Reserva e primária:

DESEMPENHO DO PACOTE

DEFINIÇÕES E CONDIÇÕES
1

Para capacidades em termos de ambiente e altitude, contacte o seu concessionário Cat. A restrição do fluxo de ar
(sistema) é acrescentada à restrição existente de fábrica.
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Os procedimentos de medição de dados de emissões são consistentes com os descritos no EPA CFR 40 Parte 89,
Subparte D e E e na norma ISO 8178-1 para medição de HC, CO, PM, NOx. Os dados apresentados baseiam-se em
condições de funcionamento estáveis de 77 °F, 28,42 em HG e combustível diesel número 2 com 35° de API e LHV de
18 390 BTU/lb. Os dados de emissões nominais apresentados estão sujeitos a variações de instrumentação, medição,
instalações e motor. Os dados de emissões baseiam-se numa carga de 100% e, portanto, não podem ser utilizados
para comparações com regulamentos EPA, que utilizam valores baseados num ciclo ponderado .
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UL 2200 pacotes Listados podem ter geradores de grandes dimensões com um outro aumento de temperatura e
características de partida do motor as características do mesmo. Gerador de aumento da temperatura é baseado em
um 40° C temperatura ambiente por NEMA MG1-32.
NORMAS E CÓDIGOS APLICÁVEIS:
AS1359, CSA C22.2 No100-04, UL142, UL489, UL869, UL2200, NFPA37, NFPA70, NFPA99, NFPA110, IBC, IEC60034-1, ISO 3046,
ISO 8528, NEMA MG1-22, NEMA MG1-33, 2006/95/CE, 2006/42/CE, 2004/108/CE.
Nota: Os códigos poderão não estar disponíveis em todas as configurações de modelos. Consulte o representante do seu
concessionário Cat local para obter informações sobre disponibilidade.
RESERVA: potência disponível com carga variável durante a interrupção da fonte de alimentação normal. A potência média é de
70% da potência nominal de reserva. O funcionamento típico é de 200 horas por ano, com uma utilização máxima esperada de
500 horas por ano.
PRIMÁRIA: potência disponível com carga variável por tempo ilimitado. A potência nominal média é de 70% da potência nominal
primária. A solicitação de pico típica é de 100% da potência principal em ekW com 10% de capacidade de sobrecarga para
utilização de emergência por um período máximo de 1 hora em 12. O funcionamento em sobrecarga não pode exceder 25 horas
por ano
CORRENTES: as correntes baseiam-se nas condições previstas na norma SAE J1349. Estas correntes também se aplicam às
condições previstas na norma ISO 3046.
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