APD 25A

Genel Özellikler
Model Adi

APD 25A

Frekans (HZ)

50

Kullanilan Yakit Tipi

Diesel

Motor Markasi ve Modeli

AKSA A4CRX25

Alternatör Markasi ve Modeli

AK 218

Faz

3

Kontrol Paneli Modeli

6020

Kabin

ASM 3

Güç (kVA)
VOLTAJ
400/231

3 Faz Sayisi,50 Hz, PF 0.8
Standby Güç (ESP)

Prime Güç (PRP)

kW

kVA

kW

kVA

Standby
Amper

20

25

18.400000000000002

23

36.09

Standby Güç (ESP)(ESP): Güvenilir sebeke kaynaginin kesilmesi durumunda, degisken elektriki yüke güç temin etmede kullanilir. ESP,
ISO8528 e uyumludur. Asiri yüklemeye izin verilmemistir.
Prime Güç (PRP)(PRP): Degisken elektriki yüke, güç temin etmede, yillik sinirsiz çalisma saati için kullanilir. PRP, ISO 8528 e uyumludur.
ISO3046 ya göre 12 saat çalisma periyodunda 1 saat 10% asiri yükleme için kullanilir.

Jeneratör Donanim Seçenekleri
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APD 25A
MOTOR
Uzak radyatörlü sogutma
Yakit-su ayirici filtre
KONTROL PANOSU
Sarj ampermetresi
TRANSFER PANOSU
Üç kutuplu kontaktör
Dört kutuplu kontaktör
Üç veya dört kutuplu motorlu çikis salteri
YARDIMCI DONATILAR
Ana Yakit Tanki
Otomatik veya manuel yakit dolum sistemi
Yag bosaltma, el pompasi
Düsük ve yüksek yakit seviyesi alarmi
Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
Muhafaza kabini; ses yalitimli tip veya açik alan tip
Römorklar
Alet takimi (bakim için)

Standart Özellikler
Sabit tesislerde, yedek güç kaynagi kullanim sahalarinda Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans
saglar. Üretilen tüm jeneratör gruplari için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapilir.

Alternatör Özellikleri
GENEL DATALAR
Üretici

Aksa

Alternatör Markasi ve Modeli

AK 218

Frekans (HZ)

50

Güç (kVA)

22,5

VOLTAJ

400

Faz

3

Otomatik Voltaj Regülatörü

SX460

Voltaj Regülasyonu

(+/-)1,5%%

Yalitim Sistemi

H

Koruma Sinifi

IP22

Güç Faktörü

0.8

Rotor Agirligi (Kg)

40,69

Sogutma Havasi

5,7
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APD 25A
MOTOR ÖZELLIKLERI
Motor

AKSA

Motor Modeli

A4CRX25

Silindir Sayisi

4 cylinders - in line

Bore

90

Stroke

100

Silindir Hacmi

2,54

Hava Emme

Naturally Aspirated

Sikistirma Orani

18:1

Hiz

1500

Yag Kapasitesi (Filtre Dahil) (lt)

8,5

Stand by Güç kwm/hp (gross)

24.2/32

Prime Güç kwm/hp (gross)

22/29.5

Ceket Suyu Isitici Adedi

1

Ceket Suyu Isitici Gücü (Watt)

500

Kullanilan Yakit Tipi

Diesel

Enjeksiyon ve Sistem Tipi

Direct

Yakit Pompasi Tipi

Direct

Governör Sistemi

Mechanic

Operasyon Voltaji (Vdc)

12 Vdc

Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah)

1x54

Sogutma Metodu

Water Cooled

Sogutma Fan Hava Akimi (m³/dk)

180

Sogutma Sivi Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile)
(lt)

20,0

Hava Filtresi

Dry Type

Prime %100 Yükte Yakit Sarfiyati (lt/saat)

5.5

Prime %75 Yükte Yakit Sarfiyati (lt/saat)

4,1

Prime %50 Yükte Yakit Sarfiyati (lt/saat)

2.8

AÇIK TIP JENERATÖR ÖLÇÜLERI (mm)
Boy

1500

En

900

Yükseklik

1061

Kuru Agirlik

665

Yakit Depo Kapasitesi

95

JENERATÖR KABIN ÖLÇÜLERI (mm)
Boy

1933

En

963

Yükseklik

1213
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APD 25A
Yakit Depo Kapasitesi

