
Генератор
Kraft&Dele

KD120
KWD6500E

7.5 kVA
12/230/400V

Дизель

Код товару KD120

Модель KWD6500E

Країна бренду Польща

Країна-виробник Китай

Виробнки Kraft&Dele

Рiк виробництва 2022

Код виробника KD120

Опис продукту

Генератор для професійного використання, ідеально підходить для застосування на підприємстві, фермі,
будівельному майданчику, в приміщеннях громадського харчування, односімейному будинку і багато
іншого. Генератор  виготовлений з матеріалів найвищої якості з великою увагою до деталей.



Вбудований регулятор напруги дозволяє адаптувати частоту обертання двигуна до навантаження, що
робить його економічним рішенням. Крім того, генератор оснащений механічним та електричним
запалюванням.

Для вашої зручності генератор оснащений ручками і колесами, що дозволяє легко транспортувати цей
досить важкий генератор.

Використана система стабілізатора напруги дозволяє живити сучасну та чутливу до напруги електроніку,
таку як комп'ютери, телевізори, насоси тощо.
Принцип роботи полягає в підтримці постійної напруги на всіх фазах, незалежно від миттєвого
навантаження на генератор.

Intelligent Throttle Technology (Контроль зміни швидкості)
На відміну від звичайних генераторів, які працюють з постійною швидкістю/кількістю обертів на хвилину,
портативний генератор KRAFT&DELE оснащений мікропроцесором, керованим технологією Intelligent
Throttle Technology, яка регулює швидкість обертання двигуна в точній відповідності з навантаженням.
Якщо генератор не живить декілька приладів, він працює з меншою швидкістю. Таким чином, генератор
знижує витрату палива, продовжуючи термін служби двигуна і збільшуючи інтервали між заправками
паливного бака. При збільшенні навантаження генератор автоматично збільшує швидкість і частоту
обертання, адаптуючись до потреби в енергії.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

Напруга: 380V/60Hz трифазний

Двигун: 4-тактний з повітряним охолодженням

Розетки: 3x 230V / 1x 380V / 1x 12V 8,3 A

Потужність двигуна: 6,3 kW / 8,5 km

Безперервне живлення генератора: 6.0 kW

Максимальна потужність генератора: 6.5 kW

Максимальна потужність на одній фазі: ok. 2100W

Об'єм двигуна: 168 куб.см

Мідний генератор: так

Стабілізатор напруги

Запуск: ручний + електричний

Вольтметр: Так

Індикатор рівня палива: Так

Ємність паливного бака: 10 л (приблизно 10 годин роботи на баку)



Живлення: дизельне

Витрата палива: близько 0,9 л/год (в залежності від навантаження)

Ємність масляного бака: 1,65 л

Матеріали: нержавіюча сталь, алюміній, пластик

Встановлені на амортизаційних подушках

Вага нетто: 108 кг

Вага брутто: 110 кг


