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Przez ponad 30 lat produkcji generatorów prądotwórczych 
zbudowaliśmy sobie renomę na rynku agregatów prądotwórczych. 
Ściśle pracujemy z Wami od momentu ofertacji, poprzez weryfikację 
projektu instalacji elektrycznej, projektowanie specjalnych rozwiązań 
na generatorach aż po instalację na jednostce.

Stale budujemy i zwiększamy nasze doświadczenie, które wdrażamy 
do produkcji i wykorzystujemy w trakcie opieki serwisowej naszych 
generatorów. Zwiększa to naszą elastyczność w doborze i adaptacji 
naszych rozwiązań do potrzeb użytkowników. Dzięki temu wiele 
naszych produktów to rozwiązania dedykowane, uwzględniające 
wiele niestandardowych opcji i podzespołów.

Wszystkie nasze produkty standardowe i dedykowane są 
projektowane z uwzględnieniem najmniejszych szczegółów 
konstrukcyjnych i funkcjonalnych przy pomocy zaawansowanych 
systemów CAD. 

Wszystkie nasze operacje są realizowane w oparciu o system 
zarządzania jakością ISO 9001 nadzorowany przez światowej klasy 
audytora.

Wieloletnie opracowywanie takich agregatów morskich sprawiło, że 
wiele z nich wprowadziliśmy do standardowej oferty w oparciu o 
silniki bazowe Kubota. Powstałe w ten sposób agregaty mają od 3,7 
do 50 kVA, a dzięki głębokiemu doświadczeniu możemy zbudować 
agregat dostosowany do indywidualnych potrzeb.

W trakcie naszej 30-letniej historii mieliśmy możliwość współpracy z 
tysiącami klientów, dostarczając generatory w całej gamie jednostek 
pływających, poczynając od barek kanałowych, promów pasażerskich, 
jednostek transportowych, szybkich łodzi patrolowych barek, kutrów 
rybackich, trawlerów, pchaczy, a kończąc na jednostkach floty 
handlowej, superjachtach czy okrętach marynarki wojennej.

Firma Beta Marine posiada system zarządzania 
jakością ISO. Od roku 1987 ciągle poprawiamy nasze 
procedury jakościowe pod corocznym audytem ISO 
Quality Services Ltd.

DOPASOWANE ROZWIĄZANIA
Niezawodność - spokojny sen!
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Generatory 
BetaSet i BetaGen

Generatory BetaSet-BetaGen są zbudowane na 
zaawansowanych technicznie silnikach KUBOTA znanych z 
równej, cichej pracy oraz wysokiego momentu obrotowego 
dostępnego na niskich obrotach. Niskie spalanie, trwałość i 
długowieczność czynią je świetnymi silnikami bazowymi 
dla generatorów prądotwórczych.

Wszystkie generatory w serii wykorzystują prądnice Mecc 
Alte (UK) Ltd., zbudowane w Wielkiej Brytanii przez 
producenta pracującego w Systemie jakości ISO.

Standardy spełniane przez generatory BetaSet-BetaGen

Poziom zgodności
z dyrektywą UE: 

na wodach
morskich

na wodach 
śródlądowych

Zgodność 
z Dyrektywą 

UE

Model silnika 

BetaSet-BetaGen 7 R: Tak  | K: Tak

R: Tak  | K: Tak

R: Tak  | K: Tak

R: Tak  | K: Tak

EU/2016/1628

EU/2016/1628

EU/2016/1628

EU/2016/1628

Stage IIIA***

Stage IIIA***

Stage IIIA***

Stage IIIA***
Stage IIIA***

Stage IIIA***

Stage II*

Stage IIIA***

Stage IIIA***

Stage IIIA***

2006/105/EC 

2006/105/EC 

2006/105/EC 

2006/105/EC 

2006/105/EC 

2006/105/EC 
2006/105/EC 

2001/63/EC 

2013/53/EUBetaSet-BetaGen 4/2

BetaSet-BetaGen 11 

BetaSet-BetaGen 12 

BetaSet-BetaGen 10  

Patrz przypis** 

Patrz przypis** 

Patrz przypis** 

Patrz przypis** 

Patrz przypis** 

R: Tak  | K: Tak

R: Tak  | K: Tak

R: Tak  | K: Tak

R: Tak  | K: Tak

BetaSet-BetaGen 14

BetaSet-BetaGen 17

BetaSet-BetaGen 26

BetaSet-BetaGen 33
BetaSet-BetaGen 40

BetaSet-BetaGen 21

R: Tak  | K: Nie

R: Tak  | K: Nie
R: Nie  | K: Tak R: Nie  | K: Nie
R: Nie  | K: Tak R: Nie  | K: Nie

R: Tak  | K: Nie

R: Tak  | K: Nie

R: Tak  | K: Nie

R: Tak  | K: Nie

R: Tak  | K: Nie

R: Tak  | K: Nie

R: Tak  | K: Nie

R: Tak  | K: Nie

R: Tak  | K: Nie
R: Tak  | K: Nie

Stage II*2001/63/EC BetaSet-BetaGen 49

BetaSet-BetaGen 40 - IIIA 2004/26/EC
BetaSet-BetaGen 4 - IIIA 2004/26/EC R: Tak  | K: Tak

R: Tak  | K: Tak

R: Tak  | K: Tak R: Tak  | K: Tak

2013/53/EUBetaSet-BetaGen 11/2

BetaSet-BetaGen 25/2
BetaSet-BetaGen 22/2

Patrz przypis** R: Tak  | K: Tak R: Tak  | K: Tak

R: Tak  | K: Tak
R: Tak  | K: Tak R: Tak  | K: Tak

R: Tak  | K: Tak

2013/53/EUBetaSet-BetaGen 6/2 Patrz przypis** R: Tak  | K: Tak R: Tak  | K: Tak

R: Rekreacja   |   K: Komercja

* BetaSet i BetaGen 40 i 49 mają tylko świadectwo Stage II i nie mogą być 
używane na europejskich kanałach, rzekach i na Renie.

