
 
 
 
 
EZA – rada GALAXY 

 

Popis 
 

Elektrické zdrojové agregáty ONIS VISA rady GALAXY pokrývajú výkony od 20 do 840 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 je možné umiestniť tak do vnútorného ako aj do vonkajšieho prostredia. Rada 
GALAXY sa ďalej delí na verziu standard, heavy duty standard a heavy duty special.  

EZA rady GALAXY verzia standard je kapotovaný elektrický zdrojový agregát s palivovou nádržou 
umiestnenou v spodnej časti (nádrž nie je integrovaná v ráme) a tlmičom výfukových plynov integrovaným 
v kapotáži, čím sa dosiahla redukcia hluku na podobnej úrovni ako EZA POWERFULL vo verzii Silent. Na 
prianie je možné EZA vybaviť záchytnou vaňou a/alebo dodať EZA bez palivovej nádrže (pripojenie 
k externej palivovej nádrži s potrebným objemom).   

EZA rady GALAXY verzia heavy duty standard má v porovnaní s predchádzajúcou verziou zosilnený 
rám a štandardne obsahuje záchytnú vaňu. Na prianie je možné EZA vybaviť centrálnym rámom s dvomi 
závesnými otvormi.  

EZA rady GALAXY verzia heavy duty special má zosilnený rám s predimenzovanou nádržou a 
záchytnou vaňou. Táto verzia už v štandardnej dodávke zahŕňa aj centrálny rám s dvomi závesnými otvormi.  

EZA rady GALAXY sú vybavené štvortaktným naftovým motorom PERKINS, JOHN DEERE, DEUTZ, 
VOLVO PENTA alebo IVECO. K agregátom vo verzii automatic (automatický štart pri výpadku siete) je 
možné dodať aj rozvádzač ATS vybavený stykačmi alebo výkonovými odpínačmi s motorovým pohonom, 
zabezpečujúci prepínanie napájania pripojenej záťaže medzi sieťou a EZA.  

 
 

Prehľad modelov 
 
EZA rady GALAXY  
  
Výrobca motora Rozsah výkonov (zdanlivý základný výkon P.R.P. uvádzaný v kVA) 
PERKINS 30 – 42 – 60 – 80 – 100 – 136 – 150 – 180 – 300 – 350 – 400 – 455 – 500 – 591 – 650  
JOHN DEERE  30 – 40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 160 – 180 – 200 – 250 – 255 – 390  
DEUTZ 20 – 30 – 40 – 100 – 130 – 160 
VOLVO PENTA 200 – 250 – 326 – 375 – 400 – 500 – 550 – 630  
IVECO 60 – 85 – 100 – 120 – 130 – 160 – 200 – 300 – 350 – 400 – 720   
 

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

 
 
 
 

Ilustračné foto – GALAXY heavy duty special 

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

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V032010) 
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