
Als  een  deel  van  deze  handleiding  niet  wordt  begrepen,  neem  dan  contact  op  met  de  dichtstbijzijnde  

dealer  voor  start-,  bedienings-  en  onderhoudsprocedures.  Neem  voor  professioneel  advies  over  

stroomvereisten  voor  generatorsets  en  gewetensvolle  service  contact  op  met  uw  dichtstbijzijnde  distributeur  

of  dealer.  Als  u  vragen  of  suggesties  heeft,  kunt  u  altijd  contact  met  ons  opnemen.

Dank  u  voor  de  aanschaf  van  deze  hoogwaardige,  vloeistofgekoelde,  door  een  automotor  aangedreven  

generator.  De  generatorset  is  goedgekeurd  voor  gebruik  in  stationaire  toepassingen  op  locaties  die  worden  

bediend  door  een  betrouwbare  elektriciteitsbron.  Lees  deze  handleiding  en  volg  zorgvuldig  alle  procedures  en  

veiligheidsmaatregelen  om  een  goede  werking  van  de  apparatuur  te  garanderen  en  lichamelijk  letsel  te  

voorkomen.  Lees  en  volg  de  sectie  Veiligheidsmaatregelen  en  -instructies  aan  het  begin  van  deze  handleiding.

Bewaar  deze  instructie  a.u.b.

Handleiding

GAZ  15

Lees  deze  instructies  voor  gebruik

ÿ  GAZ  23

Voorwoord



Hoofdstuk  één  Technische  functie

Hoofdstuk  twee  Belangrijke  veiligheidsinstructie

Hoofdstuk  vier  Controleer  voordat  u  begint

.  Specificatie

.  Het  starten  na  langdurig  behoud  van  de  motor

.  Functies  en  definities  van  besturingssysteem

.  Preventieve  maatregelen

.

IV.  Opstarten  

V.  Inspectie  Generatorset  tijdens  bedrijf.

III.  Pre-start  voorbereiding

Hoofdstuk  drie  Behoud  van  de  motor

ÿ.Technische  functie

.  Behoud  van  de  motor  op  lange  termijn

Inhoudsopgave

VI.  Zet  de  generatorset  uit
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en  gebruiksvriendelijke  middelen:

functie  waarschuwt  voor  gevaarlijke  motor-  of  generatoromstandigheden.  Dit  systeem  controleert  en  bewaakt  continu  de  

bedrijfsomstandigheden  van  de  unit  en  schakelt  de  unit  automatisch  uit  om  gevaarlijke  en  kostbare  schade  te  voorkomen.  Het  

systeem  maakt  gebruik  van  een  visueel  bedieningspaneel  dat  kan  worden  ingesteld  op  basis  van  de  behoeften  van  de  gebruiker.

NOMINAAL  VERMOGEN  (KW)

2.  Stil  luchtinlaatsysteem:  extra  grote  luchtinlaatdoorsneden  in  de  behuizing  zorgen  voor  voldoende  luchtstroom  en  

motorinlaat.  Deze  unieke  behuizingsstructuur  leidt  tot  een  aanzienlijke  vermindering  van  het  bedrijfsgeluid.

Item

15

BENZINE

reservoir,  zoals  dat  gebruikt  wordt  voor  grotere  automotoren,  maakt  het  gebruik  van  meer  motorkoelvloeistof  en  een  groter  

oppervlak  van  de  radiateurspoel  mogelijk  om  meer  vloeibare  koelvloeistof  te  gebruiken  om  een  meer  omgevings-  en  stabiele  

motortemperatuur  te  behouden,  zelfs  tijdens  de  heetste  tijden  van  het  jaar  en  de  heetste  klimaten.  Deze  functie  kan  aanzienlijk  

bijdragen  aan  de  levensduur  en  de  bedrijfszekerheid  op  lange  termijn  van  uw

GAZ  15

Volgens  onze  normen  hebben  we  dit  apparaat  op  een  eenvoudige  en  milieuvriendelijke  manier  ontworpen.

5.  Intelligent  Hazard  Control  System:  het  gebruik  van  ons  Intelligent  Hazard  Control  System

I.  Technisch  kenmerk  van  de  enkelvoudige  brandstofgenerator

LPG

1.  Snelheidsregelsysteem:  het  gas  maakt  gebruik  van  een  intern  ontworpen  elektronisch  snelheidsregelsysteem,  waardoor  

het  motortoerental  snel  en  gemakkelijk  kan  worden  aangepast  aan  specifieke  snelheidsbereiken.  Dit  regelsysteem  zorgt  ervoor  

dat  de  motor  soepeler  loopt  en  snel  reageert  op  plotselinge  verhogingen  of  verlagingen  van  het  vereiste  motortoerental.

.  Specificatie

NG

23

4.  Automatische  omschakelfunctie:  deze  eenheden  zijn  automatische  omschakelaars

22

50

Eenheid

20

3.  Groot  vloeistofkoelvloeistofradiatorreservoir:  het  gebruik  van  een  extra  grote  vloeistofkoelvloeistofradiator;

gas  generator.

GAZ  232

17

compatibel  die  automatisch,  zonder  persoonlijke  tussenkomst,  de  generator  start  en  het  benodigde  vermogen  produceert.

16

FREQUENTIE  (HZ)

Deze  gasgenerator  is  multi-fuel  aandrijving  en  maakt  gebruik  van  een  geoptimaliseerde  speciale  multi-fuel  motor.
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3000
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0,8

230

IP23

73.9

BEWAAR  DEZE  INSTRUCTIES  –  Deze  handleiding  bevat  belangrijke  instructies  voor  de  modellen  GAZ-23

ISOLATIE

.  Preventieve  maatregelen

69.5

Enkel

3000

65NOMINALE  STROOMÿAÿ

F

230 /  400

BENZINE

BESCHERMINGSNIVEAU

FASE

SNELHEID  (RPM)

Hoofdstuk  twee:  Belangrijke  veiligheidsinstructie

1.0

2

33

IP23

die  moeten  worden  gevolgd  tijdens  installatie  en  onderhoud  van  de  generator  en  batterijen.

