*شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام*
«مشخصات فنی»
مشخصات فني ديزل ژنراتور 750کیلو ولت آمپر
ديزل ژنراتور با برند ولوو) (VOLVOطبق مشخصات ذيل می باشد.

الف -موتور ديزل :
 -1داراي دور موتور با سرعت  1500دور در دقيقه
 -2داراي سيستم كامل خنك كننده موتور بوسيله آب
 -3چهار زمانه
 -4فيلترهاي آب و روغن از نوع خشك
 -5داراي گاورنر الكترونيكی
 -6داراي توربوشارژ و افتركولر *
 -7داراي هيتر براي آب رادياتور *
 -8سيستم تزريق سوخت انژكتوري
 -9داراي سيستم استارت الكتريكی  24ولت  ( DCحداقل  3بار استارت پشت سر هم و بعد از آن اعالم آژير) *
 -10داراي لرزه گير بين موتور و شاسی و براي اگزوز
 -11تامين رك متناسب و كابل هاي اتصال مربوط به باطريها *
-12ديزل بايد داراي سنسورهاي الكتريكی درجه حرارت آب ،سطح آب  ،دماي روغن و فشاار روغان كاه دو حالات آورم و
 Shot downعمل نموده را دارا باشد.
 -13ديزل بايد جعبه اتصاوت الكتريكی جهت متصل نمودن كابلهاي فرمان به ترمينالهاي مربوطه را دارا باشد.
 -14ديزل بايد داراي سيستم كامل صدا خفه كن بوده و كليه ملزومات مورد نياز از قبيل منبع اگزوز ،لوله اگزوز ،فلنچ ها ،زاناو
و متعلقات ،واشر نسوز  ،پيچ مهره ،بستهاي متناسب با لو له و منبع  ،دمپر ،نقشه ها و ديتيال نصاب سيساتم اگزوسات و بطاور
كامل ارايه گردد و تمامی تجهيزات از نوع مقاوم در برابر پوسيدگی باشد .
 -15ديزل بايد داراي ترموستات آب باشد.
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 -16د يزل داراي سيستم كامل سوخت رسانی ( تانك سوخت روزانه با ظرفيت متناسب براي  8ساعت كار دائم براي بار كامل ،
كليه شيرآوت مورد نياز به همراه اتصاوت مربوطه ،پمپ برقی و دستی ،فلوتر سه سطحی ،لولاه هااي ساياه انتقاال ساوخت
براي يك موتورخانه استاندارد و نقشه ها و ديتيل نصب سيستم سوخت رسانی باشد.
 -17كليه تجهيزات ( فيلتر هوا ،لوله خروجی كارتر ،پمپ تخليه روغن و  )...بايد طاوري طراحای گاردد كاه در هنماام متصال
نمودن سيم بكسل به منظور جابجايی و حمل به هيچيك از تجهيزات و لوازم ديزل آسيبی وارد نمردد .
 -18ديزل بايد داراي ظرف مدرج و قيف جداگانه جهت تعويض و يا اضافه نمودن آب ،روغن ،آب باطري همچنين آچار تعويض
فيلتر ،باشد .
 -19ديزل بايد داراي دوسري كامل سر باطري سربی بوده و ظرف گريس جهت جلوگيري از سولفاته شادن سار باطريهاا را باه
همراه داشته باشد .
-20كوپلينگ  ,كوپله انجام شده بايد استاندارد بوده و مدارك آن به همراه هر دستماه ديزل ارائه گردد .
 -21ديزل بايد داراي سيستم هيترپيش گرمكن مدار آب به صورت اتوماتيك باشد *.

ملحقات ديزل ژنراتور کامل :
سر باطري و كابل هاي اتصال – سيم كشی كامل موتور – كابل هاي قدرت مابين آلترناتور و تابلو ديزل– شاسی باك دار باا
حجم سوخت روزانه حدود  8ساعت كار – لرزه گير زير ژنراتور و موتور – منبع اگزوز دو جداره ( صدا خفه كن )  -كلياه
اتصاوت از توربو شارژ تا منبع اگزوز و پايه هاي نمهدارنده – لرزه گير اگزوز –
تبصره  :دستورالعمل حمل و نقل بايد توسط برچسب در محل مناسب و در معرض ديد بر روي ديزل قارار گيارد و نقااطی كاه
بايد قالب به آن متصل گردد كامالً بطور واضح با رنگ متفاوت مشخص گردد .

