
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 

 

 
 

Model: 180EOZCJ (60Hz) 

          150EFOZCJ (50Hz) 

 
Generator morski 
 

Cechy generatora 
• Silnik spełnia normy spalin EPA Tier ll 

• Nowoczesny, bezszczotkowy alternator z systemem Fast-
Response™ PMG 

• Złącze zdalnego sterowania 

• Klasa izolacyjna H z dodatkową osłoną na warunki 
tropikalne 

• Przełączalne napięcie 

• Możliwość wyboru jednej lub trzech faz 

• Regulacja napięcia 2% 

• Regulacja częstotliwości 0,5% 
 

Akcesoria opcjonalne 
• System z uziemieniem (12 lub24 V) 

• Wyłącznik obwodu 
 

Opcjonalne certyfikaty 
• Lloyd’s Register 

• Det Norske Veritas (DNV) 

• Bureau Veritas (BV) 

• American Bureau of Shipping (ABS) 
 

Wymiary i waga generatora 
 Generator 

Waga kg (lb.)  
Mokry  1931 (4258) 
Suchy 1870 (4122) 

Długość mm (In) 2365 (93.12) 
Szerokość mm (In) 960 (37.80) 
Wysokość mm (In) 1096 (43.14) 

Patrz ilustracja na końcu ulotki. 

 

 
Wydajność generatora (główna 90°C/50°C) 

Model 
Seria 

Napięcie Hz Ampery 
Wydajność 

kW/kVA 
Ph 

180EOZCJ 

120/208 60 625 180.0/225.0 3 

120/240 60 541 180.0/225.0 3 
127/220 60 590 180.0/225.0 3 
139/240 60 541 180.0/225.0 3 
277/480 60 271 180.0/225.0 3 

150EFOZCJ 

110/190 50 570 150.0/188.0 3 
110/220 50 492 150.0/188.0 3 
220/380 50 285 150.0/188.0 3 
230/400 50 271 150.0/188.0 3 
240/416 50 260 150.0/188.0 v 

 
Normy: ISO 3046, ISO 8528-1 oraz ISO KOHLER podkreślone w punkcie 2.14.  
Dostępność może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. KOHLER.CO 
zastrzega sobie prawo do zmiany ulotki bez wcześniejszego powiadomienia. 
W celu pytań o dostępność proszę kontaktować się z najbliższym dystrybutorem. 
 
10% przeciążenia w przeciągu godziny, w okresie 12 godzin. 

 
 
  

Smarowanie 



 

Dane generatora  

 
 
 
 
 

   

System smarujący 60Hz 50Hz 

Pojemność miski olejowej 
wraz z filtrem L (U.S. qt.) 

31.94 (33.75) 

Typ Ciśnieniowy 
 

Wymogi   

Zapotrzebowanie powietrza 60Hz 50Hz 

Zapotrzebowanie powietrza 
do spalania m³/min. (cfm) 

15.7 (554) 11.6 (410) 

Max. ograniczenie dolotu Kpa 
(H₂O) 

6.25 (25) 6.25 (25) 

Ilość powietrza wymagane do 
chłodzenia generatora przy 
50°C (122°F) otoczenia, 
m³/min (cfm) 

91.4 (3000) 76.2 (2500) 

Przepływ spalin, m³/min. 
(cfm) 

37.2 (1314) 29 (1035) 

Temperatura spalin, °C °F 436 (817) 480 (896) 
Max. dopuszczalne ciśnienie 
zwrotne spalin Kpa (H₂O) 

7.5 (30) 7.5 (30) 

Zużycie paliwa 60Hz         50Hz 

Diesel, L/H (GPH)  przy % obciążenia 

100% 50.3 (13.3) 41.7 (11.0) 
75% 38.7 (10.2) 31.8 (8.4) 
50% 26.3 (7.0) 22.1 (5.8) 
25% 12.5 (3.3) 10.3 (2.7) 

