
Stanowisko pomiarowe
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Rys. 6. Przebiegi napięcia agregatu EX 7: A) bieg 

jałowy, B) obciążenie 

A

B

Rys. 7. Przebiegi napięcia agregatu EU20i: A) bieg 

jałowy, B) obciążenie 

A

B

Rys. 8. Przebiegi napięcia dwóch agregatów EU20i po-

łączonych równolegle: A) bieg jałowy, B) obciążenie 

A

B

Rys. 9. Przebiegi napięcia agregatu EU30i: A) bieg 

jałowy, B) obciążenie – zapad napięcia 

A

B

Test agregatów prądot

Testowane agregaty są lekkie, ciche, eko-
nomiczne, wysoce zaawansowane tech-

nologicznie. Dlatego mogą być używane do 
zasilania elektroniki, a także wykorzystywa-
ne jako agregaty turystyczne. Wyposażono 
je w układy Eco Throttle, inwerter, szybko-
obrotowe i wielopolowe prądnice, wyjście 
napięcia stałego 12 V, które umożliwia np. 
ładowanie akumulatorów samochodowych. 
Układ Eco Throttle reguluje obroty silnika w 
zależności od wielkości obciążenia, co po-
woduje, że generatory zmniejszają zużycie 
paliwa, przez co mogą pracować nawet dwa 
razy dłużej. Jako jedyne na rynku posiadają 
możliwość równoległego połączenia dwóch 
agregatów tego samego typu w celu podwo-
jenia mocy wyjściowej. Synchronizacja ich 
pracy przebiega automatycznie.
Jak już wspominaliśmy, agregaty serii EU na-
dają się do zasilania urządzeń czułych na ja-
kość napięcia: komputerów stacjonarnych, 
laptopów, telewizorów LCD, wzmacniaczy 
elektronicznych itp. Napędzane są silnikami 
4-suwowymi Hondy o pojemności od 50 ccm 
(EX7) do 196 ccm (EU30iS). Ich nowoczesna, 
specjalnie zaprojektowana obudowa sku-
tecznie ogranicza emisję hałasu do bardzo 
niskiego poziomu. Najmniejszy z badanych 
agregatów EX7 wyposażony jest w cyklo-
konwerterową stabilizację napięcia, nato-

miast EU20i oraz EU30iS posiadają mikropro-
cesorowy układ inwerterowy zapewniający 
minimalne zniekształcenia napięcia, dzięki 
czemu generowany przebieg jest zbliżony 
do idealnej sinusoidy.
Jako kryterium oceny agregatów, podobnie 
jak we wcześniej przeprowadzonym teście, 
przyjęto wybrane wskaźniki jakości napięcia 
wyjściowego, przy czym zwrócono uwagę 
na kształt napięcia charakteryzowany m.in. 
przez współczynnik odkształcenia harmonicz-
nymi THD i odniesiono otrzymaną wartość do 
występujących w sieciach publicznych. Ba-
dań dokonano na Politechnice Radomskiej w 
Laboratorium Jakości i Użytkowania Energii 
Elektrycznej za pomocą mierników parame-
trów sieci Memobox, QWave oraz kompute-
rowego układu pomiarowego, wyposażonego 
w karty pomiarowe, pozwalające zarejestro-
wać kształt przebiegu napięcia.
Pierwszym badanym urządzeniem był 
najmniejszy agregat prądotwórczy Hondy 
oznaczony jako EX7. Agregat charaktery-
zuje: kompaktowa, walizkowa obudowa, 
mała waga (12 kg), niski poziom głośno-
ści wynoszący 83dB(A), wysoka jakość 
generowanego napięcia. THD napięcia w 
stanie bez obciążenia wynosi ok. 4-5%, co 
powoduje, że można wykorzystywać go 
jako agregat turystyczny.

Na rys. 1. przedstawiono przebiegi zmian 
wartości napięcia oraz prądu pobieranego 
przez urządzenia zasilane z agregatu: kom-
puter stacjonarny oraz odbiornik rezystan-
cyjny o mocy 800 W. Widoczny jest zapad 
napięcia w momencie załączenia kompute-
ra, co związane jest z chwilowym poborem 
prądu rzędu kilku amperów. Moc agregatu 
(maks. – 0,7 kW, nominalna – 0,6 kW) jest 
wystarczająca do załączenia komputera. Na 
rys. 2. przedstawiony został przebieg zapadu 
napięcia na zaciskach agregatu EX7 podczas 
załączenia komputera. Napięcie gwałtownie 
zmniejszyło się, by po kilkunastu milisekun-
dach powrócić do wartości ustalonej, gwa-
rantującej stabilną pracę komputera.
Agregat zasilany był również przez krótki czas 
odbiornikiem rezystancyjnym o mocy 800 W, 
czyli przekraczającej moc maksymalną. Na-
pięcie zmniejszyło się do ok. 180 V. Dalsze 
zwiększenie mocy obciążenia spowodowało 
zadziałanie zabezpieczenia przeciążeniowe-
go.
Kolejnym badanym agregatem był EU20i 
zarówno podczas pracy pojedynczej, jak i 
przy równoległej. Agregat ten, podobnie jak 
EX7, charakteryzuje: kompaktowa, walizko-
wa obudowa, mała waga (21 kg) przy mocy 
2 kW, wysoka jakość napięcia, możliwość 
równoległego połączenia dwóch agregatów 

