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Tajemnica produkcji
Dzi ki ponad 100-letniemu do wiadczeniu i wiedzy XXI wieku naszych specjalistów produkty EISEMANN bezsprzecznie zajmuj
pozycj lidera wyznaczaj cego najwy sze wiatowe standardy jako ci oferowanych produktów.
Zapotrzebowanie na takie w nie produkty, oraz szerzenie nowoczesnej my li technicznej autorstwa naszych in ynierów
i techników mia o ogromny wp yw na wiele innych osi gni technicznych. Historia pokaza a jak w praktyczny sposób nasze
rozwi zania wkomponowa y si w rozwój ró nych innych urz dze spe niaj cych najwy szy poziom jako ci technicznej
i gwarancji serwisowej.
Jako
Wymagania jako ciowe produktów z etykiet „Wyprodukowano w Niemczech” stawiaj przed mark EISEMANN ogromn
presj wytwarzania produktów tylko najwy szej jako ci. Agregaty pr dotwórcze EISEMANN w trakcie produkcji wielokrotnie
przechodz ró norodne testy jako ciowe. Wszystkie nabywane i stosowane w produkcji podzespo y s najwy szej wspó cze nie
jako ci (stal, aluminium, drut nawojowy, przewody, osprz t elektryczny i inne) jednak mimo to przechodz najci sze testy
wytrzyma ci, niezawodno ci i funkcjonalno ci. Testowanie odbywa si przy wykorzystaniu najnowszych urz dze kontrolnopomiarowych oraz obowi zuj cych obecnie norm. Taka filozofia gwarantuje odpowiedni standard testowania. Gwarancja
jako ci produkcji jest oparta jest na standardach ISO 9002, które spe niaj jedynie producenci stawiaj cy na jako oraz
dok adno w trakcie procesu wytwarzania.
Niemniej jednak bez przerwy ws uchujemy si w opinie naszych serwisów oraz u ytkowników produktów EISEMANN i ci gle
eliminujemy najs absze punkty naszych produktów. Gdy jednak pojawi si defekt naszego wyrobu – sie warsztatów
serwisowych z wszechstronnie wyszkolonymi specjalistami usunie ka
usterk .
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Rys historyczny, tradycja jako ci.
Zawarto katalogu.
Istotne informacje o agregatach pr dotwórczych ogólnego przeznaczenia (2,5 / 15 kVA)

HIGH PROTECTION – opis i specyfikacje agregatów
PROFILINE – opis i specyfikacje agregatów
TOPLINE – opis i specyfikacje agregatów
SPAWALNICZE – opis i specyfikacje agregatów
ECOLINE – opis i specyfikacje agregatów

OSPRZ T agregatów pr dotwórczych
DIN – opis i specyfikacje agregatów i ich wyposa enie

DIN KABLE – opis i specyfikacje produktów
DIN MASZTY I NAJA NICE – opis i specyfikacje produktów
DIN LATARKI – opis i specyfikacje produktów
MILITARYLINE – opis i specyfikacje agregatów
GROßGERÄTE – opis i specyfikacje agregatów stacjonarnych
VADEMECUM istotne i warte poznania informacje o agregatach pr dotwórczych

Katalog zawiera zdj cia produktów dost pnych w 2011. W zwi zku ze sta ym poszerzaniem naszej oferty, oraz modyfikacj
produkowanych wyrobów – do czasu opracowania kolejnej edycji katalogu g ównego o wszelkich nowo ciach jak i o wycofywanych
produktach b dziemy informowali Pa stwa na naszej stronie internetowej www.eisemann.com.pl oraz za po rednictwem ulotek
reklamowych i naszych doradców handlowych.
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Istotne informacje na temat agregatów pr dotwórczych ogólnego
przeznaczenia o mocy od 2,5 do 15 kVA
Szanowni Pa stwo
Agregaty pr dotwórcze EISEMANN produkowane s
w Gemmingen ko o Stuttgartu przez Metallwarenfabrik
Gemmingen GmbH.
Nasze produkty od zarania dziejów wyznaczaj
wiatowe
standardy we wszystkich grupach asortymentowych zespo ów
pr dotwórczych. Kluczem sukcesu jest konfiguracja gotowego
produktu wed ug ci le okre lonych oczekiwa u ytkowników.
Inne wymagania okre la u ytkownik b cy rzemie lnikiem
pracuj cym na budowie, a inne ratownik ze stra y po arnej,
którego agregat powinien zasili jednocze nie naja nic ,
urz dzenie dla s by medycznej oraz pomp . Inne oczekiwania
stawia indywidualny u ytkownik, posiadaj cy agregat dla
awaryjnego zasilenia gospodarstwa domowego a zupe nie inne stawia nam armia. Zespó naszych in ynierów dba, by agregaty
EISEMANN ka dego typu ju dzisiaj spe nia y wymagania przysz ci.
Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom klientów w uzasadnionych przypadkach firma mo e podj si zbudowania agregatu wed ug
indywidualnej specyfikacji klienta. Jest to mo liwe dzi ki wieloletniemu do wiadczeniu i ogromnej wiedzy naszych in ynierów.
AGREGATY PR DOTWÓRCZE EISEMANN, ZE WZGL DU NA PRZEZNACZENIE, DZIELIMY NA NAST PUJ CE GRUPY TOWAROWE:
HIGH PROTECTION IP-54
Agregaty tej grupy to urz dzenia bogato wyposa one, przeznaczone dla u ytkowników cywilnych, oczekuj cych najwy szej jako ci
generowanego pr du i bezpiecze stwa obs ugi w ka dych warunkach (IP-54).
PROFILINE IP-23
To grupa agregatów dla profesjonalnych rzemie lników, firm ochroniarskich, administratorów masztów
eksploatuj cych agregaty pr dotwórcze w pojazdach serwisowych.

telekomunikacyjnych,

SPAWALNICZE
To agregaty pr dotwórcze z wbudowanym modu em spawalniczym. Urz dzenia te spe niaj rol zarówno wysokiej klasy agregatu
pr dotwórczego jak i profesjonalnej w 100% cyklu spawarki dla profesjonalnych u ytkowników mi dzy innymi firm: budowlanych,
instalacyjnych, reklamy zewn trznej itp.
TOPLINE
Agregaty pr dotwórcze tej grupy przeznaczone s dla profesjonalnych u ytkowników stawiaj cych bardzo wysokie wymagania dla
jako ci pr du generowanego przez urz dzenia o niskiej emisji ha asu. Wszystkie nasze urz dzenia tej grupy opatrzone s emblematem
kitnego Anio a.
ECOLINE
Place budów, praca na drogach, w wykopach przez wiele godzin i bez przerwy, obci ane przez osoby „ rednio” dbaj ce o urz dzenia
skupione g ównie na realizacji zaplanowanego zadania – to warunki, którym sprosta mog tylko agregaty tej grupy.
DIN
To agregaty pr dotwórcze, lampy przeno ne, naja nice i przed acze na b bnach dla ratowników stra y po arnej oraz wsz dzie tam,
gdzie oczekiwana jest niezawodno , ergonomia i bezpiecze stwo, zarówno dla osób jak i mienia.
MILITARYLINE
Bezawaryjna praca róde pr du o idealnych parametrach to wymagania nowoczesnej armii XXI wieku. Najbardziej zaawansowana
elektronika w s bie bezpiecze stwa okre la parametry, jakim sprosta mo e tylko EISEMANN MILITARYLINE.

W celu podwy szenia walorów u ytkowych podstawowych
produktów nasza firma zach ca do stosowania oryginalnego
osprz tu EISEMANN. Tylko taki osprz t, w ciwie dobrany zarówno
do agregatu pr dotwórczego, potrzeb u ytkownika i warunków
eksploatacji, jest
gwarancj
bezpiecze stwa,
komfortu,
niezawodno ci i skuteczno ci.

W trosce o w ciwy dobór agregatu do Pa stwa oczekiwa
zach camy do zapoznania si z poni szymi wskazówkami lub
prosimy o bezpo redni kontakt z doradc technicznym firmy
EISEMANN.
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Istotne informacje na temat agregatów pr dotwórczych ogólnego
przeznaczenia o mocy od 2,5 do 15 kVA
ZASADY PRAWID OWEGO DOBORU AGREGATU PR DOTWÓRCZEGO EISEMANN DO ODBIORNIKA:
1. Urz dzenia z silnikiem elektrycznym ( / / falownik): moc agregatu wi ksza o 10% od pr du rozruchowego urz dzenia
(wg tabliczki znamionowej lub pomiaru)
2. Urz dzenia z silnikiem komutatorowym: moc agregatu wi ksza o 20% ni moc znamionowa silnika.
3. Grzejniki: Moc agregatu wi ksza o 20% od mocy znamionowej pod czonych grza ek.
4. O wietlenie arowe i sodowe: moc agregatu wi ksza o 20% od mocy znamionowej arówki.
5. Zasilacze, adowarki i UPS-y: moc agregatu wi ksza o 50% od mocy znamionowej pod czonych odbiorników.
6. Urz dzenia elektroniczne: moc agregatu wi ksza o 20% od mocy znamionowej odbiorników.
UWAGA! W CELU PRAWID OWEJ KONFIGURACJI ZESTAWU: AGREGAT PR DOTWÓRCZY – ODBIORNIK, NALE Y WYKONA POMIARY
ELEKTRYCZNE W MOMENCIE ROZUCHU ODBIORNIKÓW ORAZ W TRAKCIE PRACY POD MAKSYMALNYM OBCI ENIEM AGREGATU.
OCHRONA IP
Ka dy agregat pr dotwórczy EISEMANN, a zw aszcza pr dnica, posiada oznaczenie stopnia ochrony. Jest to informacja niezb dna, by
ciwie i bezpiecznie zaplanowa warunki eksploatacji urz dzenia (nie tylko agregatu pr dotwórczego!). Jak zatem rozszyfrowa
oznaczenie IP-XX podajemy poni ej.
Pierwsza cyfra oznaczenia IP-XX oznacza: stopie ochrony przed ingerencj (atakiem) obcych cia sta ych
0brak ochrony
1cia a obce o rednicy powy ej 50 mm
4- cia a obce o rednicy powy ej 1 mm
2cia a obce o rednicy powy ej 12 mm
5- ochrona przed py em zak ócaj cym prac
3cia a obce o rednicy powy ej 2,5 mm
6- ca kowita py oszczelno
Druga cyfra oznaczenia IP-XX oznacza: stopie ochrony przed bezpo rednim kontaktem z wod (zabryzganiem, strumieniem,
zalaniem fal )
0brak ochrony
4- tryskaj ca woda ze wszystkich kierunków
1pionowo spadaj ce krople wody
5- strumienie wody ze wszystkich kierunków
2zabryzganie wod pod k tem 15 od pionu
6- zalanie fal wody o znacznym nat eniu
3pryskaj ca sko nie woda do 60 od pionu
7- ochrona przed zanurzeniem na tak g boko , aby dolna
powierzchnia obudowy znajdowa a si 1 m pod wod a górna nie
mniej ni 0,15 m w czasie 30 minut.
Graficzna ilustracja porównania ochrony IP-23 i IP-54:
IP-23

IP-54

Ingerencja bezpieczna
Ingerencja niebezpieczna
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Istotne informacje na temat agregatów pr dotwórczych ogólnego
przeznaczenia o mocy od 2,5 do 15 kVA
BEZOBS UGOWA PR DNICA GENERATORÓW SYNCHRONICZNYCH EISEMANN
STOPIE OCHRONY IP-54
Zalety:
Pr dnica bezszczotkowa
Niska temperatura pracy pr dnicy dzi ki niskiemu pr dowi wzbudzania
Asymetria obci enia nie powoduje wzrostu napi cia na fazach mniej obci onych
Mo liwo zasilania odbiorników o ekstremalnie wysokim pr dzie rozruchowym
Perfekcyjna stabilno napi cia dzi ki AVR - digital
Stopie ochrony IP-54
Wady:
Brak.
.

Flasza (pokrywa) pr dnicy z
systemem uszczelnienia wa u

Uzwojenie zbudzenia (bez szczotek
glowych)

Aluminiowy korpus
z radiatorem
ysko kulkowe o wyd

onym czasie
eksploatacji

Przestrze mi dzy wirnikiem a stojanem
= 1 mm

Flasza (pokrywa) pr dnicy
ciasno zaci ni ta na korpusie
(obróbka termiczna)

Uzwojenie wirnika

Wentylator

Hermetyczne wyj cie kabli
na AVR i sekcj odbioru mocy

Podstawa

Uzwojenie stojana
Uzwojenie stojana

Cykl produkcji tych pr dnic w ca ci odbywa si w Metallwarenfabrik Gemmingen i oparty jest na
asnych patentach – technologia ta jest niedost pna dla konkurencji. Metallwarenfabrik Gemmingen
jest manufaktur posiadaj
mi dzy innymi: w asne biuro projektów, odlewni metali nie elaznych,
sztancowni oraz monta pakietów pr dnic i stojanów, wydzia obróbki metali, nawojowni , lusarni ,
lakierni proszkow , lini monta u agregatów, dzia testowania i kontroli jako ci.
Pr dnice tego typu znajduj zastosowanie w wi kszo ci agregatów pr dotwórczych grup HIGH
PROTECTION, TOPLINE oraz DIN.
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Istotne informacje na temat agregatów pr dotwórczych ogólnego
przeznaczenia o mocy od 2,5 do 15 kVA

SZCZOTKOWA PR DNICA Z PIER CIENIAMI LIZGOWYMI GENERATORÓW SYNCHRONICZNYCH EISEMANN
STOPIE OCHRONY IP-23
Zalety:
Prosta konstrukcja
atwy dost p do szczotkotrzymacza
Brak rotuj cych i sta ych podzespo ów elektronicznych
Stabilno napi cia zgodna z obowi zuj cymi normami

Szczotki w glowe
Uzwojenie stojana

ysko kulkowe
Pier cienie lizgowe

Transformator
Uzwojenie

Uzwojenie wirnika
Uzwojenie stojana

Wady:
Konieczno wymiany szczotek w glowych co
1000 godz. pracy
Asymetria obci enia powoduje wzrost
napi cia na fazach mniej obci onych

Szczeliny wylotowe
powietrza
ch odz cego

Wirnik

Wentylator

Uzwojenie stojana
Uzwojenie stojana

Szczeliny wlotowe powietrza
ch odz cego
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Istotne informacje na temat agregatów pr dotwórczych ogólnego
przeznaczenia o mocy od 2,5 do 15 kVA
Pr dnice tego typu znajduj zastosowanie w agregatach pr dotwórczych grupy PROFILINE i ECOLINE oraz SPAWALNICZYCH.

WYSOKA JAKO

TRADYCJ NIEMIECKIEGO PRODUKTU Z LOGO EISEMANN

Wzajemnie wspó pracuj ce modu y pomiarowe
i sterownicze

Bezobs ugowa bateria
wysokiej jako ci

Licznik czasu pracy
agregatu
Wy cznik
termiczny

Cyfrowy regulator
AVR
Stacyjka na kluczyk (wersja E)
Sekcja bezpieczników
automatycznych
Gniazda odbioru mocy: 230V i 400V
Indywidualne rozwi zania uwzgl dniaj ce najdrobniejsze detale
Pracownicy dzia ów rozwoju i konstrukcyjnego przedsi biorstwa pracuj w cis ym kontakcie z zamawiaj cymi, przez co nabyli
ogromne do wiadczenie we wdra aniu ci gle rosn cych wymaga klientów, w produkowanych urz dzeniach. Do wiadczeni
specjali ci naszej firmy produkuj niezawodne urz dzenia odpowiadaj ce potrzebom wspó czesnego rynku.
Agregaty pr dotwórcze serii High Protection i Profiline zapewniaj nadzwyczajnie wysok jako pr du przemiennego. Dlatego, do
generatorów EISEMANN mo na pod cza takie odbiorniku, z którymi nie mog poradzi sobie zwyk e agregaty pr dotwórcze
o identycznych parametrach podanych na tabliczkach znamionowych. Gwarancj jako ci na wiele lat u ytkowania jest niezawodny
serwis, w ka dym momencie i miejscu u ytkowania.
Jako produkcji
Dzi ki w asnej opatentowanej produkcji MG wysokoci nieniowych odlewów aluminiowych, pakiety magnetyczne ze obieniami
o specjalnej geometrii, uzwojenia stojana i wirnika z wysokiej jako ci elektrotechnicznej stali, która poddawana jest ró nym
procesom obróbki termicznej. Zastosowanie technologii opartej na osi gni ciach XXI wieku pozwala stworzy wysokowydajne
profesjonalne generatory synchroniczne. Tradycyjna niemiecka jako produkcji i nasze osi gni cia w opracowaniu generatorów
pozwoli y Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH zosta wiatowym liderem w produkcji agregatów pr dotwórczych z generatorami
synchronicznymi ze stopniem ochrony IP 54.
Bezpiecze stwo i funkcjonalno obs ugi
Bezpiecze stwo w agregatach EISEMANN zaczyna si w komputerze konstruktora MG. I tak:
Akumulatory rozruchowe zabudowuje si w obudowie sekcji odbioru mocy lub w solidnie zabezpieczonych specjalnych
schowkach „switch box”. Dzi ki temu bateria jest chroniona przed przypadkowym zwarciem i uszkodzeniami mechanicznymi
w transporcie lub eksploatacji.
Uk ady elektroniczne stanowi zwarte, odporne na ekstremalnie niebezpieczne wibracje, zawilgocenie, pr dy b dz ce
na zawilgoconych i pokrytych kurzem elementach.
Modu y elektroniczne, wed ug w asnych opracowa , bezb dnie funkcjonuj z zakresie temperatur -30/+40°C.
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Istotne informacje na temat agregatów pr dotwórczych ogólnego
przeznaczenia o mocy od 2,5 do 15 kVA
Modu owe uk ady elektroniczne, zaprojektowane i wykonane s w taki sposób, e mo na je rozbudowywa wed ug oczekiwa
zamawiaj cego (na specjalne zamówienie)
Aby podnie bezpiecze stwo i funkcjonalno nasze agregaty pr dotwórcze mo na rozbudowa o:
BLC – uk ad zasilania awaryjnego z kontrol dostawy energii elektrycznej,
FFS – zdalnie sterowany rozruch oraz zatrzymanie agregatu pr dotwórczego,
UBC – wielofunkcyjny komputer pok adowy,
GW 308 – kontrola stanu izolacji. Przebicie skutkuje alarmem i od czeniem napi cia na odbiorniki.
FI – uziemienie z wy cznikiem ró nicowym.

OHV

TECHNOLOGIA SUPER SILENT

Do produkcji agregatów pr dotwórczych EISEMANN wykorzystuje si tylko najwy szej jako ci elementy wytwarzane przez
czo owych wiatowych producentów. Jest to dobra praktyka, lecz i tu EISEMANN podnosi poprzeczk jako ci produktów. Efektem
tych stara jest opracowanie przez naszych in ynierów istotnych (ni ej opisanych) modyfikacji, znacznie poprawiaj cych ywotno
jak i parametry u ytkowe silników.

Toksyczno
spalin odpowiada
najsurowszym
wymaganiom
toksyczno ci:
California Air
Resources Board

Odchylony od pionu
cylinder:
oszcz dno oleju o
50%, paliwa o 20%

Automatyczny
zawór paliwa

Wysokiej jako ci
umik o okresie
eksploatacji równej
ywotno ci silnika

Czujnik poziomu
oleju
Elektrostart

Powi kszony
wysokowydajny filtr
powietrza z
mo liwo ci instalacji
LVH 25 (podgrzewacz
powietrza)

Ssanie
automatyczne
Super ciche silniki Honda z górnym rozmieszczeniem zaworów (OHV)

Zalety:
Niezwykle d ugi okres eksploatacji dzi ki tulejowaniu bloków silnika ( tuleje cylindra wykonane s ze specjalnego szarego
eliwa ) oraz dzi ki super wytrzyma ym LONG LIFE
yskom. Szare eliwo, w kontakcie ze specjalnie przygotowanymi
pier cieniami t oków, tworz idealnie wspó pracuj cy zespó . G ówne zalety takiego rozwi zania, to o 100% d sza
ywotno silnika.
Mo liwo pracy przy k tach nachylenia terenu do 35°.
Zabezpieczenie automatyczne – zatrzymanie pracy silnika przy przekroczeniu minimalnego stanu oleju
w misie.
Zwi kszone wymiary filtra powietrznego i t umika spalin przyczyniaj si do poprawy komfortu pracy silnika. G ówne zalety
takiego rozwi zania to znaczne obni enie zu ycia paliwa oraz obni enie emisji ha asu do rodowiska.
Pochylenie (inne ni w standardzie) cylindra i górne po enie zaworów zapewniaj : 50% oszcz dno oleju, 20% oszcz dno
paliwa.
Automatyczny zawór paliwa i nap d zasuwy powietrznej (ssanie) Zaleta: brak mo liwo ci b dnego ustawienia ssania w trakcie
rozruchu silnika, eliminuje prac silnika na „pozostawionym ssaniu”.
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Istotne informacje na temat agregatów pr dotwórczych ogólnego
przeznaczenia o mocy od 2,5 do 15 kVA

UBC 400

UNIWERSALNY KOMPUTER POK ADOWY

Praktyczne zastosowanie:
Przyjazny interfejs u ytkownika sprawia, e obs uga komputera UBC jest bardzo atwa. Wy wietlacz LCD wskazuje okres, jaki
pozostaje do najbli szego przegl du, co pozwala na w ciw konserwacj agregatu nawet wtedy, gdy agregat u ywaj ró ne
brygady lub osoby. Funkcja ta jest bardzo przydatna przy wypo yczaniu sprz tu.
Wy wietlacz po naci ni ciu na jeden z dwóch przycisków wskazuje: rezerw mocy do wykorzystania, ca kowite obci enie
agregatu z podzia em obci enia na fazy. Us uga szczególnie wa na przy pod czeniu wielu ró nych odbiorników do jednego
agregatu pr dotwórczego.
Zalety:
Wy wietlacz pozwala na kontrol 20 parametrów pracy agregatu. Takich mo liwo ci do tej pory nie zapewnia aden inny wska nik.
Konstrukcja modu u mo liwa jest dzi ki zastosowaniu, specjalnie opracowanego dla potrzeb MG, najnowszego mikroprocesora.
W uniwersalny komputer pok adowy UBC 400 mog by wyposa one ró ne agregaty pr dotwórcze EISEMANN.
Poni ej prezentujemy niektóre wy wietlane parametry:
Napi cie fazowe
N- L1, N-L2, N-L3
Napi cie liniowe
L1-L2, L2-L3, L3-L1
Pr d na ka dej fazie
L1, L2, L3
czny pr d
A
Cz stotliwo
Hz
Moc wyj ciowa na faz w kW
L1, L2, L3
Ca kowita moc
kW
Licznik czasu eksploatacji
godz.
Wska nik czasu do serwisu godz.
Data i godzina
Wska nik serwisu mo e by zaprogramowany indywidualnie do ka dego agregatu pr dotwórczego
Funkcjonalno :
Wszystkie zbierane przez UBC 400 informacje s przekszta cane na dane cyfrowe przez wysokiej klasy procesor. Analizy s obliczane
przez specjalne oprogramowanie steruj ce mikroprocesorem. Klawisze sterowania podaj warto wska nika.
Opcja dost pna dla agregatów HIGH PROTECTION.
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Istotne informacje na temat agregatów pr dotwórczych ogólnego
przeznaczenia o mocy od 2,5 do 15 kVA
FFS 100

ZDALNIE STEROWANY ROZRUCH I STOP AGREGATU
Zalety:
Agregat mo e by w ka dym momencie dopasowany do Technologii Super Silent OHV.
Ma y rozmiar podr cznego nadajnika sprawia, e jest on bardzo praktyczny, mo emy go
zabra w ka de miejsce.
Funkcjonalno :
Agregaty wyposa one w FFS 100 w zale no ci od pozycji agregatu mog by uruchamiane
oraz zatrzymywane z dystansu si gaj cego 300 metrów. Zdalne sterowanie pracuje na
bezawaryjnej cz stotliwo ci 433 MHz.
Praktyczne zastosowanie:
ycie w miejscach budowy przy pracy na wysoko ci lub w wykopie gdy agregat znajduje
si na poziomie „0” lub jest umieszczony na samochodzie serwisowym. FFS 100 znacznie
poprawia
komfort
i bezpiecze stwo w pracy. Szybkie zdalne wy czenie agregatu pr dotwórczego w
ekstremalnych warunkach mo e uratowa ycie osób b cych pod napi ciem w wyniku
przebicia izolacji.
Agregat mo e by uruchamiany oraz zatrzymywany za pomoc klawisza pilota nawet z 3
pi tra!

Dost pne dla agregatów z elektrostartem

LVH 25 PODGRZEWANY FILTR ZASYSANEGO POWIETRZA
Zalety:
Umo liwia bezproblemowy rozruch agregatu pr dotwórczego EISEMANN przechowywanego w nieogrzewanych pomieszczeniach
przy bardzo niskich temperaturach otoczenia. Nawet ca kowicie zamro ony (-40°C) agregat pr dotwórczy wyposa ony w LVH 25
mo na atwo uruchomi .. LVH 25 zapobiega oblodzeniu ga nika nawet w ekstremalnie niskich temperaturach pracy. Agregaty
pr dotwórcze EISEMANN mog by bezproblemowo eksploatowane w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, wsz dzie tam
gdzie inne tego typu urz dzenia s kompletnie nieprzydatne.
Funkcjonalno :
Podgrzewany filtr ogrzewa zasysane do silnika powietrze. Specjalny sensor kontroluje temperatur zasysanego powietrza i steruje
rezystorem. Dioda na zewn trznej obudowie filtra powietrza sygnalizuje wieceniem prac systemu LVH 25.
Praktyczne zastosowanie:
Stosuje si w systemach zasilania awaryjnego oraz przy agregatach pracuj cych w ekstremalnie niskich temperaturach.

Dost pne dla agregatów z elektrostartem HIGH PROTECTION i PROFILINE
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Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze

HIGH PROTECTION:

HIGH PROTECTION

Bezpiecze stwo i zaufanie w profesjonalnym u ytkowaniu
Nowoczesne silniki benzynowe i wysokopr ne (Diesel) charakteryzuj si du sprawno ci
i wydajno ci przy niskim zu yciu paliwa. Nasze produkty HIGH PROTECTION wyznaczaj
jeszcze wy sze standardy jako ci dla jednostek nap dowych. Sprawi o to, e u ytkownicy
agregatów pr dotwórczych EISEMANN bez zastrze
potwierdz ponad 100% d szy okres
eksploatacji naszych agregatów w stosunku do podobnych urz dze innych znanych
producentów. Wyrafinowana technologia produkcji bezszczotkowych pr dnic synchronicznych
IP-54 sprawia, e nasze agregaty pr dotwórcze HIGH PROTECTION mog by wykorzystane do
wszelkich odbiorników energii elektrycznej. Zastosowanie du ych zbiorników (z mo liwo ci
rozbudowania) paliwa sprawia, e nasze agregaty mog pracowa znacznie d ej bez ni inne.
W agregatach pr dotwórczych mog by zamontowane wy czniki ró nicowopr dowe i
modu y GW 308 w celu zapewnienia najwy szych standardów BHP. Kwalifikuje to stosowanie
naszych agregatów, jako róde energii elektrycznej pracach prowadzonych w szczególnie
niebezpiecznych miejscach jak:
W ruroci gach, gdzie jest brak mo liwo ci uziemienia
Pod ziemi (w wykopach) lub na rusztowaniach, gdzie w ka dej chwili mo na uszkodzi
pow ok izolacyjn przewodów elektrycznych odbiorników.
Sta a kontrola izolacji GW 308 umo liwia testowanie przy czonych odbiorników a w przypadku
uszkodzenia izolacji od cza napi cie w uszkodzonym obwodzie. Takie rozwi zanie jest
obowi zkowe przy wykonywaniu prac pod ziemi i w ruroci gach.
Nasze agregaty HIGH PROTECTION cechuje wysoki poziom bezpiecze stwa osób i mienia,
a dost pne pozycje wyposa enia opcjonalnego znacznie podnosz atrakcyjno naszych
wyrobów.
Wysoka wydajno agregatów, niski poziom toksyczno ci spalin, niskie zu ycie paliwa oraz
bardzo d ugi okres eksploatacji – to podstawowe standardy agregatów pr dotwórczych
EISEMANN HIGH PROTECTION.

Made in Germany

EISEMANN HIGH PROTECTION

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 1~
Napi cie 1~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6
(przy spadku napi cia do 20%)
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

IP 54

VA
kW
V
A
A

H 2801 (083 260)
2 500 ( cos = 1,0)
2,5
230
11
11

H 2901 (087 291)
2 500 (cos = 0,8)
2,0
230
10,9
10,9

A

11,5

17

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Asynchroniczna
54
Mitsubishi GT 600 OHV
1
3000
Benzyna bezo owiowa
0,6
3,3
Powietrze/powietrze
13
9,5 (1,4 ltr/h)
45
570 x 440 x 450
96
68
Rewersyjny link szarpaka

50
Synchroniczna + AVR
54
HONDA GX200 OHV-Tech Low Noise
1
3000
Benzyna bezo owiowa
0,6
3,8
Powietrze/powietrze
10
8,5 (1,2 ltr/h)
58
655 x 470 x 510
96
68
Rewersyjny link szarpaka

EISEMANN
Wszystkie
agregaty
pr dotwórcze
EISEMANN projektowane s z my
o
zagwarantowaniu
u ytkownikom
i
odbiornikom
maksimum
jako ci
i bezpiecze stwa. Dok adamy stara by
standardy wyznaczane przez mark
EISEMANN nigdy nie zawiod y. Nie bez
znaczenia dla nas jest równie jako pracy
i ywotno odbiorników. Dlatego nigdy
nie konkurujemy z cen , lecz jako ci .

EISEMANN H 2801
To doskona y agregat pr dotwórczy
przeznaczony dla u ytkowników,
którzy potrzebuj ma ego, lekkiego
urz dzenia o
redniej mocy,
generuj cego pr d o bardzo
dobrych parametrach. Ten agregat
z pewno ci zaspokoi ich potrzeby,
a w bardzo ci kich warunkach
eksploatacyjnych poka e swoje
walory a przypadkowe przebicie
izolacji i zwarcie w przewodach
natychmiast
wy czy
obwód
wzbudzenia by zapobiec tragedii.

EISEMANN H 2901
Agregat
z
„podrasowanym”
silnikiem
OHV-Tech
przygotowanym dla agregatów
EISEMANN. Skonstruowany z my
o u ytkownikach oczekuj cych
urz dze
generuj cych energi
elektryczn
o
idealnych
parametrach niezale nie od rodzaju
przy czonego odbiornika. Agregat
wyposa ono sekcj bezpieczników,
licznik motogodzin pracy, w asnej
produkcji pr dnic synchroniczn z
AVR opracowanym przez naszych
in ynierów.

ZASTOSOWANIE: wietlenie, odbiorniki elektroniczne, adowarki, zasilacze, grzejniki. Elektronarz dzia z silnikami komutatorowymi
i indukcyjnymi. Wyposa enie samochodów serwisowych i demonstracyjnych. Zasilanie pieców centralnego ogrzewania ( w
przypadku pieców gazowych konieczno w ciwej konfiguracji agregatu z typem sieci. Gniazda agregatów EISEMANN pod czone
w systemie „IT”.
(w przypadku pieców gazowych konieczno w ciwej konfiguracji z typem sieci)
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EISEMANN HIGH PROTECTION

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

IP 54

VA
VA
kW
kW

H 4401/H 4401E (087 441/087 442)
3 500 (cos = 0,8)
2,8

H 5400/H 5400E (087 541/087 542)
4 500 (cos = 0,8)
3 800 (cos = 1,0)
3,6
3,8

Napi cie 1~/3~

V

230

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A
A

15,2
15,2

6,5
16,0
16,0

A

27 (230V)

11/24

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna + AVR
54
HONDA GX270 OHV-Tech Super Silent
1
3000
Benzyna bezo owiowa
1,1
5,4
Powietrze/powietrze
20
12,5 (~1,6 ltr/h)
90 / 98 wersja E
740 x 500 x 530
96
70
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

50
Synchroniczna + AVR
54
HONDA GX270 OHV-Tech Super Silent
1
3000
Benzyna bezo owiowa
0,6
5,4
Powietrze/powietrze
20
12 (~1,7 ltr/h)
90 / 98 wersja E
740 x 500 x 530
96
70
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

EISEMANN
Wszystkie
agregaty
pr dotwórcze
EISEMANN projektowane s z my
o
zagwarantowaniu
u ytkownikom
i
odbiornikom
maksimum
jako ci
i bezpiecze stwa. Ponadto specjalnie
opracowane
silniki
OHV,
bogate
standardowe
wyposa enie
naszych
agregatów HIGH PROTECTION sprawia, e
ytkowanie ich jest proste i bezpieczne.

EISEMANN H 4401
Agregat zbudowany zosta dla
ytkowników
poszukuj cych
urz dzenia generuj cych ~1 fazow
energi
elektryczn
o du ym
ampera u, idealnych parametrach
niezale nie od czasu pracy i rodzaju
przy czonego odbiornika. Dlatego
agregat wyposa ono go w AVR
sekcj bezpieczników, licznik godzin
pracy i gniazdo CEE 16A dla
pod czenia np.~1 fazowego pieca
akumulacyjnego.

EISEMANN H 5400
Agregat zbudowany zosta dla
ytkowników
poszukuj cych
urz dzenia generuj cych ~3 fazow
energi
elektryczn
o du ym
ampera u, idealnych parametrach
niezale nie od czasu pracy i rodzaju
przy czonego odbiornika. Dlatego
agregat wyposa ono go w AVR
sekcj bezpieczników, licznik godzin
pracy i gniazdo CEE 16A dla
pod czenia np. ~3 fazowego pieca
akumulacyjnego.

ZASTOSOWANIE:
wietlenie, elektronika, grzejniki, wszelkie elektronarz dzia. Wyposa enie samochodów serwisowych
i demonstracyjnych. Zasilanie pieców centralnego ogrzewania (w przypadku pieców gazowych konieczno w ciwej konfiguracji z
typem sieci agregatu „IT”) Uk ad automatycznego zasilania awaryjnego 3~ (tylko dla wersji „E” z automatyk BLC
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EISEMANN HIGH PROTECTION

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

IP 54

VA
VA
kW
kW

H 6400D/H 6400DE (083 651/831 652)
5900 (cos = 0,8)
5300 (cos = 1,0)
4,7
5,3

H 7400/H 7400 E (087 741/087 742)
6000 (cos = 1,0)
5000 (cos = 1,0)
6,0
5,0

Napi cie 1~/3~

V

230/400

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A
A

8,5
23,0
16,0

9,0
22,5
16,0

A

13/50

40/50

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Asynchroniczna
54
Hatz 1B40
1
3000
Diesel
1,5
6,2
Powietrze/powietrze
5,0
3,5
122 / 132 wersja E
740 x 500 x 530
100
72
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

50
Synchroniczna + AVR
54
Honda GX390 OHV-Tech Super Silent
1
3000
Benzyna
1,3
7,5
Powietrze/powietrze
20
8,5
108 / 117 wersja E
740 x 500 x 530
97
69
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

EISEMANN HIGH PROTECTION.
Wysoka wydajno agregatów, pr d o
normatywnych parametrach niezale nie
od rodowiska pracy, niski poziom
toksyczno ci spalin, niskie zu ycie paliwa
oraz bardzo d ugi okres eksploatacji – to
podstawowe
standardy
agregatów
pr dotwórczych tej klasy wyposa onych
w specjalnie przygotowane silniki OHV.
Warto spojrze na ofert markowego
osprz tu, co znacznie uatrakcyjnia nasz
produkt na tle konkurencji. Sprawd nas!

EISEMANN H 6400D
Agregat zbudowany zosta dla
profesjonalnych
u ytkowników
dzia aj cych w terenie, którzy
poszukuj
urz dze
zasilanych
olejem nap dowym podobnie jak
wi kszo urz dze u ywanych na
wielkich
budowach.
Agregat
wytwarza ~3 fazow
energi
elektryczn o du ym ampera u,
doskona ych parametrach, nawet
przy ekstremalnych przeci eniach.

EISEMANN H 7400
Agregat, który zaspokoi najbardziej
wymagaj cego
u ytkownika.
Zwarta budowa, ochrona IP-54,
du y zbiornik paliwa z wska nikiem
ilo ci, mocny silnik z cylindrem z
szarego eliwa to tylko niektóre
zalety agregatu EISEMANN H7400.
Generuj cy ~3 fazow energi
elektryczn o du ym ampera u,
idealnych parametrach niezale nie
od warunków pracy agregat to
dobra inwestycja na wiele lat.

ZASTOSOWANIE:
wietlenie, elektronika, grzejniki, wszelkie elektronarz dzia. Wyposa enie samochodów serwisowych
i demonstracyjnych. Zasilanie pieców centralnego ogrzewania (w przypadku pieców gazowych konieczno w ciwej konfiguracji z
typem sieci agregatu „IT”) Uk ad automatycznego zasilania awaryjnego 3~ (tylko dla wersji „E” z automatyk BLC
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EISEMANN HIGH PROTECTION

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

IP 54

VA
VA
kW
kW

H 1000/H 10000E (087 903/087 904)
9700 (cos = 0,8)
7400 (cos = 0,8)
7,8
5,9

H 13000E (087 134)
13000 (cos = 0,8)
9700 (cos = 1,0)
10,4
7,8

Napi cie 1~/3~

V

230/400

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A
A

14,0
32,0
16,0

18,6
42,0
16,0

A

25/45

28/55

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna + AVR
54
B&S 350442/350447
2
3000
Benzyna bezo owiowa
1,7
12,1
Powietrze/powietrze
20 (2x10)
7
104 / 108 wersja E
790 x 550 x 650
98
70
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

50
Synchroniczna + AVR
54
B&S 380447
2
3000
Benzyna bezo owiowa
1,7
13,8
Powietrze/powietrze
20 (2x10)
5,7
130
790 x 550 x 650
98
70
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

EISEMANN
Wymagania jako ciowe produktów z
etykiet „Wyprodukowano w Niemczech”
stawiaj przed mark EISEMANN ogromn
presj
budowania produktów tylko
najwy szej jako ci by nie zawie
oczekiwa naszych klientów na ca ym
wiecie. Jak powszechnie wiadomo –
kontrola jest podstaw zaufania, wi c
agregaty pr dotwórcze EISEMANN w
trakcie produkcji wielokrotnie przechodz
ró norodne testy jako ciowe.

