hałasu: 69 dB(A) w odległości 7 metrów (LWA 86)

Wyposażenie:

Mikroprocesorowy panel automatycznego sterowania DSE 6020 z wyborem trybu pracy – sterowanie ręczne, 

lub automatyczne. 

Odczyty LCD: 

napięcie sieci

napięcie, natężenie i częstotliwość generatora

napięcie baterii rozruchowej

obroty i temperatura silnika, ciśnienie oleju

licznik motogodzin

Alarmy:

niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika

przeciążenie generatora, napięcie lub częstotliwość poza tolerancją, brak ładowania baterii, 

nieudany rozruch w trybie sterowania automatycznego

Brak reakcji obsługi na alarm powoduje automatyczne wyłączenie agregatu.

SZR (opcja)

Zespół automatycznego przełącznika zasilania sieć / agregat z blokadą uniemożliwiającą podanie napięcia

z agregatu do sieci energetyki zawodowej.

Prąd znamionowy – 200 A

Wymiary: Agregat w obudowie  (dł. x szer. x wys.) 3130 x 1070 x 1750 mm    masa 1700 kg

Agregat bez obudowy (dł. x szer. x wys.) 2150 x 1000 x 1500 mm    masa 1280 kg

Szafa SZR                 (wys. x szer. x gł.) 500 x 650 x 325 mm            

Producent: AKSA Jenerator San. A.S. Istambuł, Turcja

Import, dystrybucja, SZWEDZKIE BIURO TECHNICZNE Sp. z o.o.

serwis: 04-664 Warszawa, ul. Floriana 3/5 tel. 22 613 00 12

81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 12 tel. 58 627 63 01

APD 110 C



Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 115 kVA 92kW

www.sbt.com.pl

APD 125 A

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 115 kVA 92 kW

Moc ograniczona w czasie (LTP) wg ISO 8528 125 kVA 100 kW

Częstotliwość 50 Hz  +/- 0,25% (klasa G3)

Napięcie 3 x 400/230V +/- 1,5%

SILNIK: A6CRX65TA

Wysokoprężny R6, z bezpośrednim wtryskiem i turbodoładowaniem, chłodzony cieczą, 

z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej

Moc PRP wg ISO 8528 113 kW przy 1500 obr/min.

Pojemność skokowa 6.490 ccm

Jednostkowe zużycie paliwa 206 g/kWh przy 100% PRP

Normatywne zużycie paliwa 20,5 l/h przy 75% PRP

28,0 l/h przy 100% 

Układ chłodzenia: cieczą, z pompą obiegową, termostatem i wentylatorem.  

Automatyczne wyłączanie silnika w razie przegrzania. 

Układ samoczynnego podgrzewania bloku silnika podczas postoju (grzałka 230 V z termostatem 

w obiegu chłodzenia).

Układ wydechowy: tłumik –12 dB(A) lub -35dB (w wersji obudowanej)

Układ elektryczny: 24 Volt. Rozrusznik 3,5 kW, bezobsługowa bateria rozruchowa 165 Ah / 400 A. 

Automatyczny układ podładowywania i konserwacji baterii podczas postoju (prostownik buforowy 5A).



GENERATOR: Aksa AK 492 (Stamford UCI 274 D)

Moc znamionowa 120 kVA (cont. H - 125/40°C)

Konstrukcja: czterobiegunowa, jednołożyskowa, samowzbudna, synchroniczna prądnica prądu zmiennego,  

z elektronicznym regulatorem napięcia.

Zabezpieczenia: trójbiegunowy, magnetotermiczny wyłącznik przeciążeniowy.

ZESPÓŁ

Silnik i generator połączone są bezpośrednio i poprzez gumowe elementy przeciw-wibracyjne zamontowane

w stalowej ramie agregatu. Wał wirnika prądnicy i koło zamachowe silnika połączone sprzęgłem elastycznym.

Zbiornik paliwa o pojemności 320 l (ok. 15½ godziny pracy przy 75% obciążenia).

Obudowa  (opcja) z elementów stalowych malowanych proszkowo, z niepalną wykładziną wygłuszającą.

Wszystkie pokrywy obudowy wyposażone w zamki patentowe.

Poziom hałasu: 78 dB(A) w odległości 7 metrów (LWA 102).

Wyposażenie:

Mikroprocesorowy panel automatycznego sterowania DSE 720 , z wyborem trybu pracy – sterowanie ręczne

lub automatyczne. 

