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1     BRUGERVEJLEDNING 

1.1 FORMÅL 
Vi  takker Dem for at have købt en af vore generatorer. Vi vil samtidig benytte lejligheden til at fortælle Dem om denne brugsanvisning:
- denne brugs- og vedligeholdelsesanvisning giver nogle nyttige oplysninger om det specifikke generatoraggregat, samt korrekt drift og vedligeholdelse. Det vil 
således være nødvendigt at læse alle de afsnit, der viser den enkleste metode til betjening af generatoren;
- Denne brugsanvisning skal anses som værende en integrerende del af generatoren og skal vedlægges ved køb.
- følgende dokumenter må ikke reproduceres uden oprethavers skriftlige bemyndigelse.
- alle de anførte oplysninger er baseret på de data, der var til rådighed i det øjeblik anvisningen blev trykt; opretshaver forbeholder sig retten til at ændre produkterne
til enhver tid. Vi råder Dem derfor til at være opmærksom med hensyn til ændringer .

SKAL OPBEVARES FOR FREMTIDIG HENVISNING

BRUG AF GENERATOREN 
GENERATORAGGREGATET SKAL BRUGES SOM TREFASET OG/ELLER ENFASET STRØMKILDE. 

ANDRE ANVENDELSESMULIGHEDER ER IKKE TILLADT.

1.2 SIKKERHEDSANVISNINGER: 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ: såfremt De ikke følger disse anvisninger fralægger fabrikanten sig ethvert ansvar i tilfælde af skader m.v.

- Generatorer må ikke bruges i lukkede rum, da motoren producerer kulilte og andre gasarter, som er skadelige for helbredet. Vi henstiller derfor til, at man sørger for 
optimal udluftning omkring generatoren (før udstødningsgas udenfor maskinrummet, eller i en tilstrækkelig afstand fra personalet, ved hjælp af rør eller andre 
metoder).
- Generatorer må kun benyttes vandret, for at sikre oliens og brændstoffets optimale strøm til motoren. Er det ikke muligt skal generatoren fastgøres og planstilles på 
sikker vis.
- Må ikke udsættes for regn, sne etc.
- Lad aldrig børn komme nær generatorer i funktion; vær opmærksom på, at motoren vil være meget varm i cirka en time efter den er slukket: områderne for
udstødningsrørene/–slangerne og motoren bliver så varme, at de kan forårsage alvorlige forbrændinger ved berøring.
- Reparation og kontrol må ikke foretages mens generatoren er i funktion: motoren skal under alle omstændigheder slukkes.
- Det samme er tilfældet ved påfyldning af brændstof og olie. Desuden skal man være opmærksom på komponenter, der udsender varme.
- Personer der ikke har erfaring med brug af generatorer må ikke benytte maskinen; det er strengt nødvendigt at kende generatorens funktioner og betjeningsorganer.
- Anhængeren til langsom slæbning må udelukkende anvendes på arbejdspladsen og må aldrig slæbes på veje af nogen form for køretøj; ved hurtig transport (på vej) 
skal maskinen udstyres med en speciel vogn, der er typegodkendt til kørsel på vej.
- Brug ikke maskinen til uegnede formål, for eksempel  som radiator.
– Når maskinen ikke anvendes må man ikke tillade at andre personer bruger den; i dette henseende skal man sørger for at forhindre adgang til brug af
generatoraggregatet ved hjælp af blokeringssystemer (fjern tændingsnøglen, luk hjelmen ved hjælp af låsene etc.)
- Maskinen kræver ikke egen belysning. Det er under alle omstændigheder tilrådeligt at have en korrekt belysning i overensstemmelse med de gældende regler.
- Beskyttelsesanordningerne må ikke fjernes og maskinen må ikke arbejde uden passende beskyttelse (sidestykker, dækkeplader  m.m.), fordi dette vil kunne 
medføre fare for operatøren.
- Hvis disse beskyttelser (ved vedligeholdelse eller kontrol) skal fjernes, skal generatoren være slukket og arbejdet må udelukkende udføres af specialuddannet
personale .
- Brug ikke maskinen i rum hvor atmosfæren kan være eksplosiv.
- I nødstilfælde må man aldrig bruge vand til slukning, men derimod specielle sikkerhedsindretninger (pulverslukkere, etc.).
- Hvis der udføres arbejde i nærheden af maskinen skal operatøren være iført høreværn.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE: undgå at kroppen kommer i kontakt med brændstof, motorolie eller akkumulatorsyre; ved kontakt
med huden skal vaske med vand og sæbe og skylle efter med rigeligt vand. Brug aldrig organiske opløsningsmidler; hvis stofferne kommer 
i øjnene skal man vaske med vand og sæbe og skylle med rigeligt vand. Ved indånding skal man opsøge lægehjælp.

1.3 BYGNING
Maskinernes opbygning overholder alle gældende regler i sektoren, fordi der er anvendt egnede materialer, der ikke er til fare for brugeren.
Hver maskine eller apparat er testet 100% og har et afprøvningscertifikat, overensstemmelseserklæring og CE-mærkning i overensstemmelse med de gældende 
regler.