 
Cechy silnika  
• Dostęp do filtrów paliwa, filtr oleju, filtr powietrza z jednej 

strony 

• Odcięcie silnika przy zbyt niskim ciśnieniu oleju 

• Odcięcie silnika przy zbyt wysokiej temperaturze cieczy 
chłodzącej 

• Odcięcie silnika przy zbyt dużej utracie czynnika 
chłodzącego 

• Osłona paska 

• Opcjonalnie wskaźniki poziomu oleju oraz wskaźnik 
ładowania akumulatora 

• Jednorazowy filtr oleju 

• Zewnętrzne przyłącze do spuszczania oleju 

 
Cechy kontrolera  
 

• Zamontowany na gumowych poduszkach w celu 
wyeliminowania wibracji 

• Wyłączniki bezpieczeństwa: 
o Przegrzanie silnika 
o Małe ciśnienie oleju 
o Za małe ciśnienie wody 

• Kontrolki bezpieczeństwa 

• Przycisk restartu 

• Terminal ściśle powiązany z wiązką panelu kontrolnego 

• Licznik motogodzin 

• Przycisk start/stop 
 
Modbus®- jest znakiem towarowym Schneider Electric 

Silnik 
Dane techniczne 60Hz 50Hz 

Typ Rzędowy, 4 - cylindrowy 
Ilość cylindrów 6 
Kolejność zapłonu 1-5-3-6-2-4 
Ssanie Turbodoładowany 
Pojemność L (cu. In) 8.1 (496) 
Średnica i skok tłoka mm in. 116 x 129 (4.56 x 5.06) 
Sprężanie 15.7:1 
Układ wtryskowy Wtrysk bezpośredni 
Przedział obrotów 1800 1500 
Maksymalna moc obr, KM 261 217 
Blok cylindrowy (materiał) Żeliwo 
Głowica cylindra (materiał) Żeliwo 
Pierścienie tłokowe 2 sprężanie/1 olejowy 
Materiał wału korbowego Kuta stal 
Korbowód Kuta stal 
Typ regulacji Elektroniczna 

 

Elektryka silnika  

System elektryczny silnika 60Hz 50Hz 

Napięcie akumulatora 
12v oraz 24v 

 

Ładowanie (12V) 90 Amp 

Ładowanie (24V) 60 Amp 

Zalecany akumulator (min. 12V) 800 CCA 

Rozrusznik Z reduktorem 

 

Chłodzenie  

System chłodzenia 60Hz 50Hz 

Pojemność, L (U.S. qt.) (przybliż.) 38 (36) 

Typ chłodzenia 
Wymiennik ciepła 

Chłodnica 

Typ pompy wody morskiej 
Przekładnia John Deere  

napęd z PTO 
Typ pompy morskiej, wysokość 
ssania max. m (ft.) 

3.0 (10.0) 

Ciepło oddawane do wody w kW, 
mokry wydech kW (Btu/min.) 

169 (9619) 165 (9392) 

Przepływ pompy wody silnika 
L/min (gpm) 

216 (57) 180 (48) 

Przepływ pompy wody morskiej 
silnika L/min (gpm) 

163 (43) 136 (36) 

  

Paliwo    

System paliwowy 60Hz 50Hz 

Zalecane paliwo EN590, ASTM D975 
Odcinający zawór paliwowy Elektryczny 

Pompa wtryskowa 
Elektroniczna Wysokociśnieniowa  
Nippodenso Comon Rail (HPCR) 

Pompa zasilająca Mechaniczna  
Max. rekomendowana 
dawka paliwa 

3.0 (10.0) 



  

 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Decision-Maker® 3+ 
Kontroler pracy równoległej 

                      

Dane techniczne prądnicy 

• Typ: mikroprocesor (NFPA 110, poziom 1) 

• Źródło zasilania z zabezpieczeniem obwodu: 12 V 

• Kontrolki na panelu (2) 

• Wskaźniki analogowe: 
o Miernik AC, 89mm (3,5 in.) 2% pełnego zakresu pomiarowego    
    na woltomierzu i amperomierzu, 0,5%  pełnego zakresu    
    pomiarowego na mierniku częstotliwości 
o Miernik DC, 51 mm (2 in.), wolty, temperatura płynu  
    chłodniczego, ciśnienie oleju 
o Licznik motogodzin 

