Power Gensets
ÇëåêôñïðáñáãùãÜ Æåýãç

125 - 300 KVA
50 HZ - 1.500 r.p.m.

ÇËÅÊÔÑÏÐÁÑÁÃÙÃÁ ÆÅÕÃÇ ÎÇÑÁÓ
ÇëåêôñïðáñáãùãÜ Æåýãç
Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της σειράς WD615/WD618 αποτελούνται από πετρελαιοκινητήρα
τεχνολογίας SÔEYR tech. και γεννήτριες Stamford, Mecc Alte, Marelli, Syncro, Leroy Somer,
Marathon. To εύρος των αποδόσεών τους είναι από 125 έως 300KVA µε ταχύτητα περιστροφής 1.500
Σ.Α.Λ. Μπορούν να κατασκευαστούν σε διαφορετικές εκδόσεις όπως: ανοιχτά / ηχοµονωµένα, µε πίνακα
πλήρως αυτοµατισµού (ACP+LTS) ή απλό αυτόµατο πίνακα (AMF) ή χειροκίνητο (MCP), ανάλογα µε
την εκάστοτε ζήτηση. Μπορεί επίσης να κατασκευαστεί επί τροχήλατου οχήµατος (τρέιλερ). Τόσο η
κατασκευή όσο και ο τελικός έλεγχος των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών γίνεται σύµφωνα µε το GB/T28201997 Standard.

Generating Sets
WD615/WD618 series diesel generating sets are powered by SÔEYR tech. matched with Stamford,
Mecc Alte, Marelli, Syncro, Leroy Somer, Marathon alternators. The power range is from 125 to
300KVA with the speed of 1500rpm. It is departed into open / soundproof generating set with full
automatic (ACP+LTS) or automatic (AMF) or manual (MCP) electric panel according to its function.
It can be also matched into trailer type. The manufacturing and inspection of generating sets fit to
GB/T2820-1997 Standard.
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ÌåãÜëç áõôïíïìßá

Áîéïðéóôßá

ÁóöÜëåéá

Eõêïëßá ÷ñÞóçò

Η δυνατότητα επέκτασης της
ε ν σ ω µ α τ ο µ έ ν η ς δ ε ξα µ ε ν ή ς
καυσίµου στην βάση του Η/Ζ,
παρέχει ακόµη µεγαλύτερη
αυτονοµία. Η χωρητικότητα της
ενσωµατοµένης δεξαµενής στη
βασική έκδοση, παρέχει αυτονοµία
καυσίµου τουλάχιστον οκτώ (8)
ωρών σε πλήρες φορτίο.

Ο πετρελαιοκινητήρας και η
γεννήτρια εξασφαλίζουν µία
σταθερή, υψηλής ποιότητας
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος
κατάλληλο για την κάλυψη
πληθώρας εφαρµογών.

Τα Η/Ζ προστατεύονται κατά της
χρήσης τους από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα, ελαχιστοποιόντας έτσι την πιθανότητα
ζηµίας τους λόγω εσφαλµένης
λειτουργίας.

Ο νέος σχεδιασµός δίνει εύκολη
πρόσβαση για εργασίες
συντήρησης και επισκευής.

Large autonomy

Reliability

Security

Easier to use

Extended fuel capacity means
continuous performance. Standard
fuel tank gives at least 8 hours of
autonomy under full load
conditions.

Engine and alternator ensure a
constant, high quality power supply
for the most demanding
applications.

Gensets are safeguarded against
unauthorised use and minimise the
potential of accidental damage.

New design gives easy access for
maintenance and repair work.

CERTIFICATION

SERVICE

Producton sites according to ISO 9001 directions

After sales service world wide.
12 months warranty.
All the gensets are completly
tested before dispatch.

CONFORMS
TO THE EUROPEAN
SAFETY RULES

ÌïíôÝëï
Model

M125A4/176

152

129
1.500

187

WD615.68D
231

WD615.46D

248

225

M225A4/315

231

WD615.46D

275

250

M250A4/315

199

200

198

198

198

<1,63

Τούρµπο ιντερκούλερ
Turbo intercooled

<0,4

Τούρµπο ιντερκούλερ
Turbo intercooled

126/155

Τούρµπο ιντερκούλερ
Turbo intercooled

126/130

Τούρµπο ιντερκούλερ
Turbo intercooled

CERTIFICATION

SERVICE

Producton sites according to ISO 9001 directions
CONFORMS
TO THE EUROPEAN
SAFETY RULES

After sales service world wide.
12 months warranty.
All the gensets are completly
tested before dispatch.

* Οι αναφερόµενες ισχύς των κινητήρων (kw) αναφέρονται σε συνεχή λειτουργία των ΗΖ, σύµφωνα µε το DIN6271 και επιδέχονται υπερφόρτιση +10% επί 1 ώρα ανά 12ωρο λειτουργίας.
* The above mentioned diesel engine's power (kw) is for continuous run of the gensets with fluctuant load according DIN6271 with permitted overloading of +10% for 1 hour, every 12 hours.