1.4 TEKNISKE KARAKTERISTIKA
Se tabellen over tekniske karakteristika, der er vedlagt denne vejledning.
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2      LEVERING 

2.1 SYSTEMKONFIGURATIONER 
Serien af generatoraggregater er forberedt til at antage den konfiguration, som opfylder kundens krav, og er udstyret med forskellige typer af tavler og tilvalgsudstyr:

Konfigurationstyper:

- Manuel tavle (MCP) monteret på aggregatet.
- Automatisk tavle (ACP) uden kommutering, monteret på aggregatet.
- Automatisk tavle (AMF) med kommutering, der er monteret på samme “Himel” tavle adskilt fra aggregatet.

Tilvalgsudstyr:

- Separat kommuteringstavle (LTS) i “Himel” skabet til tilslutning til ACP-tavlen.
- Forskellige paneler med drifts-stikkontakter til MCP- og ACP-tavlen.

   (Tavlemodel til “Renting”-enheden)

PLACERING AF ELTAVLEN 

Foto nr. 1
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MANUELT FRONTPANEL (MCP) AUTOMATISK FRONTPANEL (ACP) 

         Foto nr. 3

Foto nr. 2

PANEL MED MULTISTIK 

Foto nr. 5

Foto nr. 4 
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2.2 PLACERING AF KOMPONENTER OG BETJENINGSORGANER

MANUEL TAVLE (MCP) Se foto nr. 1&2 
1 VOLTMETER
2 FASEOMSKIFTER FOR VOLTMETERET 
3 AMPEREMETER
4 FASEOMSKIFTER FOR AMPEREMETERET 
5 FREKVENSMETER
6 TIMETÆLLER
7 ELEKTRONISK KORT TIL MOTORBESKYTTELSE 
8 OLIETRYKSVISER
9 TEMPERATURVISER

10 BRÆNDSTOFNIVEAUINDIKATOR
11 MAGNETTERMISK AFBRYDER
12 DIFFERENTIALAFBRYDER
13 STARTNØGLE
14 NØDSTOP
15 KLEMBRÆT TIL EFFEKTOPTAGNING 

AUTOMATISK ELTAVLE UDEN KOMMUTERING 
(ACP)

Se foto nr. 3 

1 VOLTMETER
2 AMPEREMETER
3 FREKVENSMETER
4 TIMETÆLLER
5 ELEKTRONISK MULTIFUNKTIONSKORT
6 OLIETRYKSVISER
7 TEMPERATURVISER
8 BRÆNDSTOFNIVEAUINDIKATOR
9 MAGNETTERMISK AFBRYDER

10 DIFFERENTIALAFBRYDER
11 OMSKIFTER 0-1 TIL FORSYNING AF TAVLEN (ON-OFF) 
12 NØDSTOP
13 MULTIPIN-KONNEKTORER TIL TILSLUTNING TIL

KOMMUTERINGSTAVLEN
14 KLEMBRÆT TIL EFFEKTOPTAGNING 

AUTOMATISK TAVLE (AMF)
1 VOLTMETER
2 AMPEREMETER
3 FREKVENSMETER
4 TIMETÆLLER
5 ELEKTRONISK MULTIFUNKTIONSKORT
6 OLIETRYKSVISER
7 TEMPERATURVISER
8 BRÆNDSTOFNIVEAUINDIKATOR
9 OMSKIFTER 0-1 TIL FORSYNING AF TAVLEN (ON-OFF) 

10 NØDSTOP
11 MULTIPIN-KONNEKTOR TIL TILSLUTNING TIL AGGREGATET 
12 NET/AGGREGAT-KOMMUTERING
13 KLEMBRÆT TIL EFFEKTOPTAGNING 

SEPARAT KOMMUTERINGSTAVLE (LTS) 
1 NET/AGGREGAT-KOMMUTERING
2 MULTIPIN-KONNEKTOR TIL TILSLUTNING TIL ”ACP” TAVLEN 
3 KLEMBRÆT TIL EFFEKTOPTAGNING 

BASIS-STIKPANEL Se foto nr. 4
1 MAGNETTERMISK BESKYTTELSE FOR ALLE STIKKONTAKTER 
2 DIFFERENTIALAFBRYDER
3 SIKRING TIL BESKYTTELSE AF ELEKTRONISK

DIFFERENTIALRELÆ
4 ENFASET STIK  SCHUKO 16A 
5 ENFASET STIK  16A (CE 2P+T / SCHUKO) 
6 TREFASET STIK 3P+N+T (16A/32A) 

EXTRA-STIKPANEL Se foto nr. 5
1 MAGNETTERMISK BESKYTTELSE FOR ALLE STIKKONTAKTER 
2 DIFFERENTIALAFBRYDER
3 SIKRING TIL BESKYTTELSE AF ELEKTRONISK

DIFFERENTIALRELÆ
4 ENFASET STIK  SCHUKO 16A 
5 ENFASET STIK  16A (CE 2P+T / SCHUKO) 
6 ENFASET STIK  (16A 2P+T ) / TREFASET STIK (16A 3P+N+T) 
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7 TREFASET STIK 3P+N+T (16A/32A) 
8 TREFASET STIK 3P+N+T (16A/32A/125A) 

