
HOUCHIN 
4400 
Zasilany silnikiem wysokoprężnym 
Cummins QSB 4,5l  mobilny naziemny zasilacz 
statków powietrznych ITW GSE

It’s all about connections

HOUCHIN  jest częścią ITW GSE
- światowego lidera w zakresie dostawy sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych
  



Nowy Houchin 4400 to cichy, ekonomiczny system zasilania 
energią elektryczną. Houchin 4400 to doskonały mobilny 
naziemny zasilacz statków powietrznych przystosowany 
do współpracy ze  wszystkimi samolotami wymagającymi 
zewnętrznego źródła zasilania elektrycznego, przydatny do 
użycia wszędzie gdzie jest taka potrzeba. Napędzany silniki-
em wysokoprężnym Houchin 4400 to wyjątkowo niezawodny 
i łatwy w obsłudze zasilacz. 

ŁATWOŚĆ TRANSPORTU
Małogabarytowa konstrukcja zamontowana na przyczepie 
siodłowej z holem zapewnia łatwość w manewrowaniu na 
zatłoczonych powierzchniach nowoczesnych lotnisk.
Mała masa GPU 4400 sprawia że do holowania potrzebny 
jest mały holownik co w konsekwencji obniża koszty eksp-
loatacji.

MNIEJ PALIWA, MNIEJ EMISJI 
Houchin 4400 cechuje niskie zużycie paliwa, a w konsek-
wencji niskie koszty eksploatacji i mniejsze zanieczyszczenie 
środowiska.

SOLIDNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ
Odporna na warunki pogodowe polietylenowa obudowa 
zapewnia ochronę podzespołom urządzenia. W pełni podle-
ga recyklingowi. Obudowa wytrzymuje uderzenia i kontakt z 
gorącymi chemikaliami. Jest odporna na promieniowanie UV i 
po latach eksploatacji wygląda jak nowa.

Z tego samego materiału wykonano kieszenie na kable 
działające jako zderzaki ochronne. Zarysowane nigdy nie 
skorodują. W przypadku uszkodzenia bardzo łatwo można 
wymienić obudowę lub kieszenie na kable. Projekt przewidział 
obłe krawędzie obudowy zmniejszające prawdopodobieńst-
wo uszkodzenia samolotu lub innego sprzętu w wypadku 
kolizji. Dwuwarstwowa obudowa zapewnia tłumienie hałasu 
co poprawia komfort pracy.

MOC GDY JEJ 
POTRZEBUJESZ



ZASILANIE DWÓCH STATKÓW 
POWIETRZNYCH JEDNYM GPU?  
TAK – JEST TO ŁATWE Z ZASILACZEM HOUCHIN 4400   

Jako jeden z najbardziej zaawansowanych zasilaczy na rynku, Houchin 4400 jest dostępny w wersji 
podwójnego zasilania AC i DC. Houchin 4400 jest w stanie zapewnić zasilanie 400Hz oraz regulowane 28,5V DC 
– jednocześnie i niezależnie od siebie! Aktywny prostownik (ARU) – dostępny jako opcja - zapewnia precyzyjne napięcie 
28,5V na końcówce kabla nie powodując zakłóceń 400Hz. Nie ma wątpliwości, że Houchin 4400 zapewni zasilanie 
każdemu statkowi powietrznemu, zawsze i wszędzie.



HOUCHIN 
– CZŁONEK GRUPY ITW GSE
Houchin wchodzi w skład Grupy ITW GSE, globalnego lidera wśród dostawców sprzętu naziemnej obsługi statków 
powietrznych. Od założenia firmy Houchin w 1952 roku, nieustannie wprowadzano na rynek nowe produkty zaspo-
kajając zmieniające się oczekiwania przemysłu lotniczego.