Odczyty LCD: 

napięcie sieci

napięcie, natężenie i częstotliwość generatora

napięcie baterii rozruchowej

obroty i temperatura silnika

licznik motogodzin

Alarmy:

niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika,

przeciążenie generatora,  napięcie lub częstotliwość poza tolerancją, brak ładowania baterii,

nieudany rozruch w trybie sterowania automatycznego

Brak reakcji obsługi na alarm powoduje automatyczne wyłączenie agregatu.

Przycisk wyłaczania awaryjnego na panelu sterowania i na szafiE SZR.

SZR (opcja)

Zespół automatycznego przełącznika zasilania sieć / agregat z blokadą uniemożliwiającą podanie napięcia 

z agregatu do sieci energetyki zawodowej.

Prąd znamionowy – 200 A

Wymiary: Agregat bez obudowy       (dł. x szer. x wys.) 2300 x 1100 x 1620 mm    masa 1520 kg

Agregat w obudowie (dł. x szer. x wys.) 3270 x 1170 x 1870 mm    masa 2020 kg

Szafa SZR                        (wys. x szer. x gł.) 500 x 650 x 325 mm

Producent: AKSA Jenerator San. A.S. Istambuł, Turcja

Import, dystrybucja, SZWEDZKIE BIURO TECHNICZNE Sp. z o.o.

serwis: 04-664 Warszawa, ul. Floriana 3/5 tel. 22 613 00 12

81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 12 tel. 58 627 63 01

APD 125 A



Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 137 kVA 109 kW

www.sbt.com.pl

APD 150 A

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 137 kVA 109 kW

Moc ograniczona w czasie (LTP) wg ISO 8528 150 kVA 120 kW

Częstotliwość 50 Hz  +/- 0,25% (klasa G3)

Napięcie 3 x 400/230V +/- 1,5%

SILNIK: A6CRX69TA

Wysokoprężny R6, z bezpośrednim wtryskiem i turbodoładowaniem, chłodzony cieczą, 

z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej

Moc PRP wg ISO 8528 126 kW przy 1500 obr/min.

Pojemność skokowa 8.300 ccm

Jednostkowe zużycie paliwa 206 g/kWh przy 100% PRP

Normatywne zużycie paliwa 23,9 l/h przy 75% PRP

32,5 l/h przy 100% 

Układ chłodzenia: cieczą, z pompą obiegową, termostatem i wentylatorem.  

Automatyczne wyłączanie silnika w razie przegrzania. 

Układ samoczynnego podgrzewania bloku silnika podczas postoju (grzałka 230 V 

z termostatem w obiegu chłodzenia).

Układ wydechowy: tłumik –12 dB(A) lub -35dB (w wersji obudowanej)

Układ elektryczny: 24 Volt. Rozrusznik 5 kW, bezobsługowa bateria rozruchowa 165 Ah / 400 A

Automatyczny układ podładowywania i konserwacji baterii podczas postoju (prostownik buforowy 5A)



GENERATOR: Aksa AK 4110 (Stamford UCI 274 E)

Moc znamionowa 140 kVA (cont. H - 125/40°C)

Konstrukcja: czterobiegunowa, jednołożyskowa,  samowzbudna, synchroniczna prądnica prądu zmiennego,  

z elektronicznym regulatorem napięcia.

Zabezpieczenia: trójbiegunowy, magnetotermiczny wyłącznik przeciążeniowy.

Stopien ochrony: IP23

ZESPÓŁ

Silnik i generator połączone są bezpośrednio i poprzez gumowe elementy przeciwwibracyjne zamontowane 

w stalowej ramie agregatu. Wał wirnika prądnicy i koło zamachowe silnika połączone sprzęgłem elastycznym.

Zbiornik paliwa o pojemności 320 l (ok. 13 godziny pracy przy 75% obciążenia).

Obudowa  (opcja) z elementów stalowych malowanych proszkowo, z niepalną wykładziną wygłuszającą.

Zamki i zawiasy pokrywy ze stali nierdzewnej.

Poziom hałasu: 76 dB(A) w odległości 7 metrów (LWA 101)

Wyposażenie:

Mikroprocesorowy panel automatycznego sterowania DSE 720, z wyborem trybu pracy – sterowanie ręczne

lub automatyczne. 

Odczyty LCD: 

napięcie sieci

napięcie, natężenie i częstotliwość generatora

napięcie baterii rozruchowej

obroty i temperatura silnika

licznik motogodzin

Alarmy:

niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika,

przeciążenie generatora,  napięcie lub częstotliwość poza tolerancją, brak ładowania baterii,

nieudany rozruch w trybie sterowania automatycznego

Brak reakcji obsługi na alarm powoduje automatyczne wyłączenie agregatu.

