GENERATOR DE CURENT
INSONORIZAT

DG 5500S+R

● DG 5500S+ATS

MANUAL DE UTILIZARE

IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de folosire înainte de utilizarea produsului.
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PARTEA 10 AUTOMATIZARE (ATS)
ATENŢIE:
Citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni înainte de utilizarea generatorului de curent. Acordaţi o atenţie deosebită
mai ales atenţionărilor şi avertismentelor.

PARTEA 1

SPECIFICAŢII TEHNICE

Informaţiile din acest manual se bazează pe cele mai recente informaţii despre produse, disponibile
la momentul printării.
Denumire
Frecven ță
Putere nominală
Putere maximă
Tensiune nominală
Factor de putere
Curent nominal
Ie șire cc
Motor
Tip motor
Capacitate cilindrică
Tip combustibil
Sistem de pornire
Tura ție nominală
Capacitate rezervor
Autonomie
Nivel de zgomot
Dimensiuni
Masă

UM
Hz
kW
KW
V
cos Ǿ
A
V

cm3

rpm
l
h
dB
mm
kg

DG 5500 S+ATS
50
4,2
5,0
230
1
19.1
12
UD 186
4 timpi, răcit cu aer
418
diesel
electric/automat
3000
16
7,3
97
955x575x865
158

DG 5500 S+R
50
4,2
5,0
230
1
19.1
12
UD 186
4 timpi, răcit cu aer
418
diesel
electric/telecomandă
3000
16
7,3
96
955x575x865
158

NOTĂ: Valorile menţionate în tabelul de mai sus reprezintă nivelurile de emisii şi nu sunt neapărat niveluri
sigure de lucru. În timp ce există o corelaţie între nivelurile de emisie şi de expunere, acest lucru nu poate fi
folosit în mod eficient pentru a determina dacă sunt necesare sau nu măsuri de precauţie suplimentare.
Factorii care influenţează nivelul real de expunere al personalului includ caracteristicile camerei de lucru, alte
surse de zgomot, etc., adică alte procese adiacente, precum şi durata de timp în care un operator este expus
la un astfel de zgomot.
Ver. 1/Rev. 0; Data: 04.07.2012

2

PARTEA 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indicator nivel combustibil
Capac rezervor
Carcasă
Cheie de contact
Bec indicator
Întrerupător AC
Filtru de aer
Priză

PARTEA 3
•

•

•
•
•
•
•

IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

9. Eşapament
10. Acumulator
11. Filtru combustibil
12. Robinet rezervor combustibil
13. Buşon cu joje pentru ulei
14. Şurub pentru drenare ulei
15. Filtru ulei

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

Gazele de evacuare sunt toxice, de exemplu monoxidul de carbon. Pentru a preveni
intoxicarea cu monoxid de carbon, nu utilizaţi generatorul în spaţii slab ventilate. Dacă
generatorul este folosit în încăperi, asiguraţi o bună ventilaţie a acestora.
Menţineţi sectorul de lucru curat şi bine iluminat. Dezordinea şi zonele neiluminate pot duce
la accidente. Nu permiteţi accesul copiilor şi a altor persoane în timpul utilizării
echipamentului. Dacă vă este distrasă atenţia, puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Pentru utilizare, aşezaţi generatorul pe o suprafaţă plană.
Sarcina trebuie menţinută în intervalul înscris pe plăcuţa de identificare a generatorului;
supraîncărcarea va deteriora unitatea sau îi va scurta durata de viaţă.
Motorul nu trebuie lăsat să funcţioneze la turaţii excesive, pentru a preveni riscurile de rănire.
Nu umblaţi la piese care pot creşte sau reduce turaţia.
Când folosiţi cabluri prelungitoare, asiguraţi-vă că acestea sunt legate la pământ şi suficient
de lungi pentru lucru. Cablurile de tip heavy-duty pentru exterior pot suporta sarcina
Ver. 1/Rev. 0; Data: 04.07.2012

