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POWER PRODUCTS POWER PRODUCTS

  MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI



Công suất liên tục

Công suất dự phòng

Hệ số công suất

Tần số

Điện thế

Dòng điện định mức

Bảng điều khiển

Điện áp ắc quy

Dung lượng ắc quy

Dung tích nước làm mát

Dung tích thùng nhiên liệu

Tiêu hao nhiên liệu (100% tải)

Thời gian chạy liên tục (100% tải)

     Lít/Giờ

   Giờ

Đặc tính kỹ thuật

Kích thước Trọng lượng Độ ồn

HY 22 Máy chống ồnHY 22 Máy trần

DHY22KE - MÁY TRẦN         ///      DHY22KSE   ---   MÁY CHỐNG ỒN

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tính năng và lợi ích
Sử dụng động cơ HYUNDAI với mức tiêu hao nhiên liệu thấp, 
hoạt động ổn định liên tục.
Sử dụng đầu phát điện HYUNDAI loại không chổi than với chất 
lượng và hiệu suất cao, điều chỉnh điệu áp với AVR.
Sử dụng bảng điều khiển COMAP Il - NT MRS 10 chất lượng 
cao.
Hệ thống điều khiển được thiết kế khoa học giúp việc vận hành 
và bảo dưỡng trở nên thuận lợi và dễ dàng.
Chức năng kết nối với tù ATS (Tủ đóng cắt tự động) theo tiêu 
chuẩn.

Bình nhiên liệu được thiết kế với dung tích lớn, đảm bảo cung cấp 
nhiên liệu cho tổ máy hoạt động liên tục trong vòng 10 giờ (với 100% 
công suất tải). 

Hệ thống khung máy được thiết kế  khoa học giúp dễ dàng vận chuyển 
với hai lỗ phía dưới để dùng xe nâng và hai móc treo phía trên để cẩu 
móc.

Vỏ bảo vệ được sơn công nghiệp với công nghệ sơn không thấm 
nước, đảm bảo cho máy phát điện hoạt động liên tục trong mọi thời 
điểm.

Khả năng cách âm và chống ồn cao Độ ồn cách 1 mét chỉ 75 dB
Vận hành dễ dàng, phích cắm và ổ cắm được thiết kế sử dụng an toàn

Bốn cực ngắt mạch bảo vệ với RCD 
Chức năng kết nối ATS tiêu chuẩn

1

ISO 3046, ISO 8528. ISO9001:2000, ISO9001:2000, ISO 14001:2004, CE ...

Điện thế

Dao động điệp thế

Độ biến thiên điện áp

Thời gian ổn định

Độ méo sóng

Biến động

Tần số

Dao động tần số

Độ biến thiên tần số

Thời gian ổn định

Biến động

Nhiệt độ

Độ ẩm

Độ cao

Môi trường tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn chất lượng

Giây

Giây

Chiều dài

Chiều rộng

Chiều cao

Trọng lượng thực 

Tiêu chuẩn đóng gói chiếc

Độ ồn cách 7 Mét

Chiều dài

Chiều rộng

Chiều cao

Trọng lượng thực 

Tiêu chuẩn đóng gói chiếc

Độ ồn cách 1 Mét

CHÚ Ý:
1. Khả năng quá tải 10% công suất: Cho phép 01 giờ sau mỗi 12 giờ chạy máy liên tục
2. Tất cả thiết bị đều được chạy thử nghiệm nghiêm ngặt theo những quy trình hiện tại nhất tại các mức tải 0%, 
25%, 75%, 100%, 110% trước khi xuất xưởng.
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4 Xilanh

Diesel, 4 thì
10.8

    Cơ khí
Nước

                1500
Đề điện

Trực tiếp
85 
95
8.3

ĐẦU PHÁT HYUNDAI 

1, Động cơ được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện 

đại, tiên tiến với độ chính xác rất cao, đảm bảo tiêu hao 

nhiên liệu thấp nhất.

2, Động cơ hoạt động mạnh mẽ và ổn định.

3, Khởi động dễ dàng và nhanh chóng, chất lượng hoạt 

động đáng tin cậy, phụ tùng thay thế được cung cấp giúp 

cho việc bảo trì, sửa chữa nhanh chóng và dễ dàng.

4, Hệ thống phun, bơm nhiên liệu được kiểm tra và thử 

nghiệm trong nhiều môi trường hoạt động khác nhau, đảm 

bảo việc cung cấp nhiên liệu được hoàn thành một cách tốt 

nhất.

ĐỘNG CƠ DIESEL HYUNDAI
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01 Ổ đỡ

Tự kích từ không chổi than

Điều áp tự động (AVR)

Kết cấu tốt nhất 
Đầu phát điện được thiết kế với cấu trúc nhỏ gọn và được 
bố trí khoa học, hợp lý.

