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Een breed scala beantwoordt
aan elke behoefte
Accessoires en opties

1e fabrikant in Frankrijk
en 3e fabrikant wereldwijd
van stroomaggregaten
SDMO in de wereld

Overal ter wereld, van offshore boorplatforms tot en met de extreme
omstandigheden van de woestijn, van bouwplaatsen tot en met
de meest veeleisende industrieën, zorgen de betrouwbaarheid en
de prestaties van de stroomaggregaten ervoor dat SDMO® tot de
belangrijkste constructeurs ter wereld behoort.
SDMO Industries is opgericht in 1966 en heeft zijn hoofdkantoor in Brest.
Hier staan ook 3 fabrieken. Een vierde fabriek staat in Maquigeral
in Brazilië. Onderdeel van de Amerikaanse KOHLER®-groep sinds
2005, ontwerpt, fabriceert en installeert de onderneming standaard
stroomaggregaten van 1 tot 3300 kVA. In het kader van onze permanente
dynamische vooruitgang, stellen de teams van SDMO® dag in dag uit
alles in het werk voor het bedenken en maken van steeds sterkere,
zuinigere, schonere, steeds gemakkelijker te onderhouden en te
gebruiken stroomaggregaten.

	Zones KOHLER®
POWER SYSTEM
Hoofdkantoor KPS

Zones SDMO®
Hoofdkantoor SDMO

Fabrieken

Dealers

Vestigingen

Magazijnen

SDMO Industries exporteert zijn producten via een netwerk van
distributeurs in meer dan 150 landen, 5 vertegenwoordigingen
(Zuid-Afrika, Algerije, Dubai, Egypte, Rusland), 5 magazijnen,
5 handelsagenturen, 3 regionale directies en 8 filialen.
• SDMO Energy LTD in Groot-Brittannië
• SDMO Industries Ibérica in Spanje
• SDMO nv/sa in België
• SDMO Maquigeral in Brazilië
• SDMO Lomé in Togo
• SDMO Generating Sets in de VS
• SDMO GmbH in Duitsland

Bovendien stelt SDMO® zijn technische expertise in dienst voor het
realiseren van energieproductiecentrales op maat en levert het
aanvullende diensten met een grote toegevoegde waarde: trainingen,
aftersales service, reserveonderdelen.
Voor ziekenhuizen of de thuiszorg, de woonomgeving of de
levensmiddelensector biedt noodstroom van SDMO® alle voordelen
van de kwaliteit en de veiligheid van een groot Frans merk, dat werkt
volgens de strengste normen. Een garantie voor mens en machines.

Een permanente innovatie
Betrouwbare en flexibele producten

Hightech tools

Het dekkingsgebied en de gevarieerdheid van ons aanbod van
standaard producten is voldoende voor de meeste vragen. Goed
voorraadbeheer garandeert een snelle levering als spoed geboden
is. Daarbij is er voor de standaard producten van SDMO® een breed
assortiment accessoires, opties en na-uitrusting beschikbaar, wat
elk product uniek en perfect geschikt maakt voor de meest diverse
behoeften.

Door hun kennis van de modernste tools voor het ontwerpen
en analyseren, kunnen de technici van SDMO® gebruik maken
van de meest geavanceerde 3D-virtualisaties, inclusief een zeer
nauwkeurige sterkteberekeningsmodule. Door de innoverende
technieken waarover zij beschikken, kunnen zij exact beantwoorden
aan de eisen van de mondiale normen: vermindering van de
luchtverontreiniging, geluiddemping, enz.
De analyse van de geluidsproductie kunnen de testingenieurs van
SDMO® bijzonder nauwkeurig uitvoeren dankzij een ultramoderne
techniek, de intensimetrie, die gekoppeld is aan de modale analyse
voor het bepalen van de trillingsfrequenties.

Internationaal erkende knowhow
SDMO® kan bogen op een technisch ontwikkelingsteam van 80
ingenieurs en technici. Hun knowhow heeft internationaal een
uitstekende reputatie verworven met baanbrekende installaties.
Zij begeleiden de projecten tot en met de installatie, en letten
daarbij op allerlei omgevingsbeperkingen, zoals de lokale of
internationale normen. Onze ingenieurs ontwikkelen constant
innovatieve oplossingen.

Een aanbod afgestemd op ieder gebruik
Portable Power van 1 tot 19 kVA
De PORTABLE POWER producten bestaan uit mobiele en vaste
stroomaggregaten, lasaggregaten en motorpompen. Zij zijn
bestemd voor twee grote groepen van gebruikers: particulieren of
professionals.

