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Motor Jeneratör
(MG) Setleri
Motor Jeneratör (MG) setleri, bilgisayarlar ve diğer 
sofistike elektrikli sistemler için yük izolasyonu sağlar. 
Ayrıca frekans dönüşümünü de gerçekleştirirler. İster 
sizin için ister müşteriniz için olsun, tüm projeyi göz 
önünde bulundurarak bir Motor Jeneratör setini 
tasarlarken spesifikasyon aşamasından itibaren 
başlayarak sizinle birlikte çalışırız. Güvenli bir güç 
sisteminin talep ettiği tüm değişkenleri inceleriz.

KATO™ motor jeneratörleri katı hal sistemlerine göre bir 
çok avantaj sunmaktadır:

 ■ Elektrik ve mekanik teknisyenleri tarafından bir 
uzman gerektirmeksizin kolayca idame ettirilebilir.

 ■ MG setinin yüksüz durumdan tam lineer yüke 
geçişte giriş ve çıkışındaki düşük harmonik içerik.

 ■ Komple elektrik izolasyonu.
 ■ Yüksek oranda aşırı yüklenebilme.
 ■ Basit ve sağlam yapısı voltaj düşüşleri, 

çıkışları ve parazite karşı tolerans ile girişin 
çıkıştan tamamen izolasyonunu sağlar.

 ■ Kendinden havalandırmalı.
 ■ Sabit veya taşınabilir.

KATO™ MG setleri güvenilir, dayanıklı ve giriş voltajı 
dalgalanmalarına karşı yüksek toleranslı olacak şekilde 
üretilmiştir.
Diğer bir avantajı da, motor giriş gücü katsayısını 
jeneratörden bağımsız bir şekilde ayarlamak için senkron 
motor üzerindeki ayrı fırçasız uyarıcıdır.

ÖZELLİKLERİ
 ■ PANEL: NEMA gerekliliklerine göre tasarlanmış olan 

panel genellikle birime montedir ancak ayaklı veya 
duvara monte şeklinde de olabilir. Panelde motor yol 
vericisi, çıkış devresi kesicisi, sayaç, koruyucu röle, 
voltaj regülatörü ve diğer gerekli bileşenler bulunur.

 ■ KUTU: Dönen parçalar için bir açık sızdırmaz kutu 
standart olup diğer seçenekler de mevcuttur.

 ■ MOTOR/JENERATÖR: Düşük titreşim ve bakım 
kolaylığı açısından tek şaftlı iki yataklı yatay 
konstrüksiyona sahip bir ortak şasi.

 ■ STATOR: Silikon elektrik çelik 
laminasyonlarla imal edilmiştir.

 ■ BOBİNLER: Film kaplı bakır tel, vakum-basınç 
altında H Sınıfı izolasyon ile emprenye edilmiş.

 ■ ROTOR: Lamine çelik, alan sargısı yapılmış izolasyonlu 
bakır tel. %100 katı reçine ile emprenye edilmiş.

MEVCUT SEÇENEKLER
 ■ Otomatik paralel hat oluşturma, manüel 

veya yüke bağlı çalıştırma.
 ■ Geniş bir protokol yelpazesi veya standart 

ara yüzler üzerinden iletişim.
 ■ Bilgiye uzaktan erişim.
 ■ Sızdırmaz kutular.
 ■ Kıyı İzolasyon Koruması (CPI) Sistemi.
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