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املواصفات املعيارية  
• التسخني.

• البطاريات وكابالتها.

• شاحن البطارية اإللكرتونية.

• خزان الوقود املندمج يف الهيكل القاعدي.

• خراطيم الوقود املرنة وصامم تفريغ الزيت.

• مصنوعة من صفائح الفوالذ، الهيكل القاعدي املغلف مبسحوق الكهروستاتييك.

• مصمم بالفوالد الغري قابل للصدأ.

يتم استخدام محركات من أحدث التقنيات التي تناسب املعايري ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271 و هذه املحركات تتمتع باستهالك منخفض للوقود, ويتم تركيب مضخة الوقود عىل املحرك  , ويحتوي عىل 

منظم لرسعة الدوران ميكانييك أو الكرتوين,

محرك ديزل

VOLVO املاركة
TAD530GE املوديل

83/113 اجاميل الطاقة العظمى للمحرك )كيلو واط/ حصان(

4,76 حجم االسطوانة )لرت(

أربعة أسطوانات عىل صف واحد ترتيب االسطوانات

108*130 قطر األسطوانة × طول الشوط )مم × مم (

17,5:1 نسبة االنضغاط

نوع منظم رسعة الدوران الكرتوين

1500 RPM الدورة

بواسطة توربو تشارج  نظام سحب الهواء

بشكل مبارش طريقة البخ

تربيد باملاء  طريقة التربيد 

12 )VCD( الظام كهربايئ للتيار املستمر

13 سعة دارة الزيت )لرت(

19,7 سعة دارة التربيد )لرت(

10 استهالك الوقود عند الحمولة %50 )لرت/ ساعة(

15 استهالك الوقود عند الحمولة %75 )لرت/ ساعة(

19 استهالك الوقود عند الحمولة %100 )لرت/ ساعة(

يحتفظ مولد آلتاش لنفسه بالحق يف تغيري املواصفات التقنية و أبعاد املقصورة مقدما بسبب التطورات الجارية يف تكنولوجيا املولدات دون أي إخطار مسبق

قيم املخرج
الطاقة االحتياطية الجهد الرئييس

امبري  كيلو واط كيلو فولط أمبري

94 75 136

امبري  كيلو واط كيلو فولط أمبري

85 68 122
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مولد تيار متناوب متزامن ذو أربعة أقطاب أحادي املضجع  و بدون فحامت ،  يوجد يف املولد منظم فولط من النوع الكرتوين و الذي يتيح ضبط الفولط الخارج من املولد و بدقة عالية. 

مولد التيار املتناوب

تحتفظ رشكة آلتاش للمولدات الكهربائية يف حقها  بإجراء التغيريات عىل املواصفات الفنية ويف مقاسات الكبني بدون إعالم مسبق وذلك بسبب التطورات املستمرة يف تقنيات مجموعات التوليد.  

230/400 فولطية املخرج )فولط( 

50 الرتدد )هرتز(

1% منظم الفولطية الدامئة )±(

300% )10 ثانية( تيار دارة القرص

H صنف العزل

IP23 درجة الحامية

90,8 املردود )%(

110 % ملدة ساعة واحدة  زمن العمل يف الحمل الزائد

0,8 عامل االستطاعة

نسبة اإجاميل التشوه التوافقي للموجة الكهربائية  % 3 >

نجمي طريقة التوصيل

4 عدد األقطاب

أحادي عدد املضاجع 

األبعاد والوزن 

1100 العرض )مم(

مجموعة

ذات 

حجرة

2900 الطول )مم(

1800 اإلرتفاع )مم(

1550 الوزن )كم(

220 سعة خزان الوقود

1100 العرض )مم(

مجموعة

بدون 

حجرة

2200 الطول )مم(

1600 اإلرتفاع )مم(

1200 الوزن )كم(

220 سعة خزان الوقود
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• حجرة عزل الصوت
• لوحة التحويل    

• فلرت فاصل ملياه الوقود  
• مخرج الشالتري ملولد التيار البديل                

• سخان خزان الوقود 
• سخان الزيت. 

• خزان وقود خارجي و لوحة التحويل     
• املراقبة عن بعد والتحكم. 

• نظام التزامن.
• كاتم صوت العادم من نوع خاص.

• مقطورة.

مواصفات لوحة التحكم

مواصفات إختيارية

• دعم مولدات الديزل والغاز.
• دعم مولد 400 هرتز.

400x. سجل قياس بقيمة •
• ميكن تغيري جميع املعلامت عىل 

اللوحة األمامية.

• برنامج كلمة املرور ذو ثالث 
مستويات

128*64 LCD رسومات بيكسل •
• تحميل اللغة. 

• شكل موجة الجهد.
• تحليل الجهد التوافقي.

16Amp / 250V ŞK / JK. مخارج •
• 8 مداخل رقمية قابلة للربمجة.
• 8 مخارج  رقمية قابلة للربمجة.

• ثالثة مداخل تناظرية قابلة للربمجة
 CANBUS-J1939 &amp; مدخل •

 MPU

• 3  منبهات قابلة للربمجة.
• برنامج اختبار أوتوماتييك متعدد

• برنامج التشغيل األسبوعي.
• دعم مزدوج للمولد، تساوي 

األقدمية.

• ضابط رسقة دقيق .(ECU’ler  ضعب)
• مراقبة اوتوماتيكية ملضخة الوقود.

• ميزة إلغاء الحامية.
• حامية الجهد بدرجة عالية.

• حامية للجهد العكيس.
 IDMT . الحامية الحالية •

 dummy load. ،رمي الحمل •
• العديد من برامج التخلص من 

الحمولة.

• حامية عدم التوازن الحالية.
• حامية عدم توازن الجهد.

• ساعة الوقت الحقيقي مدعومة 
بالبطارية.

• التحكم يف رسعة الخامل.
• تشغيل شاحن البطارية.

• داعم وضع الحرب.

• التعاريف الشكلية املتعددة 
للمصطلحات.

• قيادة مقاطع و محركات الشالتري.
• 4 عدادات الطاقة الربعية.

• عدادات الطاقة الشبكية.
• تعبئة عدادات الطاقة.

• عدادات استهالك الوقود.
• صفحة تشخيص املودم.

 USB, RS-232 ضبط القياسات عىل •
ve GPRS.

• برنامج التكوين املجاين.
• إمكانية التحكم عن طريق الرسائل.

• مركز جاهز للمشاهدة.
• داعم للمولد النقال.

• التحديد االوتوماتييك للموقع عن 
GSM. طريق

gps  (RS232). رابط •
USB نقل الربمجيات عن طريق •

 IP65 حامية قوطلا قيرط نع •


