
 
 

 

Tisztelt Érdeklődő! 

 
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, és érdeklődik a HERON vészhelyzeti áramfejlesztő iránt. Kérjük, segítse 

munkánkat az alábbi űrlap kitöltésével! Kitöltés és elküldés után, rövid idő múlva felvesszük Önnel a kapcsolatot.  

 
Megrendelő 

 

cég neve: 

címe: 

kapcsolattartó: 

telefonszám: 

telepítés címe: 

 

Milyen készülékeket szeretne üzemeltetni a HERON vészhelyzeti áramfejlesztőről? 

Megnevezés Feszültség (V) Teljesítmény (W) Darabszám Megjegyzés

 
Kérem, rakjon egy X –et a megjegyzés mezőbe azoknál a készülékeknél, melyek egyszerre indulnának! 

 

Három fázisú hálózati betáplálásról üzemeltetett egy fázisú fogyasztók estén, egy fázisú áramfejlesztő javasolt, az 

aszimmetrikus terhelésből következő túlfeszültség elkerülése végett.  Ha az Önnél lévő hálózati betáplálás három 

fázisú, kérem rakjon ide egy „X”-et.   

 

 

HERON vészhelyzeti áramfejlesztő esetében megadható, hogy feszültségeltérés vagy fáziskimaradás esetén mennyi 

idő múlva kezdje el az indítási folyamatot. Az érték 0 és 4 perc közt változtatható.  

 

Kérem, adja meg mennyi idő múlva kezdődjön az indítási folyamat!                              perc      P9 

 
Megjegyzés: Az indítási folyamat végén (motor bemelegítés) az áramfejlesztő átveszi a fogyasztók energiaellátását. 

Értéke: 1-5 perc közötti változik a körülményektől függően.  

 

Hálózat hiba megszűnte esetén megadható, hogy mennyi idő múlva kapcsolja vissza a fogyasztókat. Ez az érték 0 és 

15 perc közt változtatható. Célszerű legalább 0,5 percet várni visszakapcsolás előtt, hisz előfordulhat, hogy csak rövid 

ideig állt helyre az áramszolgáltatás.  

 

Kérem, a fentiek alapján adja meg a hálózati várakozás idejét:                         perc      P13 

 

 

 
Hol tudná elhelyezni a HERON vészhelyzeti áramfejlesztőt? 

Az áramfejlesztő generátort célszerű épületen kívül, szilárd és vízszintes, csapadéktól és víztől védett részen 

elhelyezni. Épületen belül való elhelyezés esetén gondoskodni kell a megfelelő levegőellátásról és a kipufogógázok 

elvezetésétől! Figyelembe kell venni, hogy a készülék 1 méteres körzetébe semmilyen gyúlékony vagy éghető anyag 

nem kerülhet.  

 

 

 

 

 



 
Igényelné a készülék telepítését?  

     Igen   Nem 

 Figyelem! 
A csatlakoztatás kialakítását megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező szakember végezheti el, aki ismeri az 

érvényben lévő vonatkozó előírásokat. A szakszerűtlen csatlakozásból eredő károkért és sérülésekért a forgalmazó nem 

felelős. A HERON vészhelyzeti áramfejlesztőhöz csak a szabvány szerinti dugvillát szabad csatlakoztatni. A 

csatlakozó kábeleknek teljesíteni kell az érvényben lévő szabvány előírásait.  

 

 

GSM modul igénylése esetén az alábbi állapotváltozásokról küld értesítést a készülék: 

- „halozati hiba” Hálózati áramkimaradás, feszültségcsökkenés, (esetleg túlfeszültség), fáziskimaradás (háromfázisú 

esetén) esetén küld ilyen üzenetet.  

- Miután elindult az áramfejlesztő, és a motor melegítése után átvette a fogyasztók ellátását, küld a felhasználónak és a 

szerviznek „generator elindult” üzenetet.  

- Amint visszatért a hálózati áram, a készülék az előre beállított idő után visszakapcsolja a fogyasztókat. Ekkor küldi a 

„halozat rendben” üzenetet. 

- Miután a berendezés visszakapcsolta a hálózatot, 1-2 perc üresjárattal lehűti a motort, majd leállítja és készenléti 

módba helyezi az áramfejlesztőt. Ekkor küldi a „generator lealt” üzenetet.   

- A berendezés akkumulátorát hálózati és generátor üzemben egy automata töltőberendezés tölti. Ha „akku feszültseg 

alacsony” üzenet érkezik, ez azt jelenti, hogy 10 V alá süllyed az akkumulátor feszültség. Ekkor a töltő biztosítékát 

érdemes ellenőrizni.  

A készülék összesen 8 telefonszámra tud SMS üzenetet küldeni. Ebből 1 a helyileg illetékes szerviz, másik a Madal 

Bal Kft. tehát, Önnek lehetősége van 6 telefonszámra értesítést kérni. Az alábbi telefonszámokra kérek értesítést: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

A GSM modulhoz használni kívánt SIM kártya telefonszáma:  

   

 

 

Adatlap kitöltésének dátuma: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kérjük, küldje el a kitöltött adatlapot a 06-1 2971270 fax számra vagy az info@heron.hu e-

mail címre. 
 

 

Madal Bal Kft. munkatársa tölti ki! 

Adatrögzítő  

 

neve: 

 
telefonszáma: 

 

Adatrögzítés dátuma: 


