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DHY6000SE + ATS12-P Generator de curent electric cu panou de automatizare monofazat , putere 5 kW ,
motor Hyundai , 230 V
Cod catalog: DHY6000SE/AUT
Producator: Hyundai

INFORMATII GENERALE
Pret : 10,532 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Tip structura: Carcasa insonorizata
Combustibil: motorina
Motor: Hyundai
Putere max. 230 V ( kVA ): 5.3
Tip Rezervor ( l ): Mediu ( 7-16 )
Putere max. 380 V ( kVA ): -
Putere motor ( CP ): 10
Tip motor: D400E
Capacitate cilindrica ( cmc ): 418
Volum rezervor ( l ): 12
Sistem de pornire: Demaror electric 12 V
Frecventa ( Hz ): 50
Tensiune ( V ): 230
Capacitate baie de ulei ( l ): 1.6
Greutate ( Kg ): 152

DESCRIERE PRODUS
DHY6000SE Hyundai Generator de curent monofazic cu automatizare putere motor 5 kW , tip motorHyundai D400E , rezervor in baia de ulei 1.6 l

 

Avantaje : Generator de curent monofazat cu motor diesel HYUNDAI DHY6000SE

Model insonorizat ce asigura un zgomot mic in exploatare
Motor diesel 4 timpi de 10 CP cu senzor pentru nivel scazut de ulei
Afisaj digital multifunctional
Dotat cu stabilizator de tensiune si protectia la scurtcircuit
Pornire electrica cu baterie inclusa
Dotat cu carlig de ridicare

 

Descriere :

Generator de curent monofazat cu motor diesel HYUNDAI DHY6000SE
Hyundai DHY6000SE este unul dintre cele mai populare generatoare diesel sub 10kW disponibile pe piață astăzi.
Dimensiunea compactă, puterea curată și zgomotul redus îl fac o sursă fiabilă de energie electrică de rezervă pentru afacerea sau casa ta, și este suficient de portabil
pentru munca de teren.

Fiabilitate :

DHY6000SE este propulsat de un motorul eficient, cu emisii reduse, D400E de 10 CP de la Hyundai și produce o putere curată de 5,3 kW pentru casa sau afacerea
dvs.
Generatorul are prize de 2 x 230V/16A, permițându-vă să alimentați o gamă largă de echipamente.
De asemenea, beneficiază de un alternator AVR sofisticat. Rezervorul mare de combustibil de 12 litri poate oferi până la 16 ore de funcționare la 50% sarcină, iar
DHY6000 are capacitatea de a rula motorină roșie, făcându-l și mai rentabil.

Ușurința de utilizare :

DHY6000SE dispune de pornire electrică și un panou de control digital convenabil, care afișează frecvența, tensiunea și timpul total de rulare.
Generatorul de curent DHY6000SE este compatibil cu un comutator de transfer automat (ATS) opțional.
Un ATS va simți întreruperea alimentării și va porni automat generatorul chiar dacă nu sunteți în jur.
Odată ce puterea a fost restabilită, ATS-ul va comuta din nou automat înapoi la alimentarea de la rețea.
Alarma încorporată a afisării ulei redus și oprirea automată mențin generatorul în siguranță în timpul funcționării și asigură protecția motorului în orice moment.
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Funcționare silențioasă :

DHY6000SE face parte din gama Hyundai silențioasă, deci este un generator silențios și vine cu un atenuator de sunet pentru a reduce nivelul general de zgomot,
ceea ce îl face potrivit pentru zonele casnice sau cu zgomot redus.
Baldachinul are panouri de acces mari, cu balamale, pentru a face întreținerea și inspecția de rutină mult mai ușoară și este montat pe roți pentru a ușura mișcarea.
Garantia este de 2 ani pentru persoanele fizice și 1 an pentru persoanele juridice.