2 = ÄÉÐÏËÉÊÇ ÃÅÍÍÇÔÑÉÁ
2 POLE GENERATOR
4 = ÔÅÔÑÁÐÏËÉÊÇ ÃÅÍÍÇÔÑÉÁ
4 POLE GENERATOR

Άνευ ψηκτρών
Brushless
Aυτόµατο
A.V.R.
Κλάση Κ κατά VDE0875
Class K according VDE0875
H ή F κατά VDE0530 / IP21 ή IP23 ή IP45 ή IP55 κατά DIN40050
H or F according VDE0530 / IP21 or IP23 or IP45 or IP55 according DIN40050
+5% για µεταβολή συχνότητας µέχρι 5% / < 10% για χρόνο ανάκαµψης τάσης < 300msec
+5% for frequency variation up to 5% / < 10% for recovery time of the voltage <300msec

Mecc alte / Stamford / Marelli / Syncro / Leroy Somer / Marathon

Ηλεκτρονικό - Προαιρετικό
Electronic - Optional

<600+50

Μηχανικό - Στάνταρτ
Mechanical - Standard

Á = ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ
AUTO PANEL
Ì = ×ÅÉÑÏÊÉÍÇÔÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ
MANUAL PANEL

<5% της ονοµαστικής τιµής των στροφών του πετρελαιοκινητήρα µε µηχανικό ρυθµιστή, κατά VDMA6280 / < 3% µε ηλεκτρονικό ρυθµιστή
<5% of the nominal r.p.m. of the engine, according VDMA6280 (mechanical governor) / < 3% (electronic governor)
<1% της ονοµαστικής τιµής των στροφών του πετρελαιοκινητήρα, κατά VDMA6280
<1% of the nominal r.p.m. of the engine, according VDMA6280
< +10% (χρόνος επαναφοράς των στροφών στη ζώνη ανοχών +1%, κατά VDMA6280, είναι < 8sec)
< +10% (recovery time according VDMA6280, < 8sec)

198

Τούρµπο
Turbo

ÓÕÍÅ×ÇÓ ÉÓ×ÕÓ (KVA)
CONTINUOUS OUTPUT (KVA)

Τούρµπο
Turbo

11,596

259

WD618.42D

330

300

M300A4/353

M 125

9,726

Aπευθείας έγχυσης / Ελαιολίπαντος (εξαναγκασµένη λίπανση) / Ηλεκτρική εκκίνηση / Υδρόψυκτος / Τετράχρονος
Direct injection / Forced lubricating / Electrical start / Watercooled / Four-Stroke
6 σε σειρά
6 in line

WD615.64D

STEYR tech

400/230

220

200

M200A4/255
MECC ALTE
SYNCRO
STAMFORT
MARELLI

WD615.61D

187

170

M180A4/207
=
=
=
=

165

150

M150A4/176
M
S
ST
MA

Συνεχής ισχύς (KVA)
125
Continuous output (KVA)
Εφεδρική ισχύς (KVA)
138
Standby output (KVA)
Ονοµαστική τάση (V)
Rated voltage (V)
Μάρκα πετρελαιοκινητήρα
Engine's brand
Μοντέλο πετρελαιοκινητήρα
WD615.61D
Engine's model
Ονοµαστική ισχύς κινητήρα (KW) *
129
Engine's prime power (KW) *
Ονοµαστικές στροφές κινητήρα (r.p.m)
Engine's rated speed (r.p.m.)
Είδος κινητήρα
Engine's type
Αριθµός κυλίνδρων
Cylinder number
Κυβισµός (lt)
Displacement (lt)
Μέθοδος εισαγωγής αέρα
Τούρµπο
Air intake method
Turbo
∆ιάµετρος / ∆ιαδροµή
Bore / Stroke
Ειδική κατανάλωση λαδιού (g/kw.h)
Min oil consumption (g/kw.h)
Eιδική κατανάλωση καυσίµου (g/kw.h)
198
Fuel consumption (g/kw.h)
∆ιακύµανση στροφών (στατική χωρίς φορτίο έως ονοµαστικό φορτίο)
Speed droop
∆ιακύµανση στροφών (στατική µε σταθερό φορτίο)
Steady load speed band
∆ιακύµανση στροφών (δυναµική)
Transient speed droop
Στροφές ρελαντί (r.p.m.)
Idle speed (r.p.m.)
Σύστηµα ελέγχου στροφών
Governing method
Μάρκα γεννήτριας
Alternator's brand
Σύστηµα διέγερσης
Exciting method
Σύστηµα ρύθµισης τάσης
Voltage regulation
Βαθµός παρασίτων
Radio interference suppression
Κλάση µόνωσης/ βαθµός προστασίας
Insulation class / protection degree
Μεταβολή τάσεως (στατική/δυναµική)
Steady voltage regulation / Transient voltage droop

×áñáêôçñéóôéêÜ
Specifications

Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ çëåêôñïðáñáãùãþí æåõãþí
Technical specifications of generating sets

Áíáãíþñéóç ÌïíôÝëïõ / Denomination

A 4 / 176
ÏÍÏÌÁÓÔÉÊÇ ÉÓ×ÕÓ
ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP)
ENGINE'S PRIME
POWER (HP)
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ÃåííÞôñéåò

Alternators

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη µπορούν να κατασκευαστούν µε
γεννήτριες µάρκας Mecc Alte ή Stamford ή Marelli ή Syncro ή
Leroy Somer ή Marathon, µε τεχνολογία άνευ ψηκτρών
(brushless), µε αυτόµατο ηλε-κτρονικό ρυθµιστή της τάσης
(A.V.R.), κλάση µόνωσης H και βαθµό προστασίας IP23.

Protection function

Ðñïóôáóßåò
Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος προστατεύεται από υπερστροφία, υποστροφία, χαµηλή στάθµη καυσίµου, χαµηλή πίεση
λαδιού και υψηλή θερµοκρασία νερού, µε τη χρήση της
βασικής ηλεκτρονικής πλακέτας. Στην ανώτερη έκδοση
(ADVANCED) προσφέρεται επικοινωνία µέσω θύρας RS232
κα πλήθος αυτοµατισµών και προστασιών.

ÐáñÜëëçëç ëåéôïõñãßá
∆ύο ή και περισσότερα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη µπορούν να
λειτουργήσουν παράλληλα µε χρήση κιτ παράλληλης
λειτουργίας, το οποίο τοποθετείται µέσα στον ηλεκτρικό
πίνακα.