EISEMANN H 10000
Przeno ny agregat, który mo e
stanowi
ród o
energii
elektrycznej dla zintegrowanego
stanowiska pracy wyposa onego w
sprz t komputerowy, biurowy,
pomiarowy,
telekomunikacyjny
nas uchowy
oraz
urz dzenia
wyposa one w silniki jak pompy,
wentylatory, klimatyzatory czy
spawarki. Posiadaj c ten agregat
mo emy by spokojni – pr d ~3
fazowy po 14A na fazie – to aden
problem

EISEMANN H 13000
Tam, gdzie inne agregaty odmówi y
pos usze stwa EISEMANN jest we
ciwym czasie i miejscu. Agregat
pr dotwórczy w wersji przeno nej,
H13000 bez problemów zasili
sprz t komputerowy, kontrolnopomiarowy, pompy, wentylatory,
klimatyzatory, zgrzewarki rur PCV
czy nowoczesne zaawansowane
technologicznie
spawarki.
Posiadaj c H13000 mo emy by
spokojni – pr d ~3 fazowy po 19A
na fazie – to aden problem

ZASTOSOWANIE:
wietlenie, elektronika, grzejniki, wszelkie elektronarz dzia. Wyposa enie samochodów serwisowych
i demonstracyjnych. Zasilanie pieców centralnego ogrzewania (w przypadku pieców gazowych konieczno w ciwej konfiguracji z
typem sieci agregatu „IT”) Uk ad automatycznego zasilania awaryjnego 1~ (tylko dla wersji „E” z automatyk BLC
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WYPOSA ENIE AGREGATÓW HIGH PROTECTION

NAZWA

Nr kat.

H2801

H2901

X
X
X

X
X
X

H4401
H4401E

H5400
H5400E

H 6400 D
H 6400 DE

H 7400
H7400E

H 10000
H10000E

H13000E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

Gniazdo ~1 Schuko kryte 16A
Gniazdo ~1 CEE kryte 16A
Gniazdo ~1 CEE kryte 32A
Gniazdo ~3 CEE 16A

X
X

X
X

Zewn trzny wska nik poziomu paliwa
Wy cznik silnika przy niedoborze oleju
Termiczne zabezpieczenie generatora
Licznik motogodzin pracy

X

Zestaw narz dzi serwisowych

X
X
X

Bateria rozruchowa dla wersji „E”
Sekcja bezpieczników automatycznych
Automatyczna regulacja V/Hz (AVR)

X

Szybkie Wy czenie pr dnicy (zwarcie)

metalowy spalin 2,5 m

X

X

X
X

X
X

X

X
X

004 872

Adapter w a spalin

004 878

Adapter w a spalin

004 887

Adapter w a spalin

004 880

metalowy do odpr. spalin 1,5 mb.

X
X

X
X
X

X
X

004 890

Adapter w a spalin

004 897

Zestaw uziemiaj cy agregat

008 250

Pilot FFS do zdalnego START/STOP

008 252

Uniwersalny komputer pok adowy UBC

008 254

Podgrzewany filtr powietrza LVH

008 256

Maszt o wietleniowy teleskop 4,5 m

008 510

Zestaw uchwytów do podwieszania

011 643

Zestaw jezdny do transportu ko owego

016 970

Zewn trzna kontrola izolacji GW308

018 520

Zewn trzna kontrola izolacji GW308

018 521

Zestaw uchwytów no nych

000 566

Automatyka BLC100 ~1 (START/STOP)

988 311

Automatyka BLC100 ~3 (START/STOP)

988 312

Automatyka BLC100 ~3 (START/STOP)

988 313

Automatyka BLC100 ~3 (START/STOP)

988 314

Automatyka BLC100 ~3 (START/STOP)

988 315

Zestaw jezdny do transportu ko owego

088 594

Manualne za czenie rezerwy MNU

988 330

Manualne za czenie rezerwy MNU

988 331

Manualne za czenie rezerwy MNU

988 332

Gniazdo ~1/16A hermetyczne IP-67

903 051

Gniazdo ~3/16A hermetyczne IP-67

903

Dodatkowy zbiornik paliwa 150 ltr

023 963

Dodatkowy zbiornik paliwa 50 ltr

023 995

Dodatkowy zbiornik paliwa 100 ltr

023 998

Zestaw monta owy dod. zbiornika pal.

023 994

- wyposa enie standardowe (1,2 szt.),

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

- dost pna opcja, X – wyposa enie niedost pne, brak kompatybilno ci
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Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze

PROFILINE

PROFILINE: Mobilne i wydajne ród o energii wsz dzie, gdzie tego oczekuj profesjonali ci.
Dzi ki wypracowanym standardom niezawodno ci i w ciwemu doborowi do odbiorników
agregaty pr dotwórcze EISEMANN PROFILINE zawsze spe niaj oczekiwania w profesjonalnej
eksploatacji. Mobilne i doskonale wyko czone w dowolnym miejscu pracy zapewni Pa stwu
niezb dn energi elektryczn . Pojemny zbiornik na paliwo gwarantuje nieprzerwan prace
generatora do 12 godzin bez tankowania. Silniki agregatów PROFILINE zarówno iskrowe jak
i wysokopr ne charakteryzuj si du sprawno ci i relatywnie nisk uci liwo ci dla
rodowiska – co uzyskali nasi in ynierowie odpowiednio modyfikuj c typowe rozwi zania.
Silniki Diesla wyposa one s w urz dzenia dekompresyjne zapewniaj ce atwe uruchomienie
silnika.
Dzi ki trwa ej konstrukcji pr dnic agregaty PROFILINE niezawodnie pracuj nawet w
najbardziej surowych warunkach eksploatacji – to jedna podstawowych zalet agregatów
pr dotwórczych tej grupy.
Zalety agregatów pr dotwórczych
Ekonomiczno , niska toksyczno spalin, d ugi okres eksploatacji.
atwiony rozruch zimnego silnika Diesla
Elektrostart (w wersji E)
Wyd ony czas nieprzerwanej pracy (do 12 godzin) dzi ki pojemnemu zbiornikowi paliwa
z wbudowanym czujnikiem poziomu paliwa.
Zwarta, stabilna konstrukcja ograniczona emisja drga .
Zgodno z wymaganiami CE.

Made in Germany

EISEMANN PROFILINE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 1~
Napi cie 1~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
0,6 (przy spadku napi cia
230V o 20%)
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

cos

IP 23

VA
kW
V
A

P 2401 D (083 241)
2000 (cos = 1,0)
2,0
230
8,7

P 4401D/P 4401DE (083 443/083 444)
3300 (cos = 1,0)
3,3
230
14,4

A

8,7

14,4

A

10

14,4

Hz
Typ
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna
23
Hatz 1B20
1
3000
Diesel
0,9
3,1
Powietrze/powietrze
3
5
58
740 x 500 x 530
100
72
Rewersyjny link szarpaka

50
Synchroniczna
23
Hatz 1B30
1
3000
Diesel
1,1
4,6
Powietrze/powietrze
5
6,6
75 / 82 wersja „E”
740 x 500 x 530
100
72
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

EISEMANN
Nasze produkty od zarania dziejów
wyznaczaj
wiatowe standardy we
wszystkich grupach asortymentowych
zespo ów
pr dotwórczych.
Kluczem
sukcesu jest konfiguracja gotowego
produktu wed ug
ci le okre lonych
oczekiwa u ytkowników. Katalog ten ma
pomóc
w
doborze
agregatu
pr dotwórczego i osprz tu do potrzeb
ytkownika.

EISEMANN P 2401D
To wietny agregat pr dotwórczy
przeznaczony dla u ytkowników,
którzy potrzebuj ma ego, lekkiego
urz dzenia
niewielkiej
mocy,
generuj cego pr d do zasilenia
elektronarz dzi lub o wietlenia.
Urz dzenie
wyposa one
w
doskona y silnik zasilany olejem
nap dowym to w nie to – czego
potrzebuj
profesjonali ci
prowadz cy prace wyko czeniowe
ywaj c drobnych elektronarz dzi,
adowarek czy kamer inspekcyjnych.

EISEMANN P 4401D
To bardzo dobre rozwi zanie
zasilania niezale nego dla tych,
profesjonalistów, którzy potrzebuj
ma ego,
lekkiego
urz dzenia
niewielkiej mocy, generuj cego
pr d do zasilenia elektronarz dzi,
wietlenia
czy
przyrz dów
pomiarowych. Agregat wyposa ono
w doskona y silnik zasilany olejem
nap dowym to w nie to, czego
potrzebuj profesjonali ci.

ZASTOSOWANIE:
wietlenie, adowarki, elektronika, drobne elektronarz dzia. Wyposa enie samochodów serwisowych
i demonstracyjnych. Zasilanie pieców centralnego ogrzewania, w przypadku pieców gazowych konieczno w ciwej konfiguracji
agregatu z typem sieci. Gniazda agregatów EISEMANN pod czone s w systemie IT.
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EISEMANN PROFILINE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 1~
Napi cie 1~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
0,6 (przy spadku napi cia
230V o 20%)
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

cos

IP 23

VA
kW
V
A

P 4401/P 4401E (083 441/083 442)
3400 (cos = 1,0)
3,4
230
14,8

P 7401/P 7401E (083 743/083 744)
6450 (cos = 1,0)
6,5
230
28

A

14,8

28

A

14,8

45

Hz
Typ
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna
23
Honda GX 270 OHV-Tech Super Silent
1
3000
Benzyna bezo owiowa
1,1
5,4
Powietrze/powietrze
20
12,5
70 / 82 wersja „E”
790 x 500 x 530
96
70
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

50
Synchroniczna
23
Honda GX 390 OHV-Tech Super Silent
1
3000
Benzyna bezo owiowa
1,3
7,5
Powietrze/powietrze
20
8
95,5 / 104,5 wersja „E”
740 x 500 x 530
97
70
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

EISEMANN
EISEMANN
PROFILINE
to
grupa
agregatów pr dotwórczych z bardzo
szerok ofert osprz tu.
Dla profesjonalistów to ród o energii,
której
w nie
oni
otrzebuj .
Skonstruowali my te agregaty z my
o rzemie lnikach, firmach ochroniarskich,
administratorach sieci komputerowych
i serwisach technicznych korzystaj cych
z pojazdów serwisowych. Opracowane
przez naszych specjalistów modyfikacje
standardowych silników OHV znacznie
podnosz
walory stosowanych do
produkcji jednostek nap dowych.

EISEMANN P 4401
Ten agregat to doskona e narz dzie
dla tych, którzy pracuj c u ywaj
zarówno typowych elektronarz dzi,
ma ych nowoczesnych spawarek
inwertorowych, jak i solidnego
wietlenia stanowiska pracy. Takie
nie warunki to doskona y
poligon dla agregatu EISEMANN
PROFILINE P4401. Doposa enie go
w maszt o wietleniowy, zestaw
jezdny i urz dzenie nadzoruj ce
skuteczno izolacji GW308 sprawi,
e mo emy pracowa w ka dych
warunkach.

EISEMANN P 7401
Agregat o mocy powy ej 6 kVA to
nieodzowny element wyposa enia
technicznego tych, którzy pracuj c
ywaj
zarówno
ci kich
elektronarz dzi,
nowoczesnych
spawarek
inwertorowych,
jak
i solidnego o wietlenia stanowiska
pracy. Te wszystkie wymagania
spe ni z nawi zk
EISEMANN
PROFILINE P7401. Doposa enie w
maszt o wietleniowy, zestaw jezdny
i urz dzenie GW308 sprawi, e
mo emy pracowa
w ka dych
warunkach.

ZASTOSOWANIE:
wietlenie, adowarki, elektronika, elektronarz dzia i maszyny ~1 fazowe. Wyposa enie samochodów
serwisowych i demonstracyjnych. Zasilanie pieców centralnego ogrzewania, w przypadku pieców gazowych konieczno w ciwej
konfiguracji agregatu z typem sieci. Gniazda agregatów EISEMANN pod czone s w systemie „IT”. Z wbudowanym BLC doskona e
ród o zasilania awaryjnego dla domu, sklepu czy innego obiektu, gdzie wymagane jest sta e zasilanie w energi elektryczn .
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EISEMANN PROFILINE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

IP 54

VA
VA
kW
kW

P 9901DE (083 991)
10000 (cos = 1,0)
10,0

P 9900DE(083 990)
9700 (cos =1,0)
5500 (cos = 1,0)
9,7
5,5

Napi cie 1~/3~

V

230

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A
A

41,0
16,0

14,4
24,0
16,0

A

64

25/32

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna + AVR
54
Lombardini 25LD425
2
3000
Diesel
1,8
12,5
Powietrze/powietrze
20
8,5
179
900 x 645 x 615
98
78
Elektrostart

50
Synchroniczna + AVR
54
Lombardini 25LD425
2
3000
Diesel
1,8
12,5
Powietrze/powietrze
20
8,5
181
900 x 645 x 615
98
78
Elektrostart

EISEMANN
Idea, rzetelno
w tym, co si robi,
do wiadczenie, oraz ogromny szacunek
dla u ytkownika to podstawa solidnej
marki, która tworzy histori produktu.
Tak
mark
w bran y agregatów
pr dotwórczych
niew tpliwie
jest
EISEMANN. Chcesz to sprawdzi – prosimy
o kontakt.

EISEMANN P 9901DE
Ta ma a elektrownia przemiennego
pr du ~1 fazowego w pe ni zaspokoi
potrzeby zarówno rzemie lnika jak
i
ytkownika
urz dze
przemys owych pracuj cych nonstop. Ten agregat to ewenement na
rynku, poniewa mo e pracowa
praktycznie
bez
przerwy
z pod czonym zbiornikiem 200 czy
300 litrowym.

EISEMANN P 9900DE
Ta ma a elektrownia przemiennego
pr du ~3 fazowego w pe ni zaspokoi
potrzeby zarówno rzemie lnika jak
i
u ytkownika
urz dze
przemys owych pracuj cych nonstop. Ten agregat to ewenement na
rynku, poniewa mo e pracowa
praktycznie
bez
przerwy
z pod czonym zbiornikiem 200 czy
300 litrowym.

ZASTOSOWANIE:
wietlenie, adowarki, elektronika, elektronarz dzia i maszyny ~1 lub ~3 fazowe. Wyposa enie firm
prowadz cych roboty drogowe, wozów technicznych. Zasilanie pieców centralnego ogrzewania, w przypadku pieców gazowych
konieczno w ciwej konfiguracji agregatu z typem sieci. Gniazda agregatów EISEMANN pod czone s w systemie „IT”. Z
wbudowanym BLC doskona e ród o zasilania awaryjnego dla domu, sklepu czy innego obiektu, gdzie wymagane jest sta e zasilanie
w energi elektryczn .
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EISEMANN PROFILINE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

IP 23

VA
VA
kW
kW

P 10001E (084 108)
9400 (cos = 0,8)
7,5

P 11010DE (082 105)
11000 (cos =0,8)
4000 (cos = 0,8)
8,8
3,2

Napi cie 1~/3~

V

230

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A
A

41,0
16,0

15,8
17
16,0

A

64

22/32

Hz
Typ
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna
23
B&S 350447
2
3000
Benzyna
4,2
12,1
Powietrze/powietrze
20
7
141
900 x 645 x 615
98
78
Elektrostart

50
Synchroniczna
23
Mitsubishi S3L2
3
1500
Diesel
4,2
9,6
yn/powietrze
210 (ECCO BAK)
90
455
1560 x 735 x 1160
92
64
Elektrostart

EISEMANN
Ka dy agregat pr dotwórczy opuszczaj cy
fabryk przechodzi pe en zakres testów
technicznych. Sprawie to, e nabywaj c,
lub pod czaj c nasz produkt masz
pewno , e inwestycja zako czy si
sukcesem, a u ytkownik zawsze ma
zagwarantowan moc, której potrzebuje.
W przypadku agregatów stacjonarnomobilnych zbudowali my zbiorniki paliwa
gwarantuj ce bezpiecze stwo ekologiczne
rodowiska pracy agregatu EISEMANN.

EISEMANN P 10001DE
Ponad 7,5 KW i 41A przy napi ciu
230V to powa na sprawa, ale nie
dla EISEMANN P10001E. Dla
profesjonalistów
o
du ych
potrzebach stworzyli my przeno ny
agregat o tak „wy rubowanych”
parametrach.
Dodatkowym
walorem
tej
jednostki
jest
mo liwo doposa enia w firmowy
osprz t by spe ni
najbardziej
„wy rubowane” oczekiwania.

EISEMANN P11010DE
Jednostka ta, to najmniejszy z gamy
stacjonarno-mobilnych agregatów
pr dotwórczych z bezpiecznym dla
rodowiska zbiornikiem paliwa.
Mo e pracowa oko o 90 godzin bez
tankowania. Komu to potrzebne?
Gospodarstwom domowym, firmom
do zasilania anten i ca ych masztów
sieci telekomunikacyjnych,
do zasilania ma ej gastronomii, itp.

ZASTOSOWANIE:
wietlenie, adowarki, elektronika, elektronarz dzia i maszyny ~1 lub ~3 fazowe. Wyposa enie firm
prowadz cych roboty drogowe, wozów technicznych. Zasilanie pieców centralnego ogrzewania, w przypadku pieców gazowych
konieczno w ciwej konfiguracji agregatu z typem sieci. Gniazda agregatów EISEMANN pod czone s w systemie „IT”. Z
wbudowanym BLC doskona e ród o zasilania awaryjnego dla domu, sklepu czy innego obiektu, gdzie wymagane jest sta e zasilanie
w energi elektryczn .
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EISEMANN PROFILINE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

IP 23

VA
VA
kW
kW

P 11011DE (082 106)
11700 (cos = 0,8)
9,4

P 15010DE (082 109)
15000 (cos =0,8)
6000 (cos = 0,8)
12,0
4,8

Napi cie 1~/3~

V

230

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A
A

41,0
16,0

21,8
26
16,0

A

55

30/32

Hz
Typ
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna
23
Mitsubishi S3L2
3
1500
Diesel
4,2
9,6
yn/powietrze
210 (ECCO BAK)
90
470
1380 x 735 x 1095
92
64
Elektrostart

50
Synchroniczna
23
Mitsubishi S4L2
4
1500
Diesel
5,4
13,6
yn/powietrze
210 (ECCO BAK)
66,9
518
1560 x 735 x 1160
93
65
Elektrostart

EISEMANN P 11011DE
Jednostka ta to ~1 fazowy agregat
pr dotwórczy
o
wyd onym,
nieprzerywanym czasie pracy bez
tankowania (ECCO BAK). Mo liwo
sta ego podawania napi cia 230V o
mocy ponad 9 kW i nat eniu 41A
to jest co ! Dla kogo wi c jest to
agregat
dla
gospodarstw
domowych, dla gastronomii, do
zasilania anten GSM, sygnalizacji
wietlnej skrzy owa dróg, itp.

EISEMANN P15010DE
Agregat 230/400V o mocy 15 kVA
i pr dzie 22/26A przygotowany do
nieprzerywanej pracy przez prawie
70 godzin (ECCO BAK).
Komu to potrzebne? Z automatyk
START/STOP jako doskona y system
zasilania awaryjnego gospodarstw
domowych, masztów sieci
telekomunikacyjnych, gastronomii,
sygnalizacji wietlnej dróg.

EISEMANN
Agregaty stacjonarno-mobilne EISEMANN
klasy PROFILINE spe niaj
wszelkie
europejskie normy ekologiczne. Jednak
dla marki EISEMANN to zbyt ma o.
Dlatego
nasi
in ynierowie
tak
zaprojektowali agregat, by
nawet
nieprzewidziane zdarzenie jak na przyk ad
rozszczelnienie uk adu paliwowego czy
ch odz cego nie spowodowa o ska enia
rodowiska. I znowu jako
marki
EISEMANN wyprzedzi a ustawodawstwo.

ZASTOSOWANIE:
wietlenie, adowarki, elektronika, elektronarz dzia i maszyny ~1 lub ~3 fazowe. Wyposa enie firm
prowadz cych roboty drogowe, wozów technicznych. Zasilanie pieców centralnego ogrzewania, w przypadku pieców gazowych
konieczno w ciwej konfiguracji agregatu z typem sieci. Gniazda agregatów EISEMANN pod czone s w systemie „IT”. Z
wbudowanym BLC doskona e ród o zasilania awaryjnego dla domu, sklepu czy innego obiektu, gdzie wymagane jest sta e zasilanie
w energi elektryczn .
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EISEMANN PROFILINE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 1~
Napi cie 1~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

cos

VA
kW
V
A

P 15011DE (082 110)
15000 (cos = 0,8)
12,0
230
65

A

16,0

A

89

Hz
Typ
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna
23
Mitsubishi S4L2
4
1500
Diesel
5,4
13,6
yn/powietrze
210 (ECCO BAK)
66,9
518
1560 x 735 x 1160
93
65
Elektrostart

EISEMANN
Agregaty stacjonarno-mobilne EISEMANN
klasy PROFILINE cz sto doposa ane s w
automatyk
START/STOP, co znacznie
podnosi ich atrakcyjno . Wychodz c
naprzeciw
zapotrzebowaniu
naszych
klientów, nasi in ynierowie s w trakcie
opracowania standardowego agregatu z
wbudowanym uk adem samoczynnego
za czania rezerwy w przypadku zaniku
napi cia w sieci zewn trznej. Standardem
dla tych jednostek jest ECCO BAK. To tylko
niektóre z udoskonale , nad którymi ci gle
pracujemy.

IP 23

EISEMANN P 15011DE
Jednostka P15011DE to ~1 fazowy
agregat
pr dotwórczy
o
wyd onym czasie pracy bez
tankowania (ECCO BAK). Mo liwo
sta ego podawania napi cia 230V o
mocy ponad 12 kW i nat eniu 65A
to jest co ! Dla kogo jest to agregat?
– z pewno ci dla gospodarstw
domowych, dla gastronomii, do
zasilania anten sygna u GSM, dla
sygnalizacji wietlnej skrzy owa
dróg, dla punktów op at na
autostradach itp.

ZASTOSOWANIE:
wietlenie, adowarki, elektronika, elektronarz dzia i maszyny ~1 fazowe. Wyposa enie firm prowadz cych
roboty drogowe, wozów technicznych. Zasilanie pieców centralnego ogrzewania, w przypadku pieców gazowych konieczno
ciwej konfiguracji agregatu z typem sieci. Gniazda agregatów EISEMANN pod czone s w systemie „IT”. Z wbudowanym BLC
doskona e ród o zasilania awaryjnego dla domu, sklepu czy innego obiektu, gdzie wymagane jest sta e zasilanie w energi
elektryczn .
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WYPOSA ENIE AGREGATÓW PROFILINE

NAZWA

Nr kat.

P2401D

P4401D
P4401DE

P4401
P4401E

P7401
P7401E

Gniazdo ~1 Schuko kryte 16A
Gniazdo ~1 CEE kryte 16A
Gniazdo ~1 CEE kryte 32A
Gniazdo ~3 CEE 16A
Gniazdo ~3 CEE 32A
Gniazdo ~1 CEE 63A
Zewn trzny wska nik poziomu paliwa

X
X
X
X
x
X

X
X
X
X
x
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

Wy cznik silnika przy niedoborze oleju
Termiczne zabezpieczenie generatora
Licznik motogodzin pracy
Zestaw narz dzi serwisowych
Bateria rozruchowa dla wersji „E”
Sekcja bezpieczników automatycznych
Bezpieczny zbiornik paliwa ECCO BAK
Automatyczna regulacja V/Hz (AVR)

X
X
X
X
X

X
X
X

- wyposa enie standardowe (cyfra wewn trz oznacza ilo
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sztuk),

X

X
X
X

P9900DE
P9901DE

/
/X
/
/
X/X
X/X

/
/
/
/
/
X/
/
X/X
/

P10001E

X
X
X
X

P11010DE
P15010DE

P11011DE
P15011DE

/

/

X/X

X/X
X/X
X/X
X/X

/
/X
/
X/X

X

/
/
/
/

/
/
/
/
/

X/X

X/X

/
/
/
/

/
/
/
/

X – opcja niedost pna, brak kompatybilno ci

WYPOSA ENIE AGREGATÓW PROFILINE
NAZWA
Modem GSM dla automatyki BLC200

Nr kat.

P2401D

P4401D
P4401DE

P4401
P4401E

P7401
P7401E

P9900DE
P9901DE

004 849

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X/X
/
X/X
X/X
X/X
X/X
/
X/X
X/X
/
/
X/X
X/X
/
X/X
/
X/X
/
/
/
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/
X/
/X
X/X
X/X
/
/
/
/
/
/
X

004 872

metalowy spalin 2,5 m
Adapter w a spalin

004 878

Adapter w a spalin

004 885

Adapter w a spalin

004 887

Adapter w a spalin

004 880

metalowy do odpr. spalin 1,5 mb.

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

004 890

Adapter w a spalin

004 894

Adapter w a spalin

004 897

Zestaw uziemiaj cy agregat

008 250

Pilot FFS do zdalnego START/STOP

008 252

Uniwersalny komputer pok adowy UBC 008 254
Podgrzewany filtr powietrza LVH

008 256

Maszt o wietleniowy teleskop 4,5 m

008 510

Zestaw uchwytów do podwieszenia

011 643

X

Zestaw jezdny do transportu ko owego 016 970
Zewn trzna kontrola izolacji GW308

018 520

Zewn trzna kontrola izolacji GW308

018 521

Zestaw uchwytów no nych

000 566

Automatyka BLC100 (START/STOP)

988 305

Automatyka BLC100 ~1 (START/STOP)

988 311

Automatyka BLC100 ~3 (START/STOP)

988 312

Automatyka BLC100 ~3 (START/STOP)

988 313

Automatyka BLC100 ~3 (START/STOP)

988 314

Automatyka BLC100 ~3 (START/STOP)

988 315

Automatyka BLC100 ~1 (START/STOP)

988 316

Zestaw jezdny do transportu ko owego 088 594
Manualne za czenie rezerwy MNU

988 330

Manualne za czenie rezerwy MNU

988 331

Manualne za czenie rezerwy MNU

988 332

Automatyka BLC200 ~1 (zewn trzna)

988 341

Automatyka BLC200 ~3 (zewn trzna)

988 342

Gniazdo ~1/16A hermetyczne IP-67

903 051

Gniazdo ~3/16A hermetyczne IP-67

903 XXX

Dodatkowy zbiornik paliwa 150 ltr

023 963

Dodatkowy zbiornik paliwa 50 ltr

023 995

Dodatkowy zbiornik paliwa 100 ltr

023 998

Zestaw monta owy dod. zbiornika pal.

023 994

Pokrywa zabezpieczaj co-t umi ca

XXX XXX

- dost pna opcja,

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P10001E

X/X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X – opcja niedost pna, brak kompatybilno ci
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P11010DE
P15010DE

P11011DE
P15011DE

/
/
X/X
X/X
X/X
X/X
/
/
X/X

/
/
X/X
X/X
X/X
X/X
/
/
X/X
/
X/X
/
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
/
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
/
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
/

X/X
/
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
/
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
/
X/X
/
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X
/

SYSTEMY ZA ACZANIA REZERWY MOCY

SZR (samoczynne za czenie rezerwy) to najbardziej
oczekiwana przez u ytkowników opcja wyposa enia agregatu
pr dotwórczego. BLC 100 pe ni rol zarówno uk adu SZR jak
i automatycznego nadzorcy jako ci pr du, jakim zasilany jest
wydzielony obwód mocy. W przypadku spadku, zaniku lub
wzrostu nawet jednego parametru pr du z sieci urz dzenie
BLC100 automatycznie uruchomi zespó pr dotwórczy, od czy
stycznik sieci i za czaj c stycznik agregatu przejmie zasilanie
obwodu zasilania awaryjnego. Po powrocie napi cia w sieci
BLC100 uruchomi procedur odwrotn i przechodzi w stan
czuwania. Automatyk BLC mo emy zaprogramowa w sposób
spe niaj cy nasze oczekiwania, mo emy j tak e zupe nie
wy czy i agregat eksploatowa jak zwyk e standardowe ród o
pr du.

Wbudowany system BLC100 daje u ytkownikowi poczucie
bezpiecze stwa energetycznego tak wa nego zarówno w
gospodarstwie domowym, biurze, serwerowni, stanowisku
kierowania s b ratowniczych, monitoringu, ochrony czy
zak adzie produkcyjnym. Mo liwo zasilania sieci ~1 i ~3
fazowych. BLC100 uruchamia si po spadku napi cia poni ej
180V, lub wzro cie ponad 270V. BLC 100 wy czy si po
wzro cie napi cia w sieci do minimalnego poziomu 187V lub
maksymalnie 262V przy utrzymaniu tych parametrów przez
okres nie krótszy ni 3 sekundy. Parametry te reguluj normy
przepisów prawa energetycznego.
Za czenie stycznika zasilania z agregatu nast puje po
sygnale z sensora temperatury silnika (ok. 10-30 sek.), co
gwarantuje stabiln prac urz dzenia i jako ci pr du. Czas
zw oki jest zgodny z ustaw Prawo Energetyczne.
W przypadku sta ej konieczno ci zespó pr dotwórczy
automatycznie podejmuje do 3 prób uruchomienia, co 5
sekund.
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Dla u ytkowników, którzy chc
doposa
agregat
pr dotwórczy EISEMANN klasy HIGH PROTECTION lub
PROFILINE z silnikiem Diesla w uk ad automatyki BLC mamy w
ofercie zewn trzny panel automatyki BLC 100D. Uk ad ten po
stronie u ytkownika dzia a identycznie jak BLC 100 dla silników
benzynowych, z tym e procesor dodatkowo wst pnie
podgrzewa silnik poprzez wiece arowe.

Dostawa zawiera 5 metrów przewodu steruj cego z
wielopinowym wtykiem oraz odpowiednio dobrany przewód
mocy. Tak wi c pozostaje tylko po czenie elementów i system
SZR dzia a.
Nowa konstrukcja zbiorników paliwa „ECCO BAK” gwarantuje
ekologiczne bezpiecze stwo w przypadku nieprzewidzianych
zdarze takich jak rozszczelnienie uk adu paliwowego czy
ch odz cego silnik. Tym rozwi zaniem EISEMANN znowu
wyprzedzi konkurencj . Dbaj c o Twoje bezpiecze stwo
energetyczne pami tamy o ekologii.
Agregat prezentowany poni ej mo na doposa
w pokryw
wyciszaj
urz dzenie, jednocze nie zabezpieczaj
przed
ingerencj osób niepowo anych, kurzem oraz przed zjawiskami
atmosferycznymi: wiatrem, deszczem, niegiem czy gradem.

Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze
TOPLINE: NISKI POZIOM HA ASU, WYSOKIE BEZPIECZE STWO I EKOLOGIA
Wyj tkowo niski poziom emisji ha asu, trwa a i estetyczna obudowa, odporna na zjawiska
atmosferyczne to pierwsze z zauwa alnych cech agregatów EISEMANN TOPLINE. Wn trze tych
urz dze kryje zaawansowan technologi znan z klasy HIGH PROTECTION i PROFILINE. Pe ni
walorów wyciszonych agregatów EISEMANN da si zauwa dopiero w trakcie eksploatacji.

TOPLINE

Elementy z tworzyw sztucznych zosta y wyprodukowane z materia ów wtórnych,
co jest wyrazem ekologicznej wiadomo ci naszych konstruktorów. Grupa
agregatów wyciszonych EISEMANN TOPLINE zosta a prawnie odznaczona
znakiem BLAUER ENGEL (Niebieski Anio ) oficjalnie potwierdzaj cym technologi
przyjazn
dla rodowiska. Wyprzedzaj c ustawodawstwo unijne nasi
konstruktorzy opracowali nowy typ zbiorników paliwa ECCO BAK. To rozwi zanie w przysz ci
dzie obowi zywa o szczególnie tam, gdzie troska o rodowisko naturalne stawiana jest na
pierwszym miejscu. To takich miejsc nale y zaliczy mi dzy innymi:
Miejsca poboru wody pitnej
Krajobrazowe parki narodowe
Rezerwaty przyrody
Stopie ochrony generatorów IP-54 pozwala eksploatowa te agregaty pr dotwórcze w
warunkach, gdzie eksploatacja innych agregatów jest niemo liwa.
Zalety:
Ma a uci liwo dla u ytkownika, s siadów, osoby pracuj ce lub wypoczywaj ce
w pobli u pracuj cego urz dzenia.
Najwy sza jako energii elektrycznej, niska awaryjno i d ugi okres eksploatacji
„od tankowania do tankowania”.
Mo liwo wykorzystywania agregatów TOPLINE w godzinach nocnych.
Zbiornikowi paliwa z wbudowanym wska nikiem poziomu paliwa.
Licznik motogodzin do planowania okresowo ci obs ugi technicznej.

Made in Germany

EISEMANN TOPLINE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 1~
Napi cie 1~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

IP 54

VA
kW
V
A
A

T 2500 / T 2500E (081 251 / 081 252)
2200 (cos = 1,0)
2,2
230
9,6
9,6

T 2801 (986 106)
2530 (cos = 1,0)
2,53
230
11,0
11,0

A

12

12

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Asynchroniczna
54
Honda GX 200 OHV-Tech Low Noise
1
3000
Benzyna bezo owiowa
0,6
3,8
Powietrze/powietrze
10
10
58 / 61 wersja E
675 x 515 x 445
90
62
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

50
Asynchroniczna
54
Honda GX 200 OHV-Tech Low Noise
1
3000
Benzyna bezo owiowa
0,6
3,8
Powietrze/powietrze
8,5
7
55
595 x 420 x 470
90
62
Rewersyjny link szarpaka

EISEMANN
Ci y wzrost wymaga
standardów
jako ci pracy, odpoczynku, jako ci pracy
urz dze jakie nas otaczaj znacznie
podniós poprzeczk jako ci agregatów
pr dotwórczych. Jak tym wymaganiom
sprosta y
agregaty
pr dotwórcze
EISEMANN?

Jako pierwsi wprowadzili my na
rynek agregaty wyciszone o nazwie
handlowej TOPLINE, które zosta y
prawnie odznaczone znakiem
BLAUER ENGEL (Niebieski Anio ).
Jest to oficjalne potwierdzenie
stosowania technologii przyjaznej
dla rodowiska

EISEMANN T 2500
Niezwykle
cichy,
estetyczny,
przeno ny agregat pr dotwórczy ~1
fazowy, z wyj ciem 12V oraz
wyj ciem adowarki akumulatorów.
EISEMANN T2500 to bardzo bogato
wyposa one
ród o
energii
elektrycznej na kempingu, jachcie,
domu, na pok adzie samochodu
specjalistycznego
b
mundurowych.
Bezproblemowo
zasili sprz t komputerowy, biurowy,
kontrolno-pomiarowy,
telekomunikacyjny,
nas uchowy
oraz klimatyzatory odpowiedniej
mocy.

EISEMANN T 2801
Wyciszony ~1 fazowy Agregat z
„podrasowanym” silnikiem OHV
przygotowanym specjalnie dla
agregatów EISEMANN. Urz dzenie
to skonstruowano z my
o
ytkownikach
oczekuj cych
urz dze
generuj cych energi
elektryczn
o
idealnych
parametrach niezale nie od rodzaju
przy czonego odbiornika. Agregat
jest
prosty
w
obs udze,
„opakowany” w bardzo odporn na
dzia anie czynników zewn trznych
obudow
wykonan
z metalu
i w ókna szklanego.

elektronika,
wszelkie
elektronarz dzia.
Wyposa enie
samochodów
i demonstracyjnych. Zasilanie pieców centralnego ogrzewania (w przypadku pieców gazowych konieczno w
z typem sieci). Ch tnie zabudowywany w pojazdach s b ochrony granic i inspekcji ruchu drogowego.
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serwisowych
ciwej konfiguracji

EISEMANN TOPLINE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

IP 54

VA
VA
kW
kW

T 6501 ES ~1 (081 606)
6500 (cos = 0,8)
5,2

T 6500 ES (086 669 V10)
6500 (cos = 0,8)
5000 (cos = 1,0)
5,2
5,0

Napi cie 1~/3~

V

230/-

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A
A

32,0
16,0

9,3
21,7
16,0

A

55/-

18/40

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna + AVR
54
B&S 295447
2
3000
Benzyna bezo owiowa
1,7
8,8
Powietrze/powietrze
14,9
5
123 z bateri
700 x 440 x 580
64
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

50
Synchroniczna + AVR
54
B&S 295447
2
3000
Benzyna bezo owiowa
1,7
8,8
Powietrze/powietrze
14,9
3
123 z bateri
700 x 440 x 580
64
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

EISEMANN
Wymagania jako ciowe produktów marki
EISEMANN opatrzonych emblematem

BLAUER

ENGEL

(Niebieski

Anio )

stawiaj
konstruktorami
budowania
produktów tylko najwy szej jako ci
cych w zgodzie ze rodowiskiem, w
którym yjemy. Tak wi c moc z cichego
urz dzenia, do budowy którego u ywa si
materia ów pozyskiwanych z surowców
wtórnych a jednocze nie troska by nie
zawie oczekiwa naszych klientów to
nie atwe zadanie, któremu sprostali my.

EISEMANN T 6501 ES
Agregat zbudowany zosta dla
ytkowników
poszukuj cych
cichego urz dzenia generuj cego ~1
fazow
energi
elektryczn
o bardzo du ym ampera u,
idealnych parametrach niezale nie
od czasu pracy i rodzaju
przy czonego odbiornika. Dlatego
agregat wyposa ono w AVR, sekcj
bezpieczników, licznik godzin pracy,
gniazda Schuko i CEE 16A dla
pod czenia np.~1 fazowego pieca
akumulacyjnego.

EISEMANN T 6500 ES
Wyciszony agregat ~3 fazowy dla
profesjonalnych
u ytkowników
dzia aj cych w terenie, o ró nych
porach dnia i nocy. Agregat
wytwarza energi elektryczn o
du ym ampera u, doskona ych
parametrach,
nawet
przy
ekstremalnych
przeci eniach.
Maksymalna emisja ha asu 64 dB
gwarantuje bezkolizyjn mo liwo
ywania tego agregatu zarówno w
dzie jak i w nocy na terenach
zabudowanych.

