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Panda 5000i.Neo PMS
Hajó Generator
változó fordulatszám technológiával
Az új 5000i. Neo iSeries generátor alapja a Fischer Panda új, 
vízhűtéses FPE320 típusú egyhengeres motorja.
A Panda iSeries generátorok az első darabjai a kompakt, szuper 
csendes és nagy teljesítményű generátorok következő 
generációjának. A legújabb kibocsátási szabványoknak és a változó 
foedulatszámú technológiának megfelelő modern dízelmotorokkal a 
fordulatszám a terhelés függvényében szabályozott, biztosítva az 
ideális hatékonyságot, miközben az inverter rendkívül stabil 
feszültséget és frekvenciát szolgáltat.
A Fischer Panda iSeries generátorok kiemelkedő hangszigeteléssel és 
vízhűtéssel rendelkeznek. A Panda iSeries generátorokat kifejezetten 
könnyűre és kompakt kialakításúra tervezték – a súly és 
helymegtakarítás akár 30% !

• Változó fordulatszám  - terhelésfüggő
• Kis méret és súly - kompakt telepítés
• Magas hatékonyság   - maximális energia
• 230 V AC kimenet  - megbízható energiaforrás
• Tiszta színuszhullám, ideális az érzékeny elektronikákhoz 
• Nagy indítóáram légkondícionáló- és búvár kompresszorokhoz  
• Egyszerű telepítés  - költségcsökkentés
• Környezetbarát  - alacsony üzemanyagfogyasztás
• Opcionális: SAE J1939 interfész



Fischer Panda GmbH 
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Email : info@fischerpanda.de
Web :  www.fischerpanda.de

Generátor

Model Panda 5000i.Neo PMS
Tokméretek fittingek nélkül 
(HxSzxM) [mm] 426 x 456 x 509

Súly [kg] 67

Zajszint (7m / 3m  1m) [dB] 54 / 64 / 68

Hűtőrendszer Kétkörös frissvíz hűtés hőcserélővel 

Standard tok GFK 3DS

Jellemzők
Névleges teljesítmény [kW] 0-4,0 (5 kVA)*

Folyamatos teljesítmény [kW] 0-3,6*

Kimenő feszültség [V] 230 V

Feszültség stabilitás [%] ± 3 %

Frekvencia stabilitás [%] 50 Hz ± 0.1 Hz

Feszültségszabályzás elektronikus
Frekvencia szabályzás elektronikus

Vezérlés

Indító rendszer 12V önindító
Autostart  integrált
Távvezérlő panel  Panda iControl digitális kijelző
Inverter PMGi 5000 

Inverter súlya [kg] 9.75

Inverter méretei (M x Sz x Mély.) [mm] 405 x 212 x 171

Motor
Motor gyártó Fischer Panda

Motor típusa FPE320

Lökettérfogat [cm3] 309

Fordulatszám 2500  - 3250

Telepítő és szervíz készletek
Szervízkészlet  “alap” 0015691

Szervízkészlet rendelésre

Telepítő készlet “Alap” 0000677

Telepítő készlet “Prémium” Kipufogógáz/víz szétválasztóval 0000674

Leszakadásmentes rezgéscsillapító talpak 0000678

Jogi nyilatkozat: Az itt szereplő információk a legjobb tudásunk szerint a közzététel 
időpontjában pontosak. Felhívjuk figyelmét, hogy a kiadványban szereplő adatok a 
nyomtatás időpontjában tükrözik a műszaki állapotot. Folyamatos termékfejlesztési 
politikánk miatt fenntartjuk a jogot a műszaki specifikációk előzetes értesítés nélküli 
megváltoztatására.

*) cosPhi 0,8 - 40 ° C környezeti hőmérsékleten, cosPhi 1 - <50 ° C
**) cosPhi 0,8 - 40 ° C környezeti hőmérsékleten, cosPhi 1 - <45 ° C

  

További opciókat és kiegészítőket a legújabb Fischer Panda árlistában talál.

 Stand: 01 / 2019


