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Agregaty prądotwórcze Honda
Benzynowe agregaty prdotwórcze znane s
od lat. Umoliwiaj wytwarzanie prdu
niezalenie od istniejcej infrastruktury
energetycznej. Wspóczenie tym urzdzeniom
stawiane s wysokie, aczkolwiek zrónicowane
wymagania, czego efektem jest powstanie
specjalizowanych agregatów, zoptymalizowanych
do okrelonych zada. Dlatego japoska Honda
ma w swojej ofercie trzy typoszeregi tych
urzdze, które pokrywaj due spectrum
zastosowa: od potrzeb gospodarstw domowych
po aplikacje przemysowe i przeznaczone
dla budownictwa czy sub ratowniczych.

M

nogo moliwych zastosowa spowodowaa bardzo dalekie zrónicowanie agregatów prdotwórczych. Trudno obecnie wyobrazi sobie zadanie, dla
którego nie mona byoby znale odpowiedniego zespou generujcego napi cie, dostosowanego do niego zarówno
pod wzgl dem jakoci oraz
w a r-

toci
nat enia prdu, jak
i gabarytów czy
emitowanego haasu. Prezentujc agregaty Hondy, zaczniemy od serii prawdziwie kompaktowych innowacyjnych
generatorów jednofazowych: EX7, EUl0i,
EU20i, oraz nieco wi kszych: EU26i i
EU30iS. S to urzdzenia lekkie, ciche,
ekonomiczne, wysoce zaawansowane
technicznie, dzi ki czemu oferowane
s przede wszystkim jako agregaty turystyczne. Wyposaono je w ukady Eco
Throttle, inwerter, szybkoobrotowe i
wielopolowe prdnice, wyjcie prdu
staego 12V. Ukad Eco Throttle reguluje obroty silnika w zalenoci od wielkoci obcienia. Jako jedyne na rynku
posiadaj moliwo równolegego poczenia dwóch agregatów tego samego
typu w celu podwojenia mocy wyjciowej. Synchronizacja ich pracy przebiega
automatycznie. Wyjcie prdu staego
umoliwia np. adowanie akumulatorów

samochodowych. Agregaty te nadaj si
do zasilania urzdze czuych na jako
prdu, np. komputerów, elektronicznych
wzmacniaczy itp. Warto tu wspomnie,
e nap dzane s silnikami 4-suwowymi
Hondy o pojemnoci od 50 ccm (EX7)
do 196 ccm (EU30iS). Ich nowoczesna,
specjalnie zaprojektowana obudowa
skutecznie ogranicza emisj haasu do
bardzo niskiego poziomu. Najmniejszy z oferowanych agregatów (EX7) wyposaony
jest w cyklo-konwerterow stabilizacj napi cia,
natomiast pozostae wymienione modele posiadaj mikroprocesorowy ukad
inwerterowy zapewniajcy
absolutnie minimalne znieksztacenia
amplitudy,
dzi ki czemu generowany
prd ma bardzo dobr charakterystyk .
Dla klientów wymagajcych nowoczesnej i
przyjaznej dla rodowiska technologii stworzono
dwie wszechstronne konstrukcje: EM 4500CX/CXS i
EM5500CX/CXS. Ich nominalna moc
wynosi odpowiednio 4,5 i 5,5
kVA. Standardowo wyposaone s w stabilizacj prdu typu AVR, ponadto posiadaj due, 25-litrowe zbiorniki umoliwiajce bezobsugow prac
przez
niemal 10 godzin. Seria EM oferowana
jest w wersji z automatyk gwarantujc samozaczanie agregatu podczas zaniku napi cia w sieci. Dzi ki posiadaniu
tych waciwoci mog one suy jako
zabezpieczenie przed przerw w dostawie energii elektrycznej tych odbiorców,
których zapotrzebowanie na moc nie
przekracza 5,5 kVA. Nalece do tej serii modele EM50iS i EM70iS to prawdziwe
maszyny XXI wieku, korzystajce z najnowoczeniejszych technologii na rynku.
S one niewtpliwym ukonem Hondy w
stron klientów, którzy nie lubi kompromisów technicznych. Urzdzenia te
wyposaono w szybkoobrotowe prdnice oraz elektroniczny ukad inwertera,
zapewniajcy doskonale stabilizowa-

ny prd. Badania jakoci prdu ukadu
agregat prdotwórczy serii EU, EM70iS,
sie elektroenergetyczna wykazay, e
wspóczynnik znieksztacenia sinusoidy
THD jest