** BetaSet i BetaGen 7, 10, 11, 12, 4/2, 6/2 i 11/2 mogą być używane na 
jednostkach morskich komercyjnych z ważnym świadectwem klasy lub kartą 
bezpieczeństwa oraz na jednostach rekreacyjnych i wodach śródlądowych, 
ponieważ mają poniżej 19 kW mocy i jako takie nie podlegają tym przepisom.

Certyfikaty EPA dostępne na zapytanie.
Stan na koniec roku 2018. Upewnij się, że wymogi te są aktualne. *** Certyfikat Stage IIIA nie zezwala na używanie generatorów  na jednostkach 

komercyjnych oraz przyjemnościowych na rzekach i kanałach europejskich 
(właczając Ren), gdy moc przekracza 19 kW, lub gdy jednostka ma ponad 20 m 
długości albo 100m3 i więcej wyporności. W takim przypadku silnik musi 
spełniać Stage V zgodnie z dyrektywą EU 2016/1628 i EU 2016/1629. 
Certyfikat Stage IIIA pozwala na używanie generatorów na jednostkach 
rekreacyjnych na rzekach i kanałach europejskich (właczając Ren).
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Generatory oparte na silniku Kubota
Silniki 2, 3 i 4-cylindrowe wyposażone są w pierścień inercyjny na 
kole zamachowym co zapewnia płynne przekazywanie mocy.

Wszystkie modele generatorów BetaSet i BetaGen mogą 
posiadać chłodzenie poprzez wymiennik ciepła, poprzez 
wymiennik kilowy lub poprzez radiator. Wyjątkiem są 
BetaSet i BetaGen 40 i 49 Stage IIIA, które posiadają 
turbosprężarkę.

Wszystkie modele generatorów BetaSet i BetaGen 
posiadają standardowo rozruch 12V. Modele do BetaSet 
i  BetaGen 21 posiadają alternator 45A, a od BetaSet i  
BetaGen 26 do BetaSet i  BetaGen 49 stosowane są 
alternatory 70A z izolowaną masą. Niektóre modele 
mogą być wyposażone w alternatory 24V.

Silniki w tej serii mogą być montowane pod kątem do 
maksymalnie 15° w stałym położeniu i do 25° na jachcie, 
który ulega przechyłom. Montaż pod kątem większym 
niż 15° wymaga zatwierdzenia przez Diesel Air.

Silnik i prądnica są zmontowane razem i posadowione 
na stalowych wspornikach opartych na marynistycznych 
amortyzatorach gumowych, zapewniających izolację. 
Opcjonalnie każdy generator BetaSet może być 
posadowiony na dodatkowej ramie stalowej.

* W modelach BetaSet i BetaGen 40, 49 oraz 40 i 49 Stage IIIA rozrząd jest wspomagany elektronicznie.

Rysunki mają charakter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

Silnik wyposażony jest w świece żarowe wspomagające 
rozruch poniżej 5°C, filtr paliwa, MECHANICZNĄ pompę 
podającą paliwo, MECHANICZNĄ pompę wtryskową i 
mechanicznie regulowany rozrząd, co przekłada się na 
niezawodne działanie i rozruch bez względu na warunki 
pogodowe. Wałek krzywkowy jest napędzany przez 
zębatkę*, co tylko zwiększa niezawodność i zmniejsza 
potrzebę serwisowania, ponieważ brak tu łańcucha 
rozrządu, czy pasków klinowych/zębatych, które 
należałoby wymieniać.
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Agregaty morskie

Prądnica w generatorze o specyfikacji morskiej 
pracuje przy współczynniku mocy 0, 8, generując 
częstotliwość 50 lub 60 Hz. Prądnica jest 
wentylowana, pracuje na pojedynczym łożysku i 
posiada obudowę bryzgoszczelną o ochronie IP 
22. Prądnica jest samowzbudna, posiada 
autoregulację i jest wyposażona w skrzynkę 
przyłączeniową i regulator napięcia. Generator 
jest przygotowany do pracy w siłowni do 
temperatury 45°C. Standardowa częstotliwość 50 
Hz daje napięcie 230V na jednej fazie lub 400V na 
trzech fazach. Częstotliwość 60 Hz daje napięcie 
120V na jednej fazie i 208V na trzech fazach. Inne 
napięcia są dostępne jako opcja specjalna.

Generatory są standardowo wyposażone w panel 
sterowania PSM720 lub EPM72 umieszczone na 
3-metrowym przewodzie.
Dodatkowe opcje dot. paneli omawiamy w 
broszurze dot. generatorów.

Silniki Kubota posiadają nowoczesny trójwirowy 
system spalania (E-TVCS) i wtrysk pośredni, co 
przekłada się na niskie emisje i wyjątkowo niskie 
spalanie. Wyjątkiem są tu generatory, które muszą 
spełnić standard Stage IIIA, BetaSet i BetaGen 40 i 
49.

Silniki spełniające stardard Stage III A posiadają 
centralny system wstrysku bezpośredniego. Dzięki 
temu silniki BetaSet i BetaGen 40 i 49 Stage III A 
generują niskie emisje i niskie spalanie.

www.dieselair.pl
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Zmarynizowany przez Beta Marine wysokoprężny, 
wolnossący (turbodoładowany w przypadku modeli Stage 
IIIA) silnik Kubota sterowany mechanicznie i 
elektronicznie według przedstawionej wyżej specyfikacją 
do pracy, zgodnie z normą ISO 3046 dla generatorów 
morskich. 

Wymiennik ciepła wykonany z rurek miedzioniklowych  
oraz deklami wykonanymi z brązu, zabezpieczone anodą, 
a także w pompę wody zaburtowej i pompę wody obiegu 
wewnętrzngo. Ponadto wyposażony w kolektor 
wydechowy chłodzony wodą oraz mieszacz spalin z 
wtryskiem wody, pompkę do usuwania oleju z silnika, 
filtry paliwa, oleju i powietrza, układ zasilania i powrotu 
paliwa zgodny z CE, 

lub

Chłodzenie kilowe, wraz z wydechem chłodzonym 
płynem chłodniczym wewnętrznego obiegu, suchym 
wylotem wydechu, pompą wody w obiegu zamkniętym. 
Ponadto wyposażony w pompkę do usuwania oleju z 
silnika, filtry paliwa, oleju i powietrza, układ zasilania i 
powrotu paliwa zgodny z CE.