Ðñüóèåôá

There are over-limit alarming for overspeed, underspeed, low
fuel level, oil pressure and water temperature, using the limited
electronic protection devise. In the advanced edition is offered
RS232 communication port and a variety of automation and
protection systems

Parallel function
Two or more generating sets can transfer load without stopping,
and can function together or with main in synchronizing and
parallel way.

Extras

Πίνακες πλήρους αυτοµατισµού (ACP+LTS) ή απλοί
αυτόµατοι πίνακες (AMF) ή χειροκίνητοι πίνακες (MCP)
µπορούν να κατασκευαστούν ανάλογα µε την εκάστοτε
ζήτηση, (πολλαπλές προστασίες, µεγάλο εύρος ρυθµίσεων,
ποικιλία λειτουργιών).

Automatic (ACP+LTS) or automatic (AMF) or manual (MCP)
electric panel can be supplied according to the customer's
requirements (multi protection-adjustment-parameters
function).

Continuous output

Óõíå÷Þò éó÷ýò
Η συνεχής ισχύς είναι η ισχύς στην οποία το ηλεκτροπαραγωγό
ζεύγος µπορεί να λειτουργεί συνεχόµενα κάτω από συνθήκες
µεταβλητού φορτίου. Στην ισχύ αυτή επιτρέπεται
υπερφόρτωση 10% για 1 ώρα κάθε 12 ώρες, σύµφωνα µε το
DIN6271.Κατόπιν αιτήσεως µπορούν να κατασκευαστούν
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη µε συχνότητα 60Ηz ή ζεύγη που
εκκινούνται µε πεπιεσµένο αέρα.

The output at which the generating set runs continually under
fluctuant load. Overloading of 10% is permitted for 1 hour
every 12 hours, according DIN6271. 60Ηz generating set and
air starting generating set can be supplied according to the
customer's requirements.

Standby output

ÅöåäñéêÞ éó÷ýò
Η εφεδρική ισχύς είναι η ισχύς στην οποία το
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος µπορεί να λειτουργεί συνεχόµενα
κάτω από συνθήκες µεταβλητού φορτίου, χωρίς να επιτρέπεται
υπερφόρτωση. Η ισχύς αυτή µπορεί να εφαρµόζεται για 1 ώρα
κάθε 12 ώρες, έως 500 ώρες /έτος.
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Mecc Alte, Stamford, Marelli, Syncro, Leroy Somer, Marathon,
generator, brushless with A.V.R., insulation grade H and
protection degrees IP23.

The output at which the generating set runs continually under
fluctuant load at emergency. Over-loading is not permitted at
this output.This power is permitted for 1 hour every 12 hours,
with maximum 500 hours/year.

CERTIFICATION

SERVICE

Producton sites according to ISO 9001 directions

After sales service world wide.
12 months warranty.
All the gensets are completly
tested before dispatch.

CONFORMS
TO THE EUROPEAN
SAFETY RULES

H

L

W

ÅíäåéêôéêÝò äéáóôÜóåéò & âÜñç ÁÍÏÉ×ÔÙÍ Ç/Æ ÎÇÑÁÓ
ÌïíôÝëï
M125A4/176 M150A4/176 M180A4/211 M200A4/255 M225A4/315 M250A4/315 M300A4/353
ÄéáóôÜóåéò
[L] Μήκος (mm)

2.500

2.500

2.700

2.700

2.700

2.900

2.900

[W] Πλάτος (mm)

900

900

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

[H] Ύψος (mm)

1.550

1.550

1.550

1.550

1.550

1.600

1.600

1.770

1.820

1.880

1.980

2.090

2.280

2.560

Βάρος (kg)

Indicated dimensions & weights of OPEN LAND GENSETS
Dimensions

Ìïdel

M125A4/176 M150A4/176 M180A4/211 M200A4/255 M225A4/315 M250A4/315 M300A4/353

[L] Length (mm)

2.500

2.500

2.700

2.700

2.700

2.900

2.900

[W] Width (mm)

900

900

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

[H] Height (mm)

1.550

1.550

1.550

1.550

1.550

1.600

1.600

1.770

1.820

1.880

1.980

2.090

2.280

2.560

Weight (kg)

ÓõíèÞêåò ÐåñéâÜëëïíôïò
Το Η/Ζ είναι κατάλληλο να λειτουργεί µε τις παρακάτω συνθήκες περιβάλλοντος:
1. Θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος από 0ο C µέχρι 45οC.
2. Σχετική υγρασία αέρα περιβάλλοντος από 10% µέχρι 85%.
3. Υψόµετρο από 0 µέτρα µέχρι 1.000 µέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
∆ιευκρινίζεται ότι το Η/Ζ λειτουργεί στις ανωτέρω συνθήκες χωρίς προβλήµατα. Σε περίπτωση µεγαλύτερου υψοµέτρου ή
θερµοκρασίας, η ισχύς µεταβάλλεται σύµφωνα µε τους συντελεστές αποµείωσης ισχύος (derating factors).

Instalation Requirement
The gensets can work in the following environment conditions without problem, taking in concern the corresponding derating factors
for the generator and the diesel engine:
1. Air temperature from 0ο C - 45ο C.
2. Air humidity from 10% - 85%.
3. Altitude from 0m - 1.000m from sea level.
For different environment conditions we can supply gensets under request (consider the predicted derating factors)

CERTIFICATION

SERVICE

Producton sites according to ISO 9001 directions

After sales service world wide.
12 months warranty.
All the gensets are completly
tested before dispatch.