Power Products van 7,5 tot 3 300 kVA
De POWER PRODUCTS stroomaggregaten bestaan uit standaard
en te configureren aggregaten. Offshore boorplatforms, industrieën,
luchtvaart, telecommunicatie, ziekenhuizen, sportcomplexen,
theaters... oneindig veel toepassingsmogelijkheden.

Rental power van 2,75 tot 2 500 kVA
De stroomaggregaten en lichtmasten van het gamma RENTAL POWER
zijn specifiek ontworpen voor frequent en gevarieerd gebruik. Hun
robuustheid en hun configuraties zijn perfect geschikt voor het
veeleisende domein van de verhuursector.

Power Solutions van 7,5 tot 3300 kVA
Ontwikkeld op basis van Power Products, bieden de stroomaggregaten
van het gamma POWER SOLUTIONS specifieke, maar beproefde
en flexibele oplossingen, die zijn aangepast aan de gewenste
eindconfiguratie.
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Privé-noodstroom:
welke doelstellingen?
De privé-noodstroomaggregaten komen in werking als het
elektriciteitsnet uitvalt. Sommige nemen het automatisch over zonder
dat iemand nodig is om ze aan te zetten. Andere moeten met de hand
gestart worden.

REDEN

2

De veiligheid en zekerheid garanderen
voor 3 kwetsbare groepen
Wij richten ons op 3 groepen waarvoor privé-noodstroomaggregaten van SDMO®
onmiskenbaar een bron van veiligheid en comfort vormen.

REDEN

1

Oplossing voor
verzadigde netten

De behoefte aan energie, met name elektrische, wordt steeds groter:
water, verwarming, huishoudelijke apparaten, tv, hi-fi, personal
computers en professionele computers, beveiligingssystemen, enz.
De vraag stijgt zodanig dat de elektriciteitsnetten
verzadigd raken. En dat heeft grote consequenties voor
de kwaliteit en de continuïteit van de stroomvoorziening.
Meteorologische verschijnselen, met op de eerste plaats zware
stormen, vergroten het risico op stroomuitval.

REDEN

3

+ 50%

De wereldbevolking groeit tot
8 miljard mensen in het jaar 2030.
Hierdoor zal het energieverbruik
met meer dan 30%
stijgen vergeleken
met 2011.

Beschikken over een stroomaggregaat
van goede kwaliteit

De keuze van een stroomaggregaat is afhankelijk van meerdere factoren, zoals: het gebruik (incidenteel
of intensief), het vermogen, het type brandstof, de installatie (vast of mobiel), het starten, enz.
Kwaliteitscriteria zijn de compactheid, de betrouwbaarheid en de geluiddemping.

BUURTWINKELS
Voor de meeste winkels betekent stroomuitval dat zij de deuren moeten sluiten. In apotheken,
steeds vaker met geautomatiseerde systemen, werken de goederenlift voor medicamenten
niet meer, versproducten bederven, enz. Winkeliers krijgen te maken met het verloren gaan
van bevroren producten en zien daarmee hun winst wegsmelten! Dit is ook slecht voor het
imago en de veiligheid van hun bedrijf.
Elke temperatuurstijging versnelt de groei van micro-organismen en verkort de houdbaarheid
van het product: een gezond product kan een gevaarlijk product worden, het uiterlijk en de
smaak kunnen achteruit gaan. Door een stroomstoring kan de koeling onderbroken worden,
wat slecht is voor restaurants, om maar een voorbeeld te noemen.
THUISVERPLEGING EN VERPLEEGHUIZEN
Thuisverpleging is een vorm van full time verpleging, waarbij de patiënt thuis belangrijke
medische en paramedische zorgt krijgt.
Zwakke personen, zieken of ouderen hebben aangepaste apparatuur nodig: een ziekenhuisbed
met zijn accessoires, ademhalingsapparatuur, infuuspomp, elektrische injectiespuit,
debietregelaar (kunstmatige voeding), enz.

