
S TA N D  BY  R AT I N G  ( E S P )

It is the way that  generators operate under variable load at  certain time intervals. 

It can work as a backup  power. It is not suitable to work under  extreme load.

P R I M E  R AT I N G  ( P R P )

Applicable for  supplying power to varying electrical load for unlimited hours. 

10% overload capability is  available for a period of 1 hour within 12-hour perod 

of operation.

CO N T I N U O U S  O P E R AT I O N 

It is the continious working under constant load. Unlimited hours use of all (100%) 

of the defined power. It cannot be overloaded above the defined power. For use 

where there is no mains power.

D E S C R I P T I O N

TESCOM TDJ Series Diesel generator set is a fully integrated power generation 

system,  providing optimum performance, reliability, and versatility for 

stationary standby, prime  power and continuous duty applications.

F E AT U R E S

Kofo heavy-duty engine - Rugged  4-cycle industrial diesel delivers reliable 

power, low emissions and fast response to  load changes.

Alternator - Low reactance 2/3 pitch  windings; low waveform distortion 

with  non- linear loads, fault clearing short-  circuits capability, and class H 

insulation.

Cooling system - The standart integrated  kit model radiator system designed 

and  tested for nominal ambient temparatures,  simplifres facility design 

requirements for  heat rejected.

Control system – TESCOM TCM01 electronic  control is standard equipment 

and provides  total genset system integration, including  auto remote start/

stop, alarm and status  message display.

Canopy Types - Optionally it is possible to  make it protective and soundproof 

against  adverse climatic conditions.

Warranty and service - Backed by a  comprehensive warranty and worldwide  

aftersales support, 10 years of spare parts  supplying.
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TDJ110K

STAND BY
kVA 110

kW 88

PRIME 
kVA 100

kW 80

TESCOM DIESEL GENERATORS
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CONTROL



ATS MODELİ JENERATÖR GÜÇ ARALIĞI

100 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU 0-70 kVA

160 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU 82-124 kVA

250 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU 125-165 kVA

400 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU 220-275 kVA

630 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU 300-440 kVA

800 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU 500-550 kVA

1000 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU 660-715 kVA

1250 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU 750-825 kVA

1600 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU 900-1100 kVA

2000 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU 1250kVA

2500 A SUNTREE MARKA TRANSFER ŞALTERLİ TRANSFER PANOSU 1400-1600 kVA
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TESCOM önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve  aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

• Jeneratörlerimizde kullandığımız  kablo grubu yanmaz kablo sınıfındandır.

Kablo kılıfları, çeşitli kimyasallar ve aleve karşı kabloların savunma hattını

oluşturur.

• Kabloların dış kılıfında Halojenden arındırılmış malzemelerin kullanılması,

yangın sırasında zehirli gazların yayılmasını engellemektedir. Aynı zamanda

yanmaz kablo kılıflarının duman yoğunluğu düşüktür ve alev geciktirici

özelliği bulunmaktadır. Yanmaz kablo kılıflarının bu özelliği yangının yayılmasını

engelleyerek olası zararları en aza indirmektedir.

• Jeneratör kontrol panolarında Schneider Electric kesici grubu kullanılmaktadır.

Standart olarak tüm ürünlerimizde 4 kutuplu TMŞ (Termik Manyetik Şalter)

bulunmaktadır. 

• SQ5 Dual Power Otomatik Transfer Anahtarı Serisi, mekanik ve elektriğin ayrılmaz

bir bütün haline dönüşmesini sağlayan, anahtar ve mantık denetleyicisini bir

araya getiren bir tür otomatik transfer anahtarıdır. 

• Üstün elektromanyetizma uyumluluğu, parazite karşı direnci yüksek seviyededir.

• Yüksek güvenilirlik ile sıfır geçiş teknolojisi vardır.

• Çift devreli gücü eşzamanlı olarak keser. 

• PLC uzaktan kumandasının yanı sıra sistemin otomasyonunu gerçekleştirebilen

çok devreli giriş / çıkış arayüzüne sahiptir.