Houchin oferuje nie tylko zaawansowane, niezawodne urządzenia – zapewniamy kompletne systemy zaopatrze-
nia energetycznego 400Hz i  28,5V DC. Nasze członkostwo w ITW Inc. zapewnia zaplecze finansowe, stabilność i 
obsługę klienta na światowym poziomie.
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ŁATWY DOSTĘP  
 
Nierdzewna, elastyczna polietylenowa obudowa chroni silnik, prądnicę, 
elektronikę, akumulatory i kable, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp. 
Wszystkie elementy wymagające częstego sprawdzania (paliwo, olej, woda 
itd.) są łatwo dostępne. Cała obudowa może być zdemontowana ręcznie w 
ciągu dwóch minut – bez podnośników i dźwigów.

PROJEKT WSPIERAJĄCY RECYKLING
Główne podzespoły takie jak obudowa, kieszenie na kable zostały wykonane z 
polietylenu w pełni podlegającemu recyklingowi, co jest wyjątkiem na rynku. W 
porównaniu z innymi używanymi zazwyczaj materiałami, polietylen może zostać 
spożytkowany ponownie. Dbamy w ten sposób o środowisko i zmniejszamy 
koszty utylizacji z końcem resursu.

PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA 
 
Oparty na ikonach pulpit sterowania jest przejrzysty. Łatwy w obsłudze wyświetlacz 
wysokiej rozdzielczości ułatwia wybór właściwej operacji.  Istnieje możliwość wprow-
adzenia oprogramowania w dowolnym języku. Użytkownik ma dostęp do para-
metrów pracy, serwisowania i wskazówek przy usuwaniu usterek. 
Na grafice przedstawiono urządzenie z opcjonalnym dodatkowym wyjściem 400Hz i  
opcjonalnym wyjściem 28V DC.

NIEZAWODNOŚĆ
Synchroniczna prądnica 400Hz została zaprojektowana i wyprodukowana 
przez ITW GSE w oparciu o wieloletnie doświadczenie. Produkcji zasilacza  
Houchin 4400 towarzyszyła dbałość o wytrzymałość, niezawodność i długi 
okres eksploatacji. Dbając o zwiększenie niezawodności i zmniejszenie zapo-
trzebowania na części zamienne, producent znacząco zmniejszył ilość podz-
espołów. Ułatwia to usuwanie usterek, tym samym skraca okres wyłączenia z 
eksploatacji.

PLIKI DO POBRANIA I AKTUALIZACJE
Oparcie systemu sterowania na oprogramowaniu sprawia, że oprogramowanie 
może zostać uaktualnione usprawniając pracę  Twojego zasilacza Houchin 4400. 
Odbywa się to przy pomocy przenośnej pamięci USB. Logi serwisowe i eksp-
loatacyjne mogą tą samą drogą zostać przeniesione na komputer co ułatwia 
zarządzanie efektywnością wykorzystania infrastruktury.
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HOUCHIN jest częścią ITW GSE
- światowego lidera w zakresie dostawy sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych
 

ITW GSE ApS
Smedebakken 31-33 
DK-5270 Odense N

Denmark

web: www.itwgse.com

HOUCHIN 4400 mobilny zasilacz o mocy 90kVA 
napędzany silnikiem Diesela 

Parametry  
techniczne

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia
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Silnik
• Silnik wysokoprężny Cummins QSB 4,5l n  
 = 2000 obr/min
• 4-cylindrowy, rzędowy, 4-suwowy, 
 z turbodoładowaniem, układ paliwowy  
 Common Rail
• Zabudowa zaakceptowana przez Cummins
• Zasilanie akumulatorowe 24V
• Silnik sterowany elektronicznie systemem ECM
• Kolektor dolotowy z podgrzewaczem do  
 zimnego startu
• 155KM, 90 kVA

Zabezpieczenie silnika
• Wyłączenie w przypadku niskiego ciśnienia oleju
• Wyłączenie w przypadku wysokiej  
 temperatury chłodziwa
• Wyłączenie w przypadku niskiego  
 poziomu chłodziwa
 • Wyłączenie w przypadku niedrożności kolek 
 tora dolotowego