ZASTOSOWANIE: wietlenie, elektronika, grzejniki, wszelkie elektronarz dzia. Wyposa enie wozów technicznych, serwisowych
i demonstracyjnych. Zasilanie pieców centralnego ogrzewania (w przypadku pieców gazowych konieczno w ciwej konfiguracji z
typem sieci). Automatyka BLC 100 zagwarantuje bezpiecze stwo energetyczne dozorowanego obwodu. Sprawd nas.
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EISEMANN TOPLINE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

IP 54

VA
VA
kW
kW

T 6600 E (081 662)
6100 ( cos = 1,0)
5200 (cos = 1,0)
6,1
5,2

T 9000 E (081 902)
9000 (cos = 1,0)
6000 (cos = 1,0)
9,0
6,0

Napi cie 1~/3~

V

230/400

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A
A

8,8
22,6
16,0

13
26
16,0

A

19/41

30/55

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Asynchroniczna
54
Honda GX 390 OHV-Tech Low Noise
1
3000
Benzyna bezo owiowa
1,3
7,5
Powietrze/powietrze
26
11,3
138 z bateri
820 x 550 x 620
90
65
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

50
Asynchroniczna
54
B&S 350447
2
3000
Benzyna bezo owiowa
1,7
12,1
Powietrze/powietrze
20
7
187 z bateri
880 x 650 x 620
89
61
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

EISEMANN

Wyj tkowo niski poziom emisji ha asu,
trwa a i estetyczna obudowa, odporna na
zjawiska atmosferyczne to pierwsze z
zauwa alnych cech agregatów EISEMANN
TOPLINE. Wn trze tych urz dze kryje
zaawansowan technologi znan z klasy
HIGH PROTECTION i PROFILINE. Pe ni
walorów
wyciszonych
agregatów
EISEMANN da si zauwa
dopiero w
trakcie eksploatacji.

EISEMANN T 6600 E
Podawana moc ~3 powy ej 6 kW
jako ci spe niaj cej wymagania
nawet
tych
najwra liwszych
odbiorników
z
obudowanego
urz dzenia emituj cego 65 dB w
najg niejszym miejscu to standard
dla T 6600E. Agregat mo e by
zabudowywany
na
pojazdach
specjalistycznych
pracuj cych
niezale nie od pory dnia i nocy oraz
bez wzgl du na pogod .

EISEMANN T 9000 E
Moc do 9,0 kW przy pracy ci ej z
zapasem
do
55A
pr du
rozruchowego i tylko 61 dB w
najg niejszym miejscu to standard
dla
T
9000E.
Urz dzenie
przeznaczone jest do zasilania
punktów
gastronomicznych,
pracuj cych niezale nie od pory
dnia czy nocy bez wzgl du na
pogod . Bez problemu T 9000E
mo e zasila budynki mieszkalne (z
BLC) lub imprezy plenerowe

ZASTOSOWANIE:
wietlenie, elektronika, grzejniki, wszelkie elektronarz dzia. Wyposa enie samochodów serwisowych
i demonstracyjnych. Zasilanie pieców centralnego ogrzewania (w przypadku pieców gazowych konieczno w ciwej konfiguracji
z typem sieci) Uk ad automatycznego zasilania awaryjnego 3~ (tylko dla wersji „E” z automatyk BLC
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EISEMANN TOPLINE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

IP 54

VA
VA
kW
kW

T 13000 E (082 135)
13000 ( cos = 0,8)
11000 (cos = 0,8)
10,4
8,8

T 14000 E (082 136)
13400 (cos = 0,8)
11000 (cos = 0,8)
10,7
8,8

Napi cie 1~/3~

V

230/400

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A
A

18,6
26
16,0

19,3
48
16,0

A

30/55

30/55

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna + AVR
54
B&S 380447
2
3000
Benzyna bezo owiowa
1,7
13,8
Powietrze/powietrze
8,5
3
150 z bateri
820 x 440 x 580
90
62
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

50
Synchroniczna + AVR
54
B&S 380447
2
3000
Benzyna bezo owiowa
1,7
16,5/13,8 ?
Powietrze/powietrze
20/16,5 ?
4,5
145 z bateri
820 x 440 x 580
96
68
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

EISEMANN
Stopie ochrony generatorów IP-54 pozwala
eksploatowa
obudowane
(wyciszone)
agregaty TOPLINE w warunkach, gdzie
stosowanie innych podobnych urz dze jest
niemo liwe.
Ma a
uci liwo
dla
ytkownika, rodowiska, miejsc pracy czy
wypoczynku. Najwy sza jako
energii
elektrycznej, niska awaryjno , mo liwo
ywania agregatów TOPLINE w godzinach
nocnych. Bogate wyposa enie techniczne w
standardzie, oraz szeroka gama fabrycznego
osprz tu to tylko niektóre zalety tej grupy
agregatów pr dotwórczych.

EISEMANN T 13000 E
Podawana moc ~3 powy ej 10 kW
jako ci spe niaj cej wymagania High
Protection
z
pr dnicy
synchronicznej (z dodatkowym
uzwojeniem wzbudzenia) zapewni
zasilanie nawet najwra liwszych
odbiorników,
T
13000E
to
najmocniejszy z wyciszonych (Super
Silent) przeno nych agregatów
pr dotwórczych tej klasy. Emisja
ha asu do 62 dB w najg niejszym
miejscu to standard nieosi galny
przez konkurencj

EISEMANN T 14000 E
Wyciszony do 68 dB agregat ~3
fazowy. Jego budowa gwarantuje
doskona e ch odzenie elementów
najbardziej rozgrzewaj cych si tzn.
strefy czenia pr dnicy z silnikiem.
Profesjonali ci doceni ten aspekt w
czasie d ugotrwa ej pracy przy
wysokiej temperaturze otoczenia.
Obudowa wyciszaj ca kwalifikuje to
urz dzenie do pracy w nocy na
terenie zabudowanym.

ZASTOSOWANIE:
wietlenie, elektronika, grzejniki, wszelkie elektronarz dzia. Wyposa enie samochodów serwisowych
i demonstracyjnych. Zasilanie pieców centralnego ogrzewania (w przypadku pieców gazowych konieczno w ciwej konfiguracji z
typem sieci) Uk ad automatycznego zasilania awaryjnego 3~ (tylko dla wersji „E” z automatyk BLCZASTOSOWANIE: wietlenie,
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EISEMANN TOPLINE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 1~
Napi cie 1~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko/CEE)
Maksymalny pr d startowy
0,6 (przy spadku napi cia
230V o 20%)
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Ci nienie akustyczne
Zakres temperatury pracy
Rozruch

cos

IP 23

VA
kW
V
A

T 11011 DE (082 108)
11700 (cos = 0,8)
9,4
230
41

T15011 DE (082 112)
15000 (cos = 0,8)
12,0
230
65

A

16/41

16/63

A

55

89

Hz
Typ
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
°C

50
Synchroniczna + AVR
23
Mitsubishi S3L2
3
1500
Diesel
4,2
9,6
yn/powietrze
210 (ECCO BAK)
91
460 / 455 ?
1560 x 735 x 1160
57
-30/+45
Elektrostart

50
Synchroniczna + AVR
23
Mitsubishi S4L2
4
1500
Diesel
5,4
14
yn/powietrze
210 (ECCO BAK)
67
518/510 ?
1560 x 735 x 1160/1165 ?
61
-30/+45
Elektrostart

EISEMANN
Produkty EISEMANN zawsze okre laj
kierunki
rozwoju
zespo ów
pr dotwórczych.
Teraz
ponownie
podwy szyli my poprzeczk
wiatowych
standardów.
Stacjonarno-mobilne
agregaty wyciszone z intuicyjnie prostym w
obs udze panelem steruj co-kontrolnym
zdolne poda pr d szczytowy do 89A.
Kluczem kolejnego sukcesu sta o si
precyzyjne trafienie w zapotrzebowanie
ytkowników, w gronie których prym
wiod zarz dcy i u ytkownicy masztów
sieci GSM.

EISEMANN T 11011 DE
Jednostka ta to ~1 fazowy agregat
pr dotwórczy
o
wyd onym,
nieprzerywanym czasie pracy bez
tankowania (ECCO BAK). Mo liwo
sta ego podawania napi cia 230V o
mocy ponad 9 kW i nat eniu 41A to
jest co ! Dla kogo wi c jest to
agregat
dla
gospodarstw
domowych, dla gastronomii, do
zasilania masztów anten GSM,
sygnalizacji wietlnej skrzy owa
dróg, do zasilenia punktów poboru
op at na autostradach itp.

EISEMANN T 15011 DE
Agregat T15011DE to ~1 fazowy
agregat
pr dotwórczy
o
wyd onym czasie pracy bez
tankowania (ECCO BAK). Mo liwo
sta ego podawania napi cia 230V o
mocy ponad 12 kW i nat eniu 65A
to jest co ! Dla kogo jest to agregat?
– z pewno ci dla gospodarstw
domowych, dla gastronomii, do
zasilania anten sygna u GSM, dla
sygnalizacji wietlnej skrzy owa
dróg, dla punktów op at na
autostradach itp.

ZASTOSOWANIE: wietlenie, adowarki, elektronika, elektronarz dzia, maszty sieci GSM. Wyposa enie samochodów serwisowych.
Zasilanie pieców centralnego ogrzewania, w przypadku pieców gazowych konieczno w ciwej konfiguracji agregatu z typem sieci.
Gniazda agregatów EISEMANN pod czone s w systemie IT. Z automatyk START/STOP stanowi zasilanie awaryjne obiektów.
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EISEMANN TOPLINE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

IP 23

VA
VA
kW
kW

T 11010DE (082 106 / 082 107)
11000 (cos =0,8)
4000 (cos = 0,8)
8,8
3,2

T 15010DE (082 109 / 082 111)
15000 (cos =0,8)
6000 (cos = 0,8)
12,0
4,8

Napi cie 1~/3~

V

230/400

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko/CEE)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Ci nienie akustyczne
Zakres temperatury pracy
Rozruch

A
A
A

15,8
16/17
16,0

21,8
26
16,0/26

A

22/32

30/32

Hz
Typ
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
°C

50
Synchroniczna + AVR
23
Mitsubishi S3L2
3
1500
Diesel
4,2
9,6
yn/powietrze
210 (ECCO BAK)
91
455
1560 x 735 x 1160
57
-30/+45
Elektrostart

50
Synchroniczna + AVR
23
Mitsubishi S4L2
4
1500
Diesel
5,4
14
yn/powietrze
210 (ECCO BAK)
67
518
1560 x 735 x 1160
61
-30/+45
Elektrostart

EISEMANN
EISEMANN b c wiod
i znan z
innowacyjno ci mark na wiatowym
rynku agregatów pr dotwórczych od lat
okre la kierunki rozwoju tej dziedziny
techniki. Obecnie ponownie podnie li my
poprzeczk
standardów montuj c w
stacjonarno-mobilnych,
wyciszonych
agregatach intuicyjnie prosty w obs udze
panel steruj co-kontrolny. Jego cech
charakterystyczn
jest zmiana barwy
panelu zale nie od trybu pracy oraz
ostrze
widocznych z du ej odleg ci.

EISEMANN T 11010 DE
Jednostka ta to ~3 fazowy agregat
pr dotwórczy
o
wyd onym,
nieprzerywanym czasie pracy bez
tankowania (ECCO BAK). Mo liwo
sta ego
podawania
energii
szczytowym nat eniu do 32A przy
emisji ha asu do 57 dB to jest co !
Dla kogo wi c jest to agregat - dla
gospodarstw
domowych,
dla
gastronomii, do zasilania masztów
anten GSM, sygnalizacji wietlnej
skrzy owa
dróg, dla punktów
poboru op at na autostradach itp.

EISEMANN T 15010 DE
Agregat T15010DE to ~3 fazowy
agregat
pr dotwórczy
o
wyd onym czasie pracy bez
tankowania (ECCO BAK). Mo liwo
sta ego
podawania
napi cia
230/400V o mocy ci ej 15 kW
i nat eniu do 32A przy emisji
ha asu do 61 dB to wa ne dla
gospodarstw
domowych,
dla
sygnalizacji wietlnej skrzy owa
dróg, dla gastronomii, do zasilania
masztów anten GSM, punktów
poboru op at na autostradach, dla
serwerowni, stacji benzynowych itp

ZASTOSOWANIE: wietlenie, adowarki, elektronika, elektronarz dzia, maszty sieci GSM. Wyposa enie samochodów serwisowych.
Zasilanie pieców centralnego ogrzewania, w przypadku pieców gazowych konieczno w ciwej konfiguracji agregatu z typem sieci.
Gniazda agregatów EISEMANN pod czone s w systemie IT. Z automatyk START/STOP stanowi zasilanie awaryjne obiektów.
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WYPOSA ENIE AGREGATÓW TOPLINE

T 2500
T 2500E

NAZWA

T 2801

T 6501ES
T 6500ES

Gniazdo ~3 CEE 32A

X
X
X
X

X
X
X
X

Gniazdo ~1 CEE 63A

X

X

Listwa Zaciskowa L1,L2,L3,N,PE

X

X
X
X
X

X/X
X/
X/
/X
X/X
X/X
X/X
X/X
X/X

X
X
X
X

/
/
/
/
/
/

Gniazdo ~1 CEE kryte 32A
Gniazdo ~3 CEE 16A

Gniazdo pr du sta ego 12V
Wbudowana adowarka akumulatora
Zewn trzny wska nik poziomu paliwa
Wy cznik silnika przy niedoborze oleju
Termiczne zabezpieczenie generatora
Licznik motogodzin pracy
Zestaw narz dzi serwisowych
Bateria rozruchowa dla wersji „E”
Sekcja bezpieczników automatycznych

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

T 13000E

T 14000E

X

X

T11011DE T 15011DE
T11010DE T 15010DE

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

Szybkie Wy czenie pr dnicy (zwarcie)
Automatyczna regulacja V/Hz (AVR)

T 9000E

/

Gniazdo ~1 Schuko kryte 16A
Gniazdo ~1 CEE kryte 16A

T 6600E

X

/

X

X

- wyposa enie standardowe (cyfra wewn trz oznacza ilo
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X

sztuk), X – niedost pne

/

/

X/
X/X
X/
X/X
/X
X/X
X/
X/X

X/X
X/X
X/
X/X
X/
X/X
X/X

/
/
/
/

/
/
/
/

X/X

X/X

/
/

/
/

X

X

/

/

/

WYPOSA ENIE AGREGATÓW TOPLINE

NAZWA

Nr kat.

Modem GSM dla automatyki BLC200

004 849

metalowy do spalin 2,5 m

T 2500
T 2500E
X/X

X

T 6501ES
T 6500ES
X/X

T 2801

T 6600E

T 9000E

T 13000E

T 14000E

X

X

X

X

004 872

X/X

Adapter w a spalin

004 878

X/X

X

X/X

/
X

X

X

X

Adapter w a spalin

004 885

X/X

X

X/X

X

X

X

X

Adapter w a spalin

004 887

X/X

X

X/X

X

X

X

X

Adapter w a spalin

004 880

X/X

X

X/X

X

X

X

X

004 890

X/X

X

/

Adapter w a spalin

004 894

X/X

X

X/X

X

X

X

X

Adapter w a spalin

004 897

X/X

X

X/X

X

X

X

X

Zestaw uziemiaj cy agregat

008 250

/

Pilot FFS do zdalnego START/STOP

008 252

X/X

X

/

X

X

Uniwersalny komputer pok . UBC

008 254

X/X

X

/

X

X

X

X

Podgrzewany filtr powietrza LVH

008 256

X/X

X

X/X

X

X

X

Pilot FFS do zdalnego START/STOP

008 257

X/X

X/X

X/X

Uniwersalny komputer pok . UBC

008 310

X/X

X

X/X

Maszt o wietleniowy teleskop 4,5 m

008 510

X/X

X

metalowy do spalin 1,5 m

010 820

/

X

Wewn trzna kontrola izolacji GW308

015 321

X/X

X

/

Zestaw jezdny do transportu ko owego

016 950

/

X

X/X

Zestaw jezdny do transportu ko owego

016 970

X/X

X

X/X

Prze cznik biegunowo ci

018 242

X/X

X

Zawór trójdro ny

018 425

X/X

X

Zewn trzna kontrola izolacji GW308

018 520

/

Zewn trzna kontrola izolacji GW308

018 521

X/X

X

X/X

Zestaw uchwytów no nych

000 566

X/X

X

X/X

Automatyka BLC100 START/STOP

988 305

X/X

X

Kanister z w em i szybkoz czem

088 530

X/X

Zestaw jezdny do transportu ko owego

088 548

X/X

Zestaw jezdny do transportu ko owego

088 549

Automatyka BLC100 ~1 START/STOP
Automatyka BLC100 ~3 START/STOP

metalowy do spalin 1,5 m

/

X

X

X/X

X

X

X

X

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

/

X

X

X

X

/

X

X
X

X

X

X
X

X

X/X

X

X

X

X

X

/

X

X

X

X/X

X

X

X

X/X

X

X/X

X

988 311

X/X

X

X/X

X

X

X

X

988 312

X/X

X

X/X

X

X

X

X

Automatyka BLC100 ~3 START/STOP

988 313

X/X

X

X/X

X

X

X

X

Automatyka BLC100 ~3 START/STOP

988 314

X/X

X

X/X

X

X

X

X

Automatyka BLC100 ~3 START/STOP

988 315

X/X

X

X/X

X

X

X

X

Automatyka BLC100 ~1 START/STOP

988 316

X/X

X

X/X

X

X

X

X

Zestaw jezdny do transportu ko owego

088 594

X/X

X

X/X

X

X

X

X

Automatyka BLC100 ~3 START/STOP

988 322

X/X

X

X/X

X

X

Automatyka BLC100 ~3 START/STOP

988 323

X/X

X

X/X

X

X

Manualne za czenie rezerwy MNU

988 330

X/X

X

X/X

X

X

X

X

Manualne za czenie rezerwy MNU

988 331

X/X

X

X/X

X

X

X

X

Manualne za czenie rezerwy MNU

988 332

X/X

X

X/X

X

X

Automatyka BLC200 ~1 (zewn trzna)

988 341

X/X

X

X/X

X

X

X

X

Automatyka BLC200 ~3 (zewn trzna)

988 342

X/X

X

X/X

X

X

X

X

Gniazdo ~1/16A hermetyczne IP-67

903 051

/

/

X

Gniazdo ~3/16A hermetyczne IP-67

903 XXX

X/X

X

X/

X

Dodatkowy zbiornik paliwa 150 ltr

023 963

X/X

X

X/X

X

X

X

X

Dodatkowy zbiornik paliwa 50 ltr

023 995

X/X

X

X/X

X

X

X

X

Dodatkowy zbiornik paliwa 100 ltr

023 998

X/X

X

X/X

X

X

X

X

Zestaw monta owy dod. Zb. paliwa

023 994

X/X

X

X/X

X

X

X

X

X/X
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WYPOSA ENIE AGREGATÓW PROFILINE
NAZWA

Nr kat.

Modem GSM dla automatyki BLC200

004 849

Podgrzewacz p ynu ch odz cego

004 836

metalowy do spalin 2,5 m

T
T
11011DE 11010DE

T 15011DE

T15010DE

004 872

Adapter w a spalin

004 878

X

X

X

X

Adapter w a spalin

004 885

X

X

X

X

Adapter w a spalin

004 887

X

X

X

X

Adapter w a spalin

004 880

X

X

X

X

004 890

X

X

X

X

X

X

X

X

metalowy do spalin 1,5 m
Adapter w a spalin

004 894

Adapter w a spalin

004 897

Zestaw uziemiaj cy agregat

008 250

Pilot FFS do zdalnego START/STOP

008 252

Uniwersalny komputer pok . UBC

008 254

Podgrzewany filtr powietrza LVH

008 256

X

X

X

X

Pilot FFS do zdalnego START/STOP

008 257

X

X

X

X

Uniwersalny komputer pok . UBC

008 310

X

X

X

X

Maszt o wietleniowy teleskop 4,5 m

008 510

X

X

X

X

metalowy do spalin 1,5 m

010 820

X

X

X

X

Wewn trzna kontrola izolacji GW308

015 321

X

X

X

X

Zestaw jezdny do transportu ko owego

016 950

X

X

X

X

Zestaw jezdny do transportu ko owego

016 970

X

X

X

X

Prze cznik biegunowo ci

018 242

X

X

X

X

Zawór trójdro ny

018 425

X

X

X

X

Zewn trzna kontrola izolacji GW308

018 520

X

X

X

X

Zewn trzna kontrola izolacji GW308

018 521

Zestaw uchwytów no nych

000 566

X

X

X

X

Automatyka BLC100 START/STOP

988 305

X

X

X

X

Kanister z w em i szybkoz czem

088 530

X

X

X

X

Zestaw jezdny do transportu ko owego

088 548

X

X

X

X

Zestaw jezdny do transportu ko owego

088 549

X

X

X

X

Automatyka BLC100 ~1 START/STOP

988 311

X

X

X

X

Automatyka BLC100 ~3 START/STOP

988 312

X

X

X

X

Automatyka BLC100 ~3 START/STOP

988 313

X

X

X

X

Automatyka BLC100 ~3 START/STOP

988 314

X

X

X

X

Automatyka BLC100 ~3 START/STOP

988 315

X

X

X

X

Automatyka BLC100 ~1 START/STOP

988 316

X

X

X

X

Automatyka BLC100 ~1 START/STOP

988 317

X

X

Automatyka BLC100 ~3 START/STOP

988 344

X

X

X

Zestaw jezdny do transportu ko owego

088 594

X

X

X

X

Automatyka BLC100 ~3 START/STOP

988 322

X

X

X

X

Automatyka BLC100 ~3 START/STOP

988 323

X

X

X

X

Manualne za czenie rezerwy MNU

988 330

X

X

X

X

Manualne za czenie rezerwy MNU

988 331

X

Manualne za czenie rezerwy MNU

988 332

Automatyka BLC200 ~1 (zewn trzna)

988 341

Automatyka BLC200 ~3 (zewn trzna)

988 342

Gniazdo ~1/16A hermetyczne IP-67

903 051

Gniazdo ~3/16A hermetyczne IP-67

903 XXX

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

- dost pna opcja, X – wyposa enie niedost pne, brak kompatybilno ci
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Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze

AGREGATY SPAWALNICZE

AGREGATY PR DOTWÓRCZE EISEMANN Z MODU EM SPAWALNICZYM
Nasze agregaty wyposa one w modu spawalniczy dost pne s tylko w wykonaniu
profesjonalnym, do intensywnej eksploatacji w stosunku 65% pracy agregatu jako ród o
pr du, 35% pracy jako spawarka w 100% trybie spawania. Oznacza to, e urz dzenie zapewnia
pr d spawania nie mniejszy ni jest podany na tabliczce znamionowej, w okresie normalnej
pracy urz dzenia. Agregaty spawalnicze EISEMANN umo liwiaj ci
prac (spawanie r czne)
bez odrywania elektrody.
Powa ne traktowanie naszych klientów obliguje nas do podawania w katalogu i innych
materia ach reklamowych tylko nominalnych i rzeczywistych parametrów u ytkowych
agregatów. Startowe parametry oferowanych przez nas urz dze s znacznie wy sze.
Wszystkie agregaty pr dotwórcze z modu em spawalniczym cechuje wysoki poziom
bezpiecze stwa osób i mienia, a dost pne pozycje wyposa enia opcjonalnego:
zestaw do transportu ko owego
teleskopowy maszt o wietleniowy 4x500W
uziemienie kompletne
znacznie podnosz funkcjonalno naszych agregatów.
Wysoka wydajno agregatów, niski poziom toksyczno ci spalin, niskie zu ycie paliwa – to
podstawowe standardy naszej oferty.
Wprowadzili my
now
lini
agregatów
spawalniczych
z
pr dnic
IP-54
i inwerterowym modu em spawalniczym LORCH

+

Made in Germany

EISEMANN AGREGATY SPAWALNICZE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 1~
Napi cie 1~
Pr d spawania
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko/CEE)
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch
EISEMANN

IP 23

VA
kW

S 6401 / 6401E (086 643/086 644)
5000 (cos = 1,0)
5,0

S 6401 DE (086 646)
5000 (cos = 1,0)
5,0

V

230

230

A
A
A
Hz
Typ
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

220
21,7
16,0/21,7
50
Synchroniczna + modu spawalniczy
23
Honda GX390 OHV-Tech Low Noise
1
3000
Benzyna (95)
1,3
7,5
Powietrze/powietrze
6,5
2,8
106 / 111 wersja „E”
740 x 500 x 530
98
70
czny / wersja „E” elektrostart

220
21,7
16,0/21,7
50
Synchroniczna + modu spawalniczy
23
Lombardini 15LD4400
1
3000
Benzyna (95)
1,5
7,2
Powietrze/powietrze
5
3,5
127 z akumulatorem
740 x 500 x 530
100
72
czny /elektrostart

Nasze agregaty wyposa one w modu
spawalniczy dost pne s
tylko w
wykonaniu
profesjonalnym,
do
intensywnej eksploatacji w stosunku 65%
pracy agregatu jako ród o pr du, 35%
pracy jako spawarka w 100% trybie
spawania. Oznacza to, e urz dzenie
zapewnia pr d spawania nie mniejszy ni
jest podany na tabliczce znamionowej, w
okresie normalnej pracy urz dzenia.
Agregaty
spawalnicze
EISEMANN
umo liwiaj
ci
prac
(spawanie
czne) bez odrywania elektrody.

EISEMANN S 6401
Jednostka ta to ~1 fazowy,
profesjonalny
agregat
pr dotwórczy ze wzmocnionym
silnikiem i bardzo wydajn ,
spawark .
Mo liwo
sta ego
podawania napi cia 230V o mocy
do 5 kW i nat eniu do ponad 21A
to powa ne argumenty dla
profesjonalistów
na
placach
budów, wykonywaniu instalacji, dla
firm reklamowych montuj cych
konstrukcje pod bilbordy, dla
drogowców
na
wyposa enie
pojazdów
serwisowych
gdzie
potrzebny jest dobre ród o pr du
i wydajna spawarka.

EISEMANN S 6401 DE
To wietny ~1 fazowy agregat
pr dotwórczy
z
modu em
spawalniczym przeznaczony dla
ytkowników, którzy potrzebuj
ma ego, mobilnego urz dzenia,
zasilanego olejem nap dowym,
generuj cego pr d do zasilenia
elektronarz dzi
i
o wietlenia
miejsca pracy, które tak e mo e
jako wietna spawarka
elektrodowa. Agregat S6401DE to
doskona e narz dzie pracy dla firm
drogowych,
instalacyjnych,
wiadcz cych us ugi tam, gdzie
oczekiwany jest pr d do zasilenia
elektronarz dzi jak i wydajna
spawarka.

ZASTOSOWANIE: Prace spawalnicze elektrod 3,25 w trybie 100%. Oznacza to, e spawacz mo e bez oderwania elektrody spawa
pr dem nie mniejszym ni 220A. Jako agregat urz dzenie zasili: o wietlenie oraz maszyny ~1 fazowe. Stanowi nieodzowne
wyposa enie firm prowadz cych roboty drogowe, wozów technicznych. Doposa enie agregatu w zestaw kó pneumatycznych oraz
teleskopowy maszt o wietleniowy sprawi, e nawet jedna osoba bez problemu przemie ci urz dzenie po placu budowy.
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EISEMANN AGREGATY SPAWALNICZE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

IP 23

VA
VA
kW
kW

S 6400 / 6400E (086 641/086 642)
6200 (cos = 1,0)
3700 (cos = 1,0)
6,2
3,7

S 6400 DE (086 645)
6200 (cos = 1,0)
3700 (cos = 1,0)
6,2
3,7

V

230/400

230/400

A
A
A
A
Hz
Typ
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

220
9,0
16,0
16,0/50
Synchroniczna + modu spawalniczy
23
Honda GX390 OHV-Tech Low Noise
1
3000
Benzyna (95)
1,3
7,5
Powietrze/powietrze
6,5
2,8
106 / 111 wersja „E”
740 x 500 x 530
98
70
czny / wersja „E” elektrostart

220
9,0
16,0
16,0/50
Synchroniczna + modu spawalniczy
23
Lombardini 15LD4400
1
3000
Diesel
1,5
7,2
Powietrze/powietrze
5
3,5
131 z bateri
740 x 500 x 530
100
72
czny / wersja „E” elektrostart

EISEMANN
Agregaty spawalnicze EISEMANN s
do
intensywnej eksploatacji w stosunku 65%
pracy agregatu jako ród o pr du, 35% pracy
jako spawarka w 100% trybie spawania.
Oznacza to, e urz dzenie zapewnia pr d
spawania nie mniejszy ni jest podany na
tabliczce znamionowej, w okresie normalnej
pracy urz dzenia. Agregaty spawalnicze
EISEMANN
umo liwiaj
ci
prac
(spawanie r czne) bez odrywania elektrody.
Powa ne traktowanie naszych klientów
obliguje nas do podawania w katalogu
i innych materia ach reklamowych tylko
nominalnych i rzeczywistych parametrów.

EISEMANN S 6400
Jednostka ta to ~3 fazowe,
profesjonalne
urz dzenie
pr dotwórcze ze wzmocnionym
silnikiem i bardzo wydajn ,
spawark . Napi cie 230/400V
i moc ponad 6 kW, nat enie do
ponad 16A to powa ne argumenty
dla profesjonalistów na placach
budów, dla firm reklamowych
montuj cych konstrukcje pod
bilbordy, dla drogowców na
wyposa enie techniczne pojazdów
serwisowych, itp.

Napi cie 1~/3~
Pr d spawania
Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko/CEE)
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

EISEMANN S 6400 DE
To wietny, ~3 fazowy agregat
pr dotwórczy
z
modu em
spawalniczym przeznaczony dla
ytkowników, którzy potrzebuj
ma ego, mobilnego urz dzenia,
zasilanego olejem nap dowym,
generuj cego pr d do zasilenia
elektronarz dzi
i
o wietlenia
miejsca pracy, które tak e mo e
jako wietna spawarka
elektrodowa. Agregat S6401DE to
doskona e narz dzie pracy dla firm
pracuj cych w terenie.

ZASTOSOWANIE: Prace spawalnicze elektrod 3,25 w trybie 100%. Oznacza to, e spawacz mo e bez oderwania elektrody spawa
pr dem nie mniejszym ni 220A. Jako agregat urz dzenie zasili: o wietlenie oraz maszyny. Stanowi nieodzowne wyposa enie firm
prowadz cych roboty drogowe, wozów technicznych. Doposa enie agregatu w zestaw kó pneumatycznych oraz teleskopowy maszt
wietleniowy sprawi, e nawet jedna osoba bez problemu przemie ci urz dzenie po placu budowy.
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EISEMANN AGREGATY SPAWALNICZE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

IP 54/23

VA
VA
kW
kW

S 6410 INWERTOR (086 647)
5900 (cos = 1,0)
5000 (cos = 1,0)
5,9
5,0

S 10000 E (086 101)
1000 (cos = 0,8)
3700 (cos = 1,0)
8,0
3,7

V

230/400

230/400

A
A
A
A
Hz
Typ
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

10-200 Inwertor LORCH
8,2
21,7
16,0/21,7
50
Synchroniczna + modu spawalniczy
54
Honda GX390 OHV-Tech Low Noise
1
3000
Benzyna (95)
1,3
7,5
Powietrze/powietrze
6,5
2,8
102
740 x 500 x 530
98
70
czny / wersja „E” elektrostart

300
14,4
16,0
-/16,0
50
Synchroniczna + modu spawalniczy
23
B&S 380447
2
3000
Benzyna (95)
1,7
13,8
Powietrze/powietrze
20
5,7
165 z bateri
900 x 645 x 615
98
72
czny / elektrostart

EISEMANN
Powa ne traktowanie naszych klientów
obliguje nas do podawania w katalogu
i innych materia ach reklamowych tylko
nominalnych i rzeczywistych parametrów
ytkowych agregatów. Startowe parametry
oferowanych przez nas urz dze s znacznie
wy sze. Oznacza to, e urz dzenie zapewnia
pr d spawania nie mniejszy ni jest podany na
tabliczce znamionowej, w okresie normalnej
pracy urz dzenia. Agregaty spawalnicze
EISEMANN
umo liwiaj
ci
prac
(spawanie r czne) bez odrywania elektrody

EISEMANN S 6410
~3 fazowy, IP-54, profesjonalny
agregat
pr dotwórczy
ze
wzmocnionym
silnikiem
i
nowoczesn
inwertorow
spawark
firmy
LORCH.
Rozwi zanie
to
umo liwia
jednoczesne prowadzenie prac
spawalniczych i korzystanie z
urz dzenia jako ród a pr du dla
innych odbiorników to powa ne
argumenty
dla
szczególnie
wymagaj cych i do wiadczonych
profesjonalistów.

Napi cie 1~/3~
Pr d spawania
Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko/CEE)
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

w stosunku 65% pracy agregatu jako
ród o pr du, 35% pracy jako spawarki.

EISEMANN S 10000 E
To wietny, ~3 fazowy agregat
pr dotwórczy
z
modu em
spawalniczym przeznaczony dla
ytkowników, którzy potrzebuj
mocnego i wydajnego mobilnego
agregatu ze spawark
300A.
EISEMANN S 10000E generuje pr d
do
zasilenia
elektronarz dzi
i o wietlenia miejsca pracy.
Spawanie ci e o ampera u 300A
to istotny parametr dla szczególnie
wymagaj cych
u ytkowników
pracuj cych w terenie.

ZASTOSOWANIE: Prace spawalnicze elektrod 3,25 w trybie 100%. Oznacza to, e spawacz mo e bez oderwania elektrody spawa
pr dem nie mniejszym ni 220A. Jako agregat urz dzenie zasili: o wietlenie oraz maszyny. Stanowi nieodzowne wyposa enie firm
prowadz cych roboty drogowe, wozów technicznych. Doposa enie agregatu w zestaw kó pneumatycznych oraz teleskopowy maszt
wietleniowy sprawi, e nawet jedna osoba bez problemu przemie ci urz dzenie po placu budowy.
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WYPOSA ENIE AGREGATÓW SPAWALNICZYCH

NAZWA

Nr kat.

S 6401/E

S 6401DE

/

Gniazdo ~1 Schuko kryte 16A
Gniazdo ~1 CEE kryte 16A

X/X

Gniazdo ~1 CEE kryte 32A

/

S 6400/E

S 6400DE

S 6410

S 10000E

X

X

/
X

X/X

X

X/X

X

Gniazdo ~3 CEE 16A

X/X

X

/

X

Zewn trzny wska nik poziomu paliwa

X/X

X

X/X

X

X

Wy cznik silnika przy niedoborze oleju

/
/

X

X

Termiczne zabezpieczenie generatora

/
/

X/X

Licznik motogodzin pracy

X

/

Zestaw narz dzi serwisowych

X/

X/X

Sekcja bezpieczników automatycznych

X

X

X/X

040 557

/
/

/
/

004 872

/

/

004 879

/

X/X

metalowy 1,5 mb.

004 890

/

X/X

Zestaw uziemiaj cy agregat

008 250

/

X/X

Pilot FFS do zdalnego START/STOP

008 252

X/

Regulator nat enia pr du spawania
Komplet opraw przewodów spaw.
metalowy spalin 2,5 m
Adapter przy czeniowy w a spalin

X

X
X

X

X/

X

008 256

X/

008 510

/

Adapter przy czeniowy w a spalin

010 357

X/X

Zestaw uchwytów do podwieszania

011 643

/

Zestaw jezdny do transportu ko owego

016 970

/

/
X/X

Zewn trzna kontrola izolacji GW308

018 520

/

X/X

Zestaw uchwytów no nych

000 566

/

/

X

X

X/

Maszt o wietleniowy teleskop 4,5 m

X

X

X

Podgrzewany filtr powietrza LVH

- wyposa enie standardowe (1 szt.),

X

/

X/

Bateria rozruchowa dla wersji „E”

X/X

X
X

X/
X/X

X/X

X/X

X
X

- dost pna opcja, X – wyposa enie niedost pne, brak kompatybilno ci
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Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze
ECOLINE: Mobilne i wydajne ród o energii wsz dzie, gdzie tego oczekujesz.

Przeznaczenie agregatu i perfekcyjny dobór odpowiednich podzespo ów do
zbudowania agregatów przeznaczonych do pracy w najci szych warunkach to nowy
standard, jaki wyznaczaj nasze ekonomiczne agregaty grupy ECOLINE. Niezawodno
w ci gu oko o 10 letniego okresu u ytkowania, spory zapas mocy przy niemal ka dym
obci eniu to cechy, jakich oczekuj profesjonali ci zmagaj cy si z napi tym
terminarzem robót w ró nych warunkach atmosferycznych. W serii ECOLINE bardziej
ni w innych grupach naszych agregatów mo na dostrzec zalety wzmocnionego silnika
OHV-Tech, gdy produkty tej grupy skazane s na prac w najci szych warunkach.

Ekonomiczno , niska toksyczno spalin, d ugi okres eksploatacji
Super wytrzyma a rama pokryta pow ok udaroodporn .
Silniki OHV-Tech gwarantuj niebywa trwa
i d ugi czas bezawaryjnej
eksploatacji w trudnych warunkach na placach budowy, przy remontach dróg.
Zwarta, stabilna konstrukcja o ograniczonej emisja drga .
Mo liwo
doposa enia agregatu w zestaw kó do atwego transportu,
teleskopowy maszt o wietleniowy oraz zestaw uziemiaj cy.
Zgodno z wymaganiami CE.

Made in Germany

ECOLINE

Zalety ekonomicznych agregatów pr dotwórczych ECOLINE

EISEMANN ECOLINE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

IP 23/54

VA
VA
kW
kW

E 4401 (088 441)
3700 (cos = 1,0)
3,7

E 4400/E 4400E (V6 040/V6 041)
4 100 (cos = 1,0)
3 800 (cos = 1,0)
4,1
3,8

Napi cie 1~/3~

V

230

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A
A

16,0
16,0

5,9
16,5
16,0

A

16,0

10/21

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna
23
HONDA GX270 OHV-Tech Low Noise
1
3000
Benzyna bezo owiowa
1,1
5,4
Powietrze/powietrze
5,9
3,3 (~1,8 ltr/h)
60
740 x 500 x 530
98
70
Rewersyjny link szarpaka

50
Asynchroniczna
54
HONDA GX270 OHV-Tech Low Noise
1
3000
Benzyna bezo owiowa
1,1
5,4
Powietrze/powietrze
5,9
2,9 (~2,0 ltr/h)
72 /77 wersja E
740 x 500 x 530
98
70
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

E 4401
Doskona e ~1 fazowe narz dzie dla
tych, którzy pracuj c u ywaj
elektronarz dzi
i
o wietlenia.
Doposa enie agregatu o maszt
wietleniowy i zestaw jezdny
dzie bardzo dobr decyzj dla
osób pracuj cych w ró nych porach
dnia i nocy. Urz dzenie GW308 do
nadzoru
skuteczno
izolacji
sprawi, e mo emy pracowa na
rusztowaniach i w ruroci gach.

E 4400
Agregat ~3 fazowy o mocy powy ej
4 kW stanowi nieodzowny element
wyposa enia technicznego tych,
którzy pracuj c u ywaj zarówno
ci kich elektronarz dzi, ma ych
spawarek i solidnego o wietlenia.
Funkcja szybkiego wy czenia
napi cia w przypadku zwarcia
znacznie podnosi walory tego
agregatu. Warto zapozna si z
szerok ofert firmowego osprz tu.