Compact en betrouwbaar
De compacte privé-stroomaggregaten van SDMO® worden onopvallend geïnstalleerd aan de buitenkant en
herstellen de stroomtoevoer automatisch. Zij leveren een elektrische stroom die gegarandeerd voldoet aan
de kwaliteitsnormen die gesteld worden voor een huishoudelijk en professioneel gebruik (MKB, ZZP'ers).
Stil
De stroomaggregaten van SDMO® maken weinig lawaai, vaak niet meer dan een gemiddelde airconditioning.
Brandstof naar keuze
De stroomaggregaten van SDMO® werken op benzine, op propaangas, aardgas of diesel.
Die op gas produceren de minste luchtverontreiniging, zijn het stilste en hebben het minste onderhoud nodig.
De andere werken op diesel of loodvrije benzine.

Deze lijst is niet volledig en laat duidelijk zien dat een ononderbroken stroomvoorziening van
levensbelang is en dat de kleinste stroomonderbreking ernstige gevolgen kan hebben. Het
gaat om de veiligheid van de patiënt.
Particulieren
Gewend als ze zijn aan de constante beschikbaarheid van elektrische energie, beseffen maar
weinig particulieren dat het uitvallen van de elektriciteit hun veiligheid en comfort in gevaar
kan brengen, hun huissystemen kan lamleggen en schade kan veroorzaken aan:
• levensmiddelen in de koelkast en in de vriezer,
• de verwarming, airconditioning en het alarmsysteem,
• alle op het lichtnet aangesloten apparaten (computers),
• opvoerpompen, vorstbeveiligngssystemen, enz.
Door gebruik te maken van privé-noodstroom gaat het dagelijks leven gewoon door, zonder de
minste verstoring.
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Adviezen voor de juiste keuze?
De volgende adviezen zijn bedoeld om de verschillende doelgroepen te
begeleiden bij het kiezen van het juiste model privé-stroomaggregaat.
Deze gids is een handige steun om de motivering te onderbouwen en de
effectiviteit te vergroten.

STAP

1

De
karakteristieken
van de installatie

STAP

2 De criteria voor het kiezen van het juiste stroomaggregaat

de manier van starten

Het type installatie

Noteer de spanning in het land van de installatie
en bepaal het benodigde vermogen voor het
voeden van de elektronische apparatuur.

Handbediend
Met de hand het stroomaggregaat starten en de bron omschakelen.
Hierdoor is een zekere flexibiliteit mogelijk: het stroomaggregaat hoeft niet
uitsluitend gebruikt te worden als noodenergiebron.

Denk eraan ook de capaciteit te bepalen:
moet alles of slechts een deel worden gevoed?

Automatisch
Bij een onderbreking start het stroomaggregaat automatisch.

Vaste installatie
Het stroomaggregaat kan naar keuze buiten of
binnen worden geïnstalleerd, maar in dat laatste
geval moet men zorgen voor een geventileerde
ruimte met een afvoerkanaal voor de uitlaatgassen.

Let op: als het stroomaggregaat wordt gebruikt
als het elektriciteitsnet is uitgevallen, moet het
altijd buiten worden neergezet in verband met
het afvoeren van de uitlaatgassen.

Het principe van de werking:
• De NNS* detecteert en controleert de voedingsbron.
• Bij een stroomonderbreking, geeft de NNS* het startcommando aan het
stroomaggregaat, verandert de voedingsbron en herstelt de elektriciteit binnen
een paar seconden.
• Als de elektriciteit van het hoofdnet weer volledig hersteld is, keert de NNS* de
voedingsbron om, schakelt het stroomaggregaat uit blijft de status controleren van
de elektrische voeding van de installatie.

ELEKTRICITEITSNET

Stroomagg
regaat

ELEKTRICITEITSNET

Mobiele installatie
het stroomaggregaat wordt binnen bewaard maar
blijft mobiel. Het kan op die manier als energiebron
dienen waar dat nodig blijkt (in de tuin, op vakantie,
enz.) en als in huis de stroom uitvalt.

HET GELUIDSNIVEAU
De geluidsoverlast door de motor van het
stroomaggregaat kan worden beperkt.
• Ofwel de generator heeft een gering vermogen,
in dat geval maakt hij ook niet veel lawaai.
• Ofwel de motor en de uitlaat zijn in hun geheel
geïsoleerd onder een geluiddempende kap.

Stroomagg
regaat

De gebruiksfrequentie
De gebruiksfrequentie is de belangrijkste factor.
Hiermee wordt het meest geschikte type brandstof en de koeling bepaald.

Elektriciteitsnet in werking
Het elektriciteitsnet werkt correct.
De NNS* regelt de stroom naar de
verdeelkast van de woning.

* NNS: Normaal-/noodschakelaar.

