
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 

 
 
 
  
  
 
 

 

 

Model: 80EOZCJ (60Hz) 

          70EFOZCJ (50Hz) 

Generator morski 
 

Cechy generatora 
• Silnik spełnia normy spalin Agencji ochrony środowiska 

Tier lll 

• Nowoczesny bez szczotkowy alternator z systemem  
    Fast-Response™ X 

• Złącze zdalnego sterowania 

• Klasa izolacyjna H 

• Przełączalne napięcie 

• Możliwość wyboru jednej lub trzech faz 

• Regulacja napięcia ± 0.5% 

• Chłodzenie wodą zaburtową lub chłodnicą poszyciową  

• Regulacja częstotliwości 0.5% 
 
 

Opcjonalne certyfikaty 
• Lloyd’s Register 

• Det Norske Veritas (DNV) 

• Bureau Veritas (BV) 

• American Bureau of Shipping (ABS) 
 

Wymiary i waga generatora 

 
Generator 

HX/KC* RAD* 

Waga kg (lb.)   
Mokry 1148 (2530) 1179 (2600) 
Suchy 1111 (2450) 1143 (2520) 

Długość mm (In) 1657 (65.24) 1992 (78.43) 
Szerokość mm (In) 753 (29.65) 890 (35.05) 
Wysokość mm (In) 999 (39.33) 1277 (50.27) 

 
* HX/KC=CHŁODNICA WODY ZABURTOWEJ/CHŁODNICA       
                  POSZYCIOWA  
* RAD=MODEL Z CHŁODNICĄ STANDARDOWĄ 

Patrz ilustracja na końcu ulotki. 

 

Wydajność generatora (główna) 

   Model 

CHŁODNICA WODY 

ZABURTOWEJ/CHŁODNICA 

POSZYCIOWA  

MODEL Z CHŁODNICĄ STANDARDOWĄ 

Seria Napięcie Hz Ph Ampery Wydajność kW/kVA Ampery Wydajność kW/kVA 

80EOZCJ 

120/240 60 3 278 80.0/100.0 278 80.0/100.0 

120/240 60 3 241 80.0/100.0 241 80.0/100.0 
127/220 60 3 262 80.0/100.0 262 80.0/100.0 
139/240 60 3 241 80.0/100.0 241 80.0/100.0 
277/480 60 3 120 80.0/100.0 120 80.0/100.0 

70EFOZCJ 

110/190 50 3 266 70.0/88.0 266 70.0/88.0 
110/220 50 3 230 70.0/88.0 230 70.0/88.0 
220/380 50 3 133 70.0/88.0 133 70.0/88.0 
230/400 50 3 126 70.0/88.0 126 70.0/88.0 
240/416 50 3 121 70.0/88.0 121 70.0/88.0 

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. 

 
 
  



 
 

Dane generatora  

 
   
 
 

Smarowanie 

System smarujący 60Hz 50Hz 

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

18 (19) 

Typ Ciśnieniowy 
 

Wymogi   

Zapotrzebowanie 

powietrza 
60Hz 50Hz 

Zapotrzebowanie powietrza 
do spalania m³/min. (cfm) 

8.5 (301) 5.9 (209) 

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) 

  

HX/KC* 24.35 (860) 21.10 (745) 

RAD* 228.5 (8070) 190.4 (6725) 

Przepływ spalin,   
m³/min. (cfm) 

19.4 (685) 14.7 (519) 

Temperatura spalin, °C °F 434 (813) 488 (910) 
Max. dopuszczalne ciśnienie 
zwrotne spalin Kpa (H₂O) 

7.5 (30) 7.5 (30) 

Zużycie paliwa                                     60Hz 50Hz 

Diesel, L/h (gph)  przy % obciążenia  

100% 24.22 (6.40) 21.65 (5.72) 
75% 18.88 (4.99) 16.58 (4.38) 
50% 13.55 (3.58) 11.54 (3.05) 
25% 8.21 (2.17) 6.51 (1.72) 

 
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 cyfrowe 

• Jednorazowy filtr oleju 

• Zewnętrzne przyłącze do spuszczania oleju. 

