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Speciální synchronní generátory s permanentními magnety, které slouží k napájení automatických 

regulátorů synchronních strojů a jiných zařízení s vhodnými parametry. Maximální výkon pilotních budičů 

je 3500VA. Rozsah otáček 0 – 1500ot/min. Hlavní rozměry dle tabulky níže. Konkrétní rozsah napětí dle 

způsobu zapojení jednotlivých budičů je uveden na níže zobrazených grafech.  

  

 

 

 

Hlavní rozměry: 

 

Rozměr A B C D E F 

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
BP250S12 50 210 260 369 500 374,8 

BP315S30 80 210 260 334,2 540 340 

BP400S48 57 210 260 614,2 735 620 

 
 

 

 

 

 

 

TES Speciální synchronní generátory 
s permanentními magnety – Pilotní budiče  

BP400S48 BP315S30 BP250S12 
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BP250S12 

 
Závislost napětí a frekvence na otáčkách pro zapojení se čtyřmi 

paralelními větvemi 
Závislost napětí na zatěžovacím proudu pro zapojení se 

čtyřmi paralelními větvemi (otáčky 1500ot/min) 
  

  
Závislost napětí a frekvence na otáčkách pro zapojení se třemi 

paralelními větvemi 
Závislost napětí na zatěžovacím proudu pro zapojení se 

třemi paralelními větvemi (otáčky 1000ot/min) 
  

  
Závislost napětí a frekvence na otáčkách pro zapojení se dvěmi 

paralelními větvemi 
Závislost napětí na zatěžovacím proudu pro zapojení se 

dvěmi paralelními větvemi (otáčky 750ot/min) 
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BP315S30 

Závislost napětí a frekvence na otáčkách pro zapojení s deseti 

paralelními větvemi 
Závislost napětí na zatěžovacím proudu pro zapojení s 

deseti paralelními větvemi (otáčky 600ot/min) 
  

 
Závislost napětí a frekvence na otáčkách pro zapojení s pěti 

paralelními větvemi 
Závislost napětí na zatěžovacím proudu pro zapojení s pěti 

paralelními větvemi (otáčky 300/min) 
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BP400S48 

 
 

Závislost napětí a frekvence na otáčkách pro zapojení se čtyřmi 

paralelními větvemi 
Závislost napětí na zatěžovacím proudu pro zapojení se 

čtyřmi paralelními větvemi (otáčky 300ot/min) 
  

Závislost napětí a frekvence na otáčkách pro zapojení se třemi 

paralelními větvemi 
Závislost napětí na zatěžovacím proudu pro zapojení se 

třemi paralelními větvemi (otáčky 200ot/min) 
  

 

Závislost napětí a frekvence na otáčkách pro zapojení se dvěmi 

paralelními větvemi 
Závislost napětí na zatěžovacím proudu pro zapojení se 

dvěmi paralelními větvemi (otáčky 150ot/min) 
 


