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Projetado especificamente para melhorar a confiabilidade em redes nas quais os geradores integrados não 
são um componente de energia principal, e apresentando um conjunto de recursos não encontrados em outros 
geradores portáteis, o AlphaGen DCX2000 agrega um valor inigualável através do foco em três áreas importantes.

Funciona mais tempo | Reduz o roubo | Economiza dinheiro
O AlphaGen™ DCX2000 faz tudo isso... e MUITO MAIS.
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Principais características do AlphaGen 
DCX2000:

flexibilidade de implantação
 � O DCX2000 funciona com ou sem baterias

 � Ao contrário das alternativas de CA, não é necessário uma chave 
de transferência automática

 � Monitoramento de status (ativo ou conectado)

 � Compatível com fonte de alimentação de 18A em carga máxima

 � Não depende da tensão e da frequência da rede elétrica, 
funciona com sistemas de 50 ou 60Hz

redução no roubo
 � A tensão CC não é compatível com os produtos eletrônicos de 
tensão CA que é usado em aplicações domésticas

 � O DCX2000 pode ser implantado em gabinetes de poste da 
Alpha, aumentando a segurança e permitindo uma operação 
autônoma

redução de custo
 � Custo significativamente menor em comparação com geradores 
CC maiores

 � Tempo de funcionamento de 9 horas, duas vezes o tempo de 
funcionamento de geradores CA de 2000 W de outros fornecedores

 � Economiza combustível ao reduzir o funcionamento para marcha 
lenta quando a energia da rede é restabelecida

 � Desenho leve para permitir implantação por apenas uma pessoa
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Tanque de combustível grande de 6,4 litros, garantindo um 
tempo de funcionamento maior

Desenho leve e portátil para permitir uma fácil implantação

Visor LCD para ver parâmetros de diagnóstico e operação

Painel principal com conector rápido

Etiqueta para inibir roubos

Operação silenciosa, 60–71dBA a 7 m (22 pés)
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