Elektriciteitsnet defect
Het elektriciteitsnet is uitgevallen.
De NNS* detecteert de afwezigheid van
het net en geeft het startcommando aan
het stroomaggregaat. De NNS* voedt
dan vanuit het stroomaggregaat en
herstelt op die manier de elektriciteit in
de woning.

INTENSIEF GEBRUIK
• Aanbevolen brandstof: gas of diesel.
• Koelsysteem: lucht of water (langduriger).

INCIDENTEEL GEBRUIK (in noodgeval)
• Aanbevolen brandstof: benzine.
• Koelsysteem: lucht.
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Welk vermogen
voor welke
toepassingen?

Afhankelijk van de gebruikte apparaten
Als hulp bij het kiezen van het geschikte stroomaggregaat, raadpleegt
u de geïllustreerde gids hiernaast, die ter indicatie wordt gegeven,
waarin de apparaten staan die het meest gebruikt worden met een
stroomaggregaat.

Voor het bepalen van het geschikte model
stroomaggregaat, maakt u een lijst van alle
elektrische apparaten in de bedrijfsruimte of
woning: verwarming, airconditioning, medische
apparatuur, elektronische apparaten.

G IDS VOOR P ROFESS IONEEL G EBRUIK

PMR

Voorbeeld:voor het voeden
van een kleine koelvitrine van 1 500 W.
Vereist stroomaggregaat: 5 300 W.
De berekening is als volgt:
minimaal vermogen van het apparaat
(1 500 W) x PMR-coëfficiënt (3,5)
Ofwel 1 500 W x 3,5 = 5 250 W
(zie tabel met coëfficiënten
hiernaast)

PMRcoëfficiënt

PMR

Continu
vermogen*

PMRcoëfficiënt

PMR

Suikerspinapparaat

1 050 W

3,5

3 675 W

Stofzuiger

1 400 W

3,5

4 900 W

Airconditioner

1 000 W

3,5

3 500 W

Waterkoker

2 000 W

1

2 000 W

Diepvriezer

700 W

3,5

2 450 W

Koffiezetapparaat

1 200 W

2

2 400 W

Crêpeplaat

4 000 W

1,2

4 800 W

Stoomstrijkijzer

2 000 W

1

2 000 W

Ambulante oven

6 000 W

1,2

7 200 W

Verwarmingsketel

500 W

1,2

600 W

Hakselaar

1 000 W

3,5

3 500 W

Diepvriezer

700 W

3,5

2 450 W

Kleine koelvitrine

1 500 W

4

6 000 W

Spaarverlichting

500 W

1

500 W

500 W

2

1 000 W

Elektrische oven

1 500 W

1

1 500 W

Kneedmachine

2 200 W

3,5

7 700 W

Magnetron

800 W

2,5

2 000 W

Elektrische plaat

6 000 W

1

6 000 W

Frituurpan

1 600 W

1

1 600 W

Vleessnijmachine

250 W

3,5

875 W

Broodrooster

900 W

1

900 W

Wasmachine

1 000 W

3,5

3 500 W

Radiator

1 000 W

1,2

1 200 W

Koelkast

600 W

3,5

2 100 W

Haardroger

1 800 W

1

1 800 W

Wasdroger

2 000 W

1,5

3 000 W

500 W

1

500 W

1 500 W

2

3 000 W

Apparaat

in de gidsen hiernaast staan de meest gebruikte
apparaten om u te helpen bij het berekenen van het
noodzakelijke vermogen.

Berekening
van het

Continu
vermogen*

Van het vereist minimum
vermogen (VMV)
Sommige apparaten hebben bij het starten een groter vermogen nodig
dan bij de normale werking.
Voor het berekenen van het vermogen van het stroomaggregaat
(enkelfasig) dat noodzakelijk is bij het starten, past u de
vermenigvuldigingscoëfficiënt toe op het continue vermogen van uw
apparatuur, in de tabel hiernaast. Voor driefasige stroomaggregaten
kunt u terecht bij uw gebruikelijke contactpersoon bij SDMO®.

Neonlamp

*Waarden gelden ter indicatie.

Om het minimale vermogen van de apparaten te weten, raadpleegt u de
technische documentatie van de fabrikant of vraagt u advies aan uw
gebruikelijke contactpersoon bij SDMO®.
De aard van uw apparatuur staat aangegeven in de tabel hiernaast.
Als het gebruikstype en het noodzakelijke vermogen zijn vastgesteld,
kan met kennis van zaken het juiste stroomaggregaat worden gekozen.

