
Atlas Copco Generatoren
Betrouwbaar en duurzaam

QAS 125 - 150 5 belangrijke voordelen

Prestaties - Accurate en stabiele energie
 - Zorgvuldig geselecteerde componenten
	 -	Nauwgezet	ontworpen	en	geteste	configuratie

Veelzijdig - geschikt voor bijna iedere toepassing
	 -	Zeer	complete	standaardconfiguratie
 - Uitgebreide lijst met opties

Efficiënt onderhoud - grotere inzetbaarheid
 - Onderhoudsinterval van 500 uur
 - Uitstekende bereikbaarheid van alle servicepunten

Efficiënter te transporteren
 - Compact en veilig concept
 - Robuuste constructie

Zeer hoge restwaarde
 - Ontworpen en gebouwd voor jarenlang gebruik
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www.atlascopco.com

Use only authorized parts. Warranty or Product Liability does not cover any 
damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts.

Technische gegevens(1)

Type QAS 125 QAS 150

50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz
Nominaal toerental omw./min 1500 / 1800 1500 / 1800
Nominale arbeidsfactor 0.8 0.8
Nominaal aanloopvermogen kVA 125 / 131 150 / 156
Nominaal stand-by vermogen kVA 138 / 144 165 / 172
Nominale spanning (lijnspanning) V 400 / 480 400 / 480
Nominale stroomsterkte A 180.4 / 162.4 216.5 / 187.9
Maximaal geluidsenergieniveau (LWA) 
volgens 2000/14/EC OND dB(A) 97 / 99 97 / 99

Basisuitvoering
Voldoende brandstof voor zelfstandig 
functioneren op vollast u 11.2 / 10.4 10 / 8.3

Capaciteit van brandstoftank
(met optionele 24-uurs brandstoftank) l 313 (830)  313 (830)

Alternator - Leroy Somer

Model LSA 44.2 S7 LSA 44.2 M95
Beschermingsgraad / Isolatieklasse IP 23/H

Motor - Volvo
Model TAD730 GE TAD750 GE TAD731 GE TAD751 GE
Nominaal vermogen (met ventilator) kW 111 / 113 114 / 127 132 / 140 132 / 149
Aantal cilinders 6 6
Koelmiddel vloeibaar
Aanzuiging Turbocompressor en tussenkoeler
Cilinderinhoud l 7.15
Voldoet aan de normen voor de uitstoot 
van uitlaatgassen EU Stage II EU Stage III EU Stage II EU Stage III

Afmetingen van de machine (basisuitvoering)
L x B x H m 3,38 x 1,18 x 1,71
Gewicht (droog) kg 2178 2224
Gewicht (bedrijfsklaar) kg 2486 2532

Afmetingen van de eenheid (met optionele 24-uurs brandstoftank)
L x B x H m 3,38 x 1,18 x 1,93
Gewicht (droog) kg 2583 2629
Gewicht (bedrijfsklaar) kg 3349 3395

Standaardkenmerken QAS 125 QAS 150

Dubbele frequentie (zonder driefasencontactdozen) ● ●

Qc1002™ (met over- en onderspanningsbeveiliging, starten op afstand) ● ●

Batterijschakelaar ● ●

Geluiddempende omkasting gemaakt van zincorplaat ● ●

Vloeistofdichte bodem 
(met geïntegreerde sleuven voor vorkheftrucks, 110% capaciteit)

● ●

Grote deuren en montageplaten voor optimale toegankelijkheid ● ●

Aansluiting voor externe brandstoftank ● ●

Tweetraps	heavy	duty-luchtfilter	+	veiligheidspatroon ● ●

Tweetraps	brandstoffilter	met	waterafscheider ● ●

Olieaftappomp ● ●

Elektrische opties QAS 125 QAS 150

Qc2002™  (AMF-uitvoering ) ◯ ◯

Qc4002™ (uitvoering met parallelschakelinrichting en Power Management 
System )