2.3 FORKLARING AF SKILTE 
BRÆNDSTOFTYPE: DIESELOLIE 
Pladen viser hvilken brændstof man skal anvende – brug af andre væsker medfører motorskade. (Pladen findes ved forsyningsproppen på tanken).
RYGNING OG ÅBEN ILD FORBUDT. 
Når man forsyner tanken er rygning og brug af åben ild forbudt. Der er fare for alvorlige personskader og beskadigelse af maskinen (findes ved påfyldningsproppen
på tanken).
ADVARSEL:   ELEKTRISK TAVLE UNDER SPÆNDING 
Under vedligeholdelse af den elektriske tavle skal maskinen slukkes da dette ellers kan få alvorlige konsekvenser. (findes på skærmen i siden med eltavlen).
OLIESKIFT
I den nederste del af dækkepladen findes der et afløbshul, hvor det ved hjælp af et specielt rør internt i soklen, er muligt at udskifte motorolien.
ARBEJD MED LUKKET MOTORHJELM 
Maskinen skal nødvendigvis være i funktion med motorhjelmen lukket, fordi den fungerer som en beskyttelsesanordning på maskinen.
SYMBOL FOR JORDFORBINDELSE 
I nærheden af dette symbol findes jordskruen,  som forbinder metaldele til jorden, ved hjælp af lederen. (Findes på rammen eller på den elektriske tavle).
SKILT FOR STØJNIVEAUViser det målte og attesterede akustiske lydtryk. Findes på maskinens hoveddel.
SKILT MED SERIENUMMER 
Viser navn, serienummer, konstruktionsår, og de væsentligste data for maskinen. Befinder sig på enhedens yderbeklædning.
SKILT MED KARAKTERISTIKA FOR VEKSELSTRØMSGENERATOREN 
Viser de vigtigste karakteristika for vekselstrømsgeneratoren. Findes på vekselstrømsgeneratorens flange.

3 VEJLEDNING TIL BRUG AF DE FORSKELLIGE KOMPONENTER 

3.1 MANUEL TAVLE (MCP)

Elektronisk kort til motorbeskyttelse 
Alle lys for tilstand og alarmerne aktiveres og kontrolleres, når der føres elektricitet til eltavlen; samme procedure følges for anordningen til start af motoren. Systemet
til aflæsning af alarmer, der kan ses v.h.a. den blinkende tilstand af de tilhørende lysdioderne, aktiveres efter nogle få sekunder.
Hvis der opstår en alarm under starten, tændes lysdioden for den pågældende alarm, og medfører standsning af motoren. Denne standsning tilkendegives af
lysdioderne for deaktiveret solenoide, samt af en “STOP”-meddelelse (afhænger af centralen).
Maskinens “reset”-funktion kan udføres ved hjælp af nøglen til start/stop, eller ved hjælp af trykknapperne på den centrale beskyttelsesenhed.
BEMÆRK: På motorer udstyret med foropvarmning, vises foropvarmningsfasen med blinkende lysdiode for aktivering af solenoiden eller elektroventilen, eller ved 
hjælp af en meddelelse (afhænger af centralen).

1 ALARMKONTROLLAMPE FOR BATTERIOPLADER 
2 ALARMKONTROLLAMPE FOR OLIETRYK 
3 ALARMKONTROLLAMPE FOR BRÆNDSTOFSRESERVE 
4 ALARMKONTROLLAMPE FOR MOTORTEMPERATUR 
5 ALARMKONTROLLAMPE ÆNDRING AF o/min 
6 KONTROLLAMPE FOR ELFORSYNING OG ALARMER 
7 PROGRAMMERINGS-TRYKKNAPPER

Læs de tilhørende hæfter til hver centralenhed for yderligere oplysninger.

3.2 AUTOMATISK EL TAVLE UDEN KOMMUTERING (ACP) OG AUTOMATISK (AMF) 

Elektronisk kort til motorbeskyttelse 
Råder over følgende grundlæggende funktionsprincipper, der kan aktiveres ved hjælp af en kommuteringsanordning:

- Funktionsmåde for automatisk prøve: simulerer prøvetænding af aggregatet  uden at ændre netforsyningen. Anvendes til regelmæssig kontrol, eller under 
vedligeholdelse.

- Automatisk funktionsmåde: normal nødfunktion med idriftsættelse ved opståelse af en fejl i hovednettet. Efter fejlen kræver centralenheden åbning af
netkontaktoren og lukning af aggregatets kontaktor, således at energiforsyningen kommuteres mellem nettet og aggregatet. Både startforsøgene og deres 
varighed, samt tidsintervallerne for overførsel af opladningen, kan justeres indenfor forudbestemte margener. Når hovednettet er genoprettet, forbereder
centralenheden standsning af enheden, således at motoren fortsætter med at fungere ubelastet i en afkølingsperiode, der kan indstilles.

- Funktionsmåde for blokering: anvendt under vedligeholdelse; forhindrer start af motoren, også hvis der opstår fejl på nettet.
- Funktionsmåde for manuel netforsyning: giver mulighed for at forcere netforsyningen.
- Funktionsmåde for manuel aggregatforsyning: giver mulighed for at forcere aggregatforsyningen.
- Funktionsmåde for manuel start: giver mulighed for at starte aggregatet manuelt ved hjælp af “Start”-knappen.

