
AGREGATY 
PRĄDOTWÓRCZE



TEKSAN

• 23 lata doświadczenia na rynku
zasilania awaryjnego

• Główna siedziba znajduje się w 
Stambule, Turcja

• Nowa fabryka w Kocaeli, Turcja

• Łączna powierzchnia 60 000 m2

• Możliwości produkcyjne: 15 000 
zestawów prądotwórczych/ rok

• Ponad 650 pracowników



TEKSAN

• Dostawca produktów i usług dla ponad
120 krajów

• Jeden z 3 największych producentów
zasilania awaryjnego w Turcji

• Produkcja agregatów prądotwórczych z 
silnikami Diesla, hybrydowymi, na gaz i
biogaz

• Dostosowanie produktów do 
indywidualnych potrzeb klientów
(instalacje na Grenlandii)



AGREGATY 
PRĄDOTWÓRCZE

• Zakres mocy od 9 do 2500 kVA

• Zestawy prądotwórcze produkowane 
są na bazie nowoczesnych silników 
diesla firm: Doosan, Lovol, Perkins, 
Mitsubishi i Scania

• Bezszczotkowe prądnice produkowane 
przez firmy Marelli, Stamford lub
Crompton



Zestawy prądotwórcze 
produkowane są na 
bazie nowoczesnych 

silników diesla

Obsługa agregatu prądotwórczego 
jest niezwykle prosta dzięki 

intuicyjnemu panelowi sterowania

Bezszczotkowe prądnice 
produkowane przez 

firmy Marelli, Stamford
lub Crompton

Całość zamontowana jest na sztywnej ramie na poduszkach 
antywibracyjnych. Dzięki temu drgania nie są przenoszone na 

ramę oraz podłoże

System 
chłodzący

najnowszej 
generacji



OBUDOWA

• Całość zamontowana jest na sztywnej 
ramie na poduszkach antywibracyjnych

• Drgania nie są przenoszone na ramę oraz 
podłoże

• Agregaty dostarczane są w wielu opcjach 
m.in. w obudowach wygłuszających i 
odpornych na warunki atmosferyczne , 
obudowach kontenerowych oraz na 
podwoziu jezdnym



Ochrona przed rdzą i
korozją

Zaprojektowane tak, 
aby ułatwić transport i

utrzymanie

Bezpieczeństwo
użytkowania

Izolacja dźwiękowa
zgodna z certyfikatem

2000/14/EC

Ochrona przed
trudnymi warunkami

atmosferycznymi

Zapewnia odpowiednią
wentylacje agregatu

Przycisk EPO znajduje
się na obudowie



ZBIORNIK 
PALIWA

• W ramach umieszczone są metalowe 
zbiorniki paliwa

• Pojemność zbiorników wystarcza 
standardowo na ok. 8 godzin pracy

• Agregaty o mocy powyżej 715 kVA 
dostarczane są standardowo z 
zewnętrznymi zbiornikami paliwa

• Na ramie zamontowany jest również 
panel sterujący pracą agregatu jak i 
zabezpieczenia wyjściowe



USŁUGI

• Kompletacja zespołów prądotwórczych 
oraz wykonanie dodatkowych instalacji

• Możliwe są też jednostkowe wykonania 
specjalne - zgodne ze szczególnymi 
wymaganiami klienta 

• Produkty firmy Teksan przechodzą surową 
kontrolę jakości, aby sprostać 
oczekiwaniom najbardziej wymagających 
klientów



Mitsubishi Perkins Lovol Doosan Scania

DOSTĘPNE SILNIKI



MITSUBISHI 
11 - 42 KVA

1265 - 2500 KVA



PERKINS
9 - 2500 KVA 



LOVOL
44 - 202 KVA



DOOSAN
94 - 830 KVA



SCANIA
275 - 778 KVA



PANEL 
STEROWANIA

• Obsługa wielu języków (w tym j. polski)

• Status podstawowego źródła zasilania

• Analogowe złącza wejściowe

• Cyfrowe złącze wejściowe i wyjściowe

• Styki bezpotencjałowe określające podstawowe
stany pracy agregatu

• Synchroniczna praca agregatów

• Sygnał alarmowy

• Podświelenie panelu

• Czujniki pomiarowe



WYPOSAŻENIE

• Kompletne urządzenie gotowe do pracy

• Silnik i prądnica umieszczone na ramie ze
zbiornikiem paliwa

• Panel sterujący

• Akumulatory rozruchowe

• System podgrzewania silnika

• Prostownik akumulatorów startowych



WYPOSAŻENIE
OPCJONALNE

• SZR - Automatyczny układ załączania rezerwy

• Obudowa do pracy na zewnątrz

• Panel synchronizacji z siecią lub innym
agregatem

• Zewnętrzny układ chłodzenia

• Zewnętrzny układ paliwowy/ tankowania

• Dodatkowy zbiornik paliwa

• Podwozie jezdne

• Specjalne tłumiki i wygłuszenia



Olivia Business Centre

Olivia Gate –700kVA, Olivia Point i Tower – 2 x 660kVA 
syncho, Olivia Four – 774kVA, Olivia Six –774kVA.

Allcon INTEL

Agregat 826 kVA, 695kVA, 660kVA oraz dwa agregaty o 
mocy 560kVA w pracy synchronicznej

Port lotniczy Gdańsk

Instalacja agregatów prądotwórczych o mocy 
33 i 500 kVA

REALIZACJE



REALIZACJE

Muzuem II Wojny
Światowej

Agregat prądotwórczy TEKSAN o mocy 830 kVA

Tunel pod Martwą Wisłą

Dwa agregaty prądotwórcze o mocy 385 kVA

Łużycka Office Park

Instalacja agregatu o mocy 275 kVA oraz trzech 
agregatów o mocy 450 kVA



REALIZACJE

Europejskie Centrum 
Solidarności

Agregat prądotwórczy TEKSAN o mocy 905 kVA

Gdański Park Naukowo -
Technologiczny

Trzy agregaty: 800 kVA, 450 kVA i 825 kVA

Uniwersytet Gdański 
Neofilologia

Instalacja agregatu o mocy 275 kVA



MATERIAŁY PROJEKTOWE

Aby otrzymać więcej i nformacj i skontaktuj s ię z  dz ia łem handlowym

mailto:silco@silco.pl


DANE 
KONTAKTOWE

Silco Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Klukowska 7e
80-298 Gdańsk

tel: +(48) 58 762 90 90
kom: +(48) 602 740 313
fax: +(48) 58 761 86 57

silco@silco.pl

www.silco.pl

mailto:silco@silco.pl
http://www.silco.pl/

