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Benzínový záložní zdroj HONDA TP 15 H AVR s
automatikou startu
Na námi prodávané typy strojů značky HONDA provádíme autorizovaný servis s dodávkou náhradních dílů.
Na námi prodané stroje nabízíme slevu 10% na pozáruční servisní práce.
Elektrocentrály HONDA patří k celosvětově vyhledávaným strojům pro zajištění dodávky elektrické energie. Centrála
HONDA vás překvapí svým výkonem, jednoduchým a spolehlivým startováním v jakýchkoli podmínkách, snadnou údržbou
a především dlouhou provozuschopností. Jednoduše vás přesvědčí o vaší správné volbě.rávné volbě.
Elektrocentrála HONDA TP 15 H AVR s automatickou jednotkou je konstruována jako záložní zdroj s
automatickým startem v případě výpadku elektrické energie ze sítě. Elektrocentrála je vybavena
automatickou regulací napětí AVR.
Záložní elektrocentrála je vybavena automatickou jednotkou s mechanickými stýkači, které automaticky přepojí
zálohované elektrické okruhy ze sítě na generátor. Jednotka sama testuje připravenost elektrocentrály v pravidelných
intervalech (1x za týden nebo 14 dní) a zajišťuje tak bezproblémový chod.
Záložní zdroj je dodáván jako kompletní balíček určený pouze k připojení k rozvaděči.
K elektrocentrále je dodáván transportní podvozek ZDARMA.

Technické parametry
maximální výkon (400 V / 230 V)
15,0 / 8,0 kVA
provozní výkon (400 V / 230 V)
14,0 / 7,2 kVA
jmenovitý proud (400 V / 230 V)
20,5 / 31,0 A
napětí / frekvence
400 / 230 / 50 V / Hz
účiník (230 V)
0,8 (1) regulace napětí
AVR motor HONDA GX 690
16,6 / 22,3 kW / HP
startování
elektrické
objem palivové nádrže
20 l
max. spotřeba paliva
5,4 l/hod.
elektrické krytí
IP23 tepelná pojistka
ano olejový hlídač
ano garantovaná hlučnost (A)
97 dB (A)
rozměry DxŠxV
1.080x580x580 mm
hmotnost
146 kg

Charakteristika a přednosti
• spolehlivý záložní zdroj energie s plně automatickým
startem
• robustní rámová konstrukce
• profesionální motor HONDA s dlouhou životností
• vysoký výkon při minimálních provozních nákladech
• nenáročnost na údržbu
• odolný alternátor odolný vůči přetížení
• regulace napětí AVR
• široká škála použití - jako záložní zdroj firem, skladů,
servroven, rodinných domů, výtahů apod.

Ceníková cena:

148.752,- Kč
(179.990,- s DPH)

Dostupnost:

do týdne
DOPRAVA ZDARMA

Automatická elektrocentrála je kompletně sestavena, zapojena a připravena pouze k připojení k hlavnímu rozvaděči nebo
k zálohovaným okruhům.
V uvedených cenách je zahrnuta doprava a zaškolení obsluhy.
Na elektrocentrály HONDA je poskytována záruka 24 měsíců.
Prodloužená záruka 5 let při pravidelné roční prohlídce.
Na námi dodaný stroj provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s rychlou dodávkou náhradních dílů.
Jsme autorizovaným servisem strojů a motorů HONDA.
Na námi prodané stroje poskytujeme slevu na pozáruční servis 10%.