Przycisk wyłaczania awaryjnego na panelu sterowania i na szafie SZR.

SZR (opcja)

Zespół automatycznego przełącznika zasilania sieć / agregat z blokadą uniemożliwiającą podanie napięcia

z agregatu do sieci energetyki zawodowej, umieszczony w oddzielnej szafce.

Prąd znamionowy – 250 A

Wymiary: Agregat bez obudowy       (dł. x szer. x wys.) 2300 x 1100 x 1620 mm    masa 1600 kg

Agregat w obudowie    (dł. x szer. x wys.) 3270 x 1170 x 1870 mm    masa 2020 kg

Szafa SZR                        (wys. x szer. x gł.) 500 x 650 x 325 mm

Producent: AKSA Jenerator San. A.S. Istambuł, Turcja

Import, dystrybucja, SZWEDZKIE BIURO TECHNICZNE Sp. z o.o.

serwis: 04-664 Warszawa, ul. Floriana 3/5 tel. 22 613 00 12

81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 12 tel. 58 627 63 01

APD 150 A



Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 180 kVA 144 kW
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APD 200 C

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 180 kVA 144 kW

Moc ograniczona w czasie (LTP) wg ISO 8528 200 kVA 160 kW

Częstotliwość 50 Hz +/- 0,25 % (klasa G3)

Napięcie 3 x 400/230V +/- 1,5%

SILNIK: Cummins 6 CTA 8,3-G2

Wysokoprężny R6, z bezpośrednim wtryskiem i turbodoładowaniem, chłodzony cieczą,

z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej

Moc PRP wg ISO 8528 164 kW przy 1500 obr/min.

Pojemność skokowa 8.300 ccm

Jednostkowe zużycie paliwa 212 g/kWh przy 100% PRP

Normatywne zużycie paliwa 31,0 l/h przy 75% PRP

42,0 l/h przy 100% 

Układ chłodzenia: cieczą, z pompą obiegową, termostatem i wentylatorem.  

Automatyczne wyłączanie silnika w razie przegrzania. 

Układ samoczynnego podgrzewania bloku silnika podczas postoju (grzałka 230 V z termostatem 

w obiegu chłodzenia).

Układ wydechowy:  tłumik –12 dB(A) lub –35 dB (w wersji obudowanej).

Układ elektryczny: 24 Volt. Rozrusznik 5,5 kW, bezobsługowa bateria rozruchowa 165 Ah / 400 A

Automatyczny układ podładowywania i konserwacji baterii podczas postoju (prostownik buforowy 5 A)



GENERATOR: Aksa AK4150

Moc znamionowa 188 kVA (cont. H - 125/40°C)

Konstrukcja: czterobiegunowa, jednołożyskowa,  samowzbudna, synchroniczna prądnica prądu zmiennego,  

z elektronicznym regulatorem napięcia.

Zabezpieczenia: trójbiegunowy, magnetotermiczny wyłącznik przeciążeniowy.

ZESPÓŁ

Silnik i generator połączone są bezpośrednio i poprzez gumowe elementy przeciw-wibracyjne zamontowane

w stalowej ramie agregatu. Wał wirnika prądnicy i koło zamachowe silnika połączone sprzęgłem elastycznym.

Zbiornik paliwa o pojemności 320 l (ok. 10¾  godziny pracy przy 75% obciążenia).

Obudowa  (opcja) z elementów stalowych malowanych proszkowo, z niepalną wykładziną wygłuszającą. 

Zamki i zawiasy pokryw ze stali nierdzewnej

Poziom hałasu: 76 dB(A) w odległości 7 metrów (LWA 101)

Wyposażenie:

Mikroprocesorowy panel automatycznego sterowania DSE 720 , z wyborem trybu pracy – sterowanie ręczne 

lub automatyczne. 

Odczyty LCD: 

napięcie sieci

napięcie, natężenie i częstotliwość generatora

napięcie baterii rozruchowej

obroty i temperatura silnika, ciśnienie oleju

zapas paliwa

licznik motogodzin

Alarmy:

niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika, rezerwa paliwa

przeciążenie generatora,  napięcie lub częstotliwość poza tolerancją, brak ładowania baterii, 

nieudany rozruch w trybie sterowania automatycznego

Brak reakcji obsługi na alarm powoduje automatyczne wyłączenie agregatu.

Przycisk wyłączania awaryjnego na panelu sterowania i na szafie SZR.