G IDS VOOR PART IC UL I ER GEB R U I K

Omdat de elektrische apparaten in de bedrijfsruimte of in de
woning nooit allemaal tegelijk zijn ingeschakeld, hoeven de
stroomaggregaten van SDMO® ook niet alle apparaten van de
installatie op hetzelfde moment te voeden. Neem contact op met
een technisch adviseur van SDMO® om het exacte elektrische
verbruik van de installatie te kennen.
De vaste installatie van het stroomaggregaat moet worden
uitgevoerd door vakmensen.

Apparaat

Televisie (LCD)
Elektrische tondeuse
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Aardlekbeveiliging
fabrieksmontage

kVA

Automatische
bronkiezer

kW

Handbediende
bronkiezer

kW

3-F
400 V

Gewicht in kg

1-F
230 V

Afmetingen
L x B x H in cm

50 Hz

Energy Solutions Provider

Geluidsniveau
dB(A) op 7 m

Max. vermogen

Gegarandeerd geluidsvermogen
Lwa in dB(A)

Een breed scala
beantwoordt aan
elke behoefte

OF
BRANDST E
BENZIN

E en B E N Z I N E - ga m m a v o o r inci d en t ee l geb r ui k ( m o bie l )

P r iv é - n o o d s t r o o m :

HULP BIJ DE SAMENSTELLING

PERFORM 3000

3,0

-

-

96

68

65 x 51 x 46

43

R05M

-

R01

PERFORM 4500

4,2

-

-

97

68

71 x 55,5 x 49

65

R05M

-

R01

PERFORM 6500

6,5

-

-

97

69

81 x 55,5 x 59

96,5

R05M

-

R02

PERFORM 3000 GAS

2,4

-

-

96

68

65 x 51 x 46

44

R05M

-

R01

PERFORM 4500 GAS

3,9

-

-

97

69

71 x 55,5 x 49

66

R05M

-

R01

PERFORM 6500 GAS

5,8

-

-

97

69

81 x 55,5 x 59

97,5

R05M

-

R02

TECHNIC 6500 E AVR
(+ optie Modys)

6,5

-

-

97

69

81 x 55,5 x 59

105

R05M

VERSO 50

R02B

PERFORM 3000

PERFORM 4500

PERFORM 6500

PERFORM 3000 GAS

PERFORM 4500 GAS

PERFORM 6500 GAS

MOBIELE
INSTALLATIE

TECHNIC 6500 E AVR

VASTE
INSTALLATIE

TECHNIC 10 000 E AVR C

10,0

-

-

101

72

89,5 x 57 x 77

139

R05M

VERSO 50

R02B

TECHNIC 7500 TE AVR
(+ optie Modys)

2,3

6,5

8,15

97

69

81 x 55,5 x 59

115

-

VERSO 50

R03B

TECHNIC 15 000 TE AVR C

3,7

11,0

13,75

101

72

89,5 x 57 x 77

165

-

VERSO 50

R03B

TECHNIC 20 000 TE AVR C

3,7

15,2

19,0

104

74

94,5 x 57 x 90

188

-

VERSO 50

R03B

ALIZE 6000 E

5,6

-

-

93

64

78 x 59 x 75,5

130

R05M

R05A

R02B

ALIZE 7500 TE

2,3

5,6

6,6

93

64

78 x 59 x 75,5

132

-

R05A

R03B

- Niet beschikbaar

EXTRA'S
benzine

De
van het gamma

TECHNIC 10 000 E AVR C

TECHNIC 7500 TE AVR

TECHNIC 15 000 TE AVR C

ALIZE 6000 E

TECHNIC 20 000 TE AVR C

ALIZE 7500 E

De stroomaggregaten eindigend op "C" zijn CE-conform
maar niet conform de richtlijn 2000/14 EG over de geluidsniveaus.