1 KONTROLLAMPER TIL VISNING AF TILSTANDEN FOR NETTET OG
NET/AGGREGAT-KOMMUTERING

2 KONTROLLAMPE FOR FORSYNET BATTERIOPLADER OG BATTERI 
3 KONTROLLAMPE TIL VISNING AF IDRIFTSAT AGGREGAT OG MOTORALARM 
4 TRYKKNAP TIL MANUEL STYRING AF BRÆNDSTOFSPUMPEN 
5 START-TRYKKNAP (KUN BEREGNET TIL MANUEL START) 
6 TRYKKNAP TIL STANDSNING AF MOTOREN (ALTID AKTIV) 
7 DIGITALT DISPLAY TIL VISNING AF MÅL OG ALARMER 
8 KOMMUTERINGSANORDNING TIL FUNKTIONSMÅDERNE 

3.3 DIFFERENTIALRELÆ
Differential-relæet er i stand til at åbne en eller flere afbrydere i alle de tilfælde, hvor der opstår en afledning eller lækstrøm, der når den følsomhed differentialrelæet
er tildelt.
Dette relæ har følgende grundlæggende funktion: strømmen der cirkulerer fra fasen mod modtageren skal være den samme som gencirkulerer gennem neutralen,
således at der dannes modsatte strømme, der er proportionelle med de relevante styrker. I det øjeblik hvor der findes en lækstrøm, vil fasestrømmen være større end 
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den homologe, der vender tilbage gennem neutralen, på grund af den afledning der strømmer fra jordforbindelsen. Fordi de opståede strømme har modsat tegn og er 
proportionelle, hvad angår styrken, dannes der en strøm, der selv danner en elektromotorisk kraft i kernen for den toroidal spole i stand til at afpolarisere relæet, og 
således deaktivere afbryderen.
Differential-relæerne benyttes hovedsageligt til at beskytte personalet mod direkte eller indirekte kontakter, og har normalt en følsomhed på cirka 30mA og en 
indgrebstid på under 30ms.

3.4 KOMMUTERINGSTAVLE
Kommuteringstavlen har til opgave at indeholde kommuteringen af net-enhed og at tilkendegive funktionstilstanden. Forsynes i “Himel”-tavlen.
Styringen af kommuteringen foregår direkte fra centralen til styring og beskyttelse, placeret i kontroltavlen (ACP) eller i selve kommuteringstavlen (AMF).
Tavlen består af følgende:

- Kommutering af net – enhed med passende effekt. (vær opmærksom på, at kommuteringskapaciteten er underlagt generatorens effekt; hvis nettet i nogle 
tilfælde har større kapacitet skal man rette henvendelse til en tekniker for at få anlægget tilpasset).

- Kontrollampe for lukket netkontaktor (vist på centralenheden).
- Kontrollampe for lukket aggregatkontaktor (vist på centralenheden).
- Omskifter for net – automatisk – generator (Placeret i centralenheden).

Omskifteren skal være placeret på “Automatisk” for at få normal funktion, og alle manøvrerne skal udføres ved hjælp af Extra eltavlen.
Hvis omskifteren flyttes hen på “Net” kan man forcere lukning af relækontaktoren, og således arbejde i nødstilstand ved udskiftning af kortet, eller ved anvendelse af
maskinen i et andet område i en afgrænset tidsperiode. Positionen “Generator” anvendes til afprøvning eller funktionstester udført af autoriserede teknikere.
Kommuteringen og effektkredsløbene er installeret i egen kasse, der er adskilt fra hjælpekredsløbene og består af trepolede eller firepolede kontaktorer med 
mekanisk og elektrisk blokering.

4      KONTROL 

4.1 INDLEDENDE  KONTROL 
- Kontrollen foretages forudsat at generatoren står på en vandret og fast overflade.
- Sørg for at fylde kølekredsløbet op med den specielle væske, som angivet i bruger- og vedligeholdelsesvejledningen til motoren.
- Olien (sørg for opfyldning) er den vigtigste faktor for motorens præstationsevne og driftsdygtige levetid. I motorens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger finder man 
data vedrørende olien og det ideelle niveau for netop denne generator.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ: At en motor uden tilstrækkelig olie kan forårsage alvorlige skader.

- Kontrollér brændstofniveauet: brug rent brændstof uden vand 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ: At benzin er yderst brændbar og kan eksplodere under visse forhold. Påfyld maskinen med slukket motor og i
områder med god udluftning. Undgå rygning eller anden form for åben ild, når De foretager disse operationer. Fyld ikke benzintanken helt
op til kanten, da motorens vibrationer kan få benzinen til at løbe ud. Pas på ikke at spilde brændstoffet under påfyldningen. Vær sikker på 
at proppen er lukket efter påfyldning. Hvis benzinen løber ud, kontrollér at området er tørt før motoren startes. Undgå at benzinen kommer
direkte i kontakt med kroppen og indånd ikke benzinens dampe. Må ikke være inden for børns rækkevidde. Dampene fra brændstoffet kan
bryde i brand.

- Kontrollér luftfilteret: kontrollér at det er i god stand og fri for støv eller snavs. For at få adgang til filteret skal man læse motorens brugsanvisninger.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ: At  generatoren ikke må bruges før man har genindsat filteret, ellers risikerer De at nedsætte motorens og dermed
generatorens levetid!!! 

- Aktivér batteriet: fyld rummene helt op til maksimumsniveauet med en opløsning af svovlsyre 30/40% og vent mindst 2 timer inden det tages i brug; smør batteriets
terminaler.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE: Undgå kontakt med syre. Rygning samt anden form for åben ild er ikke tilladt:: dampene fra batteriet
er meget brændbare. Syren skal holdes på afstand af  børn.

