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INTELIGENTE
GERADOR PORTÁTIL A GASOLINA
SE200iE 1,8 kVA
O gerador portátil a gasolina SE2000iE é
equipado com rodas e barras de tração nas
laterais, assim é possível movê-lo facilmente.
O motor adota um sistema de combustível
exclusivo que permite que a unidade possa ser
inclinada para baixo. Assim, podemos fornecer
um gerador portátil e seguro para nossos
clientes.

Alta segurança: você pode incliná-lo
para baixo sem vazamento de
combustível e óleo.
Partida elétrica (opcional)
Duas entradas USB, o que permite
carregamento rápido de celulares,
smartphones e aparelhos eletrônicos.
Carregamento de bateria veicular.
Gerenciamento inteligente do sistema
Gen-mate por APP para smartphone.
Supersilencioso.
Aceita ligação paralela com outras
unidades gêmeas.

O sistema wireless interno de monitoramento e
controle sem fio Gen-mate é um opcional
bastante funcional, no qual permite que o
usuário monitore e solucione problemas por
meio de seu smartphone em tempo real.
Também graças ao sistema Gen-mate, o
gerador pode lembrá-lo de que é hora de
reabastecer ou fazer manutenção.
Garanta a energia elétrica em seu
acampamento ou projetos ao ar livre, em
trabalhos no campo ou lugares distantes onde
não possua rede elétrica. O gerador portátil a
gasolina SE2000iE é sempre um companheiro
poderoso que supre suas necessidades. Tenha
sempre energia elétrica em qualquer lugar que
você vá!

ENTRADA USB
O Gerador possui duas portas de entradas USB 5V 2A e
5V 1A, indicado para carregar celulares smartphones,
caixas de som, iphones, Ipad, Tablets, MP3 e qualquer
aparelho que tenha entrada Usb. Carregamento
rápido e prático para que você não fique sem carga na
bateria do seu aparelho eletrônico.

WIRELESS GEN-MATE
Monitore e controle o seu Gerador com o aplicativo para smartphones Gen-mate.
Você poderá acompanhar todo o processamento interno, acionamento de partida (opcional), desligamento
(opcional) e agendamento interno. Aproveite ao máximo a praticidade e facilidade do Gerador portátil a
gasolina SE2000iE da Supplier.

Gen-Mate

CARREGAMENTO DE BATERIA
AUTOMOTIVA
Possui saída exclusiva para carregamento de
bateria automotiva 12Vcc, cabos inclusos.

GRAVIDADE ZERO
O gerador mais portátil.
Experimente a "Gravidade zero"
ao movimentá-lo.

DESCRIÇÃO

GERADOR

MOTOR

DIMENSÕES
E PESO

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

VALORES TÍPICOS

Forma de onda de saída
Tensão alternada de saída
Frequência
Potência de saída nominal
Potência máxima de saída
Tensão contínua de saída
Corrente contínua de saída
USB

Senoidal THD<3%
220Vca
60Hz
1,8kVA/2,45HP/2,47CV
2,1kVA/2,86HP/2,89CV
12V
8A
5V/2A/1A

Topologia
Sistema de refrigeração
Arranjo do cilindro
Cilindradas
Horas de operação

4 tempos a gasolina
Ar forçado
Inclinado, cilindro único
79cc/79cm³
3,5hs@carga nominal;
8hs@1/4 da carga nominal
Gasolina
4,2l

Combustível
Capacidade do tanque
de combustível
Capacidade de óleo do motor
Sistema de inicialização
Nível de potência de ruído
Comprimento
Largura
Altura
Peso seco

0,35l
Partida elétrica
92dBA
530mm
320mm
430mm
24Kg