LPG

Koolmonoxide  is  een  reukloos,  kleurloos,  smaakloos,  niet-irriterend  gas  dat  de  dood  kan  veroorzaken  als  het  zelfs  

voor  een  korte  tijd  wordt  ingeademd.  Vermijd  het  inademen  van  uitlaatgassen  bij  werkzaamheden  aan  of  nabij  de  

generatorset.  Gebruik  de  generatorset  nooit  in  een  gebouw.  Gebruik  de  generatorset  nooit  op  een  plaats  waar  

uitlaatgas  naar  binnen  kan  sijpelen  of  via  ramen,  luchtinlaatopeningen  of  andere  openingen  in  een  mogelijk  bewoond  

gebouw  kan  worden  gezogen.

1.  Werking  van  het  generatoraggregaat.  Koolmonoxide  kan  ernstige  misselijkheid,  flauwvallen  of  de  dood  veroorzaken.

32

Drie

F

KRACHTFACTOR

NG

POOL

NOMINALE  VOLTVÿ
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Onderhoud  aan  de  motorverwarming.  Hete  onderdelen  kunnen  licht  persoonlijk  letsel  of  materiële  schade  veroorzaken.

goed  geventileerde  ruimte  uit  de  buurt  van  vonken  producerende  apparatuur  en  buiten  het  bereik  van  kinderen.

2.  Het  brandstofsysteem.  Explosieve  brandstofdampen  kunnen  ernstig  letsel  of  de  dood  veroorzaken.  verdampte  brandstoffen

zijn  zeer  explosief.  Wees  uiterst  voorzichtig  bij  het  hanteren  en  opslaan  van  brandstoffen.  Bewaar  brandstoffen  in  een

3.  Onderhoud  aan  het  uitlaatsysteem.  Hete  onderdelen  kunnen  ernstig  letsel  of  de  dood  veroorzaken.  Raak  hete  

motoronderdelen  niet  aan.  De  onderdelen  van  de  motor  en  het  uitlaatsysteem  worden  tijdens  het  gebruik  extreem  heet.

afstand  tot  het  andere  apparaat.

goede  conditie.

Installeer  de  kachel  voordat  u  deze  op  de  stroom  aansluit.  Het  bedienen  van  de  kachel  vóór  installatie  kan  brandwonden  

en  schade  aan  onderdelen  veroorzaken.  Schakel  de  stroom  naar  de  kachel  uit  en  laat  deze  afkoelen  voordat  u  onderhoud  

aan  de  kachel  of  onderdelen  in  de  buurt  uitvoert.  Houd  de  generator  minimaal  2mÿ6ftÿ

Vul  nooit  brandstof  bij  terwijl  de  motor  draait,  omdat  gemorste  brandstof  kan  ontbranden  bij  contact  met  hete  onderdelen  

of  door  vonken.  Rook  niet  en  laat  geen  vlammen  of  vonken  ontstaan  in  de  buurt  van  bronnen  van  gemorste  brandstof  

of  brandstofdampen.  Houd  de  brandstofleidingen  en  aansluitingen  strak  en  in
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4.  Elektrische  apparatuur  aarden  Gevaarlijke  spanning  kan  ernstig  letsel  of  de  dood  veroorzaken.

OVERDRACHTSCHAKELAAR  IN  OVEREENSTEMMING  MET  DE  CANADESE  ELEKTRISCHE  CODE,  DEEL  I

8.  Bewegende  onderdelen.  Wanneer  de  generatorset  in  bedrijf  is,  draait  de  koelventilator.  Niet  open  doen

Elektrocutie  is  mogelijk  wanneer  elektriciteit  aanwezig  is.  Zorg  ervoor  dat  u  voldoet  aan  alle  toepasselijke  

codes  en  normen.  Aard  de  generatorset,  de  omschakelaar  en  de  bijbehorende  apparatuur  en  elektrische  

circuits  elektrisch.  Schakel  de  hoofdstroomonderbrekers  van  alle  stroombronnen  uit  voordat  u  onderhoud  

aan  de  apparatuur  uitvoert.  Raak  nooit  elektrische  snoeren  of  apparaten  aan  als  u  in  water  of  op  natte  grond  

staat,  omdat  deze  omstandigheden  het  risico  op  elektrocutie  vergroten.  Wanneer  aarding  van  dit  

uitgangswisselstroomcircuit  vereist  is,  gebruik  dan  de  klem  (identificeer  de  klem)  om  dit  circuit  aan  de  behuizing  

te  verbinden.  Aard  de  behuizing  met  een  aardelektrode  in  overeenstemming  met  de  lokale  voorschriften.

10.  ER  IS  EEN  PERMANENTE  GELEIDING  TUSSEN  DE  GENERATOR  (STATORWINDING)  EN

het  onderhoudsdeksel  met  draaiende  generator.  Zet  de  motor  a.u.b.  af  voordat

5.  Gasbrandstof  lekt.  Explosieve  brandstofdampen  kunnen  ernstig  letsel  of  de  dood  veroorzaken.  Brandstoflekkage  

kan  een  explosie  veroorzaken.

DE  LIJST

onderhoud  of  bediening.  Sluit  na  het  starten  het  deksel  zo  snel  mogelijk.