5     INSTALLERING 

5.1 IDRIFTSÆTTELSE
Inden idriftsættelsen skal man omhyggeligt have læst reglerne og advarslerne i den specifikke dokumentation for hver enhed, hvad angår den motor og den generator
enheden består af; denne dokumentation leveres sammen med den foreliggende vejledning. Der henstilles til, at man genlæser dette kapitel, kapitlet med 
sikkerhedsreglerne og den tilhørende dokumentation, inden man udfører nogen form for kontrol eller operation, der er beskrevet heri.
Den første idriftsættelse skal udføres af specialuddannede teknikere.

5.2 INDLEDENDE HANDLINGER FOR IDRIFTSÆTTELSE 
De operationer der er beskrevet i den følgende del af vejledningen skal altid udføres inden første idriftsættelse, og i alle de specificerede situationer:

• efter installeringen;
• efter en hovedeftersyn;
• hvis der er blevet udført ekstraordinær vedligeholdelse på et af systemerne og/eller kredsløbene på enheden med udskiftning af dele, der ikke hører til

gruppen af almindelige sliddele;
• hvis enheden ikke har været brugt i lang tid.

Under alle de kontroleftersyn der skal udføres, beskrevet i følgende afsnit, skal man sørge for, at enheden ikke kan startes utilsigtet.
Placér nøglekommuteringsanordningen eller anlæggets omskifter på “STOP” eller  ”BLOKERING”, afhængigt af den installerede betjeningstavletype, og sørg for at
startbatterierne er afbrudt.
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5.3 LEDNINGSFØRING 
Kontrollér ved hjælp af den specielle installeringsvejledning, at ledningsføringen er korrekt for generatoraggregatet og/eller i det lokale, hvor installeringen finder sted.
De oplysninger der er anført i installeringsvejledningen sørger for korrekt ledningsføring for generatoraggregatet, med mindre der findes specifikke nationale regler 
indenfor sikkerhedsområdet (brandvæsen, kommunale regler, forebyggende regler indenfor atomområdet, etc.).

5.4 MOTORKONTROL 
KREDSLØB FOR KØLEVAND 

• Opfyldning af afkølingskredsløbet skal udføres ved at tilføje frostvæske til vandet i overensstemmelse med oplysningerne og i den mængde, der er angivet i 
den specifikke dokumentation for motoren, hvortil vi henviser.

• Ved første opfyldning med afkølingsvand skal man åbne udluftningshullerne på motoren, indtil der kommer vand uden luft ud. Fyld kredsløbet (motor og 
køler) langsomt for så vidt muligt at undgå dannelse af luftbobler.

• Kontrollér kredsløbet omhyggeligt for at sørge for, at der ikke findes lækager på noget sted.
Efter en kort funktionsperiode skal man kontrollere, om vandstanden i køleren har sænket sig, fordi der under første opfyldning kan være nogle luftbobler tilbage i 
kredsløbet. Eventuel vandmangel skal udbedres ved opfyldning.

KREDSLØB FOR SMØREOLIE 
• Der henvises til angivelserne i den allerede nævnte specifikke dokumentation for motoren for oplysninger om den olietype der skal anvendes, også med 

hensyntagen til omgivelsestemperaturen, og den oliemængde motoren har behov for.
• Tøm oliesumpen for eventuelle rester af den tidligere olie.
• Kontrollér at filtrene er rene og udskift dem om nødvendigt.
• Fyld oliesumpen med smøremiddel op til det øverste mærke på den trininddelte pind uden at overskride det.
• Efter en kort funktionsperiode skal man ved kold motor kontrollere standen igen, og eventuelt fylde på.
• Kontrollér omhyggeligt kredsløbet for at sørge for, at der ikke findes lækager på noget sted.

KREDSLØB FOR BRÆNDSTOF 
• Kontrollér at filtrene er rene og udskift dem om nødvendigt.
• Fyld brændstofstanken med autodiesel.
• Udluft dieselfiltrene og brændstofsrørene (læs den førnævnte specifikke dokumentation for motoren).
• Kontrollér omhyggeligt kredsløbet for at sørge for, at der ikke findes lækager på noget sted.

KONTROL AF ANDRE KOMPONENTER I ANLÆGGET 
Kontrollér at alle komponenter i anlægget er korrekt placeret og monteret, såsom støjdæmperen og rørene for udstødningsgassen, indgangssystemet for
forbrændingsluften og afkølingsluften, bortledningssystemet for afkølingsluften, etc. Kontrollér at luftfiltrene er rene og at indtag og udløb er uden tilstopninger.

FORBEREDELSE AF BATTERIET 
De startbatterier, der leveres med enheden, er at den forseglede type der kræver mindre vedligeholdelse.
Inden idriftsættelsen anbefales det at sætte batteriet i ladning nogle timer med strømstyrke på 1/1O af batteriernes kapacitet.
Forsyn ikke batteriladeren, hvis batterierne ikke er tilsluttet eller hvis denne tilslutning ikke er udført korrekt; det elektroniske apparatur kan blive beskadiget
uopretteligt. Afbryd aldrig batterierne mens motoren kører.

5.5 GENERATORKONTROL 
Hvis vekselstrømsgeneratoren ikke har været brugt i længere tid, vil det være hensigtsmæssigt at kontrollere isoleringen af statorens viklinger i forhold til
massen. Inden denne kontrol udføres skal man afbryde den elektroniske spændingsregulator for at den ikke skal blive beskadiget. Følg den fremgangsmåde, der 
er angivet i vejledningen fra fabrikanten.