EISEMANN
ECOLINE to grupa profesjonalnych
przeno nych agregatów pr dotwórczych
do zastosowa typowo budowlanych.
Lini ECOLINE charakteryzuje przyst pna
cena za oferowan jako . Tak wi c place
budów, roboty drogowe, prace w
wykopach przez wiele godzin i bez
przerwy to typowy poligon dla
agregatów EISEMANN ECOLINE.

ZASTOSOWANIE: place budów, roboty drogowe, prace w wykopach, eksploatacja przez wiele godzin i z krótkimi przerwami.
Obs uga przez osoby " rednio" dbaj ce o sprz t , skupiona g ównie na realizacji zaplanowanego zadania - to warunki, którym
sprosta mog tylko agregaty tej grupy. Zasili o wietlenie , elektronarz dzia i maszyny ~1 lub ~3 fazowe.
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EISEMANN ECOLINE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

IP 23/54

VA
VA
kW
kW

E 5400 (088 541)
4500 (cos = 0,8)
2800 (cos = 0,8)
3,8
2,2

E 6400/E 6400E (V6 042/V6 043)
5900 (cos = 1,0)
5000 (cos = 1,0)
5,9
5,0

Napi cie 1~/3~

V

230/400

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (CEE/Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A
A

6,5
12,0
12,0

8,2
21,7
21,7/16,0

A

11/21

16/40

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna
23
HONDA GX270 OHV-Tech Low Noise
1
3000
Benzyna bezo owiowa
1,1
5,4
Powietrze/powietrze
5,9
3,3 (~1,8 ltr/h)
72
740 x 500 x 530
98
70
Rewersyjny link szarpaka

50
Asynchroniczna
54
HONDA GX390 OHV-Tech Low Noise
1
3000
Benzyna bezo owiowa
1,3
7,5
Powietrze/powietrze
6,5
3,3 (~1,9 ltr/h)
92 /97 wersja E
740 x 500 x 530
99
70
Rewersyjny link szarpaka / Elektrostart

EISEMANN
ECOLINE to grupa ekonomicznych
agregatów do zastosowa
typowo
budowlanych. U ytkownik otrzymuje
bardzo dobry agregat na bazie
wzmocnionych silników OHV-Tech za
przyst pn cen . Jako gwarantowana
mark
EISEMANN to wieloletnia
satysfakcja z wyboru naszego produktu.
Dodatkowym argumentem agregatów z
pr dnic asynchroniczn jest odporno
na przeci enia, a zwarcie w obwodzie
odbiorczym
natychmiast
wy cza
napi cie w gniazdach.

E 5400
Doskona e ~3 fazowe narz dzie dla
tych, którzy pracuj c u ywaj
elektronarz dzi
i
o wietlenia.
Doposa enie agregatu o maszt
wietleniowy i zestaw jezdny
dzie bardzo dobr decyzj dla
osób pracuj cych w ró nych porach
dnia i nocy. Urz dzenie GW308 do
nadzoru
skuteczno
izolacji
sprawi, e mo emy pracowa na
rusztowaniach i w ruroci gach.

E 6400
Agregat ~3 fazowy to nieodzowny
element wyposa enia technicznego
tych, którzy pracuj c u ywaj
zarówno ci kich elektronarz dzi o
du ym pr dzie rozruchu, spawarek
i
solidnego
o wietlenia.
Doposa enie w teleskopowy maszt
wietleniowy, zestaw jezdny
i GW308 umo liwi prac w ka dych
warunkach, cznie z ruroci gami
i na rusztowaniach. Funkcja
szybkiego wy czenia zwi ksza
bezpiecze stwo obs ugi.

ZASTOSOWANIE: place budów, roboty drogowe, prace w wykopach, eksploatacja przez wiele godzin i z krótkimi przerwami.
Obs uga przez osoby " rednio" dbaj ce o sprz t , skupiona g ównie na realizacji zaplanowanego zadania - to warunki, którym
sprosta mog tylko agregaty tej grupy. Zasili o wietlenie , elektronarz dzia i maszyny ~1 lub ~3 fazowe.
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EISEMANN ECOLINE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

VA
VA
kW
kW

E 7400 (088 741)
6500 (cos = 0,8)
2800 (cos = 0,8)
5,2
2,2

Napi cie 1~/3~

V

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A
A

9,4
12,0
12,0

A

15/18,5

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna
23
HONDA GX390 OHV-Tech Low Noise
1
3000
Benzyna bezo owiowa
1,3
7,5
Powietrze/powietrze
6,5
2,4 (~2,7 ltr/h)
78
740 x 500 x 530
98
70
Rewersyjny link szarpaka

EISEMANN
ECOLINE to ekonomiczne agregaty do
zastosowa w bardzo ci kich, typowo
budowlanych
warunkach
pracy.
ytkownik za rozs dn cen otrzymuje
bardzo dobry agregat na bazie
wzmocnionego silnika OHV-Tech. Jako
gwarantowana mark EISEMANN to
ównie wieloletnia satysfakcja z wyboru
naszego produktu. Posiadacze agregatów
pr dotwórczych EISEMANN zawsze i
wsz dzie s
w posiadaniu mocy
niezb dnej na stanowisku pracy.
Zalecamy zapoznanie si z szerok ofert
firmowego osprz tu.

IP 23

E 7400
Agregat, który zaspokoi najbardziej
wymagaj cego
u ytkownika.
Mocny silnik OHV-Tech z cylindrem
zaopatrzonym w tulej wykonan z
szarego eliwa to tylko niektóre
zalety agregatu EISEMANN E7400.
Generuj cy ~3 fazow energi
elektryczn o mocy powy ej 6,5
kVA to dobra inwestycja na wiele
lat. Doposa enie w teleskopowy
maszt
o wietleniowy,
zestaw
jezdny i GW308 umo liwi prac w
ka dych warunkach,
cznie z
ruroci gami i na rusztowaniach.

ZASTOSOWANIE: place budów, roboty drogowe, prace w wykopach, eksploatacja przez wiele godzin i z krótkimi przerwami.
Obs uga przez osoby " rednio" dbaj ce o sprz t , skupiona g ównie na realizacji zaplanowanego zadania - to warunki, którym
sprosta mog tylko agregaty tej grupy. Zasili o wietlenie , elektronarz dzia i maszyny ~1 lub ~3 fazowe.
46

WYPOSA ENIE AGREGATÓW ECOLINE

NAZWA

Nr kat.

E 4401

E 4400
E 4400E

E 5400

E 6400
E 6400E

E 7400

Gniazdo ~1 Schuko kryte 16A
Gniazdo ~1 CEE kryte 32A

X

Gniazdo ~3 CEE 16A

X

X

X

X

X

X

Wy cznik silnika przy niedoborze oleju
Termiczne zabezpieczenie generatora

X

Licznik motogodzin pracy
Zestaw narz dzi serwisowych
Bateria rozruchowa dla wersji „E”

X

Sekcja bezpieczników automatycznych

X

Szybkie wy czenie pr dnicy (zwarcie)

X

Diodowy wska nik parametrów

X

SCS- cznik 2 agregatów (suma mocy)
metalowy spalin 2,5 m
Adapter przy czeniowy w a spalin

908 512

X/

X

X

X/

X
X

X

X

X
X
X
X

X

004 872
004 879

metalowy 1,5 mb.

004 890

Zestaw uziemiaj cy agregat

008 250

Podgrzewany filtr powietrza LVH

008 256

Maszt o wietleniowy teleskop 4,5 m

008 510

Zestaw uchwytów do podwieszania

011 643

Zestaw jezdny do transportu ko owego

016 970

Zewn trzna kontrola izolacji GW308

018 520

Zestaw uchwytów no nych

000 566

Zestaw jezdny do transportu ko owego

988 548

- wyposa enie standardowe (1 szt.),

X
X
X

X/

X

X

X

X/

X

X

X

X

- dost pna opcja, X – wyposa enie niedost pne, brak kompatybilno ci
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ORYGINALNY OSPRZ T AGREGATÓW PR DOTWÓRCZYCH

Sekcja bezpieczników
automatycznych

Podgrzewany filtr powietrza
zasysanego przez silnik

do odprowadzania
spalin

Zestaw uchwytów do zawiesi

Zestaw do tankowania

GW308: kontrola plus
test izolacji

Manualne
za czenie rezerwy

Pilot zdalnego za czania i
wy czania agregatu

Komputer pok adowy

Adaptery przy czeniowe do
a odprowadzaj cego spalin

Zestaw uchwytów no nych

Zestaw uziemiaj cy

SCS synchro

Zabezpieczone zakr tki
zbiornika paliwa

Gniazdo IP-67

48

Panel automatycznego
za czenia rezerwy SZR

Dodatkowy zbiornik paliwa
50, 100, 150 ltr

Zestaw do transportu
ko owego

Modem GSM

Teleskopowy maszt
wietleniowy

Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze
Agregaty pr dotwórcze DIN dla s

b ratowniczych:

Cech g ówn agregatów pr dotwórczych w wersji DIN HIGH PROTECTION jest mo liwo
wykorzystania ich zawsze i wsz dzie, bo czy ratownik mo e zaplanowa warunki, jakie b
panowa y w akcji jutro, za tydzie czy za rok? Chyba NIE!
Taka filozofia przy wieca naszym konstruktorom i technikom wydzia u monta u agregatów
EISEMANN DIN, które musz niemal natychmiast po uruchomieniu (do 3 sekund) skutecznie
zasili wszelkie odbiorniki elektroniczne, transformatorowe czy indukcyjne przy pracuj cej
naja nicy, wentylatorze lub pompie. Pr du musi starczy do zasilenia wszelkiego sprz tu, jaki
mo e by wykorzystany w akcji ratowniczo-ga niczej. Wa
cech jest ca kowity brak emisji
pola elektromagnetycznego zak ócaj cego prac
rodków
czno ci bezprzewodowej
i transmiterów obrazu kamer termowizyjnych.
Gdy nast pi uszkodzenie izolacji w przewodach odbiorników agregat zasygnalizuje awari a
ratownik mo e wy czy uszkodzony obwód lub usun usterk , gdy dotyczy to odbiorników
ratuj cych ycie.

Funkcja VARIOSPEED obni a o 25% zu ycie paliwa i skutecznie obni a emisj ha asu.
Jak zwykle, EISEMANN b c liderem w produkcji agregatów pr dotwórczych do zastosowa
specjalnych - produkuje agregaty z gniazdem FIRECAN, co w przysz ci stanie si standardem
pojazdów interwencyjnych stra y po arnej.
Nowo ci , któr obecnie chcemy zainteresowa s by ratownicze jest rozwi zanie techniczne o
nazwie FireCan, którego jeste my wspó twórcami. System sprawia, e agregat pr dotwórczy
przesta by urz dzeniem stanowi cym wyposa enie pojazdu a sta si jego cz ci . Zarz dzanie
prac agregatu odbywa si niemal automatycznie z komputera pok adowego pojazdu, a energia
elektryczna rozprowadzona po poje dzie, jako instalacja wewn trzna.

Made in Germany

DINLINE

Agregaty DIN odporne s na zalanie wod pod du ym ci nieniem, mog pracowa na nierównym
terenie. Jako jedyne s
ca kowicie odporne na destrukcyjne dzia anie pola
elektromagnetycznego b cego efektem eksplozji nuklearnej (EMP).

EISEMANN DINLINE

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 1~

IP 54

VA
kW

BSKA 3,0/BSKA 3,0V (086 530/986 531)
3000 (cos = 1,0)
3,0

BSKA 6,5 ~1 (V10)
6500 (cos = 0,8)
5,2

Napi cie 1~

V

230/-

230

Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (CEE/Schuko)
Maksymalny pr d startowy przy
cos 0,6 i przy spadku napi cia
o 20% (do 184V)
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A

16,0
-/16,0

28
32/16

A

17

55

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)

50
Asynchroniczna
54
Honda GX 200 OHV-Tech Low Noise
1
3000/ V: 2500-3000
Benzyna bezo owiowa
0,6
3,8
Powietrze/powietrze
26
9
48
535 x 440 x 395
64
Rewersyjny link szarpaka

50
Synchroniczna + AVR
54
B&S 295442
2
3000
Benzyna bezo owiowa
1,7
8,8
Powietrze/powietrze
10,5
5,5
118
700 x 440 x 580
64
Rewersyjny link szarpaka

EISEMANN
Cech g ówn agregatów pr dotwórczych
w wersji DIN HIGH PROTECTION jest
mo liwo
wykorzystania ich zawsze
i wsz dzie, bo czy ratownik mo e
zaplanowa warunki, jakie b
panowa y
w akcji jutro, za tydzie czy za rok? Chyba
NIE! Dlatego z inicjatyw stworzenia
specjalnego agregatu dla stra aków
wyszed za yciela firmy Ernst Eisemann.
Wymagania
jako ciowe
nowego
standardu agregatów DIN EISEMANN sta y
si inspiracj dla twórców normy DIN,
obowi zuj cej z pó niej wprowadzonymi
zmianami po dzie dzisiejszy. Obecnie
nasze agregaty pr dotwórcze zaliczane s
do grona najbardziej rozpoznawalnych
marek tej bran y w Europie.

EISEMANN BSKA 3,0
Agregat zbudowany zosta z my
o
zasileniu
podstawowego
wietlenia (naja nicy) pojazdów
interwencyjnych stra y po arnej.
Bywa jednak, e agregat nale y
szybko wymontowa z pojazdu – by
zasili
inne odbiorniki energii
elektrycznej
oddalone
od
zaparkowanego pojazdu. Bywa o
tak w trakcie akcji powodziowych,
gdzie ratownicy zmuszeni byli
pokona
wiele przeszkód by
dostarczy agregat do odci tego od
du budynku, w którym pracowa
sprz t podtrzymuj cy ludzkie ycie.
W takiej sytuacji ma y i lekki
agregat DIN jest niezb dny.

EISEMANN BSKA 6,5 ~1
Grupa agregatów o mocy czynnej
oko o 5 kW to najcz ciej
spotykane
urz dzenia
DIN
stanowi ce wyposa enie rednich
pojazdów ratowniczych. Agregat
spe nia
wszelkie
wymagania
stawiane agregatom tej grupy.
Bogata
oferta
wyposa enia
znacznie podniesie jego walory
ytkowe,
cho
wyposa enie
standardowe w pe ni zaspokaja
oczekiwania stra aków. EISEMANN
BSKA 6,5~1 to jednofazowe
urz dzenie generuj ce pr d o
napi ciu 230V, czyli do zasilenia
powszechnie
u ywanych
w
ratownictwie urz dze .

ZASTOSOWANIE: zabudowa na lekkich i rednich pojazdach ratowniczo-ga niczych. O wietlenie, elektronika, grzejniki, wszelkie
elektronarz dzia. Zasilenie ratowniczego sprz tu medycznego. Z uwagi na parametry zarówno bezpiecze stwa obs ugi jak i jako ci
generowanej energii agregaty klasy DIN mog zasili wszelkie urz dzenia, zarówno w trakcie akcji ratowniczej jak i wicze .
50

EISEMANN DINLINE

IP 54

VA
VA
kW
kW

BSKA 6,5E-S (082 654)
BSKA 6,5EV-S (085 655)
6500 (cos = 0,8)
5000 (cos = 1,0)
5,2
5,0

BSKA 6,5 (082 651)
BSKA 6,5 V (082 653)
6500 (cos = 0,8)
5000 (cos = 1,0)
5,2
5,0

Napi cie 1~/3~

V

230/400

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A
A

9,3
16,0
16,0

9,3
21,7
16,0

A

18/40

18/40

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna + AVR
54
B&S 295447
2
3000/Vario: 3150-1800
Benzyna bezo owiowa
1,7
8,8
Powietrze/powietrze
14,9
6,8
118/123 z bateri
700 x 440 x 580
95
61 (Variospeed aktiv)
Rewersyjny link szarpaka/ elektrostart

50
Synchroniczna + AVR
54
B&S 295447
2
3000/Vario: 3150-1800
Benzyna bezo owiowa
1,7
8,8
Powietrze/powietrze
10,5
4,8
118 z bateri
700 x 440 x 580
97
65 (Variospeed aktiv)
Rewersyjny link szarpaka

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

EISEMANN
Istotn zalet agregatów DIN jest niemal
natychmiast wzbudzalna pr dnica (do 3
sekund), oraz skuteczne zasilenie wszelkich
odbiorników
transformatorowych,
elektronicznych, czy indukcyjnych przy
pracuj cej naja nicy, wentylatorze lub
pompie. Pr du musi starczy do zasilenia
wszelkiego
sprz tu, jaki
mo e
by
wykorzystany w akcji ratowniczo-ga niczej.
Wa
cech jest ca kowity brak emisji pola
elektromagnetycznego zak ócaj cego prac
rodków czno ci bezprzewodowej.

EISEMANN BSKA 6,5E-S
Agregat w wersji DIN, cichy,
wydajny, to tylko niektóre cechy
charakterystyczne BSKA 6,5-S.
Elementem rozpoznawalnym z
daleka jest nowy, czytelny panel
kontrolny DSB10. Teraz wszystko
wida z daleka: ile jest paliwa, jakie
jest obci enie poszczególnych faz,
kontrola
napi cia,
kontrola
uziemienia, alarmy silnika - i to z
daleka. Polecamy szerok gam
osprz tu by zwi kszy jego walory.

EISEMANN BSKA 6,5
Ta jednostka o mocy czynnej oko o
5 kW to najcz ciej spotykane
urz dzenia
stanowi ce
wyposa enie rednich pojazdów
ratowniczych. Agregat spe nia
wszelkie wymagania stawiane
agregatom tej grupy. Bogata oferta
wyposa enia znacznie podniesie
jego walory u ytkowe, cho
wyposa enie standardowe w pe ni
zaspokaja oczekiwania stra aków w
akcji oraz na wiczeniach.

ZASTOSOWANIE: zabudowa na rednich i ci kich pojazdach ratowniczo-ga niczych. O wietlenie, elektronika, grzejniki, wszelkie
elektronarz dzia. Zasilenie ratowniczego sprz tu medycznego. Z uwagi na parametry zarówno bezpiecze stwa obs ugi jak i jako ci
generowanej energii agregaty klasy DIN mog zasili wszelkie urz dzenia, zarówno w trakcie akcji ratowniczej jak i wicze .
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EISEMANN DINLINE

IP 54

VA
VA
kW
kW

6500 (cos = 0,8)
5,2

BSKA 9/9E (082 901/082 902)
BSKA 9V/BSKA 9EV (082 903/082 904)
9000 (cos = 0,8)
5000 (cos = 1,0)
7,2
5,0

Napi cie 1~/3~

V

230

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A
A

28
16,0

13
21,7
16,0

A

55A dla 230V

20/41

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna + AVR
54
B&S 295447
2
3000
Benzyna bezo owiowa
1,7
8,8
Powietrze/powietrze
14,9
3,0
123 z bateri
700 x 440 x 580
95
64
Rewersyjny link szarpaka/elektrostart

50
Synchroniczna + AVR
54
B&S 303442
2
3000/Vario: 3150-1800
Benzyna bezo owiowa
1,7
10,5
Powietrze/powietrze
10,5
3,8
126/130 z bateri
700 x 440 x 580
97
68/65 (Variospeed aktiv)
Rewersyjny link szarpaka/elektrostart

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

BSKA 6,5~1E-S (082 656)

EISEMANN
Agregaty DIN to urz dzenia odporne na
zalanie wod pod du ym ci nieniem, mog
pracowa na nierównym terenie. Odporne na
destrukcyjne dzia anie elektromagnetycznego
pola b cego efektem awarii np. elektrowni
nuklearnej (EMP). Funkcja VARIOSPEED
obni a o 25% zu ycie paliwa i skutecznie
obni a emisj ha asu. Jak zwykle, EISEMANN
c liderem w produkcji agregatów
pr dotwórczych do zastosowa specjalnych produkuje agregaty z gniazdem FIRECAN, a
co to jest takiego? Prosimy o kontakt.

EISEMANN BSKA 6,5~1-S
Agregat w wersji DIN, cichy,
wydajny, to tylko niektóre cechy
charakterystyczne
tego
~1
fazowego agregatu. Elementem
rozpoznawalnym z daleka jest
nowy, czytelny panel kontrolny
DSB10. Teraz wszystko wida z
daleka: ile jest paliwa, jakie jest
obci enie poszczególnych faz,
kontrola
napi cia,
kontrola
uziemienia, alarmy silnika - i to z
daleka.

EISEMANN BSKA 9
Ta jednostka o mocy czynnej ponad
7 kW to moc oczekiwana na
rednich i ci kich pojazdach
ratowniczo-ga niczych.
Agregat
spe nia
wszelkie
wymagania
stawiane agregatom grupy BSKA do
pracy ci ej. Bogata oferta
wyposa enia – szczególnie zawór 3dro ny znacznie podniesie jego
walory
u ytkowe,
cho
wyposa enie standardowe w pe ni
zaspokaja oczekiwania stra aków.

ZASTOSOWANIE: zabudowa na rednich i ci kich pojazdach ratowniczo-ga niczych. O wietlenie, elektronika, grzejniki, wszelkie
elektronarz dzia. Zasilenie ratowniczego sprz tu medycznego. Z uwagi na parametry zarówno bezpiecze stwa obs ugi jak i jako ci
generowanej energii agregaty klasy DIN mog zasili wszelkie urz dzenia, zarówno w trakcie akcji ratowniczej jak i wicze .
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VA
VA
kW
kW

9500 (cos = 0,8)
5500 (cos = 1,0)
7,6
5,5

BSKA 12E (082 124)
BSKA 12EV (082 126)
11500 (cos = 0,8)
1100 (cos = 0,8)
9,2
8,8

Napi cie 1~/3~

V

230/400

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A
A

13,7
23,9
16,0

16,7
48,0
16,0

A

20/41

25/45

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna + AVR
54
B&S 305447
2
3150-3000
Benzyna bezo owiowa
1,7
10,5
Powietrze/powietrze
12
5
150 z bateri
820 x 440 x 580
93
65
Elektrostart/rewersyjny link szarpaka

50
Synchroniczna + AVR
54
B&S 356447
2
3000/Vario: 3150-1800
Benzyna bezo owiowa
1,7
12,5
Powietrze/powietrze
10,5
3,0
149/154 z bateri
700 x 440 x 580
98
68/66 (Variospeed aktiv)
Rewersyjny link szarpaka/elektrostart

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

BSKA 9,5E-SS (082 908)

EISEMANN
Agregaty DIN to urz dzenia zbudowane
specjalnie dla potrzeb zawodowej
i ochotniczej stra y po arnej. Ich
konstrukcja,
cechy
u ytkowe,
zabezpieczenia, osprz t kontroli izolacji,
sprawiaj , e mog by eksploatowane w
ekstremalny sposób - zapewniaj c ilo i
jako energii elektrycznej, jakiej mog
potrzebowa ratownicy w czasie akcji.
Agregaty te z powodzeniem zasil tak e
sprz t medyczny, który mo e pojawi si
w trakcie akcji ratowniczej.

EISEMANN BSKA 9,5E-SS
Ten agregat to prawdziwa liga
mistrzów. Pr d do 41A, super
przyjazny czytelny z daleka
wy wietlacz wielofunkcyjny, emisja
ha asu 65 dB, doskona a pr dnica
High Protection i wiele innych
przydatnych elementów – to
parametry
nieosi galne
dla
konkurencji. Agregat z zaworem 3dro nym bez emisji zak óce
elektromagnetycznych to cechy
oczekiwane w s bie XXI wieku.

EISEMANN BSKA 12
Niepokonany tytan do ci kiej
pracy w warunkach, gdzie inne
agregaty
odmawiaj
pos usze stwa. Pr d do 45A o
idealnych
parametrach
przy
ka dym obci eniu, a nawet przy
przeci eniach to norma dla tej
jednostki.
Agregat
doskonale
spe nia zadania, jako element
wyposa enia
kontenerów
technicznych s b ratowniczych,
lub w zabudowie pojazdów.

ZASTOSOWANIE: wyposa enie kontenerów technicznych stra y po arnej, zabudowa na rednich i ci kich pojazdach ratowniczoga niczych, drabinach i podno nikach. O wietlenie, elektronika, grzejniki, wszelkie elektronarz dzia. Zasilenie ratowniczego sprz tu
medycznego. Parametry generowanej energii pozwalaj zasili wszelkie urz dzenia w trakcie akcji ratowniczej jak i wicze .
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VA
VA
kW
kW

13000 (cos = 0,8)
11000 (cos = 0,8)
10,4
8,8

BSKA 13E (082 138)
BSKA 13EV (082 139)
13000 (cos = 0,8)
11000 (cos = 0,8)
10,4
8,8

Napi cie 1~/3~

V

230/400

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A
A

18,6
48,0
16,0

18,6
48,0
16,0

A

30/55

30/55

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna + AVR
54
B&S 386447
2
1800-3000-3150
Benzyna bezo owiowa
1,7
13,8
Powietrze/powietrze
12
3
150 z bateri
820 x 440 x 580
94
61 (Variospeed aktiv)
Elektrostart/rewersyjny link szarpaka

50
Synchroniczna + AVR
54
B&S 386447
2
3000/1800-3150
Benzyna bezo owiowa
1,7
13,8
Powietrze/powietrze
10,5
3
150 z bateri
820 x 440 x 580
98
66 (Variospeed aktiv)
Elektrostart/rewersyjny link szarpaka

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

BSKA 13EV-SS (082 149)

EISEMANN
Agregaty DIN o mocy od 13 kVA to
urz dzenia do zada specjalnych. Gotowe
zasila
jednocze nie wiele ró nych
urz dze . Bez znaczenia jest jednoczesne
obci anie odbiornikami indukcyjnymi o
wysokich pr dach startowych, przy
jednoczesnym zasilaniu czu ej aparatury
elektronicznej czy medycznej. Wersje
wyciszone „SS” z seryjnie montowanym
zaworem 3-dro nym mog pracowa bez
przerwy zasilaj c np. namioty ratownictwa
medycznego. Pytania? Prosimy o kontakt.

EISEMANN BSKA 13EV-SS
Ten agregat to prawdziwa liga
mistrzów. Pr d do 48A, super
przyjazny czytelny z daleka
wy wietlacz wielofunkcyjny, emisja
ha asu 61 dB, doskona a pr dnica
High Protection i wiele innych
przydatnych elementów – to
parametry
nieosi galne
dla
konkurencji. Agregat z zaworem 3dro nym, bez emisji zak óce
elektromagnetycznych to cechy
oczekiwane w s bie XXI wieku.

EISEMANN BSKA 13E
Niepokonany tytan do ci kiej
pracy w warunkach, gdzie inne
agregaty
odmawiaj
pos usze stwa. Pr d do 48A o
idealnych
parametrach
przy
ka dym obci eniu, a nawet przy
przeci eniach to norma dla tej
jednostki.
Agregat
doskonale
spe nia zadania, jako element
wyposa enia
kontenerów
technicznych s b ratowniczych,
lub w zabudowie pojazdów.

ZASTOSOWANIE: wypos enie kontenerów technicznych stra y po arnej, zabudowa na rednich i ci kich pojazdach ratowniczoga niczych, drabinach i podno nikach. O wietlenie, elektronika, grzejniki, wszelkie elektronarz dzia. Zasilenie ratowniczego sprz tu
medycznego. Parametry generowanej energii pozwalaj zasili wszelkie urz dzenia w trakcie akcji ratowniczej jak i wicze .
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VA
VA
kW
kW

BSKA 14E-S (082 146)
BSKA 14EV-S (082 147)
13400 (cos = 0,8)
11000 (cos = 0,8)
10,7
8,8

Napi cie 1~/3~

V

230/400

Maksymalny pr d 3~
Maksymalny pr d 1~
Pr d 1~ (Schuko)
Maksymalny pr d startowy
cos 0,6 (przy spadku napi cia
do 20%) 400/230V
Cz stotliwo
Pr dnica
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Czas pracy przy ¾ obci eniu
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Rozruch

A
A
A

19,3
48,0
16,0

A

30/55

Hz
MG
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW
Medium
ltr
h
kg
mm
dB(A)
dB(A)

50
Synchroniczna + AVR
54
B&S 386447
2
1800-3000-3150
Benzyna bezo owiowa
1,7
13,8
Powietrze/powietrze
12
3
145/149 z bateri
820 x 440 x 580
96
63 (Variospeed aktiv)
Elektrostart/rewersyjny link szarpaka

EISEMANN
Agregaty DIN to urz dzenia do zada
specjalnych, gdzie pr du nie mo e zabrakn .
Gotowo
jednoczesnego zasilania wielu
bardzo ró nych urz dze . Dla BSKA14 bez
znaczenia jest obci anie odbiornikami
indukcyjnymi o wysokich pr dach startowych,
przy jednoczesnym zasilaniu czu ej aparatury
elektronicznej czy medycznej. Seryjnie
montowany zawór 3-dro ny umo liwia prac
pod czonych urz dze
bez przerwy przez
wiele godzin. Polecamy szerok
ofert
osprz tu. Jakie pytania? Prosimy o kontakt.

EISEMANN BSKA 14EV-SS
Ten agregat to champion w ród
najmocniejszych
przeno nych
agregatów DIN. Super przyjazny,
czytelny z daleka wy wietlacz
wielofunkcyjny, emisja ha asu 63 dB,
doskona a pr dnica HP i wiele innych
przydatnych elementów – to
parametry
nieosi galne
dla
konkurencji. Zawór 3-dro ny, brak
zak óce elektromagnetycznych i inne
cechy wyznaczaj nowy standard
agregatów DIN XXI wieku.

TYP (NR KATALOGOWY)
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 1~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Elektryczna moc 1~

ZASTOSOWANIE: wyposa enie kontenerów technicznych stra y po arnej, zabudowa na rednich i ci kich pojazdach ratowniczoga niczych, drabinach i podno nikach. O wietlenie, elektronika, grzejniki, wszelkie elektronarz dzia. Zasilenie ratowniczego sprz tu
medycznego. Parametry generowanej energii pozwalaj zasili wszelkie urz dzenia w trakcie akcji ratowniczej jak i wicze .
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JEDNO SPOJ ENIE NA WSZYSTKIE INFORMACJE
Nowy
panel
steruj cokontrolny DSB 1.0 stosowany w
agregatach
pr dotwórczych
DIN.

Pod wietlony
wska nik
elektrycznego
obci enia
agregatu

Pod wietlony
wska nik ilo ci
paliwa z
zbiorniku

Grzybkowy wy cznik
bezpiecze stwa
umo liwia
szybkie
wy czenie agregatu w
przypadku
awarii.
Ponowne
uruchomienie mo liwe
jest
dopiero
po
likwidacji
przyczyny
za czenia, oraz po
przekr ceniu grzybka
w lewo i poci gni ciu
go do siebie

Gniazdo
kontroli
uziemienia. Przewód
kontrolny jest na
wyposa eniu agregatu

Wy wietlacz
wielofunkcyjny:
Pod wietlenie
czerwone:
D,
Pod wietlenie
te: UWAGA,
Pod wietlenie
zielone: OK.
Licznik motogodzin
pracy agregatu.
Przycisk: RESET
Przycisk: ECO oznacza
mo liwo
za czenia
funkcji
VARIOSPEED
(opcja)
Prze cznik
CZ/WY CZ

Pod wietlane wska niki napi cia (U)
i obci enia poszczególnych (P) faz.
Zielone pod wietlenie oznacza stan OK.

Przycisk ISO (opcja) umo liwia przeprowadzenie
testu izolacji (wewn trzne GW308)

Notatki:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
56

WYPOSA ENIE AGREGATÓW DIN

NAZWA

Nr kat.

BSKA
3,0/V

BSKA
6,5/V/~1

BSKA
6,5E-S /~1

BSKA
BSKA
9,5E-SS/
9/9E/9EV
13 EV-SS

BSKA
BSKA
12E/12 EV 13E/13 EV

BSKA
14 E-S

Gniazdo ~1 Schuko 16A kryte IP-67

X
X
X
X

Gniazdo ~1 CEE 16A kryte IP-67
Gniazdo ~1 CEE 32A kryte IP-67
Gniazdo ~3 CEE 16A kryte IP-67
Wska nik poziomu paliwa w zbiorniku

/ /X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Wy cznik silnika przy niedoborze oleju
Termiczne zabezpieczenie generatora
Licznik motogodzin pracy
Zestaw narz dzi serwisowych
Bateria rozruchowa dla wersji „E”

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
-/ /

X

X

X/

X/

Sekcja bezpieczników automatycznych
Automatyczna regulacja V/Hz (AVR)
Kontrola i nadzór przew. ochronnego
Analogowy pod wietlany wska nik V/A
Cyfrowy diodowy panel ster.-kontrolny
Wska nik obci enia faz
Wska nik rezerwy mocy (%)
Grzybkowy wy cznik bezpiecze stwa
Mo liwo zmiany kierunku odpr.spalin

X

X

X

Adapter w a odpr. spaliny
metalowy spalin 2,5 m
metalowy do odpr. spalin 1,5 mb.
Zestaw uziemiaj cy agregat
Prze cznik biegunowo ci

004 872
004 890
008 250
018 242

FireCan gniazdo przy czeniowe system

018 249

Magnet. gniazdo ad. akumulatora

018 246

Zestaw uchwytów no nych

DIN

Zmienna pr dko

DIN

pracy silnika VARIO

Wewn trzna kontrola izolacji GW308
Zawór 3-dro ny z szybkoz czem

015 321
DIN

Gniazdo 24V zewn trznego akumulatora

903 051

Zewn. przewodowy ST/STOP agregatu

908 263

- wyposa enie standardowe (1 szt.),

X/
X
X
X
X

-/ /-

X

X/

X

X/

-/ /

- dost pna opcja, X – wyposa enie niedost pne, - brak kompatybilno ci
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ACZE I B BNY NA KABLE DIN

EISEMANN KSA 20
ben na kabel elektryczny bez kabla

EISEMANN KSA 42
ben na kabel elektryczny bez kabla

073 120

073 140

Szeroko nawijaka (b bna
220 mm
Maksymalny ampera
16A
Stopie ochrony: (zabryzganie) DIN 40050
IP24
Wymiary (szer./wys./d .)
310x374x375 mm
Masa
ok. 9 kg
OPIS PRODUKTU: Deklarowana zgodno DIN 14680 format
A1, b ben stalowy proszkowo lakierowany na niebiesko, 5
bolcowy wtyk: 3 fazy + zero +uziom. Gniazda w wtyczki
hermetyczne IP-67, sk adana korba nawijaka stanowi
zabezpieczenie przed samoczynnym rozwijaniem si kabla.
Nr katalogowy 073 120
KOD EAN 4038469031200

Szeroko nawijaka (b bna
440 mm
Maksymalny ampera
32A
Stopie ochrony: (zabryzganie) DIN 40050
IP24
Wymiary (szer./wys./d .)
310x374x595 mm
Masa
ok. 9 kg
OPIS PRODUKTU: Deklarowana zgodno DIN 14680 format
A1, b ben stalowy proszkowo lakierowany na niebiesko, 5
bolcowy wtyk: 3 fazy + zero +uziom. Gniazda w wtyczki
hermetyczne IP-67, sk adana korba nawijaka stanowi
zabezpieczenie przed samoczynnym rozwijaniem si kabla.
Nr katalogowy 073 140
KOD EAN 4038469031408

EISEMANN KSA 20
ben z kablem: 35 mb typu H07RN-F5G2,5

EISEMANN KSA 42
ben z kablem: 50 mb typu H07RN-F5G2,5

073 121

073 141

Szeroko nawijaka (b bna
220 mm
Wymiary (szer./wys./d .)
310x374x375 mm
Maksymalne obci enie
16A – 6 godzin
Masa
ok. 20 kg
OPIS PRODUKTU: Na b bnie nawini to 35 m w otulinie
gumowej kabla H07 RN-F5G2,5 z czego 5 mb nawini to na
bnie pomocniczym. Gniazdo i wtyczka wodoszczelne IP-67
(3 fazy + zero + uziom) CEE 400V, 16A, dedykowane dla
agregatów DIN. Sk adana korba nawijaka stanowi
zabezpieczenie przed samoczynnym rozwijaniem si kabla.
Nr katalogowy 073 121
KOD EAN 4038469031200

Szeroko nawijaka (b bna
440 mm
Wymiary (szer./wys./d .)
310x374x537 mm
Maksymalne obci enie
16A – 6 godzin
Masa
ok. 32 kg
OPIS PRODUKTU: Na b bnie nawini to 50 m w otulinie
gumowej kabla H07 RN-F5G2,5 z czego 5 mb nawini to na
bnie pomocniczym. Gniazdo i wtyczka IP-67 wodoszczelne
(3 fazy + zero + uziom) CEE 400V, 16A, dedykowane dla
agregatów DIN. Sk adana korba nawijaka stanowi
zabezpieczenie przed samoczynnym rozwijaniem si kabla.
Nr katalogowy 073 141
KOD EAN 4038469031415

EISEMANN KSA 20
ben z kablem: 50 mb typu H07RN-F3G2,5

73 122

EISEMANN KSA 42
ben z kablem 50 m (32A) typu H07RN-F5G4 073 142

Szeroko nawijaka (b bna
220 mm
Wymiary (szer./wys./d .)
310x374x375 mm
Maksymalne obci enie
16A
Masa
ok. 20 kg
OPIS PRODUKTU: Na b bnie nawini to 50 m w otulinie
gumowej kabla H07 RN-F3G2,5 z czego 5 mb nawini to na
bnie pomocniczym. Gniazdo i wtyczka IP-67 wodoszczelne
DIN 49442/49443 (16A 2 f + uziom) dedykowane dla
agregatów DIN. Sk adana korba nawijaka stanowi
zabezpieczenie przed samoczynnym rozwijaniem si kabla.
Nr katalogowy 073 122
KOD EAN 4038469031224

Szeroko nawijaka (b bna
440 mm
Wymiary (szer./wys./d .)
310x374x537 mm
Maksymalne obci enie
32A – 6 godzin
Masa
ok. 32 kg
OPIS PRODUKTU: Na b bnie nawini to 50 m w otulinie
gumowej kabla H07 RN-F5G4 z czego 5 mb nawini to na
bnie pomocniczym. Gniazdo i wtyczka IP-67wodoszczelne (3
fazy + zero + uziom) CEE 400V, 32 – n6 godzin, dedykowane
dla agregatów DIN. Sk adana korba nawijaka stanowi
zabezpieczenie przed samoczynnym rozwijaniem si kabla.
Nr katalogowy 073 142
KOD EAN 4038469031422

EISEMANN KSA 20 12V/24V
ben z kablem: 55 mb typu H07RN-F2G2,5

073 122

Szeroko nawijaka (b bna
220 mm
Wymiary (szer./wys./d .)
310x374x375 mm
Masa
ok. 20 kg
OPIS PRODUKTU: Na b bnie nawini to 55 m w otulinie
gumowej kabla H07 RN-F2G2,5 z czego 5 mb na b bnie
pomocniczym. Gniazdo i wtyczka IP-67 zgodnie z DIN 14690-1
i 14690-2. Sk adana korba nawijaka zabezpiecza przed
samoczynnym rozwijaniem si kabla.
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EISEMANN KSA 20 EX
ben z kablem: 35 mb typu H07RN-F5G2,5 073 184

EISEMANN KSA 42 EX
ben na kabel elektryczny bez kabla

Szeroko nawijaka (b bna
220 mm
Maksymalny ampera
16A
Stopie ochrony: (zabryzganie) DIN 40050
IP24
Wymiary (szer./wys./d .)
310x374x375 mm
Masa
ok.22,3 kg
OPIS PRODUKTU: Na b bnie nawini to 35 m w otulinie
gumowej kabla H07RN-F5G2,5 z czego 5 mb nawini to na
bnie pomocniczym. Gniazdo i wtyczka CEE wodoszczelne
(3 fazy + zero + uziom) EEX de II CT6 400V, 16A, 5P.
Dedykowane dla agregatów DIN. Sk adana korba nawijaka
stanowi zabezpieczenie przed samoczynnym rozwijaniem
si kabla.
Nr katalogowy 073 184
KOD EAN 4038469031842

Szeroko nawijaka (b bna
440 mm
Maksymalny ampera
16A
Stopie ochrony: (zabryzganie) DIN 40050
IP24
Wymiary (szer./wys./d .)
310x374x595 mm
Masa
ok. 10,8 kg

EISEMANN KSA 20 EX
ben z kablem: 50 mb typu H07RN-F5G2,5 073 185

EISEMANN KSA 42 EX
ben z kablem: 50 mb typu H07RN-F5G2,5 073 181

Szeroko nawijaka (b bna
220 mm
Wymiary (szer./wys./d .)
310x374x375 mm
Maksymalne obci enie
16A
Masa
ok. 22,3 kg
OPIS PRODUKTU: Na b bnie nawini to 50 m w otulinie
gumowej kabla H07 RN-F5G2,5 z czego 5 mb nawini to na
bnie pomocniczym. Gniazdo i wtyczka CEE 400V, 16A
wodoszczelne (3 fazy + zero + uziom), EEX de II CT6,230V16A
dedykowane dla agregatów DIN. Sk adana korba nawijaka
stanowi zabezpieczenie przed samoczynnym rozwijaniem
si kabla.
Nr katalogowy 073 185
KOD EAN 4038469031859

Szeroko nawijaka (b bna
440 mm
Wymiary (szer./wys./d .)
310x374x537 mm
Maksymalne obci enie
16A
Masa
ok. 36 kg
OPIS PRODUKTU: Na b bnie nawini to 50 m w otulinie
gumowej kabla H07 RN-F5G2,5 z czego 5 mb nawini to na
bnie pomocniczym. Gniazdo i wtyczka CEE 400V, 16A
wodoszczelne (3 fazy + zero + uziom) EEX de II CT6,
400V/16A, 5P dedykowane dla agregatów DIN. Sk adana
korba nawijaka stanowi zabezpieczenie przed samoczynnym
rozwijaniem si kabla.
Nr katalogowy 073 181
KOD EAN 4038469031811

073 180

OPIS PRODUKTU: Deklarowana zgodno EEX de II CT6,
400V/16A. b ben stalowy chromowany, sk adana korba
nawijaka stanowi zabezpieczenie przed samoczynnym
rozwijaniem si kabla.
Nr katalogowy 073 180

EISEMANN ROZDZIELACZ
Z kablem: 1,50 mb typu H07RN-F3G2,5 IP-68 074 073
3 gniazda Schuko 230V hermetyczne
IP-68
Masa
ok. 1,2 kg
OPIS PRODUKTU: Rozdzielacz w obudowie odpornej na
uderzanie, 3 gniazda Schuko 230V/16A, stopie ochrony
IP-68, Wtyczka na kablu H07 RN-F3G2,5 w otulinie gumowej
Nr katalogowy 074 073
KOD EAN 4038469040738
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KOD EAN 4038469031804

DIN: MASZTY, NAJA NICE, OSPRZ T

EISEMANN
Statyw teleskopowy masztu

EISEMANN
Statyw teleskopowy masztu

LZU13

Maks. wysoko po rozsuni ciu:
1,80 m
ugo statywu z onego:
1,05 m
Waga statywu:
ok. 5 kg
No no statywu:
ok. 5 kg
DEKLARACJE: Deklaracja zgodno ci z norm DIN 14683 dla
statywu, deklaracja zgodno ci z norm DIN 14640 dla
elementów ø 30 mm kotwi cych statyw do gruntu.