SZR (opcja)

Zespół automatycznego przełącznika zasilania sieć / agregat z blokadą uniemożliwiającą podanie napięcia

z agregatu do sieci energetyki zawodowej.

Prąd znamionowy – 325 A.

Wymiary: Agregat w obudowie  (dł. x szer. x wys.) 3270 x 1170 x 1870 mm     masa 2280 kg

Agregat bez obudowy (dł. x szer. x wys.) 2300 x 1100 x 1700 mm     masa 1860 kg

Szafa SZR                 (wys. x szer. x gł.) 600 x 750 x 370 mm            

Producent: AKSA Jenerator San. A.S. Istambuł, Turcja

Import, dystrybucja, SZWEDZKIE BIURO TECHNICZNE Sp. z o.o.

serwis: 04-664 Warszawa, ul. Floriana 3/5 tel. 22 613 00 12

81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 12 tel. 58 627 63 01

APD 200 C
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AD220

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 200 kVA 160 kW

Moc ograniczona w czasie (LTP) wg ISO 8528 220 kVA 176 kW

Częstotliwość 50 Hz +/- 0,25 % (klasa G3)

Napięcie 3 x 400/230V +/- 1,0%

SILNIK: Doosan P086TI

Wysokoprężny R6, z bezpośrednim wtryskiem i turbodoładowaniem, chłodzony cieczą,

z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej

Moc PRP wg ISO 8528 181 kW przy 1500 obr/min.

Pojemność skokowa 8.700 ccm

Jednostkowe zużycie paliwa 199 g/kWh przy 100% PRP

Normatywne zużycie paliwa 31,7 l/h przy 75% PRP

43,1 l/h przy 100% 

Układ chłodzenia: cieczą, z pompą obiegową, termostatem i wentylatorem. 

Automatyczne wyłączanie silnika w razie przegrzania.

Układ samoczynnego podgrzewania bloku silnika podczas postoju (grzałka 230 V z termostatem 

w obiegu chłodzenia).

Układ wydechowy: tłumik - 12 dB(A) , lub - 35 dB(A) w wersji obudowanej.

Układ elektryczny: 24 Volt. Rozrusznik 3,5 kW, bezobsługowa bateria rozruchowa 165 Ah / 400 A. 

Automatyczny układ podładowywania i konserwacji baterii podczas postoju (prostownik buforowy 5 A).

Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 200 kVA 160 kW



GENERATOR: Aksa AK 4160 (Stamford UCI 274H)

Moc znamionowa 200 kVA (cont. H - 125/40°C)

Konstrukcja: czterobiegunowa, jednołożyskowa,  samowzbudna, synchroniczna prądnica prądu zmiennego,

z elektronicznym regulatorem napięcia.

Zabezpieczenia: trójbiegunowy, magnetotermiczny wyłącznik przeciążeniowy.

ZESPÓŁ

Silnik i generator połączone są bezpośrednio i poprzez gumowe elementy przeciwwibracyjne zamontowane  

w stalowej ramie agregatu. Wał wirnika prądnicy i koło zamachowe silnika połączone sprzęgłem elastycznym.

Zbiornik paliwa o pojemności 380 l (ok. 12 godziny pracy przy 75% obciążenia).

Obudowa (opcja) z elementów z blachy stalowej malowanej proszkowo, z wykładziną izloacji akustycznej. 

Wszystkie pokrywy obudowy zaopatrzone w zamki patentowe. 

Poziom hałasu: 76 dB(A) w odległości 7 metrów (LWA 101)

Wyposażenie:

Mikroprocesorowy panel automatycznego sterowania DSE 7320, z wyborem trybu pracy – sterowanie ręczne, 

lub automatyczne.

Odczyty LCD: 

napięcie sieci

napięcia, natężenia i częstotliwość generatora

napięcie baterii rozruchowej

obroty i temperatura silnika

licznik motogodzin, zapas paliwa

Alarmy:

niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika

przeciążenie generatora, napięcie lub częstotliwość poza tolerancją, brak ładowania baterii

nieudany rozruch w trybie sterowania automatycznego

Brak reakcji obsługi na alarm powoduje automatyczne wyłączenie agregatu.

SZR (opcja)

Zespół przełącznika SZR z podwójną blokada uniemożliwiającą podanie napięcia z agregatu do sieci energetyki

zawodowej.

Prąd znamionowy 400 A

Przycisk wyłaczania awaryjnego na panelu sterowania i na szafie SZR.

