
Додаток А 
 

Технічна специфікація 
 

ЗАПИТ НА ПРОПОЗИЦІЇ: № UKRKI/RFQ/2022-158 
 

НА ПОСТАВКУ ГЕНЕРАТОРІВ 
 
Марка двигуна: Caterpillar, Perkins або еквівалент 
 

Запит включає постачання повністю закритих дизельних генераторів різної потужності 
(див. нижче), інструментів, засобів керування та всіх аксесуарів, як зазначено в цій 
специфікації. Передбачається, що дизель-генераторні установки будуть працювати в 
ізольованих міні-мережах окремо, у модульній комбінації з іншими дизель-
генераторними установками або в гібридній установці з генераторними установками, 
що використовують відновлювані джерела енергії (наприклад, фотоелектричні та 
акумуляторні модулі). Вони також можуть використовуватися як резервне джерело 
живлення для підключених до мережі систем. 
 

1) Специфікація трифазних генераторів (10 кВА, 12 кВА, 15 кВА і 20 кВА): 
 
Кожен генератор повинен постачатися в комплекті з такими елементами: 
 

• Всі монтажні креслення і документація, інструкції з експлуатації та 
технічного обслуговування. 

• Модель, постачання та гарантія: 
а. Закриті дизель-генераторні установки із заданою мінімальною 

номінальною потужністю кВА при 240/415 В, 1500/1800 об. мають 
дизельний поршневий двигун із проміжним охолодженням. 

б. Генератор повинен бути здатний забезпечувати живлення змінних 
навантажень протягом необмеженої кількості годин на рік, в режимі 
автономної роботи, забезпечуючи 110% потужності протягом 
мінімум 1 години за 12-годинний цикл; 

в. Повністю закриті дизельні генератори, які повністю підходять для 
даного середовища, мають достатньо місця для всіх рідин двигуна, 
основного паливного бака, шумопоглинача, водно-повітряного 
радіатора, вихлопних систем і всіх необхідних елементів керування, 
дистанційного моніторингу та допоміжних компонентів. 

г. Загальнопропускні та охоронні споруди. 
д. Система заземлення дизельного генератора. 
е. Блок синхронізації для розподілу навантаження між декількома 

взаємопов’язаними генераторами (кВт, кВАр), 
ж. Система управління дизель-генератором і розширене керування 

живленням. 



• Система перекачування палива включає ручну систему перекачування палива із 
зовнішніх баків 

• Заводські приймальні випробування (FAT) з усією документацією, сертифікатами, 
звітами про випробування; 

• Усунення всіх дефектів. 
• Забезпечення навчання персоналу з експлуатації та технічного обслуговування. 
• Забезпечення запчастинами, спецінструментом. 
• Надання всіх підписаних сертифікатів (НРНО, електрична сертифікація тощо) для 

установки, що постачається. 
• Гарантія протягом гарантійного терміну. 
• Система запуску: Запалювання/електростартер 
• Рівень шуму: Рівень звуку має бути менше 78 дБ приблизно на відстані 5 метрів.  
• З автоматичним регулятором напруги  

 

Постачальник також повинен забезпечити систему керування синхронізацією, яка 
може бути забезпечена з кожним генератором. 
 
Постачальник повинен надати опції панелі керування ручним перемиканням, панелі 
керування автоматичного перемикання для керування окремою установкою, а також 
панелі для керування повною синхронізацією. 
 
Постачальник заявляє та гарантує: 

• Норми використання палива 110%, 100%. 75% і 50% номінальної потужності 
(г/кВт) і скориговані значення, як зазначено. 

• Максимальну корисну потужність (кВт) кожного дизельного генератора. 
• Постійну чисту потужність (кВт) кожного дизельного генератора. 

 
Дизельний двигун, генератор змінного струму, панель керування генератором, система 
подачі палива та система зберігання палива повинні відповідати поточним версіям 
застосовних стандартів або еквівалентних стандартів. 

 
Необхідна кількість:  

1. 10 кВА – 25 шт. 
2. 12 кВА – 25 шт. 
3. 15 кВА – 25 шт. 
4. 20 кВА – 25 шт. 

  



 

2) Однофазні генератори (3 кВА і 8 кВА) Специфікація: 
 
Кожен генератор повинен постачатися в комплекті з такими елементами: 
 

1. Використання/застосування: Побутове 
2. Спосіб встановлення: Портативний 
3. Рівень шуму: Безшумний або зі звукоізоляцією /з кожухом 
4. Напруга: 230 В 
5. Вихідна потужність: 3KVA та 8KVA 
6. Спосіб охолодження: Повітряне охолодження 
7. Система запуску: Електричний старт   
8. Місткість паливного бака: 10 л або більше 
9. Тип палива: Бензин/дизель 
10. Фазова напруга: Однофазний 240В 
11. Частота: 50 Гц 
12. Системи безпеки: Аварійна зупинка - Так 

 

Необхідна кількість:  
1. 3 кВА – 25 шт. 
2. 8 кВА – 25 шт. 

 


