
 
 
 
 
EZA – rada FOX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis 
 
Elektrické zdrojové agregáty ONIS VISA rady FOX pokrývajú výkony od 9 do 20 kVA P.R.P. (základný 
výkon) s možným využitím ako primárny zdroj energie alebo ako záložný zdroj. Jedná sa o odhlučnené 
kapotované prevedenie s tlmičom výfuku umiestneným vo vnútri kapotáže, čím sa dosiahlo ďalšie zníženie 
hlučnosti. EZA sa štandardne dodáva s 50 litrovou nádržou. Na požiadanie je možné vybaviť EZA väčšou 
nádržou s objemom až 600 litrov. EZA rady FOX môžu sú vybavené štvortaktným naftovým motorom 
PERKINS alebo YANMAR. Agregáty vo verzii manual (manuálny štart EZA) je možné vybaviť trojfázovou 
a jednofázovou zásuvkou umiestnenou priamo na kapotáži. K agregátom vo verzii automatic (automatický 
štart pri výpadku siete) je možné dodať aj rozvádzač ATS vybavený stykačmi, zabezpečujúci prepínanie 
napájania pripojenej záťaže medzi sieťou a EZA.  
 
 
Prehľad modelov 
 
EZA rady FOX  
  
Model P9 P14 Y21 P21 

Základný výkon – P.R.P. 9,1 kVA / 7,28 kW 13,3 kVA / 10,64 kW 17,5 kVA / 14 kW 20 kVA / 16 kW 

Výrobca motora  Perkins Perkins Yanmar Perkins 

Pohonné hmoty Motorová nafta 
Napätie 3 x 230 / 400 V ac 3NPE 
Frekvencia 50Hz 

Spotreba paliva 100% P.R.P. 2,6 l / hod. 3,7 l / hod. 4,4 l / hod. 5,4 l / hod. 

Rozmery (v x š x h)  1181 x 760 x 1470 mm 
 

Pre získanie podrobnejších informácií a navrhnutia konkrétneho riešenia zálohového 
napájania sa obráťte na našich obchodných a projektových manažérov. 
 

EZA, motorgenerátor, motorgenerátory, agregát, agregáty, 
dieselagregát, dieselagregáty, elektrické zdrojové 
agregáty, MG, DA, mg, da, agregat, motorgenerator, 
dieselagregat, elektricky zdrojovy agregat, elektrocentrála 

Ilustračné foto 
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