OPIS PRODUKTU: Statyw trójno ny do naja nic 2x500W lub
4x500W. Nogi teleskopowe z blokad zaciskow . Nogi statywu
zako czone elementami u atwiaj cymi pewne, stabilne
zakotwienie statywu do gruntu.

Nr katalogowy 072 181

EISEMANN
Uchwyt 450 mm
Rozpi to :
Wymiary (szer./wys./d .)
Masa

LZU15

Maks. wysoko po rozsuni ciu:
4,50 m
ugo statywu
onego:
1,12 m
Waga statywu:
ok. 20 kg
No no statywu:
ok. 15 kg
DEKLARACJE: Deklaracja zgodno ci z norm DIN 14640 dla
statywu i dla elementów ø 30 mm kotwi cych statyw do
gruntu.
OPIS PRODUKTU: Statyw trójno ny do naja nic 2x500W lub
4x500W. Doskona a stabilno statywu dzi ki systemowi
centrowania masztu g ównego. 4 teleskopowe elementy
masztu. Nogi teleskopowe z blokad zaciskow . Nogi statywu
zako czone elementami u atwiaj cymi pewne, stabilne
zakotwienie statywu do gruntu. Uzupe nienie stanowi trzy 5
m linki stabilizacyjne (odci gi) + „ ledzie” do kotwienia w
gruncie.
Nr katalogowy 072 451
KOD EAN 4038469024516

KOD EAN 4038469021812

EISEMANN
Uchwyt 600 mm

LZU 11/7
450 mm

Rozpi to :

500x50x140 mm

Wymiary (szer./wys./d .)

ok. 2 kg

Masa

LZU 11/7
660 mm
650x50x140 mm
ok. 2,5 kg

OPIS PRODUKTU: Rami zako czone dwoma uchwytami ø 30
mm w odleg ci 450 mm, Mocowanie uchwytu do masztu ø
30 mm.

OPIS PRODUKTU: Rami zako czone dwoma uchwytami ø
30 mm w odleg ci 660 mm, Mocowanie uchwytu do
masztu ø 30 mm.

Nr katalogowy 072 040

Nr katalogowy 072 042

KOD EAN 038469020402
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KOD EAN 4038469020426

DIN: MASZTY, NAJA NICE, OSPRZ T

EISEMANN
Uchwyt uniwersalny LZU 11 ze rub M10

EISEMANN
Uchwyt uniwersalny przegubowy LZU 11/5 z blokad

Wysoko :
100 mm
Mocowania na maszt:
ø 30 mm
Mocowanie lampy:
ruba M10
Masa
ok. 0,3 kg
OPIS PRODUKTU: Mocowanie naja nicy za po rednictwem
LZU 11 spe nia norm DIN 14640 dla statywów z masztem ø 30
mmi mocowaniem lampy rub m10.
Nr katalogowy 072 032
KOD EAN 4038469020327

t nachylenia w pionie/poziomie:
t nachylenia w poziomie:
Mocowania na maszt:
Masa

EISEMANN
Uniwersalne z cze przegubowe LZU 12/1

EISEMANN
Podstawa mocowania lampy LZU 10/2

t nachylenia w pionie:
do przodu 120°, do ty u 60°
t obrotu w poziomie:
360°
Rozmiar:
140x164 mm
Masa:
ok. 1,1 kg
OPIS PRODUKTU: Mocowanie naja nicy za po rednictwem
LZU 12/1 spe nia norm DIN 14640 dla statywów z masztem ø
30 mm i mocowaniem lampy z bolcem mocuj cym ø 24 mm.
Nr katalogowy 072 020
KOD EAN 4038469020204

Rozmiar:
160x88 mm
Masa:
ok. 0,75 kg
OPIS PRODUKTU: Mocowanie naja nicy za po rednictwem LZU
10/2 spe nia norm DIN 14640 dla statywów z masztem ø 30
mm.

±90°
360°
ø 30 mm
ok. 0,44 kg

OPIS PRODUKTU: Mocowanie lampy na statywie z masztem
ø 30 mm. Praktyczna blokada k ta w pionie.
Nr katalogowy 072 050

Nr katalogowy 072 090
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KOD EAN 4038469020501

KOD EAN 4038469020907

DIN: MASZTY, NAJA NICE, OSPRZ T

IP-65
EISEMANN
Naja nica halogenowa N 2x500 / IP-65 / 2x500W

EISEMANN
Naja nica halogenowa N 4x500 / IP-65 / 4x500W

Wymiary d ./szer./wys.:
750/150/500 mm
Mocowania na maszt:
ø 30 mm
Mocowanie lampy:
ruba M10
Masa:
ok. 4,5 kg
OPIS PRODUKTU: Naja nica halogenowa 2x500W, przewód 5m
wtyk Schuko, Stopie ochrony IP-65, szyba: szk o hartowane,
korpus; stalowo-polimerowy udaroodporny, mocowanie do
statywów z masztem ø 30 mm.
Nr katalogowy
908 525

Wymiary d ./szer./wys.:
750/150/500 mm
Mocowania na maszt:
ø 30 mm
Mocowanie lamp na ramieniu:
ruba M10
Masa:
ok. 9,5 kg
OPIS PRODUKTU: Naja nica halogenowa 4x500W, przewód 5m,
wtyk: Schuko, stopie ochrony IP-65, szyba: szk o hartowane,
korpus; stalowo-polimerowy udaroodporny, mocowanie do
statywów z masztem ø 30 mm.
Nr katalogowy
908 520
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LATARKI DIN, LATARKI PROFESJONALNE

EISEMANN ZESTAW: LATARKA HSE 10 Ex + ADOWARKA LSE 10
Kpl. latarka HSE 10
+ adowarka LSE 10
lux
cd
mm
st.
st.
st.
IP
mm
godz.
W
kg

Produktu
Zasi g (skuteczno ) wiecenia
Si a (moc) wiat a
Rozmiar odb nika latarki
t odchylenia g owicy latarki w gór
t odchylenia g owicy latarki w dó
Pe en k t obrotu g owicy latarki
Stopie ochrony kpl. / latarki /
Wymiary kpl. / latarki / adowarki
Czas wiecenia w temperaturze 20°C
Moc arówek: g ówna / ekonomiczna
Masa kpl. z bateri / latarka / adowarka

DOPUSZCZENIA, DEKLAROWANA ZGODNO

Nr kat. 071 520

KOD EAN 4038469015200

100 m – 1 lux
21000
98 x 98
90°
20°
110°
54/20 / latarka IP54
110x346x112 / 110x296x90 / 152x145x135
3,5 – wiat o g . xenon / 8 – . Pulsacyjnie
3,2-4V ksenon / 1,1-4V arowa
2,7 / 1,36 / 0,7

:

Klasa bezpiecze stwa przeciw wybuchowego, normy, dopuszczenia (Ex): 2G EEX e Ib IIC T4 oraz II 2D IP65 TO
Dopuszczenia transportowe dla lamp: e1*72/245*95/54*3406*00
Dopuszczenia transportowe dla adowarek: e1*72/245*95/54*3591*00
Eksploatacja w strefach wybuchu 1 i 2 / 21 i 22.

ZAWARTO ZESTAWU: Latarka HSE10, adowarka LSE10, przewody 230V i 12/24V zasilaj ce adowark , klucz nimbusowy do monta u
i demonta u latarki, instrukcja (PL)
ZALETY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ca kowicie bezobs ugowa bateria o owiowo- elowa.
Mikroprocesorowa adowarka ( z czujnikiem stopnia na adowania baterii).
Zabezpieczenie baterii przed kompletnym roz adowaniem.
Super jasna ksenonowa arówka.
Kontrola zapasu energii – przy roz adowaniu latarka automatycznie przechodzi w tryb ekonomiczny.
Mo liwo w czenia trybu pulsacyjnego lampy g ównej.
Regulacja strumienia wiat a poprzez zmian po enia arówki wzgl dem soczewki.
Mo liwo eksploatacji latarki w rodowisku silnie wybuchowym, adowarka – tylko poza stref zagro enia wybuchem!
Mo liwo zastosowania filtrów i przys on: rozpraszaj cy – matówka (w komplecie z latark ), barwne: czerwony, zielony, niebieski,
pomara czowy.
Korpus latarki wyposa ony w kiesze na jeden filtr.
Wysoka odporno latarki na uderzanie, upuszczenie na tward powierzchni tak e w czasie wiecenia. Stosowanie tylko oryginalnych
arówek Eisemann (4,0V/3,2W Xenon BA15d, Nr kat. 074 530) zwi ksza bezpiecze stwo: ratowników, osób ratowanych, mienia oraz znacznie
podnosi komfort pracy.
Mo liwo rozsuni cia podstawy latarki i zakotwienia jej np. w gruncie (poprawa stabilno ci).
Mo liwo odchylenia g owicy latarki o -90° i pulsacyjne o wietlenie l dowiska dla mig owców ratowniczych.
owica latarki w tylnej cz ci wyposa ona w czerwone wiat o sygnalizacyjne.
Latarka wyposa ona w diodowy wska nik na adowania baterii: <10%, <25%, >25%, >50%, >75%.
Funkcja stand by: latarka jest w pod czonej do sieci adowarce, gdy zaniknie pr d w sieci - latarka w czy si automatycznie i o wietli np.
rozdzielni elektryczn , gara lub drog ewakuacyjn .
Mo liwo uzupe nienia posiadanego zestawu o kolejne latarki HSE10 lub adowarki LS10.

PR O DUC ENT ZADTR ZEGA SO BIE PR AWO DO WPRO W ADZANIE ZMIAN PATR AMETRÓW I MO DYFIKAC JI O FERO W ANYC H PRO DUKTÓW
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LATARKI DIN, LATARKI PROFESJONALNE
LS 230

LS 12/24

LATARKA EISEMANN HSE 5
Produkt
Zasi g (skuteczno ) wiecenia

Latarka HSE 5
lux
LSE 12/24
LS230
mm
st.
st.
st.
IP
mm
godz.
W
kg

Wspó praca z adowarkami
rednica odb nika latarki
t odchylenia g owicy latarki w gór
t odchylenia g owicy latarki w dó
Pe en k t obrotu g owicy latarki
Stopie ochrony latarki
Wymiary latarki
Czas wiecenia w temperaturze 20°C
Moc arówek: g ówna / ekonomiczna
Masa latarki z bateri

DOPUSZCZENIA, DEKLAROWANA ZGODNO

Nr kat. 071 141
KOD EAN 4038469011417
100 m – 1 lux
samochodowa (12/24V)
stacjonarna (~230V)
100
90°
20°
110°
IP65
120 x 325 x 147
5 – wiat o g . xenon / 20 – . pulsacyjnie
4/4,8V gaz szlachetny / 1,5/4,8V arowa
1,8

:

Klasa bezpiecze stwa przeciw wybuchowego, normy, dopuszczenia (Ex): EN 50014/VDE 0171 EEX e ib C T 4.
Dopuszczenie eksploatacji latarki w rodowisku wybuchowym: PTB Nr EX 94.C.2049.
Eksploatacja w strefach wybuchu 1 i 2 / 21 i 22.

ZAWARTO

ZESTAWU: Latarka HSE5, klucz do demonta u latarki, instrukcja (PL)

ZALETY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ca kowicie bezobs ugowa, wydajna bateria Ni-Cd.
Zabezpieczenie baterii przed kompletnym roz adowaniem.
Wska nik poziomu na adowania baterii.
Super jasna ksenonowa arówka.
Kontrola zapasu energii – przy roz adowaniu latarka automatycznie przechodzi w tryb ekonomiczny.
Mo liwo w czenia trybu pulsacyjnego lampy g ównej.
Regulacja strumienia wiat a poprzez zmian po enia arówki wzgl dem soczewki.
Mo liwo eksploatacji latarki w rodowisku zagro enia wybuchowym.
Mo liwo zastosowania filtrów i przys on koloru czerwonego i pomara czowego.
Wysoka odporno latarki na uderzanie, upuszczenie na tward powierzchni tak e w czasie wiecenia. Stosowanie tylko
oryginalnych arówek Eisemann (4,8V/4W BA15d – Nr kat. 074 034) zwi ksza bezpiecze stwo: ratowników, osób ratowanych,
mienia oraz znacznie podnosi komfort pracy.
11.
owica latarki w tylnej cz ci wyposa ona w czerwone wiat o sygnalizacyjne.
12. Obudowa antystatyczna.

PR O DUC ENT ZADTR ZEGA SO BIE PR AWO DO WPRO W ADZANIE ZMIAN PATR AMETRÓW I MO DYFIKAC JI O FERO W ANYC H PRO DUKTÓW
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LATARKI DIN, LATARKI PROFESJONALNE

LS 230

LS 12/24

LATARKA EISEMANN HSE 7
Produkt
Zasi g (skuteczno ) wiecenia

Latarka HSE 7
lux
LSE 12/24
LS230
mm
st.
st.
st.
IP
mm

Wspó praca z adowarkami
rednica odb nika latarki
t odchylenia g owicy latarki w gór
t odchylenia g owicy latarki w dó
Pe en k t obrotu g owicy latarki
Stopie ochrony latarki
Wymiary latarki
Czas wiecenia w temperaturze 20°C

godz.

Moc arówek: g ówna / ekonomiczna

W

Masa latarki z bateri

DOPUSZCZENIA, DEKLAROWANA ZGODNO

kg

Nr kat. 071 161
KOD EAN 4038469011615
110 m – 1 lux
samochodowa (12/24V)
stacjonarna (~230V)
100
90°
20°
110°
IP65
120 x 325 x 147
6,5 – wiat o g . halogen / 23 – . puls.
8,0 – wiat o g . gaz szlachetny / 23 – g . puls.
5,5W/5,5V halogen / 1,5W/4,8V arowa
4,0W/4,8V gaz szlachetny / 1,5W/4,8V arowa
2,0

:

Klasa bezpiecze stwa przeciw wybuchowego, normy, dopuszczenia (Ex): EN 50014/VDE 0171 EEX e ib C T 4.
Dopuszczenie eksploatacji latarki w rodowisku wybuchowym: PTB Nr EX 94.C.2049.
Eksploatacja w strefach wybuchu 1 i 2 / 21 i 22.

ZAWARTO

ZESTAWU: Latarka HSE5, klucz do demonta u latarki, instrukcja (PL)

ZALETY:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ca kowicie bezobs ugowa, wydajna bateria Ni-Cd.
Zabezpieczenie baterii przed kompletnym roz adowaniem.
Wska nik poziomu na adowania baterii.
Super jasna ksenonowa arówka.
Kontrola zapasu energii – przy roz adowaniu latarka automatycznie przechodzi w tryb ekonomiczny.
Mo liwo w czenia trybu pulsacyjnego lampy g ównej.
Regulacja strumienia wiat a poprzez zmian po enia arówki wzgl dem soczewki.
Mo liwo eksploatacji latarki w rodowisku zagro enia wybuchowym.
Mo liwo zastosowania filtrów i przys on koloru czerwonego i pomara czowego.
Wysoka odporno latarki na uderzanie, upuszczenie na tward powierzchni tak e w czasie wiecenia. Stosowanie tylko
oryginalnych arówek Eisemann (4,8V/4W BA15d – Nr kat. 074 034) zwi ksza bezpiecze stwo: ratowników, osób ratowanych,
mienia oraz znacznie podnosi komfort pracy.
11.
owica latarki w tylnej cz ci wyposa ona w czerwone wiat o sygnalizacyjne.
12. Obudowa antystatyczna.

PR O DUC ENT ZADTR ZEGA SO BIE PR AWO DO WPRO W ADZANIE ZMIAN PATR AMETRÓW I MO DYFIKAC JI O FERO W ANYC H PRO DUKTÓW
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LATARKI DIN, LATARKI PROFESJONALNE

LS 230

LSE 12/24

LATARKA EISEMANN HSEL 7
Produkt
Zasi g (skuteczno ) wiecenia

Latarka HSEL 7
lux
LSE 12/24
LS230
mm
st.
st.
st.
IP
mm

Wspó praca z adowarkami
rednica odb nika latarki
t odchylenia g owicy latarki w gór
t odchylenia g owicy latarki w dó
Pe en k t obrotu g owicy latarki
Stopie ochrony latarki
Wymiary latarki
Czas wiecenia w temperaturze 20°C

godz.

Moc arówek: g ówna / ekonomiczna

W

Masa latarki z bateri

DOPUSZCZENIA, DEKLAROWANA ZGODNO

kg

Nr kat. 071 162
KOD EAN 4038469011622
110 m – 1 lux
samochodowa (12/24V)
stacjonarna (~230V)
100
90°
20°
110°
IP65
120 x 325 x 147
6,5 – wiat o g . halogen / 23 – . puls.
8,0 – wiat o g . gaz szlachetny / 23 – g . puls.
4W/5,5V halogen / 1,5W/4,8V arowa
4W/4,8V gaz szlachetny / 1,5W/4,8V arowa
2,0

:

Klasa bezpiecze stwa przeciw wybuchowego, normy, dopuszczenia (Ex): EN 50014/VDE 0171 EEX e ib C T 4.
Dopuszczenie eksploatacji latarki w rodowisku wybuchowym: PTB Nr EX 94.C.2049.
Eksploatacja w strefach wybuchu 1 i 2 / 21 i 22.

ZAWARTO

ZESTAWU: Latarka HSE5, klucz do demonta u latarki, instrukcja (PL)

ZALETY:

13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Latarka posiada wbudowan (wewn trzn ) adowark na 230V.
Ca kowicie bezobs ugowa, wydajna bateria Ni-Cd.
Zabezpieczenie baterii przed kompletnym roz adowaniem.
Wska nik poziomu na adowania baterii.
Super jasna ksenonowa arówka.
Kontrola zapasu energii – przy roz adowaniu latarka automatycznie przechodzi w tryb ekonomiczny.
Mo liwo w czenia trybu pulsacyjnego lampy g ównej.
Regulacja strumienia wiat a poprzez zmian po enia arówki wzgl dem soczewki.
Mo liwo eksploatacji latarki w rodowisku zagro enia wybuchowym.
Mo liwo zastosowania filtrów i przys on koloru czerwonego i pomara czowego.
Wysoka odporno latarki na uderzanie, upuszczenie na tward powierzchni tak e w czasie wiecenia. Stosowanie tylko
oryginalnych arówek Eisemann (4,8V/4W BA15d – Nr kat. 074 034) zwi ksza bezpiecze stwo: ratowników, osób ratowanych,
mienia oraz istotnie podnosi komfort pracy.
owica latarki w tylnej cz ci wyposa ona w czerwone wiat o sygnalizacyjne.
Obudowa antystatyczna.
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LATARKI DIN, LATARKI PROFESJONALNE

L507
LN 507

LATARKA EISEMANN HEB 100 EN
Produkt
Zasi g (skuteczno ) wiecenia

Latarka HEB 100 EN

lux
L 507F
LN 507
cd
mm
st.
st.
st.
IP
mm

Wspó praca z adowarkami
Si a (moc) emitowanego wiat a
Wielko odb nika latarki
t odchylenia g owicy latarki w gór
t odchylenia g owicy latarki w dó
Pe en k t obrotu g owicy latarki
Stopie ochrony latarki
Wymiary latarki
Czas wiecenia w temperaturze 20°C

godz.

Moc arówek: g ówna / ekonomiczna

W

Masa latarki z bateri

DOPUSZCZENIA, DEKLAROWANA ZGODNO

kg

Nr kat. 071 241
KOD EAN 4038469012414
100 m – 1 lux
samochodowa (12/24V)
stacjonarna (~230V)
15000 cd przez pierwsze 4 godziny
100 x 100
90°
20°
110°
IP54
122 x 302 x 151
tryb g ówny Xenon: 8/23 ci e/pulsuj ce
tryb ekonomiczny: 22/80 ci e/pulsacyjne
4W/5,5V halogen / 1,5W/4,8V arowa
4W/4,8V gaz szlachetny / 1,5W/4,8V arowa
2,0

:

Klasa bezpiecze stwa przeciw wybuchowego, normy, dopuszczenia (Ex): EN 50014/VDE 0171 EEX e ib C T 4.
Dopuszczenie eksploatacji latarki w rodowisku wybuchowym: PTB Nr EX 92.C.1040, AES 91.C 12730, #TÜV-A Nr EX-93.C.056
Eksploatacja w strefach wybuchu 1 i 2 / 21 i 22.

ZAWARTO

ZESTAWU: Latarka, instrukcja (PL)

ZALETY:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ca kowicie bezobs ugowa, wydajna bateria Ni-Cd.
Zabezpieczenie baterii przed kompletnym roz adowaniem.
Wska nik poziomu na adowania baterii.
Wska nik przepalenia w ókna arówki.
Super jasna ksenonowa arówka.
Kontrola zapasu energii – przy roz adowaniu latarka automatycznie przechodzi w tryb ekonomiczny.
Mo liwo pracy latarki w trybie ekonomicznym podczas adowania baterii adowark LN 507.
Mo liwo w czenia trybu pulsacyjnego lampy g ównej.
Regulacja strumienia wiat a poprzez zmian po enia arówki wzgl dem odb nika.
Mo liwo eksploatacji latarki w rodowisku zagro enia wybuchowym.
Mo liwo zastosowania filtrów i przys on koloru czerwonego i pomara czowego.
Wysoka odporno latarki na uderzanie, upuszczenie na tward powierzchni tak e w czasie wiecenia. Stosowanie tylko
oryginalnych arówek Eisemann (4,8V/4W BA15d – Nr kat. 074 034) zwi ksza bezpiecze stwo: ratowników, osób ratowanych,
mienia oraz znacznie podnosi komfort pracy.
13. Obudowa antystatyczna.
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LATARKI DIN, LATARKI PROFESJONALNE

L 507
LN 507

LATARKA EISEMANN HEBL 100 EN
Produkt
Zasi g (skuteczno ) wiecenia
Wspó praca z adowarkami
Si a (moc) emitowanego wiat a
Wielko odb nika latarki
t odchylenia g owicy latarki w gór
t odchylenia g owicy latarki w dó
Pe en k t obrotu g owicy latarki
Stopie ochrony latarki
Wymiary latarki

Latarka HEBL 100 EN

Lux
L 507F
LN 507
Cd
Mm
st.
st.
st.
IP
mm

Czas wiecenia w temperaturze 20°C

godz.

Moc arówek: g ówna / ekonomiczna

W

Masa latarki z bateri

DOPUSZCZENIA, DEKLAROWANA ZGODNO

kg

Nr kat. 071 242 KOD EAN 4038469012421
100 m – 1 lux
samochodowa (12/24V)
stacjonarna (230V)
15000 cd przez pierwsze 4 godziny
100 x 100
90°
20°
110°
IP54
122 x 302 x 151
tryb g ówny Xenon: 7/20 ci e/pulsuj ce
tryb ekonomiczny: 19/69 ci e/pulsacyjne
4W/5,5V halogen / 1,5W/4,8V arowa
4W/4,8V gaz szlach. / 1,5W/4,8V arowa
2,4

:

Klasa bezpiecze stwa przeciw wybuchowego, normy, dopuszczenia (Ex): EN 50014/VDE 0171 EEX e ib C T4.
Dopuszczenie eksploatacji latarki w rodowisku wybuchowym: PTB Nr EX 92.C.1040.
Eksploatacja w strefach wybuchu 1 i 2 / 21 i 22.

ZAWARTO

ZESTAWU: Latarka, instrukcja (PL)

ZALETY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wbudowana Wewn trzna adowarka 230V.
Ca kowicie bezobs ugowa, wydajna bateria Ni-Cd.
Zabezpieczenie baterii przed kompletnym roz adowaniem.
Wska nik poziomu na adowania baterii.
Wska nik przepalenia w ókna arówki.
Super jasna ksenonowa arówka.
Kontrola zapasu energii – przy roz adowaniu latarka automatycznie przechodzi w tryb ekonomiczny.
Mo liwo pracy latarki w trybie ekonomicznym podczas adowania baterii adowark LN 507.
Mo liwo w czenia trybu pulsacyjnego lampy g ównej.
Regulacja strumienia wiat a poprzez zmian po enia arówki wzgl dem odb nika.
Mo liwo eksploatacji latarki w rodowisku zagro enia wybuchowym.
Mo liwo zastosowania filtrów i przys on koloru czerwonego i pomara czowego.
Wysoka odporno latarki na uderzanie, upuszczenie na tward powierzchni tak e w czasie wiecenia. Stosowanie tylko
oryginalnych arówek Eisemann (4,8V/4W BA15d – Nr kat. 074 034) zwi ksza bezpiecze stwo: ratowników, osób ratowanych,
mienia oraz podnosi BHP.
14.
owica latarki w tylnej cz ci wyposa ona w czerwone wiat o sygnalizacyjne.
15. Obudowa antystatyczna.
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LATARKI DIN, LATARKI PROFESJONALNE

EISEMANN ZESTAW: LATARKA TEX 10 Ex + ADOWARKA
Produktu
Zasi g (skuteczno ) wiecenia
Si a (moc) wiat a

Kpl. latarka TEX 10 Ex
+ adowarka
lux
cd

ród o wiat a
t odchylenia g owicy latarki
Stopie ochrony latarki
Wymiary latarki
Czas wiecenia w temperaturze 20°C
Napi cie adowania
Masa latarki z bateri
Udaroodporno
Element optyczny

DOPUSZCZENIA, DEKLAROWANA ZGODNO

LED
st.
IP
mm
godz.
V
kg
m
typ

Nr kat. 071 010
300 m
20 000
2 x dalekosi ne, 2 x szerokok tne, 1 x pulsuj ce
te)
110°
65
90 x 100 x 245
10 w trybie pe nej skuteczno ci pracy
120-230V AC / 12-24V DC
< 1 kg
1,0 (upadek z wysoko ci)
Poliw glan udaroodporny

:

Klasa bezpiecze stwa przeciw wybuchowego, normy, dopuszczenia Ex II 2G E iB IIC T4
Eksploatacja w strefach wybuchu 1 i 2 / 21 i 22.

ZAWARTO

ZESTAWU: Latarka TEX 10 Ex, stalowy zaczep no ny, adowarka, przewody 230V i 12/24V zasilaj ce, instrukcja (PL)

ZALETY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wska nik temperatury otoczenia, przytrzymania przez 3-5 sekund przycisku °C zaw a pole pomiarowe dla pomiaru
punktowego (opcja).
Sygnalizator pozostawienia – bezruchu (opcja). Funkcja aktywuje si po 30 sekundach od w czenia, które potwierdza
pod wietlona ikona na panelu latarki a po 30 sekundach jeden sygna trwaj cy 2 sekundy. Alarm aktywuje si po bezruchu
latarki trwaj cym ponad 30 sekund: wysokotonowy modulowany sygna akustyczny i bia e szerokok tne wiat o pulsuj ce.
Ca kowicie bezobs ugowa bateria.
Mikroprocesorowa adowarka (z czujnikiem stopnia na adowania baterii).
Latarka wyposa ona w cyfrowy wska nik na adowania baterii informuj cy o czasie pracy w wybranym trybie.
Zabezpieczenie baterii przed kompletnym roz adowaniem.
Mo liwo prze czania trybu pracy na ekonomiczny. Wyd a to czas pracy oraz zapobiega o lepianiu osób znajduj cych si
w polu dzia ania latarki.
Mo liwo w czenia trybu pulsacyjnego lampy tej.
Konstrukcja obudowy umo liwia korzystanie z latarki w czasie poruszania si na czworakach. Wówczas zabezpiecza d onie
ratownika przed urazami.
Regulacja nat enia strumienia wiat a.
Mo liwo eksploatacji latarki w rodowisku silnie wybuchowym strefy: 1,2 21,22.
Wysoka odporno latarki na uderzanie, upuszczenie na tward powierzchni tak e w czasie wiecenia.
Mo liwo uzupe nienia posiadanego zestawu o kolejne latarki TEX 10 Ex lub adowarki.
UWAGA: W czasie opracowania katalogu za ród o danych technicznych s
prototyp latarki TEX 10 Ex.
Wersja produkcyjna urz dzenia mo e mie inne parametry u ytkowe.
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LATARKI DIN, LATARKI PROFESJONALNE

EISEMANN ZESTAW: LATARKA HSE 7 LED Ex + ADOWARKA
Produktu
Zasi g (skuteczno ) wiecenia
Si a (moc) wiat a
ród o wiat a
t odchylenia g owicy latarki
Stopie ochrony latarki
Wymiary latarki
Czas wiecenia w temperaturze 20°C
Napi cie adowania
Masa latarki z bateri
Udaroodporno
Element optyczny

DOPUSZCZENIA, DEKLAROWANA ZGODNO

Kpl. latarka HSE 7 LED Ex
+ adowarka
Cd
LED
st.
IP
mm
godz.
V
kg
m
typ

Nr kat. 071 171
350 m
24 000
Dalekosi ne 1 x 3W, rozproszone 0,5W, pulsuj ce
100°
66
143 x 279 x 92
8 ówne, 18 pulsacja, 30 rozproszone
120-230V AC / 12-24V DC
< 1,45 kg
1,0 (upadek z wysoko ci)
Poliw glan udaroodporny

:

Klasa bezpiecze stwa przeciw wybuchowego, normy, dopuszczenia Ex II 2G E iB IIC T4
Eksploatacja w strefach wybuchu 1 i 2 / 21 i 22.

ZAWARTO

(PL)

ZESTAWU: Latarka HSE 7 LED Ex, stalowy zaczep no ny, adowarka, przewody 230V i 12/24V zasilaj ce, instrukcja

ZALETY:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ca kowicie bezobs ugowa bateria.
Mikroprocesorowa adowarka (z czujnikiem stopnia na adowania baterii).
Latarka wyposa ona w cyfrowy wska nik na adowania baterii.
Zabezpieczenie baterii przed kompletnym roz adowaniem.
Mo liwo prze czania trybu pracy na ekonomiczny (rozproszony). Wyd a to czas pracy do 30 godzin.
Mo liwo w czenia trybu pulsacyjnego lampy i umieszczeniu barwnych filtrów.
Mo liwo eksploatacji latarki w rodowisku silnie wybuchowym strefy: 1,2 21,22.
Wysoka odporno latarki na uderzanie, upuszczenie na tward powierzchni tak e w czasie wiecenia.
Mo liwo uzupe nienia posiadanego zestawu o kolejne latarki HSE 7 LED Ex lub adowarki.
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LATARKI DIN, LATARKI PROFESJONALNE

EISEMANN ZESTAW: LATARKA HS 10 + ADOWARKA LS 10
Produktu
Zasi g (skuteczno ) wiecenia
Si a (moc) wiat a
Rozmiar odb nika latarki
t odchylenia g owicy latarki w gór
t odchylenia g owicy latarki w dó
Pe en k t obrotu g owicy latarki
Stopie ochrony kpl. / latarki /
Wymiary kpl. / latarki / adowarki
Czas wiecenia w temperaturze 20°C
Moc arówek: g ówna / ekonomiczna
Masa kpl. z bateri / latarka / adowarka

Kpl. latarka HS 10
+ adowarka LS 10
lux
cd
mm
st.
st.
st.
IP
mm
godz.
W
kg

Nr kat. 071 521 KOD EAN 4038469015217
100 m – 1 lux
21000
98 x 98
90°
20°
110°
54/20 / latarka IP54
110x346x112 / 110x296x90 / 152x145x135
3,5 – wiat o g . xenon / 8 – . Pulsacyjnie
3,2-4V ksenon / 1,1-4V arowa
2,7 / 1,36 / 0,7

ZAWARTO ZESTAWU: Latarka HS10, adowarka LS10, przewody 230V i 12/24V zasilaj ce adowark , klucz nimbusowy do monta u i
demonta u latarki, instrukcja (PL)
ZALETY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ca kowicie bezobs ugowa bateria o owiowo- elowa.
Mikroprocesorowa adowarka ( z czujnikiem stopnia na adowania baterii).
Zabezpieczenie baterii przed kompletnym roz adowaniem.
Super jasna ksenonowa arówka.
Kontrola zapasu energii – przy roz adowaniu latarka automatycznie przechodzi w tryb ekonomiczny.
Mo liwo w czenia trybu pulsacyjnego lampy g ównej.
Regulacja strumienia wiat a poprzez zmian po enia arówki wzgl dem soczewki.
Mo liwo zastosowania filtrów i przys on: rozpraszaj cy – matówka (w komplecie z latark ), barwne: czerwony, zielony,
niebieski, pomara czowy.
Korpus latarki wyposa ony w kiesze na jeden filtr.
Wysoka odporno latarki na uderzanie, upuszczenie na tward powierzchni tak e w czasie wiecenia. Stosowanie tylko
oryginalnych arówek Eisemann (4,0V/3,2W Xenon BA15d, Nr kat. 074 530) zwi ksza bezpiecze stwo: ratowników, osób
ratowanych, mienia oraz podnosi BHP.
Mo liwo rozsuni cia podstawy latarki i zakotwienia jej np. w gruncie (poprawa stabilno ci).
Mo liwo odchylenia g owicy latarki o -90° i pulsacyjne o wietlenie l dowiska dla mig owców ratowniczych.
owica latarki w tylnej cz ci wyposa ona w czerwone wiat o sygnalizacyjne.
Latarka wyposa ona w diodowy wska nik na adowania baterii: <10%, <25%, >25%, >50%, >75%.
Funkcja stand by: latarka jest w pod czonej do sieci adowarce, gdy zaniknie pr d w sieci - latarka w czy si
automatycznie i o wietli np. rozdzielni elektryczn , gara lub drog ewakuacyjn .
Mo liwo uzupe nienia posiadanego zestawu o kolejne latarki HS10 lub adowarki LS10.
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LATARKI DIN, LATARKI PROFESJONALNE

L507
LN 507

LATARKA EISEMANN HB 100
Produkt
Zasi g (skuteczno ) wiecenia

Latarka HB 100

lux

Wspó praca z adowarkami

ZAWARTO

Si a (moc) emitowanego wiat a
Wielko odb nika latarki
t odchylenia g owicy latarki w gór
t odchylenia g owicy latarki w dó
Pe en k t obrotu g owicy latarki
Stopie ochrony latarki
Wymiary latarki

cd
mm
st.
st.
st.
IP
mm

Czas wiecenia w temperaturze 20°C

godz.