12 voltowy układ rozruchowy wraz z alternatorem do 
ładowania akumulatora, izolowaną masą oraz cewką do 
gaszenia silnika.

Panel z włącznikiem/wyłącznikiem, alarmami, oraz z 
modułem zabezpieczającym jest dostarczany luzem na 
3-metrowym przewodzie. Panel ten zawiera: Przyciski 
Włączania i Wyłączania, licznik godzin pracy oraz 
kontrolki wraz z mechanizmem odstawiającym silnik w 
przypadku wystąpienia niskiego ciśnienia oleju lub za 
wysokiej temperatury chłodziwa. W przypadku, gdy masa 
jest izolowana, przyciski są zastąpione przez stacyjkę z 
kluczykiem i oddzielny licznik motogodzin.

Marynistyczna prądnica Mecc Alte spełniająca normy ISO, 
pracująca przy współczynniku mocy 0, 8** 
bezszczotkowa, z autowentylacją spełniająca normę 
wodoszczelności IP 22, oparta na pojedynczym łożysku. 
Prądnica jest samoregulowana i samowzbudna, posiada 
skrzynkę połączeniową wraz automatycznym 
regulatorem napięcia i jest w pełni dostosowana do 
pracy w temperaturze  do 45°C.

Silnik i prądnica są zespolone i zamontowane na sztywnej 
ramie stalowej na gumowych amortyzatorach, dzięki 
czemu cały generator jest odizolowany elektrycznie od 
konstrukcji jednostki.

Każdy generator przechodzi test pod pełnym 
obciążeniem, zgodnie z procedurą jakościową zawartą w 
dokumencie QA023.

Generatory BetaSet standardowo są dostępne jako:
- 4-biegunowe 220/230/240V 50Hz - 1-fazowe oraz 380/400/415V 50Hz - 3-fazowe pracujące z prędkością 1500 
obr/min.
- 4-biegunowe 120V 60Hz - 1-fazowe oraz 208/120V 60Hz - 3-fazowe pracujące z prędkością 1800 obr/min.

Standardowa specyfikacja BetaSet

Kolor: Kolor czerwony jest zarezerwowany dla agregatów 
z wymiennikiem ciepła, a kolor zielony dla generatorów 
wyposażonych w chłodzenie kilowe. Obudowy 
dźwiękochłonne są białe.

Gwarancja: 12 miesięcy od daty odbioru lub 18 miesięcy 
od daty produkcji, w zależności od tego, który termin 
upłynie wcześniej.

* W przypadku pracy  w temperaturze  45°C moc będzie obniżona o 
8%. Jeśli potrzebujesz dokładnych danych, skontaktuj się z nami.

** Generatory BetaSet i BetaGen 4/2 i 6/2 to urządzenia o 
współczynniku mocy zmierzającym do jedności.

Specjalizujemy się w produkcji generatorów na indywidualne zamówienie. 
Jeśli masz dalsze pytania, skontaktuj się z nami.
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Agregaty morskie

Prądnica wraz z silnikiem jest posadowiona na amortyzatorach 
gumowych, co dodatkowo wycisza zespół. Na obudowie 
zamontowano wszystkie niezbędne przyłącza: akumulatora 
rozruchowego, dopływ i powrót paliwa, wlot zaburtowej wody 
chłodzącej, wyjście i powrót z bojlera (jeśli wymagany - opcja), 
mokry wylot wydechu (w przypadku silników z wymiennikiem 
ciepła) lub suchy wylot wydechu (w przypadku siników z 
chłodzeniem kilowym). Ułatwia to i znacznie przyspiesza 
instalację agregatu.

Superciche generatory BetaGen

Mimo że nasze agregaty same w sobie są cichsze od 
wielu porównywalnych konstrukcji, opracowaliśmy 
linię wygłuszonych, zabudowanych generatorów, 
które muszą pracować w wyjątkowo cichych 
pomieszczeniach. Obudowy te zmniejszają hałas 
generowany przez agregaty poniżej 60 dB (A) - 
mierzone w odległości 7 metrów  na otwartej 
przestrzeni przy nominalnej prędkości obrotowej 
silników.

Obudowy są wyprodukowane ze stali ocynkowanej, 
malowanej proszkowo w kolorze neutralnym. 
Obudowa charakteryzuje się dużą sztywnością i 
wytrzymałością. Od wewnątrz jest pokryta 
trójwarstwową pianką wygłuszeniową przyklejoną 
wysokotemperaturowym klejem silikonowym.

Panele obudowy są zamontowane na 
zatrzaskach i łatwo zdejowalne, co pozwala na 
pełny dostep do każdego podzespołu agregatu. 
Wyciszone kanały powietrzne umożliwiają 
wymianę powietrza wspomaganą przez 
wentylator.

Uwaga:
Jako specjalną opcję opracowaliśmy wygłuszenie 
generatorów do poziomu poniżej 36 dB
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BetaSet-BetaGen 7

Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA

Moc maksymalna                7,2 kVA                7,2 kVA               7,8 kVA                 8,6 kVA

Cylindry                                  3                              3                            3                            3

Spalanie^                               2,2 l/godz.              2,2 l/godz.          2,3 l/godz.            2,2 l/godz.

Pojemność                             898 cm3                 898 cm3              898 cm3               898   cm3

Natężenie (normalne)       25 A*                       8 A ***                52 A ***               19 A ****

Prądnica AC 4-biegunowa
jednofazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 60 Hz

1800 obr./min
jednofazowy 60 Hz

1800 obr./min

Generator BetaGet 7 
z chłodzeniem kilowym 
w obudowie dźwiękochłonnej

www.dieselair.pl
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^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.



Generator BetaGet 7
chłodzony poprzez radiator

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.

A          B         C         Masa
BetaSet 7                   80        50       61       237 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 7                96       54       69       290 kg

Generator BetaGet 7 chłodzony 
poprzez wymiennik ciepła

Standard

Opcja*

Opcja

Opcja

Opcja

Panel PSM720 - Start, Stop i zabezpieczenie

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

* Tylko jeśli zamontowano alternator 70A, 12V  z izolowaną masą.

