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Firma Himoinsa, będąca wiodącym, globalnym producentem agregatów 
prądotwórczych jest częścią międzynarodowego, japońskiego koncernu Yanmar 
(znanego w wielu gałęziach globalnego przemysłu). 
Produkty Himoinsa produkowane są wg wyśrubowanych norm i standardów 
jakościowych, a kompletacja komponentów dobierana jest tak, by sprostać 
oczekiwaniom wielu stałych odbiorców.
W ofercie firmy znajdziemy agregaty o mocach od 8 do 3000 kVA na silnikach: 
MITSUBISHI, MTU, YANMAR, LOMBARDINI, IVECO, SCANIA, HIMOINSA, HATZ, DOOSAN.
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 w zakresie sprzedaży i serwisowania agregatów prądotwórczych

8 - 3000 kVA

Jesteśmy certyfikowanym przedstawicielem 
firmy HIMOINSA w Polsce



Silniki:
• Yanmar - agregaty od 8,9 do 46 kVA
• Lombardini - agregaty od 11,7 do 24 kVA
• Iveco - agregaty od 55 do 659 kVA
• Doosan - agregaty od 130 do 825 kVA
• Scania - agregaty od 275 do 770 kVA
• MTU - agregaty od 504 do 3238 kVA
• Mitsubishi - agregaty od 738 do 2647 kVA

Sterowniki:
szeroka gama
sterowników 
z przyrządami cyfrowymi 
lub analogowymi

Prądnice:
• Sincro
• Mecc Alte
• Stamford

Zabezpieczenie:
solidne zawieszenie
antywibracyjne silnika 
i prądnicy

Rama: 
ułatwiająca transport
wzmocniona rama 
z uchwytem na hak

Zbiornik paliwa:
istnieje możliwość
zamówienia zbiornika 
z podwójnymi ścianami

Obudowa:
Solidna, wyciszona obudowa 
malowana proszkowo, 
zabezpieczona antykorozyjnie



Firma ma ponad 40 lat doświadczenia. Grupel rozpoczął działalność w 1976 roku. 
Główny zakres działania to produkcja i sprzedaż szerokiej gamy agregatów (otwartych 
oraz w obudowach wyciszonych) wyposażonych w podzespoły najlepszej jakości, 
o mocach od 6 do 3500 kVA. Dzisiaj firma jest największym producentem agregatów 
w Portugalii, działającym na 5 kontynentach z ponad 50 dystrybutorami 
i przedstawicielami. Siedziba Grupela mieści się w Aveiro, hale produkcyjne mają 
24 000 m2 przygotowanych do produkcji agregatów. Około 80 % produkcji jest wysyłane 
na eksport. Do budowy agregatów firma stosuje silniki: GRUPEL, PERKINS, MITSUBISHI, 
IVECO, DOOSAN i BAUDOUIN.

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem 
firmy GRUPEL w Polsce

6 - 3500 kVA



Silniki:
• Grupel - agregaty od 10 do 400 kVA
• Perkins - agregaty od 8 do 2250 kVA
• FPT - agregaty od 30 do 398 kVA
• Mitsubishi - agregaty od 9 do 2281 kVA
• Baudouin - od 23 do 1756 kVA

Obudowa:
solidna, wyciszona
obudowa lakierowana
proszkowo

Prądnice:
• Leroy Somer
• Stamford
• Grupel

Sterowniki:
wysokiej klasy 
sterowniki Deep Sea
i Grupel

Rama: 
ułatwiająca transport,
wzmocniona rama 
z uchwytem na hak

Zbiornik paliwa:
istnieje możliwość
zamówienia zbiornika 
z podwójnymi ścianami



W ofercie firmy KJ POWER znajdują się agregaty o mocach od 10 do 2500 kVA na silnikach 
i prądnicach wiodących producentów. Silniki: PERKINS, VOLVO, DOOSAN, SDEC, 
MITSUBISHI, ALPHA-R, DIAMOND DIESEL, prądnice: SINCRO, STAMFORD i KJ POWER.

