
Technický list GA8000

Záložní generátor pro domácnosti a malé podniky
Vzduchem chlazený plynový motor

PŘEDNOSTI
• Technologie napájení True Power™
• Digitální řídící jednotka Evolution™
• Vzdálené monitorování na bázi standardu Wi-FI
• Elektronický regulátor
• Kontrolky LED stavu systému a údržbového intervalu
• Zvukově izolovaný kryt
• Flexibilní přípojka palivového vedení
• Kompozitní základna pro přímou instalaci do terénu
• Provoz na zemní plyn či LPG
• Pětiletá omezená záruka

AUTOMATICKÝ ZÁLOŽNÍ GENERÁTOR
Je kompatibilní s přepínačem záskokového automatu ATS 

VÝKON

Jmenovitý maximální výkon - LPG VA 8000
Jmenovitý maximální výkon - CNG VA 7000
Jmenovitá frekvence střídavého proudu Hz 50
Jmenovité napětí V 230
Počet fází 1
Účiník cos ϕ 1

Poznámka: Platí pro nouzové napájení po dobu výpadku el. energie. Veškerá 
hodnocení jsou v souladu s BS5514, ISO3046 a DIN6271. Maximální kilovoltové 
zesilovače a proud podléhají faktorům jako je obsah BTU/megajoule paliva, okolní 
teplota, nadmořská výška, výkon motoru a stav atd. Maximální výkon klesá přibližně 
o 3,5 procenta na každých 305 m nad mořem.
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Specifikace motoru

Výrobce Generac

Model G-FORCE
500 SERIES

Uspořádání ventilů OHV
Chlazení motoru Vzduch

Počet válců     2 

Zdvihový objem cm³ 530
Kompresní poměr 9.5:1
Systém zapalovaní Polovodičový s magnetem
Startér V 12
Systém regulátoru Elektronický
Provozní otáčky motoru rpm 3000
Kapacita oleje při instalovaném filtru l 1.6
Palivo Zemní plyn či

LPG
• Zemní plyn: zatížení 50% m³/h 2.21

• Zemní plyn: zatížení 100% m³/h 3.62

• Zkapalněný propan: zatížení 50% l/h 3.29

• Zkapalněný propan: zatížení 100% l/h 6.16

Poznámka: Palivové potrubí musí být dimenzováno pro plné zatížení. 
Požadovaný tlak na přívodu paliva generátoru při všech rozsazích zatížení - 1,74-3,24 
kPa (3,5-7,0 palců vodního sloupce) pro CNG. 4,73-5,48 kPa (10-12 palců vodního 
sloupce) pro LPG.
Výkony vycházejí z hodnot výhřevnosti - 1000 BTU na krychlovou stopu u CNG a 2500 
BTU na krychlovou stopu u LPG - 37,26 MJ/m3 u CNG a 93,15 MJ/m3 u LPG.

Alternátor 
Frekvence Hz 50
Systém regulace napětí Automatický regulátor napětí

Počet fází 1

Počet pólů motoru 2

Proud

MAX proud (LPG) A 34.87

MAX proud (Zemní plyn) A 30.43
Jistič A 40

Rozměry

Délka (D) mm 1232
Šířka (Š) mm 648
Výška (V) mm 733
Hmotnost Kg 155

Úroveň hluku

Maximální garantovaná hladina hluku dB(A) 95
Hladina hluku ve vzdálenosti 7 m při normálním zatížení dB(A) 62
Hladina hluku ve cvičném režimu Quiet-Test dB(A) 54
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Vlastnosti

Motor
• Konstrukce Generac G- Force: Maximalizuje "dýchání" motoru pro snížení spotřeby

paliva. Stěny válců opracované metodou "plateau honing" a kroužky s plazmovým
nástřikem molybdenu přispívají k chlazení motoru. To se projevuje na nižší spotřebě
oleje a delší životnosti motoru.

• Stěny válců z litiny vyrobené technologií "Spiny-lok": Tuhá konstrukce a vyšší
trvanlivost prodlužují životnost motoru.

• Elektronický předstih zapalování: Zajišťuje pokaždé hladký a rychlý start.
• Tlakové mazání celého systému: Tlakové mazání všech klíčových ložisek znamená

vyšší výkon, méně údržby a prodloužení životnosti. Nyní s intervalem výměny oleje
2roky/200 hodin.

• Systém vypnutí při nízkém tlaku oleje: Ochrana vypnutím chrání před závažným
poškozením motoru z důvodu nízké hladiny oleje.

• Vypnutí při vysoké teplotě: Ochrana před poškozením z důvodu přehřátí.
•

Generátor
• Otáčivé pole: Díky použití této technologie, má jednotka menší rozměry a nižší

hmotnost. Dokáže běžet s účinností o 25 % vyšší než generátor s otáčivou kotvou.
• Stator s šikmými drážkami: Produkuje hladký tvar výstupní vlny pro zajištění

kompatibility s elektronickými zařízeními.
• Buzení s posunutou fází: Maximalizuje schopnost startování motoru.
• Automatická regulace napětí: Reguluje výstupní napětí do rozmezí ±1% pro ochranu

před škodlivými napěťovými špičkami
• Technologie napájení True Power: Celkové harmonické zkreslení (THD) menší než

5 %.

