KARTA KATALOGOWA
AGREGATU PR DOTWÓRCZEGO
FV 250

PARAMETRY AGREGATU
Moc maksymalna L.T.P. (cos

= 0,8)

kVA / kW

275 / 220

PRIME POWER (P.R.P.)
(ISO 8528):

Moc znamionowa P.R.P. (cos

= 0,8)

kVA / kW

250 / 200

A

360

(moc podstawowa) – okre la
maksymaln dost pn moc zespo u
przy zmiennym obci eniu.
Dopuszczalne przeci enie +10%
maksymalnie przez 1 godzin
na ka de 12 godzin pracy.
W ci gu 24 godzin nie powinno si
odbiera wi cej ni 80 % P.R.P.

Napi cie znamionowe

V

400

Cz stotliwo

Hz

50

SILNIK

VOLVO

TAD734GE

Emisja

-

Tier 2

obr / min

1500

Klasa wykonania / regulator obrotów

G3

ELEKTRONICZNY

Stabilizacja obrotów

%

+1

MAX. STAND-BY POWER (L.T.P.)
(ISO 8528):

Ilo

6

RZ DOWY

-

ON

(moc awaryjna) – okre la maksymaln
moc jak mo e osi gn agregat
pracuj c przy zmiennym obci eniu,
jednak nie d ej ni sumarycznie 500
godzin rocznie z uwzgl dnieniem
nast puj cych ogranicze :
- 100 % obci enia cznie przez
25 godzin na rok
- 90 % obci enia cznie przez
200 godzin na rok
Przeci enie jest niedopuszczalne.
Nale y stosowa w przypadku awarii
zasilania podstawowego.

Czynnik ch odz cy

CIECZ / POWIETRZE

ANTIFREEZE + POWIETRZE

l

7,15

kW

241

Pr d znamionowy

Obroty silnika

i uk ad cylindrów

Rodzaj paliwa

Pojemno

skokowa

Moc PRP (ISO 3046)
Instalacja elektryczna
PR DNICA

Rodzaj
Ilo

biegunów / typ po cze

Uzwojenie odporne na

rodowisko

Klasa izolacji uzwoje

UWAGA

Stopie ochrony

Powy sze parametry zosta y podane
przy za eniu pracy agregatu
w temperaturze otoczenia nie wy szej
ni 40 OC oraz wysoko ci nie wi kszej
ni 1000m n.p.m.

Regulacja napi cia

GWARANCJA

Zawarto

Stabilno

napi cia

Krótkotrwa a wytrzyma
przeci enia
THD

Reaktancja Xd”

Praca ci a
Praca awaryjna

pr dnicy na

V

24

MECC ALTE
ECO 38-1LN/4

SINCRO
SK250 LS

SYNCHRONICZNA
BEZSZCZOTKOWA

SYNCHRONICZNA
BEZSZCZOTKOWA

4 / GWIAZDA

4 / GWIAZDA

WILGOTNE / S ONE

WILGOTNE / S ONE

H

H

IP21

IP21

ELEKTRONICZNA
AVR typ UVR6

ELEKTRONICZNA
AVR typ BL3

+1 %

+1 %

> 300 % In

> 300 % In

< 3,1 %

<2%

7,2 %

6,4 %

– 12 miesi cy
– 60 miesi cy

OZNAKOWANIE AGREGATU
F V 250 R A S C G P L
Wyposa ony w maszt o wietleniowy
Zespó zamontowany na homologowanym podwoziu jezdnym, dostosowanym do wagi i gabarytów agregatu
Uk ad podgrzewania bloku silnika, wspomagaj cy rozruch w niskich temperaturach
C – obudowa cicha, CC – obudowa super cicha, brak litery oznacza wersje otwart na ramie
Wyposa ony w uk ad Samoczynnego Z czenia Rezerwy (SZR)
A – rozruch automatyczny, AA – uk ad synchronizacji, brak oznaczenia oznacza rozruch przez kluczyk
R – rozruch r czny (kluczyk)
Moc znamionowa w kVA
Oznaczenie silnika, V -Volvo, I - Iveco, M - Mitsubishi, B - JCB, U - MTU, P-Perkins, D-Doosan
FOGO – oznaczenie marki wyrobu

www.fogo.pl
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FV 250
WYTYCZNE INSTALACYJNE
zaciski pr dowe

mm2

M10

Przewody odbioru mocy

gi tka linka

mm2

5 x 240 (<30mb)

Przewody automatyki SZR

gi tka linka

mm2

7 x 1,5 (<30mb)

Przewody potrzeb w asnych
(grza ka, adowarka)

gi tka linka

mm2

3 x 2,5 (<30mb)

Sposób odbioru mocy

Przewody powy ej 30 mb – do uzgodnienia z dzia em technicznym.
*** UWAGA: Za w ciwy dobór przekrojów przewodów odpowiada projektant ***
Rozmiar szafy SZR (dolne podej cie kablowe)

mm

wys./szer./g .