KJ POWER jest firmą rodzinną średniej wielkości eksportującą swoje produkty do 60 krajów 
świata. Eksport stanowi 70% produkcji i jest filarem sukcesu przedsiębiorstwa. Systemy 
zarządzania jakością produkcji, są potwierdzone przez uznane na całym świecie certyfikaty 
ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007. Zgrana załoga jest gwarantem jakości 
wykonania i krótkich terminów dostaw.

10 - 2500 kVA

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem 
firmy KJ POWER w Polsce



Silniki:
• Volvo - agregaty  od 110 do 770 kVA
• Perkins - agregaty od 10 do 2500 kVA
• Doosan - agregaty od 140 do 825 kVA
• SDEC - agregaty od 76 do 1010 kVA
• Diamond Diesel - agregaty  od 12 do 45 kVA
• Kohler - agregaty od 11 do 66 kVA
• Alpha R  - agregaty od 40 do 175 kVA               

Obudowa:
Szerokie, podwójne drzwi 
z obu stron ułatwiają 
serwisowanie 
i przeglądy

Prądnice:
• Sincro
• Stamford
• KJ POWER

Sterownik:
Zaawansowany 
sterownik Datakom D500 
z polskojęzycznym menu
Sterowanie zdalne GSM
w opcji

Zbiornik paliwa:
3 mm ścianki - istnieje możliwość
zamówienia zbiornika 
z podwójnymi ścianami



Dział serwisowy   i szkoleń technicznych

Dział koordynacji serwisów 
e-mail: serwis@elem.com.pl

Marcin Wosman
tel. 601 424 451

Dział techniczno-szkoleniowy

Jarosław Pohorecki
tel. 532 446 445

Ewa Monasterska
tel. 781 424 445

Agnieszka Malik
tel. 886 634 843

Mapa przedstawiająca zasięg serwisu firmy ELEM Firma ELEM od 30 lat działa na rynku agregatów prądotwórczych. Nasi serwisanci 
działają w całej Polsce dokonując montażu, uruchomień oraz napraw wszelkich typów 
agregatów. Wykonujemy przeglądy okresowe, które zmniejszają ryzyko kosztownych 
awarii, używając najlepszych materiałów i komponentów dostępnych na rynku.   
Mamy w zakresie naszych usług równiesz szkolenia serwisowe.
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Jak dobrać agregat o odpowiedniej mocy?
Moc jednofazowych agregatów prądotwórczych określamy jako moc czynną w kW przy 
współczynniku mocy cos φ = 1.
Moc trójfazowych agregatów prądotwórczych określamy jako moc pozorną i podajemy ją w 
kVA przy współczynniku mocy cos φ = 0,8. Aby przeliczyć moc pozorną agregatu na moc czyn-
ną podawaną w kW, należy przemnożyć moc pozorną przez znamionowy współczynnik mocy 
agregatu. Przykład: moc agregatu równą 10 kVA, to moc czynna wówczas będzie wynosić: 10 
kVA x 0,8 = 8 kW.

Dobór mocy agregatu:
Uproszczony wzór dla jednego odbiornika S [kVA] = k * P [kW] gdzie:
S - moc pozorna agregatu wyrażana w kVA
P - moc określonego odbiornika wyrażona w kW
k - współczynnik korygujący zależny od rodzaju odbiornika

1. Silniki elektryczne i urządzenia wyposażone w silniki elektryczne:
• rozruch bezpośredni   k = 3,2 
• przełącznik trójkąt/gwiazda (softstart)  k = 2,2 
• falownik     k = 1,5
• elektronarzędzia    k = 1,2
• silniki indukcyjne jednofazowe  k = 1,4
Przy doborze agregatu należy uwzględnić również charakter rozruchu silnika (lekki, średni lub 
ciężki).