Řídící jednotka Evolution™ 
• Podsvětlená tlačítka Auto/Manual/Off: Umožňují volbu provozního režimu a poskytují

snadnou indikaci stavu, která je přehledná za jakýchkoliv podmínek.
• Utěsněná a vyvýšená tlačítka: Uživatelské rozhraní pro obsluhu s hladkým povrchem,

odolné vůči povětrnostním vlivům.
• Snímání síťového napětí: Jednotka neustále monitoruje síťové napětí.
• Prodleva po přerušení sítě: Ochrana před zbytečným startováním motoru, hodnotu lze

upravit (kvalifikovaný technik) v rozsahu 2-1500 sekund, výchozí hodnota je 5 sekund
• Možnosti volby napětí: Řídící jednotkou lze volit vstupní napětí mezi 220 V, 230 V a

240 V.
• Zahřívání motoru: Zajišťuje, že motor je připraven přijmout zatížení, žádaná hodnota je

nastavena cca na 5 sekund.
• Zchlazení motoru: Umožňuje motoru zchladnout před vypnutím, žádaná hodnota je

nastavena cca na 1 minutu.
• Programovatelný cvičný běh v sedmidenním intervalu: Každý druhý týden se

generátor spustí, aby předešel vysychání olejového těsnění a poškození mezi výpadky
proudu. Možnost volby mezi týdenním, dvoutýdenním nebo měsíčním intervalem.

• Chytrá nabíječka baterie: Dobijí baterii různou intenzitou, jen když je třeba - v
závislosti na teplotě venkovního vzduchu (kompatibilní s olověnými bateriemi typu
AGM).

• Hlavní jistič: Chrání generátor před přetížením.
• Elektronický regulátor: Trvale udržuje frekvenci 50 Hz.

Skříň generátoru
• Kryt splňující odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám: Zvukově

izolovaný kryt zajišťuje tichý chod a ochranu před nepříznivými vlivy počasí, odolává
větru až o rychlosti 240 km/h.

• Zakrytovaný tlumič zátěžové třídy: Tichý zakrytovaný tlumič je nainstalován uvnitř
jednotky, aby se předcházelo úrazům.

• Malá, kompaktní a a atraktivní skříň: Umožňuje snadnou instalaci v minimální
vzdálenosti pouhých 45 cm od budovy.

Systém instalace
• Flexibilní přípojka palivového vedení o délce 30,5 cm: Pohlcuje veškeré vibrace

generátoru při připojení k plynovodu.
• Kompozitní základna pro přímou instalaci do terénu: Komplexní mřížová konstrukce

brání před propadáním generátoru do podloží.
• Zabudovaný lapač usazenin: Brání před pronikáním pevných částic a vlhkosti do

regulátoru paliva a motoru.
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Ovládání

Evolution™ Digitální řídící jednotka

Přesné ovládání všech systémů generátoru zajišťuje čistý a stabilní výkon. 
Podsvícený LCD displej s automaticky nastavitelným kontrastem pro snadné 
sledování v měnících se světelných podmínkách.

Programové funkce a ochrana:
• Oznámení o spuštění/údržbě
• Indikace provozních hodin
• Nastavitelné zpoždění startu
• Automatické detokování výpadku sítě/automatické detekování obnovy dodávky el.

energie
• Inteligentní dobíjení baterie
• Varování při poruše baterie
• Indikace stavu baterie
• Automatická regulace napětí s ochranou proti přepětí/podpětí
• Ochrana proti nízké frekvenci/přetížení
• Bezpečnostní pojistka
• Automatické vypnutí při nízkém tlaku oleje/vysoké teplotě oleje
• Vypnutí při přetočení/překročení rychlosti (@ 72 Hz)/ot. za min.
• Ochrana při vysoké teplotě motoru
• Ochrana proti nesprávnému zapojení
• Firmware s možností upgradu
• Aplikace MOBILE LINK™ - přehled odkudkoliv
• Jistič

AUTOMATICKÝ ZÁLOŽNÍ GENERÁTOR
• Je kompatibilní s přepínačem záskokového automatu ATS .

Záskokový automat ATS

Panel ATS ovládá přepínání napájení mezi generátorem a sítí. 

Skládá se ze samostatné skříně, kterou lze instalovat odděleně od generátoru. Řízení 
přepínání napájení je ovládáno pomocí panelu automatického ovládání 
namontovaného na generátoru.
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DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ohřívač oleje √
Ohřívací podložka baterie √
Sada krytů základy √
Sada pro plánovanou údržbu √
Omezená záruka 5 let

Informace jsou v době stahování v souladu s datovým souborem. Tisk 17/08/2021 (ID 7782)
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