• Eenvoudiger in het gebruik, gemakkelijker te plaatsen
• Veelzijdig
• Tank ingebouwd in het stroomaggregaat dus compact en ergonomisch
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-brandstof
DIESEL GEKOELD
WATER

Afmetingen
L x B x H in cm

Gewicht in kg

Handbediende
bronkiezer

Automatische
bronkiezer

Aardlekbeveiliging
fabrieksmontage

-

108

78

81 x 55,5 x 59

70

R05M

-

R01

XP-S6-HM-STORM

5,6

-

-

93

64

113 x 68 x 78

231

R05M

VERSO 50

-

DIESEL 6000 E XL C
(+ optie MODYS)

5,2

-

-

108

79

81 x 55,5 x 59

103

R05M

VERSO 50

R02

XP-T6KM-ALIZE

5,5

-

-

86

57

150 x 76 x 103

390

R05M

VERSO M

•

DIESEL 10 000 E XL C

9,0

-

-

109

80

89,5 x 57 x 77

162

R05M

VERSO 50

R02B

XP-T8HKM-ALIZE

7,5

-

-

94

65

150 x 76 x 103

340

R05M

VERSO M

•

DIESEL 6500 TE XL C
(+ optie MODYS)

2,3

5,2

6,5

108

79

81 x 55,5 x 59

108

-

VERSO 50

R03

XP-T9KM-ALIZE

8,6

-

-

86

57

175 x 77,5 x 123

544

R05M

VERSO M

•

DIESEL 15 000 TE XL C

3,7

10,0

12,5

109

80

89,5 x 57 x 77

169

-

VERSO 50

R03B

XP-S7-H-STORM

2,3

5,6

7,0

93

64

113 x 68 x 78

235

-

VERSO 50

-

DIESEL 20 000 TE XL AVR C

3,7

15,2

19,0

110

81

118 x 66 x 93

311

-

VERSO 50

R03B

XP-T9HK-ALIZE

3,7

7,2

9,0

94

65

150 x 76 x 103

360

-

VERSO T

•

DIESEL 6000 E SILENCE

5,2

-

-

88

59

99 x 61,5 x 96

198

R05M

VERSO 50

R02B

XP-T12K-ALIZE

3,7

9,2

11,5

86

57

175 x 77,5 x 123

535

-

VERSO T

•

DIESEL 10 000 E SILENCE

9,0

-

-

97

68

118 x 67 x 96

267

R05M

VERSO 50

R02B

XP-T12HK-ALIZE

3,7

9,6

12,0

95

66

150 x 76 x 103

380

-

VERSO T

•

DIESEL 6500 TE SILENCE

2,3

5,2

6,5

88

59

99 x 61,5 x 96

215,5

-

VERSO 50

R03B

XP-K16H-ALIZE

3,7

12,8

16,0

95

66

175 x 77,5 x 123

480

-

VERSO T

•

DIESEL 15 000 TE SILENCE

3,7

10,0

12,5

97

68

118 x 67 x 96

273

-

VERSO 50

R03B

XP-T16K-ALIZE

3,7

12,8

16,0

87

58

175 x 77,5 x 123

554

-

VERSO T

•

kVA

Automatische
bronkiezer

kW

Handbediende
bronkiezer

-

kW

Gewicht in kg

3,4

3-F
400 V

Afmetingen
L x B x H in cm

DIESEL 4000 C

1-F
230 V

Geluidsniveau
dB(A) op 7 m

Geluidsniveau
dB(A) op 7 m

50 Hz

T w ee D I E S E L - ga m m a ' s d ie pe r fec t
MOBIELE
INSTALLATIE

VASTE
INSTALLATIE

Gegarandeerd geluidsvermogen
Lwa in dB(A)

50 Hz

Energy Solutions Provider
Max. vermogen

Aardlekbeveiliging
fabrieksmontage

Max. vermogen

Gegarandeerd geluidsvermogen
Lwa in dB(A)

-brandstof
DIESEL GEKOELD
LUCHT

1-F
230 V
kW

3-F
400 V
kW

kVA

v o l d o en v o o r een in t en s ief ( va s t ) geb r ui k

- Niet beschikbaar • Standaard

- Niet beschikbaar

Diesel 4000 C

Diesel 10 000 E XL C

Diesel 6000 E XL C

Diesel 6500 TE XL C

Diesel 6000 E Silence

Diesel 6500 TE Silence

Diesel 15 000 TE XL C

Diesel 10 000 E Silence

Diesel 15 000 TE Silence

Diesel 20 000 TE XL AVR C

De stroomaggregaten eindigend op "C" zijn CE-conform maar niet conform de richtlijn 2000/14 EG over de geluidsniveaus.

