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THÔNG SỐ KỸ THUẬT  
MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 

HHG-DOOSAN 805KVA -850 KVA 
 

I- THÔNG SỐ CHUNG TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN 

1. Tổ máy phát điện diesel:  HHG – DOOSAN (HÀN QUỐC) 

- Model tổ máy:    HHG850DO Series 

- Dải công suất:    805kVA - 850 kVA  

- Điện áp:     230/400V 3 pha 4 dây 

- Tần số:     50 Hz 

- Tốc độ:     1500 vòng/phút 

- Hệ số công suất cosφ:   0.8 

- Động cơ: DOOSAN/DP222LC (DOOSAN– MADE IN KOREA)  

- Đầu phát: Evotec/Stamford/Mecc Alte/Marelli (Tùy Chọn) 

- Bộ điều khiển kỹ thuật số: DeepSea  DSE4520 hoặc tương đương 

- Khởi động: Đề điện 24V x 7.0kW 

- Nhiên liệu: Dầu Diesel ASTM No.2 hoặc tương đương. 

- Tình trạng: Máy mới 100%, chưa qua sử dụng 

- Kích thước máy trần: 4000x1100x2300 mm 

- Cân nặng máy trần: 4100 kg 

- Kích thước máy có vỏ chống ồn: 4000x1100x2450 mm (tùy chọn) 

- Cân nặng máy có vỏ chống ồn: 5300 kg theo kích thước chuẩn 

- Vỏ giảm âm sản xuất tại Việt Nam. Kích thước tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu. 

- Xuất xứ của tổ máy: Lắp ráp hoàn thiện tại Việt Nam 

 

 

2. Phụ kiện kèm theo máy:  

-  Ắc qui, dây cọc ắc qui 

-  Circuit breaker bảo vệ đầu cực 

-  Bồn dầu dáy chạy máy 

-  Pô giảm thanh 

 

 

II- THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ DIESEL 

- Hãng sản xuất: DOOSAN 

- Xuất xứ: KOREA (Made in Korea) 

- Model động cơ: DP222LC 

- Kiểu động cơ: 4 Kỳ - 12 Xilanh V - Turbo - Làm mát bằng nước gió 

- Công suất tối thiểu động cơ: 657 kWm (Prime)   

- Công suất tối đa động cơ: 723 kWm (Standby)  

- Đường kính x Hành trình: 128 x 142(mm)    
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- Dung tích xilanh: 21,927Lít  

- Tỉ số nén: 15:1 

- Khởi động: Đề điện 24V x 7.0kW 

- Điều tốc: Điện Tử 

- Hệ thống làm mát: Két nước làm mát tuần hoàn 

- Dung tích nhớt động cơ: 40 Lít 

- Dung tích nước làm mát (Két nước + Động cơ): 114 Lít 

- Nhiệt độ khí thải: 519 
0
C 

- Lưu lượng khí thải: 168m3/ phút 

- Dinamo sạc ắc qui: 27.5v x 45A 

- Motor khởi động động cơ: 24V x 7.0kW 

- Mức tiêu thụ nhiên liệu:    

Mức tải Chế Độ Liên Tục Chế Độ Dự Phòng 

25% 42 lít/giờ 46 lít/giờ 

50% 79 lít/giờ 86 lít/giờ 

75% 119 lít/giờ 129 lít/giờ 

100% 161 lít/giờ 173 lít/giờ 

                              

 

III- THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT ĐIỆN 

- Hãng sản xuất: Evotec/Stamford/Mecc Alte/Marelli 

- Xuất xứ: Đức/Anh Quốc/Ý/Trung Quốc 

- Model đầu phát: Tùy chọn 

- Kiểu: không chổi than, tự kích từ 

- Cấp cách điện: H 

- Cấp bảo vệ: IP23 

- Điều chỉnh điện áp: ± 1,0%  

- Tần số: 50Hz 

- Tốc độ: 1500 vòng/ phút 

- Bộ điều chỉnh điện áp AVR: Có 

 

 

IV- THÔNG SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN 

- Hãng sản xuất: DEEPSEA 

- Model bộ điều khiển kỹ thuật số: DSE4520 hoặc tương đương 

- Xuất xứ: Anh Quốc – SX Trung Quốc 

- Giao diện: Kỹ thuật số, màn hình LCD 

- Chức năng điều khiển: AUTO, STOP, START, Phím điều chỉnh truy cập các 

thông số, Cài đặt điều chỉnh thông số. 

- Chức năng hiển thị thông tin: Điện áp (V), dòng điện (A), Công suất, Tần số 

(Hz), Tốc độ (Rpm), Điện áp ắc qui, Nhiệt độ, Số giờ chạy máy, Khác. 

- Chức năng cảnh báo lỗi: STOP, khởi động máy, điện áp thấp/cao, tốc độ 
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thấp/cao, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, điện áp ắc qui thấp/cao. 

- Khả năng kết nối: USB 

- Cấp bảo vệ: IP65 

 

V- VỎ GIẢM ÂM 

- Vỏ chống ồn tiêu chuẩn công nghiệp sản xuất Việt Nam bởi HHG 

- Thép dày 2mm được sơn tĩnh điện chống oxy hóa 

- Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành 

- Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. 

- Vật liệu cách âm: Bông thủy tinh kết hợp mút tiêu âm 

- Thiết kế 5-6 cửa dễ vận hành bảo trì, sửa chữa. Cửa sổ bảng điều khiển sử dụng 

mica trong suốt dễ dàng theo dõi thông số hoạt động máy mà không cần mở cửa. 

 

 

 

HHG Việt Nam luôn nỗ lực để mang đến quí khách những sản phẩm tốt nhất. Đội ngũ 

kỹ thuật hơn 20 năm kinh nghiệm luôn sẵn sàng phục vụ 24/7  

 

Chân thành cảm ơn quí vị đã quan tâm sản phẩm của chúng tôi. Nếu quí vị có câu hỏi gì 

xin liên hệ với chúng tôi theo hotline: 096 119 5353 – kinhdoanh@hhgvietnam.com 

 

 

Trân trọng cảm ơn!
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