RENTAL POWER
EVENT

Extra discreet voor specifieke toepassingen
Door de optimale geluidsdemping van de stroomaggregaten heeft SDMO de ideale oplossing voor
elk speciaal evenement. De voor EVENT gebruikte technologie is ook geschikt voor andere gevoelige
milieus, zoals bijvoorbeeld in een woonwijk.
Isolatie van de mechanische geluiden
- De combinatie van motor en alternator is op trillingsdempers geplaatst om het zogenaamde contactlawaai tegen te gaan.
- Het polyurethaanschuim aan de binnenkant van de omkasting van het mechanische gedeelte
van het stroomaggregaat heeft een dikte van 60 mm.
Kleinere luchtingangen en -uitgangen
- Geluiddempers op de kleinere luchtingangen en -uitgangen.
- De luchtingangen en -uitgangen bevinden zich op het dak om het omgevingslawaai van het stroomaggregaat
te verminderen.
Behoud van de geluiddemping tijdens het onderhoud
- De bedieningspanelen en de vermogensaansluitingen zijn gescheiden van het motor-alternatorblok
door middel van een isolerende wand zodat het geluidsniveau hetzelfde blijft met geopende deuren.

product
plus
Specifieke EVENT
producten

- Veiligheid en
hanteerbaarheid met
het Power Lock en het
aansluitblok.
- Lange gebruiksduur
en veilig voor het milieu
dankzij het dubbelwandige
chassis met een grote tank
en lekbak.
- Ladders aan de zijkant
vergemakkelijken het
gebruik en het verplaatsen.

Power Lock

Technische karakteristieken
Geluidsreductie:
iedere dB(A) telt!
Geluidsniveau voor een aggregaat van 350 kVA
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Referentie SDMO
Aggregaat
Vermogen PRP (1) kVA/kW
Vermogen ESP (2) kVA/kW
Stroomsterkte (A)
Geluidsniveau (dBA) op 1 meter
Alternator
Merk
Model
Motor / 1500 tr/min
Merk
Model
Primair vermogen (kW)
Aantal cilinders
Spanning hulpvoeding
Cilinderinhoud
Verbruik bij 75% belasting (L/u)
Brandstof / Koeling
Brandstof
Inhoud van de extra grote tank in L
Gebruiksduur met extra grote tank (in u)
bij 100% belasting
bij 75% belasting
bij 50% belasting
Afmetingen met dubbelwandig chassis
Lengte / Breedte / Hoogte (in mm)
Gebruiksklaar gewicht (in kg)

R275C2E

R350C2E

250/200
275/220
397
69

318/255
350/280
505
71

LEROY SOMER
LSA462L6

LEROY SOMER
LSA462VL12

VOLVO
TAD734GE
225
6
24
7,15
42,6
Diesel / Water

VOLVO
TAD941GE
295
6
24
9,36
50,6
Diesel / Water

1300

1300

24,3
30,5
42,6

19,1
25,7
37,0

M228
5360X1700X2600 5360X1700X2600
6170
6360

(1) PRP: Continu beschikbaar hoofdvermogen onder variabele belasting gedurende een onbeperkt aantal
uren per jaar in overeenstemming met ISO 8528-1.
(2) ESP: Beschikbaar stand-by vermogen voor noodgebruik onder variabele belasting in overeenstemming
met ISO 8528-1, hierbij is geen overbelasting beschikbaar.
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