Standard

Opcja

Opcja

Alternator 45A, 12V  

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika

www.dieselair.pl
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z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator
BetaSet-BetaGen 7

Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

Wymiary i masa



Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA

Moc maksymalna                9,7 kVA                10,1 kVA             10,8 kVA               11,6 kVA

Cylindry                                  3                              3                            3                             3

Spalanie^                               2,7 l/godz.              2,7 l/godz.          3,1 l/godz.            3,1 l/godz.

Pojemność                             1123 cm3               1123 cm3           1123 cm3              1123  cm3

Natężenie (normalne)       34 A*                       11,2 A ***           77 A ***                25 A ****

Prądnica AC 4-biegunowa
jednofazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 60 Hz

1800 obr./min
jednofazowy 60 Hz

1800 obr./min
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BetaSet-BetaGen 10

^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.



A          B         C         Masa
BetaSet 10 (1-faz.)    88       43        59       245 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 10              96       54       67       300 kg

Standard

Opcja*

Opcja

Opcja

Opcja

Panel PSM720 - Start, Stop i zabezpieczenie

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

* Tylko jeśli zamontowano alternator 70A, 12V  z izolowaną masą.

Standard

Opcja

Opcja

Alternator 45A, 12V  

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

BetaSet-BetaGen 10
z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.

Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

Wymiary i masa



BetaSet-BetaGen 11

Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA

Moc maksymalna                10,2 kVA               11,2 kVA             13,4 kVA              14,0 kVA

Cylindry                                  4                               4                           4                            4

Spalanie^                                3,1 l/godz.             3,1 l/godz.          3,8 l/godz.           3,8 l/godz.

Pojemność                             1335 cm3               1335 cm3            1335 cm3            1335   cm3

Natężenie (normalne)        37 A*                      12,5 A ***           89 A ***               31 A ****

Prądnica AC 4-biegunowa
jednofazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 60 Hz

1800 obr./min
jednofazowy 60 Hz

1800 obr./min

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

Agregaty morskie

^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.



www.dieselair.pl
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A          B         C         Masa
BetaSet 11                 93       50        61       267 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 11             107      57       65       330 kg

Standard

Opcja*

Opcja

Opcja

Opcja

Panel PSM720 - Start, Stop i zabezpieczenie

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

* Tylko jeśli zamontowano alternator 70A, 12V  z izolowaną masą.

Standard

Opcja

Opcja

Alternator 45A, 12V  

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika

z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator

BetaSet-BetaGen 11

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.

Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

Wymiary i masa



BetaSet-BetaGen 12

Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA

Moc maksymalna                12,3 kVA               13,0 kVA             15,5 kVA              16,1 kVA

Cylindry                                  4                               4                           4                            4

Spalanie^                                3,6 l/godz.             3,5 l/godz.          4,3 l/godz.           4,3 l/godz.

Pojemność                             1498 cm3               1498 cm3           1498 cm3            1498   cm3

Natężenie (normalne)        43 A*                      13 A ***              103 A ***             36 A ****

Prądnica AC 4-biegunowa
jednofazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 60 Hz

1800 obr./min
jednofazowy 60 Hz

1800 obr./min

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

Agregaty morskie

^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.
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A          B         C         Masa
BetaSet 12 (1-faz.)    95        50       61       283 kg

A          B         C         Masa
BetaSet 10 (1-faz.)    88       43        59       245 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 12             0107    57       65       345 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 10              96       54       67       300 kg

Standard

Opcja*

Opcja

Opcja

Opcja

Panel PSM720 - Start, Stop i zabezpieczenie

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

* Tylko jeśli zamontowano alternator 70A, 12V  z izolowaną masą.

Standard

Opcja

Opcja

Alternator 45A, 12V  

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika

z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator
BetaSet-BetaGen 12

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.

Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

Wymiary i masa



BetaSet-BetaGen 14

Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA

Moc maksymalna                14,0 kVA               14,5 kVA             17,6 kVA              18,2 kVA

Cylindry                                  4                               4                           4                            4

Spalanie^                                3,6 l/godz.             3,6 l/godz.          4,6 l/godz.           4,6 l/godz.

Pojemność                             1647 cm3               1647 cm3           1647 cm3            1647   cm3

Natężenie (normalne)        49 A*                      16 A ***              117 A ***             40 A ****

Prądnica AC 4-biegunowa
jednofazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 60 Hz

1800 obr./min
jednofazowy 60 Hz

1800 obr./min

^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

Agregaty morskie
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A          B         C         Masa
BetaSet 14 (1-faz.)    91       57        71       390 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 14             116      67       82       498 kg

A          B         C         Masa
BetaSet 10 (1-faz.)    88       43        59       245 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 10              96       54       67       300 kg

Standard

Opcja*

Opcja

Opcja

Opcja

Panel PSM720 - Start, Stop i zabezpieczenie

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

* Tylko jeśli zamontowano alternator 70A, 12V  z izolowaną masą.

Standard

Opcja

Opcja

Alternator 45A, 12V  

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika

z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator
BetaSet-BetaGen 14

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.

Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

Wymiary i masa



BetaSet-BetaGen 17

Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA

Moc maksymalna                16,0 kVA               17,3 kVA             21,5 kVA              22,0 kVA

Cylindry                                  4                               4                           4                            4

Spalanie^                                4,1 l/godz.             4,2 l/godz.          5,2 l/godz.           5,0 l/godz.

Pojemność                             1857 cm3               1857 cm3           1857 cm3            1857   cm3

Natężenie (normalne)        56 A*                      19 A ***              143 A ***             49 A ****

Prądnica AC 4-biegunowa
jednofazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 60 Hz

1800 obr./min
jednofazowy 60 Hz

1800 obr./min

^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

Agregaty morskie
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A          B         C         Masa
BetaSet 17                100       57       71       412 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 17             129      70       77       530 kg

Standard

Opcja*

Opcja

Opcja

Opcja

Panel PSM720 - Start, Stop i zabezpieczenie

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

* Tylko jeśli zamontowano alternator 70A, 12V  z izolowaną masą.