KONTROL PANOSU ÖZELLİKLERİ

ATS (OTOMATİK TRASFER ANAHTARI) 

GENEL ÖZELLİKLERİ 
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M OTO R  F E AT U R E S

Frequency 50Hz

Output rating 110kW

Manufacturer and model 4RT55-110DE

Fuel Diesel

Injection Direct

Aspiration Naturally Aspirated

Cylinders 4

Bore and Stroke 110 x 140mm

Displacement 5,32lt

Cooling Water

Engine oil specification SAE 15W40

Compression ratio 17:1

Engine oil capacity (sump only) 16lt

Coolant capacity (incl.radiator) 16lt

Governor Electronic

Air filter Dry element

FUEL CONSUMPTION

100% load 25,5lt/h

75% load 19lt/h

50% load 12,7lt/h

EXHAUST SYSTEM

Maximum temperature < 600°C

Exhaust gas flow 8,66m³/min

Maximum exhaust back pressure 65 mBar

Exhaust flange size (internal dia.) 60mm

AIR SYSTEM

Intake air flow 8,2m³/min

Air intake temperature rise < 5°C

STARTING SYSTEM

Starter motor 6kW

Battery capacity 72Ah

Auxiliary voltage 12V
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A LT E R N ATO R  F E AT U R E S

Brand TESCOM

Poles 4 Poles

Frequency 50/60Hz

Winding connections Star

Insulation Class H

Enclosure IP23

Power factor 0,8

Altitude 1000m

Exciter system Self exication

Voltage regulator AVR

Steady state voltage regulation ± 1%

Direction of rotation Clockwise

Cooling Direct drive centrifugal blower fan

TESCOM reserves the right to make changes in model, technical specifications, color, equipment and accessories without prior notice.
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KONTROL SİSTEM

Tescom TCM01 jeneratör kontrol cihazı, takılabilir haberleşme modülleri kullanılarak internet üzerinden uzaktan izleme sağlayan, modern teknolojili ve ekonomik bir 

jeneratör kontrol cihazıdır. Çok fonksiyonlu olması, çeşitli haberleşme protokollerini ve çeşitli topolojileri desteklemesi, harmonik analiz ve detaylı güç ölçümleri en 

büyük artılarıdır. Opsiyonel olarak farklı marka kontrol cihazı sunulabilmektedir.

Cihazın gelişmiş haberleşme özellikleri her tür otomasyon sistemine entegre olmasına 

imkan verir. Cihazın eksiksiz yazılım özellikleri USB portu üzerinden yazılım güncellemeye 

de izin verir. Windows tabanlı PC yazılımı cihazın USB, RS 485 RS 232 Ethernet ve GSM 

üzerinden programlanmasına ve izlenmesine imkan verir. Rainbow Scada web servisi 

ile sınırsız sayıda jeneratörü tek merkezden izlemek ve kumanda etmek mümkündür.

AÇIKLAMA

BAŞLICA ÖZELLİKLER

• Dizel ve gaz jeneratörü desteği

• 400Hz jeneratör desteği

• 400xölçüm değerli olay kaydı

• Tüm parametreler ön panelden değiştirilebilir

• 3 seviyeli program şifresi

• 128x64 piksel grafik LCD

• Dil yükleme

• Akım-gerilim dalga şekli

• Akım-gerilim harmonik analiz

• 16Amp MCB&GCB çıkışları

• 8 adet programlı dijital giriş

• 6 adet programlı dijital çıkış

• 3 adet programlı analog giriş

• CANBUS-J1939 & MPU girişi

• 3 adet programlı servis alarmı

• Çoklu otomatik test programı

• Haftalık çalışma programı

• Haftalık çalışma programı

• Dual jeneratör desteği, eşit yaşlandırma

• İnce hız ayarı (Seçilmiş ECU’ler)

