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Energia elektryczna towarzyszy nam w ka dej 

dziedzinie naszego ycia. Niestety, sieci energe-

tyczne którymi ta energia trafia do naszych do-

mów s  przestarza e, a ostatnie du e inwesty-

cje w tej dziedzinie dokonywane by y w latach 

70-tych ubieg ego wieku. rodki masowego prze-

kazu co chwil  informuj  nas o awariach linii 

przesy owych i setkach osób pozbawionych za-

silania z sieci zawodowej. Prosz  zwróci  uwag ,

e do tego rodzaju sytuacji dochodzi bez wzgl -

du na por  roku, zmienia si  jedynie sposób t u-

maczenia zaistnia ych zdarze .

Alternatyw  w tym wypadku s  agregaty 

pr dotwórcze, które zapewniaj  d ugotrwa-

y dost p do awaryjnego zasilania w energi

elektryczn . Firma GENPOWER jako wiod -

cy producent tego rodzaju urz dze  oferuje 

profesjonaln  obs ug  obejmuj c  doradztwo 

w zakresie doboru odpowiedniego sprz tu, do-

staw , monta , uruchomienie oraz serwis za-

kupionego sprz tu.

 Nasze atuty to:

 us ugi uwzgl dniaj ce indywidualne potrze-•

by klientów,

 wysoka jako  i niezawodno ,•

 du y magazyn cz ci i agregatów pr dotwór-•

czych,

 kompleksowo  us ug serwisowo-monta o-•

wych.

Z do wiadczenia wiemy, e zakup tego rodza-

ju urz dze  nie przychodzi atwo. Klienci bar-

dzo cz sto odk adaj  podj cie decyzji zakupo-

wej stwierdzaj c, e mo e jednak nie b dzie on 

im potrzebny. Nale y mie  jednak na uwadze 

fakt, aby instalacja elektryczna naszego domu 

i miejsce pó niejszej instalacji samego generatora 

umo liwia y jego bezkolizyjny monta . Pozwoli 

to na zminimalizowanie kosztów zwi zanych 

z dostosowaniem struktury budynku do po-

trzeb zasilania gwarantowanego. Prostym przy-

k adem w zasilaniu domu jednorodzinnego b -

dzie na etapie budowy wyodr bnienie obwodów 

gwarantowanych, czyli tych które b d  zasilane 

z agregatu pr dotwórczego, nast pnie dok ada-

my prze cznik r czny 1-0-2, który w pozycji 1 

zasila budynek z sieci zawodowej, w pozycji 0 

zachowuje si  jak g ówny wy cznik pr du czy-

li od cza zasilanie, a w pozycji 2 zasila dom 

z agregatu. Zastosowanie prze cznika jest nie-

zb dne gdy  musimy mie  stuprocentow  gwa-

rancj , e napi cie z agregatu nie zostanie poda-

ne w kierunku sieci energetycznej. Odnosz c si

do powy szego przyk adu jako jednostk  pr do-

twórcz  mo emy zastosowa  agregat jednofazo-

wy, jak i trójfazowy, cho  cz ciej wybierane s

te pierwsze gdy  nie musimy si  martwi  rów-

nomiernym obci eniem urz dzenia na poszcze-

gólnych fazach, co jest niezb dne dla jednostek 

trójfazowych. Je li ten warunek nie b dzie spe -

niony mo e doj  do uszkodzenia pr dnicy, a tym 

samym ca ego urz dzenia.

Kolejny przyk ad pozwoli na zobrazowanie 

krok po kroku procesu post powania w przy-

padku zakupu urz dzenia gwarantuj cego awa-

ryjne zasilanie. 

Do dzia u handlowego Genpower trafi

klient z okolic Warszawy. M czy y go cz ste 

zaniki zasilania z sieci energetycznej i spad-

ki napi  dlatego postanowi  zaopatrzy  si

w agregat pr dotwórczy. Moc urz dzenia mo-

gli my okre li  przy naszym pierwszym spo-

tkaniu, ale ju  miejsce samego monta u wyma-

ga o odbycia wizji lokalnej. W takim wypadku 

sprawdzane s  ró ne warianty rozwi za  i wy-

bierane te najbardziej korzystne. Wybór pad

na agregat GY 45 o mocy znamionowej 33 kW 

z japo skim silnikiem Yanmar w obudowie 

typu SUPERSILENT montowany na poziomie 

piwnicy. Instalacja obejmowa a agregat, obu-

dow  oraz elementy wentylacji wraz z uk adem 

wydechowym. Wszystkie podzespo y dostar -

czono w cz ciach (silnik, pr dnica, obudowa 

i rama zespo u) i wniesiono r cznie do piwni-

cy. W wyznaczonym pomieszczeniu przyst -

piono do monta u. Dodatkowym elementem 

systemu by o wyprodukowanie i zamontowa-

nie rozdzielni g ównej wraz z uk adem SZR 

(Samoczynne Za czenie Rezerwy) i niezb -

dnymi tarasami kablowymi. Tego rodzaju sys -

tem umo liwia prac  urz dzenia bez anga o-

wania cz owieka w proces za czania i wy-

czania jednostki. Prace przeprowadzono 

w go dzinach wyznaczonych przez Klienta mi-

nimalizuj c ich uci liwo  dla domowników. 

Dzi ki z o eniu maszyny wewn trz pomiesz-

czenia unikn li my burzenia cian, co by o-

by konieczne przy wstawianiu agregatu pr do-

twórczego w ca o ci. Zadanie wykonane zosta o

zgodnie z za o eniami, generator nadzoruje sie

zawodow  24 godziny na dob  365 dni w roku za-

pewniaj c bezpiecze stwo energetyczne Klienta 

i tym samym spokój ducha. 

W przypadku agregatów pr dotwórczych 

nie ma mowy o standardowym wykonaniu. 

Specyfikacja ka dego projektu i zastosowa-

nego rozwi zania jest inna, dlatego zapra-

szamy do zapoznania si  z materia ami znaj-

duj cymi si  na naszej stronie internetowej 

www.genpower.pl, jak i do kontaktu z dzia-

em handlowym. Wykwalifikowani praco-

wnicy z d ugoletnim do wiadczeniem od-

powiedz  na wszystkie Pa stwa pytania 

i pomog  wybra  optymalne rozwi zanie.
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Z wielk  przyjemno ci  zapraszamy 

Pa stwa do odwiedzenia stoiska 

L2/23 i L3/15 na Mi dzynarodowych 

Targach Energetycznych

ENERGETAB 2013

BIELSKO BIA A

w dniach 17–19 wrze nia 2013.