6.  Motorgeluid.  Gevaarlijk  geluid  kan  gehoorverlies  veroorzaken.  Generatorsets  die  niet  zijn  uitgerust  met  

geluidsomhullingen  kunnen  geluidsniveaus  van  meer  dan  105  dBa  produceren  Langdurige  blootstelling  aan  

geluidsniveaus  van  meer  dan  85  dB  kan  permanent  gehoorverlies  veroorzaken.  Draag  gehoorbescherming  in  de  

buurt  van  een  werkende  generatorset

11ÿ  Vergrendel  de  bovenklep  met  de  sleutel  (bewaar  de  sleutel  a.u.b.)  en  geef  geen  kind  of

9.  LET  OP:  SLUIT  VOOR  STANDBY-SERVICE  DE  UITGANG  VAN  DE  GENERATOR  AAN

7.  Kortsluiting.  Gevaarlijke  spanning/stroom  kan  ernstig  letsel  of  de  dood  veroorzaken.  Kortsluiting  kan  lichamelijk  letsel  

en/of  schade  aan  apparatuur  veroorzaken.  Raak  elektrische  verbindingen  niet  aan  met  gereedschap  of  sieraden  

tijdens  het  afstellen  of  repareren.  Verwijder  alle  sieraden  voordat  u  onderhoud  aan  de  apparatuur  uitvoert.  Elektrische  

terugvoer  naar  het  hulpprogramma.  Gevaarlijke  terugvoedingsspanning  kan  ernstig  letsel  of  de  dood  veroorzaken.  

Installeer  een  omschakelaar  in  stand-by  stroominstallaties  om  het  aansluiten  van  stand-by  en  andere  stroombronnen  

te  voorkomen.  Elektrische  terugvoeding  naar  een  elektrisch  systeem  van  een  nutsbedrijf  kan  ernstig  of  dodelijk  letsel  

veroorzaken  bij  personeel  van  het  nutsbedrijf  dat  aan  elektriciteitsleidingen  werkt.
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.  Functies  en  definities  van  besturingssysteem

1.  Besturingssysteem

Brandstof  schakelaarÿ

1.  Bedieningspaneel  2.  

Aan/uit-schakelaar

in  de  UIT-stand  (O  ingedrukt  in  de  modus  omlaag),  zal  het  interne  elektrische  regelcircuit  van  de  unit  geen  elektrische  stroom  krijgen.  

Wanneer  deze  schakelaar  in  de  AAN-stand  (I  in  de  stand  omhoog)  wordt  gezet,  kan  het  besturingssysteem  worden  gestart,  getest  

en  in  bedrijf  worden  gesteld.

5.  Handleiding

3.  Brandstofschakelaar  

4.  Stop

Functie:  Met  de  brandstofschakelaar  kan  de  brandstof  naar  de  motor  stromen  wanneer  deze  in  de  AAN-stand  staat  (I  staat  in  de  

omhoog-stand).  Evenzo  schakelt  de  schakelaar  de  brandstofstroom  naar  de  motor  uit  wanneer  deze  in  de  UIT-stand  (O  omlaag  

gedrukt)  wordt  geplaatst.

7.  Gegevenscontrole

6.  Begin

Aan/uit-schakelaar:

Afhankelijk  van  het  model  generatorunit  kunnen  de  functies  van  de  bedieningsknoppen  aanzienlijk  verschillen.  Raadpleeg  de  

volgende  functies:

bevoegd  personeel.  Als  er  een  probleem  is  met  het  stroomaggregaat,  neem  dan  contact  op  met  de  verkoper.

8.  Gegevenscontrole

Functie:  De  aan/uit-schakelaar  regelt  het  volledige  besturingssysteem  van  de  generatorset.  Als  deze  schakelaar  is
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Drie  fase

GebruikÿAls  zich  een  noodgeval  voordoet,  drukt  u  onmiddellijk  op  de  noodstopschakelaar.  Het  apparaat  stopt  

onmiddellijk  met  werken.  Zodra  de  schakelaar  is  ingedrukt  en  de  noodsituatie  voorbij  is,  draait  u  om  de  generatoreenheid  

opnieuw  te  starten  90  rechtsom  om  omhoog  te  komen  in  de  normale  bedrijfsstand.

Noodstopschakelaar:

Functie:  De  bovenstaande  foto  is  van  de  noodstopschakelaar  en  bevindt  zich  aan  de  voorkant  van  de  generatoreenheid.  

Als  ze  worden  ingedrukt,  worden  alle  generatorregelsystemen  onmiddellijk  uitgeschakeld,  inclusief  de  motor  en  de  

generatorkop.  Deze  noodstopschakelaar  moet  worden  ingedrukt  als  zich  onverwachte  noodsituaties  voordoen.  Door  op  

deze  knop  te  drukken,  kunnen  gevaarlijke  situaties  voor  personen,  huisdieren,  eigendommen,  planten  of  de  

generatoreenheid  zelf  worden  geminimaliseerd.

Enkele  fase

Gebruik:  Start  bij  handmatig  starten  altijd  de  generator  voordat  u  de  stroomonderbreker  in  de  AAN-stand  zet.  Evenzo,  

wanneer  u  handmatig  werkt,  zet  u  de  stroomonderbreker  in  de  UIT-stand  voordat  u  de  generator  uitschakelt.

Zekering:

Functie:  De  stroomonderbreker  regelt  de  AAN/UIT-functies  van  het  elektrische  uitgangsvermogen  van  de  generator.  

Als  deze  schakelaar  omhoog  (AAN)  staat,  wordt  de  elektrische  stroomuitgang  normaal  geproduceerd.  Wanneer  deze  

schakelaar  in  de  onderste  (UIT)-stand  wordt  gezet,  wordt  de  elektrische  stroomuitgang  onderbroken  of  uitgeschakeld.  

Echter,  als  veiligheidsfunctie,  wanneer  deze  schakelaar  in  de  AAN-positie  wordt  geplaatst,  de  productie  van  een  te  

grote  elektrische  belasting  of  een  kortsluiting  als  gevolg  van  een  foutieve  werking,  zal  de  schakelaar  onmiddellijk  en  

automatisch  naar  de  UIT-positie  schakelen  om  bescherm  de  generator  tegen  schade.  Mocht  dit  gebeuren,  schakel  dan  

de  generatorunit  uit  en  verhelp  de  oorzaak  voordat  u  opnieuw  start  en  de  stroomonderbreker  weer  in  de  AAN-stand  zet.

°
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Alle  noodzakelijke  installatie  en  onderhoud  moet  worden  uitgevoerd  door  bevoegd  personeel.