CONFORMS
TO THE EUROPEAN
SAFETY RULES
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ÇËÅÊÔÑÏÐÁÑÁÃÙÃÁ ÆÅÕÃÇ ÈÁËÁÓÓÇÓ
ÇëåêôñïðáñáãùãÜ Æåýãç ÈáëÜóóçò
Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θαλάσσης της σειράς WD615/WD618 αποτελούνται από πετρελαιοκινητήρες
SÔEYR tech. και γεννήτριες Stamford, Mecc Alte, Marelli, Syncro, Leroy Somer, Marathon. Το εύρος
των αποδόσεών τους είναι από 125 έως 300KVA µε ταχύτητα περιστροφής 1.500 Σ.Α.Λ. Μπορούν να
κατασκευαστούν σε διαφορετικές εκδόσεις όπως: ανοιχτά / ηχοµονωµένα, µε πίνακα πλήρους
αυτοµατισµού (ACP+LTS) ή απλό αυτόµατο πίνακα (AMF) ή χειροκίνητο (MCP), ανάλογα µε την
εκάστοτε ζήτηση. Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θαλάσσης µπορούν να παραδοθούν µε πιστοποιητικό
νηογνώµονα εγκεκριµένων Ευρωπαϊκών οίκων (CCS and/or ZY, BV certification), κατόπιν αιτήσεως. Τόσο
η κατασκευή όσο και ο τελικός έλεγχος των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών γίνεται σύµφωνα µε το
GB/T13032-1991 Standard.

Marine Generating Sets
WD615/618 series marine diesel generating sets are powered by SÔEYR tech. matched with Stamford,
Mecc Alte, Marelli, Syncro, Leroy Somer, Marathon alternators. The rotating speed is 1500rpm and the
power output range is from 125 to 300KVA. These generating sets are widely used as common marine
generating sets into open / soundproof version, with automatic (ACP+LTS) or automatic (AMF) or manual
(MCP) electric panel according to its function. CCS and/or ZY, BV certification can be supplied under
request. The manufacturing and inspection of generating sets fit to GB/T13032-1991 Standard.

powered by STEYR tech
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ÌåãÜëç áõôïíïìßá

Áîéïðéóôßá

ÁóöÜëåéá

Eõêïëßá ÷ñÞóçò

Η δυνατότητα επέκτασης της
ε ν σ ω µ α τ ο µ έ ν η ς δ ε ξα µ ε ν ή ς
καυσίµου στην βάση του Η/Ζ,
παρέχει ακόµη µεγαλύτερη
αυτονοµία. Η χωρητικότητα της
ενσωµατοµένης δεξαµενής στη
βασική έκδοση, παρέχει αυτονοµία
καυσίµου τουλάχιστον οκτώ (8)
ωρών σε πλήρες φορτίο.

Ο πετρελαιοκινητήρας και η
γεννήτρια εξασφαλίζουν µία
σταθερή, υψηλής ποιότητας
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος
κατάλληλο για την κάλυψη
πληθώρας εφαρµογών.

Τα Η/Ζ προστατεύονται κατά της
χρήσης τους από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα, ελαχιστοποιόντας έτσι την πιθανότητα
ζηµίας τους λόγω εσφαλµένης
λειτουργίας.

Ο νέος σχεδιασµός δίνει εύκολη
πρόσβαση για εργασίες
συντήρησης και επισκευής.

Large autonomy

Reliability

Security

Easier to use

Extended fuel capacity means
continuous performance. Standard
fuel tank gives at least 8 hours of
autonomy under full load
conditions.

Engine and alternator ensure a
constant, high quality power supply
for the most demanding
applications.

Gensets are safeguarded against
unauthorised use and minimise the
potential of accidental damage.

New design gives easy access for
maintenance and repair work.

CERTIFICATION

SERVICE

Producton sites according to ISO 9001 directions

After sales service world wide.
12 months warranty.
All the gensets are completly
tested before dispatch.

CONFORMS
TO THE EUROPEAN
SAFETY RULES

ÌïíôÝëï
Model

M125A4/176C

152

129
1.500

187

WD615.68CD
231

WD615.46CD

248

225

M225A4/315C

231

WD615.46CD

275

250

M250A4/315C

199

200

198

198

198

<1,63

CERTIFICATION

SERVICE

Producton sites according to ISO 9001 directions
CONFORMS
TO THE EUROPEAN
SAFETY RULES

After sales service world wide.
12 months warranty.
All the gensets are completly
tested before dispatch.

* Οι αναφερόµενες ισχύς των κινητήρων (kw) αναφέρονται σε συνεχή λειτουργία των ΗΖ, σύµφωνα µε το DIN6271 και επιδέχονται υπερφόρτιση +10% επί 1 ώρα ανά 12ωρο λειτουργίας.
* The above mentioned diesel engine's power (kw) is for continuous run of the gensets with fluctuant load according DIN6271 with permitted overloading of +10% for 1 hour, every 12 hours.

2 = ÄÉÐÏËÉÊÇ ÃÅÍÍÇÔÑÉÁ
2 POLE GENERATOR
4 = ÔÅÔÑÁÐÏËÉÊÇ ÃÅÍÍÇÔÑÉÁ
4 POLE GENERATOR

Άνευ ψηκτρών
Brushless
Aυτόµατο
A.V.R.
Κλάση Κ κατά VDE0875
Class K according VDE0875
H ή F κατά VDE0530 / IP21 ή IP23 ή IP45 ή IP55 κατά DIN40050
H or F according VDE0530 / IP21 or IP23 or IP45 or IP55 according DIN40050
+5% για µεταβολή συχνότητας µέχρι 5% / < 10% για χρόνο ανάκαµψης τάσης < 300msec
+5% for frequency variation up to 5% / < 10% for recovery time of the voltage <300msec

