Série 1100
1104A-44G
Motor Diesel - ElectropaK
45,7 kWm a 1500 rpm
50,4 kWm a 1800 rpm
Compacto e Eficiente
- A série 1100 é resultado de um intensivo período de
pesquisa com clientes, que orientou o desenvolvimento dessa
faixa de potência.
- O novo bloco de 4,4 litros garante melhor operação em
condições severas, além de diminuir os níveis de ruído
mecânico e de combustão.
- O novo cabeçote permite um melhor controle do ar de admissão.

Projeto de qualidade
- Projeto e técnicas de manufatura modernas aumentaram a
confiabilidade, mantendo a reputação Perkins de durabilidade.

Custo benefício
Construído sobre a base reconhecida
da Perkins em geração de energia, a
série 1100 EletropaK atende ainda
mais as necessidades dos clientes.

O sucesso nesse mercado de energia
somente é obtido fornecendo mais
por menos. Com o 1104A-44G a
Perkins desenvolveu níveis ainda
maiores de confiabilidade, diminuindo
o custo operacional do cliente.
A série 1100 foi projetada para atender
as normas de emissões internacionais.
Os motores 1104A foram otimizados
para territórios que não requerem o
atendimento a esse nível.

Rotação
rpm
1500
1800

Operação
Contínuo
Emergência
Contínuo
Emergência

-

Compacto e baixo nível de ruído.
Baixo consumo de combustível e óleo lubrificante.
Intervalo de serviço de 500 horas.
Dois anos de garantia.

Suporte ao produto
- Atendimento mundial através de distribuidores em mais de
4000 pontos.
- Manuais de serviço, identificação e compra de peças através
de ferramentas eletrônicas integradas.

Potência do gerador
(líquida)
kVA
kWe
45
36
49,5
39,6
49,9
39,9
54,9
43,9

Potência do motor
Bruta
kWm
42,4
46,6
47,3
52,0

Líquida
HP
56,9
62,5
63,4
69,7

kWm
41,5
45,7
45,7
50,4

HP
55,7
61,3
61,3
67,6

As potências acima representam o desempenho do motor de acordo com as condições especificadas nas normas ISO 8528/1, ISO 3046/1:1986,
BS5514/1 Redução de potência pode ser requerida para condições diferentes da especificada, consulte seu distribuidor Perkins autorizado.
A potência do gerador é típicamente baseada em uma média de eficiência do alternador e um fator de potência (cos φ) de 0,8
Especificação do combustível: BS 2869: Part 2 1998 Class A2 or DIN EN 590
Óleo lubrificante: 15W40 API CG4
Definições de potência:
Contínua: Carga variável, sem limites do número de horas de operação e fator médio de carga de 80% do valor publicado a cada período de 24 horas de operação. 10%
de sobrecarga é permitido para 1 hora em cada 12 horas de operação.
Emergência: Carga variável, limitada a 500 horas anuais, das quais 300 horas podem ser operação contínua. Não é permitido sobrecarga.
Toda informação desse documento é correta no momento da edição e pode ser alterado futuramente.
Número da publicação: BR001/2008– Produzido no Brasil – Agosto 2008

Série 1100
1104A-44G
Especificação padrão EletropaK
Entrada de ar
- Filtro de ar montado no motor

Sistema de combustível
- Bomba tipo rotativa
- Filtro de combustível “Ecoplus”

Sistema de lubrificação
- Cárter de óleo com enchimento e medidor
- Filtro de óleo integral

Sistema de arrefecimento
- Sistema controlado por válvulas termostáticas,
com bomba d’água acionada por engrenagens
e ventilador acionado por correias
- Conjunto de radiador e tubulação

Equipamento elétrico
- Motor de partida 12V e alternador 12V / 65A
- Válvula solenóide energizada em funcionamento

Carcaça do volante
- Volante SAE J620 11 ½
- Carcaça SAE 3

Literatura
- Manual do operador

Equipamentos opcionais
- Governador eletrônico Woodward (LCG2)
- Catálogo de peças

Consumo de combustível
1500 rpm
1800 rpm
Rotação
g/kWh
l/h
g/kWh
l/h
Emergência
223
11,9
222
13,9
Contínuo
214
10,7
219
12,4
75%
215
8,1
218
9,1
50%
232
5,8
243
7,1

Dados gerais
Número de cilindros:
Diâmetro e curso:
Cilindrada:
Aspiração:
Ciclo:
Sistema de combustão:
Taxa de compressão:
Rotação:
Sistema de arrefecimento:
Sistema de lubrificação:
Sistema de arrefecimento:
Dimensões:
Comprimento:
Largura:
Altura:
Peso seco (aprox):

4 em linha
105 x 127 mm

4,4 litros
Normalmente aspirado
4 tempos
Injeção direta
19,25 : 1
anti-horário (visto pelo
volante)
refrigerado a água
8 litros
13 litros
1162 mm
623 mm
951 mm
445 kg

Peso e dimensões finais dependerão da especificação
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