5.6 KONTROL AF ELEKTRISKE KREDSLØB 
ELEKTRISKE KREDSLØB OG ELTAVLER 

Inden idriftsættelsen skal man, med alle afbryderne i positionen for ‘Åben”, kontrollere at de elektriske tilslutninger er udført korrekt, samt at jordforbindelsen er til
stede og er korrekt udført; desuden skal man kontrollere stramningen af klemmerne, sikringerne og signaleringslamperne.
Kontrollér derefter, at hjælpekredsløbene og signaleringslamperne er korrekt forsynet. Inden eventuelt tilstedeværende hjælpepumper forsynes skal man sørge 
for, at den væsken der skal pumpes findes, for ikke at beskadige pumpen ved funktion uden væske.

FASEFØLGE
I enhederne med automatisk indgreb, eller i reserveenhederne med manuelt indgreb for eksterne produktionslinjer, skal man kontrollere at generatorens fasefølge
stemmer overens med fasefølget for den eksterne producerende enhed (enten det drejer sig om et offentligt netværk eller andre generatoraggregater).
Dette skal ske for at undgå omdrejningsvending for motoren og andre fejl.

5.7 FØRSTE IDRIFTSÆTTELSE
FØRSTE IDRIFTSÆTTELSE

Efter at de indledende handlinger, der er beskrevet forudgående, er blevet udført skal man følge nedenstående fremgangsmåde:
• Kontrollér at der ikke findes klude, papir eller andre lette materialer i nærheden af åbningerne til luftindsugning.
• Sørg for at ingen fremmedlegemer findes i nærheden af de roterende dele.
• Sørg for at ingen modtagende apparater er tilsluttet til generatoren
• Læg alt værktøj og alle klude tilbage i kasserne.
• Start aggregatet manuelt, som vist under punkt 5.8 om aggregaterne, og i det tilhørende hæfte til centralenheden.
• Kontrollér at der ikke er lækager i vand-, olie- og brændstofskredsløbene.
• Kontrollér – ved at simulere indgreb af sensorerne på klemmerne – at beskyttelserne fungerer korrekt med henvisning til den indgrebslogik, der er angivet på de 

elektriske oversigter.
• Stands aggregatet efter en kort funktionsperiode uden belastning (2 eller 3 min), og overhold instruktionerne anført under punkt 5.9 eller i den tilhørende hæfte til

centralenheden.
Efter denne første funktionsperiode skal man ved standset enhed udføre følgende kontrol:
• Kontrollér olie-og vandstanden og fyld om nødvendigt op.
• Kontrollér at skruer og møtrikker ikke er slækket.
• Herefter er generatoraggregatet parat til brug.
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PAS PÅ: den er kun muligt at få den fulde effekt fra den effektklemme, der findes i eltavlen

NOTE: Maksimaleffekten kan kun tilvejebringes på dette klembræt.

PAS PÅ: selv efter at motoren er slukket fortsætter den med at udsende varme: generatoren skal således have mulighed for passende
udluftning efter standsningen.

5.8 START 
Ved aggregater udstyret med MCP-tavle, skal startnøglen drejes til positionen for forsyning (1. position); efter den næste omdrejning af nøglen udfører signalerings-
kontrollamperne en kontrol med samtidig tænding. Denne start er desuden udstyret med en position for “foropvarmning”, som efter afslutningen kræver, at startnøglen
drejes for at kunne fortsætte starten, indtil motoren er sat i gang.
Hvad angår starten af resten af de automatiske eltavler kan man enten udføre denne manuelt ved hjælp af start- og stoptrykknapperne, eller anvende funktionen i 
positionen for “AUTOMATISK”, blot kommuteringen er til stede og aggregatet anvendes i nødtilstand.
Læs det tilhørende hæfte til hver centralenhed for yderligere oplysninger.

5.9 STOP 
Sluk eller afbryd alle de modtagende apparater, der forsynes af generatoren: sluk derefter motoren efter at den har kørt uden belastning i 2-3 minutter, således at
afkølingen fremskyndes.
Sæt nøglen i positionen "OFF" for MCP-eltavlerne igen.
Hvad angår eltavlerne, der anvender den automatiske centralenhed, skal man overholde instruktionerne i det tilhørende hæfte.

PAS På: selv efter at motoren er slukket fortsætter den med at udsende varme: generatoren skal således have mulighed for passende
udluftning efter standsningen

5.10 PRÆSTATIONER PÅ GRUNDLAG AF DE KLIMATISKE FORHOLD 
VIGTIGT: Hvis generator bruges i stor højde eller ved høj temperatur, kan blandingsforholdet af luft-brændstof være unødigt højt  - i dette tilfælde vil forbruget øges 
og ydelserne mindskes.
Kontrollér generatorens reelle kapacitet via nedenstående:
-HØJDE: kapaciteten mindskes 1% for hver 100 meters højde.
-TEMPERATUR: kapaciteten mindskes 2% for hver 5° temperaturen er højere end 20°.
(Er man over 2000 m, rådspørg producenten eller nærmeste forhandler  for eventuelle justeringer af brændstofblanding).
5.11 BRUG AF GENERATOREN: 
N.B.: Generatoren er konstrueret udfra de på det tidspunkt gældende lovbestemmelser, med henblik på at dække flest mulige behov.
Vi skal  minde Dem om, at enhver anvendelse følger lovbestemmelserne om elektricitet, ulykker og helbred. Af denne årsag skal generatoren opfattes som værende 
en del af et anlæg, der skal beskyttes, afprøves og godkendes af autoriserede teknikere og/eller eksperter.
- For at  forhindre  ulykker som skyldes elektricitet, må elektriske tilslutninger kun udføres af specialiserede teknikere. Forkerte tilslutninger kan forårsage
personskader eller beskadigelse af selve generatoren.
- Beskyttelse mod de indirekte kontakter: Alle standardgeneratorer benytter sig af et elektrisk  adskillelsesprincip - nogle har andre beskyttelsesmidler (differential,
isometer) som kan være direkte leveret af producenten eller installeret af forbrugeren selv.
Det er vigtigt at overholde følgende regler:

1) Forberedt aggregat (uden eltavle): - beskyttet med elektrisk adskillelse.
2) Standard aggregat (med eltavle): beskyttet med automatisk spændingsafbrydelse. Den består af termiske og/eller   magnettermiske anordninger tilknyttet

differentialafbrydere eller isolationskontrol. I dette tilfælde skal generatoren tilsluttes en jordledning ved hjælp af “PE”-klemskruen og ved at bruge en 
grøn-gul leder med  egnet tværsnit.

VIGTIGT: Når forbrugeren installerer differentialafbrydere er følgende vigtigt:
A) I enfasede generatorer skal neutralpunktet være jordforbundet. Neutralpunktet svarer til forbindelsespunktet for de to vigtigste viklinger.
Rådspørg  vores Tekniske kontor for yderligere oplysninger.
B) I trefasede generatorer skal neutralpunktet være jordforbundet. I dette tilfælde svarer neutralpunktet til  stjerne-centrum i  tilfælde af stjerne tilslutning.
I tilfælde af trekantsforbindelse er det umuligt at installere en differentialafbryder.
- Generatoren er egnet til jordforbindelse. En bestemt skrue, afmærket med symbolet,  tillader en jordledning at være bundet til alle de metalliske dele i 
generatoraggregatet.
- Tilslut ikke generatoren til apparater, hvis elektriske karakteristika er ukendte; ved udregning af anvendelig kapacitet skal man se tabellen over "Tekniske data").
- Generatorens elektriske kreds beskyttes af magnettermisk, differentialmagnettermisk eller en termisk afbryder: eventuelle overbelastninger og/eller kortslutninger
afbryder udsendelsen af elektricitet. For at genoprette kredsen skal man fjerne nogle af de modtagende apparater, der er forbundet til generatoren, og finde
eventuelle årsager til kortslutning m.m og derefter tilbagestille afbryderen. 
- Når generatoren kører skal man sørger for at der ikke ligger genstande på rammen eller på motoren. Eventuelle fremmedlegemer kan skade generatoren.
- Man må ikke forhindre de normale vibrationer fra motoren. "Silent-blocks" har passende dimensioner for korrekt funktion.

6     VEDLIGEHOLDELSE 

6.1 ELEKTRISK VEDLIGEHOLDELSE
Vedligeholdelse af batteriet, generatoren og rammen er nedsat til et minimum: hold batteriklemmerne korrekt indfedtet og fyld op med destilleret vand, når 
elementerne ikke er tildækket.
NOTE:  bortskaf brugt olie eller brændstoffets bundfald  uden at forurene naturen.  Olien og brændstoffets bundfald skal opsamles i dunke  man kan 
aflevere ved den nærmeste service station. Hæld ikke olien eller benzinens bundfald ud  på jorden eller på uegnede steder.
NOTE: For generatorens funktionsfejl som skyldes motorfejl (vibration  - lavt antal omdrejninger, etc.)  bør man udelukkende henvende sig til fabrikantens
servicetjeneste både under og efter garantiperioden.
I tilfælde af  ændringer eller operationer foretaget af uautoriseret personale dækker garantien ikke.
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For generatorens  funktionsfejl som skyldes unormale tilstande i elektricitetsanlægget eller rammen må man udelukkende henvende sig til fabrikantens
Servicetjeneste. I tilfælde af reparation foretaget af uautoriseret personale, udskiftning med ikke originale reservedele eller ændringer i generatoren dækker 
garantien ikke.
Fabrikantens garanti dækker ikke for skader og ulykker som skyldes  forsømmelighed  og  uduelighed af  uautoriserede teknikere.

6.2 MEKANISK VEDLIGEHOLDELSE
Hvad angår dette vigtige afsnit,  se  brugs og vedligeholdelse anvisninger fra fabrikanten af  motoren:  hvis man bruger et stykke tid  til dette formål nu,

kan man spare penge i fremtiden.
Ved udtømning af motorolien under den regelmæssige udskiftning, skal man anvende et rør med tilkobling til oliens dækkeplade, som skal placeres udenfor soklen,
hvorefter proppen i enden af røret skal skrues af.

6.3 RESERVEDELE

Ved bestilling af reservedele: notér delens kodenummer, gruppens registreringsnummer, handelsnavnet samt fremstillingsdatoen. 

6.4 LØFTNING OG TRANSPORT 
- Hvis apparatet skal løftes eller flyttes ved hjælp af en kran eller løbekran, skal man åbne lemmen i taget, placere krogen og anvende den dertil beregnede fatning.
- Hvis apparatet skal løftes eller flyttes ved hjælp af en gaffeltruck skal man sætte en af gaflerne ind i den skridsikre indretning.
Når man skal  transportere generatoren, er det tilrådeligt at fastspænde den.
Tøm benzintanken. Generatoren skal være slukket under transporten.
- Kontrollér maskinens samlede masse ved transport med køretøjer; læs det specielle afsnit med karakteristikaene for generatoren.
- Generatoren må under ingen omstændigheder sættes i funktion inde i køretøjer.