Moc arówek: g ówna / ekonomiczna
Masa latarki z bateri

W
kg

Nr kat. 071 281 KOD EAN 4038469012810
125 m – 1 lux
samochodowa L 507F (12/24V)
stacjonarna LN 507 (~230V)
15000 cd przez pierwsze 4 godziny
100 x 100
90°
20°
110°
IP54
122 x 302 x 151
tryb g ówny gaz szl.: 3/93 ci e/pulsuj ce
tryb ekonomiczny: 22/80 ci e/pulsacyjne
8W/4,8V gaz szlach. / 1,5W/4,8V arowa
2,1

ZESTAWU: Latarka, filtr rozpraszaj cy – matówka, instrukcja (PL)

ZALETY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ca kowicie bezobs ugowa, wydajna bateria Ni-Cd.
Zabezpieczenie baterii przed kompletnym roz adowaniem.
Wska nik poziomu na adowania baterii.
Wska nik przepalenia w ókna arówki.
Super jasna arówka wype niona gazem szlachetnym.
Kontrola zapasu energii – przy roz adowaniu latarka automatycznie przechodzi w tryb ekonomiczny.
Mo liwo w czenia trybu pulsacyjnego lampy g ównej.
Regulacja strumienia wiat a poprzez zmian po enia arówki wzgl dem odb nika.
Mo liwo zastosowania filtrów i przys on – opcja koloru: czerwonego (074 002), zielonego (074 003), b kitnego (074
004) i pomara czowego (074 005).
10. Wysoka odporno (nawet przy ujemnej temperaturze) latarki na uderzanie, upuszczenie na tward powierzchni tak e
w czasie wiecenia. Stosowanie tylko oryginalnych arówek Eisemann (4,8V/8W BA15d – Nr kat. 074 032) zwi ksza
bezpiecze stwo: u ytkowników, ratowników, osób ratowanych, mienia oraz podnosi BHP.
11.
owica latarki w tylnej cz ci wyposa ona w czerwone wiat o sygnalizacyjne.
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LATARKI DIN, LATARKI PROFESJONALNE

EISEMANN ZESTAW: LATARKA HB 90 + ADOWARKA
Produktu
Zasi g (skuteczno ) wiecenia
Si a (moc) wiat a
Rozmiar odb nika latarki
t odchylenia g owicy latarki w gór
t odchylenia g owicy latarki w dó
Pe en k t obrotu g owicy latarki
Stopie ochrony kpl. / latarki /
Wymiary latarki
Czas wiecenia w temperaturze 20°C
Moc arówek: g ówna / ekonomiczna
Masa kpl. z bateri / latarka / adowarka

ZAWARTO

Kpl. latarka HB 90
+ adowarka
lux
cd
mm
st.
st.
st.
IP
mm
godz.
W
kg

Nr kat. 071 120 KOD EAN 4038469011202
100 m – 1 lux
9500
90 x 90
90°
25°
115°
54/20 / latarka IP54
105x315x78
3,5 – wiat o g . halogen/ 7 – hal. Pulsacyjnie
3,4W/4V halogen / 1,1W-3,7V arowa
2,1 / 1,05 / 0,5

ZESTAWU: Latarka HB90, adowarka, dwa filtry: rozpraszaj cy i pomara czowy, przewody 230V i 12/24V zasilaj ce

adowark , instrukcja (PL)

ZALETY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ca kowicie bezobs ugowa bateria o owiowo- elowa.
Mikroprocesorowa adowarka (z czujnikiem stopnia na adowania baterii).
Latarka wyposa ona w diodowy wska nik na adowania baterii.
Zabezpieczenie baterii przed kompletnym roz adowaniem.
Jasna halogenowa arówka.
Kontrola arówki g ównej i automatyczne prze czenie w tryb ekonomiczny
Kontrola zapasu energii – przy roz adowaniu latarka automatycznie przechodzi w tryb ekonomiczny.
Mo liwo w czenia trybu pulsacyjnego lampy g ównej.
Ca kowita obs uga latarki jedn r .
Regulacja strumienia wiat a poprzez zmian po enia arówki wzgl dem odb nika.
Mo liwo zastosowania filtrów i przys on: rozpraszaj cy – matówka i pomara czowy w komplecie z latark , opcja na
zamówienie: zielony (074 651), niebieski(074 652), czerwony(074 653).
12. Wysoka odporno latarki na uderzanie, upuszczenie na tward powierzchni tak e w czasie wiecenia. Stosowanie tylko
oryginalnych arówek Eisemann (g ówna: 4,0V/3,4W halogen Nr kat. 075 015, ekonomiczna:3,7V/1,1W Nr kat. 075 014)
zwi ksza bezpiecze stwo: ratowników, osób ratowanych, mienia oraz podnosi BHP.
13.
owica latarki w tylnej cz ci wyposa ona w czerwone wiat o sygnalizacyjne.
14. Mo liwo uzupe nienia posiadanego zestawu o kolejne latarki lub adowarki.
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LATARKI DIN, LATARKI PROFESJONALNE
OSPRZ T LATAREK AKUMULATOROWYCH EISEMANN
Nazwa

Typ

Filtry rozpraszaj ce:
Bezbarwny
Czerwony
Zielony
Niebieski
Pomara czowy
Czerwony
Pomara czowy
Pier cie wietlny
Bezbarwny
Czerwony
Zielony
Niebieski
Pomara czowy
Bezbarwny
Pomara czowy
Filtry z pryzmatem:
Bezbarwny – klar
Bezbarwny – klar
Zielony
Niebieski
Czerwony
Pomara czowy
Nasada wiat a ostrzegawczego
(pomara czowa)
arówki
4,8V/1,5W
4,8V/8W
4,8V/8W Gaz szlachetny
4,8V/4W
5,5V/5,5W Halogen
4,8V/3,5W Gaz szlachetny
4,8V/5W
4,8V/5W Gaz szlachetny
4,0V/3,2W Xenon
4,0V/1,1W
4,0V/0,5A
3,7V/1,1A
4,0V/3,4W
Akumulatory
BAS 4,8/7g
BAN 4,8/5g-Ex
BAN 4,8/7g-Ex
BAS 4,8/7g-Ex
BAN 4,8/7g-Ex
4,0V/3,5 Ah
4,0V/3,5 Ah
4,0V/3,5 Ah-Ex
4,0V/3,5 Ah
adowarki
L 507
L 507
LN 507
LN 507
L 507F
L 507F
LS 230
LS 12/24
LSE 10
LS 10
HS 4 Ex
HB 90
Tabliczki grawerowane

Ni-Cd
Ni-Cd
Ni-Cd
Ni-Cd
Ni-Cd
Pb-Gel
Pb-Gel
Pb-Gel

Stalowy zaczep no ny +klips

Nazwa

BA9s
BA15d
BA15d
BA15d
BA15d
BA15d
BA15d
BA15d
BA15d
BA9s

Czarna
Szara
Mosi dz

Typ

Nr kat.

H 100

HB
100

074 001
074 002
074 003
074 004
074 005
074 008
074 009
074 007
074 520
074 561
074 563
074 562
074 564
075 010
075 011

O
+
+
+
+

O
+
+
+
+

HSE
5

+
+

HSE(L) 7

+
+

HEB
100
EN

HEB(L)
100 EN

O
+
+
+
+

O
+
+
+
+

+

O
+
+
+
+

074 006
074 650
074 651
074 652
074 653
074 654

O

O

074 026

+

+

O

O

O

O

O

+

O

O

074 030
074 032
074 033
074 034
074 035
074 036
074 037
074 038
074 530
074 531
074 611
074 614
075 015

O
O
+
+

O
+
O

074 041
074 042
074 043
074 044
074 045
074 550
074 551
074 600
075 018

+/O

O

+

+

071 311
071 312
071 313
071 314
071 315
071 316
071 321
071 325
071 510
071 511
071 330
071 310
074 524
074 526
074 527
074 518

x
x

Nr kat.

H 100

HSE
10

O

O
O

+
x

x
x
x
x
+
x

HB
100

+
+

HSE
5

+
+

HSE(L) 7

x
+
x
+
x
+

Nr kat.

O
O

074 001
074 002
074 003
074 004
074 005
074 008
074 009
074 007
074 520
074 561
074 563
074 562
074 564
075 010
075 011
074 006
074 650
074 651
074 652
074 653
074 654

+

HEB
100
EN

O
O

O

O
O

074 030
074 032
074 033
074 034
074 035
074 036
074 037
074 038
074 530
074 531
074 611
074 614
075 015

O

074 041
074 042
074 043
074 044
074 045
074 550
074 551
074 600
075 018

O
O

+
+
x
+
+
+

HEB(L)
100 EN

+

+
+
+
+

+
+
+
+

HSE
10

HS
10

O – standardowe wyposa enie (w dostawie z latark )
+ – mo liwo zastosowania
X – optymalne wyposa enie, zalecane zastosowanie.
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O
+
+
+
+

HB
90

074 026

O
O

O

HS 4
Ex

O
+
+
+
O

+
+
+

O

HS
10

+

HS 4
Ex

+

HB
90

071 311
071 312
071 313
071 314
071 315
071 316
071 321
071 325
071 510
071 511
071 330
071 310
074 524
074 526
074 527
074 518

Nr kat.

Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze

MILITARYLINE

Agregaty pr dotwórcze dla wojska:
Cech g ówn agregatów pr dotwórczych w wersji MILITARYLINE HIGH PROTECTION jest
mo liwo ich wykorzystania zawsze i wsz dzie, bo czy mo na zaplanowa warunki, jakie
panowa y na poligonie? A jak przewidzie sytuacje w trakcie zmaga z kl skami
ywio owymi czy na froncie prowadzonych walk?
Tak filozofi kieruj si nasi konstruktorzy i technicy wydzia u monta u agregatów
EISEMANN dla wojska, które musz natychmiast po uruchomieniu skutecznie zasili
jednocze nie odbiorniki indukcyjne, elektroniczne czy rezystorowe. Pr du musi starczy do
zasilenia wszelkiego sprz tu, jaki mo e by wykorzystany w prowadzonej akcji cz sto w
miejscach gdzie normalne agregaty pr dotwórcze s bezu yteczne.
Wa
cech agregatów Militaryline jest ca kowity brak emisji pola elektromagnetycznego
zak ócaj cego prac radarów, rodków czno ci bezprzewodowej, transmiterów obrazu
kamer termowizyjnych i innych urz dze o podwy szonej wra liwo ci elektromagnetycznej.
Agregaty IP-54 s odporne na zalanie wod nawet pod du ym ci nieniem, mog pracowa
na nierównym terenie. Jako jedyne s ca kowicie odporne na destrukcyjne dzia anie pola
elektromagnetycznego b cego efektem eksplozji nuklearnej (EMP).
Agregaty pr dotwórcze EISEMANN MILITERYLINE HIGH PROTECTION to niezawodne ród o
energii w ka dych warunkach, zarówno jako urz dzenia przeno ne, stacjonarne czy
zabudowane na pojazdach wojskowych w ró nych strefach klimatycznych.

Made in Germany

AGREGATY MILITARYLINE EISEMANN

IP-54

Przyk adowe dane eksploatacyjne wybranych agregatów militarnych:
Typ
Silnik (typ)
Obroty silnika
Napi cie
Moc elektryczna
Cz stotliwo
ugo
Szeroko
Wysoko
Dopuszczalny przechy (max)
Dopuszczalna temp. pracy (max)
Masa
Ci nienie akustyczne / moc akust. LWA

2500 E-A/HHBA SS
Honda GX 200 Low Noise
3000 min-1
230V 1~
2,5 kVA
50 Hz
590 mm
430 mm
470 mm
Do 7,5°
-20°C / +40°C
60 kg
62 dB(A) / 90 dB
SEA 2 kW 230V WS / 28V GS
6115-12-381-7313
Hatz 1B27
3000 min-1
230V 1~
2,5 kVA
50 Hz
570 mm
481 mm
425 mm
Do 15°
-32°C / +49°C
M 1 = 70 kg / M2 = 21 kg
66 dB(A) / 93 dB

Typ
NSN
Silnik (typ)
Obroty silnika
Napi cie
Moc elektryczna
Cz stotliwo
ugo
Szeroko
Wysoko
Dopuszczalny przechy (max)
Dopuszczalna temp. pracy (max)
Masa
Ci nienie akustyczne / moc akust. LWA

Typ
NSN
Silnik (typ)
Obroty silnika
Napi cie
Moc elektryczna
Cz stotliwo
ugo
Szeroko
Wysoko
Dopuszczalny przechy (max)
Dopuszczalna temp. pracy (max)
Masa
Ci nienie akustyczne / moc akust. LWA
MS-45A-0
6115-0-050-0162
Honda GX 160
3000 min-1
230V 1~
2,5 kVA
50 Hz
515 mm
380 mm
425 mm
Do 15°
-25°C / +50°C
54 kg
68 dB(A) / 96 dB
Typ
NSN
Silnik (typ)
Obroty silnika
Napi cie
Moc elektryczna
Cz stotliwo
ugo
Szeroko
Wysoko
Dopuszczalny przechy (max)
Dopuszczalna temp. pracy (max)
Masa
Ci nienie akustyczne / moc akust. LWA

3300 E-AA/ZED
(…)
Hatz 1B30
3000 min-1
230V 1~
3,3 kVA
50 Hz
625 mm
380 mm
520 mm
Do 25°
-25°C / +40°C
84 kg
71 dB(A) / 100 dB

PRO DUC ENT ZASTR ZEGA SO BIE PR AWO DO WPR OW ADZANIA ZMIAN PAR AMETRÓ W I MO DYFIKACJI O FER OW ANYCH PRO DUKTÓ W
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AGREGATY MILITARYLINE EISEMANN

IP-54

Przyk adowe dane eksploatacyjne wybranych agregatów militarnych:
Typ
Silnik (typ)
Obroty silnika
Napi cie ~
Moc elektryczna
Cz stotliwo
ugo
Szeroko
Wysoko
Dopuszczalny przechy (max)
Dopuszczalna temp. pracy (max)
Masa
Ci nienie akustyczne / moc akust. LWA

Typ
NSN
Silnik (typ)
Obroty silnika
Napi cie ~
Moc elektryczna
Cz stotliwo
ugo
Szeroko
Wysoko
Dopuszczalny przechy (max)
Dopuszczalna temp. pracy (max)
Masa
Ci nienie akustyczne / moc akust. LWA

6000 ED-A/LEDA-II
Lombardini 15LD440

3000 min-1
400V / 230V
6,0 kVA
50 Hz
1010 mm
640 mm
800 mm
Do 15°
-20°C / +40°C
235 kg
66 dB(A) / 93 dB

Typ
NSN
Silnik (typ)
Obroty silnika
Napi cie
Moc elektryczna
Cz stotliwo
ugo
Szeroko
Wysoko
Dopuszczalny przechy (max)
Dopuszczalna temp. pracy (max)
Masa
Ci nienie akustyczne / moc akust. LWA
MS-7,5
6115-0-030-0156
Hatz 1D80C
3000 min-1
400V / 230V
7,5 kVA
50 Hz
1000 mm
700 mm
700 mm
Do 15°
-25°C / +50°C
325 kg
69 dB(A) / 98 dB
Typ
NSN
Silnik (typ)
Obroty silnika
Napi cie ~
Moc elektryczna
Cz stotliwo
ugo
Szeroko
Wysoko
Dopuszczalny przechy (max)
Dopuszczalna temp. pracy (max)
Masa
Ci nienie akustyczne / moc akust. LWA

SEA 5 kW 400V WS / 28V GS
6115-12-383-0910
Hatz 1B50
2400 - 3150 min-1
400V / 230V
6,3 kVA
50 Hz
720 mm
550 mm
615 mm
Do 15°
-25°C / +40°C
120 kg
67 dB(A) / 95 dB

13002 ED-S/SEBA
(…)
B&S 380447
1500 - 3150 min-1
400V / 230V
3,3 kVA
50 Hz
820 mm
440 mm
580 mm
Do 15°
-25°C / +40°C
150 kg
56-64 dB(A) / 84-91 dB

PRO DUC ENT ZASTR ZEGA SO BIE PR AWO DO WPR OW ADZANIA ZMIAN PAR AMETRÓ W I MO DYFIKACJI O FER OW ANYCH PRO DUKTÓ W
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AGREGATY MILITARYLINE EISEMANN

IP-54

Przyk adowe dane eksploatacyjne wybranych agregatów militarnych:
Typ
NSN
Silnik (typ)
Obroty silnika
Napi cie ~
Moc elektryczna
Cz stotliwo
ugo
Szeroko
Wysoko
Dopuszczalny przechy (max)
Dopuszczalna temp. pracy (max)
Masa
Ci nienie akustyczne / moc akust. LWA

Typ
Silnik (typ)
Obroty silnika
Napi cie ~
Pr d
Cz stotliwo
ugo
Szeroko
Wysoko
Dopuszczalny przechy (max)
Dopuszczalna temp. pracy (max)
Masa
Ci nienie akustyczne / moc akust. LWA

18000 ED-S/HEDA
6115-80-000-3460
Hatz 4L40C

1500 min-1
400V / 230V
18 kVA
50 Hz
2200 mm
1000 mm
1310 mm
Do 15°
-25°C / +40°C
1700 kg
67 dB(A) / 95 dB
Typ
ALN
Silnik (typ)
Obroty silnika
Napi cie
Moc elektryczna
Cz stotliwo
ugo
Szeroko
Wysoko
Dopuszczalny przechy (max)
Dopuszczalna temp. pracy (max)
Masa
Ci nienie akustyczne / moc akust. LWA
MIL 4401 G-S/ZEDA
Hatz 1B30
3000 min-1
28,6V DC
120A DC
50 Hz
740 mm
500 mm
530 mm
Do 25°
-25°C / +40°C
114 kg
71 dB(A) / 100 dB

50000 ED-S/DEDA
762-4836
Deutz BF4M1013E
1500 min-1
400V / 230V
50 kVA (cos = 0,8)
50 Hz
2650 mm
1020 mm
1470 mm
Do 7,5°
-30°C / +50°C
2000 kg
67 dB(A) / 95 dB

Na indywidualne zamówienia budujemy agregaty pr dotwórcze wed ug specyfikacji zamawiaj cego. Cz sto s to agregaty
przeznaczone do zabudowy na konkretnych pojazdach, odziach patrolowych i innych urz dzeniach stosowanych na polu walki.
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Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze

Cech g ówn agregatów stacjonarnych agregatów
pr dotwórczych EISEMANN jest ich nowoczesno ,
tradycyjna niezawodno i generowany pr d o idealnych
parametrach. Aby uatrakcyjni
nasz produkt –
in ynierowie z Metallwarenfabrik zaprojektowali ca
gam oprzyrz dowania podnosz cego walory u ytkowe
stacjonarnych zespo ów pr dotwórczych.
Jako jednostki nap dowe stosujemy najlepsze silniki
wysokopr ne DEUTZ oraz MTU dla agregatów powy ej 500 kVA. Gwarantuj one
niezawodno oraz najni szy koszt uzyskanej energii elektrycznej przy zachowaniu
europejskich norm emisji CO i innych szkodliwych elementów gazów spalinowych.

Made in Germany

STACJONARNE

Stacjonarne agregaty pr dotwórcze:

Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze
OZNACZENIE AGREGATÓW STACJONARNYCH

85003 ED -S / D E D A Super Silent
SUPER SILENT =agregat
super wyciszony
Automatyka START /STOP po
zaniku lub spadku [V]
DIESEL – typ silnika
Elektrostart – rozruch
elektryczny
DEUTZ – producent silnika
Synchroniczna – typ pr dnicy
elektryczny
D= pr d ~3 fazowy
pr d ~1 fazowy
Przybli ona moc ci
[kVA]

E=

a pracy

OPRZYRZ DOWANIE U ATWIAJ CE START SILNIKA W BARDZO NISKICH TEMPERATURACH

Zestaw wiec arowych Opcja
dla agregatów 85-150 kVA

Przepustnica kolektora ss cego z grza .
Powietrze ogrzane przechodzi do komory
spalania. Opcja dla agregatów 60, 200 i 250 kVA
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Zestaw wiec arowych. Opcja
dla agregatów 20, 30,40 kVA

Zestaw podgrzewaj cy olej
silnikowy w misie silnika.
Opcja dla agregatów 20,
30,40, 60-500 kVA

Zestaw wiec arowych z wtryskiem dawki
paliwa. Element grzejny zapala mieszank
i do komory spalania silnika wchodzi
omie . Opcja dla agregatów 200, 300,400
kVA

ORYGINALNY OSPRZ T GWARANCJ NIEZAWODNO CI
Separacyjny
filtr
paliwa
zabezpiecza
silnik
przed
dostaniem
i innych zanieczyszcze mog cych doprowadzi do uszkodzenia silnika.

si

do

pompy

paliwa

czna pompa odpowietrzaj ca

Wk ad filtruj cy (element wymienny)

Odstojnik wody

Wyj cie przy czenia elektronicznego sensora
wy czaj cego silnik

Zawór i króciec spustu wody i innych
zanieczyszcze
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dalej

wody

Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze

Automatyka BLC 200

Automatyka GE 804

Panel automatyki steruj cej umo liwia dokonanie wyboru trybu pracy zespo u pr dotwórczego na prac AUTO lub MANUAL. Po
prze czeniu w tryb pracy automatycznej AUTO automatyka czuwa nad poprawno ci parametrów dochodz cego napi cia z sieci
energetycznej do przy czonych do agregatu odbiorników.
W przypadku stwierdzenia przez automatyk nieprawid owo ci parametrów pr du na dowolnej fazie, lub zaniku napi cia na
jakiejkolwiek z faz po ok. 3 sekundach (warto ci programowalne) nast puje roz czenie stycznika sieci i rozpocznie si procedura
uruchamiania agregatu pr dotwórczego. Po ustabilizowaniu pracy agregatu i dalszej nieobecno ci napi cia w sieci energetycznej
po ok. 30 sekundach (warto programowalna) nast pi za czenie stycznika generatora. Po powrocie napi cia w sieci
energetycznej rozpocznie si procedura od czania napi cia ze stycznika generatora i powrót do za czenia stycznika sieci
energetycznej. Silnik pracuje nadal przez ok. 120 sekund (warto programowalna) „na wszelki wypadek” gdyby ponownie nast pi
zanik lub spadek napi cia z sieci, a tak e w celu wych odzenia generatora. Po zako czeniu pracy system przechodzi w stan
czuwania. Zdecydowanie zalecamy wyposa enie agregatu w automatyk steruj ca o kodzie handlowym BLC 200 lub GE 804.
Automatyka pracuje w trybie ci ym w obie strony. Oznacza to, e uk ad zbiera
potrzebne informacje z sieci i z agregatu, przetwarza te na informacje na impulsy i
przesy a (przetworzone przez siebie) na agregat steruj c jego prac . Zbierane
informacje to mi dzy innymi:
Pomiar napi cia ka dej z faz sieci.
Pomiar cz stotliwo ci sieci.
Pomiar obci enia ka dej z faz sieci.
Pomiar obci enia ka dej z faz w trybie pracy agregatu.
Pomiar wszystkich parametrów generowanego pr du.
Pomiar ilo ci paliwa w zbiorniku agregatu.
Pomiar ci nienia oleju (w trybie pracy).
Pomiar oraz zapis ilo ci motogodzin pracy agregatu.
Pomiar temperatury silnika.
Pomiar temperatury pr dnicy.
Pomiar napi cia akumulatora.
Pomiar pr du adowania akumulatora (w trybie pracy).
Pomiar wielu innych istotnych parametrów.
Impulsy oraz pakiety steruj ce ustawiaj parametry pracy zespo u pr dotwórczego
reguluj c mi dzy innymi:
Czas za czenia i wy czenia pracy agregatu pr dotwórczego. Oznacza to
zgodne z przepisami prawa energetycznego ustawienie uk adu SZR.
Wszystkie parametry generowanego pr du na poszczególnych fazach.
Kontrola zgodno ci faz.
Regulacja parametrów pracy silnika.
Automatyka wy wietla w sposób czytelny wszelkie istotne dla obs ugi parametry i
alarmy na panelu LCD oraz d wi kowo (alarmy).
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System GENMO to zdalny monitoring agregatów pr dotwórczych EISEMANN.
Technologia oparta jest na w asnym oprogramowaniu Metallwarenfabrik
wykorzystuj cym do transmisji danych sie GSM i internet. GENMO zapewnia
technicznej obs udze zdalny nadzór nad parametrami pracy oraz stanem
technicznym administrowanych zespo ów pr dotwórczych EISEMANN w
rzeczywistym
czasie
z dowolnego miejsca na ziemi. Warunkiem jest posiadanie komputera z naszym
oprogramowaniem i dost pem do sieci lub aktywny telefon komórkowy GSM.

EISEMANN

15000 3

System GENMO jest szczególnie przydatny dla administratorów serwisu
technicznego. Umo liwia on planowanie wyjazdu ekipy serwisowej, nie tylko w
celu usuni cia przyczyny zatrzymania si silnika agregatu (z powodu np. braku
paliwa, zbyt niskiego stanu oleju silnikowego, czy wycieku p ynu ch odz cego), ale
dzi ki nowemu systemowi administrator b dzie powiadomiony o tym, e np. w
zbiorniku
paliwa
agregatu nr X pozostaje rezerwa paliwa w ilo ci 20%, lub e w agregacie nr Y jest
niebezpiecznie niski poziom oleju, a agregat nr Z ulega przegrzaniu i
nale y sprawdzi uk ad wentylacji agregatowni. System umo liwia
zdalne przeprowadzanie testów agregatów, ci e
ledzenie
parametrów generowanego pr du i pracy ca ego zespo u
pr dotwórczego. Administrator mo e równie zapisywa wszelkie
notatki i uwagi w pami ci dedykowanej dla danego agregatu. Mo na
rejestrowa przebieg pracy, przebieg serwisu, itp.

Przyk ady stron GENMO wy wietlanych na monitorze:

W przypadku zapotrzebowania jednostek pr dotwórczych o mocy wy szej ni podajemy w ofercie katalogowej – jeste my w stanie
zbudowa dla Pa stwa agregat o mocy do 1000 kVA, a je li i to jest zbyt ma o, z ymy ofert na synchronizacj wielu agregatów
stanowi cych si owni spe niaj
Pa stwa oczekiwania. W tego typu rozwi zaniach technicznych równie posiadamy
odpowiedni wiedz i udokumentowane do wiadczenie.

SYNCHRONIZACJA

SAMOCZYNNE
ZA CZENIE
REZERWY

M

EISEMAN

M
M

EISEMANN

EISEMANN

EISEMANN
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Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów trwa proces nieustannych modyfikacji produktów ju istniej cych w naszej
ofercie, z równoczesnym opracowywaniem nowych jednostek pr dotwórczych.

Nowe linie agregatów charakteryzuje:
Bardziej zwarta, nowocze niejsza budowa.
Mniejsza masa.
Budowa bardziej odporna na dzia anie niekorzystnych czynników zewn trznych.
Wyd

ony okres eksploatacji mi dzy serwisami.

Lepszy produkt za ni sz cen .

Lepsze warunki pracy dla obs ugi i serwisu technicznego.
Du e zbiorniki paliwa umo liwiaj cy d

sz eksploatacj agregatu bez tankowania

Du e okno z panelem nowego sterownika
Bezobs ugowa pr dnica z AVR
Agregat standartowo przygotowany na pod czenie automatyki BLC 200
Amortyzowane silniki DEUTZ 20 i 30 kVA ch odzone olejem, wymiana co 1000 godzin pracy
Prosta obs uga i dozór dzi ki intuicyjnie zaprojektowanym panelom wy wietlaj cym wszystkie niezb dne dla
administratora informacje.
Obs uga w j zykach: polskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim.
Mo liwo

zdalnego sterowania uruchamiania oraz wy czania agregatu.

… PODSUMOWUJ C, EISEMANN TO AGREGATY, NA KTÓRE WARTO ZWRÓCI UWAG .
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AGREGATY STACJONARNE 20 kVA

NR KATALOGOWY
TYP AGREGATU
Pr dnica
Klasa jako ci
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Napi cie 1~/3~
Maksymalny pr d 3~
Cz stotliwo
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Regulator obrotów
Akumulator rozruchowy
Rozrusznik silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Zu ycie paliwa: 75% obci enia
Zu ycie paliwa: 100% obci enia
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Odporno na przeci ania

typ
PN-ISO8528-5
VA
kW

986 801
20010 ED-S/DEDA
Synchroniczna+AVR
G3
20 000 + 10% (cos = 0,8)
16,0 + 10%

986 800
20010 ED-S/DEDA SS
Synchroniczna+AVR
G3
20 000 + 10% (cos = 0,8)
16,0 + 10%

V

230/400

230/400

A
Hz
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW

30
50
23
Deutz F3M2011
3
1500
Diesel (ON)
5,5
19
Mechaniczny
12/88
12/2,3
Olej silnikowy/powietrze
235
3,9
5,0
670
1650 x 800 x 1200
109
81
10% przez 1h/12h pracy

30
50
23
Deutz F3M2011
3
1500
Diesel (ON)
5,5
19
Mechaniczny
12/88
12/2,3
Olej silnikowy/powietrze
235
3,9
5,0
820
1900 x 800 x 1200
93
65
10% przez 1h/12h pracy

V/Ah
V/kW
Medium
ltr
ltr
ltr
kg
mm
dB(A)
dB(A)

Zalety agregatów stacjonarnych EISEMANN:
Wyposa enie standardowe
Gwarantowany start silnika od -30°C po
Panel bezpieczników automatycznych.
zastosowaniu zimowego paliwa. Agregat Akustyczny
sygnalizator
awarii.
mo e by eksploatowany w temperaturze
Wska niki: ilo ci paliwa (z mo liwo ci
otoczenia -30 /+45°C (bez doposa ania
kontroli na wy czonym silniku), V, A,
agregatu w pakiet u atwiaj cy start silnika w
Hz, z prze cznikiem L1,L2,L3,N, licznik
niskich temperaturach).
motogodzin. Panel uruchamiania,
Mo liwo autonomicznej pracy agregatu bez
sterowania i kontroli pracy silnika.
automatyki (SZR). Oznacza to, e w ka dej
Odbiór mocy przez: 1xCEE 400V/125A,
chwili
mo na
od czy
automatyk
1xCEE 400V/32A, 1xSchuko 230V/16A,
i eksploatowa agregat z pe
kontrol
sekcja klem (z cze kablowe = listwa),
parametrów pracy. Jest tak dzi ki bogatemu
czna pompa do wypompowywania
seryjnemu
wyposa aniu
agregatów
oleju silnikowego. Filtr separacyjny
EISEMANN w panel Power Box. Praca bez
paliwa. T umik + kompensator drga .
tankowania przy 75% obci eniu – oko o 60 h.
Du y zbiornik paliwa wersji S. Silent

Wyposa enie opcjonalne
988 345: Automatyka ~3 START/STOP
(z funkcj SZR).
988 362: przewód steruj cy z wtyczk
do automatyki (10m)
904 849: Modem GSM do zdalnej
obs ugi agregatu.
904 823: Zestaw uziemiaj cy z
wy cznikiem ró nicowo-pr dowym.
904 718: Zestaw u atwiaj cy start w
niskich temperaturach.
904 838: Grza ka misy olejowej silnika.
908 252: Pilot zdalnego uruchamiania i
zatrzymywania agregatu (wersja SS).
901 061: Akumulator rozruchowy.

ZASTOSOWANIE: Wszelkie obiekty wyposa one w ró ne rodzaje odbiorników, place budów, budynki mieszkalne, gastronomia,
imprezy plenerowe, akcje ratownicze. Zasilanie masztów telekomunikacji, radarów, wojskowych mobilnych o rodków
dyspozytorskich i wszelkich innych urz dze , gdzie potrzebna jest energia elektryczna. W zwi zku z rozwojem techniki w
uzasadnionych sytuacjach istnieje mo liwo doposa enia agregatu w osprz t niewymieniany w katalogu producenta.
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AGREGATY STACJONARNE 30 kVA

NR KATALOGOWY
TYP AGREGATU
Pr dnica
Klasa jako ci
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Napi cie 1~/3~
Maksymalny pr d 3~
Cz stotliwo
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Regulator obrotów
Akumulator rozruchowy
Rozrusznik silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Zu ycie paliwa: 75% obci enia
Zu ycie paliwa: 100% obci enia
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Moc akustyczna LWA
Ci nienie akustyczne
Odporno na przeci ania

typ
PN-ISO8528-5
VA
kW

986 803
30010 ED-S/DEDA
Synchroniczna+AVR
G3
30 000 + 10% (cos = 0,8)
24,0 + 10%

986 802
30010 ED-S/DEDA SS
Synchroniczna+AVR
G3
30 000 + 10% (cos = 0,8)
24,0 + 10%

V

230/400

230/400

A
Hz
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW

43
50
23
Deutz F4M2011
4
1500
Diesel (ON)
10
27,6
Mechaniczny
12/90
12/2,3
Olej silnikowy/powietrze
235
5,5
7,3
720
1650 x 800 x 1200
110
82
10% przez 1h/12h pracy

43
50
23
Deutz F4M2011
4
1500
Diesel (ON)
10
27,6
Mechaniczny
12/88
12/2,3
Olej silnikowy/powietrze
235
5,5
7,3
850
1915 x 800 x 1240
93
67
10% przez 1h/12h pracy

V/Ah
V/kW
Medium
ltr
ltr
ltr
kg
mm
dB(A)
dB(A)

Zalety agregatów stacjonarnych EISEMANN:
Wyposa enie standardowe
Gwarantowany start silnika od -30°C po
Panel bezpieczników automatycznych.
zastosowaniu zimowego paliwa. Agregat Akustyczny
sygnalizator
awarii.
mo e by eksploatowany w temperaturze
Wska niki: ilo ci paliwa (z mo liwo ci
otoczenia -30 /+45°C (bez doposa ania
kontroli na wy czonym silniku), V, A,
agregatu w pakiet u atwiaj cy start silnika w
Hz, z prze cznikiem L1,L2,L3,N, licznik
niskich temperaturach).
motogodzin. Panel uruchamiania,
Mo liwo autonomicznej pracy agregatu bez
sterowania i kontroli pracy silnika.
automatyki (SZR). Oznacza to, e w ka dej
Odbiór mocy przez: 1xCEE 400V/125A,
chwili
mo na
od czy
automatyk
1xCEE 400V/32A, 1xSchuko 230V/16A,
i eksploatowa agregat z pe
kontrol
sekcja klem (z cze kablowe = listwa),
parametrów pracy. Jest tak dzi ki bogatemu
czna pompa do wypompowywania
seryjnemu
wyposa aniu
agregatów
oleju silnikowego. Filtr separacyjny
EISEMANN w panel Power Box. Praca bez
paliwa. T umik + kompensator drga .
tankowania przy 75% obci eniu – oko o 43 h.
Du y zbiornik paliwa wersji S. Silent

Wyposa enie opcjonalne
988 359: Automatyka ~3 START/STOP
(z funkcj SZR).
988 362: przewód steruj cy z wtyczk
do automatyki (10m)
904 849: Modem GSM do zdalnej
obs ugi agregatu.
904 824: Zestaw uziemiaj cy z
wy cznikiem ró nicowo-pr dowym.
904 718: Zestaw u atwiaj cy start w
niskich temperaturach.
904 838: Grza ka misy olejowej silnika.
908 252: Pilot zdalnego uruchamiania
i zatrzymywania agregatu (wersja SS).
901 071: Akumulator rozruchowy.

ZASTOSOWANIE: Wszelkie obiekty wyposa one w ró ne rodzaje odbiorników, place budów, budynki mieszkalne, gastronomia,
imprezy plenerowe, akcje ratownicze. Zasilanie masztów telekomunikacji, radarów, wojskowych mobilnych o rodków
dyspozytorskich i wszelkich innych urz dze , gdzie potrzebna jest energia elektryczna. W zwi zku z rozwojem techniki w
uzasadnionych sytuacjach istnieje mo liwo doposa enia agregatu w osprz t niewymieniany w katalogu producenta.
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AGREGATY STACJONARNE 40 kVA

NR KATALOGOWY
TYP AGREGATU
Pr dnica
Klasa jako ci
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Napi cie 1~/3~
Maksymalny pr d 3~
Cz stotliwo
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Regulator obrotów
Akumulator rozruchowy
Rozrusznik silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Zu ycie paliwa: 75% obci enia
Zu ycie paliwa: 100% obci enia
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Ci nienie akustyczne
Odporno na przeci ania

typ
PN-ISO8528-5
VA
kW

986 709
40003 ED-S/DEDA
Synchroniczna+AVR
G3
40 000 + 10% (cos = 0,8)
32,0 + 10%

986 804
40010 ED-S/DEDA SS
Synchroniczna+AVR
G3
40 000 + 10% (cos = 0,8)
32,0 + 10%

V

230/400

230/400

A
Hz
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW

57,5
50
23
Deutz BF4M2011
4
1500
Diesel (ON)
10
36,4
Mechaniczny
12/96
12/2,3
Olej silnikowy/powietrze
85
6,8
9,3
700
1585 x 715 x 970
87
10% przez 1h/12h pracy

57,5
50
23
Deutz BF4M2011
4
1500
Diesel (ON)
10
36,4
Mechaniczny
12/120
12/3,1
Olej silnikowy/powietrze
350
6,8
9,3
1300
2365 x 1610 x 965
62
10% przez 1h/12h pracy

V/Ah
V/kW
Medium
ltr
ltr
ltr
kg
mm
dB(A)

Zalety agregatów stacjonarnych EISEMANN:
Wyposa enie standardowe
Gwarantowany start silnika od -30°C po
Panel bezpieczników automatycznych.
zastosowaniu zimowego paliwa. Agregat Akustyczny
sygnalizator
awarii.
mo e by eksploatowany w temperaturze
Amperomierz i cz stotliwo ciomierz.
otoczenia -30 /+45°C (bez doposa ania
Woltomierz z prze cznikiem L1,L2,L3,N.
agregatu w pakiet u atwiaj cy start silnika w
Wska nik ilo ci paliwa (z mo liwo ci
niskich temperaturach).
kontroli na wy czonym silniku). Licznik
Mo liwo autonomicznej pracy agregatu bez
motogodzin.
Panel
uruchamiania,
automatyki (SZR). Oznacza to, e w ka dej
kontroli
pracy,
chwili
mo na
od czy
automatyk
i sterowania silnika. R czna pompa do
i eksploatowa agregat z pe
kontrol
wypompowywania oleju silnikowego.
parametrów pracy. Jest tak dzi ki bogatemu
Filtr separacyjny paliwa. T umik +
seryjnemu
wyposa aniu
agregatów
kompensator drga . Du y zbiornik
EISEMANN w panel Power Box. Czas pracy bez
paliwa
wersji
wyciszonej.
tankowania urz dzenia w wersji Super Silent
Odbiór mocy: listwa klem zaciskowych,
wynosi 51 godzin przy 75% obci eniu.
wersja SS: listwa i gniazda CEE, Schuko.