Standard

Opcja

Opcja

Alternator 45A, 12V  

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika

z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator

BetaSet-BetaGen 17

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.

Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

Wymiary i masa



BetaSet-BetaGen 21

Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA

Moc maksymalna                20,5 kVA               21,1 kVA             24,8 kVA              24,8 kVA

Cylindry                                  4                               4                           4                            4

Spalanie^                                5,0 l/godz.             5,1 l/godz.          5,8 l/godz.           6,0 l/godz.

Pojemność                             2197 cm3               2197 cm3           2197 cm3            2197   cm3

Natężenie (normalne)        71 A*                      23,5 A ***           165 A ***             55 A ****

Prądnica AC 4-biegunowa
jednofazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 60 Hz

1800 obr./min
jednofazowy 60 Hz

1800 obr./min

www.dieselair.pl
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Agregaty morskie

^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.
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A          B         C         Masa
BetaSet 21 (1-faz.)   127       70       77       530 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 21             156      67       79       580 kg

Standard

Opcja*

Opcja

Opcja

Opcja

Panel PSM720 - Start, Stop i zabezpieczenie

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

* Tylko jeśli zamontowano alternator 70A, 12V  z izolowaną masą.

Standard

Opcja

Opcja

Alternator 45A, 12V  

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika

z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator
BetaSet-BetaGen 21

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.

Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

Wymiary i masa



BetaSet-BetaGen 26

Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA

Moc maksymalna                25,3 kVA               26,2 kVA             29,7 kVA              30,3 kVA

Cylindry                                  4                               4                          4                            4

Spalanie^                                6,3 l/godz.             6,2 l/godz.          7,3 l/godz.          7,0 l/godz.

Pojemność                             3318 cm3               3318 cm3           3318 cm3            3318   cm3

Natężenie (normalne)        88 A*                      29 A ***              198 A ***            67 A ****

Prądnica AC 4-biegunowa
jednofazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 60 Hz

1800 obr./min
jednofazowy 60 Hz

1800 obr./min

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

Agregaty morskie

^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.



Standard

Opcja

Opcja

Opcja

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

Standard

Opcja

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika

A          B         C         Masa
BetaSet 26                133       63       86       602 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 17             180      74       91       792 kg

www.dieselair.pl
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z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator
BetaSet-BetaGen 26

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.

Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

Wymiary i masa



BetaSet-BetaGen 33

Moc maksymalna                32,0 kVA               33,5 kVA             39,6 kVA              39,6 kVA

Cylindry                                  4                               4                          4                            4

Spalanie^                                7,8 l/godz.             7,8 l/godz.          9,7 l/godz.          9,2 l/godz.

Pojemność                             3318 cm3               3318 cm3           3318 cm3            3318   cm3

Natężenie (normalne)        111 A*                     37 A ***             264 A ***            88 A ****

Prądnica AC 4-biegunowa
jednofazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 60 Hz

1800 obr./min
jednofazowy 60 Hz

1800 obr./min

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

Agregaty morskie

^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.

Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA



A          B         C         Masa
BetaSet 33                133       63       86       670 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 33             180      74       91       860 kg

Standard

Opcja

Opcja

Opcja

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

Standard

Opcja

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika

www.dieselair.pl
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z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator

BetaSet-BetaGen 33

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.

Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

Wymiary i masa



BetaSet-BetaGen 40

Moc maksymalna                38,5 kVA               39,6 kVA             42,9 kVA             46,2 kVA

Cylindry                                  4                               4                          4                            4

Spalanie^                                8,5 l/godz.             8,2 l/godz.          9,2 l/godz.          9,4 l/godz.

Pojemność                             3769 cm3               3769 cm3           3769 cm3            3769   cm3

Natężenie (normalne)        134 A*                    44 A ***              286 A ***            103 A ****

Prądnica AC 4-biegunowa
jednofazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 60 Hz

1800 obr./min
jednofazowy 60 Hz

1800 obr./min

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

Agregaty morskie

^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.

Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA



www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

A          B         C         Masa
BetaSet 40               154       63       84       690 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 40             180      74       91       890 kg

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.

Standard

Opcja

Opcja

Opcja

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

Standard

Opcja

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika

z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator
BetaSet-BetaGen 40

Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

Wymiary i masa



BetaSet-BetaGen 49

Moc maksymalna                42,5 kVA               45,0 kVA             49,5 kVA              53,4 kVA

Cylindry                                  4                               4                          4                            4

Spalanie^                                9,2 l/godz.             9,2 l/godz.         10,5 l/godz.        10,6 l/godz.

Pojemność                             3769 cm3               3769 cm3           3769 cm3            3769   cm3

Natężenie (normalne)        148 A*                    50 A ***              330 A ***            119 A ****

Prądnica AC 4-biegunowa
jednofazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 60 Hz

1800 obr./min
jednofazowy 60 Hz

1800 obr./min

^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

Agregaty morskie

Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA



www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

A          B         C         Masa
BetaSet 49               154       63       84        735 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 49             180      74       91       950 kg

Standard

Opcja

Opcja

Opcja

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

Standard

Opcja

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika

BetaSet-BetaGen 49
z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.

Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

Wymiary i masa



BetaSet-BetaGen 40T IIIA

Moc maksymalna                40,0 kVA               42,0 kVA             42,9 kVA              46,2 kVA

Cylindry                                  4                               4                          4                            4

Spalanie^                                9,3 l/godz.             9,2 l/godz.         9,9 l/godz.        10,1 l/godz.

Pojemność                             3769 cm3               3769 cm3           3769 cm3            3769   cm3

Natężenie (normalne)        139 A*                    47 A ***              286 A ***            103 A ****

Prądnica AC 4-biegunowa
jednofazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 60 Hz

1800 obr./min
jednofazowy 60 Hz

1800 obr./min

^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

Agregaty morskie

Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA



www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

A          B         C         Masa
BetaSet 40  IIIA        146       67       86       690 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 40 IIIA      180      74       91       890 kg

Standard

Opcja

Opcja

Opcja

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

Standard

Opcja

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika

z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator

BetaSet-BetaGen 40T IIIA

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.

Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

Wymiary i masa



BetaSet-BetaGen 49T IIIA

Moc maksymalna                45,0 kVA               48,0 kVA             52,8 kVA              58,0 kVA

Cylindry                                  4                               4                          4                            4

Spalanie^                               10,4 l/godz.           10,3 l/godz.        11,8 l/godz.        12,3 l/godz.

Pojemność                             3769 cm3               3769 cm3           3769 cm3            3769   cm3

Natężenie (normalne)        157 A*                    53 A ***              352 A ***            129 A ****

Prądnica AC 4-biegunowa
jednofazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 60 Hz

1800 obr./min
jednofazowy 60 Hz

1800 obr./min

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.

Agregaty morskie

Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA



www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

A          B         C         Masa
BetaSet 49  IIIA        146       67       86       735 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 49 IIIA      180      74       91       950 kg

Standard

Opcja

Opcja

Opcja

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

Standard

Opcja

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika

z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator
BetaSet-BetaGen 49T IIIA

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.

Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

Wymiary i masa



BetaSet-BetaGen 4/2

Generator BetaSet 4/2
chłodzony poprzez 
wyymiennik ciepła

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

Moc maksymalna              4,0 kVA           4,5 kVA

Cylindry                                2                                2

Spalanie^                             1,4 l/godz.               1,7 l/godz.

Pojemność                           479 cm3                   479cm3

Natężenie (normalne)   17,4*                         37,5 A***

Prądnica 
dwubiegunowa AC

jednofazowy 50 Hz
3000 obr./min

trójfazowy 60 Hz
3600 obr./min

BetaSet i BetaGen 
to generatory o współczynniku 
mocy bliskim jedności

Agregaty morskie

^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.

Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA



Generator BetaGet 4/2
chłodzony poprzez 
wyymiennik ciepła

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

A          B         C         Masa
BetaSet 4/2                76       44        58       116 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 4/2             80       49       59       160 kg

Standard

Opcja*

Opcja

Opcja

Opcja

Panel PSM720 - Start, Stop i zabezpieczenie

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

* Tylko jeśli zamontowano alternator 70A, 12V  z izolowaną masą.

Standard

Opcja

Opcja

Alternator 45A, 12V  

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika

z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator
BetaSet-BetaGen 4/2

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.

Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

Wymiary i masa



BetaSet-BetaGen 6/2

Generator BetaSet 6/2
chłodzony poprzez 
wyymiennik ciepła

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

Moc maksymalna              6,5 kVA           7,7 kVA

Cylindry                                2                                 2

Spalanie^                             2,3 l/godz.               2,9 l/godz.

Pojemność                           479 cm3                   479cm3

Natężenie (normalne)   2 8 , 3 *                       64,1 A***

Prądnica 
dwubiegunowa AC

jednofazowy 50 Hz
3000 obr./min

trójfazowy 60 Hz
3600 obr./min

BetaSet i BetaGen 
to generatory o współczynniku 
mocy bliskim jedności

Agregaty morskie

^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.

Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA



www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

A          B         C         Masa
BetaSet 6/2               76        44        58       116 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 6/2             80       49       59       160 kg

Standard

Opcja*

Opcja

Opcja

Opcja

Panel PSM720 - Start, Stop i zabezpieczenie

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

* Tylko jeśli zamontowano alternator 70A, 12V  z izolowaną masą.

Standard

Opcja

Opcja

Alternator 45A, 12V  

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika

z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator
BetaSet-BetaGen 6/2

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.

Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

Wymiary i masa



BetaSet-BetaGen 11/2

Moc maksymalna                12,2 kVA               13,7 kVA             14,0 kVA              15,0 kVA

Cylindry                                  3                               3                          3                            3

Spalanie^                                3,5 l/godz.             3,5 l/godz.         4,2 l/godz.        4,2 l/godz.

Pojemność                             719 cm3                 719 cm3             719 cm3              719   cm3

Natężenie (normalne)        42 A*                      15 A ***              93 A ***               33 A ****

Prądnica AC 4-biegunowa
jednofazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 60 Hz

1800 obr./min
jednofazowy 60 Hz

1800 obr./min

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

Agregaty morskie

^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.

Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA



Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

A          B         C         Masa
BetaSet 11/2            100       46        58      225 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 11/2          120      56       65       286 kg

Standard

Opcja*

Opcja

Opcja

Opcja

Panel PSM720 - Start, Stop i zabezpieczenie

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

* Tylko jeśli zamontowano alternator 70A, 12V  z izolowaną masą.

Standard

Opcja

Opcja

Alternator 45A, 12V  

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika

z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator
BetaSet-BetaGen 11/2

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.

Wymiary i masa



BetaSet-BetaGen 22/2

Moc maksymalna                16,5 kVA               23,1 kVA             17,0 kVA              24 kVA

Cylindry                                  4                               4                          4                            4

Spalanie^                                4,5 l/godz.             4,5 l/godz.         4,8 l/godz.           4,8 l/godz.

Pojemność                             1498 cm3               1498 cm3           1498 cm3            1498   cm3

Natężenie (normalne)        57 A*                      26 A ***              113 A ***            38 A ****

Prądnica AC 4-biegunowa
jednofazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 60 Hz

1800 obr./min
jednofazowy 60 Hz

1800 obr./min

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

Agregaty morskie

^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.

Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA



Wymiary i masa

Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560

A          B         C         Masa
BetaSet 22/2            116       51        62      286 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 22/2          138      56       67       380 kg

Standard

Opcja*

Opcja

Opcja

Opcja

Panel PSM720 - Start, Stop i zabezpieczenie

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

* Tylko jeśli zamontowano alternator 70A, 12V  z izolowaną masą.

Standard

Opcja

Opcja

Alternator 45A, 12V  

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika

z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator

BetaSet-BetaGen 22/2

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.



BetaSet-BetaGen 25/2

Generatory oparte na silniku bazowym KUBOTA

Moc maksymalna                25,5 kVA               28,0 kVA             25,5 kVA              32,0 kVA

Cylindry                                  4                               4                          4                            4

Spalanie^                                6,8 l/godz.             6,8 l/godz.         7,2 l/godz.           7,2 l/godz.