Mecc alte / Stamford / Marelli / Syncro / Leroy Somer / Marathon

C

Ηλεκτρονικό - Προαιρετικό
Electronic - Optional

<600+50

A 4 / 176

Μηχανικό - Στάνταρτ
Mechanical - Standard

Á = ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ
AUTO PANEL
Ì = ×ÅÉÑÏÊÉÍÇÔÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ
MANUAL PANEL

<5% της ονοµαστικής τιµής των στροφών του πετρελαιοκινητήρα µε µηχανικό ρυθµιστή, κατά VDMA6280 / < 3% µε ηλεκτρονικό ρυθµιστή
<5% of the nominal r.p.m. of the engine, according VDMA6280 (mechanical governor) / < 3% (electronic governor)
<1% της ονοµαστικής τιµής των στροφών του πετρελαιοκινητήρα, κατά VDMA6280
<1% of the nominal r.p.m. of the engine, according VDMA6280
< +10% (χρόνος επαναφοράς των στροφών στη ζώνη ανοχών +1%, κατά VDMA6280, είναι < 8sec)
< +10% (recovery time according VDMA6280, < 8sec)
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11,596
Τούρµπο ιντερκούλερ
Turbo intercooled

<0,4

Τούρµπο ιντερκούλερ
Turbo intercooled

126/155

Τούρµπο ιντερκούλερ
Turbo intercooled

126/130

Τούρµπο ιντερκούλερ
Turbo intercooled

9,726

ÓÕÍÅ×ÇÓ ÉÓ×ÕÓ (KVA)
CONTINUOUS OUTPUT (KVA)

Τούρµπο
Turbo

259

WD618.42CD

330

300

M300A4/353C

M 125

Τούρµπο
Turbo

Aπευθείας έγχυσης / Ελαιολίπαντος (εξαναγκασµένη λίπανση) / Ηλεκτρική εκκίνηση / Υδρόψυκτος / Τετράχρονος
Direct injection / Forced lubricating / Electrical start / Watercooled / Four-Stroke
6 σε σειρά
6 in line

WD615.64CD

STEYR tech

400/230

220

200

M200A4/255C
MECC ALTE
SYNCRO
STAMFORT
MARELLI

WD615.61CD

187

170

M180A4/207C
=
=
=
=

165

150

M150A4/176C
M
S
ST
MA

Συνεχής ισχύς (KVA)
125
Continuous output (KVA)
Εφεδρική ισχύς (KVA)
138
Standby output (KVA)
Ονοµαστική τάση (V)
Rated voltage (V)
Μάρκα πετρελαιοκινητήρα
Engine's brand
Μοντέλο πετρελαιοκινητήρα
WD615.61CD
Engine's model
Ονοµαστική ισχύς κινητήρα (KW) *
129
Engine's prime power (KW) *
Ονοµαστικές στροφές κινητήρα (r.p.m)
Engine's rated speed (r.p.m.)
Είδος κινητήρα
Engine's type
Αριθµός κυλίνδρων
Cylinder number
Κυβισµός (lt)
Displacement (lt)
Μέθοδος εισαγωγής αέρα
Τούρµπο
Air intake method
Turbo
∆ιάµετρος / ∆ιαδροµή
Bore / Stroke
Ειδική κατανάλωση λαδιού (g/kw.h)
Min oil consumption (g/kw.h)
Eιδική κατανάλωση καυσίµου (g/kw.h)
198
Fuel consumption (g/kw.h)
∆ιακύµανση στροφών (στατική χωρίς φορτίο έως ονοµαστικό φορτίο)
Speed droop
∆ιακύµανση στροφών (στατική µε σταθερό φορτίο)
Steady load speed band
∆ιακύµανση στροφών (δυναµική)
Transient speed droop
Στροφές ρελαντί (r.p.m.)
Idle speed (r.p.m.)
Σύστηµα ελέγχου στροφών
Governing method
Μάρκα γεννήτριας
Alternator's brand
Σύστηµα διέγερσης
Exciting method
Σύστηµα ρύθµισης τάσης
Voltage regulation
Βαθµός παρασίτων
Radio interference suppression
Κλάση µόνωσης/ βαθµός προστασίας
Insulation class / protection degree
Μεταβολή τάσεως (στατική/δυναµική)
Steady voltage regulation / Transient voltage droop

×áñáêôçñéóôéêÜ
Specifications

Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ çëåêôñïðáñáãùãþí æåõãþí ÈÁËÁÓÓÇÓ
Technical specifications of MARINE generating sets

Áíáãíþñéóç ÌïíôÝëïõ / Denomination
Ç/Æ ÈÁËÁÓÓÇÓ
MARINE GENSET
ÏÍÏÌÁÓÔÉÊÇ ÉÓ×ÕÓ
ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP)
ENGINE'S PRIME
POWER (HP)
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ÃåííÞôñéåò

Alternators

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη µπορούν να κατασκευαστούν µε
γεννήτριες µάρκας Stamford, Mecc Alte, Marelli, Syncro,
Leroy Somer, Marathon, µε τεχνολογία άνευ ψηκτρών
(brushless), µε αυτόµατο ηλεκτρο-νικό ρυθµιστή της τάσης
(A.V.R.), κλάση µόνωσης H και βαθµό προστασίας IP23.

Control Panel

Çëåêôñéêïß ðßíáêåò
Στα συνηθισµένα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θαλάσσης
υπάρχουν µόνο πίνακες προστασίας και όχι πίνακες ελέγχου
της τάσης και εντολής αυτόµατης µεταγωγής. Οι πίνακες
προστασίας εδράζουν σε ειδική αντικραδασµική βάση.

Ðñïóôáóßåò çëåêôñéêïý ðßíáêá
Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θαλάσσης προστατεύεται από
υπερστροφία, χαµηλή πίεση λαδιού και υψηλή θερµοκρασία
νερού, µε τη χρήση της βασικής ηλεκτρονικής πλακέτας, στην
έκδοση (M.C.P.)