• Opcjonalnie PTO: 12 lub 24V elektryczne sprzęgło 

 
Cechy kontrolera  
 
• Elektroniczny wyświetlacz z przyciskiem/pokrętłem do łatwego 

dostępu. 

• Dane podane są w jednostkach metrycznych lub Angielskich 

• Komunikacja kontrolera z komputerem PC poprzez użycie 
oprogramowania SiteTech™ 

• Kontroler obsługuje Modbus® protokół (RS-485) lub działa 
    z siecią Internetową 

•  

• Wyświetlacz pokazuje ostrzeżenia i błędy 

• Wyświetlane są informacje dotyczące pomiaru mocy  

(kW, kVA, V, I, PF oraz VAR) 

• Zintegrowany hybrydowy regulator napięcia ±0.5% 

• Alternator z zabezpieczeniem termicznym 

 
Modbus®- jest znakiem towarowym Schneider Electric 

Silnik 
Dane techniczne 60Hz 50Hz 

Typ Rzędowy, 4 - cylindrowy 
Ilość cylindrów 4 
Kolejność zapłonu 1-3-4-2 
Ssanie Turbodoładowany 
Pojemność L (cu. In) 4.5 (273) 
Średnica i skok tłoka mm in. 107 x 127 (4.21 x 5.00) 
Sprężanie 16.7:1 
Układ wtryskowy Wtrysk bezpośredni 
Przedział obrotów 1800 1500 
Maksymalna moc obr, KM 148 120 
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 z uziemieniem 
Ładowanie (12V) 75 Amp 
Ładowanie (24V) 50 Amp 
Zalecany akumulator (min. 12V) 925 CCA 
Rozrusznik Z reduktorem 

 

Chłodzenie  

System chłodzenia 60Hz 50Hz 

Pojemność, L (U.S. qt.) (przybliż.) 
HX/KC* 

RAD* 
17 (18) 34 (36) 

Typ chłodzenia 
HX* 

RAD* 
Wymiennik ciepła 

Chłodnica 

Typ pompy wody morskiej HX/KC* 

Przekładnia 
John Deere  

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

HX/KC* 3.0 (10.0) 

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

HX* 
127.05 
(7232) 

102.9 
(5857) 

Ciepło oddawane do płaszcza 
wodnego w kW, suchy wydech 
kW (Btu/min.) 

KC/RAD* 
91.5 

(5210) 
74.1 

(4220) 

Przepływ pompy wody silnika L/min (gpm) 
240 

(63.4) 
189 

(49.9) 
Przepływ pompy wody morskiej 
silnika L/min (gpm) 

HX/KC* 189 (50) 155 (41) 

  

Paliwo  

System paliwowy    60Hz 50Hz 

Zalecane paliwo EN590, ASTM D975 
Odcinający zawór paliwowy Elektryczny 
Pompa wtryskowa Wysokociśnieniowa  

Comon Rail (HPCR) 
Pompa zasilająca Elektryczna 
 
 

 

*HX= chłodnica wody zaburtowej  KC= chłodnica wody poszyciowej 
RAD= chłodnica standardowa 

 



   

  

 

  

 

 
 

Decision-Maker® 3500 

Kontroler pracy równoległej 

 

Zapewnia zaawansowaną kontrolę, monitorowanie oraz diagnostykę 
głównych parametrów silnika w celu lepszej wydajności i stabilności. 
Kontroler Decision-Maker® 3500 używa zaawansowanych funkcji do 
zarządzania, takich jak: regulacja napięcia, ochrona prądnicy przed 
przeciążeniem. Dodatkowe funkcje: 

• Regulator napięcia wyjściowego. Regulator napięcia  
pozwala na regulację maksymalnie ±10% napięcia systemowego. 