2. Zasilacze UPS:    k = 2

3. Oświetlenie:
• lampy żarowe    k = 1,2
• lampy neonowe i halogenowe  k = 2,2
• lampy sodowe    k = 5

W przypadku większej liczby odbiorników moc agregatu musi być odpowiednio większa.
W celu zmniejszenia mocy dobieranego agregatu należy unikać uruchamiania i rozruchu róż-
nych odbiorników w tym samym czasie.
Podawane w katalogu parametry agregatów określone są dla wysokości 300 m n.p.m., tempe-
ratury otoczenia 20oC i wilgotności względnej 60%.
W przypadku pracy w gorszych warunkach należy stosować następujące współczynniki ko-
rekcyjne: wysokość - spadek mocy o 1% co 100 m powyżej 300 m, temperatura - spadek mocy 
o 2% co 5oC powyżej 20oC.

Prace wstępne inwestora
Wystąpienie z pisemnym wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia zespołu prądotwór-

czego do przedsiębiorstwa energetycznego - lokalnego dostawcy energii elektrycznej.
W przypadku montażu zespołu prądotwórczego w budynku, przygotowanie aktualnego 

planu (rzutu) budowlanego kondygnacji, na której znajdują się główne rozdzielnice elektrycz-
ne obiektu oraz przewidywane pomieszczenie dla zespołu prądotwórczego.

W przypadku montażu zespołu prądotwórczego w budynku zabytkowym, wystąpienie z pi-
semnym wnioskiem o wydanie pozytywnej decyzji w w/w sprawie do urzędu konserwatora za-
bytków.

Prace projektowe
Opracowanie do celów projektowych inwentaryzacji pomieszczeń elektrycznych w budynku 
inwestora oraz układu zasilania głównych rozdzielnic elektrycznych obiektu.
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układu zasilania obiektu 
i montażu zespołu prądotwórczego. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym projekt 
zostanie sporządzony i podpisany przez uprawnionego projektanta oraz sprawdzony i podpi-
sany przez uprawnioną osobę - sprawdzającego projekt - członków Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa.
Uzgodnienie projektu (lub schematu z projektowanym układem zasilania obiektu) z przedsię-
biorstwem energetycznym w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia.
Opracowanie instrukcji współpracy ruchowej z siecią elektroenergetyczną i eksploatacji ze-
społu prądotwórczego.
Uzgodnienie instrukcji współpracy ruchowej z siecią elektroenergetyczną i eksploatacji zespo-
łu prądotwórczego z inwestorem.
Uzgodnienie instrukcji współpracy ruchowej z siecią elektroenergetyczną i eksploatacji zespo-
łu prądotwórczego z przedsiębiorstwem energetycznym przy współpracy i pomocy przedsta-
wicieli inwestora.
Opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót elektrycznych i budow-
lanych. Opracowanie kosztorysu ofertowego robót elektrycznych i budowlanych.

przed zakupem   agregatu prądotwórczegoABC



prądnica

sterownik
pokrywa rozrządu

wentylator chłodnicy

chłodnica

akumulatory

zbiornik paliwa

�ltr powietrza

wylot spalin

turbosprężarka

intercooler

izolator wibracyjny

zbiornik płynu chłodzącego

skrzynka przyłączeń

pompa do ręcznego usuwania paliwa

przewody siłowe

blok silnika

�ltry oleju

sprzęgło

przewody sterujące

rozrusznik

niewidoczne:
pompo wtryskiwacze,
cewka zamykania 
i otwierania zaworu paliwa,
podgrzewacz bloku silnika

prądnica

sprzęgło paliwo
i powietrzeenergia

elektryczna

silnik spalinowy

rys. 2 Budowa agregatu prądotwórczego.

rys. 1 Idea działania agregatu prądotwórczego.