ÐáñÜëëçëç ëåéôïõñãßá
∆ύο ή και περισσότερα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη µπορούν να
λειτουργήσουν παράλληλα µε χρήση κιτ παράλληλης
λειτουργίας, το οποίο τοποθετείται µέσα στον ηλεκτρικό
πίνακα.

Ðñüóèåôá

There's no control panel in normal marine generating sets.
Marine emergency generating sets has protection control panel
on common base by shock absorbing equipment.

Protection function
There are over-limit alarming for speed, oil pressure and coolwater temperature, using the limited electronic protection
devise, in M.C.P. edition.

Parallel function
Two and more normal marine generating sets can transfer
loading without stoping, and can function in parallel way.

Extras

Πίνακες πλήρους αυτοµατισµού (ACP+LTS) ή απλοί
αυτόµατοι πίνακες (AMF) ή χειροκίνητοι πίνακες (MCP)
µπορούν να κατασκευαστούν ανάλογα µε την εκάστοτε
ζήτηση, (πολλαπλές προστασίες, µεγάλο εύρος ρυθµίσεων,
ποικιλία λειτουργιών).

Automatic (ACP+LTS) or automatic (AMF) or manual (MCP)
electric panel can be supplied according to the customer's
requirements (multi protection-adjustment-parameters
function).

Continuous output

Óõíå÷Þò éó÷ýò
Η συνεχής ισχύς είναι η ισχύς στην οποία το ηλεκτροπαραγωγό
ζεύγος µπορεί να λειτουργεί συνεχόµενα κάτω από συνθήκες
µεταβλητού φορτίου. Στην ισχύ αυτή επιτρέπεται
υπερφόρτωση 10% για 1 ώρα κάθε 12 ώρες. Κατόπιν αιτήσεως
µπορούν να κατασκευαστούν ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη µε
συχνότητα 60Ηz ή ζεύγη που εκκινούνται µε πεπιεσµένο αέρα.

The output at which the generating set runs continually under
fluctuant load. Overloading of 10% is permitted for 1 hour
every 12 hours. 60Ηz generating set and air starting generating
set can be supplied according to the customer's requirements.

Standby output

ÅöåäñéêÞ éó÷ýò
Η εφεδρική ισχύς είναι η ισχύς στην οποία το
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος µπορεί να λειτουργεί συνεχόµενα
κάτω από συνθήκες µεταβλητού φορτίου, χωρίς να επιτρέπεται
υπερφόρτωση. Η ισχύς αυτή µπορεί να εφαρµόζεται για 1 ώρα
κάθε 12 ώρες, έως 500 ώρες /έτος.
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Stamford, Mecc Alte, Marelli, Syncro, Leroy Somer, Marathon
generator, brush less with A.V.R., insulation grade H and
protection degrees IP23.

The output at which the generating set runs continually under
fluctuant load at emergency. Over-loading is not permitted at
this output.This power is permitted for 1 hour every 12 hours,
with maximum 500 hours/year.

CERTIFICATION

SERVICE

Producton sites according to ISO 9001 directions

After sales service world wide.
12 months warranty.
All the gensets are completly
tested before dispatch.

CONFORMS
TO THE EUROPEAN
SAFETY RULES

H

W

L

ÅíäåéêôéêÝò äéáóôÜóåéò & âÜñç ÁÍÏÉ×ÔÙÍ Ç/Æ ÈÁËÁÓÓÇÓ
ÌïíôÝëï
M125A4/176C M150A4/176C M180A4/211C M200A4/255C M225A4/315C M250A4/315C M300A4/353C
ÄéáóôÜóåéò
[L] Μήκος (mm)

2.400

2.400

2.450

2.450

2.500

2.500

2.600

[W] Πλάτος (mm)

900

900

1.000

1.000

1.100

1.100

1.100

[H] Ύψος (mm)

1.400

1.450

1.450

1.500

1.500

1.500

1.650

1.700

1.780

1.800

1.900

2.100

2.100

2.400

Βάρος (kg)

Indicated dimensions & weights of MARINE OPEN GENSETS
Dimensions

Ìïdel

M125A4/176C M150A4/176C M180A4/211C M200A4/255C M225A4/315C M250A4/315C M300A4/353C

[L] Length (mm)

2.400

2.400

2.450

2.450

2.500

2.500

2.600

[W] Width (mm)

900

900

1.000

1.000

1.100

1.100

1.100

[H] Height (mm)

1.400

1.450

1.450

1.500

1.500

1.500

1.650

1.700

1.780

1.800

1.900

2.100

2.100

2.400

Weight (kg)

ÁðáéôÞóåéò ÅãêáôÜóôáóçò H/Z ÈÁËÁÓÓÇÓ
1. Η επιφάνεια τοποθέτησης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους πρέπει να είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένη.
2. Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θαλάσσης πρέπει να στερεώνονται µε βίδες στο πάτωµα του σκάφους το οποίο θα πρέπει να είναι στέρεο και
απόλυτα επίπεδο. Απαγορεύεται η ηλεκτροσυγκόλληση της βάσης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο µηχανοστάσιο του σκάφους.
3. Ο χώρος εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει επαρκή εξαερισµό.
4. Η εσωτερική διάµετρος της σωλήνας προσαγωγής θαλασσινού νερού πρέπει να είναι µεγαλύτερη από Φ45. Οι σύνδεσµοι µεταξύ του
κινητήρα και της σωλήνας προσαγωγής θαλασσινού νερού πρέπει να είναι ελαστικοί και όχι άκαµπτοι.
5. Η εσωτερική διάµετρος της σωλήνας απαγωγής των καυσαερίων πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα µέγεθος µεγαλύτερη (σε ίντσες), από την
διάµετρο εξόδου της πολλαπλής εξαγωγής του πετρελαιοκινητήρα και για µέγιστη απόσταση σωλήνας έως 10m. Ο αριθµός των καµπύλων δεν
θα πρέπει να ξεπερνάει τις τρεις (3) και η κλίση τους να µην είναι µικρότερη από 900.
6. Οι σωλήνες απαγωγής των καυσαερίων θα πρέπει να φέρουν ειδικό αντικραδασµικό τεµάχιο για την προστασία τόσο του σιγαστήρα
καυσαερίων όσο και του τούρµπο από αξονικές και ακτινικές τάσεις.