Het  koelwater  moet  het  schone  zachte  water  zijn,  zoals  regen-  en  sneeuwwater.  Wat  betreft  goed

schade  aan  de  motor.  Gebruik  de  volgende  aanbevolen  of  vergelijkbare  motorolie:

•  Plaats  de  trechter  bij  de  motorolie-inlaat,  houd  niet  leunt

Er  zit  geen  koelvloeistof  in  de  motor  als  de  generatorsets  niet  af  fabriek  zijn.  Vul  de  radiator  en  het  reservoir  met  de  

aanbevolen  koelvloeistof  na  installatie  van  de  generatorsets.

radiator.

1.  Motorolie.  Vul,  indien  nodig,  met  de  aanbevolen  viscositeit  en  oliesoort.  Of  het  veroorzaakt

15W/40

Omgevingstemperatuur

•  Controleer  de  oliemeter,  het  oliepeil  moet  bovenaan  in  het  midden  van  de  twee  lijnen  blijven

Vul  de  radiateur  bij  met  de  koelvloeistof,  de  unit  heeft  ongeveer  5  minuten  gedraaid,  giet  de  koelvloeistof  opnieuw  in

"VOL"

Oliekwaliteit  (optioneel)

•  Wanneer  de  nieuwe  unit  voor  het  eerst  wordt  gebruikt,  moet  4L  olie  worden  toegevoegd

Voeg  wat  koelvloeistof  toe  aan  het  reservoir  en  zorg  ervoor  dat  het  peil  in  het  midden  van  “LAAG”  en .  staat

0ÿÿ30ÿ

Vul  alleen  koelvloeistof  in  de  radiateur  in  plaats  van  andere  vloeistoffen  (inclusief  gedestilleerd  water).

-30ÿÿ0ÿ

2.  Koelvloeistof

5W/30  10W/30

water,  bron-  en  leidingwater,  ze  moeten  worden  gekookt  en  gedeponeerd  of  chemisch  worden  verwerkt.  Het  is  

noodzakelijk  om  de  waterontharding  goed  te  doen  voor  sommige  gebieden  die  veel  zout  en  alkali  bevatten.  Anders  zal  

het  veel  kalk  in  de  koelmiddelholte  produceren  en  het  koeleffect  beïnvloeden  en  storingen  veroorzaken.  Als  u  brandstof,  

smeermiddel,  koelvloeistof  en  relatieve  systemen  van  de  generator  niet  goed  gebruikt  of  onderhoudt,  moet  dit  rafelen  

veroorzaken  en  de  levensduur  van  de  machine  verkorten  of  een  storing  veroorzaken.  De  gebruikers  moeten  er  dus  veel  

aandacht  aan  besteden.

Controleer  alle  onderstaande  items  voordat  u  het  voor  de  eerste  keer  uitvoert.

30ÿ  boven

10W/30  15W/40

III.  Voorbereiding  vooraf
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3.  Vloeibaar  propaan  (LP  Vapor)

Het  is  ten  strengste  verboden  om  de  hogedrukleiding  te  verwijderen  tijdens  onderhoud.  U  moet  ervoor  zorgen  

dat  er  geen  lekkage  is  voor  gebruik.  Als  er  geen  speciale  apparatuur  is,  kunt  u  zeepbellen  gebruiken  om  de  

verbindingen  van  de  gasleiding  te  testen.  De  observatietijd  is  niet  minder  dan  1  minuut.

Draai  de  dop  los  om  zowel  de  olie  als  de  koelvloeistof  af  te  tappen.

In  motoren  die  zijn  ingesteld  om  op  vloeibaar  propaan  te  draaien,  controleer  de  brandstoftoevoerdruk,  

een  lager  of  hoger  drukbereik  zal  resulteren  in  uitval  van  de  apparatuur.  Inlaatdruk  1,7  kPa  tot  3,5  kPa,  en  de  

gasleiding  mag  niet  langer  zijn  dan  5  m,  de  binnendiameter  mag  niet  minder  zijn  dan  16  mm.

Volgens  de  verschillende  gasbronnen  van  gebruikers  kan  er  een  verschillende  gasdruk  zijn.  Zorg  eerst  

voor  de  druk.  En  zorg  voor  reserveonderdelen  van  een  reduceerventiel;

Drukventiel

Druk  meter
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VOORZICHTIGHEID.  Na  installatie  is  het  gebruikers  niet  toegestaan  om  de  gassoort  te  wijzigen.  Als  gebruikers  willen

Als  de  generatorset  wordt  gebruikt  voor  stand-by  stroom,  installeer  dan  een  automatische  omschakelaar  (ATS)

volgens  de  verschillende  behoeften  van  gebruikers.  U  moet  het  reduceerventiel  gebruiken  als  de  druk  te  groot  is.  De  

hulpmiddelen  zoals  manometer  zijn  door  de  gebruikers  te  verstrekken.

die  wordt  geleverd  door  JAVAC  om  onbedoelde  onderlinge  verbinding  van  stand-by  en  normaal  te  voorkomen

4.  Aardgas

bevoorradingsbronnen.  Schakel  de  generatorset  uit  voordat  u  onderhoud  aan  de  apparatuur  uitvoert.  Raak  nooit  elektrische  

snoeren  of  apparaten  aan  als  u  in  water  of  op  natte  grond  staat,  omdat  deze

verander  het  gastype  (NG  of  LPG),  neem  dan  contact  op  met  de  dealer.

omstandigheden  verhogen  het  risico  op  elektrocutie.

Controleer  bij  motoren  die  zijn  ingesteld  om  op  aardgas  te  werken  de  brandstofdruk  en  het  debiet,  of  koop  een

Aard  het  apparaat  voordat  u  het  gaat  gebruiken

5.  Elektrische  aansluitingen

drukreduceerventiel  als  uw  brandstoftoevoer  onder  hogere  druk  staat.