Wymiary: Agregat bez obudowy (dł. x szer. x wys.) 2680 x 1150 x 1630 mm     masa: 1850 kg

Agregat w obudowie  (dł. x szer. x wys.) 3400 x 1210 x 1850 mm     masa: 2350 kg

Szafa SZR                 (wys. x szer. x gł.) 600 x 750 x 370 mm            

Producent: AKSA Jenerator San. A.S. Istambuł, Turcja

Import, dystrybucja, SZWEDZKIE BIURO TECHNICZNE Sp. z o.o.

serwis: 04-664 Warszawa, ul. Floriana 3/5, tel. 22 613 00 12

81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 12 tel. 58 627 63 01

AD220
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AD275

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 250 kVA 200 kW

Moc ograniczona w czasie (LTP) wg ISO 8528 275 kVA 220 kW

Częstotliwość 50 Hz +/- 0,25 % (klasa G3)

Napięcie 3 x 400/230V +/- 1,0%

SILNIK: Doosan P126TI

Wysokoprężny R6, z bezpośrednim wtryskiem i turbo doładowaniem, chłodzony cieczą,

z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej

Moc PRP wg ISO 8528 247 kW przy 1500 obr/min.

Pojemność skokowa 11.050 ccm

Jednostkowe zużycie paliwa 199 g/kWh przy 100% PRP

Normatywne zużycie paliwa 43,6 l/h przy 75% PRP

58,1 l/h przy 100% 

Układ chłodzenia: cieczą, z pompą obiegową, termostatem i wentylatorem.  

Automatyczne wyłączanie silnika w razie przegrzania. 

Układ samoczynnego podgrzewania bloku silnika podczas postoju (grzałka 230 V z termostatem w obiegu chłodzenia).

Układ wydechowy: tłumik - 12 dB(A) , lub - 35 dB(A) w wersji obudowanej z elastycznym przewodem wydechowym

pomiedzy kolektorem i tłumikiem. 

Układ elektryczny: 24 Volt. Rozrusznik 6 kW, bezobsługowa bateria rozruchowa 185 Ah / 700 A. 

Automatyczny układ podładowywania i konserwacji baterii podczas postoju (prostownik buforowy 5 A).

Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 250 kVA 200 kW

http://www.sbt.com.pl/


GENERATOR: Mecc Alte ECO 38-1LN

Moc znamionowa 250 kVA (cont. H - 125/40°C)

Konstrukcja: czterobiegunowa, jednołożyskowa, samowzbudna, synchroniczna prądnica prądu zmiennego,

 z elektronicznym regulatorem napięcia.

Zabezpieczenia: trójbiegunowy, magnetotermiczny wyłącznik przeciążeniowy.

Stopień ochrony IP23

Sprawność 92,7%

ZESPÓŁ

Silnik i generator połączone są bezpośrednio i poprzez gumowe elementy przeciwwibracyjne zamontowane 

w stalowej ramie agregatu. Wał wirnika prądnicy i koło zamachowe silnika połączone sprzęgłem elastycznym.

Zbiornik paliwa o pojemności 600 l (ok. 15 godziny pracy przy 75% obciążenia)

Obudowa  (opcja):  z elementów z blachy stalowej malowanej proszkowo, z izloacją akustyczną. Panel sterowania

za zamykanymi drzwiczkami z okienkiem. Wszystkie pokrywy obudowy zaopatrzone w zamki patentowe. 

Poziom hałasu:  76 dB(A) w odległości 7 metrów (LWA 101)

Wyposażenie:

Mikroprocesorowy panel automatycznego sterowania DSE 7320, z wyborem trybu pracy – sterowanie ręczne, 

lub automatyczne. Możliwość zdalnego monitoringu i sterowania przez komputerowe złącze komunikacyjne.

Odczyty LCD: 

napięcie sieci

napięcia, natężenia i częstotliwość generatora

napięcie baterii rozruchowej

obroty i temperatura silnika

licznik motogodzin

Alarmy:

niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika, rezerwa paliwa

przeciążenie generatora, napięcie lub częstotliwość poza tolerancją, brak ładowania baterii

nieudany rozruch w trybie sterowania automatycznego

Brak reakcji obsługi na alarm powoduje automatyczne wyłączenie agregatu.

Przycisk wyłączania awaryjnego na panelu sterowania i na szafie SZR.

SZR (opcja)

Zespół automatycznego przełącznika zasilania sieć - agregat, z blokadą uniemożliwiającą podanie napięcia z agregatu

do sieci energetyki zawodowej.