EXTRA'S
diesel

De
van het gamma

XP-S6-HM-STORM

XP-T6KM-ALIZE

XP-T8HKM-ALIZE

XP-T9KM-ALIZE

XP-S7-H-STORM

XP-T9HK-ALIZE

XP-T12K-ALIZE

XP-T12HK-ALIZE

XP-K16H-ALIZE

XP-T16K-ALIZE

• Gemakkelijk te installeren
• Krachtiger, bestemd voor intensief en frequent gebruik
• Compact
• Veilig
• Tank inbegrepen in de afmetingen
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F
Energy Solutions Provider

kVA

kW

kVA

Vaste aardlekbeveiliging

kW

LPG

Gewicht in kg

Aardgas

Afmetingen
L x B x H in cm

50 Hz

Omkeerschakelaar
normaal/nood

Max. vermogen

Geluidsniveau
dB(A) op 7 m

GA

DSTO
SBRAN

E en G A S - ga m m a v o o r in t en s ief ( va s t ) geb r ui k

Accessoires
en opties
Meer comfort
bij het gebruik
van een stroomaggregaat

Handbediende bronkiezer - handbediend starten
Ref. R05M
Met de handbediende bronkiezer kan de stroombron met de
hand beheerd worden bij het uitvallen en terugkomen van het
elektriciteitsnet. Als het net uitvalt, is het voldoende om het
stroomaggregaat met de hand te starten om de gehele elektrische
installatie van de woning te voeden en de knop op het paneel om te zetten op de stand
Hulpbron, ampèrage 63 A.
automaten - automatisch starten
Verbonden met het elektriciteitsnet, het stroomaggregaat en met de installatie van het te
voeden gebouw, bewaakt de automaat continu de aanwezigheid van het elektriciteitsnet.
Als er een onderbreking is gedetecteerd, start de automaat het stroomaggregaat geheel
automatisch en schakelt de voeding van het gebouw over op het stroomaggregaat
zodra de spanning is gestabiliseerd. Zodra het elektriciteitsnet weer actief is, schakelt
de automaat de voeding van het gebouw weer terug op het net en schakelt het
stroomaggregaat uit.
Ref. R05A
Uitsluitend
gemonteerd in
de fabriek

Ref. Verso T*

Ref. Verso M*

RESA 14

10,0

10,0

11,0

11,0

63

121 x 66 x 73

191

RESINS

RESDIFF

RESA 14 EC

10,0

10,0

11,0

11,0

63

121 x 66 x 73

191

RESINS

RESDIFF

RESA 20

14,0

14,0

15,0

15,0

64

121 x 66 x 73

243

RESINS

RESDIFF

* Inbegrepen: auto-voorbereiding.+ auto-pakket (acculader + voorverwarming).

RESA 20 EC

14,0

14,0

15,0

15,0

64

121 x 66 x 73

243

RESINS

RESDIFF

Ref. VERSO 50
Automatische bronomschakeling bij uitval enkelfasig elektriciteitsnet
40 A** of 100 A** of uitval driefasig elektriciteitsnet 25 A** of 40 A**.

RESA 14 T

9,0

11,3

9,3

11,3

63

121 x 66 x 73

191

RESINS

RESDIFF
** Inbegrepen: acculader - vereist een aggregaat met een MODYS.

RESA 14 TEC

9,0

11,3

9,3

11,3

63

121 x 66 x 73

191

RESINS

RESDIFF

RESA 20 T

12,9

16,1

12,9

16,1

64

121 x 66 x 73

243

RESINS

RESDIFF

RESA 20 TEC

12,9

16,1

12,9

16,1

64

121 x 66 x 73

243

RESINS

RESDIFF

Aardlekbeveiligingen
Een aardlekbeveiliging is een elektrische beveiliging die bestaat uit het vergelijken
van de stroom die een apparaat in gaat en de stroom die het apparaat uit gaat.
Als deze twee verschillend zijn, dan concludeert de beveiliging dat er een lek
is in het apparaat en wordt het apparaat afgeschakeld van het elektriciteitsnet.
De optie aardlekbeveiliging is noodzakelijk in de landen van de EEG.
Ref. R01/R02/R03
Kast met aardlekschakelaar en urenteller.
Ref. R02B/R03B
Kast met vierpolige aardlekschakelaar voor driefasen
(R03B) en tweepolig voor enkelfase (R02B).
MODYS controle en besturing

RESA 14 - RESA 14 EC - RESA 14 T - RESA 14 TEC

RESA 20 - RESA 20 EC - RESA 20 T - RESA 20 TEC

Ref. MODYS
De MODYS controle en besturing garandeert een gemakkelijke
besturing van de apparatuur en een veilige werking. Via de 4-punts
connector kunnen afstandsbedieningen, zoals de automaat VERSO 50,
eenvoudig worden aangesloten.
Opties voor stroomaggregaten op gas
Ref. RESINS - Normaal-/noodschakelaar
Automatisch starten bij uitval elektriciteitsnet 63 A of 100 A.