Hiệu suất cao nhất 
Sử dụng hệ thống kích từ và bảo vệ ngắn mạch nâng cao.

Tính kinh tế 
Phụ tùng thay thế là loại rất phổ biến và dễ dàng 
được tìm thấy trên thị trường với giá rẻ và chất lượng 
tốt.

Bảo trì và sửa chữa dễ dàng 
Với thiết kế khoa học và hiện đại giúp cho việc bảo trì và 
sửa chữa thiết bị khi có sự cố trở nên vô cùng dễ dàng.

KÝ HIỆU
Công suất liên tục
Cấu trúc

Kiểu động cơ
Tiêu hao nhiên liệu
Bộ điều tốc
Kiểu làm mát
Số vòng quay định mức  
Kiểu khởi động

Kiểu buồng đốt

Đường kính Piston                   mm
Hành trình Piston
Dung tích dầu bôi trơn                 L

Lít/Giờ

mm

KÝ HIỆU

Công suất liên tục

Cấu trúc

Kiểu kích từ

Cấp cách điện

Cấp bảo vệ

Dạng sóng 

Dạng sóng 

Điều chỉnh điện áp

Kiểu nạp khí
Hệ thống phun nhiên liệu
Tỷ số nén

Nạp khí tự nhiên
Tự động
17.0 : 1

Thẳng hàngSắp xếp Xilanh

4.1Dung tích xilanh                          L

Kiểu AVR

Kg
mm

Trọng lượng thực
Kích thước

Loại dầu bôi trơn

350
900 x 650 x 750

SAE15W-40

Vòng/Phút



Mode Start

    I

Stop

   0

Mode

Horn 
reset

Fault 
reset

G

Enter

Page

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Bảng điều khiển

Bảng điều khiển

Chuyển đổi nguồn

Kết nối 

Ổ cắm đầu ra

Pin

Đo lường và hiển thị
Báo công suất liên tục Kw
Báo hệ số công suất

Báo tốc độ động cơ

Báo điện áp pha trung tính

Báo điện áp giữa các Pha

Báo tần số

Báo cường độ dòng điện

Báo điện áp giữa pha TT với pha khác (Đầu phát)

Báo điện áp giữa các pha (Đầu phát)

Báo tần số (Đầu phát)

Báo áp suất dầu bôi trơn

Báo nhiệt độ nước làm mát động cơ

Báo mức nhiên liệu

Báo điện áp ắc quy

Báo công suất tổ máy KVA
Báo thời gian tổ máy đã chạy

Báo công suất đầu ra KWh
Báo lịch sử hoạt động

Chức năng cảnh báo và tự động tắt máy
Cảnh báo áp suất dầu bôi trơn thấp, tự tắt máy

Cảnh báo nhiệt độ nước làm mát cao, tự tắt máy

Tự tắt máy khi tốc độ động cơ cao/thấp

Cảnh báo mức nhiên liệu thấp, tự tắt máy

Cảnh báo điện áp ắc quy cao/thấpp

Bộ nạp ác quy không hoạt động

Cảnh báo điện áp cao/thấp, tự tắt máy

Tự tắt máy khi điện áp ở 3 Pha lệch nhau

Cảnh báo tần số đầu phát cao/thấp, tự tắt máy

Tự động tắt máy khi chạy quá tải

Tự tắt máy khi dòng điện ở 3 Pha lệch nhau

Cảnh báo điện áp nguồn điện cao/thấp (Đầu phát)

Cảnh báo tần số nguồn điện cao/thấp (Đầu phát)

Tùy chọn
Bảng điều khiển khởi động/tắt máy từ xa

Cổng RS232 
Cổng USB
Cổng RS485
Hiển thị đa ngôn ngữ

Truyển thông GPRS
Truyển thông GPS

Quy chuẩn Tùy chọn Không

Hỗ trợ giám sát động cơ và đầu 
phát, giúp đo lường và bảo vệ thiết 
bị. Đây là bộ phận hoạt động trường 
kì và dự phòng tích hợp một cách tốt 
nhất để kiểm soát và hỗ trợ.



LINH PHỤ KIỆN

Hệ thống ống xả Hệ thống làm nóng trước

Hệ thống điều khiển Phụ tùng bảo trì

Bộ giảm thanh xả khí Ống khí thải Bộ đun nóng nước Bộ đun nóng dầu nhớt Bộ làm nóng chống ngưng tụ

Bơm nhiện liệu tự động Bơm nhiên liệu bằng tay Bình nhiên liệu 500L Bình nhiên liệu 1000L Bình nhiên liệu ngoài 500L Bình nhiên liệu ngoài 1000L

Bảng điều khiển Phụ tùng bảo trì trong 500 giờ chạy máy Phụ tùng bảo trì trong 1000 Giờ chạy máyBảng điều khiển đồng bộ IC-NT  Bộ điền khiển từ xa

Hệ thống nhiên liệu