6.5 OPMAGASINERING:
- Hvis generatoren ikke anvendes i en periode der overskrider 30 dage, anbefales det at tømme brændstofstanken helt.
- Udskift motorolien hvis den har været brugt for længe: i perioder uden funktion vil den kunne beskadige de termiske enheder og forbindelserne.
- Rengør generatoren omhyggeligt; afbryd batterikablerne (hvis de findes), og beskyt den med en presenning mod støv og fugtighed.

NOTE
Af hensyn til overholdelse af standarden 2000/14/EF, anbefales det jævnligt at kontrollere (mindst hver 6 måned) de komponenter, der kan have indflydelse på den 
normale funktion eller medføre slid på maskinen, samt de komponenter, der er direkte forbundet med maskinens støjudsendelse.
Herunder findes en liste over de komponenter, der skal kontrolleres, samt en beskrivelse af de tilhørende indgrebsmetoder:

1 STØJDÆMPER FOR UDSTØDNINGSSYSTEM 

2 SILENT-BLOCK
3 LUFTFILTER
4 JUSTERING AF DE MEKANISKE DELE 
5 BLÆSER FOR MOTOR OG VEKSELSTRØMSGENERATOR 
6 GOD STAND AF MASKINEN 
7 LYDDÆMPNINGSMATERIALE TIL LYDABSORPTION OG –ISOLERING (HVIS TIL

STEDE)

HVIS DER PÅVISES PROBLEMER ELLER 
FEJL I EN ELLER FLERE KOMPONENTER 

SKAL MAN RETTE HENVENDELSE TIL DET 
NÆRMESTE AUTORISEREDE 

SERVICECENTER

98



7     FEJLFINDING 

7.1 IDENTIFIKATION OG PLACERING
Fejl Fejlfinding
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Mulig årsag Løsning

Enheden i stå på grund af beskadigelse.
Find frem til årsagen og ret henvendelse til Kundeservice om
nødvendigt.

Batterierne er afladet. Kontrollér og lad batterierne. Skift dem om nødvendigt.

Batteriernes forbindelser rustne eller løse
Kontrollér kabler og klemmer. Skift kabelskoene og møtrikkerne,
hvis de er rustne. Stram omhyggeligt.

Forbindelserne uegnede, batteriladeren eller batterierne i stykker. Undersøg batteriladerens og batteriernes forbindelser. 

Startmotoren defekt. Ret henvendelse til Kundeservice.

Brændstofmangel.
Undersøg tanken og fyld den, såfremt der ikke konstateres
lækager.

Luft i kredsløbet. Tøm brændstofkredsløbet for luft. 

Brændstoffiltret tilstoppet. Skift filtret.

Fejl i brændstofkredsløbet. Ret henvendelse til Kundeservice.

Luftfiltret tilstoppet. Skift filtret..

Lav omgivende lufttemperatur.
Kontrollér den specifikke viskositet SAE smøreolie og 
brændstoffets egenskaber.

Fejl i hastighedsregulatoren. Ret henvendelse til Kundeservice.

Fejl i spændingsregulatoren. Ret henvendelse til Kundeservice.

Hastigheden for lav. Kontrollér omdrejningsregulatoren.

Fejl i tilhørende apparat. Kontrollér og erstat det om nødvendigt.

Apparatets forbindelser. Kontrollér apparatets forbindelser.

Åbning af afbryder ved overbelastning. Nedsæt belastningen.

Overbelastning.
Undersøg om enheden arbejder under belastende forhold,
såsom ved en højere omgivende lufttemperatur end normalt.

Den tilhørende afbryder udløses. Kortslutning eller  fejl i
jordforbindelse.

Kontrollér de sidste kredsløb for at finde frem til eventuelle fejl i
de forbundne apparater og ledningerne.

Fejl i hjælpefunktionerne. Ret henvendelse til Kundeservice.

Ingen strømtilførsel. Kontrollér strømkredsene.

Høj oliestand. Fjern noget olie for at genoprette den rette oliestand.

Oliemangel. Genopret oliestanden i skålen. Check for lækager.

Oliefiltret tilstoppet. Skift filtret.

Fejl i oliecirkulationspumpen. Ret henvendelse til Kundeservice.

Mangel på kølevæske.
Vent indtil motoren køles ned, undersøg væskestanden i
radiatoren og fyld på om nødvendigt. Check for lækager.

Fejl i vandcirkulationspumpen. Ret henvendelse til Kundeservice.

Forstyrrelse i tilhørende alarm: fejl i sensoren, eltavlen eller
forbindelserne.

Kontrollér forbindelserne mellem sensoren og tavlen. Sørg for at 
sensorens elektriske forbindelser ikke er jordet. Kontrollér
sensoren og erstat den om nødvendigt.

Radiatoren/mellemkøleren er snavsede eller tilstoppede.
Kontrollér om radiatoren/ mellemkøleren er rene. Kontrollér om
luften kan strømme frit igennem, og om der er risiko for 
gencirkulering af luft mellem udgangen og blæserudsugningen.

Forskellige andre mulige årsager. Ret henvendelse til Kundeservice.
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