w celu podwojenia mocy na wyjściu. Małe 
rozmiary, optymalna moc oraz niski poziom 
głośności sprawiły, że do rosnącego grona 
użytkowników agregatu EU20i należą m.in. 
stacje telewizyjne: TP, Polsat, TVN, Ochot-
nicza Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożar-
na, zespoły muzyczne. Najważniejszą cechą 
agregatu jest inwerterowa prądnica, dzięki 
której wytwarzane napięcie jest o sinusoi-
dalnym kształcie. Na rys. 3. przedstawiony 
został przebieg krzywej napięcia agregatu 
EU20i, dla której średnia wartość współ-

W 4. numerze „Gazety Narzędziowej” (kwiecień 2007) przedstawiliśmy wyniki testu 
agregatów prądotwórczych  (EC2200, EC4000, ECT6500, EA 3000) stosowanych m.in. 
do zasilania elektronarzędzi. W niniejszym artykule przedstawiamy wyniki badań 
kolejnych urządzeń zasilania rezerwowego Hondy. Do badań wybrano kompaktowe 
agregaty serii EU: modele EX7, EU20i oraz większy EU30iS.

Rys. 1. Zmiany napięcia wyjściowego agregatu 

EX7 i prądu pobieranego przez komputer i od-

biornik rezystancyjny

Rys. 2. Przebieg zapadu napięcia na zaciskach 

agregatu EX7 w czasie załączenia komputera

Rys.3. Przebieg krzywej napięcia agregatu EU 20i

Rys. 4. Zarejestrowane przebiegi na wyjściu rów-

nolegle pracujących agregatów EU20i (napięcie, 

prąd obciążenia, moc pozorna, współczynnik 

THD napięcia)

Rys. 5. Zarejestrowane przebiegi na wyjściu po-

jedynczo i równolegle pracujących agregatów 

EU30iS (napięcie, prąd obciążenia, moc czynna, 

współczynnik THD)

Dane techniczne agregatu Honda EU20i
Model EU20i 2,0kW 21kg 89dB(A)
Moc maks. 2 kW
Moc nom. 1,6 kW
Gniazda AC 2 x 230V
Gniazda DC 12V - 8A
LWA/stopień ochrony 89dB(A)
Rodzaj silnika GX100
Moc maks. 3 KM 
Rozruch ręczny
Długość (złożone rączki) 510 mm 
Szerokość 290 mm 
Wysokość (z kółkami) 425 mm 
Masa sucha 21 kg 
Zbiornik paliwa 4,1 l 
Czas pracy 10,5 h
Wyposażenie standardowe Zabezpieczenia olejowe silnika (oil-alert), zabez-

pieczenie magneto-termiczne prądnicy, wyjście 
prądu stałego, kontrolki: pracy, przeciążenia

Dodatkowe opcje Licznik motogodzin, woltomierz, przewody do łą-
czenia dwóch agregatów tej samej mocy, kable 

do ładowania akumulatora samochodowego

Dane techniczne agregatu Honda EX7
Model EX7 0,7kW 12kg 83dB(A)
Moc maks. 0,7 kW
Moc nom. 0,6 kW
Gniazda AC 1 x 230 V
Gniazda DC 12V - 6A
LWA/stopień ochrony 83dB(A)
Rodzaj silnika GXH50
Moc maks. 2,5 KM 
Rozruch ręczny
Długość (złożone rączki) 450 mm 
Szerokość 240 mm 
Wysokość (z kółkami) 380 mm 
Masa sucha 12 kg 
Zbiornik paliwa 2,3 l 
Czas pracy 4,5 h

Wyposażenie standardowe

Zabezpieczenia olejowe silnika (oil-alert), za-
bezpieczenie magneto-termiczne prądnicy, 
wyjście prądu stałego, kontrolki: pracy, prze-

ciążenia

Dodatkowe opcje Licznik motogodzin, woltomierz,  kable do ładowa-
nia akumulatora samochodowego