3

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

aparatelor de uz caznic.
Nu lucraţi cu echipamentul într-un mediu cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze
sau pulberi inflamabile.
Nu depozitaţi combustibilul în spaţii închise fără ventilaţie şi nu alimentaţi generatorul în timp
ce acesta funcţionează.
Mai întâi opriţi toate echipamentele alimentate de generator, după care opriţi şi generatorul.
Pentru a preveni şocul electric şi incendiile, este interzisă utilizarea generatorului în ploaie
sau zăpadă sau conectarea acestuia la un circuit sub tensiune.
Generatorul nu poate fi conectat la priza unei alte unităţi de alimentare cu energie electrică.
Protecţia împotriva şocului electric depinde întrerupătorul special montat pe generator. Dacă
întrerupătorul trebuie înlocuit, acesta trebuie înlocuit cu un întrerupător ce are aceleaşi
caracteristici tehnice.
Asiguraţi-vă că generatorul nu are furtunuri deteriorate, cleme slăbite sau lipsă, rezervor
deteriorat sau fără capac înainte de utilizare. Toate defectele trebuie corectate înainte de
folosire.
Pentru a preveni variaţia sarcinii, care poate deteriora echipamentul, nu lăsaţi motorul să
rămână fără combustibil când sunt conectate aparatele electrice.
Înainte de transportul generatorului, drenaţi tot combustibilul pentru a preveni scurgerile.
Unitatea trebuie să atingă turaţia de funcţionare înainte ca sarcinile electrice să fie conectate.
Deconectaţi consumatorii înainte de oprirea generatorului.
Ţineţi copiii departe de generator.
Instalarea şi reparaţiile majore ale generatorului pot fi realizate doar de persoane calificate.
Când utilizaţi un cablu prelungitor sau o reţea electrică mobilă, dacă diametrul cablului este
de 1.5mm, lungimea cablului nu poate depăţi 60m. Dacă diametrul cablului este de 2.5mm,
lungimea cablului nu poate depăşi 100m.
Dacă generatorul este folosit pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă utilizarea de
antifoane.
Electrolitul acumulatorului conţine acid sulfuric. Evitaţi contactul cu pielea, ochii sau
îmbrăcăminte (modelul cu pornire electrică)

IMPORTANT:
• Nu acoperiţi unitatea în timp ce aceasta funcţionează.
• Generatorul trebuie legat la pământ.
• Nu folosiţi generatorul în condiţii de umezeală.
• Depozitaţi generatorul în spaţii foarte bine ventilate cu rezervorul de combustibil drenat.

Nu aruncaţi echipamentele electrice, industriale şi părţile componente la
gunoiul menajer!
În concordanţă cu normele în vigoare: Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de
abrogare a anumitor derective (directiva cadru a deşeurilor), Directiva 2002/96/CE,
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, modificată prin Directiva 2003/108/CE şi
Directiva 2008/34/CE, Directiva 2000/53/CE, privind vehiculele scoase din uz, modificată prin
Directiva 2008/33/CE, etc., echipamentele industriale şi părţile componente uzate, a căror durată de
utilizare a expirat, trebuie colectate separat şi predate unui centru specializat de reciclare. Este
interzisă aruncarea acestora în natură, deoarece sunt o sursă potenţială de pericol şi de poluare a
mediului înconjurător.
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PARTEA 4
•
•
•
•
•

•
•
•

VERIFICAREA ÎNAINTE DE UTILIZARE

Verificaţi nivelul de combustibil şi adăugaţi dacă
este necesar.
Capacitatea maximă a rezervorului de
combustibil este 16 litri.
Combustibilul utilizat este diesel. Nu alimentaţi
peste limita maximă a rezervorului.
Nivelul combustibilului nu trebuie să depăşească
partea superioară a filtrului de combustibil.
Alimentaţi motorul cu ulei prin orificiul de
umplere până la capacitatea maximă (Vezi
figurile (a) şi (b) alăturate).
Setaţi întrerupătorul AC în poziţia OFF.
Verificaţi zona de lucru a generatorului.
Deconectaţi orice echipament electric, care
poate fi conectat la generator.

NOTĂ: Când utilizaţi generatorul la temperaturi
scăzute, pentru a-l porni uşor, deschideţi carcasa
superioară a unităţii şi scoateţi buşonul chiulesei şi
adăugaţi 2cm³ de ulei. După care înşurubaţi buşonul.

Nivele de vâscozitate SAE
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PARTEA 5

FUNCŢIONAREA GENERATORULUI

• Pornirea generatorului
1. Deschideţi robinetul de combustibil; asiguraţi-vă că nu există aer pe conducta de
combustibil, atunci când folosiţi generatorul pentru prima dată, la pornirea unităţii sau
alimentarea rezervorului de combustibil gol.
(Metodă pe care o puteţi utiliza: Slăbiţi conexiunea dintre pompa de injecţie şi conducta de
combustibil, după care drenaţi aerul până începe combustibilul să curgă.)
2. Setaţi cheia de contact în poziţia "ON".
3. Lăsaţi motorul să funcţioneze în gol, fără sarcină, timp de 3 minute pentru a se încălzi.
4. Nu desfaceţi sau ajustaţi atât bolţul pentru limita de viteză a motorului, cât şi bolţul de
limitarea a injecţiei de combustibil. (Acestea au fost ajustate din fabrică).
• Conectarea consumatorilor la generator
1. Conectaţi aparatul pe care doriţi să-l folosiţi la priza AC.
Notă importantă: Nu depăşiţi limita sarcinii specificată a puterii de ieşire AC maximă.
2. Nu conectaţi generatorul la reţeaua electrică publică deoarece poate rezulta în deteriorarea
generatorului însuşi sau a altui aparat electric din casa dumneavoastră, cu excepţia
generatorului echipat cu ATS.
• Oprirea generatorului
1. Opriţi consumatorii şi lăsaţi generatorul să funcţioneze timp de 3 minute pentru se "răci".
Setaţi întrerupătorul AC al generatorului în poziţia OFF.
2. Mutaţi întrerupătorul în poziţia OFF.
3. Mutaţi cheia de contact în poziţia "OFF" şi scoateţi cheia.
4. Închideţi robinetul de combustibil.