Prąd znamionowy 400 A

Wymiary: Agregat bez obudowy (dł. x szer. x wys.) 2850 x 1300 x 1650 mm; masa: 2850 kg

Agregat w obudowie  (dł. x szer. x wys.) 4000 x 1350 x 2020 mm; masa: 3070 kg

Szafa SZR (wys. x szer. x gł.) 500 x 650 x 325 mm

Producent: AKSA Jenerator San. A.S. Istambuł, Turcja

Import, dystrybucja, SZWEDZKIE BIURO TECHNICZNE Sp. z o.o.

serwis: 04-664 Warszawa, ul. Floriana 3/5 tel. 22 613 00 12

81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 12 tel. 58 627 63 01

AD275



Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 300 kVA 240 kW

www.sbt.com.pl

AD330

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 300 kVA 240 kW

Moc ograniczona w czasie (LTP) wg ISO 8528 330 kVA 264 kW

Częstotliwość 50 Hz +/- 0,25 % (klasa G3)

Napięcie 3 x 400/230 V +/- 1,0%

SILNIK: Doosan P126TI-II

Wysokoprężny R6, z bezpośrednim wtryskiem i turbodoładowaniem, chłodzony cieczą,

z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej

Moc PRP wg ISO 8528 267 kW przy 1500 obr/min.

Pojemność skokowa 11.100 ccm

Jednostkowe zużycie paliwa 199 g/kWh przy 100% PRP

Normatywne zużycie paliwa 47,0 l/h przy 75% PRP

63,0 l/h przy 100% 

Układ chłodzenia: cieczą, z pompą obiegową, termostatem i wentylatorem.  

Automatyczne wyłączanie silnika w razie przegrzania. 

Układ samoczynnego podgrzewania bloku silnika podczas postoju (grzałka 230 V z termostatem w obiegu chłodzenia).

Układ wydechowy: tłumik - 12 dB(A) , lub - 35 dB(A) w wersji obudowanej

Układ elektryczny: 24 Volt. Rozrusznik 6 kW, bezobsługowa bateria rozruchowa 185 Ah / 700 A. 

Automatyczny układ podładowywania i konserwacji baterii podczas postoju (prostownik buforowy 5 A)



GENERATOR: Mecc Alte ECO 38-2LN

Moc znamionowa 300 kVA (cont. H - 125/40°C)

Konstrukcja: czterobiegunowa, jednołożyskowa,  samowzbudna, synchroniczna prądnica prądu zmiennego,

 z elektronicznym regulatorem napięcia.

Zabezpieczenia: trójbiegunowy, magnetotermiczny wyłącznik przeciążeniowy.

ZESPÓŁ

Silnik i generator połączone są bezpośrednio i poprzez gumowe elementy przeciwwibracyjne zamontowane w  

stalowej ramie agregatu. Wał wirnika prądnicy i koło zamachowe silnika połączone sprzęgłem elastycznym.

Zbiornik paliwa o pojemności 600 l (ok. 12½  godziny pracy przy 75% obciążenia)

Obudowa  (opcja) z elementów z blachy stalowej malowanej proszkowo, z niepalną wykładziną izloacji akustycznej. 

Wszystkie pokrywy obudowy zaopatrzone w zamki patentowe. 

Poziom hałasu:  76 dB(A) w odległości 7 metrów (LWA 101)

Wyposażenie:

Mikroprocesorowy panel automatycznego sterowania DSE 7320, z wyborem trybu pracy – sterowanie ręczne, 

lub automatyczne. Moduł komunikacyjny do zdalnego nadzoru pracy agregatu.

Odczyty LCD: 

napięcie sieci

napięcia i natężenia i częstotliwość generatora

napięcie baterii rozruchowej

obroty i temperatura silnika

licznik motogodzin, zapas paliwa

Alarmy:

niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika, rezerwa paliwa

przeciążenie generatora, napięcie lub częstotliwość poza tolerancją, brak ładowania baterii

nieudany rozruch w trybie sterowania automatycznego

Brak reakcji obsługi na alarm powoduje automatyczne wyłączenie agregatu.

Przycisk wyłączania awaryjnego na panelu sterowania i na szafie SZR.

SZR (opcja)

Zespół przełącznika SZR z podwójną blokadą uniemozliwiającą podanie napięcia z agregatu do sieci energetyki

zawodowej.

