
 

Adresa: Sos. Oltenitei, Nr 40-44, Sector 4, Bucuresti; Telefon: 0741.252527; Email: office@profmag.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUP ELECTROGEN FARA CARCASA 
MODEL HYW20T5 

 

Putere în regim de rezerv ă 22 kVA (17.7 kW)  
 

Putere în regim continuu    20 kVA (16.2 kW)  
 

 
* Î n regimul de lucru de rezervă generatorul poate funcţiona la 
putere maximă fără suprasarcini timp de 500 ore pe an. 

** În regimul de lucru continuu generatorul poate funcţiona fără 
oprire, acceptând suprasarcini de maxim 10% pe parcursul unei ore 
în decurs de 12 ore de funcţionare. 

 

Caracteristici tehnice 
Motor Yanmar (Japonia)                       4TNV84T BGGEH 
Număr  cilindri                                                    4 in linie 
Capacitate cilindrică         1995 cm3 
Raport de compresie                                            19.1:1 
Alezaj/Cursă          84/90 mm 
Putere maximă continuă la volantă           21 kWm 
Turaţia motorului         1.500 rpm 
Tip aspiraţie                                                         Turbo 
Capacitate baie ulei         7.4 litri  
Răcire motor                                                        Apă 
Capacitate totală circuit răcire         5.8 litri  
Tensiune de alimentare cc.        12 V 
Consum carburant: 

                 50% sarcină max.         2.72 l/h 
75% sarcină max.         3.75 l/h 
100% sarcină max.         4.95 l/h 

 
Generator STAMFORD                  
Tensiune nominală                                               230/400 V 
Putere maximă (50 Hz)                                        22 kVA  
Tip conexiune                                                       Stea  
Număr de conductoare                                         12 
Clasa de izolaţie                                                   H                   
Reglajul  tensiunii şi frecvenţei de ieşire             Electronic             
Stabilitatea tensiunii şi frecvenţei de ieşire  %      +/- 0.5 
Clasă de protecţie                                                  IP23 
 
Gabarit:  
Lăţime                                                             620 mm 
Lungime                                                              1700 mm 
Înălţime                                                               1286 mm 
Greutate fără lichide                                             425 kg 

  Capacitate rezervor carburant                                76 litri 
 

Avantaje: 
■ Protecţie la atingerea păr ţilor mobile şi incinse ale grupului 
■ Regulator electronic de tensiune ce asigură stabilitatea 
tensiunii de ieşire în limitele a ±0.5% la sarcină constantă 
■ Motor în 1500rpm şi alternator sincron fără perii de 
fiabilitate ridicat ă; se livreaza cu pompa extractie ulei 
■ Acces uşor la motor şi alternator pentru service 
■ Încărcător baterie şi preîncălzitor motor pentru o pornire 
uşoară la temperaturi scăzute (std la generatoarele automate) 
■ Inel de ridicare armat şi posibilitate de ridicare cu stivuitor 
■ Toba de eşapament rezidenţială din otel (optional) 
■ Carcasa insonorizata (optional) 
 

 

Panoul de comandă CEA7: 
• Pornirea şi oprirea grupului electrogen  (în mod automat 

sau manual)  
• Monitorizarea funcţionării şi a parametrilor de ieşire 
• Oprirea grupului în cazul apari ţiei unei condiţii critice 
• Permite monitorizarea şi controlul de la distanţă a 

generatorului, inclusiv pornirea şi oprirea sa 
• Capabil să trimit ă mesaje SMS în cazul unei avarii 
• Permite programarea de autoteste cu funcţionare în gol 

sau în sarcină. 


