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Agregaty prądotwórcze z automaty-
ką polecane są właścicielom domów 
i obiektów wolnostojących jako za-
bezpieczenie przed niekontrolowa-
nymi przerwami w dostawach ener-
gii elektrycznej. System monitoruje 
zaniki napięcia w sieci i w razie po-
trzeby samoczynnie włącza lub wyłą-
cza agregat.
Firma Aries Power Equipment ofe-
ruje systemy zasilania rezerwowego 
– agregaty prądotwórcze wyposaża-
ne w nowy panel automatyki włoskiej 
marki Tecnoelettra. Największą popu-
larnością wśród użytkowników cieszą 
się systemy o mocy maksymalnej od 
4,5 do 10 kW, jak np.: EM4500CXS 
Auto, EM5500CXS Auto, EM65iS Au-
to, EP10000E AVR SV Auto. Wybór 
odpowiedniego urządzenia uzależnio-
ny jest od łącznej mocy odbiorników, 
które będą jednocześnie uruchamia-
ne. Należy pamiętać, że agregaty prą-
dotwórcze można obciążać ciągle do 
wartości maksymalnej mocy znamio-
nowej. Moc maksymalna agregatów 
pozwala na pokonanie prądów rozru-
chu pojawiających się podczas uru-
chamiania odbiorników.
Dużą zaletą systemu oferowanego 
z nowym panelem jest to, że w każdej 
chwili agregat można odłączyć i za-
brać w inne miejsce, tam gdzie aku-
rat jest potrzebny. Automatyka w tym 
przypadku pozostaje w trybie ma-
nualnym (do wyboru są jeszcze tryb 
automatyczny i testu). System ma 
możliwość zaprogramowania opóź-
nionego startu, zdalnego uruchomie-
nia i zatrzymania. Wbudowane staty-

styki pracy dają dokładną informację 
o zanikach napięcia w sieci, a tym sa-
mym kiedy i jak długo agregat praco-
wał. Dopełnieniem zalet urządzenia 
fi rmy Tecnoelettra są małe gabaryty 
(310x405x165 mm), zakres tempe-
ratur pracy od –30 do +70°C, możli-
wość podłączenia modemu GSM oraz 
automatyczna ładowarka akumulato-
ra agregatu.
Podłączając system zasilania rezer-
wowego do sieci elektrycznej budyn-

ku należy przestrzegać kilku ważnych 
zasad. Podłączenie automatyki po-
winno być wykonane przez wykwali-
fi kowanego elektryka z uprawnienia-
mi. Konieczna jest również adaptacja 
pomieszczenia, w którym ma praco-
wać agregat z automatyką. Musi być 
ono wyposażone w czerpnię i wyrzut 
powietrza oraz układ odprowadzenia 
spalin. Spalin nie można wyprowa-
dzać do kanałów wentylacyjnych. Ko-
nieczna jest przy tym konsultacja z ko-
miniarzem.
Niezwykle istotne znaczenie w przy-
padku agregatów z automatyką ma 
duży (powiększony) zbiornik paliwa 
oraz stabilizacja napięcia. Duży zbior-
nik sprawi, że wybrane urządzenie 
nie będzie wymagało częstego „doglą-
dania”. Stabilizacja napięcia wymaga-
na jest natomiast wszędzie tam, gdzie 
agregat przewidziany jest do zasilania 
odbiorników elektronicznych, jak np. 
komputery i monitory.  

Agregaty prądotwórcze 
z automatyką
Najważniejszą korzyścią, jaką daje agregat prądotwórczy z automatyką podłączoną 
do sieci elektrycznej budynku, jest możliwość nie tylko samoczynnego załączania 
w przypadku zaniku napięcia w sieci, ale również wyłączania, po jego powrocie. Można 
powiedzieć, że agregaty prądotwórcze z automatyką są w 100% bezobsługowe, wymagają 
bowiem jedynie dolewania paliwa.

Nowy panel automatyki firmy 
Tecnoelettra. W prawym górnym rogu 
widoczny czerwony wyłącznik awaryjny

Agregaty Honda EM4500CXS Auto i EM65iS Auto z układem stabilizacji napięcia 
i powiększonym zbiornikiem paliwa, doskonale nadające się do pracy z automatyką 
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