mniejszy
w
agregacie.
Oznacza to,
e
jakoci
prdów generowanych
przez badane agregaty
s lepsze od tych, które
pochodz z sieci energetycznej.
Agregaty EM50iS i EM70iS to bardzo profesjonalne urzdzenia przeznaczone do
zasilania urzdze cyfrowych, i same
równie nale do tej grupy, gdy maj
mikroprocesorowe sterowanie z i-Monitorem, czyli przyjaznym dla uytkowników interfejsem na wywietlaczu LCD.
Ukad podaje tak uyteczne dane, jak:
aktualnie generowan moc, pr dko
obrotow silnika, napi cie baterii, cakowit liczb godzin pracy agregatu.
Informuje take o ewentualnej awarii
urzdzenia, gdy ma system autodiagnostyki dbajcy o prawidow eksploatacj
tych urzdze. Warto tu wspomnie, e
w agregatach EM50iS i EM70iS zastosowano szybkoobrotow, wielopolow
prdnic , w wyniku czego zmniejszono
gabaryty tych urzdze, a take elektroniczny regulator obrotów Eco Throttle. To inteligentne rozwizanie znacznie zmniejsza apetyt silnika na benzyn ,
dzi ki czemu moemy tymi urzdzenia
pracowa nawet dwa razy duej ni ich
odpowiednikami mniej zaawansowanymi technicznie. S one take dwa razy
lejsze, mniejsze i cichsze od maszyn
konkurencyjnych. W agregatach tych nie
zabrako budzcych zaufanie rozwiza
praktycznych, np. specjalnie uksztatowanej przedniej cz ci ramy i duych
kóek uatwiajcych transport urzdze.

Ich ergonomiczny uchwyt w ksztacie
litery „H” peni dwie funkcje: transportow oraz osania przedni cz  urzdzenia.
Agregaty prdotwórcze Honda serii EC
przeznaczone s do profesjonalnych
prac na placach budowlanych
i do robót drogowych.
Mowa tu o modelach EC (2200,
4000, 6000) i
ECM2800. S to
je d n ofa z o we agregaty nap dzane silnikami
o mocy od 5,5
KM do 13 KM.
Maj mocn i
zwart budow
w metalowej ramie,
dzi ki czemu
odznac zaj
si
wysokim
stopniem
w y tr z ymaoci na trudne
warunki uytkowania. Seryjne
wyposaenie
w alarm olejowy zapewnia nam ich
bezstresow eksploatacj . Rozwini ciem technicznym tych

agregatów jest model ECMT6500, który generuje prd
trójfazowy. Wyposaono go seryjnie w kóka
i rczki transportowe,
licznik
motogodzin
oraz duy 25-litrowy zbiornik paliwa,
b dce opcjonalnym
wyposaeniem prostszych modeli. Jeszcze
bardziej zaawansowan technicznie jego modyfikacj jest ECT6500P
posiadajcy równie elektroniczn
stabilizacj napi cia AVR i stopie
ochrony IP54 (standard IP23). Moc
maksymalna agregatów ECT wynosi 7
kVA, wi c jednoczesna praca kilkoma
elektronarz dziami nie stanowi dla
nich wi kszego problemu.

Uzupenieniem oferty generatorów serii EC jest grupa jednofazowych agregatów serii EA, której producentem
jest Aries Power Equipment. Dost pne
modele oznaczono jako: EA2000IP54 (2
kVA), EA2600 (2,6 kVA), EA3000 (3 kVA),
EA5500 (5,5 kVA), EA6900T (trójfazowy
ze stabilizacj napi cia AVR). W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów na
przeomie marca i kwietnia tego roku w
sprzeday pojawi si agregat EA39L wyposaony standardowo w powi kszony zbiornik o pojemnoci 18 litrów, kóka i rczki.
Systematycznie zwi ksza si popyt na
agregaty wyposaone w automatyk i
due zespoy zasilania. Firma Aries Power
Equipment, przedstawiciel na polskim
rynku Hondy MOTOR w zakresie maszyn
i urzdze, bezporednio i kompleksowo
obsuguje m.in. takich klientów, jak: Telewizja Polska, Polsat i TVN, jednostki wojskowe, stray poarnej oraz granicznej.
Honda ma wieloletnie dowiadczenie w
budowie agregatów prdotwórczych. Reagujc na potrzeby rynku, stale je rozwija
i udoskonala. Gwarantuje wi c najwysz
jako i zaawansowanie technicznie tych
urzdze.
Wzrastajce zapotrzebowanie na zespoy
prdotwórcze stymuluje powstawanie nowych produktów. Dlatego ju w tym roku

pojawi
si pod szyldem Aries Power Equipment
kolejne urzdzenia. B dzie to
m.in. jednofazowy agregat z duym 18litrowym zbiornikiem, obcinica trójfazowa wyposaona w ciekokrystaliczny
wywietlacz oraz inne urzdzenia oczekiwane na rynku.
J. Krzos, Marcin Wodzyński

Agregaty Europower
Aries Power Equipment jest take dystrybutorem belgijskich generatorów Europower. S to agregaty przeznaczone na place budowy, jedno- lub trójfazowe. W
wersji ze stabilizatorem napi cia doskonale wspópracuj z ukadem automatyki,
zapewniajc pewne zasilanie podczas zaniku prdu w sieci. Wyposaono je w
benzynowe silniki Hondy lub wysokopr ne Kubota. Wród tych urzdze znajduj si take agregaty spawalnicze i mobilne na przyczepach.