Als  u  de  unit  op  benzine  wilt  laten  werken,  vindt  u  hieronder  de  tankdop,  sluit  de  voeding  aan  om  het  brandstofpeil  te  controleren.
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OA

CB

AC230V

Enkele  fase

Sluit  verschillende  belasting  aan:

Enkele  fase

Hoofdlaadbak

Drie  fase

Drie  fase

N/C

T1

GND GND

T2

Machine Translated by Google



NR

TS

AC230V

N/ C

Lift  gaten,

Enkele  fase

Sluit  de  netvoeding  aan  op  het  apparaat  als  u  binnen  ATS .  wilt  gebruiken

Til  de  unit  op  en  vergrendel  de  zwenkwielen

IJzeren  staaf  ga  door  de  gaten  en  gebruik  touw  om  het  apparaat  op  te  tillen

Drie  fase

De  uitlaat  moet  in  dezelfde  richting  staan  als  de  wind.

N2

GND GND

N1
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Sluit  de  positieve  (+)  en  negatieve  (-)  van  de  batterij  aan  op  de  positieve  en  negatieve  kant,  sluit  de  negatieveÿ-ÿ

kabel  als  laatste  aan  bij  het  aansluiten  van  de  batterij.  De  generatorset  start  niet  en  er  kan  schade  aan  de  printplaat  optreden  

als  de  batterij  omgekeerd  wordt  aangesloten.

•  Verwijder  de  rode  dop  van  de  positieve  batterij.  •  

Gebruik  de  multimeter  om  te  controleren  of  de  spanning  van  de  batterij  hoger  is  dan  12,6  V,  laad  de  batterij  op  als  de  

spanning  lager  is  dan  dit.

LET  OP  –  Open  of  vermink  de  batterij  niet.  Van  vrijgekomen  elektrolyt  is  bekend  dat  het  schadelijk  is  voor  de  huid  en  ogen  

en  giftig  is.

Voor  het  eerste  gebruik  dient  u  te  werken  volgens  de  onderstaande  stappen:

LET  OP  –  Gooi  de  batterij  of  batterijen  niet  in  het  vuur.  De  batterij  kan  exploderen.

richting.

1)  Verwijder  horloges,  ringen  of  andere  metalen  voorwerpen,

•  Maak  de  positieve  batterijclip  los.  Plaats  het  volledig  op  de  positieve  pool  en  stel  de

LET  OP  –  Een  batterij  brengt  een  risico  op  elektrische  schokken  en  hoge  kortsluitstroom  met  zich  mee.  Bij  het  werken  

aan  batterijen  moeten  de  volgende  voorzorgsmaatregelen  in  acht  worden  genomen:

•  Bedek  het  met  de  rode  batterij  clip  rubber.

•  Draai  de  moer  op  de  batterijclip  vast.

batterij  en  de  vereiste  voorzorgsmaatregelen.  Houd  onbevoegd  personeel  uit  de  buurt  van  de  batterij.

Vóór  gebruik  kan  het  onderhoudsvrije  beslag,  de  geteste  spanning  ÿ12.6V  direct  worden  gebruikt;  Na  het  eerste  gebruik  

moet  ÿ12.6V  opnieuw  worden  opgeladen  en  vervolgens  worden  gebruikt.

6.  Batterij

Onderhoud  aan  de  batterij  moet  worden  uitgevoerd  door  of  onder  toezicht  staan  van  personeel  dat  bekend  is  met:

Gebruik  bij  het  vervangen  van  batterijen  hetzelfde  nummer  en  het  volgende  type  batterijen:  12V,  Loodzuurbatterij.
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3)  Draag  rubberen  handschoenen  en  laarzen,

•controleer  op  koelvloeistoflekkage

De  noodstopschakelaar,  aan/uit-schakelaar  en  brandstofschakelaar  moeten  open  blijven.  De  lader  moet  ook  in  

laadtoestand  blijven.

7.  Aarding

•  Inspecteer  de  binnen-  en  buitenkant  van  de  radiator  om  er  zeker  van  te  zijn  dat  er  geen  overmatige  vervuiling  of  stof  is.  

•  Controleer  de  reinheid  van  de  radiator  en  zorg  ervoor  dat  er  geen  stof,  vuil  of  vreemde  substanties  zijn.  •  Controleer  de  

slang  om  er  zeker  van  te  zijn  dat  deze  niet  verstopt  is.

5)  Verbinding  verbreken

automatische  modus)

IV.  Opstarten  

1.  Zet  de  noodstopschakelaar  aan  2.  Zet  de  

stroomschakelaar  aan  2

2.  Storingsindicatielampje

Inspecteer  de  volgende  onderdelen  tijdens  het  gebruik.

Aard  de  generatorset.  Sluit  de  aardingsband  aan  op  de  aardklem  van  het  generatoraggregaat.

4.  Schakel  na  10  seconden  de  brandstofschakelaar  in,  druk  op  de  handleiding  5  op  het  bedieningspaneel

V.  inspectie  generatorset  tijdens  bedrijf.

Laat  de  motor  afkoelen  en  verwijder  de  radiateurdop.  loopt  in  de  rubberen  slang  

na  het  lopen  met  hoge  temperaturen,  schakel  de  generator  uit  om  het  probleem  op  te  lossen.

3.  Zet  de  brandstofschakelaar  3 .  aan

1.  Radiateur  (koelvloeistof)

6.  Druk  op  7  of  8,  observeer  de  frequentie,  spanning,  snelheid  en  de  12V  werkspanning  evenals  de  bedrijfstijd.

4)  Leg  geen  gereedschap  of  metalen  onderdelen  op  batterijen,

7.  Nadat  de  unit  is  gestart,  kan  deze  automatisch  worden  gegenereerd  (match  met  ATS  enter)

Controlelijstÿ

2)  Gebruik  gereedschap  met  geïsoleerde  handgrepen,

5.  Druk  op  6,  eenheid  voer  start  in
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Als  de  generator  niet  start,  drukt  u  op  de  noodstopschakelaar.  Draai  met  de  klok  mee  om  omhoog  te  komen.