Wyposa enie opcjonalne
988 346: Automatyka ~3 START/STOP
(z funkcj SZR).
988 362: przewód steruj cy z wtyczk
do automatyki (10m)
904 849: Modem GSM do zdalnej
obs ugi agregatu.
904 824: Zestaw uziemiaj cy z
wy cznikiem ró nicowo-pr dowym.
904 718: Zestaw u atwiaj cy start w
niskich temperaturach.
904 838: Grza ka misy olejowej silnika.
908 252: Pilot zdalnego uruchamiania
i zatrzymywania agregatu (wersja SS).
901 071: Akumulator rozruchowy.
988 595: zawór 3-dro ny.

ZASTOSOWANIE: Wszelkie obiekty wyposa one w ró ne rodzaje odbiorników, place budów, budynki mieszkalne, gastronomia,
imprezy plenerowe, akcje ratownicze. Zasilanie masztów telekomunikacji, radarów, wojskowych mobilnych o rodków
dyspozytorskich i wszelkich innych urz dze , gdzie potrzebna jest energia elektryczna. W zwi zku z rozwojem techniki w
uzasadnionych sytuacjach istnieje mo liwo doposa enia agregatu w osprz t niewymieniany w katalogu producenta.

85

AGREGATY STACJONARNE 60 kVA

NR KATALOGOWY
TYP AGREGATU
Pr dnica
Klasa jako ci
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Napi cie 1~/3~
Maksymalny pr d 3~
Cz stotliwo
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Regulator obrotów
Akumulator rozruchowy
Rozrusznik silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Zu ycie paliwa: 75% obci enia
Zu ycie paliwa: 100% obci enia
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Ci nienie akustyczne
Odporno na przeci ania

typ
PN-ISO8528-5
VA
kW

986 710
60003 ED-S/DEDA
Synchroniczna+AVR
G3
60 000 + 10% (cos = 0,8)
48,0 + 10%

986 806
60010 ED-S/DEDA SS
Synchroniczna+AVR
G3
60 000 + 10% (cos = 0,8)
48,0 + 10%

V

230/400

230/400

A
Hz
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW

87
50
23
Deutz BF4M2012
4
1500
Diesel (ON)
8,5
54
Mechaniczny
12/120
12/3
yn ch odz cy/powietrze
170
10,8
14,1
1010
1850 x 1000 x 1250
93
10% przez 1h/12h pracy

87
50
23
Deutz BF4M2011C
4
1500
Diesel (ON)
10
59
Mechaniczny
12/90
12/3,1
Olej silnikowy/powietrze
350
8,6
11,1
1350
2365 x 965 x 1610
63
10% przez 1h/12h pracy

V/Ah
V/kW
Medium
ltr
ltr
ltr
kg
mm
dB(A)

Zalety agregatów stacjonarnych EISEMANN:
Wyposa enie standardowe
Gwarantowany start silnika od -30°C po
Panel bezpieczników automatycznych.
zastosowaniu zimowego paliwa. Agregat Akustyczny
sygnalizator
awarii.
mo e by eksploatowany w temperaturze
Amperomierz i cz stotliwo ciomierz.
otoczenia -30 /+45°C (bez doposa ania
Woltomierz z prze cznikiem L1,L2,L3,N.
agregatu w pakiet u atwiaj cy start silnika w
Wska nik ilo ci paliwa (z mo liwo ci
niskich temperaturach).
kontroli na wy czonym silniku).
Mo liwo autonomicznej pracy agregatu bez
Licznik
motogodzin.
Panel
automatyki (SZR). Oznacza to, e w ka dej
uruchamiania,
kontroli
pracy,
chwili
mo na
od czy
automatyk
i sterowania silnika. R czna pompa do
i eksploatowa agregat z pe
kontrol
wypompowywania oleju silnikowego.
parametrów pracy. Jest tak dzi ki bogatemu
Filtr separacyjny paliwa. T umik +
seryjnemu
wyposa aniu
agregatów
kompensator drga . Du y zbiornik
EISEMANN w panel Power Box. Czas pracy bez
paliwa
wersji
wyciszonej.
tankowania urz dzenia w wersji Super Silent
Odbiór mocy: listwa klem zaciskowych,
wynosi 40 godzin przy 75% obci eniu.
wersja SS: listwa i gniazda CEE, Schuko.

Wyposa enie opcjonalne
988 346: Automatyka BLC200/~3
START/STOP (z funkcj SZR).
988 362: przewód steruj cy z wtyczk
do automatyki (10m)
904 849: Modem GSM do zdalnej
obs ugi agregatu.
904 826: Zestaw uziemiaj cy z
wy cznikiem ró nicowo-pr dowym.
904 718: Zestaw u atwiaj cy start w
niskich temperaturach.
904 838: Grza ka misy olejowej silnika.
904 718: Zestaw u atwiaj cy start
ekstremalnie zimnego silnika
988 595: zawór 3-dro ny.
Przyczepa transportowa

ZASTOSOWANIE: Wszelkie obiekty wyposa one w ró ne rodzaje odbiorników, place budów, budynki mieszkalne, gastronomia,
imprezy plenerowe, akcje ratownicze. Zasilanie masztów telekomunikacji, radarów, wojskowych mobilnych o rodków
dyspozytorskich i wszelkich innych urz dze , gdzie potrzebna jest energia elektryczna. W zwi zku z rozwojem techniki w
uzasadnionych sytuacjach istnieje mo liwo doposa enia agregatu w osprz t niewymieniany w katalogu producenta.

86

AGREGATY STACJONARNE 85 kVA

NR KATALOGOWY
TYP AGREGATU
Pr dnica
Klasa jako ci
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Napi cie 1~/3~
Maksymalny pr d 3~
Cz stotliwo
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Regulator obrotów
Akumulator rozruchowy
Rozrusznik silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Zu ycie paliwa: 75% obci enia
Zu ycie paliwa: 100% obci enia
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Ci nienie akustyczne
Odporno na przeci ania

typ
PN-ISO8528-5
VA
kW

986 711
85003 ED-S/DEDA
Synchroniczna+AVR
G3
85 000 + 10% (cos = 0,8)
68,0 + 10%

986 718
85003 ED-S/DEDA SS
Synchroniczna+AVR
G3
85 000 + 10% (cos = 0,8)
68,0 + 10%

V

230/400

230/400

A
Hz
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW

122
50
23
Deutz BF4M1013E
4
1500
Diesel (ON)
11
81
Mechaniczny
12/120
12/3
yn ch odz cy/powietrze
190
15,4
21,1
1210
2230 x 1000 x 1290
96
10% przez 1h/12h pracy

122
50
23
Deutz BF4M1013E
4
1500
Diesel (ON)
11
81
Mechaniczny
12/120
12/3
yn ch odz cy/powietrze
250
15,4
21,1
1710
2650 x 1100 x 1470
69
10% przez 1h/12h pracy

V/Ah
V/kW
Medium
ltr
ltr
ltr
kg
mm
dB(A)

Zalety agregatów stacjonarnych EISEMANN:
Wyposa enie standardowe
Gwarantowany start silnika od -30°C po
Panel bezpieczników automatycznych.
zastosowaniu zimowego paliwa. Agregat Akustyczny
sygnalizator
awarii.
mo e by eksploatowany w temperaturze
Amperomierz i cz stotliwo ciomierz.
otoczenia -30 /+45°C (bez doposa ania
Woltomierz z prze cznikiem L1,L2,L3,N.
agregatu w pakiet u atwiaj cy start silnika w
Wska nik ilo ci paliwa (z mo liwo ci
niskich temperaturach).
kontroli na wy czonym silniku).
Mo liwo autonomicznej pracy agregatu bez
Licznik
motogodzin.
Panel
automatyki (SZR). Oznacza to, e w ka dej
uruchamiania,
kontroli
pracy,
chwili
mo na
od czy
automatyk
i sterowania silnika. R czna pompa do
i eksploatowa agregat z pe
kontrol
wypompowywania oleju silnikowego.
parametrów pracy. Jest tak dzi ki bogatemu
Filtr separacyjny paliwa. T umik +
seryjnemu
wyposa aniu
agregatów
kompensator drga . Du y zbiornik
EISEMANN w panel Power Box. Czas pracy bez
paliwa
wersji
wyciszonej.
tankowania urz dzenia w wersji Super Silent
Odbiór mocy: listwa klem zaciskowych,
wynosi 16 godzin przy 75% obci eniu.
wersja SS: listwa i gniazda CEE, Schuko.

Wyposa enie opcjonalne
988 347: Automatyka BLC200/~3
START/STOP (z funkcj SZR).
988 347: automatyka GE 804/~3
START/STOP (z funkcj SZR).
904 848/904 849: Modem GSM do
zdalnej obs ugi agregatu.
904 826: Zestaw uziemiaj cy z
wy cznikiem ró nicowo-pr dowym.
904 711: Zestaw u atwiaj cy start w
ekstremalnie niskich temperaturach.
904 841: Grza ka misy olejowej silnika.
988 595: zawór 3-dro ny.
908 252: Zdalny bezprzewodowy pilot
obs ugi START/STOP (wersja SS).
Przyczepa transportowa

ZASTOSOWANIE: Wszelkie obiekty wyposa one w ró ne rodzaje odbiorników, place budów, budynki mieszkalne, gastronomia,
imprezy plenerowe, akcje ratownicze. Zasilanie masztów telekomunikacji, radarów, wojskowych mobilnych o rodków
dyspozytorskich i wszelkich innych urz dze , gdzie potrzebna jest energia elektryczna. W zwi zku z rozwojem techniki w
uzasadnionych sytuacjach istnieje mo liwo doposa enia agregatu w osprz t niewymieniany w katalogu producenta.
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AGREGATY STACJONARNE 100 kVA

NR KATALOGOWY
TYP AGREGATU
Pr dnica
Klasa jako ci
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Napi cie 1~/3~
Maksymalny pr d 3~
Cz stotliwo
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Regulator obrotów
Akumulator rozruchowy
Rozrusznik silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Zu ycie paliwa: 75% obci enia
Zu ycie paliwa: 100% obci enia
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Ci nienie akustyczne
Odporno na przeci ania

typ
PN-ISO8528-5
VA
kW

986 712
100003 ED-S/DEDA
Synchroniczna+AVR
G3
85 000 + 10% (cos = 0,8)
80,0 + 10%

986 719
105003 ED-S/DEDA SS
Synchroniczna+AVR
G3
85 000 + 10% (cos = 0,8)
80,0 + 10%

V

230/400

230/400

A
Hz
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW

143
50
23
Deutz BF4M1013EC
4
1500
Diesel (ON)
11
97
Mechaniczny
12/120
12/3
yn ch odz cy/powietrze
200
18,8
23,8
1300
2230 x 1000 x 1290
96
10% przez 1h/12h pracy

143
50
23
Deutz BF4M1013EC
4
1500
Diesel (ON)
11
97
Mechaniczny
12/120
12/3
yn ch odz cy/powietrze
250
17,8
23,8
1870
2650 x 1100 x 1470
69
10% przez 1h/12h pracy

V/Ah
V/kW
Medium
ltr
ltr
ltr
kg
mm
dB(A)

Zalety agregatów stacjonarnych EISEMANN:
Wyposa enie standardowe
Gwarantowany start silnika od -30°C po
Panel bezpieczników automatycznych.
zastosowaniu zimowego paliwa. Agregat Akustyczny
sygnalizator
awarii.
mo e by eksploatowany w temperaturze
Amperomierz i cz stotliwo ciomierz.
otoczenia -30 /+45°C (bez doposa ania
Woltomierz z prze cznikiem L1,L2,L3,N.
agregatu w pakiet u atwiaj cy start silnika w
Wska nik ilo ci paliwa (z mo liwo ci
niskich temperaturach).
kontroli na wy czonym silniku).
Mo liwo autonomicznej pracy agregatu bez
Licznik
motogodzin.
Panel
automatyki (SZR). Oznacza to, e w ka dej
uruchamiania,
kontroli
pracy,
chwili
mo na
od czy
automatyk
i sterowania silnika. R czna pompa do
i eksploatowa agregat z pe
kontrol
wypompowywania oleju silnikowego.
parametrów pracy. Jest tak dzi ki bogatemu
Filtr separacyjny paliwa. T umik +
seryjnemu
wyposa aniu
agregatów
kompensator drga . Du y zbiornik
EISEMANN w panel Power Box. Czas pracy bez
paliwa
wersji
wyciszonej.
tankowania urz dzenia w wersji Super Silent
Odbiór mocy: listwa klem zaciskowych,
wynosi 14 godzin przy 75% obci eniu.
wersja SS: listwa i gniazda CEE, Schuko.

Wyposa enie opcjonalne
988 361: Automatyka BLC200/~3
START/STOP (z funkcj SZR).
988 679: automatyka GE 804/~3
START/STOP (z funkcj SZR).
904 848/904 849: Modem GSM do
zdalnej obs ugi agregatu.
904 828: Zestaw uziemiaj cy z
wy cznikiem ró nicowo-pr dowym.
904 841: Grza ka misy olejowej silnika.
904 711: Zestaw u atwiaj cy start
ekstremalnie zimnego silnika
988 595: Zawór 3-dro ny.
908 252: Zdalny bezprzewodowy pilot
obs ugi START/STOP (wersja SS).
Przyczepa transportowa

ZASTOSOWANIE: Wszelkie obiekty wyposa one w ró ne rodzaje odbiorników, place budów, budynki mieszkalne, gastronomia,
imprezy plenerowe, akcje ratownicze. Zasilanie masztów telekomunikacji, radarów, wojskowych mobilnych o rodków
dyspozytorskich i wszelkich innych urz dze , gdzie potrzebna jest energia elektryczna. W zwi zku z rozwojem techniki w
uzasadnionych sytuacjach istnieje mo liwo doposa enia agregatu w osprz t niewymieniany w katalogu producenta.
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AGREGATY STACJONARNE 130 kVA

NR KATALOGOWY
TYP AGREGATU
Pr dnica
Klasa jako ci
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Napi cie 1~/3~
Maksymalny pr d 3~
Cz stotliwo
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Regulator obrotów
Akumulator rozruchowy
Rozrusznik silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Zu ycie paliwa: 75% obci enia
Zu ycie paliwa: 100% obci enia
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Ci nienie akustyczne
Odporno na przeci ania

typ
PN-ISO8528-5
VA
kW

986 713
130003 ED-S/DEDA
Synchroniczna+AVR
G3
125 000 + 10% (cos = 0,8)
100 + 10%

986 720
130003 ED-S/DEDA SS
Synchroniczna+AVR
G3
125 000 + 10% (cos = 0,8)
100 + 10%

V

230/400

230/400

A
Hz
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW

180
50
23
Deutz BF6M1013E
6
1500
Diesel (ON)
20
122
Mechaniczny
12/120
12/3
yn ch odz cy/powietrze
220
22,7
30,8
1550
2230 x 1000 x 1330
100
10% przez 1h/12h pracy

180
50
23
Deutz BF6M1013E
6
1500
Diesel (ON)
20
122
Mechaniczny
12/120
12/3
yn ch odz cy/powietrze
270
22,7
30,8
2040
3000 x 1200 x 1366
67
10% przez 1h/12h pracy

V/Ah
V/kW
Medium
ltr
ltr
ltr
kg
mm
dB(A)

Zalety agregatów stacjonarnych EISEMANN:
Wyposa enie standardowe
Gwarantowany start silnika od -30°C po
Panel bezpieczników automatycznych.
zastosowaniu zimowego paliwa. Agregat Akustyczny
sygnalizator
awarii.
mo e by eksploatowany w temperaturze
Amperomierz i cz stotliwo ciomierz.
otoczenia -30 /+45°C (bez doposa ania
Woltomierz z prze cznikiem L1,L2,L3,N.
agregatu w pakiet u atwiaj cy start silnika w
Wska nik ilo ci paliwa (z mo liwo ci
niskich temperaturach).
kontroli na wy czonym silniku).
Mo liwo autonomicznej pracy agregatu bez
Licznik
motogodzin.
Panel
automatyki (SZR). Oznacza to, e w ka dej
uruchamiania,
kontroli
pracy,
chwili
mo na
od czy
automatyk
i sterowania silnika. R czna pompa do
i eksploatowa agregat z pe
kontrol
wypompowywania oleju silnikowego.
parametrów pracy. Jest tak dzi ki bogatemu
Filtr separacyjny paliwa. T umik +
seryjnemu
wyposa aniu
agregatów
kompensator drga . Du y zbiornik
EISEMANN w panel Power Box. Czas pracy bez
paliwa
wersji
wyciszonej.
tankowania urz dzenia w wersji Super Silent
Odbiór mocy: listwa klem zaciskowych,
wynosi 12 godzin przy 75% obci eniu.
wersja SS: listwa i gniazda CEE, Schuko.

Wyposa enie opcjonalne
988 679: automatyka GE 804/~3
START/STOP (z funkcj SZR).
904 849: Modem GSM do zdalnej
obs ugi agregatu.
904 828: Zestaw uziemiaj cy z
wy cznikiem ró nicowo-pr dowym.
904 841: Grza ka misy olejowej silnika.
904 713: Zestaw u atwiaj cy start
ekstremalnie zimnego silnika
988 595: Zawór 3-dro ny.
908 252: Zdalny bezprzewodowy pilot
obs ugi START/STOP (wersja SS).
904 981: Ogrzewanie Webasto
988 348: gniazdo PC lub TCP/IP
Przyczepa transportowa.

ZASTOSOWANIE: Wszelkie obiekty wyposa one w ró ne rodzaje odbiorników, place budów, budynki mieszkalne, gastronomia,
imprezy plenerowe, akcje ratownicze. Zasilanie masztów telekomunikacji, radarów, wojskowych mobilnych o rodków
dyspozytorskich i wszelkich innych urz dze , gdzie potrzebna jest energia elektryczna. W zwi zku z rozwojem techniki w
uzasadnionych sytuacjach istnieje mo liwo doposa enia agregatu w osprz t niewymieniany w katalogu producenta.
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AGREGATY STACJONARNE 150 kVA

NR KATALOGOWY
TYP AGREGATU
Pr dnica
Klasa jako ci
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Napi cie 1~/3~
Maksymalny pr d 3~
Cz stotliwo
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Regulator obrotów
Akumulator rozruchowy
Rozrusznik silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Zu ycie paliwa: 75% obci enia
Zu ycie paliwa: 100% obci enia
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Ci nienie akustyczne
Odporno na przeci ania

typ
PN-ISO8528-5
VA
kW

986 722
150003 ED-S/DEDA
Synchroniczna+AVR
G3
150 000 + 10% (cos = 0,8)
120 + 10%

986 729
150003 ED-S/DEDA SS
Synchroniczna+AVR
G3
150 000 + 10% (cos = 0,8)
120 + 10%

V

230/400

230/400

A
Hz
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW

217
50
23
Deutz BF6M1013EC
6
1500
Diesel (ON)
20
146
Mechaniczny
12/120
12/3
yn ch odz cy/powietrze
255
25,9
34,4
1600
2500 x 1200 x 1500
102
10% przez 1h/12h pracy

217
50
23
Deutz BF6M1013EC
6
1500
Diesel (ON)
20
146
Mechaniczny
12/120
12/3
yn ch odz cy/powietrze
360
25,9
34,4
2670
3600 x 1350 x 1950
67
10% przez 1h/12h pracy

V/Ah
V/kW
Medium
ltr
ltr
ltr
kg
mm
dB(A)

Zalety agregatów stacjonarnych EISEMANN:
Wyposa enie standardowe
Gwarantowany start silnika od -30°C po
Panel bezpieczników automatycznych.
zastosowaniu zimowego paliwa. Agregat Akustyczny
sygnalizator
awarii.
mo e by eksploatowany w temperaturze
Amperomierz i cz stotliwo ciomierz.
otoczenia -30 /+45°C (bez doposa ania
Woltomierz z prze cznikiem L1,L2,L3,N.
agregatu w pakiet u atwiaj cy start silnika w
Wska nik ilo ci paliwa (z mo liwo ci
niskich temperaturach).
kontroli na wy czonym silniku).
Mo liwo autonomicznej pracy agregatu bez
Licznik
motogodzin.
Panel
automatyki (SZR). Oznacza to, e w ka dej
uruchamiania,
kontroli
pracy,
chwili
mo na
od czy
automatyk
i sterowania silnika. R czna pompa do
i eksploatowa agregat z pe
kontrol
wypompowywania oleju silnikowego.
parametrów pracy. Jest tak dzi ki bogatemu
Filtr separacyjny paliwa. T umik +
seryjnemu
wyposa aniu
agregatów
kompensator drga . Du y zbiornik
EISEMANN w panel Power Box. Czas pracy bez
paliwa
wersji
wyciszonej.
tankowania urz dzenia w wersji Super Silent
Odbiór mocy: listwa klem zaciskowych,
wynosi 14 godzin przy 75% obci eniu.
wersja SS: listwa i gniazda CEE, Schuko.

Wyposa enie opcjonalne
988 679: automatyka GE 804
START/STOP (z funkcj SZR).
904 849: Modem GSM do zdalnej
obs ugi agregatu.
904 828: Zestaw uziemiaj cy z
wy cznikiem ró nicowo-pr dowym.
904 841: Grza ka misy olejowej silnika.
904 713: Zestaw u atwiaj cy start
ekstremalnie zimnego silnika
988 595: Zawór 3-dro ny.
904 981: Ogrzewanie postojowe
(Webasto)
908 252: Zdalny bezprzewodowy pilot
obs ugi START/STOP (wersja SS).
Przyczepa transportowa.

ZASTOSOWANIE: Wszelkie obiekty wyposa one w ró ne rodzaje odbiorników, place budów, budynki mieszkalne, gastronomia,
imprezy plenerowe, akcje ratownicze. Zasilanie masztów telekomunikacji, radarów, wojskowych mobilnych o rodków
dyspozytorskich i wszelkich innych urz dze , gdzie potrzebna jest energia elektryczna. W zwi zku z rozwojem techniki w
uzasadnionych sytuacjach istnieje mo liwo doposa enia agregatu w osprz t niewymieniany w katalogu producenta.
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AGREGATY STACJONARNE 200 kVA

NR KATALOGOWY
TYP AGREGATU
Pr dnica
Klasa jako ci
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Napi cie 1~/3~
Maksymalny pr d 3~
Cz stotliwo
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Regulator obrotów
Akumulator rozruchowy
Rozrusznik silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Zu ycie paliwa: 75% obci enia
Zu ycie paliwa: 100% obci enia
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Ci nienie akustyczne
Odporno na przeci ania

typ
PN-ISO8528-5
VA
kW

986 723
200003 ED-S/DEDA
Synchroniczna+AVR
G3
200 000 + 10% (cos = 0,8)
160 + 10%

986 730
200003 ED-S/DEDA SS
Synchroniczna+AVR
G3
200 000 + 10% (cos = 0,8)
160 + 10%

V

230/400

230/400

A
Hz
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW

287
50
23
Deutz BF6M1013FC
6
1500
Diesel (ON)
20
183
Elektroniczny
12/120
12/3
yn ch odz cy/powietrze
255
36,3
49,2
1740
2550 x 1200 x 1600
98
10% przez 1h/12h pracy

287
50
23
Deutz BF6M1013FC
6
1500
Diesel (ON)
20
183
Elektroniczny
12/120
12/3
yn ch odz cy/powietrze
360
36,3
49,2
2820
3500 x 1300 x 1850
68
10% przez 1h/12h pracy

V/Ah
V/kW
Medium
ltr
ltr
ltr
kg
mm
dB(A)

Zalety agregatów stacjonarnych EISEMANN:
Wyposa enie standardowe
Gwarantowany start silnika od -30°C po
Panel bezpieczników automatycznych.
zastosowaniu zimowego paliwa. Agregat Akustyczny
sygnalizator
awarii.
mo e by eksploatowany w temperaturze
Amperomierz i cz stotliwo ciomierz.
otoczenia -30 /+45°C (bez doposa ania
Woltomierz z prze cznikiem L1,L2,L3,N.
agregatu w pakiet u atwiaj cy start silnika w
Wska nik ilo ci paliwa (z mo liwo ci
niskich temperaturach).
kontroli na wy czonym silniku).
Mo liwo autonomicznej pracy agregatu bez
Licznik
motogodzin.
Panel
automatyki (SZR). Oznacza to, e w ka dej
uruchamiania,
kontroli
pracy,
chwili
mo na
od czy
automatyk
i sterowania silnika. R czna pompa do
i eksploatowa agregat z pe
kontrol
wypompowywania oleju silnikowego.
parametrów pracy. Jest tak dzi ki bogatemu
Filtr separacyjny paliwa. T umik +
seryjnemu
wyposa aniu
agregatów
kompensator drga . Du y zbiornik
EISEMANN w panel Power Box. Czas pracy bez
paliwa
wersji
wyciszonej.
tankowania urz dzenia w wersji Super Silent
Odbiór mocy: listwa klem zaciskowych,
wynosi 10 godzin przy 75% obci eniu.
wersja SS: listwa i gniazda CEE, Schuko.

Wyposa enie opcjonalne
988 680: automatyka GE 804
START/STOP (z funkcj SZR).
904 849: Modem GSM do zdalnej
obs ugi agregatu.
904 829: Zestaw uziemiaj cy z
wy cznikiem ró nicowo-pr dowym.
904 841: Grza ka (z pomp obiegow )
ynu ch odz cego.
904 715: Zestaw u atwiaj cy start
ekstremalnie zimnego silnika
988 595: Zawór 3-dro ny.
904 981: Ogrzewanie postojowe
(Webasto)
908 252: Zdalny bezprzewodowy pilot
obs ugi START/STOP (wersja SS).

ZASTOSOWANIE: Wszelkie obiekty wyposa one w ró ne rodzaje odbiorników, place budów, budynki mieszkalne, gastronomia,
imprezy plenerowe, akcje ratownicze. Zasilanie masztów telekomunikacji, radarów, wojskowych mobilnych o rodków
dyspozytorskich i wszelkich innych urz dze , gdzie potrzebna jest energia elektryczna. W zwi zku z rozwojem techniki w
uzasadnionych sytuacjach istnieje mo liwo doposa enia agregatu w osprz t niewymieniany w katalogu producenta.
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AGREGATY STACJONARNE 230 kVA

NR KATALOGOWY
TYP AGREGATU
Pr dnica
Klasa jako ci
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Napi cie 1~/3~
Maksymalny pr d 3~
Cz stotliwo
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Regulator obrotów
Akumulator rozruchowy
Rozrusznik silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Zu ycie paliwa: 75% obci enia
Zu ycie paliwa: 100% obci enia
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Ci nienie akustyczne
Odporno na przeci ania

typ
PN-ISO8528-5
VA
kW

986 679
230000 ED-S/DEDA
Synchroniczna+AVR
G3
225 000 + 10% (cos = 0,8)
180 + 10%

986 693
230000 ED-S/DEDA SS
Synchroniczna+AVR
G3
225 000 + 10% (cos = 0,8)
180 + 10%

V

230/400

230/400

A
Hz
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW

329
50
23
Deutz BF6M1015
6
1500
Diesel (ON)
34
210
Elektroniczny
24/120
24/5,4
yn ch odz cy/powietrze
465
38,6
52
1980
2510 x 1200 x 2120
98
10% przez 1h/12h pracy

329
50
23
Deutz BF6M1015
6
1500
Diesel (ON)
34
210
Elektroniczny
24/120
24/5,4
yn ch odz cy/powietrze
360
38,6
52
3260
3600 x 1350 x 1850
68
10% przez 1h/12h pracy

V/Ah
V/kW
Medium
ltr
ltr
ltr
kg
mm
dB(A)

Zalety agregatów stacjonarnych EISEMANN:
Wyposa enie standardowe
Gwarantowany start silnika od -30°C po
Panel bezpieczników automatycznych.
zastosowaniu zimowego paliwa. Agregat Akustyczny
sygnalizator
awarii.
mo e by eksploatowany w temperaturze
Amperomierz i cz stotliwo ciomierz.
otoczenia -30 /+45°C (bez doposa ania
Woltomierz z prze cznikiem L1,L2,L3,N.
agregatu w pakiet u atwiaj cy start silnika w
Wska nik ilo ci paliwa (z mo liwo ci
niskich temperaturach).
kontroli na wy czonym silniku).
Mo liwo autonomicznej pracy agregatu bez
Licznik
motogodzin.
Panel
automatyki (SZR). Oznacza to, e w ka dej
uruchamiania,
kontroli
pracy,
chwili
mo na
od czy
automatyk
i sterowania silnika. R czna pompa do
i eksploatowa agregat z pe
kontrol
wypompowywania oleju silnikowego.
parametrów pracy. Jest tak dzi ki bogatemu
Filtr separacyjny paliwa. T umik +
seryjnemu
wyposa aniu
agregatów
kompensator drga . Du y zbiornik
EISEMANN w panel Power Box. Czas pracy bez
paliwa
wersji
wyciszonej.
tankowania urz dzenia w wersji otwartej
Odbiór mocy: listwa klem zaciskowych,
wynosi 12 godzin przy 75% obci eniu.
wersja SS: listwa i gniazda CEE, Schuko.

Wyposa enie opcjonalne
988 680: automatyka GE 804
START/STOP (z funkcj SZR).
904 849: Modem GSM do zdalnej
obs ugi agregatu.
904 829: Zestaw uziemiaj cy z
wy cznikiem ró nicowo-pr dowym.
904 835: Grza ka (z pomp obiegow )
ynu ch odz cego.
904 720: Zestaw u atwiaj cy start
ekstremalnie zimnego silnika
988 595: Zawór 3-dro ny.
904 981: Ogrzewanie postojowe
(Webasto)
908 252: Zdalny bezprzewodowy pilot
obs ugi START/STOP (wersja SS).

ZASTOSOWANIE: Wszelkie obiekty wyposa one w ró ne rodzaje odbiorników, place budów, budynki mieszkalne, gastronomia,
imprezy plenerowe, akcje ratownicze. Zasilanie masztów telekomunikacji, radarów, wojskowych mobilnych o rodków
dyspozytorskich i wszelkich innych urz dze , gdzie potrzebna jest energia elektryczna. W zwi zku z rozwojem techniki w
uzasadnionych sytuacjach istnieje mo liwo doposa enia agregatu w osprz t niewymieniany w katalogu producenta.
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AGREGATY STACJONARNE 250 kVA

NR KATALOGOWY
TYP AGREGATU
Pr dnica
Klasa jako ci
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Napi cie 1~/3~
Maksymalny pr d 3~
Cz stotliwo
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Regulator obrotów
Akumulator rozruchowy
Rozrusznik silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Zu ycie paliwa: 75% obci enia
Zu ycie paliwa: 100% obci enia
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Ci nienie akustyczne
Odporno na przeci ania

typ
PN-ISO8528-5
VA
kW

986 724
250000 ED-S/DEDA
Synchroniczna+AVR
G3
250 000 + 10% (cos = 0,8)
200 + 10%

986 702
250000 ED-S/DEDA SS
Synchroniczna+AVR
G3
250 000 + 10% (cos = 0,8)
200 + 10%

V

230/400

230/400

A
Hz
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW

361
50
23
Deutz TDC 2013 L06 4V
6
1500
Diesel (ON)
24
250
Elektroniczny
24/120
24/5,4
yn ch odz cy/powietrze
460
39,9
59,9
1950
2670 x 1200 x 1550
99
10% przez 1h/12h pracy

361
50
23
Deutz TDC 2013 L06 4V
6
1500
Diesel (ON)
24
250
Elektroniczny
24/120
24/5,4
yn ch odz cy/powietrze
360
39,9
59,9
3300
3600 x 1350 x 1950
68
10% przez 1h/12h pracy

V/Ah
V/kW
Medium
ltr
ltr
ltr
kg
mm
dB(A)

Zalety agregatów stacjonarnych EISEMANN:
Wyposa enie standardowe
Gwarantowany start silnika od -30°C po
Panel bezpieczników automatycznych.
zastosowaniu zimowego paliwa. Agregat Akustyczny
sygnalizator
awarii.
mo e by eksploatowany w temperaturze
Amperomierz i cz stotliwo ciomierz.
otoczenia -30 /+45°C (bez doposa ania
Woltomierz z prze cznikiem L1,L2,L3,N.
agregatu w pakiet u atwiaj cy start silnika w
Wska nik ilo ci paliwa (z mo liwo ci
niskich temperaturach).
kontroli na wy czonym silniku).
Mo liwo autonomicznej pracy agregatu bez
Licznik
motogodzin.
Panel
automatyki (SZR). Oznacza to, e w ka dej
uruchamiania,
kontroli
pracy,
chwili
mo na
od czy
automatyk
i sterowania silnika. R czna pompa do
i eksploatowa agregat z pe
kontrol
wypompowywania oleju silnikowego.
parametrów pracy. Jest tak dzi ki bogatemu
Filtr separacyjny paliwa. T umik +
seryjnemu
wyposa aniu
agregatów
kompensator drga . Du y zbiornik
EISEMANN w panel Power Box. Czas pracy bez
paliwa
wersji
wyciszonej.
tankowania urz dzenia w wersji otwartej
Odbiór mocy: listwa klem zaciskowych,
wynosi 11 godzin przy 75% obci eniu.
wersja SS: listwa i gniazda CEE, Schuko.

Wyposa enie opcjonalne
988 680: automatyka GE 804
START/STOP (z funkcj SZR).
904 849: Modem GSM do zdalnej
obs ugi agregatu.
904 829: Zestaw uziemiaj cy z
wy cznikiem ró nicowo-pr dowym.
904 835: Grza ka (z pomp obiegow )
ynu ch odz cego.
904 713: Zestaw u atwiaj cy start
ekstremalnie zimnego silnika
988 595: Zawór 3-dro ny.
904 981: Ogrzewanie postojowe
(Webasto).
908 252: Zdalny bezprzewodowy pilot
obs ugi START/STOP (wersja SS).

ZASTOSOWANIE: Wszelkie obiekty wyposa one w ró ne rodzaje odbiorników, place budów, budynki mieszkalne, gastronomia,
imprezy plenerowe, akcje ratownicze. Zasilanie masztów telekomunikacji, radarów, wojskowych mobilnych o rodków
dyspozytorskich i wszelkich innych urz dze , gdzie potrzebna jest energia elektryczna. W zwi zku z rozwojem techniki w
uzasadnionych sytuacjach istnieje mo liwo doposa enia agregatu w osprz t niewymieniany w katalogu producenta.
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AGREGATY STACJONARNE 310 kVA

NR KATALOGOWY
TYP AGREGATU
Pr dnica
Klasa jako ci
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Napi cie 1~/3~
Maksymalny pr d 3~
Cz stotliwo
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Regulator obrotów
Akumulator rozruchowy
Rozrusznik silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Zu ycie paliwa: 75% obci enia
Zu ycie paliwa: 100% obci enia
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Ci nienie akustyczne
Odporno na przeci ania

typ
PN-ISO8528-5
VA
kW

986 725
310003 ED-S/DEDA
Synchroniczna+AVR
G3
300 000 + 10% (cos = 0,8)
240 + 10%

986 694
310000 ED-S/DEDA SS
Synchroniczna+AVR
G3
300 000 + 10% (cos = 0,8)
240 + 10%

V

230/400

230/400

A
Hz
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW

433
50
23
Deutz BF6M1015C
6
1500
Diesel (ON)
34
285
Elektroniczny
24/120
24/5,4
yn ch odz cy/powietrze
520
49,9
67,9
2860
2800 x 1500 x 2220
101
10% przez 1h/12h pracy

433
50
23
Deutz BF6M1015C
6
1500
Diesel (ON)
34
285
Elektroniczny
24/120
24/5,4
yn ch odz cy/powietrze
540
49,9
67,9
4100
4200 x 1600 x 2100
68
10% przez 1h/12h pracy

V/Ah
V/kW
Medium
ltr
ltr
ltr
kg
mm
dB(A)

Zalety agregatów stacjonarnych EISEMANN:
Wyposa enie standardowe
Gwarantowany start silnika od -30°C po
Panel bezpieczników automatycznych.
zastosowaniu zimowego paliwa. Agregat Akustyczny
sygnalizator
awarii.
mo e by eksploatowany w temperaturze
Amperomierz i cz stotliwo ciomierz.
otoczenia -30 /+45°C (bez doposa ania
Woltomierz z prze cznikiem L1,L2,L3,N.
agregatu w pakiet u atwiaj cy start silnika w
Wska nik ilo ci paliwa (z mo liwo ci
niskich temperaturach).
kontroli na wy czonym silniku).
Mo liwo autonomicznej pracy agregatu bez
Licznik
motogodzin.
Panel
automatyki (SZR). Oznacza to, e w ka dej
uruchamiania,
kontroli
pracy,
chwili
mo na
od czy
automatyk
i sterowania silnika. R czna pompa do
i eksploatowa agregat z pe
kontrol
wypompowywania oleju silnikowego.
parametrów pracy. Jest tak dzi ki bogatemu
Filtr separacyjny paliwa. T umik +
seryjnemu
wyposa aniu
agregatów
kompensator drga . Du y zbiornik
EISEMANN w panel Power Box. Czas pracy bez
paliwa
wersji
wyciszonej.
tankowania urz dzenia w wersji Super Silent
Odbiór mocy: listwa klem zaciskowych,
wynosi 11 godzin przy 75% obci eniu.
wersja SS: listwa i gniazda CEE, Schuko.

Wyposa enie opcjonalne
988 681: automatyka GE 804
START/STOP (z funkcj SZR).
904 848: Modem GSM do zdalnej
obs ugi agregatu.
904 829: Zestaw uziemiaj cy z
wy cznikiem ró nicowo-pr dowym.
904 845: Grza ka (z pomp obiegow )
ynu ch odz cego.
904 716: Zestaw u atwiaj cy start
ekstremalnie zimnego silnika
988 599: Zawór 3-dro ny.
904 982: Ogrzewanie postojowe
(Webasto).
908 252: Zdalny bezprzewodowy pilot
obs ugi START/STOP (wersja SS).

