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RFP/GRC/LSV/2018-002 
Annex B – Technical Description 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

======================= 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η/ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 880 ΚVA, ΣΕΙΡΑΣ AKG(MS) 

 
1.  Η/Ζεύγος  

Κατασκευαστής ΓΕΜΚΟ Α.Β.Ε. 

Τύπος AKG-880(MS) 

Τρόπος λειτουργίας Aυτόματα και χειροκίνητα 

Εφεδρική ισχύς (STAND-BY MAX POWER) 880 KVA- 704 KW 

Συνεχής ονομαστική ισχύς υπό 

διακυμαινόμενα φορτία (PRIME POWER) 

800 KVA -640 KW 

Aνάληψη φορτίου (LOAD ACCEPTANCE) 

 

Θα έχει δυνατότητα να αναλαμβάνει απότομα-ξαφνικά σε μια 

βηματική φόρτιση (IN ONE STEP) το 70% του ονομαστικού 

του φορτίου σε χρόνο 10 sec  & το υπόλοιπο 30% σε χρόνο 

5sec. Δηλαδή το πλήρες φορτίο σε χρόνο 15sec από την 

εκκίνηση του π/κινητήρα και την αποκατάσταση της τάσης και 

της συχνότητας 

2. Π/Κινητήρας  

Κατασκευαστής DONGFENG 

Τύπος SY680, 4χρονος, direct injection 

Εφεδρική ισχύς (Stand  by power ) 805,0 KW 

Συνεχής ισχύς (Prime  power) 732,0 ΚW 

Ταχύτητα 1500 RPM 

Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων 12 σε διάταξη V (V-12) 

Συνολικός κυβικός κυλινδρισμός 29,6 LITRES 

Τρόπος αναρρόφησης Με υπερπλήρωση (turbocharged-intercooled) 

Ψύξη Υδρόψυκτος με ενσωματωμένο ψυγείο νερού που ψύχεται από 

πιεστικό ανεμιστήρα που κινείται από τον π/κινητήρα 

Τάση ηλεκτρικού συστήματος 24 V DC 

Κυβερνήτης (ρυθμιστής) στροφών Ηλεκτρονικός 

3. Η/γεννήτρια 

Κατασκευαστής ΕΜSA 

Τύπος  EG 400 -640N 

Συνεχής ισχύς κατά κλάση Η  800 ΚVΑ 

Δυνατότητα υπερφόρτισης 10% για μια ώρα 

Ταχύτητα 1500 RPM 

Τάση 231/400V 

Συχνότητα 50 Hz 

Συντελεστής ισχύος (P.F-Cos φ) 0,8 

Kλάση μόνωσης τυλιγμάτων (insulation class) H 

Βαθμός προστασίας IP 23 

4.Δεξαμενή καυσίμου 

Ανοιχτού  & Hχομονωμένου Η/Ζ Ενσωματωμένη, ~1536lt 
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ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η/ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 1100 ΚVA, ΣΕΙΡΑΣ AKG(MS) 

 

1.  Η/Ζεύγος  

Κατασκευαστής ΓΕΜΚΟ Α.Β.Ε. 

Τύπος AKG-1100(MS) 

Τρόπος λειτουργίας Aυτόματα και χειροκίνητα 

Εφεδρική ισχύς (STAND-BY MAX POWER) 1100 KVA- 880 KW 

Συνεχής ονομαστική ισχύς υπό 

διακυμαινόμενα φορτία (PRIME POWER) 

1000 KVA -800 KW 

Aνάληψη φορτίου (LOAD ACCEPTANCE) 

 

Θα έχει δυνατότητα να αναλαμβάνει απότομα-ξαφνικά σε μια 

βηματική φόρτιση (IN ONE STEP) το 60% του ονομαστικού 

του φορτίου σε χρόνο 10 sec  & το υπόλοιπο 40% σε χρόνο 

5sec. Δηλαδή το πλήρες φορτίο σε χρόνο 15sec από την 

εκκίνηση του π/κινητήρα και την αποκατάσταση της τάσης και 

της συχνότητας 

2. Π/Κινητήρας  

Κατασκευαστής DONGFENG 

Τύπος SY720, 4χρονος, direct injection 

Εφεδρική ισχύς (Stand  by power ) 885,0 KW 

Συνεχής ισχύς (Prime  power) 805,0 ΚW 

Ταχύτητα 1500 RPM 

Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων 12 σε διάταξη V (V-12) 