Agregat prądotwórczy jest niezastąpionym źródłem energii elektrycznej wszędzie tam, gdzie 
potrzebujemy zastępczego jej źródła. Niezbędny jest w miejscach nie mających dostępu do 
prądu z sieci (np. imprezy plenerowe), ale także w miejscach, gdzie prąd dochodzi, jako źródło 
energii w czasie awarii głównego zasilania lub jako źródło dodatkowej energii  w momentach 
zawyżonego zapotrzebowania.

Agregat prądotwórczy wyposażony jest w silnik spalinowy benzynowy lub wysokoprężny, 
który zamienia energię powstałą w wyniku spalania paliwa w energię mechaniczną wpra-
wiając w ruch, poprzez sprzęgło, wirnik prądnicy.  Ten z kolei, obracając się, generuje ener-
gię elektryczną rys. 1.

Jak działa agregat prądotwórczy
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Zasilanie z sieci

Zasilanie awaryjne

Zasilanie z sieci

Zasilanie awaryjne
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1

Zasilanie z sieci

Zasilanie awaryjne

Zasilanie z sieci

Zasilanie awaryjne

Instalacja awaryjnego zasilania 
z samoczynnym 
załączaniem rezerwy - SZR

Instalacja rezerwowego 
zasilania z obsługą ręczną

POWIETRZE PRZEPRACOWANE

SPALINY

POWIETRZE ŚWIEŻE

SZR

PRZEWÓD STERUJĄCY
impuls uruchamiający rozrusznik generatora 

w razie zaniku zasilania z sieci zawodowej

ZASILANIE Z SIECI ZAWODOWEJ 
(PODSTAWOWE)

ZASILANIE ZASTĘPCZE

AWRYJNE PRZEŁĄCZENIE ZASILANIA

ZASILANIE BUDYNKU

Agregat prądotwórczy

Schemat instalacji wewnętrznej dla agregatu w wersji otwartej

Schemat instalacji zewnętrznej dla agregatu w wersji obudowanej

Agregat prądotwórczy

ODBIORYSZR

PRZEWÓD STERUJĄCY

impuls uruchamiający rozrusznik generatora 
w razie zaniku zasilania z sieci zawodowej

ZASILANIE Z SIECI ZAWODOWEJ (PODSTAWOWE)

AWRYJNE PRZEŁĄCZENIE ZASILANIA

ZASILANIE BUDYNKU

ZASILANIE ZASTĘPCZE

instalacji   awaryjnego zasilaniaABC



ODBIORY

PRZEWODY POTRZEB WŁASNYCH I STERUJĄCE

ZASILANIE ODBIORNIKÓW

UKŁAD
SYNCHRONIZACJI
CZĘSTOTLIWOŚCI

ZASILANIE Z SIECI ZAWODOWEJ (PODSTAWOWE)

SAMOCZYNNE   
ZAŁĄCZANIE REZERWY

ZASILANIE ZASTĘPCZE SZR
TRANSFORMATOR

Agregat prądotwórczy 1 Agregat prądotwórczy 2 Agregat prądotwórczy 3

Zalety synchronicznej pracy agregatów prądotwórczych
1. Zakup 2 lub 3 mniejszych agregatów jest tańszy od zakupu 1 dużego.     
2. Synchronizacja polega na możliwości uruchomienia jednego lub wielu agregatów prądotwórczych jako
     jednego źródła zasilania.
3. Agregaty prądotwórcze do synchronizacji mogą mieć różne moce, silniki, prądnice (można wykorzystać 
    istniejący już agregat).

4. W razie potrzeby pracować mogą na zmianę agregaty o różnej mocy - w zależności od potrzeb.
5. Układ wieloagregatowy znacząco zwiększa niezawodność startu w razie zaniku zasilania.
6. Możliwe są remonty lub przeglądy bez ryzyka, że zostaniemy bez awaryjnego zasilania.

instalacji  wieloagregatowychABC
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