ÿ  De  uitlaat  van  de  motor  wordt  plotseling  donkergrijs  of  zwart.

Bevestig  na  het  starten  dat  het  normale  elektrische  uitgangsbereik  niet  wordt  overschreden,  omdat  dit  de  

generator  zal  beschadigen.

2.  Tap  de  koelvloeistof  van  de  motor  af

.  Lange  tijd  opslag  van  de  Genset

Als  na  het  herstarten  van  de  generator  het  storingsindicatielampje  rood  brandt,  wordt  de  generator  uitgeschakeld.  

Als  dit  gebeurt,  controleer  dan  de  reden  voor  het  optreden  van  de  storing.  Na  het  verhelpen  van  de  storing  kan  de  

generator  opnieuw  worden  gestart.  Als  het  storingsindicatielampje  uit  blijft,  werkt  de  generator  normaal.

ÿ  Er  komt  een  abnormaal  geluid  uit  de  generator.

Als  de  generatormotor  binnen  het  nominale  vermogensbereik  loopt,

1.  Verwijder  al  het  vuil  van  de  generator,  als  deze  voor  lange  tijd  moet  worden  opgeslagen;

VI.  Zet  de  generatorset  uit

4.  Verwijder  alle  bougies,  vul  ongeveer  30  g  motorolie  in,  draai  de  krukas  ongeveer  20  slagen,

3.  Zorg  ervoor  dat  de  motor  in  goede  technische  staat  is,  houd  het  oppervlak  schoon

3.  Uitlaatkleur.

b)  Als  de  uitlaat  donkergrijs  of  zwart  is  na  60  seconden  of  langer  te  hebben  gelopen,  duidt  dit  op  een  probleem.  Zet  

de  motor  af  totdat  het  probleem  is  verholpen.

ÿ  Het  storingsindicatielampje  brandt.

draai  de  stroomonderbreker  naar  de  "UIT"-stand  en  druk  op  de  reset-toets.  Hierdoor  worden  de  motor  

en  generator  automatisch  uitgeschakeld.

a)  De  uitlaat  zal  kleurloos  zijn.

Mocht  het  nodig  zijn  om  de  generator  uit  te  schakelen,  schakel  dan  eerst  de  elektrische  uitgang  uit  door:

U  dient  de  motor  af  te  zetten  als  de  volgende  omstandigheden  zich  voordoen.

Probeer  na  30  seconden  te  wachten  opnieuw  te  beginnen.  Als  de  generator  niet  kan  worden  gestart,  controleer  dan  

de  generator  zorgvuldig  op  losse  draden,  batterijspanning,  gasstroom  naar  de  leidingen  en  generator,  enz.…

ÿ  Het  motortoerental  jaagt  (inconsequent  op  en  neer  versnellen)

De  generator  heeft  geen  sluitschakelaar  nodig  als  deze  is  aangesloten  op  het  ATS-systeem.

Rode  lamp  zorgt  ervoor  dat  de  operator  de  generator  uitschakelt  en  de  probleemoplossing  uitvoert.

4.  Andere  problemen  die  het  uitschakelen  van  de  generator  vereisen:

Hoofdstuk  drie  Opslag  van  de  generator
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13.  Bewaar  het  op  een  goed  geventileerde,  droge,  schone  en  regenbestendige,  schaduwrijke  plaats  en  uit  de  buurt  van  ontvlambare  

en  explosieve  materialen

10.  Controleer  de  staat  van  de  elektrische  onderdelen:

4.  Voeg  motorolie  toe.

8.  Houd  de  kamer  schoon,  warm,  schaduwrijk  en  de  temperatuur  zou  beter  5-35ÿ  moeten  zijn,  de  beste  relatieve  temperatuur  

zou  beter  moeten  zijn  bij  40-70%ÿ

11.  Voordat  u  de  generator  start,  controleert  u  de  hele  generator,  inclusief  de  moeren  en  schroeven.

7.  Gebruik  beschermingsmaterialen  (zoals  canvas,  waterdichte  doek  of  oliepapier)  om  de  motor  af  te  dekken  om  deze  stofvrij  

te  houden.

3.  Koelvloeistof  bijvullen.

10.  Verwijder  de  verbindingslijn  van  de  positieve  pool  van  de  batterij,  haal  de  batterij  eruit  en  bewaar  de  batterij  op  een  donkere  en  

droge  plaats.  En  laad  hem  elke  drie  maanden  langzaam  op.

6.  Controleer  de  lekkage  van  de  gasleiding.

9.  Controleer  alle  moeren  en  schroeven,  draai  de  losse  vast  en  verzegel  het  aggregaat  terwijl  u  de  algemene  gasinlaatklep  sluit  en  

druk  op  de  noodknop.

12.  Bedek  de  generator  met  de  stofdichte  hoes  en  bewaar  deze  op  een  droge  en  schone  plaats;

5.  Controleer  de  aansluiting  van  de  draden  en  leidingen.

8.  Voeg  smering  toe  aan  alle  noodzakelijke  plaatsen.

11.  Afdichten  met  het  afdichtrubber,  om  te  voorkomen  dat  er  stof  in  de  gasleiding  komt;

7.  Laat  de  motor  draaien  om  te  controleren  of  deze  normaal  is  of  niet.

.  Start  na  lange  tijd  opslag

6.  Voeg  smeerolie  toe  op  elk  smeerpunt.

1.  Verwijder  de  stofdichte  olie  2.  

Verwijder  de  bougie  en  vul  ongeveer  30  g  motorolie  in.

9.  Span  de  riem  van  de  motoroliepomp  aan

en  plaats  vervolgens  de  bougie  terug.

