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Diesel generatoranlæg
Standard eller specialbyggede

KVA Diesel er specialist i udvikling og
produktion af modulopbyggede generatoranlæg til ethvert formål. Med
udgangspunkt i en stab af kompetente, unge medarbejdere og et årelangt
samarbejde med en række af verdens
førende leverandører af komponenter til
generatoranlæg, kan vi løse enhver generatoropgave på vores eget værksted.
Hos KVA Diesel har du indflydelse på alle
aspekter af opbygningen som f.eks. tankstørrelse, position af styreskab, synkronisering, PLC udgange, støjdæmpning osv.
Vores produktsortiment omfatter alt lige
fra standard anlæg til de mere komplekse systemer med kombineret produktion
af varme og elektricitet samt anlæg med
automatisk opstart ved netudfald.

internetadgang/GPS, fjernstart, netovervågning (AMF) og ekstra skærme. Anlæg
med internetadgang kan styres via
browser eller app til Android/iOS.
Anlæggene kan være åbne, opbygget i
kabinet eller i container med støjdæmpning i forskellige niveauer.
Alle systemer er med dieselmotor og omfatter modeller fra 9 KVA til 2300 KVA.
Modellerne kan leveres med alle gængse
spændinger og frekvenser.
Vi anvender motorer fra flere producenter, bl.a. Lovol, Deutz, Perkins og Volvo.

Der kan vælges ekstra udstyr som f.eks.

Med et fjerndisplay eller internetadgang kan du
betjene anlægget som hvis du stod ved siden af.

Standard 100 kVA (144 A) anlæg i åben udførelse.

2x400 kVA synkroniserede anlæg indbygget i
støjdæmpet container med automatiske spjæld.

Nødstrømsanlæg
Din sikkerhed hvis uheldet er ude

Alle diesel generatoranlæg kan opsættes
til nødstrøm. Dette gælder både et enkelt
anlæg med automatisk opstart og omskift, eller et mere avanceret anlæg med
synkronisering, som sikrer blinkfri tilbageskift, hvis der har været et netudfald.
På et synkroniseret anlæg kan styringen
kontrollere omdrejningstal og frekvens
og derved justere anlægget ind, så det
passer med forsyningen. Anlægget kan
derved køre parallelt med forsyningen,
hvilket kan bruges til omskift uden
ophold i forsyningen samt test med last
på net.
Med samme metode kan man synkronisere op til 32 anlæg, så man i stedet for
f.eks. 1x 1200 kVA kan anvende 3x 400
kVA. Det kan give en bedre effektivitet
ved lave laster, da kun ét anlæg behøver
at køre. Anlæggene kan godt have forskellig størrelse.

Deutz V8 562 kVA (809 A) anlæg med synkronisering til nødstrøm ved et dambrug.

Lovol 50 kVA (72 A) med automatisk opstart
og indbygget omskifter (ATS).

Traktor generatoranlæg
Mobilt og enkelt

KVA Diesel fremstiller traktorgeneratorer med tre-punktsophæng fra 42.5 KVA
til 105 KVA. Generatorerne leveres med
elektronisk styring og er derfor velegnet
til opgaver, som kræver en jævn spænding som f.eks. malkerobotter.
En traktorgenerator kan være en god
løsning, hvis man ikke ønsker at investere i et diesel generatoranlæg, men
traktorgeneratoren yder ikke den samme
sikkerhed, hvis man anvender den til
nødstrøm.
Traktorgeneratorerne udføres efter ønske, og kan leveres med alle kabellængder og stik samt alternative tilslutninger
som f.eks. 3x230V. Stik og kabel aftales
individuelt, så du får det du har brug for.

Traktorgeneratoren kan nemt flyttes med en
palleløfter.

Anlæggene fra 42,5 - 94 kVA fylder
ca. 1200x700x900 mm.
Anlæggenes vægt:
42.5 KVA: 305 kg
60 KVA:
350 kg
80 KVA:
420 kg
94 KVA:
440 kg
Anlæggene er udstyret med
1.3/8”-Z6 PTO akseludgang som skal
køre med 395 omdrejninger.
For at sikre en jævn drift bør traktorens
hestekræfter være mindst ca. 1.5 x kVA.
Eksempel: 63 kVA x 1.5 = 95 hk.
105 KVA anlægget kræver 1000 omdrejninger på PTO’en.