PARTEA 6

ÎNTREŢINERE

Verificările periodice şi întreţinerea sunt foarte importante pentru menţinerea motorului în
condiţii optime. Opriţi motorul generatorului înainte de orice verificare. Dacă motorul trebuie
pornit, asiguraţi-vă că zona este bine ventilată. Gazele de eşapament conţin monoxid de carbon,
care sunt foarte toxice.
După folosirea motorului curăţaţi-l cu o cârpă pentru a preveni corodarea şi îndepărtaţi orice
depunere.
Intervalul de verificare

Zilnic

Verificaţi şi completaţi combustibilul

●

Verificaţi uleiul

●

Verificaţi dacă sunt scurgeri de ulei

●

Verificaţi şi suflaţi filtrul de aer

●

Primele Următoarele 24 Următoarele 50
8 ore
ore
ore

Din 100 în 100 de
ore

Se înlocuieşte mai des dacă motorul funcţionează în zone cu
mult praf!

Schimbaţi uleiul

●

●

●

●

Înainte de oprirea motorului închideţi robinetul de alimentare cu carburant!
Element

Zilnic 20 ore/prima lună 100 ore/ 3 luni 300 ore / 6 luni 1000ore/anual

Verificaţi şi alimentaţi cu combustibil

○

Verificaţi dacă există scurgeri de ulei

○
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Verificaţi şi strângeţi fiecare piesă a
motorului

● Strângeţi
şuruburile

○

Curăţaţi filtrul de ulei
Înlocuiţi elementul filtrant al filtrului de aer ²

○ (Curăţaţi)

○ (Înlocuiţi)

Întreţineţi mai des când este utilizat în
zone cu mult praf

○ (Înlocuiţi)

Curăţaţi filtrul de combustibil ³

○ (Curăţaţi)

Verificaţi jiclorul injecţiei de combustibil

●
● (Înlocuiţi dacă

Verificaţi conducta de combustibil
Ajustaţi jocul supapei pentru supapele de
admisie şi evacuare

● (Înlocuiţi)

este necesar)

● (prima dată)

●

Acumulatorului
Verificaţi-l înainte de utilizare; înlocuiţi dacă este necesar
Graficul de mai sust indică verificările ce trebuie realizate şi când trebuie făcute.
Semnul ("●") indică faptul că sunt necesare unelte şi abilităţi speciale pentru aceste activităţi.
Vă rugăm să consultaţi distribuitorii noştrii pentru asistenţă.

NOTA 1: Schimbarea uleiului de motor: Scoateţi capacul orificiului de umplere ulei şi şurubul pentru
drenare ulei. Drenaţi uleiul când motorul este încă cald.
NOTA 2: Schimbarea elementului filtrului de aer: Nu spălaţi elementul filtrului de aer cu detergent.
Nu porniţi motorul fără filtrul de aer sau cu un filtru defect.
NOTA 3: Curăţarea şi înlocuirea filtrului de combustibil: (1) Drenaţi combustibilul din rezervorâ; (2)
Desfaceţi şuruburile mici ale robinetului de combustibil şi scoateţi filtrul din rezervorul de combustibil.
Spălaţi filtrul foarte bine cu diesel.
Întreţinere pentru depozitarea pe termen lung
Dacă generatorul trebuie depozitat pe termen lung, trebuie realizate următoarele pregătiri:
1. Desfaceţi şurubul pentru drenaj combustibil şi drenaţi combustibilul din carburator.
2. Scoateţi buşonul cu joje şi şurubul pentru drenaj ulei şi drenaţi uleiul din carter.
3. Reinstalaţi şurubul pentru drenaj.
4. Alimentaţi cu ulei până la limita superioară a jojei.
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PARTEA 7

PROBLEME TEHNICE

Motorul nu porneşte

Problema

Cauza

Remediere

Cantitatea de combustibil nu este suficientă

Adăugaţi combustibil

Jiclorul nu poate injecta combustibil sau nu există
suficient combustibil

Scoateţi jiclorul de combustibil şi reparaţi-l

Generatorul
nu are putere

Maneta de control a turaţiei nu este în poziţia "RUN" Mutaţi maneta de control a turaţiei în poziţia "RUN"
Cantitate neadecvată de lubrifiant