5.  Gebruik  ontwaterende  vaseline  (verwarmen  100-200ÿ)  om  op  het  oppervlak  van  de  contactor  en  ongeverfde  metalen  

oppervlakken  te  vegen.
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Handelsmethoden  voor  item  3:  vervang  de  batterij  of  laad  de  batterij  op

4.  Magneetventiel  kan  niet  goed  aansluiten  (regelen)

3.  Voedingsspanning  is  te  laag,  kan  de  pijpsolenoïde  en  solenoïde  van  niet  openen

1.  Controleer  de  startdynamo  om  te  zien  of  deze  geblokkeerd  is  of  nietÿ

Nummer

4.  Storing  in  het  ontstekingssysteemÿ

2.  Bonding  van  accu  kan  niet  goed  aansluitenÿ

7.  Lagedrukleiding  knikken  (regelen)

1.  Houd  de  handklep  van  de  gasbom  in  de  uit-modus  (open  de  klep)

ÿ.Elektrische  systeemfout

9.  Magneetventiel  schade.

Hanteringsmethode:  gebruik  de  sleutel  om  de  verbinding  zachtjes  te  openen,  als  deze  lekt

5.  Vervang  bobine,  hogedrukdraad,  magneetventiel;

Moeilijk  om  te  starten

7.Spark  plug  isolatie  doorbranden  of  elektrode  kortsluiting;

5.  Brandstofschakelaar  beschadigd  of  niet  in  de  "aan"-stand  gezetÿ

1

5.  Koolstofafzetting  en  aanslag  van  de  bougieÿ

3.  Controleer  de  spanning  van  de  accu  om  te  zien  of  deze  lager  is  dan  12.4vÿ

promptÿ

de  drukregelaar

3.  Startdynamofoutÿ

2.  Controleer  de  ontsteking,  je  kunt  de  hoogspanningskabel  eruit  trekken  en  een  vonk  aanzetten

8.  Oliefilter  is  te  vuil  (schoon)

bewijs  dat  de  onderdelen  van  voorheen  in  orde  zijn,  gebruik  dezelfde  manier  om  één  voor  één  te  controlerenÿ

1.  Accu  met  onvoldoende  stroomÿ

Behandelingsmethode:

2.  Drukregelaar  of  magneetventiel  beschadigdÿ(vervangen)

6.  Verstopping  in  de  hogedrukleidingÿ

8.  Bobine  was  doorgebrandÿ

Fout  beoordelen  en  elimineren

ÿÿFout  in  het  gastoevoersysteemÿ

9.  Controleer  de  LPG-druk  om  te  zien  of  deze  normaal  is  of  niet.

stekker,  zet  ze  op  de  motor,  om  te  zien  of  het  vonkt  of  nietÿ

6.  Onjuiste  speling  van  de  bougieÿ

Schuld

4.  Vervang  of  onderhoud  de  bougieÿ

Hoofdstuk  vier:  Motorstoring  en  probleemoplossing

.  Veelvoorkomende  fouten  en  reparatiemethoden  van  de  motor

Machine Translated by Google



5.  Controleer  de  schroef  van  de  drukregelklep  om  te  zien  of  deze  losraakt

4.  Drukregelaar  kan  niet  normaal  werken,  repareren  of  vervangen!

2.  Snelheidssignaal  is  niet  correctÿ

2.  Controleer  de  spanschroef  van  de  mixer  om  te  zien  of  deze  los  of

5.  Cilinder  blaast  voorbijÿ

1.  Drukregelaarafdichtingen  kunnen  niet  goed  worden  bevestigd  (opnieuw  sluiten)

1.  Het  bovenste  dode  punt  signaal  van  cilinder  één  is  niet  correctÿ

het  lekt  of  niet

Eliminatiemethode:  controleer  de  cilinderdop  van  de  schroef,  vervang  indien  nodig  de  

cilinderdopafdichting  en  controleer  de  rand  van  de  cilindermantel  op  het  hoogteverschil  met  het  

oppervlak  van  de  unit

stabiel  werken;

niet,  controleer  alle  aansluitingen  van  de  gasinlaatleiding  en  de  mixer  om  te  zien  of

4.  Controleer  de  LPGÿNG-druk  om  te  zien  of  deze  normaal  is  of  nietÿ

motor  kan  niet

Eliminatiemethode:  controleer  of  vervang  de  sensor

3.  Controleer  de  vaste  bout  van  de  snelheidsmotor  om  te  zien  of  deze  losraakt  of  niet.

3

of  niet;

6.  Controleer  het  oppervlak  van  de  LPG-tank  om  te  zien  of  het  bevroren  is  of  niet.

onstabiel

3.  Temperatuur  van  drukvermindering  is  te  laagÿ

2
stationair  draaien
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16.  Instabiliteit  van  de  spanningsuitgangÿ  (aanpassen  of  wijzigen)

2.  GND  kan  geen  goede  verbinding  makenÿ  (regelen)

of  het  nu  geblokkeerd  is  of  nietÿ

Behandelingsmethode  van  3,  4,  5

traceren,  als  die  er  is,  vervang  dan  de  bougie

genoeg  kracht,

het  luchtfilter)

1.  Lagedrukleiding  geknikt  of  te  lang  vastgezet

5.  Luchtfilter  is  te  vuil  of  lek  ÿ  (controleren  of  reinigen)

verbinding,  gebruik  de  handen  om  de  schaal  van  het  reductiemiddel  aan  te  raken,  als  de  watercyclus;

de  NG  neemt  toe

7.  Hogedrukleiding  verstopt  of  niet  in  vormÿ  (vegen  of  opruimen)

4.  Drukreduceerventiel  lagedrukkamer  lekt  of  membraan  kapot,  reparatie

13.  Controleer  het  gas  om  te  zien  of  het  aan  de  norm  voldoetÿ

consumptie  van

6.  Onder  druk  van  de  cilinderÿ  (controleer  de  afstelklep  en  controleer  of

3.  Waterkringloop  van  drukregelaar  komt  ijsblok  tevoorschijnÿ

2.  Ontstekingssysteem  met  onvoldoende  ontstekingsvermogenÿ

2ÿGebruik  de  multimeterÿXKÿGEARÿ  test  de  weerstand  van  de  hoogspanning

11.  Controleer  de  gasdruk,  stroom  om  te  zien  of  deze  in  de  juiste  staat  is!

Plotselinge  stop  1.  Veiligheidsschijf  is  doorgebrandÿ(vervangen)