Prąd znamionowy 600 A

Wymiary: Agregat bez obudowy (dł. x szer. x wys.) 2850 x 1300 x 1850 mm     masa 2430 kg

Agregat w obudowie  (dł. x szer. x wys.) 4000 x 1300 x 2020 mm     masa: 3150 kg

Szafa SZR                 (wys. x szer. x gł.) 1670 x 600 x 600 mm            

Producent: AKSA Jenerator San. A.S. Istambuł, Turcja

Import, dystrybucja, SZWEDZKIE BIURO TECHNICZNE Sp. z o.o.

serwis: 04-664 Warszawa, ul. Floriana 3/5 tel. 22 613 00 12

81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 12 tel. 58 627 63 01

AD330



Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 375 kVA 300 kW

www.sbt.com.pl
AD410

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 375 kVA 300 kW

Moc ograniczona w czasie (LTP) wg ISO 8528 410 kVA 328 kW

Częstotliwość 50 Hz +/- 0,25 % (klasa G3)

Napięcie 3 x 400/230 V +/- 1,5%

SILNIK: Doosan P158LE-1

Wysokoprężny V8, z bezpośrednim wtryskiem i turbodoładowaniem, chłodzony cieczą,

z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej

Moc PRP wg ISO 8528 329 kW przy 1500 obr/min.

Pojemność skokowa 14.600 ccm

Jednostkowe zużycie paliwa 199 g/kWh przy 100% PRP

Normatywne zużycie paliwa 58,0 l/h przy 75% PRP

78,7 l/h przy 100% 

Układ chłodzenia: cieczą, z pompą obiegową, termostatem i wentylatorem.  

Automatyczne wyłączanie silnika w razie przegrzania. 

Układ samoczynnego podgrzewania bloku silnika podczas postoju (grzałka 230 V z termostatem w obiegu chłodzenia).

Układ wydechowy: tłumik -12 dB(A) lub - 35 dB(A) w wersji obudowanej

Układ elektryczny : 24 Volt. Rozrusznik 7 kW, bezobsługowa bateria rozruchowa 200 Ah / 800 A. 

Automatyczny układ podładowywania i konserwacji baterii podczas postoju (prostownik buforowy 5 A).



GENERATOR: Mecc Alte ECO 40-1 S/4

Moc znamionowa 400 kVA (cont. H - 125/40°C)

Konstrukcja: czterobiegunowa, jednołożyskowa,  samowzbudna, synchroniczna prądnica prądu zmiennego,

 z elektronicznym regulatorem napięcia.

Zabezpieczenia: trójbiegunowy, magnetotermiczny wyłącznik przeciążeniowy.

ZESPÓŁ

Silnik i generator połączone są bezpośrednio i poprzez gumowe elementy przeciw-wibracyjne zamontowane

w stalowej ramie agregatu. Wał wirnika prądnicy i koło zamachowe silnika połączone sprzęgłem elastycznym.

Zbiornik paliwa o pojemności 650 ltr (ok. 11 godziny pracy przy 75% obciążenia).

Obudowa  z elementów stalowych malowanych proszkowo, z niepalną wykładziną wygłuszającą. 

Wszystkie pokrywy obudowy zaopatrzone w zamki patentowe. 

Poziom hałasu : 76 dB(A) w odległości 7 metrów (L WA  101)

Sterowanie:

Mikroprocesorowy panel automatycznego sterowania DSE 7320 z wyborem trybu pracy – sterowanie ręczne, 

lub automatyczne.

Odczyty LCD: 

napięcie sieci

napięcie, natężenie i częstotliwość generatora

napięcie baterii rozruchowej

obroty i temperatura silnika

licznik motogodzin

Alarmy:

niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika, rezerwa paliwa

przeciążenie generatora

napięcie lub częstotliwość poza tolerancja

brak ładownaia baterii

nieudany rozruch w trybie sterowania automatycznego

Brak reakcji obsługi na alarm powoduje automatyczne wyłączenie agregatu.

Przycisk wyłaczania awaryjnego na panelu sterowania i na szafie SZR.

SZR (opcja)

Zespół przełącznika SZR z podwójną blokadą uniemożliwiającą podanie napięcia z agregatu do sieci energetyki

zawodowej.

Prąd znamionowy :  600 A

Wymiary: 

Agregat bez obudowy (dł. x szer. x wys.) 3360 x 1400 x 2040 mm       masa: 3300 kg

Agregat w obudowie  (dł. x szer. x wys.) 4550 x 1610 x 2270 mm       masa: 4250 kg

Szafa SZR                 (wys. x szer. x gł.) 1670 x 600 x 600 mm            

Producent: AKSA Jenerator San. A.S. Istambuł, Turcja

Import, dystrybucja, SZWEDZKIE BIURO TECHNICZNE Sp. z o.o.

serwis: 04-664 Warszawa, ul. Floriana 3/5 tel. 22 613 00 12

81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 12 tel. 58 627 63 01

AD410



Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 425 kVA 340 KW

AD490

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc szczytowa (PRP) wg ISO 8528 425 kVA 340 kW

Moc ograniczona w czasie (LTP) wg ISO 8528 485 kVA 388 kW

Częstotliwość 50 Hz +/- 0,25 % (klasa G3)

Napięcie 3 x 400/230V +/- 1,0%

SILNIK: Doosan P158LE

Wysokoprężny V8, z bezpośrednim wtryskiem i turbodoładowaniem, chłodzony cieczą,

z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej

Moc PRP wg ISO 8528 376 kW przy 1500 obr/min.