95

Çelik sac’dan yapi
Acil durdurma butonu
Kontrol panosu sag tarafta saseye
montajli
Korozyona dayanikli kilit ve menteseler
Yag bosaltma motor üzerinde vana ile
Egzoz sistemi kabin içinde, gizli
Her iki yan tarafta bakimi kolaylastiran
kilitlenebilir genis kapilar
Depo-Sase
Kaldirma ve tasima noktasi, sase veya
kabin üzerinde
Ses yalitim malzemeleri

Ürün Hakkinda
Aksa jeneratör gruplari için akustik mühendisleri tarafindan, zor hava ve çevre sartlarina uygun gelistirilen ses
yalitimli, koruma kabinleri; ideal ses seviyesi ve koruma saglayacak sekilde tasarlanirlar. 8kVA - 275kVA güç
araliginda jeneratör gruplari için modüler, ses yalitim kabinleri, açik grup üzerine dogrudan giydirme
yapilabilmektedir. Kabinler, gruba kolay servis ve bakim yapabilme ve çalistigi yerde parça degisimine olanak saglar.
Ayni zamanda jeneratör grubunun çevre sicakligina göre sogutma performansi ve güç çikis degerinde herhangi seviye
düsüklügü meydana getirmeyecek yapida olmasina dikkat edilerek kabinler dizayn edilmisdir. Kabinlerin çevre
sicakligi ve ses seviyesi uygunlugu için protatip testleri yapildiktan sonra üretimi yapilmistir.

Standart Özellikler
• Düsük profilli ve kaplama alani az, kompakt tasarim
• Kabin, jeneratör seti, egzoz sistemi ve depo-sase tek paket olarak sevk edilecek sekilde, birbirini bütünleyecek ve
kolay montaj için gelistirilmistir.
• Temizleme isleminden geçirilen çelik gövdenin parçalari, polyester toz boyayla kaplanir ve firinlanir
• Alev önleyici yalitim süngeri
• Servis noktalarina kolay erisim
• Kabin içerisinde egzoz sistemi ve isi yalitimi
• Iki tarafta genis kapilar
• Kilitli kapi üzerinde seffaf pencereden kontrol panosunu izleyebilme
• Kabinin disina montajli acil stop butonu
• Sogutma fani ve sarj alternatörü dokunmaya karsi korunmustur
• Kilitlenen kapi ile yakit dolumu ve akü ye erisim
• Sase ve kabin üzerinde kaldirma noktalari ve saside forklift cepleri, ASM7 hariç
• Ses yalitim kabinli gruplarin ses testi 2000/14/EC ye uygun olarak Szutest tarafindan denetlenmektedir.
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APD 25A
Kontrol Paneli
Kontrol Modülü

DSE

Kontrol Modül Modeli

6020

Iletisim Portlari

MODBUS

1. Menü navigasyon butonlari
2. Sebeke ve transfer butonu
3. LCD ile isletme durumlari ve ölçme
göstergeleri
4. Ariza alarm LED'leri
5. Jeneratör ve transfer butonu
6. Durum Led'leri
7. Çalisma Sekli seçme butonlari

Cihazlar
-DSE, model 6020 otomatik sebeke ariza izleme ve jeneratör kontrol modülü. -Elektronik akü sarj cihazi Giris 198264 volt , Çikis 27,6 V 5 A (24 V) veya 13,8 Volt 5A (12V)
-Acil durdurma butonu ve kontrol devreleri için sigortalar.

Yapi ve Boya
Cihazlar çelik sacdan imal edilmis pano kabinine montaj yapilir. Pano saci fosfat kimyasali ile kaplanrak sac yüzeyi
korozyona dirençli hale getirilir. Polyester bilesik toz boya ve firinlama islemi ile pano kabinine son derece dayanikli
boya yapilir.Kilitli ve menteseli pano kapagi ile cihazlara ulasmak kolaydir.

Montaj
Kontrol panosu, jeneratör grubu sasisi üzerindeki çelik ayaklar ile baglanmistir.
Pano, jeneratör grubunun sag yan tarafina (gruba alternator tarafindan bakinca) yerlestirilmistir.