Nivelul uleiului trebuie să fie între nivelul superior
"H" şi cel inferior "L"

Viteza şi forţa cu care este trasă sfoara de pornire
nu este suficientă

Porniţi motorul diesel în concordanţă cu cerinţele
procedurii de pornire

Jiclorul de combustibil este murdar

Curăţaţi jiclorul

Întrerupătorul AC este închis

Mutaţi întrerupătorul în poziţia "ON"

Conexiunea prezei nu este bună

Reglaţi priza

Nu poate fi atinsă turaţia nominală a generatorului

Reglaţi conform cerinţelor

Peria de carbon se uzează

Schimbaţi peria de carbon

S-a defectat AVR-ul

Schimbaţi AVR-ul

Dacă generatorul tot nu funcţionează, vă rugăm să contactaţi distribuitorul autorizat pentru
asistenţă.

PARTEA 8
•

•

LIMITA DE FUNCŢIONARE ÎN FUNCŢIE DE MEDIU

Generatorul poate funcţiona la puterea de ieşire nominală în următoarele condiţii:
Altitudine (m)

Temperatura ambientală (ºC)

Umiditatea relativă

0

+20

60%

Generatorul trebuie să funcţioneze la o putere mai mică în următoarele condiţii:
Altitudine (m)

Temperatura ambientală (ºC)

Umiditatea relativă

>1000

>40

90%
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PARTEA 9

EXPLICAREA ETICHETELOR

Ver. 1/Rev. 0; Data: 04.07.2012

9

PARTEA 10

AUTOMATIZAREA (ATS)

1. După întreruperea alimentării cu energie electrică de la reţeaua publică, în 10 secunde ATS-ul
va porni generatorul automat.
2. Dacă este reluată alimentarea cu energie electrică de la reţea, ATS-ul va face transferul către
reţeaua electrică, după care va opri generatorul după 10 secunde pentru a evita deteriorarea
motorului din cauza unei opriri bruşte.
3. Dacă generatorul nu porneşte după trei încercări, indicatorul "ALARM" se va aprinde. Nu
încercaţi să porniţi din nou generatorul pentru a reseta ATS-ul, decât dacă aţi verificat şi
reparat generatorul. Indicatorul de avertizare, menţionat mai sus, se potriveşte doar la
generatoarele cu ATS monofazate cu o singură tensiune şi la cele trifazate tip silent cu ATS.
Generatoarele cu ATS monofazate cu tensiune duală nu au indicator de avertizare.
4. Pentru generatoarele cu ATS monofazate cu tensiune duală, tensiunea de ieşire a ATS-ului
este egală cu tensiunea de intrare (reţeaua electrică) când generatorul este oprit. Când
generatorul porneşte, tensiunea de ieşire a ATS-ului se va modifica în funcţie de comutatorul
de tensiune. (Acesta este atunci când comutatorul de tensiune este setat la 120V, tensiunea
de ieşire a ATS-ului este tot 120V; când comutatorul de tensiune este setat la 240V, tensiunea
ATS-ului este 240V. În acest moment, tensiune de ieşire a ATS-ului nu are nicio legătură cu
tensiunea de intrare de la reţeaua electrică.) De aceea poziţia comutatorului de tensiune este
foarte importantă.

Instrucţiuni de utilizare pentru generatoarele controlate
de la distanţă (remote control)
Metoda pentru testare normală a echipamentului de control de la distanţă:
Mutaţi cheia la "ON → OFF → ON" în contact pe rând, şi veţi auzi două sunete de "Pa La" (se
închide magnetul electric), dacă distanţa dintre cele două sunete este mai mare (aprox. 7-10
secunde), controlerul funcţionează; dacă distanţa este scurtă (aprox. 1-3 secunde), controlerul este
deteriorat. În acel moment, vă rugăm să contactaţi distribuitorul autorizat.
Atenţionări în timpul funcţionării:
1. Păstraţi suficientă baterie.
2. Nu demontaţi acumulatorul în timp ce funcţionează, în caz contrar, dispozitivul de control de
la distanţă va fi avariat.
3. La generatoarele de tip Silent, unele antene vor fi la exteriorul carcasei. Nu deterioraţi antena
(ca tragerea cu forţă, abraziune, îndoire sau prinderea în carcasă) şi evitaţi deteriorarea
funcţiei antenei.
4. Dispozitivul de control de la distanţă ar trebui să funcţioneze mai în exterior decât în interiorul
construcţiei metalice.

IMPORTANT! - SIGURANŢA ÎNAINTE DE TOATE!
Înainte de a utiliza acest produs vă rugăm să citiţi măsurile de siguranţă prezentate în acest manual pentru a reduce
riscurile de incendiu, şocuri electrice şi vătămări personale.
Imaginile şi datele tehnice din acest manual sunt numai pentru referinta. Ele se pot schimba fără notificare
prealabilă.
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