Instalation Requirement of MARINE GENSETS
1. Requirement for seat: the surface of seat to install generating sets sould be rather flat.
2. Marine generating sets should be fastened with bolts on the base which is strong and horizontal. It is forbidden to weld the seat of generating set
to the genset support in the engine room of the ship.
3. The engine room should be properly ventilated.
4. Inner diameter of sea water pipes should be over 45mm. Connection between engine and sea water pipes should use tubes instead of rigid
connections.
5. The inner diameter of the exhaust pipe of generating set should be at least one size bigger (in inches) than the diameter of the engine exhaust
pipe. Syphons should not be over three, and the angle of syphon should not be less that 90 degrees. The exhaust pipe should have support or
hoisting frame.
6. Exhaust pipes should have A-V mounts to protect silencer and turbocharger from vibrations.

CERTIFICATION

SERVICE

Producton sites according to ISO 9001 directions

After sales service world wide.
12 months warranty.
All the gensets are completly
tested before dispatch.

CONFORMS
TO THE EUROPEAN
SAFETY RULES
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Ç×ÏÌÏÍÙÌÅÍÁ ÇËÅÊÔÑÏÐÁÑÁÃÙÃÁ ÆÅÕÃÇ
Ç÷ïìïíùìÝíá ÇëåêôñïðáñáãùãÜ Æåýãç ÎÇÑÁÓ & ÈÁËÁÓÓÇÓ
Τα ηχοµονωτικά καλύµµατα κατασκευάζονται από χάλυβα υψηλής ποιότητας και αποτελούνται από
ειδικά ηχοµονωτικά υλικά τα οποία µειώνουν το επίπεδο θορύβου στο ελάχιστο. Υψηλής απόδοσης
σιγαστήρες εξάτµισης µειώνουν τον θόρυβο επιτρέποντας την λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών
ζευγών σε περιοχές µε ευαισθησία στον υψηλό θόρυβο. Ειδικές αντικραδασµικές βάσεις απορροφούν τον
θόρυβο που προκαλείται λόγω κραδασµών. Η χαµηλή στάθµη θορύβου σε συνδυασµό µε τους χαµηλούς
ρύπους καυσαερίων (EURO II) και τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας (δυνατότητα κλειδώµατος των
ηχοπετασµάτων, αλεξίπυρη κατασκευή) καθιστούν τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ιδανικά για εγκατάσταση
σε δηµόσιους χώρους (νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, supermarkets, εστιατόρια) και σε βιοµηχανικές
εφαρµογές. Η επιτυγχανόµενη ακουστική πίεση στα 7m είναι 74 dB(A), στην βασική έκδοση. Για
χαµηλότερη στάθµη θορύβου παρακαλούµε απευθυνθείτε στην εταιρία µας.

Soundproof LAND & MARINE Generating Sets
Soundproof canopy built in high quality steel and sound attenuating material reduces noise emissions a to a
minimum. Highly efficient silencer reduces noise emissions for sensitive locations operating. Antivibration isolators ensure α vibration free standing of the generating set. Low noise emissions, conformity
to gas emission laws and high security (lockable panels, fireproof canopy) make these sets ideal for any
public (hospitals, hotels, supermarkets, restaurants) or industrial application. The sound pressure at 7m is
74 dB(A), in standard version. For lower sound level, under request.
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ÌåãÜëç áõôïíïìßá

Áîéïðéóôßá

ÁóöÜëåéá

Eõêïëßá ÷ñÞóçò

Η δυνατότητα επέκτασης της
ε ν σ ω µ α τ ο µ έ ν η ς δ ε ξα µ ε ν ή ς
καυσίµου στην βάση του Η/Ζ,
παρέχει ακόµη µεγαλύτερη
αυτονοµία. Η χωρητικότητα της
ενσωµατοµένης δεξαµενής στη
βασική έκδοση, παρέχει αυτονοµία
καυσίµου τουλάχιστον οκτώ (8)
ωρών σε πλήρες φορτίο.

Ο πετρελαιοκινητήρας και η
γεννήτρια εξασφαλίζουν µία
σταθερή, υψηλής ποιότητας
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος
κατάλληλο για την κάλυψη
πληθώρας εφαρµογών.

Τα Η/Ζ προστατεύονται κατά της
χρήσης τους από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα, ελαχιστοποιόντας έτσι την πιθανότητα
ζηµίας τους λόγω εσφαλµένης
λειτουργίας.

Ο νέος σχεδιασµός δίνει εύκολη
πρόσβαση για εργασίες
συντήρησης και επισκευής.

Large autonomy

Reliability

Security

Easier to use

Extended fuel capacity means
continuous performance. Standard
fuel tank gives at least 8 hours of
autonomy under full load
conditions.

Engine and alternator ensure a
constant, high quality power supply
for the most demanding
applications.

Gensets are safeguarded against
unauthorised use and minimise the
potential of accidental damage.

New design gives easy access for
maintenance and repair work.

CERTIFICATION

SERVICE

Producton sites according to ISO 9001 directions

After sales service world wide.
12 months warranty.
All the gensets are completly
tested before dispatch.