Pojemność                             1498 cm3               1498 cm3           1498 cm3            1498   cm3

Natężenie (normalne)        89 A*                      31 A ***              170 A ***            71 A ****

Prądnica AC 4-biegunowa
jednofazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 50 Hz

1500 obr./min
trójfazowy 60 Hz

1800 obr./min
jednofazowy 60 Hz

1800 obr./min

www.dieselair.pl
www.silnikimorskie.plDiesel Air Poland                                                                                                             info@dieselair.pl     tel. +48 502 342 560
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^ Przybliżone spalanie.

Wszystkie moce generatorów podawane w kVA są podane dla morskiej klasy 
izolacji F.

*       Typowe maksymalne natężenie przy 230V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**     Typowe maksymalne natężenie przy 415V w oparciu o obciążenie elektryczne.
***   Typowe maksymalne natężenie przy 120V w oparciu o obciążenie elektryczne.
**** Typowe maksymalne natężenie przy 208V w oparciu o obciążenie elektryczne.



Poniższe rysunki mają charkter informacyjny i nie muszą przedstawiać faktycznego generatora.

Powyżej przedstawiamy typowe wymiary. Na naszej stronie znajdziesz więcej rysunków prezentujących dokładne wymiary.

A          B         C         Masa
BetaSet 25/2            118       51       62       296 kg

A         B         C         Masa
BetaGen 25/2         138      56        67       390 kg

Standard

Opcja*

Opcja

Opcja

Opcja

Panel PSM720 - Start, Stop i zabezpieczenie

Panel EPM72 - Start, Stop i zabezpieczenie

Lokalny panel RSM72 i zdalny panel LPM72 

Panel DSE3110 - Start manualny i automatyczny

Panel DSE7310 - Automatyczny (sterujący) oraz 
Panel DSE2510 (wyświetlający parametry pracy)

Panele sterowania 

* Tylko jeśli zamontowano alternator 70A, 12V  z izolowaną masą.

Standard

Opcja

Opcja

Alternator 45A, 12V  

Alternator 70A, 12V z izolowaną masą

Alternator 55A 24V, rozruch 24V

Opcje elektryczne silnika

Standard

Standard

Opcja

Chłodzenie poprzez wymiennik ciepła

Chłodzenie kilowe

Chłodzenie poprzez radiator

Opcje chłodzenia silnika
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z chłodzeniem poprzez wymiennik ciepła, wymiennik "kilowy" lub poprzez radiator

BetaSet-BetaGen 25/2

Wymiary i masa
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Panele sterowania

Panel PSM720 z przyciskami START i STOP
- standardowo montowany w generatorach 
BetaSet-BetaGen 7 - 21.

Panel ten ma za zadanie monitorować procesy, realizować 
alarmy i chronić generator*. Jest on wyposażony w przycisk 
Start, który uruchamia silnik (podgrzewając świece), Stop do 
odstawiania silnika, licznik motogodzin oraz kontrolkami 
wskazującymi ładowanie akumulatora, brak ładowania 
akumulatora, niskie ciśnienie oleju* i za wysokoką 
temperaturę chłodziwa*.

* Automatyczne wyłączanie generatora w przypadku 
wystąpienia błędu.

Panel EPM72 - stacyjna START i STOP na kluczyk
- standardowo montowany w generatorach 
BetaSet-BetaGen 26-49.

W generatorach z tego zakresu rozruch ma izolowaną masę. 
Kluczyk uruchomia i gasi silnik oraz podgrzewa świece. 
Mikroprocesor zamontowany w panelu realizuje monitoring 
i alarmy silnika. Kontrolki LED informują o ładowaniu/ braku 
ładowania akumulatora rozruchowego, wskazują niskie 
ciśnienie oleju* i wysoką temperaturę chłodziwa*. Panel jest 
wyposażony w osobny licznik motogodzin.

* Automatyczne wyłączanie generatora w przypadku 
wystąpienia błędu.

* Dłuższe przewody są dostępne jako opcja. Generator 
Beta Marine

Zdalny panel 
sterowania  LPM

Oddzielny licznik 
motogodzin

Lokalny panel 
sterowania EPM72
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Generator 
Beta Marine

Lokalny panel 
sterowania PSM720

Zdalny panel 
sterowania  LPM
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* Automatyczne wyłączanie generatora w przypadku wystąpienia 
błędu.

Drugi, zdalny panel LPM72 wygląda identycznie jak RSM72 i jest z 
nim połączony podwójnym przewodem. Połączenie to pozwala na 
sterowanie silnikiem i monitoring jego parametrów z dwóch 
oddalonych miejsc. Panele są wyposażone w standardowy łączący 
je przewód o długości 3m (dostarczany luzem). Istnieje także 
mozliwość wykonania dowolnej długości przewodu łaczącego 
LPM72 i RSM72, dostępnego za dodatkową opłatą.

Główny panel RSM72 ma za zadanie monitorować procesy, 
realizować alarmy i chronić generator*. Jest on wyposażony w 
przycisk Start, który uruchamia silnik (podgrzewając świece), Stop 
który odstawia silnik, licznik motogodzin oraz kontrolki wskazujące 
ładowanie akumulatora, nadmierne obroty, brak ładowania 
akumulatora, niskie ciśnienie oleju* i za wysokoką temperaturę 
chłodziwa*.

Panele te są montowane w miejsce panela standardowego.
Są one kompatybilne ze wszystkimi generatorami w tej serii, 
włączając w to generatory z izolowaną masą. Układ ten składa się 
z panela zdalnego RMS72 z oddzielnym licznikiem motogodzin, 
instalowanego lokalnie i LPM72  instalowanego zdalnie, który 
umożliwia pełną kontrolę generatora z dwóch miejsc 
jednoczesnie. 

* Automatyczne wyłączanie generatora w przypadku wystąpienia błędu.
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Panel ten jest kompatybilny ze wszystkimi generatorami, 
włączając w to modele z izolowana masą i zastępuje standardowe 
panele. Panel DSE3110 pozwala na manualny i automatyczny 
rozruch jednego generatora, umożliwia zaawansowany 
monitoring i ochronę silnika, a podświetlany ekran prezentuje 
jego status. 