Der kan f.eks. monteres CEE combistik.

Marine generatoranlæg
Driftsikre anlæg til netop dine behov

KVA Diesel producerer marineanlæg i
størrelser fra 42 til 130 kVA.
Anlæggene er opbygget med 24 volt
2-polede sensorer, generator og starter
samt dobbelte dyserør med alarm ved
diesellæk.

trang. Samtidigt giver det en øget sikkerhed at have flere anlæg; der kan være
langt til reservedele når man er på søen!

Anlæggene er klar til at blive tilsluttet
søvand.
Vi opbygger gerne et generatoranlæg,
der passer til din opgave, f.eks. m.h.t.
tilslutninger, kabinet, styring og synkronisering.
Kontakt os med en udfordring, så finder
vi en løsning.
Synkronisering af anlæg kan især være
interessant på skibe hvor pladsen er

Dobbelte dyserør med sensor til
diesellæk.

72 kVA (104 A) Lovol marine anlæg på kundespecificeret aluminiumsramme til at svejse direkte
i båden.

Anlæggene kan opbygges efter dine behov. Her ses styring med
ekstra bro-panel til fjernbetjening.

Generatoranlæg til korntørring
Optimal udnyttelse af energien

Korntørring kræver både varme og strøm,
så hvorfor ikke udnytte ét anlæg til begge
dele?
Vi har udviklet en selvrensende røggaskøler til opgaver som disse. Motorens
køleluft blæses igennem køleren og man
udnytter på den måde både varmen fra
motor og udstødning.
Der kan hentes cirka samme antal kilowatt
i varme som der produceres elektrisk.
Veksleren kan også påbygges dit eksisterende anlæg samt i et støjdæmpende
kabinet.

Vores selvrensende varmeveksler monteres foran køleren og udnytter både udstødning og motorvarme.
Motorens blæser sørger for at skubbe luften rundt.

Udlejning af generatoranlæg
Mangler du strøm i en periode?

Hos KVA Diesel har vi udlejningsanlæg
i mange størrelser og til alle formål.
Vi har anlæg til normal generatordrift,
men også anlæg med automatisk
opstart ved netudfald.
Anlæggene kan leveres med kabler,
stik eller automatisk omskifter (ATS)
alt efter hvad du ønsker.

Vi kan tilbyde anlæg fra 10 til 250 kVA,
alle i støjdæmpende kabinetter med
indbygget tank.
Lejeprisen varierer alt efter lejetid
og størrelse.
Kontakt os og få et tilbud.

r
Styringer - Dieselmotorer - Generatore
Forhandler af Deep Sea Electronics

Vi forhandler alle produkter fra Deep
Sea Electronics (DSE), som omfatter alt
fra simple nøglestart styringer til komplekse systemer med synkronisering.
Foruden styremoduler til generator
anlæg kan man blandt andet også få
ladere, ATS controllere og LED drivere.
Til styremodulerne findes der bl.a.
moduler med internetadgang og
touchscreens til fjernstyring.
Se hele udvalget på DeepSeaPLC.com
eller kontakt os.

Vi opbygger selv styringer på vores
værksted og kan derfor skræddersy
dem efter opgaven.
Ved at anvende PLC delen i modulerne
kan generatoren udføre mange af de
opgaver som man normalt lader en
ekstern PLC eller relæ tage sig af.
Modulerne kan programmers ved
hjælp af gratis software fra DSE.
Hos KVA Diesel forhandler vi desuden
Dieselmotorer fra Deutz og Lovol samt
Godlike generatorer.

Service
KVA Diesels egne servicefolk er klar til at yde
service overalt i landet.

Rev. 26.01.15

Vi har mange reservedele
på lager og kan hurtigt
rykke ud og få dit anlæg
til at køre igen.
Vi klarer også ombygninger
af anlæg.
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