• Wyciszenie alarmu. Kontroler może być ustawiony na wyciszenie 
alarmu gdy jest w trybie auto dla aplikacji  

    NFPA-110 lub kiedy wymaga tego użytkownik. 

• Ochrona Prądnicy. Kontroler zapewnia ochronę generatora przed 
przeładowaniem oraz zwarciem. Ochrona w prądnicy jest 
wykorzystywana szczególnie w konfiguracjach napięcie/faza. 

• Automatyczny restart. Kontroler automatycznie restartuje silnik, 
oraz zaczyna procedurę startową na nowo w przypadku problemu z 
uruchomieniem agregatu. 

• Rozruch cykliczny. Kontroler posiada programowalny rozruch 
cykliczny. 

• ECM diagnostyczny. Kontroler wyświetla kod błędu ECM- w 
łatwiejszego diagnozowania problemów z silnikiem. 

• Rejestrowanie zdarzeń. Kontroler tworzy rejestr (do 1000 zdarzeń) 
dla ostrzeżeń czy błędów wyłączenia. Informacje o błędach są 
zapisywane w pamięci. Istnieje możliwość ich kasowania. 

• Historia uruchomień. Dane generatora są zapisywana w pamięci. 

• Wbudowany hybrydowy regulator napięcia. Regulator napięcia 
zapewnia utrzymanie napięcia RMS±0,5% bez obciążenia aż do 
pełnego obciążenia, z wykryciem trzech faz. 

• Lampka testowa. Sprawdzanie działania lampek 
ostrzegawczych/alarmów. 

•  Wyświetlacz LCD. Posiada możliwość regulacji kontrastu. 

• Możliwość zmiany jednostek. Kontroler ma możliwość zmiany 
jednostek na metryczne oraz angielskie. 

• Monitoring mocy. Wyświetlacz kontrolera wyświetla dostarczane 
napięcie, aktualne napięcie, kW, kVA oraz kVAR. 

• Gniazdo USB. Dzięki niemu można w łatwy sposób zaktualizować 
oprogramowanie, czy zdiagnozować agregat. 

• Zdalny restart. Restart funkcji oraz pracy generatora, bez 
konieczności przełączania off/restart na wyłączniku głównym. 

• Licznik motogodzin. Wyświetlana jest ilość przepracowanych 
motogodzin. 

• Opóźnienie wyłączenia silnika (TDEC). System TDEC daje silnikowi 
czas na jego schłodzenie przed ostatecznym wyłączeniem silnika. 

• Opóźnienie startu silnika (TDES).  

• Menu wyboru napięcia. możliwość szybkiej zmiany ustawień napięć 
wyjściowych generatora. Ta funkcja wymaga aktywacji poprzez 
oprogramowanie Site Tech™: Przewody agregatu mogą wymagać 
ponownego podłączenia. 

• Funkcje pracy równoległej 

o Wykrywanie magistrali 
o Synchronizacja 
o Komunikacja opierająca się na izochronicznym podziale mocy.  
o Sterowanie za pomocą algorytmów logicznych 
o Możliwość podłączenia zewnętrznego analogowego sygnału     
o kontroli podziału mocy. 

Dane techniczne prądnicy 
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 115°C 

Łożysko: numer, typ 1, z uszczelnieniem 

Połączenie Płyta elastyczna 

Regulacja napięcia  
(bez i do pełnego obciążeniem) 

±0.5% 

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. 

•  Nowa lepsza, ulepszona konstrukcja prądnicy 

 

Dodatkowe opcje 

•  Wyłącznik automatyczny  

• Obudowa dźwiękoszczelna wykonana z aluminium 5052-H32 

malowana proszkowo. 

•  Możliwość zamontowania zdalnych paneli monitorujących 

•  Podwójny filtr paliwa 

•  Kilka opcji montażu 

•  Zdalne połączenie/rozbudowa wiązki i przedłużki wiązki 

•  Wskaźnik poziomu oleju (poziom wysoki/niski) 

•  Elektrycznie sterowane sprzęgło przedniego PTO 12 lub 24V 

•  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. 


