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Ця нова та вдосконалена модель Warrior може похвалитися збільшеною потужністю двигуна, з
генератором змінного струму з матовою міддю, який забезпечує стабільну швидкість обертання двигуна.

Він оснащений автоматичним регулятором напруги (AVR), який контролює вихідну потужність і захищає
пристрій від коливань напруги, забезпечуючи більш плавну синусоїду.

Міцна промислова рама, закрита звукоізолюючим навісом, з матовим покриттям, стійким до відколів,
забезпечує повний захист і полегшує перенесення генератора. Цей безшумний корпус має додаткову
перевагу - можливість запуску з ключа, а плавність ходу ще більше підвищується завдяки додаванню
антивібраційних кріплень.

Повністю заправлений 50-літровий бак може легко забезпечити до 24 годин роботи при приблизно 50%
навантаженні, що робить цей генератор Warrior ідеальним для всіх видів застосування, таких як побутове
електропостачання, будівництво, громадське харчування та промислове використання, наприклад, з
електроінструментами та освітлювальними приладами. Як резервний генератор він є ідеальним продуктом
під час перебоїв в подачі електроенергії, і навіть поставляється з вхідним портом автоматичного
перемикача (ATS), сумісним з нашою панеллю ATS, для автоматичного запуску генератора при виявленні
втрати живлення і його зупинки при відновленні подачі електроенергії в електромережу.



Оснащений розеткою для зарядки акумулятора 12V і однофазними вихідними розетками 240V і 110V, а
також вхідним портом ATS для панелі ATS 190102000010.

Зверніть увагу!!! Генератори з подвійною напругою видають лише приблизно 50-60% від номінальної
потужності при 120V.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

kVA 12.5

Максимальна потужність [W] 11000

Номінальна потужність [W] 10000

Навантаження змінного струму 2 x 110V 32 amp / 1 x 240 V / 1 x 240 32 amp

Кількість фаз 1

Кількість обертів/хв 3000

Двигун 292

Двигун ETAN E49*2016/1628*2018/989EV2/D*0026*00

Ємність паливного бака [L] 50

Масло 10W-30

Ємність масла [L] 3

Тип запуску Електричний

Відключення при низькому рівні масла Автоматичне

Тип дросельної заслінки Автоматичний

Рівень шуму [dBA] 68

Довжина [cm] 116

Ширина [cm] 65

Висота [cm] 89

Вага [kg] if 295

Робота при 50% >24 години

Захист від перевантаження Так

Стабілізатор напруги Так

Показник рівня масла Так

Вольтметр Так


