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LISA 1 

 

TLT poolt ostetava generaatorsüsteemi 

tehniline kirjeldus 

    

 

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi Tellija) hangib siseruumi paigaldatava elektri 

põhitoite katkestuse korral automaatselt käivituva generaatorsüsteemi, selle paigalduse, testimise 

ja garantiiajal asjakohased hooldustööd. 

 

Hangitakse terviklik generaatorsüsteem koos diiselgeneraatori ja generaatori juhtpaneeli, 

vibratsiooni isolaatorite, elektriliselt juhitavate välisõhu klappide, jahutussüsteemi, kütteõli 

süsteemiga mis tagab generaatori katkematu töö maksimaalse võimsusega minimaalselt 10 tundi, 

mürasummutiga heitgaasi süsteemi ning kõigi vajalike lisatarvikute ja juhistikuga. 

 

Süsteem peab olema võimeline saavutama ja säilitama püsiva 400 V/50 Hz võrguseisundi ja 

hoidma seda allpool kirjeldatud piirides. Süsteem peab olema võimeline taastama täielikult 

esmatarbijate elektrivarustuse maksimaalselt 15 sekundi jooksul pärast normaalrežiimi 

elektrivarustuse katkemist. Süsteem peab olema võimeline 10% -liseks ülekoormuseks ühe tunni 

kestel 12-tunnise tööaja jooksul ilma masina või vahelduvvoolugeneraatori liigse kuumenemiseta 

ning ilma elektriliste ja mehhaaniliste häireteta. 

Süsteem peab olema täielikult sobiv tööks siseruumide temperatuuril. 

Generaatori töö juhtimiseks näha ette jaotuskeskus koos automaatse RLA-ga, mis käivitab 

generaatori ja lülitab toite ümber automaatselt (seda juhib generaatori juhtpaneeli tarkvara). 

 

GENERAATOR 

 

 Tehnilised andmed: väljundvõimus vahemikus 300 kuni 320 kW; 400/230 V +/- 3% /50 

Hz / cosfi 0,8. 

 Temperatuuri tõus: 105 °C jätkuvalt, 130 °C  valmisolek. 

 Pinge reguleerimine: Generaatorisse monteeritud  volte Hz-i kohta reguleeriv erguti- 

regulaator, sobitamaks mootori ja generaatori karakteristikuid, pinge regulatsiooniga 

±1,5% ilma koormuseta seisundist täiskoormuseni. 

 Mähise isolatsioon: Klass “H” või parem. 

 Ergutussüsteem: Püsimagnet (PMG) või AREP tüüpi ergutus tarbijapoolsete segavate 

kõrgemate harmooniliste silumiseks. 

 Korpus: lahtine, paigaldatud alusraamile. 

 Kütuse liik: diisel klassiga A2. 

 

LISATARVIKUD 
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Aku: mõeldud mootori käivitamiseks, hooldusvaba Pd- aku, aku minimaalne mahtuvus peab 

kindlustama mootori käivituse ka kõige halvemates klimaatilistes tingimustes. Aku pinge sobivus 

käivitussüsteemiga. Aku mahtuvus peab lubama kuut järjestikust käivitust ühe tunni jooksul. 

Koos  vajalike kaablite ja klambritega. 

 

Aku laadija: voolupiiraja, varustatud ülekoormuskaitsega, täislaine alaldi, DC voltmeeter ja 

ampermeeter ning 230 VAC sulavkaitsmega sisend. Varustatud ümberlülitiga normaallaadimise 

ja  kiirlaadimise režiimi jaoks. 

 

Generaatori juhtpaneel: Agregaat peab olema varustatud mootori ja generaatori juhtimiseks 

elektroonse näidikute ja juhtseadmetega paneeliga. Juhtpaneelil peavad olema kõik vajalikud 

abinõud diiselgeneraatori tööks, juhtimiseks ja tagasiside indikatsiooniks, sealhulgas masina tööd, 

madalat kütuse taset ja mootori rikkeid signaliseerivad indikaatorid. Samuti peab juhtpaneel 

sisaldama võimalust generaatori manuaalseks käivitamiseks. 