Agregat Honda EX7 podczas testuTest agregatu Honda EU20i
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czynnika THD podczas badań z różnego 
rodzaju obciążeniem wynosiła ok. 1,32%, a 
przy pracy równoległej 0,95%. Jest to zgod-
ne z tym, co podaje producent, a więc że 
jakość napięcia (jeżeli chodzi o jego kształt) 
jest lepsza niż w sieciach publicznych 230V, 
dla której THD waha się przykładowo, zależ-
nie od pory dnia od 1% (noc) do 3,5% (godziny 
popołudniowe i wieczorne).
Jak już wspomniano, bardzo przydatną ce-
chą charakteryzującą agregaty serii EU jest 
możliwość pracy równoległej. Dzięki zasto-
sowaniu specjalnego połączenia w prosty 
sposób można zsynchronizować dwa agrega-
ty o tej samej mocy, przykładowo EU20i z 
EU20i. Otrzymuje się w ten sposób dwa razy 
większą moc wyjściową, poprawiając przy 
tym warunki napięciowe. 
Rys. 4. przedstawia wybrane zarejestrowa-
ne przebiegi na wyjściu równolegle pracują-
cych agregatów EU20i: napięcie, prąd obcią-
żenia, moc pozorną, współczynnik THD. Z 
agregatów zasilane były kolejno: komputer 

stacjonarny, komputer stacjonarny wraz z 
laptopem, odbiorniki grzejne o mocach od 
700 do 3500 W. Połączenie równoległe EU20i 
zwiększa stabilność otrzymywanego napię-
cia, zmniejsza wartość zapadów przy gwał-
townie zmieniającym się obciążeniu.
Ostatnim z ocenianych agregatów Hondy 
był EU30iS. Jest to największy jednofazowy 
agregat prądotwórczy Honda serii EU. Wypo-
sażony jest m.in w wielopolową, zintegrowa-
ną z kołem zamachowym silnika prądnicę, in-
werterowy układ stabilizacji napięcia, układ 
Eco Throttle, wyjście prądu stałego. Specjal-
na obudowa tłumiąca hałas obniża głośność 
do poziomu 91 dB(A). Układ Eco Throttle, 
przy 1/4 obciążenia, umożliwia pracę ciągłą 
agregatu przez 25 godzin. Możliwe jest także 
równoległe połączenie dwóch generatorów 
EU30iS w celu podwojenia mocy na wyjściu. 
Podobnie jak EU20i, EU30iS badany był przy 
pracy pojedynczej oraz równoległej. Na rys. 
5. zestawiono przebiegi zarejestrowane na 
wyjściu pojedynczo pracującego agregatu 

EU30iS (pierwsza część wykresu) oraz rów-
nolegle pracujących urządzeń.
Pojedynczy agregat obciążano kolejno: 
komputerem, zmieniającym się obciąże-
niem rezystancyjnym oraz elektronarzę-
dziami. Przeprowadzono próbę załączenia 
obciążenia o mocy ok. 2 kW, przy kompu-
terze zasilanym w tym czasie z agregatu. 
Mimo gwałtownej zmiany poboru prądu na-
pięcie pozostawało na poziomie zapewnia-
jącym stabilną pracę komputera. Przy pracy 
równoległej agregatów EU30iS otrzymane 
wskaźniki są jeszcze lepsze.
Należy podkreślić, że EU30iS wytwarza sinu-
soidalne napięcie, które nie zmienia swego 
kształtu nawet przy obciążeniu bliskiemu 
znamionowego (przy średniej wartości THD 
poniżej 1%). Podczas testu nie był badany 
wpływ charakteru odbiorników na kształt 
krzywej napięcia. Przy zasilaniu odbiorni-
ków o dużej mocy i silnie nieliniowej cha-
rakterystyce może nastąpić nieznaczne od-
kształcenie krzywej napięcia.

Podsumowując, badane agregaty serii EU, 
dzięki zastosowanym technologiom (Eco 
Throttle, inwerter), pozwalającym otrzy-
mywać sinusoidalne przebiegi napięcia oraz 
stabilną jego wartość w znacznych obszarach 

obciążenia, stanowią ciekawą ofertę Hondy, 
szczególnie dla odbiorców wymagających 
wyższej jakości napięcia zasilającego.

dr Zbigniew Olczykowski

Dane techniczne agregatu Honda EU30iS
Model EU30iS 3,0kW 61kg 91dB(A)
Moc maks. 3 kW
Moc nom. 2,8 kW
Gniazda AC 2 x 230V
Gniazda DC 12V - 12A
LWA /Stopień ochrony 91dB(A)
Rodzaj silnika GX200
Moc maks. 6,5 KM 
Rozruch ręczny/elektryczny
Długość (złożone rączki) 655 mm 
Szerokość 480 mm 
Wysokość (z kółkami) 570 mm 
Masa sucha 61 kg 
Zbiornik paliwa 13 l 
Czas pracy 7,1-25 h

Wyposażenie standardowe

Zabezpieczenia olejowe silnika (oil-alert), zabez-
pieczenie magneto-termiczne prądnicy, wyjście 
prądu stałego, kontrolki: pracy, przeciążenia, kółka, 

wskaźnik poziomu paliwa

Dodatkowe opcje
Licznik motogodzin, woltomierz, przewody do łą-
czenia dwóch agregatów tej samej mocy, kable do 

ładowania akumulatora samochodowego

Test dwóch agregatów Honda EU30iS połączonych równolegle

otwórczych Honda serii EU
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