De stroomaggregaten eindigend op "C" zijn CE-conform maar niet
conform de richtlijn 2000/14 EG over de geluidsniveaus.

EXTRA'S
voor woningen

De
van het gamma

• Economische en milieuvriendelijke oplossing
• Laag geluidsniveau

Ref. RESPF - First-pakket
Onderhoudsset met luchtfilter, voorluchtfilter, bougies en oliefilter.
Ref. RESBAT Standaard accu, uitneembaar type 12 V 50 Ah.
Ref. RESRMS - Inbedrijfstelling
Omvat: controle van de conformiteit van de installatie, controle van de vloeistofpeilen,
starten, onbelast en belast testen, instructie van de klant over het onderhoud van het privéaggregaat, ondertekening van het inbedrijfstellingsrapport door de technicus en de klant.
Neem contact op met de verkoopafdeling van SDMO Industries voor het aanvragen van
een offerte.
Ref. RESDIFF
Apparaat voor het beveiligen van personen en het detecteren van lekstromen van de
elektrische installatie naar de aarde. Dit wordt vast gemonteerd en moet zijn gedefinieerd
op basis van de elektrische installatie: 30 of 300 mA.
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filialen

kantoren

Eén telefoonnummer voor al onze agenturen

Duitsland

ZUID-AFRIKA

Latijns-Amerika
en Caraïben

ALGERIJE

SDMO Gmbh
Tel.: +49 6332 97 15 00
Fax: +49 6332 97 15 11

Tel.:
Fax:

WEST

SDMO Generating Sets Inc.
Tel.: + 1 305 863 00 12
Fax: + 1 305 863 97 81

SDMO BREST

centrum-WEST

BELGIË

SDMO CHOLET

PARIJS/NOORD NORMANDIË
SDMO GENNEVILLIERS

SDMO NV
Tel.: + 32 3 646 04 15
Fax: + 32 3 646 06 25

BRAZILIË

OOST

SDMO METZ

ZUIDOOST

SDMO VALENCE

ZUIDWEST

SDMO TOULOUSE

SDMO Maquigeral
Tel. +55 (11) 37 89 60 00

SPANJE

SDMO Iberica
Tel.: + 34 90 230 56 56
Fax: + 34 93 586 31 36

GROOT-BRITTANNIË
SDMO ENERGY LTD
Tel.: + 44 1932 345 777
Fax: + 44 1932 350 033

SDMO South Africa
Tel. +27 (0)83 233 5561
Fax: +(0)1 72 27 61 51

SDMO ALGER
Tel.: +213 21 68 12 12
Fax: +213 21 68 14 14

DUBAI

SDMO MIDDLE EAST
Tel. +971 (4) 458 70 20
Fax +971 (4) 458 69 85

Egypte

SDMO Caïro
Tel. - Fax: +202 226712 78

RUSLAND

SDMO MOSKOU
Tel.: +7 (495) 665-16-98 *2473
Fax: + 33 (0)2 98 41 14 14

TOGO

SDMO WEST AFRICA
Tel.: +228 22 22 63 65

Nederland

SDMO NV
Tel.: + 32 3 646 04 15
Fax: + 32 3 646 06 25

ISO 9001

SDMO Industries - Vestigingen in Frankrijk

ISO 17025
LABORATOIRE ACCRÉDITÉ

Energy Solutions Provider
SDMO Industries - 12 bis, rue de la Villeneuve - CS 92 848 - 29 228 Brest Cedex 2 - Frankrijk
Tel.: +33 (0)2 98 41 41 41 - Fax: +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

Het merk SDMO® is een gedeponeerd en geregistreerd merk van SDMO Industries - In het voortdurende streven naar het verbeteren van de kwaliteit van zijn producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor de in deze catalogus genoemde kenmerken
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen - Fotoverantwoording: Guillaume Team - PPW-AS-DO-FR-41 - Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - Ontwerp en uitvoering:
- 17104 - Maart 2014.

Handelsagenturen Frankrijk

LABORATOIRE
Alle producten van
SDMO zijn gecertificeerd
door een ISO 17025-erkend laboratorium
CERTIFIÉ

ISO 17025