 

Juhtimisahelad: 

 

Automaatne start/stop sobitus: generaatoragregaat peab sisaldama automaatset start/stop sobitust. 

Generaator peab täisautomaatselt startima normaalvõrgu tõrke korral. 

 

Jaotuskilp(JK)/varutoitekilp(GJK): tarbijate ühendamiseks generaatoriga. Kilbi peamine ülesanne 

on ühendada või lahutada põhivõrku kasutajatega või generaatorit kasutajatega. Kontaktorid 

hoiavad ära põhitoite ja generaatori samaaegse ühendamise tarbijatega. Automaatne RLA 

generaatori käivitamiseks  ja toite ümber lülitamiseks automaatselt, mida juhib generaatori 

juhtpaneeli tarkvara. 

 

Juhtimisahelate kaablid peavad mõlemast otsast olema lõpetatud adekvaatse mahutavusega 

klemmliistudega. 

 

Jahutusseadmed: 

 

Süsteemis näha ette tehases toodetud, mõõtmetelt ja mahtuvuselt ning esitatud nõuetele vastav 

komplektne jahutusradiaator. 

 

PAIGALDUS- JA SEADISTUSTÖÖD 

 

Generaatorsüsteemi paigaldab pakkuja koostöös TLT elektrikäidu talitusega. Generaatorsüsteem 

tuleb paigaldada Tellija poolt selleks ettenähtud ruumi, mille mõõtmed on 8000 mm x 6000 mm x 

4500 mm (pikkus, laius, kõrgus), sein on topelt tellis, laiusega 400 mm. Ruum paikneb maapinna 

tasapinnal, on kütteta, kuiv ja väljapääs on otse territooriumile ukseava laiusega 1650 mm. Ruum 

moodustab muu hoone suhtes eraldi tuletõkkesektsiooni. Generaatorsüsteemi paigaldus, 

seadistamine ja testimine koos kõigi vajalike jahutussüsteemidega, välisõhu restidega, vajalike 

õhutorudega, elektriliselt juhitavate välisõhu klappidega, heitgaasi süsteemiga, vibratsiooni 

summutiga, lisatarvikutega kaabelduse ja juhtimisahelatega kuulub töövõttu. 
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RLA kontroll-juhtimisplokk ja vajalike ühenduste skeem koostatakse jaotuskeskuse GJK 

komplekteerimise tehases. Jaotuskeskuse GJK ja generaatori vahelised toite- ja juhtimiskaablid 

paigaldab pakkuja. 

 

Generaatori kasutuselevõtu eelne lõppkasutaja juhendamine. 

 

HOOLDUSTÖÖD GARANTII KEHTIVUSE AJAL 

 

Hooldustööd korraldab ja teostab pakkuja. Hooldustöid teostatakse vastavalt generaatori tootja 

tingimustele. 

 

DOKUMENTATSIOON 

 

Esitada toodete andmed, kus on näidatud mõõtmed, kaalud, tasemed, välisühenduste punktid ja 

mootori, generaatori, juhtpaneeli, aku, akupaneeli, akulaadija, summuti, vibratsiooniisolaatorite, 

päevamahuti, jahutusradiaatorite sisemine juhistik jms (toote spetsifikatsioon). 

 

Eestikeelsed kasutusjuhendid antakse Hankijale ühes eksemplaris elektroonselt (doc., xls, vms.).  

 

Esitada tootja poolt koostatud paigaldusjuhendid. 

 

TÖÖ- JA HOOLDUSANDMED 

 

Sisaldavad juhiseid mootori normaalseks tööks, rutiinse hoolduse läbiviimiseks ja hädahoolduse 

toiminguid. 

 

SEADUSTIKUD JA STANDARDID 

 

Generaator peab olema toodetud kooskõlas viimaste asjakohaste EN standarditega. 