• Zabezpieczenie i kontrola: 
o Przełącznik (wyciszenie-alarm) 
o Regulator czasowy ochłodzenia silnika,  

        0 minut (5 minut do wyboru) 
o Potencjometr napięcia ± 5% 
o Przycisk testowy 
o Włącznik awaryjny (opcjonalnie) 
o Przełącznik fazowy, 7 pozycji 
o Zabezpieczenie przepięciowe 

• Kontrolki błędów i ostrzeżenia: 
o Błąd (kolor czerwony) 
o Ostrzeżenie (kolor żółty)* 
o Błąd ładowania (kolor czerwony)* 
o Zatrzymanie awaryjne (kolor czerwony)* 
o Przełącznik generatora nie jest w trybie auto (kolor czerwony) 
o Zabezpieczenie silnika, wysoka temperatura silnika  

       (kolor czerwony) 
o Niskie napięcie akumulatora (kolor czerwony)* 
o Zabezpieczenie silnika, utrata płynu chłodniczego  
   (kolor czerwony) 
o Niski poziom paliwa (kolor czerwony)* 
o Zabezpieczenie silnika, za niskie ciśnienie oleju (kolor czerwony) 

o Za niska temperatura wody (kolor czerwony)* 

o Zabezpieczenie silnika, nadmierna prędkości obrotowa silnika    
   (kolor czerwony) 
o Ostrzeżenie o zbyt wysokiej temperaturze silnika (kolor żółty)* 

o Ostrzeżenie o zbyt niskim ciśnieniu oleju (kolor żółty)* 

o Gotowość systemu (kolor zielony) 

* Wymaga dodatkowego zestawu wskaźników, które należy 
zamontować opcjonalnie. 

Dane techniczne prądnicy 
Dane  Prądnica 

Wykonawca KOHLER 

Typ 4-biegunowa 

Rodzaj wzbudzania 
Samowzbudny,  

Bez szczotkowe,  

Liczba uzwojeń 
12 uzwojeń, 

przełączalnych 

Regulator napięcia Stały, V/Hz 

Izolacja: NEMA MG1  

Materiał Klasa H 

Wzrost temperatury 90°C 

Łożysko: numer, typ 1, z uszczelnieniem 

Połączenie Płyta elastyczna 

Regulacja napięcia  
(bez i do pełnego 
obciążeniem) 

2% 

Czas reakcji prądnicy na 
obciążenie NFPA110 

100% mocy znamionowej 

 

Cechy prądnicy 
•  Standardy NEMA MG1, IEEE oraz ANSI zgodne ze 

wzrostem temperatury i startem silnika. 

•  Samo-wentylujące się i wodoszczelna konstrukcja 

•  Impregnowane próżniowo uzwojenia odporne na  
grzyby, lakier epoksydowy o zwiększonej odporności na      
warunki tropikalne. Dodatkowa epoksydowa warstwa 
chroni przed zwiększoną wilgotnością występującą w 
warunkach morskich. 

•  Nowa lepsza, ulepszona konstrukcja prądnicy. 

 

Dodatkowe opcje 
•  Wyłącznik automatyczny  

•  Decision-Maker® 3+ Kontroler pracy równoległej      

•  Zdalny panel monitorujący 

•  Instalacja elektryczna z uziemieniem (12 lub 24 V) 

•  Zdalne połączenie/rozbudowa wiązki i przedłużki wiązki 

•  Wskaźnik poziomu oleju (poziom wysoki/niski) 

•  bezpieczniki bezpieczeństwa 

•  Wskaźnik niskiego poziomu cieczy chłodzącej 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

DYSTRYBUTOR: 

Techbud Sp. z o.o. 
ul. Gorzowska 12 
65 -127 Zielona Góra 
tel.  +48 68 470 72 50 
fax. +48 68 470 72 51 
techbud@techbud.eu 

Uwaga: Wymiary [] podane są w calach . 

 

Uwaga: Rysunki mają funkcję tylko i wyłącznie poglądową. 

Podczas instalacji nie powinno się na nich wzorować.  
Po więcej informacji proszę skontaktować z najbliższym 
dystrybutorem. 