• Otomatik yakıt pompa kontrolu

• Korumalar iptal özelliği

• Aşırı güç koruması

• Ters güç koruması

• Aşırı yük IDMT koruması

• Yük atma, sanal yük özelliği

• Çoklu yük yönetimi

• Akım dengesizliği koruması

• Gerilim dengesizliği koruması

• Yakıt dolum ve çalınma alarmları

• Pil destekli gerçek zaman saati

• Rölanti devir kontrolu

• Akü şarj çalışması

• Savaş modu desteği

• Çoklu nominal şart tanımları

• Kontaktör ve motorlu şalter sürme

• 4 çeyrek enerji sayaçları

• Şebeke enerji sayaçları

• Yakıt dolum sayacı

• Yakıt tüketim sayacı

• Modem diagnostik sayfası

• USB, RS-232 ve GPRS üzerinden parametre ayarı

• Ücretsiz konfigürasyon yazılımı

• SMS ile kumanda imkanı

• Merkezi izlemeye hazır

• Mobil jeneratör desteği

• Otomatik GSM konum belirleme

• USB üzerinden yazılım atma

• Opsiyonel ekran ısıtıcısı ile -40 C’de çalışma

• Opsiyonel yalıtım ile IP65 koruma

ÖLÇÜMLER

• Şebeke&Jeneratör FN/FF voltaj

• Şebeke&Jeneratör frekans

• Şebeke&Jeneratör faz akımları

• Şebeke&Jeneratör nötr akımları

• Şebeke&Jeneratör, faz &toplam, 

  kW,kVA, kVAr,pf

• Motor devir hızı

• Akü voltajları TOPOLOJİLER
• 3 faz 4 tel, yıldız&üçgen, 3 faz 3 tel, 2 CTs, 2 faz 3 tel, 1 faz 2 tel

HABERLEŞME

• USB cihazı

• J1939-CANBUS

• GSM ile coğrafi konumlandırma

• İnternet merkezi görüntüleme

• SMS mesaj gönderme

• E-mail gönderme

• Ücretsiz PC yazılımı: RainbowPlus

• Modbus RTU (2400-57600baud)

• Modbus TCP/IP

TAK ÇALIŞTIR MODÜLLER

• GSM Modem (2G-3G-4G)

• Ethernet 100Mbps

• Wi-Fi (802.11 b/g/n)

• RS-485 (2400-57600baud)

• RS-232 (2400-57600baud)

FONKSİYONLAR

• AMF unit

• ATS unit

• Remote start controller

• Manual start controller

• Engine controller

SERTİFİKALAR

• Motor, ISO3046 ve ISO8528 ile uyumlu.

• EN 12100, EN 13857, EN 60204 

• 2006/42/CE Makine güvenliği

• 2006/95/EC Düşük voltaj

• 2004/108/CE EMC (Elektromanyetik uyumluluk)

• ISO8528’e göre ortam referans koşulları. 
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C A N O PY  S TA N DA R T  S P E C I F I C AT I O N S

C E R T I F I C AT E S

• Compact design connection with non-welded nuts and  bolts.

• Integrated canopy,generator set,exhaust system fuel tank.

• Body made from steel components treated with polyester powder coating

• Easy access to all service points

• Exhaust system inside canopy

• Large doors on each side

• Control panel viewing window in a lockable access door

• Emergency stop push button mounted on cabin exterior

• Fuel fill and battery can only be reached via lockable  access doors.

• Customer options available to meet your applications  needs.

• TESCOM makes its generating sets noise level tests in  accordance with 

  directive 2000/14/EC validation of the  noise level test has been aproved

  by the notified body  Szutest (CE conformıty assessment body).

• Power according to ISO 3046 and ISO 8528

• EN 12100 , EN 13857 , EN 60204

• 2006/42/CE Machinery Safety

• 2006/95/EC Low Voltage

• 2004/108/CE EMC

• Ambient reference conditions 1000 mbar, 

  25 °C, 30 % relative humidity ISO8528

O P E N  T YP E

W I T H  C A B I N E T

Length (mm) Width (mm) Height (mm) Tank capacity (L)

OPEN TYPE 3063 1100 1750 327

WITH CABINET 3063 1100 1950 327
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