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Zajcsillapító burkolat: CAL 230-275 kVA 

 
A CAL 230-275 kVA hangszigetelt burkolat speciális 
akusztikus mérnökök kutató és fejlesztő munkájának 
eredménye. 
 
A teljesen időjárásálló burkolat magában foglalja a beépített 
füstgáz hangtompítót, és rendkívül erős felépítésének 
köszönhetően elviseli a különböző telepítési helyek által 
támasztott igénybevételt. 
Moduláris alkotóelemekből tervezték, sok csereszabatos 
alkatrésszel, ami biztosítja a helyszíni javítást. 
 
A CAL burkolatokat olyan régióban történ ő működésre 
tervezték, ahol nem követelmény a zajszint EU által  előírt 
mértékének betartása. 
 
Robosztus/magas korrózióállóságú konstrukció: 

- rozsdamentes acél zárak és csuklópántok  
- cinkbevonatú, vagy rozsdamentes acél rögzítő 

elemek 
- acél burkolat poliészter porfesték bevonattal 
  

Kitűnő hozzáférés szervizkor: 
- két nagy, oldalra nyíló ajtó mindkét oldalon 
- hűtővíz betöltő nyílás a tetőn 
- kenőolaj és hűtővíz leeresztő cső a burkolaton 

kívülre vezetve 
 

Biztonság és védelem: 
- a vezérlőegység ablaka egy zárható ajtó mögött 
- vészleállító nyomógomb (piros) a burkolat külső 

felén 
- a hűtőventilátor és a töltőgenerátor ráccsal 

teljesen védett 
- az üzemanyagtöltő nyílás és az akkumulátor csak 

a zárható ajtók kinyitásával érhető el 
- a hangtompító rendszer teljesen burkolt a 

kezelőszemélyzet biztonsága érdekében 
 
Szállíthatóság: 

- emelési pontok az alváz két oldalán 
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CAL moduláris  
zajcsillapító burkolat  
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CAL 230-275 kVA 
 

CAL zajcsillapító burkolat zajszintje dB(A) a távolság és a terhelés % függvényében 

Aggregátor típusa 

15 m 7 m 1 m 
75% 100% 75% 100% 75% 100% 

P250-3 
Prime 66,7 67,4 72,7 73,4 84,6 84,9 
Standby 66,9 67,6 72,9 73,6 84,7 85,0 

P275-3 
Prime 66,9 67,6 72,9 73,6 84,7 85,0 
Standby 67,1 67,9 73,1 73,9 84,8 85,2 

 
 

 
 

Méretek, tömegadatok és az üzemanyagtartály kapacit ása 
Aggregátor típusa A B C D E* Tömeg** Tank 

mm mm mm mm mm kg liter 
P250-3 3988 1208 1779 1867 994 2447 473 
P275-3 3988 1208 1779 1867 994 2447 473 

 
*Figyelem: Az E méretet az aggregátor mindkét oldal án számításba kell venni! 

 
**Tömeg: kenőolajjal és hűtőfolyadékkal feltöltve, de üzemanyag nélkül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A termékeket folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom előzetes értesítés nélküli változtatására. 
(REV12/15) 

 