Panel DSE3110
Panel pracujący w trybie automatycznym i manualnym jest 
dostępny do wszystkich modeli generatorów BetaSet-BetaGen.

Generator 
Beta Marine

Zdalny panel 
sterowania  LPM

Lokalny panel 
sterowania DSE3110

Generator 
Beta Marine

Zdalny panel 
sterowania  LPM72

Lokalny panel 
sterowania RSM72

Oddzielny licznik 
motogodzin

Panele RSM72 i LPM72 do lokalnego i zdalnego zarządzania 
generatorem - opcjonalne rozwiązanie we wszystkich 
generatorach BetaSet-BetaGen.

DSE3110 zawiera stałe i konfigurowalne wyjścia oraz 
konfigurowalne wejścia, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie 
do różnych scenariuszy. Panel ten można zaprogramować za 
pomocą przycisków na obudowie lub za pomocą programu DSE 
Configuration Suite uruchamianego na komputerze. Pozwala on 
na sterowanie silnikiem i monitoring jego parametrów: manualny 
i automatyczny rozruch, z zaprogramowanym grzaniem świec, 
gaszenie silnika, licznik motogodzin, alarm przy nadmiernych 
obrotach, przy niskim ciśnieniu oleju, a także wysokiej 
temperaturze chłodziwa*.

Agregaty morskie
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do lokalnego i zdalnego sterowania generatorem - 
rozwiązanie opcjonalne w generatorach BetaSet-BetaGen.

DSE7310 MK II to panel sterowania oferujący 
automatyczny rozruch generatora, który może spełniać 
różne funkcje. Panel monitoruje wiele parametrów 
silnika, wyświetla ostrzeżenia i stan silnika na 
wyświetlaczu, za pomocą kontrolek lub na komputerze 
PC oraz wysyła alerty SMS (wymaga dodatkowego, 
zewnętrznego modemu). Moduł wyposażony jest w port 
USB, RS232 i RS485 jak również złącza DSENet do 
rozbudowy systemu.

Bogactwo opcji obejmuje zaawansowany monitoring 
zdarzeń i pracy, zdalną komunikację, funkcję PLC i opcję 
standby, która ogranicza zużycie silnika. Panel ten można 
łatwo skonfigurować przy użyciu oprogramowania do 
konfiguracji DSE. 

Lokalny panel sterowania jest dostarczany luzem na 
3-metrowym* przewodzie, do instalacji na generatorze, 
lub w jego bezpośredniej bliskości. Moduł jest 
podłączany do generatora za pomocą wtyczki/gniazdka.

* Dodatkowe długości przewodów są dostępne jako 
opcja.
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Opcje lokalizacji panela sterowania

Do panelu wyswietlającego DSE7310 MK II można podłączyć do trzech paneli sterujących DSE7310 MK II, a każdy z 
nich może być oddalony maksymalnie o 1 km. Każdy panel wyświetlający dysponuje dokładnie tymi samymi 
funkcjami, sterowaniem i monitoringiem co główny panel sterujący, włączając w to rozruch i zatrzymanie silnika.

* Automatyczne wyłączanie generatora w przypadku wystąpienia błędu.

Generator 
Beta Marine

Wyświetlający  panel 
DSE7310 MK II

Lokalny panel sterowania 
DSE7310 MK II

Agregaty morskie

Panel DSE7310 MK II i panel wyświetlający DSE7310 MK II

Panel DSE7310 MK II jest kompatybilny z silnikami 
elektronicznymi, bazującymi zarówno na protokole CAN, 
jak i silnikami tradycyjnymi (włączniki 
magnetyczne/wykrywanie alternatora, a ponadto 
udostępnia wiele konfigurowalnych wejść, wyjść oraz 
szeroki zakres zabezpieczeń, co umożliwia łatwą 
adaptację do najbardzie wymagających aplikacji.

DSE7310 MK II potrafi sterować silnikiem: rozruch manualny, rozruch automatyczny ze wstępnym podgrzewaniem, 
zatrzymanie silnika, a także potrafi monitorować różne parametry: liczbę motogodzin, wykrywać za wysokie obroty, 
niskie ciśnienie oleju* i wysoką temperaturę chłodziwa*. 

Standardowa lokalizacja 



Opcjonalna lokalizacja A

Panel sterowania może być zamontowany na skrzynce 
umieszczonej bezpośrednio na generatorze.

Opcjonalna lokalizacja B

W przypadku generatorów w obudowie 
dźwiękochłonnej, panel sterowania może być 
zamontowany na obudowie dźwiękochłonnej.

Na generatorze zamontowany jest automatyczny 
bezpiecznik, połączony z zainstalowanym gniazdem 
zewnętrznym o stopniu ochrony IP56.

Powyższe rozwiązania są dostępne dla wszystkich 
BetaSet-BetaGen jako opcja. Prezentowane zdjęcia mają 
charakter ilustracyjny i niekoniecznie przedstawiają 
rozwiązania dla konkretnego generatora.

Wyjścia mocy na generatorze

Opcje instalacyjne
Oferujemy wiele kompleksowych rozwiązań pozwalających 
na kompletną instalację generatora w każdym miejscu i w 
każdych warunkach. W ramach tego dostarczamy:
- układ poboru wody zaburtowej,
- dodatkowe lub zdalne filtry oleju,
- dodatkowa filtracja paliwa,
- kompletne rozwiązania mokrego wydechu,
- kompletne rozwiązanie mokrego wydechu w oparciu o 
tłumiki zwykłe, tłumiki o wysokiej zdolności tłumienia 
dźwięku lub tłumiki z łapaczem iskier.
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Zdalny zbiornik 
wyrównawczy

Pompa podająca 
paliwo

Mokry tłumik 
wydechuFiltr paliwa/ 

Separator wody

Pobór wody 
zaburtowej

Tłumik suchego 
wydechu

Na zdjęciu obok znajduje się skrzynka zamontowana na 
ramie generatora, z bezpiecznikiem automatycznym i 
gniazdem 32A. Na życzenie dostępne są bezpieczniki o innej 
wartości prądowej oraz inne typy gniazdek.

Agregaty morskie
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