CONFORMS
TO THE EUROPEAN
SAFETY RULES

ÅíäåéêôéêÝò äéáóôÜóåéò & âÜñç Ç×ÏÌÏÍÙÌÅÍÙÍ Ç/Æ ÎÇÑÁÓ
ÌïíôÝëï
M125A4/176 M150A4/176 M180A4/211 M200A4/255 M225A4/315 M250A4/315 M300A4/353
ÄéáóôÜóåéò
[L] Μήκος (mm)

3.200

3.200

3.400

3.700

3.700

3.700

3.700

[W] Πλάτος (mm)

1.000

1.000

1.250

1.300

1.300

1.300

1.300

[H] Ύψος (mm)

1.750

1.750

1.850

1.900

1.900

1.900

1.900

2.300

2.350

2.960

3.060

3.170

3.580

3.860

Βάρος (kg)

Indicated dimensions & weights of SOUNDPROOF LAND GENSETS
Dimensions

Ìïdel

M125A4/176 M150A4/176 M180A4/211 M200A4/255 M225A4/315 M250A4/315 M300A4/353

[L] Length (mm)

3.200

3.200

3.400

3.700

3.700

3.700

3.700

[W] Width (mm)

1.000

1.000

1.250

1.300

1.300

1.300

1.300

[H] Height (mm)

1.750

1.750

1.850

1.900

1.900

1.900

1.900

2.300

2.350

2.960

3.060

3.170

3.580

3.860

Weight (kg)

H

L

W

ÅíäåéêôéêÝò äéáóôÜóåéò & âÜñç Ç×ÏÌÏÍÙÌÅÍÙÍ Ç/Æ ÈÁËÁÓÓÇÓ
ÌïíôÝëï
M125A4/176C M150A4/176C M180A4/211C M200A4/255C M225A4/315C M250A4/315C M300A4/353C
ÄéáóôÜóåéò
[L] Μήκος (mm)

2.800

2.800

2.900

2.900

2.950

3.000

3.100

[W] Πλάτος (mm)

1.000

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

1.300

[H] Ύψος (mm)

1.600

1.600

1.650

1.700

1.700

1.700

1.850

2.100

2.230

2.350

2.400

2.600

2.700

3.100

Βάρος (kg)

Indicated dimensions & weights of MARINE SOUNDPROOF GENSETS
Dimensions

Ìïdel

M125A4/176C M150A4/176C M180A4/211C M200A4/255C M225A4/315C M250A4/315C M300A4/353C

[L] Length (mm)

2.800

2.800

2.900

2.900

2.950

3.000

3.100

[W] Width (mm)

1.000

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

1.300

[H] Height (mm)

1.600

1.600

1.650

1.700

1.700

1.700

1.850

2.100

2.230

2.350

2.400

2.600

2.700

3.100

Weight (kg)

CERTIFICATION

SERVICE

Producton sites according to ISO 9001 directions

After sales service world wide.
12 months warranty.
All the gensets are completly
tested before dispatch.

CONFORMS
TO THE EUROPEAN
SAFETY RULES
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ÅãêáôÜóôáóç / Installation

Ðüñôá ìå ðåñóßäåò

Êþíïò
åîáãùãÞò
áÝñá
öýëëï öåëïý
âÜóç áðü óêõñüäåìá

Êþíïò
åîáãùãÞò
áÝñá

1.000

<1.000

1.000

Ðåñóßäá åîáãùãÞò áÝñá

1000

100

Ðåñóßäá åéóáãùãÞò áÝñá

1.000

1.000

ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ - INSTALLATION

*ÄéáóôÜóåéò óå mm

ÁðáéôÞóåéò åãêáôÜóôáóçò
1. Το παραπάνω σχέδιο δίνει τις ελάχιστες διαστάσεις τοποθέτησης Η/Ζ εντός στεγασµένου χώρου.
2. Το πάτωµα του δωµατίου εγκατάστασης πρέπει να είναι σκληρό και επίπεδο µε επικάλυψη σκυροδέµατος
πάχους το λιγότερο 200mm.
3. Κατά την κατασκευή του δωµατίου εγκατάστασης πρέπει να προβλεφθεί η τοποθέτηση ειδικών µεταλλικών
δοκών ανάρτησης και µετακίνησης του Η/Ζ.
4. Το δωµατίο εγκατάστασης πρέπει να διαθέτει επαρκή εξαερισµό και το πάτωµα πρέπει να είναι επίπεδο και
αντιολισθητικό.
5. Η εσωτερική διάµετρος της σωλήνας απαγωγής των καυσαερίων πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα µέγεθος
µεγαλύτερο (σε ίντσες) από τη διάµετρο εξόδου της πολλαπλής εξαγωγής του πετρελαιοκινητήρα και για
µέγιστη απόσταση σωλήνας έως 10m. Ο αριθµός των καµπυλών δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις τρεις (3) και η
κλίση τους να µην είναι µικρότερη από 900
6. Το δωµατίο εγκατάστασης πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστηµα πυρόσβεσης.

Technical Requirement
1. The figure above is the least dimension, customers can enlarge it according to their own occasion.
2. The floor of the engine room should be hard and flat, and should be covered by at least 200mm thick concrete.
3. When building engine room, suspended steel beam should be preset in the roof of the room for repairing
activities.
4. The engine room should have properly ventilation, and the floor should be flat and protected from sliding.
5. The inner diameter of the exhaust pipe of generating set should be at least one size bigger (in inches) than the
diameter of the engine exhaust pipe. Syphons should not be over three, and the angle of syphon should not be
less that 90 degrees. The exhaust pipe should have support or hoisting frame.
6. There must be fire fighting equipments in the engine room.
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