ZASTOSOWANIE: Wszelkie obiekty wyposa one w ró ne rodzaje odbiorników, place budów, budynki mieszkalne, gastronomia,
imprezy plenerowe, akcje ratownicze. Zasilanie masztów telekomunikacji, radarów, wojskowych mobilnych o rodków
dyspozytorskich i wszelkich innych urz dze , gdzie potrzebna jest energia elektryczna. W zwi zku z rozwojem techniki w
uzasadnionych sytuacjach istnieje mo liwo doposa enia agregatu w osprz t niewymieniany w katalogu producenta.
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AGREGATY STACJONARNE 380 kVA

NR KATALOGOWY
TYP AGREGATU
Pr dnica
Klasa jako ci
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Napi cie 1~/3~
Maksymalny pr d 3~
Cz stotliwo
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Regulator obrotów
Akumulator rozruchowy
Rozrusznik silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Zu ycie paliwa: 75% obci enia
Zu ycie paliwa: 100% obci enia
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Ci nienie akustyczne
Odporno na przeci ania

typ
PN-ISO8528-5
VA
kW

986 726
380003 ED-S/DEDA
Synchroniczna+AVR
G3
380 000 + 10% (cos = 0,8)
304 + 10%

986 695
380000 ED-S/DEDA SS
Synchroniczna+AVR
G3
380 000 + 10% (cos = 0,8)
304 + 10%

V

230/400

230/400

A
Hz
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW

547
50
23
Deutz BF6M1015CP
6
1500
Diesel (ON)
34
338
Elektroniczny
24/120
24/5,4
yn ch odz cy/powietrze
520
62,5
86,1
3200
2800 x 1500 x 2220
101
10% przez 1h/12h pracy

547
50
23
Deutz BF6M1015CP
6
1500
Diesel (ON)
34
338
Elektroniczny
24/120
24/5,4
yn ch odz cy/powietrze
540
62,5
86,1
4520
4200 x 1600 x 2100
70
10% przez 1h/12h pracy

V/Ah
V/kW
Medium
ltr
ltr
ltr
kg
mm
dB(A)

Zalety agregatów stacjonarnych EISEMANN:
Wyposa enie standardowe
Gwarantowany start silnika od -30°C po
Panel bezpieczników automatycznych.
zastosowaniu zimowego paliwa. Agregat Akustyczny
sygnalizator
awarii.
mo e by eksploatowany w temperaturze
Amperomierz i cz stotliwo ciomierz.
otoczenia -30 /+45°C (bez doposa ania
Woltomierz z prze cznikiem L1,L2,L3,N.
agregatu w pakiet u atwiaj cy start silnika w
Wska nik ilo ci paliwa (z mo liwo ci
niskich temperaturach).
kontroli na wy czonym silniku).
Mo liwo autonomicznej pracy agregatu bez
Licznik
motogodzin.
Panel
automatyki (SZR). Oznacza to, e w ka dej
uruchamiania,
kontroli
pracy,
chwili
mo na
od czy
automatyk
i sterowania silnika. R czna pompa do
i eksploatowa agregat z pe
kontrol
wypompowywania oleju silnikowego.
parametrów pracy. Jest tak dzi ki bogatemu
Filtr separacyjny paliwa. T umik +
seryjnemu
wyposa aniu
agregatów
kompensator drga . Du y zbiornik
EISEMANN w panel Power Box. Czas pracy bez
paliwa
wersji
wyciszonej.
tankowania urz dzenia w wersji Super Silent
Odbiór mocy: listwa klem zaciskowych,
wynosi 8,5 godziny przy 75% obci eniu.
wersja SS: listwa i gniazda CEE, Schuko.

Wyposa enie opcjonalne
988 717: automatyka GE 804
START/STOP (z funkcj SZR).
904 848: Modem GSM do zdalnej
obs ugi agregatu.
904 829: Zestaw uziemiaj cy z
wy cznikiem ró nicowo-pr dowym.
904 845: Grza ka (z pomp obiegow )
ynu ch odz cego.
904 716: Zestaw u atwiaj cy start
ekstremalnie zimnego silnika
988 599: Zawór 3-dro ny.
904 982: Ogrzewanie postojowe
(Webasto).
908 252: Zdalny bezprzewodowy pilot
obs ugi START/STOP (wersja SS).

ZASTOSOWANIE: Wszelkie obiekty wyposa one w ró ne rodzaje odbiorników, place budów, budynki mieszkalne, gastronomia,
imprezy plenerowe, akcje ratownicze. Zasilanie masztów telekomunikacji, radarów, wojskowych mobilnych o rodków
dyspozytorskich i wszelkich innych urz dze , gdzie potrzebna jest energia elektryczna. W zwi zku z rozwojem techniki w
uzasadnionych sytuacjach istnieje mo liwo doposa enia agregatu w osprz t niewymieniany w katalogu producenta.
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AGREGATY STACJONARNE 430 kVA

NR KATALOGOWY
TYP AGREGATU
Pr dnica
Klasa jako ci
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Napi cie 1~/3~
Maksymalny pr d 3~
Cz stotliwo
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Regulator obrotów
Akumulator rozruchowy
Rozrusznik silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Zu ycie paliwa: 75% obci enia
Zu ycie paliwa: 100% obci enia
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Ci nienie akustyczne
Odporno na przeci ania

typ
PN-ISO8528-5
VA
kW

986 727
430003 ED-S/DEDA
Synchroniczna+AVR
G3
430 000 + 10% (cos = 0,8)
344 + 10%

986 696
430000 ED-S/DEDA SS
Synchroniczna+AVR
G3
430 000 + 10% (cos = 0,8)
344 + 10%

V

230/400

230/400

A
Hz
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW

623
50
23
Deutz BF8M1015C
8
1500
Diesel (ON)
45
380
Elektroniczny
24/120
24/5,4
yn ch odz cy/powietrze
535
66,5
93,2
3660
2900 x 1660 x 2460
105
10% przez 1h/12h pracy

623
50
23
Deutz BF8M1015C
8
1500
Diesel (ON)
45
380
Elektroniczny
24/120
24/5,4
yn ch odz cy/powietrze
540
66,5
93,2
6290
4800 x 2000 x 2333
71
10% przez 1h/12h pracy

V/Ah
V/kW
Medium
ltr
ltr
ltr
kg
mm
dB(A)

Zalety agregatów stacjonarnych EISEMANN:
Wyposa enie standardowe
Gwarantowany start silnika od -30°C po
Panel bezpieczników automatycznych.
zastosowaniu zimowego paliwa. Agregat Akustyczny
sygnalizator
awarii.
mo e by eksploatowany w temperaturze
Amperomierz i cz stotliwo ciomierz.
otoczenia -30 /+45°C (bez doposa ania
Woltomierz z prze cznikiem L1,L2,L3,N.
agregatu w pakiet u atwiaj cy start silnika w
Wska nik ilo ci paliwa (z mo liwo ci
niskich temperaturach).
kontroli na wy czonym silniku).
Mo liwo autonomicznej pracy agregatu bez
Licznik
motogodzin.
Panel
automatyki (SZR). Oznacza to, e w ka dej
uruchamiania,
kontroli
pracy,
chwili
mo na
od czy
automatyk
i sterowania silnika. R czna pompa do
i eksploatowa agregat z pe
kontrol
wypompowywania oleju silnikowego.
parametrów pracy. Jest tak dzi ki bogatemu
Filtr separacyjny paliwa. T umik +
seryjnemu
wyposa aniu
agregatów
kompensator drga . Du y zbiornik
EISEMANN w panel Power Box. Czas pracy bez
paliwa
wersji
wyciszonej.
tankowania urz dzenia w wersji Super Silent
Odbiór mocy: listwa klem zaciskowych.
wynosi 8 godzin przy 75% obci eniu.

Wyposa enie opcjonalne
988 682: automatyka GE 804
START/STOP (z funkcj SZR).
904 849: Modem GSM do zdalnej
obs ugi agregatu.
904 829: Zestaw uziemiaj cy z
wy cznikiem ró nicowo-pr dowym.
904 845: Grza ka (z pomp obiegow )
ynu ch odz cego.
904 717: Zestaw u atwiaj cy start
ekstremalnie zimnego silnika
988 599: Zawór 3-dro ny.
904 982: Ogrzewanie postojowe
(Webasto).
908 252: Zdalny bezprzewodowy pilot
obs ugi START/STOP (wersja SS).

ZASTOSOWANIE: Wszelkie obiekty wyposa one w ró ne rodzaje odbiorników, place budów, budynki mieszkalne, gastronomia,
imprezy plenerowe, akcje ratownicze. Zasilanie masztów telekomunikacji, radarów, wojskowych mobilnych o rodków
dyspozytorskich i wszelkich innych urz dze , gdzie potrzebna jest energia elektryczna. W zwi zku z rozwojem techniki w
uzasadnionych sytuacjach istnieje mo liwo doposa enia agregatu w osprz t niewymieniany w katalogu producenta.
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AGREGATY STACJONARNE 500 kVA

NR KATALOGOWY
TYP AGREGATU
Pr dnica
Klasa jako ci
Elektryczna moc 3~ (cos )
Elektryczna moc 3~
Napi cie 1~/3~
Maksymalny pr d 3~
Cz stotliwo
Stopie ochrony
Silnik
Ilo cylindrów
Obroty silnika
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Moc silnika
Regulator obrotów
Akumulator rozruchowy
Rozrusznik silnika
Ch odzenie: silnik/pr dnica
Pojemno zbiornika paliwa
Zu ycie paliwa: 75% obci enia
Zu ycie paliwa: 100% obci enia
Masa
Wymiary d . x szer. x wysoko
Ci nienie akustyczne
Odporno na przeci ania

typ
PN-ISO8528-5
VA
kW

986 728
500003 ED-S/DEDA
Synchroniczna+AVR
G3
500 000 + 10% (cos = 0,8)
400 + 10%

986 697
500000 ED-S/DEDA SS
Synchroniczna+AVR
G3
500 000 + 10% (cos = 0,8)
400 + 10%

V

230/400

230/400

A
Hz
IP
Model, typ
Szt.
U/min
Rodzaj
ltr
kW

722
50
23
Deutz BF8M1015CP
8
1500
Diesel (ON)
45
448
Elektroniczny
24/120
24/5,4
yn ch odz cy/powietrze
535
84
116,8
3800
2900 x 1660 x 2460
105
10% przez 1h/12h pracy

722
50
23
Deutz BF8M1015CP
8
1500
Diesel (ON)
45
448
Elektroniczny
24/120
24/5,4
yn ch odz cy/powietrze
540
84
116,8
6340
4800 x 2000 x 2333
71
10% przez 1h/12h pracy

V/Ah
V/kW
Medium
ltr
ltr
ltr
kg
mm
dB(A)

Zalety agregatów stacjonarnych EISEMANN:
Wyposa enie standardowe
Gwarantowany start silnika od -30°C po
Panel bezpieczników automatycznych.
zastosowaniu zimowego paliwa. Agregat Akustyczny
sygnalizator
awarii.
mo e by eksploatowany w temperaturze
Amperomierz i cz stotliwo ciomierz.
otoczenia -30 /+45°C (bez doposa ania
Woltomierz z prze cznikiem L1,L2,L3,N.
agregatu w pakiet u atwiaj cy start silnika w
Wska nik ilo ci paliwa (z mo liwo ci
niskich temperaturach).
kontroli na wy czonym silniku).
Mo liwo autonomicznej pracy agregatu bez
Licznik
motogodzin.
Panel
automatyki (SZR). Oznacza to, e w ka dej
uruchamiania,
kontroli
pracy,
chwili
mo na
od czy
automatyk
i sterowania silnika. R czna pompa do
i eksploatowa agregat z pe
kontrol
wypompowywania oleju silnikowego.
parametrów pracy. Jest tak dzi ki bogatemu
Filtr separacyjny paliwa. T umik +
seryjnemu
wyposa aniu
agregatów
kompensator drga . Du y zbiornik
EISEMANN w panel Power Box. Czas pracy bez
paliwa
wersji
wyciszonej.
tankowania urz dzenia w wersji Super Silent
Odbiór mocy: listwa klem zaciskowych.
wynosi 6,5 godziny przy 75% obci eniu.

Wyposa enie opcjonalne
988 718: automatyka GE 804
START/STOP (z funkcj SZR).
904 849: Modem GSM do zdalnej
obs ugi agregatu.
904 829: Zestaw uziemiaj cy z
wy cznikiem ró nicowo-pr dowym.
904 845: Grza ka (z pomp obiegow )
ynu ch odz cego.
904 717: Zestaw u atwiaj cy start
ekstremalnie zimnego silnika
988 599: Zawór 3-dro ny.
904 982: Ogrzewanie postojowe
(Webasto).
908 252: Zdalny bezprzewodowy pilot
obs ugi START/STOP (wersja SS).

ZASTOSOWANIE: Wszelkie obiekty wyposa one w ró ne rodzaje odbiorników, place budów, budynki mieszkalne, gastronomia,
imprezy plenerowe, akcje ratownicze. Zasilanie masztów telekomunikacji, radarów, wojskowych mobilnych o rodków
dyspozytorskich i wszelkich innych urz dze , gdzie potrzebna jest energia elektryczna. W zwi zku z rozwojem techniki w
uzasadnionych sytuacjach istnieje mo liwo doposa enia agregatu w osprz t niewymieniany w katalogu producenta.
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AGREGATY STACJONARNE POWY EJ 500 kVA

Nietypowe realizacje z wykorzystaniem silników MTU
Agregaty pr dotwórcze EISEMANN podobnie jak i osprz t produkowane s w warunkach manufaktury na terenie Niemiec. Dzi ki
ogromnej wiedzy i wieloletniej praktyce in ynierów z Metallwarenfabrik Gemmingen nasze produkty spe niaj najwy sze normy jako ci,
a ka dy agregat mo emy skonfigurowa wed ug logicznej specyfikacji zamawiaj cego. Mo e to by agregat otwarty lub wyciszony
zabudowany w klimatyzowanym kontenerze.
W przypadku zapotrzebowania jednostek pr dotwórczych o mocy wy szej ni podajemy w ofercie katalogowej – jeste my w stanie
zbudowa dla Pa stwa agregat o mocy powy ej 500 kVA. Takie projekty realizujemy wykorzystuj c specjalnie przygotowane dla
naszych potrzeb silniki MTU wywodz cych si z grupy DAIMLER BENZ MERCEDES.
Silniki MTU dla aplikacji przemys owych to widlaste dwunasto, szesnasto lub dwudziestocylindrowe jednostki nap dowe z
bezpo rednim wtryskiem paliwa do komory spalania o pojemno ci sokowej 4000 lub 4500 cm3 na cylinder. Jako pierwsze w tym
zakresie mocy, silniki serii 4000, wyposa one zosta y w nowoczesny uk ad zasilania Common Rail sk adaj cy si z pompy wysokiego
ci nienia, magistrali paliwowych oraz indywidualnych dla ka dego z cylindrów, wtryskiwaczy sterowanych elektronicznie. Jednostk
wyposa ono w jednostopniowy uk ad turbodo adowania z ch odzeniem (intercooler) oraz cztero zaworowe indywidualne dla
poszczególnych cylindrów g owice.

Wykorzystywanie najnowszych rozwi za technicznych do budowy zespo ów pr dotwórczych EISEMANN sprawia, e nasze agregaty
zaspokoj najbardziej wyrafinowane oczekiwania u ytkownika.
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Istotne informacje o agregatach pr dotwórczych ogólnego
przeznaczenia mocy od 2,5 do 15 kVA
Moc:
Wszystkie informacje techniczne podajemy zgodnie z europejskimi standardami jednostek miar. Osi gi mocy agregatów pr dotwórczych
podajemy w woltoamperach [VA] i dla u atwienia konfiguracji agregat/odbiornik w kilowatach [kW]. W szczegó owych specyfikacjach
agregatów pr dotwórczych EISEMANN podajemy dok adne realne dane dla pr du rozruchu w amperach [A przy cos =0,6], gdy inni
producenci cz sto podaj tylko warto redni (nominaln ). Informacja ta odpowiada pod czeniu do agregatu pr dotwórczego silnika
o bardzo du ym poborze pr du w czasie rozruchu. Jeste my przekonani, e tylko rzetelna informacja u atwi u ytkownikowi taki dobór
agregatu do odbiornika by eksploatacja przebiega a w 100% bezkolizyjnie.
Tolerancja odchy ek parametrów pr du [V i Hz]:
Generowane przez nasze agregaty parametry [V i Hz] jest bardzo stabilne i w pe ni zgodne z DIN 6280 oraz ISO 8528. Odchy ki napi cia w
normatywnym zakresie pracy bez obci enia nie przekracza +/- 10% co jest zgodne z DIN 6280 cz.10/ISO 8528 cz.8 dla urz dze bez
stabilizatora. Po zastosowaniu regulatora odchy ki nie przekrocz +/- 8%. Wpi cie w uk ad odbioru mocy cyfrowego regulatora napi cia
(AVR) odchy ki nie przekrocz +/- 5%.
Pr dnice:
Do produkcji agregatów pr dotwórczych EISEMANN g ównie stosuje si
trójfazowe pr dnice synchroniczne bezszczotkowe IP-4 wyposa one w
elektroniczny regulator napi cia (AVR) oraz zabezpieczenie przepi ciowe. Bywaj
tak e stosowane bezszczotkowe pr dnice asynchroniczne jak równie
szczotkowe synchroniczne. Cz sto gabaryty naszych pr dnic s o 50% wi ksze ni
u konkurencji, ale dzi ki temu nasze agregaty gwarantuj wi ksz rezerw mocy
ytkowej ni inne urz dzenia o tej samej mocy znamionowej. W ciwo ta
wyd a okres eksploatacji agregatu i jest szczególnie istotna, gdy zasilamy
odbiorniki indukcyjne. Nominalne parametry przebiegu sinusoidy napi cia,
cz stotliwo ci, stopnia i czasu nagrzewania generatora, klasa izolacji i odporno
na zwarcia naszych agregatów pr dotwórczych odpowiadaj aktualnym
normom: VDE 0530 cz.1, VDE 6280 cz.10, ISO 8528 cz.8.

Dobra rada:
Planuj c zasilenie z agregatu pr dotwórczego maszyny o du ej mocy i du ym
pr dzie startowym, a wi c powa ne wentylatory, pompy czy spawarki –
zdecydowanie zalecamy skorzysta z agregatów pr dotwórczych EISEMANN
z pr dnicami synchronicznymi wyposa onymi w uk ad stabilizacji parametrów
generowanego pr du.
Zgodno elektromagnetyczna:
Wszystkie nasze agregaty pr dotwórcze spe niaj wymagania okre lone w
normach okre laj cych zgodno elektromagnetyczn N wed ug VDE 0875 cz.3
oraz VDE 0879 cz.1.
Silniki:
Do produkcji wszystkich naszych agregatów pr dotwórczych stosujemy
wzmocnione i niezawodne silniki górnozaworowe najlepszych wiatowych
producentów. Jednostki te zapewniaj optymalny moment obrotowy przy
niskim ci arze w ciwym. Sta pr dko obrotow i wyd ony czas
eksploatacji dzi ki fabrycznym modernizacjom standardowych silników.
Kryteria doboru rodzaju silnika (Pb czy ON):
Przeno ne agregaty pr dotwórcze z górnozaworowymi silnikami o zap onie iskrowym zasilane benzyn bezo owiow Pb 95 zaleca si
stosowa w eksploatacji okresowej. Ich zalety:
Wysoka niezawodno i d ugi okres eksploatacji.
Przes anki ekonomiczne.
Niska toksyczno emitowanych gazów spalinowych silników Low Noise i Super Silent
Niski poziom emisji ha asu
atwy zap on nawet w bardzo niskich temperaturach otoczenia.
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CHRONI C RODOWISKO CHRONIMY CIEBIE ORAZ TYCH, NA KTÓRYCH TOBIE ZALE Y
NAJBARDZIEJ.
N A S ZA PL A N ETA JES T N A S Z YM WS PÓ L N YM D O M EM .
Ochrona rodowiska pracy:
Agregaty pr dotwórcze EISEMANN znacznie wyprzedzaj ustawodawstwo w zakresie ochrony
rodowiska, a cz sto nasze produkty stanowi inspiracj dla zainteresowanych problematyk
ochrony rodowiska. Stosowanie w produkcji materia ów ekologicznych oraz produktów
pochodz cych z recyklingu to nasza tradycja, która obecnie sta a si standardem. W tym
zakresie mo emy pochwali si faktem, e nasze agregaty spe niaj najostrzejsze normy
rodowiskowe dla urz dze pracuj cych na sta ych obrotach. Agregaty z silnikiem
wysokopr nym spe niaj standard COM-3. Agregaty pr dotwórcze z silnikami iskrowymi
jako nieliczne spe niaj najostrzejsz norm : CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD 2006.
Nasze agregaty mobilno-stacjonarne wyposa amy w specjalne zbiorniki paliwa ECCO BAK. To
rozwi zanie gwarantuje ekologiczne bezpiecze stwo w przypadku nieprzewidzianych zdarze
takich jak rozszczelnienie uk adu paliwowego czy ch odz cego silnik. Tym rozwi zaniem
EISEMANN znowu wyprzedzi zarówno ustawodawstwo jak i konkurencj . Raz jeszcze dali my
dowód, e dbaj c o bezpiecze stwo energetyczne nie zapominamy ekologii. Kolejnym
dowodem dba ci o rodowisko pracy naszych urz dze jest oficjalnie nadany znak DER
BLAUE ENGEL. Jako firma wiod ca w rozwi zaniach chroni cych Ciebie, Twoje rodowisko
jeste my na etapie opracowywania kolejnych innowacji chroni cych nasz wspóln warto –
NASZE WSPÓ NE RODOWISKO.
Bezpiecze stwo elektryczne:
Agregaty pr dotwórcze EISEMANN odpowiadaj absolutnie wszystkim wymaganiom aktualnych dokumentów normatywnych i
rozporz dze w zakresie bezpiecze stwa elektrycznego. Cz sto zdarza si , e nasze produkty znacznie przewy szaj wymagania w tym
zakresie ( np. obwody SELV).
Silniki wysokopr ne
Nowoczesne silniki wysokopr ne gwarantuj ogólnie d szy okres eksploatacji ni silniki o zap onie iskrowym. Czas nieprzerwanej pracy
silników Diesla tak e równie mo e by znacznie d szy ni silników benzynowych. Silniki wysokopr ne s bardziej ekonomiczne – ni sze
jest zu ycie paliwa o oko o 50%, d szy okres eksploatacji do remontu do remontu. W przeno nych agregatach pr dotwórczych silniki
wysokopr ne wyposa one s w automatyczne urz dzenie dekompresyjne, co zapewnia ich atwy rozruch rewersyjny.
Ochrona silnika:
We wszystkich silnikach spalinowych stosowanych do budowy agregatów pr dotwórczych
EISEMANN kontrolowany jest poziom oleju w misce olejowej. Sensor wy cza silnik przy
spadku poziomu oleju poni ej za onej warto ci. W silnikach benzynowych B&S oraz
wysokopr nych Hatz i Mitsubishi system zabezpieczaj cy wy cza silnik nawet, je li
spadnie do niebezpiecznego poziomu ci nienie oleju w uk adzie smarowania
ci nieniowego.
rodki ochronne miar bezpiecze stwa:
Ochrona przed dotykiem do cz ci doprowadzaj cych pr d: Wszystkie cz ci
doprowadzaj ce pr d w generatorach EISEMANN, na których mo e wyst powa pr d
zmienny o napi ciu powy ej 25V lub pr d sta y o napi ciu powy ej 60V posiadaj ochron
przed dotykiem (SELV).
Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym:
W celu zabezpieczenia u ytkownika przed pora eniem pr dem elektrycznym producent stosuje najnowsze podzespo y zabezpieczaj ce
zgodne z VDE 0100 cz.551. Cz ci metalowe obudowy generatora po czone s elastycznym przewodnikiem elektryczno ci z cz ciami
metalowymi pod czonego odbiornika poprzez wtyczk z zabezpieczeniem w gnie dzie wtykowym. Poniewa w danym przypadku
przewód zasilaj cy jest wykorzystywany do wyrównywania potencja ów uziemionego odbiornika dodatkowe rodki zabezpieczaj ce nie s
wymagane. Nasze agregaty pr dotwórcze pracuj w systemie sieci IT. Na fakt ten nale y zwróci uwag instaluj c nasz agregat jako
ród o zasilania awaryjnego do istniej cych instalacji elektrycznej obiektów.
Ochrona z wykorzystaniem urz dzenia dozoru izolacji:
Agregaty pr dotwórcze EISEMANN z dodatkowym urz dzeniem dozoru izolacji GW308 odpowiadaj wymogom okre lonym przez DVGW
i GW308, szczególnie w cz ci po wi conej przeno nym agregatom pr dotwórczym u ywanym w szczególnie niebezpiecznym
rodowisku. Podwy szone wymagania GW308 dotycz prac na wysoko ci (g ównie na rusztowaniach), w wykopach – gdzie istnieje
niebezpiecze stwo niekontrolowanego wyp ywu wody, przy monta ruroci gów oraz w rodowisku o podwy szonej wilgotno ci.
Opcjonalne wyposa enie agregatu w panel dozoru izolacji zwalnia u ytkownika z obowi zku jego uziemienia.
Zalety stosowania dozoru izolacji:
Praca spe niaj ca wszystkie wymogi BHP w zakresie ochrony przed pora eniem elektrycznym b cym skutkiem uszkodzonej izolacji.
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Monitoring stanu izolacji wszystkich pracuj cych odbiorników pod czonych do gniazd agregatu.
Mo liwo stosowania po czonych przed aczy elektrycznych o maksymalnej d ugo ci sumarycznej do 250 metrów.
Codzienna kontrola testowa izolacji (przewodów i odbiorników) poprzez wci ni cie przycisku kontrolnego.
Przebicie izolacji jest natychmiast sygnalizowane z równoczesnym wy czeniem napi cia na uszkodzonym obwodzie.
Spe nianie wymaga BHP zawartych w normie VDE 0100 cz.706 – normuj cej prac w miejscach ograniczaj cych swobod ruchu
zgodnie z zasad : tylko jeden odbiornik mo e by pod czony do agregatu. Nale y szczególnie pami ta o utrudnieniach w
prowadzeniu ewentualnej akcji ratowniczej.
Agregaty pr dotwórcze EISEMANN spe niaj ce wymogi okre lone w normie DIN 6280 w cz ci 10 posiadaj stopie ochrony IP-54.
Ta cecha kwalifikuje nasze agregaty do grupy urz dze spe niaj cych wymagania VDE 01000/DIN 57100 w cz ci 704 –
potwierdzaj cej dopuszczenie do zasilania odbiorników elektryczno ci w pracach prowadzonych we wszelkich warunkach
atmosferycznych

TROCH FIZYKI DLA ZAINTERESPWANYCH:
Pr dnica pr du przemiennego agregatu pr dotwórczego to urz dzenie przetwarzaj ca energi mechaniczn dostarczan przez
silnik spalinowy na energi elektryczn w postaci pr du przemiennego. W tym celu wykorzystuje si zjawisko indukcji si y
elektromotorycznej powstaj cej w wyniku ruchu obrotowego uzwoje (przewodników) w polu magnetycznym. Mówimy wówczas o
zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Pr dnice pr du przemiennego dziel si (ze wzgl du na budow ) na pr dnice synchroniczne i
asynchroniczne. Pr dnice mo emy podzieli tak e uwzgl dniaj c stopie ochrony (IP) lub ilo faz (~1 lub ~3) lub. Pr dnica sk ada si z
cz ci nieruchomej zwanej stojanem i ruchomej zwanej wirnikiem. Umiejscowienie
yska z jednej strony oraz sztywne ko nierzowe
po czenie z korpusem silnika gwarantuje trwa
zespo u i relatywnie cich prac . Obudowy pr dnic EISEMANN wykonane s z
kompozycji lekkich stopów aluminium i specjalnego tworzywa sztucznego, przez co korpusy naszych pr dnic charakteryzuj si
niebywa lekko ci i odporno ci mechaniczn . Uzwojenia wirników i stojanów impregnowane s pow okami najwy szej jako ci
preparatów epoksydowych i spe niaj wymogi klasy izolacji H.
Pr dnice synchroniczne (ilustracja poni ej) sk adaj si z ruchomego wirnika i stojana na sta e mocowanego w korpusie. Wirnik
umieszczony jest wewn trz stojana i stanowi rdze magnetyczny, którego uzwojenie osadzone jest na osi sztywno po czonej z wa kiem
zdawczym silnika. Uzwojenie stanowi cewk wzbudzaj ca, przez któr p ynie pr d sta y doprowadzany z zewn trznego ród a (pr dnicy
silnika spalinowego). Pr d ten wytwarza sta e pole magnetyczne wirnika, gdy ka da cewka staje si w tej sytuacji elektromagnesem.
Obrót wirnika (a wi c i pola magnetycznego) powoduje zmian strumienia pola magnetycznego oddzia ywuj cego na uzwojenia stojana.
Zgodnie z prawami fizyki mamy wówczas do czynienia ze zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej. W wyniku tego zjawiska indukuje si
napi cie przemienne w uzwojeniach stojana i na ko cówkach mocy (odczepach stojana) pojawia si pr d przemienny
o przebiegu sinusoidalnym. Dla uzyskania odpowiedniej cz stotliwo ci napi cia wirnik musi obraca si z odpowiedni pr dko ci (na
przyk ad 3000 obr/min). Nazwa tego typu pr dnicy zwi zana jest z zasad dzia ania opart o synchronizacj pr dko ci obrotowej wirnika
i pola magnetycznego generowanego w stojanie. Pole wirnika i stojana wiruje w tym samym kierunku i z tak sam pr dko ci . Stojan
stanowi zewn trzn , nieruchom cz
pr dnicy. Na obwodzie stojana umieszczone s uzwojenia (cewki), w których indukuje si
napi cie przemienne, które po „obróbce” przekazywane na gniazda. Wytwarzany pr d mo e by jedno- lub trójfazowy - zale y to od
liczby uzwoje .
Pr dnice asynchroniczne (ilustracja poni ej) podobnie jak pr dnice synchroniczne, sk adaj si z dwóch zasadniczych elementów:
wirnika i stojana. Wirnik stanowi pakiet sztancowanych (izolowanych) blach stalowych jednostronnie pokrytych preparatem krzemowym.
Napi cie z sekcji kondensatorów przekazane na stojan wzbudza pole elektromagnetyczne oddzia uj ce na obracaj cy si wirnik. W
obracaj cym si wirniku, a wi c w pakiecie wirnika nast puje kompensacja energii. Pracuj cy silnik spalinowy obraca wirnik (rdze ),
który powoduje jednoczesne wirowanie pola magnetycznego. Zmienno pola magnetycznego wzgl dem sta ych uzwoje (cewek)
stojana indukuje w nich si elektromotoryczn . W zale no ci od liczby uzwoje wytwarzany pr d jest jedno lub trójfazowy. Pr dnice
asynchroniczne wyposa a si dodatkowo w kondensator.

Pr dnica synchroniczna IP-54 High Protection

Pr dnica asynchroniczna IP-54
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Klasa Bezpiecze stwa IP to symboliczne przedstawienie stopnia ochrony przed niebezpieczn ingerencj sta ych cia obcych, dotykiem
oraz wody w ró nym nat eniu i rozproszeniu.
Klas bezpiecze stwa agregatu pr dotwórczego okre la norma DIN/VDE 0530, natomiast obudowy zacisków przy czeniowych
i gniazd okre la norma DIN/VDE 0470.
Agregaty pr dotwórcze EISEMANN w zakresie klasy bezpiecze stwa IP s zgodne z wymogami normy DIN 6280 w cz.10 oraz VDE
0100/ DIN 57100 cz.704 dla agregatów pracuj cych na placach budów.
Moc agregatów zgodnie z uk adem SI podaje si , jako iloczyn napi cia [V] i nat enia
[A]. Dla lepszej czytelno ci (redukcja zer), jako jednostk krotn moc mo emy
wyrazi w kVA, czyli tysi cu volto-amperów. Nale y jednak pami ta , e w przypadku
generatorów
(pr dnic,
agregatów
pr dotwórczych,
si owni,
stacji
transformatorowych) i innych róde energii elektrycznej moc wyra a si w VA lub
kVA i jest to moc pozorna okre lana symbolem „S”. Wyra a si j , jako iloczyn
warto ci skutecznych napi cia i nat enia pr du. Moc czynna okre lana symbolem
„P” w uk adach pr du przemiennego (równie pr du zmiennego) jest to cz
mocy,
któr odbiornik pobiera ze ród a energii elektrycznej i zamienia na prac lub ciep o
wiat o). Warto wspomnie , e w uk adach pr du sta ego ca a moc jest moc
czynn . Jednostk mocy czynnej jest Watt [W]. Moc czynn agregatów podaje si
przy tzw. znamionowym wspó czynniku mocy, który (w du ym skrócie) okre la k t, o
który pr d „spó nia si ” z napi ciem przy obci eniu indukcyjnym, lub wyprzedza
przy obci eniach pojemno ciowych. Zatem wspó czynnik mocy to warto cos dla
pr dnic 3-fazowych najcz ciej wynosi 0,8 a dla 1-fazowych wynosi 1,0. Oczywi cie,
od tej zasady wyst puj wyj tki. Poni ej dwa podstawowe wzory zawieraj ce ca t
teori :
cos =P[W] / S[VA] (P=moc czynna, S=moc pozorna)
P[W]=S[VA] x cos

(P=moc czynna, S=moc pozorna)

A tak dla uzupe nienia – bardzo istotnym jest umiej tno
2 przekszta ceniach:

obliczenia nat enia pr du „I” [A] agregatów i tu podam jeden przydatny wzór w

I [A]=S [kVA] / (1,73 x U [V]) gdzie napi cie U=230 lub 400V
I [A]=P [kW] / (1,73 x U [V] x cos ) gdzie napi cie U=230 lub 400V
Reasumuj c: Moc wyra ona w [VA] lub [kVA] oznacza wydajno
ród a energii elektrycznej (np. agregatu pr dotwórczego), a moc
wyra ana w watach [W] lub kilowatach [kW] oznacza warto zapotrzebowania w energi elektryczn odbiornika. Bardzo cz sto w
materia ach marketingowych dla u atwienia podaje si przy urz dzeniach pr dotwórczych (i innych ród ach energii elektrycznej) moc
wyra on w kVA/KW.
Agregaty specjalnego przeznaczenia to urz dzenia dla s b specjalnych takich jak wojsko, stra po arna, s
specjalna produkcja urz dze przeznaczonych do eksploatacji w ekstremalnych
warunkach. Szczególnie agregaty serii MILITARYLINE budowane s na indywidualne
zamówienia armii ró nych pa stw. Produkcja odbywa si zgodnie ze standardami
NATO lub innych wytycznych zamawiaj cego a ca a dokumentacja jest utajniona. W
urz dzeniach tych cz sto stosowane s inne rozwi zania techniczne zabezpiecze
pracy silników. Bywa, e nale y tak zbudowa , by uniemo liwi jego samoczynne
wy czenie z powodu niskiego stanu oleju uniemo liwiaj c tym samym prowadzon
akcj reanimacyjn czy wy czaj c radar ledz cy samolot przeciwnika w trakcie
dzia
wojennych. Agregaty do zastosowa specjalnych zawsze sygnalizuj wszelkie
nieprawid owo ci pozostawiaj c obs udze podj cie ostatecznych decyzji. Dla potrzeb
armii produkujemy mi dzy innymi inwerterowe agregaty pr dotwórcze o modu owej
budowie. Ka dy modu nie przekracza gabarytów umo liwiaj cych transport przez
jedn osob . Rozwi zanie takie pozwala transport poszczególnych modu ów w
trudnodost pne miejsce, szybki monta i eksploatacj agregatu w takich miejscach,
gdzie dotarcie z standardowym urz dzeniem by oby niemo liwe. Nasze agregaty
specjalistyczne emituj minimaln ilo drga , przez co mo na je montowa na
pojazdach s b ochrony granic i prowadzi obserwacj termowizyjn terenu nawet
do 25 km korzystaj c z funkcji zoom. Agregaty EISEMANN bezproblemowo
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funkcjonuj jako niezale ne ród o zasilania wagonów restauracyjnych w sk adach dalekobie nych np. Kolei Litewskich. To tam agregaty
EISEMANN eksploatowane s bez przerwy w podró y z miasta „A” do miasta „B”. Tak e wysoko w górach Tad ykistanu i Kazachstanu (4000
mnp) w temperaturach -60/+50°C, jako jedyne bezawaryjnie funkcjonuj zasilaj c (bez przerwy) maszty sieci GSM. Tam szczególnie
przydatny jest unikalny system GEMNO umo liwiaj cy satelitarny dozór agregatów pr dotwórczych, zapewniaj c kontrol wszystkich
parametrów technicznych oraz nawigacyjnych posiadanych urz dze .
Deklaracje zgodno ci to potwierdzenia producenta potwierdzaj ce spe nienie absolutnie wszystkich wymaga norm i przepisów dla
maszyn EG. Certyfikaty CE
dost pne dla ka dego agregatu pr dotwórczego EISEMANN. Ponadto nasze urz dzenia produkowane s
zgodnie z normami
(RUS) i posiadaj stosowny certyfikat. Agregaty specjalnego przeznaczenia legitymuj si spe nieniem norm DIN
14685, AQAP-130 oraz AQAP-2131.
Emisja ha asu (nat enie ha asu)
Nat enie ha asu LWA podaje si w decybelach [dB(A)]. Agregaty pr dotwórcze wyposa one w symbol epsilon maj licencj na prac w
miejscach budowy na terenie Unii Europejskiej. S one poddawane testom porównawczym zgodnie z dyrektywami i pó niejszymi
regulacjami 84/532 EWG oraz 84/536 EWG.
Certyfikat B KITNY ANIO to szczególne wyró nienie produktów wyró niaj cych si szczególnie nisk emisj ha asu, którego nat enie
LWA nie mo e przekroczy 91 dB(A) a ci nienie akustyczne 62 dB(A).
Kontrola Jako ci to podstawa w procesie budowy zaufania u ytkowników do marki EISEMANN. Ka dy agregat pr dotwórczy przed
opuszczeniem fabryki jest poddawany testom technicznym tzn. jest uruchomiony zostaje poddany wielu badaniom i dopiero po
pozytywnej ocenie kontrolera mo e on zosta przetransportowany do klienta. Komora klimatyzacyjna umo liwia testy w zakresie
temperatur -50/+60°C.
Gwarancja
Zgodnie z obowi zuj cymi standardami udzielamy 12-miesi cznej gwarancji na prawid ow prac naszych produktów. Okres gwarancji
mo e by przed ony – w tym celu nale y skontaktowa si z importerem.
Hotline: +48523765335
NOTATKI:
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
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