Pojemność skokowa 14.600 ccm

Jednostkowe zużycie paliwa 199 g/kWh przy 100% PRP

Normatywne zużycie paliwa 65,1 l/h przy 75% PRP

89,3 l/h przy 100% 

Układ chłodzenia: cieczą, z pompą obiegową, termostatem i wentylatorem.  

Automatyczne wyłączanie silnika w razie przegrzania. 

Układ samoczynnego podgrzewania bloku silnika podczas postoju (grzałka 230 V z termostatem w obiegu chłodzenia).

Układ wydechowy: dwa tłumiki, elastyczny przewód wydechowy pomiędzy kolektorem i tłumikiem.

Układ elektryczny: 24 Volt. Rozrusznik 7 kW, bezobsługowa bateria rozruchowa 200 Ah / 800 A. 

Automatyczny układ podładowywania i konserwacji baterii podczas postoju (prostownik buforowy 5 A).

www.sbt.com.pl
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GENERATOR: Mecc Alte ECO 40-2 S/4

Moc znamionowa 450 kVA (cont. H - 125/40°C)

Konstrukcja: czterobiegunowa, jednołożyskowa,  samowzbudna, synchroniczna prądnica prądu zmiennego,

 z elektronicznym regulatorem napięcia UVR6.

Zabezpieczenia: trójbiegunowy, magnetotermiczny wyłącznik przeciążeniowy 800 A.

ZESPÓŁ

Silnik i generator połączone są bezpośrednio i poprzez gumowe elementy przeciwwibracyjne zamontowane  

w stalowej ramie agregatu. Wał wirnika prądnicy i koło zamachowe silnika połączone sprzęgłem elastycznym.

Zbiornik paliwa o pojemności 850 ltr (ok. 12 godziny pracy przy 75% obciążenia).

Obudowa z elementów stalowych malowanych proszkowo, z niepalną wykładziną wygłuszającą. 

Wszystkie pokrywy obudowy zaopatrzone w zamki patentowe. 

Poziom hałasu : 76 dB(A) w odległości 7 metrów (L WA  101)

Sterowanie:

Mikroprocesorowy panel automatycznego sterowania DSE 7320 z wyborem trybu pracy – sterowanie ręczne, 

lub automatyczne. Menu w języku polskim. 

Odczyty LCD: 

napięcie fazowe i międzyfazowe oraz częstotliwość sieci

napięcia i natężenia na wszystkich fazach oraz częstotliwość generatora

pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej generatora, licznik energii

współczynnik mocy

napięcie baterii rozruchowej

obroty i temperatura silnika, ciśnienie oleju

licznik motogodzin, termin przeglądu okresowego

Alarmy:

niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika, niski poziom płynu chłodzącego

nieudany rozruch w trybie sterowania automatycznego

prędkość obrotowa poza tolerancją

przeciążenie, niewłaściwa kolejność faz

brak ładowania akumulatora

Brak reakcji obsługi na alarm powoduje automatyczne wyłączenie agregatu.

SZR (opcja)

Zespół automatycznego przełącznika zasilania sieć / agregat z blokadą uniemożliwiającą podanie napięcia 

z agregatu do sieci energetyki zawodowej, umieszczony w oddzielnej szafie.

Prąd znamionowy: 700 A

Wymiary: Agregat w obudowie  (dł. x szer. x wys.) 4900 x 1600 x 2500 mm        masa 4600 kg

Agregat bez obudowy (dł. x szer. x wys.) 3360 x 1400 x 2040 mm       masa 3450 kg

Szafa SZR                 (wys. x szer. x gł.) 1670 x 600 x 600 mm            

Producent: AKSA Jenerator San. A.S. Istambuł, Turcja

Import, dystrybucja, SZWEDZKIE BIURO TECHNICZNE Sp. z o.o.

serwis: 04-664 Warszawa, ul. Floriana 3/5 tel. 22 613 00 12

81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 12 tel. 58 627 63 01

AD490
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