Środowisko pracy
• Temperatura pracy:  -32° ÷ + 52°C
• Wilgotność względna: 10 ÷ 95%  
 bez kondensacji
• Do wysokości 3076mnpm pracuje na  
 mocy znamionowej

Wydajność
• Moc ciągła: 90kVA , 72kW, 3 fazy,  
 4 przewody, 115/200V
• Spełniane są warunki norm MIL-STD- 
 704F, SAE ARP 5015A oraz ISO 6858
• Kompensacja spadków napięcia na linii  
 zapewniająca właściwe napięcie na wty 
 ku kabla wydawczego

Wymiary
• Długość:     2577 mm  
 Szerokość:  1682 mm 
 Wysokość:  1832 mm  

Ciężar
• 1814 kg

Wyposażenie
• Elektroniczny system sterowania  
 – łatwy w obsłudze
• Graficzny pulpit sterowania
• Pięcioprzyciskowa klawiatura
• Możliwość wybrania języka
• Prosta obsługa / stan / komunikaty

• Funkcje konfiguracji
• Parametry silnika
• Parametry zasilania
• Dane o błędach
• Odzyskanie danych z pamięci

Parametry prądowe
• Regulacja napięcia: ±1%  
 (od zera do pełnego obciążenia)
• Regulacja napięcia: ±15V
• Max. linia kompensacji spadku: 5%
• Indywidualne zniekształcenia harmoniczne:  
 <1% podstawowego (RMS) napięcia
• Całkowite zniekształcenia harmoniczne:  
 <2% podstawowego (RMS) napięcia
• Nieustalone napięcie i częstotliwość   
    spełniają normy MIL-STD-704F,  
 SAE ARP5015 i  ISO 6858
• Zakłócenia napięcia fazowego nie prze 
 kraczają 1% przy symetrycznym 3-fazowym  
 obciążeniu oraz 4% przy 33% obciążeniu  
 niesymetrycznym
• Regulacja częstotliwości ±2Hz

Zabezpieczenia 
• Zgodnie z MIL-STD-704F, SAE ARP5015  
 oraz ISO 6858
• Napięcie zbyt niskie/wysokie
• Częstotliwość zbyt niska/wysoka
• Przeciążenie

Przeciążenie 
• Ciągłe 80% obciążenia przy  
 współczynniku mocy 0,8 - 1,0
• Ciągłe 100% obciążenia przy   
 współczynniku mocy 0,7 - 0,8
• 5 minut 100% obciążenia przy   
 współczynniku mocy 0,8 - 1,0
• 10 sekund 120% obciążenia przy   
 współczynniku mocy 0,7 - 0,8
• 2 sekundy 150% obciążenia przy   
 współczynniku mocy 0,7 - 0,8
• Poszczególne wyjścia: 325A, 5 minut 90kVA

Funkcje podstawowe
• Prądnica zaprojektowana i  
 wyprodukowana przez ITW GSE
• Podwozie z obrotnicą
• Ochrona przewodem neutralnym
• Zbiornik paliwa 200L (co najmniej 8  
 godzin pracy przy 90 kVA i w.m. 0,8)
• Gniazda na podnośnik widłowy

• Hamulec w dyszlu
• Przesuwna obudowa ułatwiająca dostęp
• Cyfrowy system sterowania

Zgodność z normami  
• EPA Tier 3/CARB Tier 3 
• EU Stage III A 
• MIL-STD-704F, SAE ARP5015  
 oraz ISO 6858
• Producent posiada certyfikat ISO 9001
• CE

Opcje
• Aktywny prostownik 28,5V   
 (jednoczesna praca z AC 400Hz), 600A  
 prąd ciągły, 2000A w piku
• Szperacz
• Sygnalizacja rezerwy paliwa
• Światła konturowe
• Podgrzewanie bloku silnika
• Izolacja termiczna akumulatorów
• Wojskowa blokada
• Blokada holu
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