
QAS 60
QAS 80
QAS 100
50/60 Hz
Je to víc než jen 
generátor. Je to 
Předvídatelná energie.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Uvedené fotografie a obrázky mohou zobrazovat výrobky s volitelným nebo doplňkovým příslušenstvím, které není součástí standardního provedení, a proto nemusí být zahrnuty do nákupu 
daného výrobku, pokud není se zákazníkem sjednán nákup i těchto konkrétních a volitelných příslušenství. Vyhrazujeme si právo bez upozornění měnit specifikace a design výrobků popsaných 
v tomto dokumentu. Ne všechny výrobky jsou dostupné na všech trzích.

STANDARDNÍ FUNKCE
• Qc1103TM (ochrana proti přepětí a podpětí, 

vzdálené spuštění)
• Integrované otvory pro vysokozdvižný vozík, 

nárazníky a zvedací nosník
• Externí vypouštěcí body
• Velká dvířka a servisní desky pro ještě lepší 

přístup
• Rám zabraňující úniku kapalin do 

okolí (integrované otvory pro vidlice 
vysokozdvižného vozíku, zadržení 110 % 
objemu)

• Možnost doplňování paliva za chodu
• Dvoufázový vysoce výkonný vzduchový filtr 

s bezpečnostní vložkou
• Dvoufázový palivový filtr s odlučováním vody
• Odhlučněná a robustní pozinkovaná ocelová 

kapota
• 4pólový síťový jistič
• Ochrana zemněním a uzemňovací kolík

ELEKTROINSTALAČNÍ DOPLŇKY
• Qc2103TM (aplikace AMF + PTB)
• Qc4003TM (sada paralelního provozu a PMS 

+ nabíječka akumulátorů + vyhřívání chladicí 
kapaliny)*

• Alternátor PMG
• Nabíječka akumulátorů a odpojovač 

akumulátoru
• Topné těleso chladicí kapaliny
• Relé monitorování izolace
• Konfigurace s třífázovými zásuvkami
• Jednofázová zásuvka 16 A (verze RIM, PIN 

nebo CEE)
• Neutrální EDF
• Varianta s více napětími a voličem napětí
• Dvě frekvence s přepínačem
• Elektrická regulace otáček**

MECHANICKÉ VOLITELNÉ DOPLŇKY
• Přípojka pro externí palivovou nádrž (EFT) 

a rychlospojky
• Studený start (syntetický olej)
• Rám s integrovanou palivovou nádrží pro delší 

palivovou nezávislost
• Vybavení pro rafinerie (lapač jisker a uzavírací 

ventil vzduchu)
• Podvozek s nastavitelnou tažnou tyčí 

a brzdami***
• Tažná oka
• Studený provoz (přísada do paliva)
• Barva dle zákazníka
* Není k dispozici pro QAS 60
** K dispozici pouze pro QAS 60
*** Není k dispozici u verze s palivovou nádrží pro delší 
palivovou nezávislost

(1) Referenční podmínky: Pro výkon motoru dle normy ISO 3046 / 1-1995.

Údaje o výkonu(1)  QAS 60 QAS 80 QAS 100
Jmenovitá frekvence Hz 50 60 50 60 50 60
Jmenovité otáčky ot./min 1500 1800 1500 1800 1500 1800
Jmenovitý účiník 0,8 0,8 0,8
Jmenovitý trvalý výkon (PRP) kVA/kW 60/48 67/54 80/64 93,3/74,6 100/80 114/91
Jmenovitý záložní výkon (ESP) kVA/kW 66/52,8 74,2/59,3 88/70,4 103/82 110/88 125/100
Jmenovité napětí (sdružené) V 400 480 400 480 400 480
Jmenovitý proud (PRP) A 86,6 81,2 115,5 112,2 150 137
Max. hladina akustického výkonu (LWA) 
podle normy 2000/14/EC/OND dB(A) 90 93 92 95 92 95

Max. hladina akustického tlaku (LpA) v 7 m dB(A) 62 65 64 67 64 67
Objem palivové nádrže / s doplňkovou 
palivovou nádrží pro delší palivovou 
nezávislost

l 149/298 250/592 250/592

Spotřeba paliva při plném zatížení (PRP) l/h 14 17 19 22,8 23 26,7

Palivová nezávislost elektrocentrály při 
plném zatížení / s doplňkovou palivovou 
nádrží pro delší palivovou nezávislost

h 10/20 7,5/16,5 12,1/28,7 10/24 10/23,7 8,6/20,4

Možnost zatížení v jednom kroku (G2) 
podle normy ISO-8528/5 % 85 95 90 100 80 85

Alternátor  
Model Leroy Somer LSA 42.3 L9 LSA 44.3 S3 LSA 44.3 S5
Stupeň ochrany / třída krytí IP 23 / H IP 23 / H IP 23 / H
Jmenovitý výkon (50 Hz ESP 27 °C / 60 Hz 
ESP 40 °C) kVA 66 79,5 88 105 110 131

Motor  
Model (EU Stage 3A) PERKINS 1104D-44TG3 1104D-44TG2 1104D-E44TAG1 1104D-E44TAG2
Jmenovitý výkon (s ventilátorem) kWm 56,3 60 71,2 82 88,6 100
Regulace otáček Mechanická/elektronická Elektronická Elektronická
Počet válců 4 4 4
Zdvihový objem válců l 4,4 4,4 4,4
Chlazení Parcool Parcool Parcool

Sání
S turbodmychadlem 

a mezichladičem plnicího 
vzduchu

S turbodmychadlem 
a mezichladičem 
plnicího vzduchu

S turbodmychadlem 
a mezichladičem 
plnicího vzduchu

Rozměry a hmotnost        
D × Š × V m 2,26 × 1,05 × 1,43 2,85 × 1,1 × 1,62
Hmotnost (suchá/mokrá) kg 1305/1433 1767/1982 1777/1992

Rozměry a hmotnost (s doplňkovou 
palivovou nádrží pro delší palivovou 
nezávislost)

       

D × Š × V m 2,26 × 1,05 × 1,57 2,85 × 1,1 × 1,74
Hmotnost (suchá/mokrá) kg 1368/1624 1847/2356 1857/2366

HLAVNÍ VÝHODY
Výkonnost 

Efektivita servisu

Hodnota při pozdějším prodeji a delší životnost

Univerzálnost

Efektivní možnosti přepravy

SEGMENTY

QAS 60: 2,26 × 1,05 × 1,43 QAS 80–100: 2,85 × 1,1 × 1,62

ROZMĚRY: D × Š × V

www.atlascopco.cz

PŘEDVÍDATELNÁ ENERGIE
Koncept Předvídatelné energie společnosti Atlas Copco poskytuje zákazníkům 
segmentu generátorů a výroby energie na místě spotřeby klid na duši díky svým 
řešením přinášejícím nízké náklady na vlastnictví, spolehlivý výkon a bezrizikový 
provoz. Koncept Předvídatelné energie je naší  
hlavní hodnotou a směrnicí pro navrhování,  
testování, konstrukci, uvádění do provozu  
a servis našich generátorů.

MINING PŮJČOVNY OIL & GAS

IPP STAVEBNICTIVÍ
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