
Az aggregátor kiválasztás, üzemeltetés lényeges 

szempontjai 

Gyártóhely:  

 Lézer- és robottechnológiás gyártás és korszerű festőüzem Lengyelországban 

 Világszínvonalú Sincro generátorok, ComAp vezérlés 

 Megbízható Honda, Mitsubishi, Perkins, Iveco, Scania, Doosan motorok 

 

Teljesítmény méretezés főszabálya:  

 Az aggregátorról üzemeltetni kívánt teljesítménymaximum = Aggregátor 

teljesítményének 75 %-a 

 Áramfejlesztő 30% terhelés alatt NE üzemeljen  

 Az aggregátor teljesítményére úgy kell tekinteni, mint például egy autó motor 

teljesítményére: nem lehet 100%-os terhelésen használni FOLYAMATOSAN 

 

Fontos tudni: 

 
 Motor-előfűtés van az aggregátorainkban: téli hidegben biztosítja a stabil indulást, 

továbbá rövidebb idő alatt képes lesz leadni a teljes teljesítményt 

 Akku-töltő: van az aggregátorokban (mint az autónál, akkumulátor segítségével indul 

a motor) 

 

Burkolat nélkül  

(beltéri telepítés)  

 
 Ideális helyi körülmények között ajánlott 

 Extra és egyedi telepítési megoldásokat kíván:  

 füstgázelvezetés, kémény, hideg levegőellátás,  

 zajcsillapítás, stb… 

 

Zajcsillapított, időjárásálló kültéri burkolat 

Általában egyszerűbb, gyorsabb és költséghatékonyabb a telepítés 

 

 

Kültéri telepítés során felmerülő igények  

 gépalap (betonalap) 

 földmunka és kábelezés, 

 kültéri HDK szekrény 

 Bekötés, üzembe helyezés 

 Telepítési költség minimális (ha nincs távol 

 a betáptól és a fogyasztóktól 



Hálózati-Dízel átkapcsoló 

 beltéri zárt vagy kültéri időjárásálló 

 szekrényben 

 elektromos szolgáltatói hálózatra kapcsolt 

aggregátoroknál szükséges 

 néhány típusnál beépitett tartozék 

 

 

 

                                         

ComAp vezérlők: 

MRS - "Manual Remote Start", 

         kézi-, vagy távindítású 

         áramfejlesztő felhasználásra 

AMF -  "Auto Mains Failure",  

         teljes körű áramfejlesztő vezérlő,  

          szükség áramfejlesztő felhasználásra 

 GSM/GPRS kommunikációs modul 

 Ethernet/Internet kommunikációs kártya 

 Szolgáltások: 

 Karbantartás: szerződésszerű és eseti karbantartás országosan 

 Rendelkezésre állás: karbantartási szerződéssel telefonos támogatás nyújtása, 

távfelügyeleti hibafigyelés 

 Készenlét: karbantartási szerződés esetén biztosítjuk a hiba bejelentésétől számított 

megjelenést 4 órás megjelenéstől következő munkanapos megjelenésig számos 

változatban 

 Meghibásodás esetén cseregép biztosítása 

Hasznos tippek: 

A készenléti dízel aggregátorokat parafin és biodízelmentes 

gázolajjal is tudjuk szállítani. 

Ez fontos lehet ha sokat áll a gép, az ilyen üzemanyag 

hosszú idő alatt sem válik szét vagy ülepszik meg a tankban. 

Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére! 
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