Συνολικός κυβικός κυλινδρισμός 29,6 LITRES 

Τρόπος αναρρόφησης Με υπερπλήρωση (turbocharged-intercooled) 

Ψύξη Υδρόψυκτος με ενσωματωμένο ψυγείο νερού που ψύχεται από 

πιεστικό ανεμιστήρα που κινείται από τον π/κινητήρα 

Τάση ηλεκτρικού συστήματος 24 V DC 

Κυβερνήτης (ρυθμιστής) στροφών Ηλεκτρονικός 

3. Η/γεννήτρια 

Κατασκευαστής ΕΜSA 

Τύπος  EG 400 -800N 

Συνεχής ισχύς κατά κλάση Η  1000 ΚVΑ 

Δυνατότητα υπερφόρτισης 10% για μια ώρα 

Ταχύτητα 1500 RPM 

Τάση 231/400V 

Συχνότητα 50 Hz 

Συντελεστής ισχύος (P.F-Cos φ) 0,8 

Kλάση μόνωσης τυλιγμάτων (insulation class) H 

Βαθμός προστασίας IP 23 

4.Δεξαμενή καυσίμου 

Ανοιχτού  & Hχομονωμένου Η/Ζ Ενσωματωμένη, ~1536lt 
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ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
------------------------------------------------------- 
 
Το προσφερόμενο Η/Ζ είναι κλειστού τύπου ηχομονωμένο. 
 
Το ηχομονωτικό κάλυμμα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους διεθνείς  κανονισμούς  και τις 
οδηγίες της Ε.Ε. 
 
Η στάθμη θορύβου του ηχομονωμένου Η/Ζ  κατά τη λειτουργία του υπό πλήρη ισχύ, σε απόσταση 
7μ, σε ελεύθερο ηχητικά πεδίο και σε περιβάλλον με απόλυτη ησυχία θα είναι ~78db(A)  
 
Φέρει πόρτες με κλειδαριές ασφαλείας για την άνετη επιθεώρηση-συντήρηση του Η/Ζ, τα 
κατάλληλα περσιδωτά ανοίγματα για την απαγωγή του θερμού αέρα και την εισαγωγή του νωπού 
αέρα και στο πάνω τμήμα του σύστημα για την εύκολη ανάρτησή του-μετακίνησή του 
 
Εσωτερικά είναι επενδεδυμένο με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό υλικό, ο σιγαστήρας των 
καυσαερίων μειώνει σημαντικά τη στάθμη θορύβου τους (RESIDENTIAL TYPE) και είναι 
τοποθετημένος εντός ή εκτός του  ηχομονωτικού καλύμματος ώστε το Η/Ζ να είναι κατάλληλο για 
λειτουργία  σε κατοικημένες περιοχές. 
 
Τα καυσαέρια απάγονται στην ατμόσφαιρα από το πάνω τμήμα του   
 
Εσωτερικά του ηχομονωτικού καλύμματος είναι τοποθετημένοι και οι σωλήνες απαγωγής των 
καυσαερίων θερμικά μονωμένοι. 
 
Το ηχομονωτικό κάλυμμα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένο και υπάρχει αντισκωριακή-αντιδιαβρωτική 
προστασία. Είναι κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση και εξασφαλίζεται η  απρόσκοπτη 
λειτουργία του Η/Ζ σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 
 
Ο πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού καθώς επίσης ο αυτόματος διακόπτης προστασίας (circuit 
breaker) είναι τοποθετημένοι εντός του ηχομονωτικού καλύμματος και υπάρχει πόρτα για την άνετη 
συντήρηση-επισκευή τους. Η πόρτα φέρει διαφανές παράθυρο για την επιθεώρηση-έλεγχο του 
πίνακα αυτοματισμού. 
 
Εκτός του ηχομονωτικού καλύμματος δίπλα στην πόρτα του πίνακα αυτοματισμού είναι 
τοποθετημένο το κομβίο άμεσης διακοπής της λειτουργίας (emergency stop push button). 
 
 
Τα Η/Ζ κατασκευής ΓΕΜΚΟ είναι διασφαλισμένα ως προς την ποιότητά τους, με το πρότυπο 
διασφάλισης ποιότητας σειράς ISO 9001. 
 
 
Σημ.Οι παραπανω πληροφοριες αφορουν και τους δυο τυπους Η/Ζ εξισου. 
 
 
 
 


