
https://endressparts.com/qr/?tx_dxendressparts_result[number]=110007

Kluczowe cechy

Typ generatora synchron

Moc maks. 1~ [kVA/kW] 2.3/2.3

Moc ciągła 1~ [kVA/kW] 1.8/1.8

Napięcie znamionowe [V] 230

Prąd znamionowy [A] 7,8

Sprawność [cos φ] 1

Częstotliwość [Hz] 50

Stopień ochrony generatora [IP] 23

Silnik

Typ silnika Yamaha MZ 80 / 3,5 HP

Typ konstrukcji 1-cylindrowy 4-suwowy OHV

Pojemność skokowa [cm³] 79

Moc przy 3000 obr./min. 1,8 

Paliwo Benzyna

Pojemność zbiornika paliwa [l] 4,1

Zużycie przy 75% obciążenia [l/godz.] 0,8

Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.] 5

System rozruchowy Rozrusznik ręczny

Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)] 89

Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)] 69

Ciężar ca. [kg] 23

Wymiary D × S × W [mm] 507 x 315 x 500

Gniazda 1 x 230V/16A

USB output 5V/2,1A

DC output 12V/8,3A

„Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu

 (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laboratoryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie

 stanowi żadnej gwarancji osiągów danego silnika”.
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Zalety w skrócie
Technologia inwerterowa
Wysoka precyzja parametrów prądu
Kompaktowa budowa i cicha praca

Prosta obsługa

Wyposażenie
Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora
Prędkość obrotowa silnika zależna od obciążenia
Przyłącze ładowania akumulatora 12 V
Możliwość pracy równoległej
Przylącze USB
Wysuwane uchwyty
Koła transportowe

Możliwe obszary zastosowań 230V
Odbiorniki elektroniczne do 1800W

Elektronarzędzia do 1650W

Urządzenia ogrodowe do 1450W

 garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.
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