ب -ژنراتور
ژنراتور مذكور شامل قطعاات و ملحقاات جاانبی آن ،سااخت يكای از برنادهاي مكالتاه( )Meccalteاصال ايتالياا -ماارلی
( )Marelliاصل ايتاليا باشد.
داراي مشخصات فنی :
 -1قدرت خروجی با توان 750كيلو ولت آمپر
 -2داراي ضريب قدرت  0,8با تاخير فاز
 -3فركانس  50هرتز
 -4خروجی ولتاژ  230/400سه فاز و چهار سيمه
 -5ازنوع بدون زغال
 -6داراي رگووتور تمام اتوماتيك حداكثر با قابليت تنظيم ولتاژ ( )± 2/5درصد از حالت بدون بار تا بار كامل
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 -7با كالس عايقی H
 -8داراي تابلو كنترل  PLCبا درجه حفاظت فيزيكی  IP 44به منظور نمايش آمپار ،ولتااژ ،فركاانس ،تاوان خروجای،
دورموتور ،ساعت كاركرد ،ضريب قدرت ،شمارش تعداد استارت ،آورم براي دماي آب ،دماي روغن ،سطح آب
رادياتور ،فشاارروغن ،ميازان روغان ،ميازان شاارژ بااطري و ميازان ساوخت ،داراي كاارت شاارژباطري فابرياك
كارخانه ،داراي قطع كننده اضطراري فشار پايين روغن – دماي باوي روغن – دمااي بااوي آب موتاور – نوساان
فركانس – فشار پايين سوخت – سرعت – دور باوي موتور – باو يا پايين بودن ولتاژ در سه فااز – قابليات برناماه
ريزي براي ورودي و خروجی ها – كنترل كليد برق شبكه و برق ژنراتور هماراه كنتارل وضاعيت كليادها و تاايمر
برگشت – مدار ولتاژ دينام و باطري*
 -9امكان استارت اتوماتيك ديزل بعد از قطع برق شهر *
 -10ايجاد وضعيت آورم در تغييرات ميزان و فشار روغن
 -11ثبت تمامی آورم هاي بهمراه ساعت اعالن آن *
 -12داراي سيستم اتوماتيك كاهش سطح روغن *
 -13سيستم كنترل هوشمند درحال كار *
 -14رله ديجيتالی قابل تنظيم ولتاژ ژنراتور*
 -15شارژ باطري برقی اتوماتيك*
 -16ژنراتور بايد توانايی پاسخ گويی به بارهاي ضربهاي تريستوري را دارا باشد *.

سنسورها :
سنسور فشار روغن – سنسور خنك كن روغن – سنسور قطع كن موتور در اثر فشار روغان – سنساور درجاه آب – سنساور
قطع كن موتور در اثر افزايش دماي آب موتور

آالرم های اصلي :
حداكثر ولتاژ اصلی – حداقل ولتاژ اصلی – حداكثر فركانس اصلی – حداقل فركانس اصلی – خطاي توالی فازها – خطااي
قدرت اصلی – خطاي سوئيچ كنتاكتور اصلی

آالرم های موتور * :
فشار روغن پايين – شارژ باتري – خطاي استارت – ميزان كام آب راديااتور – ذخياره ساوخت – سارعت بااوي موتاور –
سرعت پايين موتور – ولتاژ پايين باتري – دماي كولنت باو – فشار روغن پايين – خاموشی ناخواسته – دماي پايين موتور –
افت ولتاژ – قطع اضطراري

آالرم های ژنراتور * :
اضافه بار – ولتاژ غير هممن – ولتاژ باو – ولتاژ پايين – فركانس باو – پايين – بار اضافی – اتصال كوتاه – عدم تقارن در فازها

تست دستگاه و آموزش کاربری :
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ديزل ژنراتور بايستی درمحل تحويل فروشنده و در حضور كارشناسان فنی شركت خريدار توسط فروشانده و باه وسايله دساتماه
مربوطه انجام گردد .
آموزش كاربري جهت افراد فنی خريدار در محل خريدار بصورت رايمان انجام گيرد .

حمل و نصب :
هزينه حمل و نصب در محل خريدار بعهده فروشنده ميباشد .
راه اندازي در محل خريدار يك بار به صورت رايمان انجام پذيرد.

گارانتي:
موتور ژنراتوراز تاريخ تحويل به مدت  6ماه يا  1800ساعت كاركرد ( هر كدام كه زودتر به پاياان رساد ) داراي گاارانتی
باشد اين مدت از زمان تحويل موقت محاسبه خواهدشد .