◯ ◯

IT-beveiliging ◯ ◯

Configuratie	met	driefasencontactdozen ◯ ◯

Eénfasecontactdoos 16 A (rand-, pen- of CEE-versie) ◯ ◯

Nulleiding van aardlekschakelaar (EDF) ◯ ◯

Cosmos™ ◯ ◯

Variant met twee spanningsbereiken, met keuzeschakelaar ◯ ◯

Accu lader PMG-alternator ◯ ◯

Accu lader ◯ ◯

Verwarmingselement voor het koelmiddel ◯ ◯

Mechanische opties QAS 125 QAS 150

Snelkoppelingen voor aansluiting van externe brandstoftank ◯ ◯

Frame met geïntegreerde brandstoftank met
voldoende capaciteit voor 24 uur bedrijf ◯ ◯

Aanhangwagen met wegsignalering* ◯ ◯

Uitrusting	voor	raffinaderijen	(vonkenvanger	en	luchtafsluiter) ◯ ◯

Kleur volgens klantenwens ◯ ◯

Standaard :  ●    Optie:  ◯ *Niet in combinatie met 24-uurs brandstoftank

Vervaardigd en getest volgens de ISO 9001-kwaliteitsborgingsnormen
Atlas Copco’s strenge productienormen zijn gebaseerd op de 
kwaliteitsborgingsvoorschriften van ISO 9001.  Alle componenten worden vervaardigd 
en getest volgens strenge normen, om te verzekeren dat zij optimale prestaties leveren, 
zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

Het aanloopvermogen is het maximaal beschikbare vermogen tijdens een wisselend 
energieverbruik dat kan worden geleverd gedurende een onbeperkt aantal uren 
per jaar tussen de vermelde onderhoudstijdstippen en onder de opgegeven 
omgevingsomstandigheden. Gedurende 1 uur per 12 uren is een overbelasting van 10% 
toegestaan. De toegestane gemiddelde energie-uitvoer gedurende een periode van 24 uur 
mag niet hoger zijn dan de opgegeven belastingsfactor van 70%.

(1) Referentieomstandigheden:
Voor motorprestaties volgens  
ISO 3046/1-1995.
Luchtinlaattemperatuur:
 van -18 °C tot 40 °C bij 50 Hz
Maximale hoogte boven zeeniveau:
 zonder correctie: 1000 m
 met correctie: 4000 m
Max. luchtinlaattemperatuur 50 °C

Veiligheid, Gezondheid en Milieu
Alle generatoren voldoen aan de huidige wettelijke eisen in Europa met 
betrekking tot de werkomgeving en de regelgeving inzake veiligheid, 
uitstoot van uitlaatgassen en geluidsemissie. Alle modellen zijn volledig in 
overeenstemming met de richtlijn 2000/14/EC voor omgevingsgeluid.
Atlas Copco heeft zijn Environmental Management System volledig 
geïntegreerd in het ontwerp- en productieproces van de machines, waardoor 
wordt voldaan aan de eisen van ISO 14001.

Qc1002™-regelmodule
Lokale start / start op afstand:

Een uitgebreid instrumentenpaneel 
maakt het mogelijk alle belangrijke 
functies te bewaken en te controle-
ren zonder dat de omkasting hoeft 
te worden geopend. Via het met een 
stevige doorzichtige kap afgeschermde 
centrale bedieningspaneel kan de 
generator gemakkelijk worden gestart 
en gecontroleerd. Het bedieningspa-
neel maakt ook een volledige bewa-
king van het systeem mogelijk voor 
een groter bedieningsgemak.

Qc2002™-regelmodule
Lokale start / start op afstand/
AMF-startpaneel biedt:

Naast de mogelijkheid van lokaal 
starten en starten op afstand ook een 
automatische netovernamefunctie 
(bewaking	van	de	netvoeding	+	
automatisch starten en stoppen van 
de	generator	+	automatische	regeling	
van een schakelaarpaneel voor het 
omschakelen tussen generator en 
netvoeding)

Qc4002™-regelmodule

The Qc4002™ is ons geavan-
ceerde bedieningspaneel en een 
van de functies waar dit paneel 
over beschikt is synchronisatie 
tussen meerdere generatoren of 
de netvoeding.

Gebruik uitsluitend goedgekeurde onderdelen. Elke beschadiging of elk defect 
van welke aard ook, veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde 
onderdelen, is uitgesloten van de garantie of productaansprakelijkheid.


