NOUTÃÞI!
iulie 2011
Generatoare staþionare

scule si utilaje
cate vrei!

Preocupatã de performanþa produselor oferite, Interprima a adus,
pe parcursul anului 2011, o serie de modificãri pentru
generatoarele staþionare Energy Power Systems, de la noile
panouri de comandã la integrarea de operaþiuni cheie în procesul
de execuþie.
Detalii gãsiþi în paginile urmãtoare.

NOUTÃÞI!

Generatoare de curent
Generatoare staþionare 18 - 75 kVA

iulie 2011

ENERGY 18 - 75 kVA, cu noul panou de comandã TEM 3
Pozã generator neinsonorizat

Pozã generator insonorizat

GARANÞIE:
toate generatoarele
Energy Power Systems
beneficiazã de 36 luni
garanþie.

garanþie

36
luni

MOTORIZARE:
ENERGY 18 - 25
motoare Yanmar
3.000 rot./min.
ENERGY 30 - 75
motoare John Deere
1.500 rot./min.

ECHIPARE
STANDARD:
Panou de control
TEM 3
Prize PP_01

OPÞIONAL:
tablou electric cu
contactori ATS-E
(pentru varianta
cu automatizare)

Aplicaþii:
produc curent electric monofazat ºi trifazat necesar în: construcþii,
industrie, comerþ, agriculturã, spitale, telecomunicaþii, secþii de poliþie
pot fi amplasate în zone rezidenþiale
reprezintã alternativa optimã în lipsa conectãrii la o reþea de electrificare
pot fi utilizate pentru activitãþi ce necesitã timpi lungi de funcþionare

Interprima SRL - Sos. Iasi-Tg.Frumos, km.7, Loc. Valea Lupului, jud. Iasi, 707410, te.l: 0232-220018, fax.: 0232-222125, www.interprima.ro
J 22/1000/1993, CIF: RO 3912010, Capital social: 1580000 lei, Cont: RO54 BACX 0000 0000 7952 6250, UniCredit Tiriac Bank S.A.

NOUTÃÞI!

Generatoare de curent
Generatoare staþionare 90 - 300 kVA

iulie 2011

ENERGY 90 - 300 kVA, cu noul panou de comandã TEM 10 ºi panou de forþã TEM 10 BPT
Pozã generator neinsonorizat

Pozã generator insonorizat
GARANÞIE:
toate generatoarele
Energy Power Systems
beneficiazã de 36 luni
garanþie.

garanþie

36
luni

MOTORIZARE:
motoare John Deere
1.500 rot./min.

ECHIPARE
STANDARD:
Panou de control
TEM 10

Panou de forþã
TEM 10 BPT

OPÞIONAL:
tablou electric cu
contactori ATS-E
(pentru varianta
cu automatizare)

Aplicaþii:
produc curent electric monofazat ºi trifazat necesar în: construcþii,
industrie, comerþ, agriculturã, spitale, telecomunicaþii, secþii de poliþie
pot fi amplasate în zone rezidenþiale
reprezintã alternativa optimã în lipsa conectãrii la o reþea de electrificare
pot fi utilizate pentru activitãþi ce necesitã timpi lungi de funcþionare
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Avantaje generatoare staþionare
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Avantaje noilor generatoare staþionare
Prize CEE 230V ºi CEE 400V

Alternator de încãrcare 12V

Dispozitive de conectare a consumatorilor, în
conformitate cu normele europene, cu capac
de protecþie IP.

Prevãzut cu punte redresoare, cu releu regulator
şi senzor de încãrcare.

Sistem electronic de control (AVR)

Electromotor

Amplasat în alternator, are rolul de stabilizare
a tensiunii furnizate.

Creat special pentru porniri grele,
la temperaturi scãzute pe timp de iarnã.

Panou de comandã cu afiºaj prietenos

Filtru de motorinã

Prin intermediul informaþiilor de la senzorii amplasaþi
pe motor, monitorizeazã şi comandã întreg
sistemul pentru o funcþionare în parametri optimi.

Prevãzut cu sistem decantor pentru apã, uşor
de întreþinut şi de schimbat.

Sondã combustibil

Robineþi de golire

Prin semnalele transmise panoului de comandã
acesta opreºte imediat motorul înainte de
dezamorsarea circuitului de alimentare.

Permit golirea şi schimbarea uleiului de motor
şi a lichidului de rãcire.
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Generatoare de curent
Avantaje generatoare staþionare
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Avantaje noilor generatoare staþionare
Senzor de temperaturã lichid rãcire

Sistem de închidere cu cheie

Comandã oprirea automatã a motorului
în momentul în care limita de temperaturã
admisã este depãşitã.

Protejeazã împotriva deschiderii carcasei
accidental şi în acelaşi timp limiteazã
accesul persoanelor neautorizate.

Senzor presiune ulei

Carcasã izolatã fonic şi ignifug

Comandã oprirea automatã a motorului în
momentul scãderii presiunii uleiului.

În conformitate cu normele europene de
protecþie a muncii şi a mediului înconjurãtor.

Indicator de colmatare la filtru de aer

Uºor de manevrat

Indicator de colmatare la filtru de aer, ideal
pentru funcþionarea în parametri optimi
a motorului.

Prevãzut cu locaºuri pentru a uºura atât fixarea
generatorului la transport, cât ºi ridicarea
acestuia.

Capac de protecþie, antifurt

Uºor de manipulat

Închidere securizatã cu yalã ºi cheie pentru
compartiment baterie ºi rezervor combustibil.

Picioare speciale ce fac generatorul uºor de
manipulat cu motostivuitorul.
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Avantaje generatoare staþionare
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Avantaje noilor generatoare staþionare
Turbosuflantã cu sistem de ungere

Uºor de fixat

Conferã motorului un randament
sporit prin supraalimentare.

Datoritã picioarelor prevãzute cu gãuri de fixare.
Atât picioarele cât si fantele se pot demonta uºor
pentru a fixa generatorul pe o platformã.

Împãmântare

Panou electric rabatabil

Oferã posibilitatea legãturii „la pãmânt”
a generatorului.

Permite accesul facil pentru intervenþii.

Fante de evacuare aer cald
Asigurã evacuarea rapidã a aerului cald
prin fantele din carcasã.
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Generatoare de curent
Avantaje generatoare staþionare
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Integrarea de noi operaþiuni în procesul de execuþie

Carcasa ºi ºasiul generatoarelor sunt realizate în noua
secþie de producþie Interprima pe echipamente
de tãiere ºi ºtanþare tablã CNC.

Carcasa generatoarelor este vopsitã în câmp electrostatic
în propria vopsitorie. Întregul proces este ecologic de la
etapa de degresare-fosfatare pânã la vopsirea propriu-zisã,
când vaporii de vopsea rãmaºi în cabinã se recupereazã
ºi se folosesc la vopsirea ulterioarã, neexistând deversãri
în naturã.

Integrarea acestor operaþiuni în procesul de fabricare a generatoarelor optimizeazã timpul de execuþie ºi asigurã controlul lucrãrii
executate.
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