1200x600x300 (wisz ca)

rednica kolektora wydechu silnika

mm

76,1

rednica wydechu (max. 7mb, 4 kolana 90st.)

mm

101,6

rednica wydechu (max. 15mb, 4 kolana 90st.)

mm

114,3

DO ZABUDOWY
Wymiary

./szer./wys.

Masa agregatu
Pojemno
paliwa

zbiornika

Czas pracy przy 100%
obci enia

3480x1300x1900

kg

~ 2185

l

515

h

8,8

Wysoko

ch odnicy

mm

905

Szeroko

ch odnicy

mm

706

ch odnicy
a

Odleg
od pod

mm

677

Powierzchnia wyrzutni
powietrza

m2

0,916

Powierzchnia czerpni
powietrza

m2

1,145

Moc akustyczna LWA

dB

119 **

./szer./wys.

Masa agregatu

4000x1300x2110

kg

2920

l

515

Czas pracy przy 100%
obci enia

h

8,8

Moc akustyczna LWA

dB

97 ***

Pojemno

zbiornika paliwa

Fotografie przyk adowe

EKSPLOATACJA
Rodzaj oleju
Ilo

15W40

Rimula R3X

L

29

oleju w uk adzie smarowania

Zu ycie oleju (na 1 Rh)
Okres pomi dzy wymianami oleju
Rodzaj p ynu ch odz cego (glikolowy)

-38oC

L/h

-

rh

pierwszy po 100
kolejne co 500

Antifreeze

Glycoshell

L

32

rh / lat

1000 / 2

Ah

2 x 100

-

EN590

Zu ycie paliwa100%

l/h

58,8

Zu ycie paliwa 75%

l/h

46,7

Zu ycie paliwa 50%

l/h

33,7

Wymiana filtrów paliwa

rh

500

Wymiana filtrów oleju

rh

Ilo

p ynu ch odz cego

Okres pomi dzy wymianami p ynu
Pojemno
Zgodno

akumulatora rozruchowego
paliwa z norm

Wytyczne p yty fundamentowej (p yta zbrojona)

- silnik
- pr dnica
- bateria akumulatorów
- instalacja elektryczna
- zbiornik paliwa wraz z instalacj
- wibroizolatory
- kompensator wydechu
- t umik
- p yny eksploatacyjne (p yn ch odz cy + olej
silnikowy, bez paliwa)
- szafa potrzeb w asnych i odbioru mocy
- zabezpieczenie pr dnicy (wy cznik mocy)
- mikroprocesorowy uk ad sterowania
- wska niki parametrów elektrycznych
i mechanicznych
- przycisk wy cznika bezpiecze stwa,

WERSJE:

ZABUDOWANY
Wymiary

WYPOSA ENIE STANDARDOWE:

./szer.

500

R - do zabudowy, sterowanie r czne
- wyposa enie standardowe,
AG - do zabudowy, start automatyczny
- wyposa enie standardowe,
+ adowarka,
+ zdolno przyj cia sygna u zdalnego startu
ASG - do zabudowy, start automatyczny, SZR
- wyposa enie standardowe,
+ adowarka,
+ zdolno przyj cia sygna u zdalnego startu
+ SZR (oddzielna szafa z w asnym
sterowaniem),
RC - zabudowany, sterowanie r czne
- wyposa enie standardowe,
+ obudowa atmosferyczna
ACG - zabudowany, sterowanie automatyczne
- wyposa enie standardowe,
+ obudowa atmosferyczna,
+ adowarka,
+ zdolno przyj cia sygna u zdalnego startu,
ASCG - zabudowany, start automatyczny, SZR
- wyposa enie standardowe,
+ obudowa atmosferyczna,
+ adowarka,
+ zdolno przyj cia sygna u zdalnego startu,
+ SZR (oddzielna szafa z w asnym
sterowaniem),

OPCJE DODATKOWE:
- zewn trzny zbiornik paliwa,
- synchronizacja,
- uk ad wentylacji,
- uk ad odprowadzenia spalin,
- zabezpieczenie ró nicowo-pr dowe,
- wykonanie agregatu w innej wersji napi ciowej,
- wykonanie zewn trzne uk adu SZR,
- apacz iskier,
- monitoring,
- p yta fundamentowa,
- obs uga gwarancyjna i pogwarancyjna,
- sygna akustyczny awarii,
- inne *

4200x1500

* - kontakt z dzia em technicznym,
** - agregat do zabudowy, wymaga zastosowania dodatkowego wyciszenia,
*** - spe nia wymagania dyrektywy 2005/88/WE dla urz dze pracuj cych na zewn trz,
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Dane zawarte w karcie katalogowej mog ulec zmianie
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