Jeneratör Kontrol Ünitesi
200kVA dahil ve küçük güçdeki jeneratör gruplarimizda DSE 6020 kontrol modülü standartdir.
Modül, gaz ve dizel motorlu jeneratör gruplarin otomatik olarak çalistirilmasi ve durdurulmasini gerçeklestirir. Modül,
jeneratörün frekansi, voltaji, akimi, motor yag basinci, sogutma suyu sicakligi, çalisma saati, akü voltajini izleyecek
ve LCD ekranda gösterecek sekilde tasarlanmistir.
Ayrica modül sebeke voltajini ve frekansini izler ve yedek jeneratör grubu ile ona bagli güç transfer sistemini kontrol
eder.Jeneratörde ariza meydana geldiginde otomatik olarak jeneratör durdurulur ve ilgili ariza modülün ön panelinde
LCD ekranda gösterilir.

Standart Özellikler
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-Mikroislemci ile kontrol.
-LCD ekrandan, bilgileri kolay okuma.
-4- sira, 64 x 132 grafik ekran.
-Sebeke ve jeneratör güçleri arasinda tranfer kontrolü.
-Ön panel üzerinden manüel programlama.
-Butonlarin yerlesimi ve isletme sistemi kolay.
-Ön panelden programlama.
-Uzaktan çalistirma.
-Hafizaya kayitli 5 alarmi görebilme.
-Kontrol tuslari: Stop/Sifir, Manüel, Otomatik, Test, Start, butonlari. LCD ekran bilgisini ilerletme tusu.

Montaj
MOTOR
-Motor devri.
-Yag basinci.
-Su sicakligi.
-Çalisma saati.
-Akü voltaji.
-Ayarlanabilir zamanlama .
JENERATÖR
-Voltaj (L-L, L-N).
-Akimlar (L1-L2-L3).
-Frekans. SEBEKE
-VoltaJ (L-L, L-N).
- Frekans.
-Sebeke Hazir.
-Sebeke Devrede.
-Jeneratör Hazir.
-Jeneratör Devrede.

Koruma Devreleri
IKAZ
-Sarj alternatör arizasi.
-Düsük/Yüksek akü voltaji.
-Stop arizasi.
-Düsük/Yüksek jeneratör voltaji.
-Düsük/Yüksek jenerator frekansi.
-Düsük/Yüksek motor hizi.
- Düsük yag basinci.
-Yüksek su sicakligi.
DURDURMA ALARMLARI
-Start arizasi.
-Acil stop.
-Düsük yag basinci.
-Yüksek su sicakligi.
-Düsük/Yüksek motor hizi.
-Düsük/Yüksek jenerator frekansi.
-Düsük/Yüksek jeneratör voltaji.
-Yag basinç müsiri baglantisi yok.
-Hararet müsiri baglantisi yok.
ELEKTRIKSEL AÇMA
-Jeneratör asiri akim.

Opsiyon Özellikleri
-Harici sensör ile basinç,sicaklik,yüzdesel kontrol imkani (uyari, kapatma ve elektriksel ariza).
-PC'den USB kablo ile modülün lokal olarak programlanmasi ve izlenebilmesi (maks. 6 metre).

Manufacturer reserves the right to make changes in the model, technical specifications, color, equipment, accessories and images without prior notice. (19.10.2016)

www.aksa.com.tr

APD 25A
Standartlar
-Elelektriksel Güvenlik / EMC uygunluk BS EN 60950 Elektrikli is cihazlari.
-BS EN 61000-6-2 EMC muafiyet standarti.
-BS EN 61000-6-4 EMC emisyon standarti.

Elektronik Akü Sarj Cihazi
-Akü sarj cihazi switching-mode ve SMD teknolojisi ile üretilmisdir ve yüksek verime sahiptir.
-Akü, V - I karakteristik egrisine göre sarj edilir. 5 amper, 13,8 Volt (12V) ve 27,6 Volt (24 V) . Giris 198 - 264 volt
AC.
-Cihaz çikisi kisa devreye karsi korunmustur.
-Proline 1205/2405 sarj cihazi, lineer sarj cihazlarina göre daha verimli, uzun ömürlü, ariza orani daha düsük, hafif ve
isi yaymasi çok düsüktür.
-Sarj arizasi çikisi mevcuttur.
-RFI filtre ile manyetik parazitleri bastirma özelligi.
-Galvanik izoleli giris ve çikislari 4kV'a kadar atlamalara dayaniklidir.

Sertifikalar
TS ISO 8528
TS ISO 9001-2008
CE
SZUTEST
2000/14/EC
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