Motor  met  niet4

15.  Luchtfilter,  uitlaatsysteem  vastgelopen,  (luchtfilter  en  uitlaatpijp  reinigen) ÿ

9.  Mixer  is  niet  goed  afgeslotenÿ(vervangen)

1  (Trek  de  bougie  eruit,  observeer  de  bovenkant  van  de  paal  om  te  zien  of  deze  is  verbrand)

6.  Magneetklepfout  geslotenÿ

of  vervangen  (regelen  of  vervangen)

5.  Sommige  cilinders  missen  de  ontstekingÿ

8.  Vuil  of  lekkage  die  het  vacuümniveau  verandertÿ  (revisie  of  reiniging)

kan  niet  soepel  werken,  het  zal  warm  zijn,  of  controleer  de  waterweg  om  te  zien

5

(Behandelingsmethode:  de  waterkringloop  wissen)

vervang  de  pakkingring)

4.  Hoogspanning  en  bougie  is  niet  goed  aangeslotenÿ

14.  Drukregelaar  kan  niet  genoeg  warmte  bieden,  controleer  de  inlaat-/uitlaatleiding

7.  Storing  in  noodstopschakelaarÿ

10.  Het  gezamenlijke  deel  van  de  mixer  en  de  gasklep  lekt  (regelen)

lijn,  als  de  verbinding  wordt  verbroken,  verander  dan  de  hoogspanningslijn

stroom,  tuimelen,  3.  Hoogspanningslijn  en  FBT  zijn  niet  goed  aangeslotenÿ

12.  Controleer  of  het  gas  aan  de  norm  voldoetÿ
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2.  Te  veel  motorbelasting

3.  Motorolie  is  niet  genoeg  of  te  veel

1.  Kijk  rond  om  te  zien  of  het  ventileert  of  niet

4.  De  opening  tussen  zuigerpen  en  pengat  is  te  groot,  het  geluid  is  licht  maar  tand,

1.  Ontstekingstijd  is  te  vroeg  waardoor  ontploffing  ontstaatÿ

5.  De  opening  tussen  hoofdlager  en  drijfstanglager  is  te  groot,  kan

reguleringskloof

6

6.  Oliemarkering  is  niet  correct  (olieviscositeit  is  te  hoog)

Handelsmethoden  voor  item  8  en  9:  het  tandwiel  vervangen

3.  De  opening  tussen  de  zuiger  en  de  cilinder  is  te  groot,  het  klopt  bij  het  starten  van  de

rommelgeluid  of  ritme  dat  rond  de  cilinderdop  klopt

5.  Blokkering  in  de  oliekoeler,  klep  van  de  olietemperatuurregelaar  geopend,  de

Handelsmethode:  vervang  de  oliepomp

4.  Beschadiging  of  blokkering  in  de  ontlastklep  of  de  drukstabilisatorveer

Handelsmethoden  voor  item  3,  4  en  5:  vervang  de  reserveonderdelen

9.  Wanneer  de  snelheid  lager  is  vanwege  een  te  grote  slijtage  van  de  tandwielspleet,  is  dat:

temperen

6.  De  eindspeling  van  de  krukas  is  te  groot,  kan  de  crashes  horen  bij  stationair  draaien

4.  Down  uitlaat  is  te  veel

genoeg

wanneer  de  motor  2.  Ontstekingstijd  is  te  laat  waardoor  uitlaatpijp  ontploffing  of  mixer

hoor  de  reserveonderdelen  kloppen  wanneer  het  motortoerental  lager  is,  het  klinkt

Elimineer  methode:  controleer  de  zuiger  en  klep  om  te  zien  of  ze  treffers  zijn  of

7

te  hoog

Abnormaal  geluid

motorolie  is  niet

de  motorolie  is

8.  Wanneer  de  zuiger  de  cilinder  raakt,  kan  die  het  kloppen  van  metaal  horen

vooral  duidelijker  bij  stationair  draaienÿ

druk  van

5.  Blokkering  of  lekkage  in  de  olieleiding

temperatuur  is  niet  goed,  Shell  wordt  geblokkeerd  door  het  vuil

motor,  en  lichter  als  warmte  van  de  motorÿ

Handelsmethoden  voor  Item  3,  4,  5,  6  en  7:  vervang  de  onderdelen,  verzeker  de

Temperatuur  van

3.  Verstopping  in  de  oliezeef  of  het  oliefilter

Handelsmethode:  olie  toevoegen  tot  het  geselecteerde  niveau

Handelsmethoden  voor  item  4:  vervang  de  pakkingring  of  de  cilindervoering

7.  Klepveer  breekt  af,  klepspeling  overmatige  opening,  die  de  kan  horen

Handelsmethoden  voor  item  1  en  2:  pas  de  ontstekingstijd  van  de  distributeur  aan

kan  de  klopjes  in  de  versnellingskamer  horen

2.  Beschadiging  van  het  tandwiel  van  de  oliepomp

8 1.  Niet  genoeg  olie  in  de  oliepan

crasht  rond  de  cilinderdop

zwaar  en  sterk

is  in  bedrijf

niet,  controleer  dan  het  distributietandwielmerk
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1.  Startmotor  loopt  nietStartfout

valt  te  veel

indicatie

De  temperatuur  1.  Waterthermometer  of  sensorstekker  werken  niet

6  (Hoge  druk  kan  niet  normaal  werken)

Uitlaat  met

1.  Stroomonderbreker  niet  open;

Uitlaat  met

2ÿVuile  luchtfilterÿÿreinig  de  luchtfilterkernÿ

maar  geen  stroom

Is  te  hoog

2  (Vervang  of  reinig  de  pakkingring)

2  (Uitlaatklep  is  niet  volledig  afdichtend,  polijst  de  klep)

Nummer

Preventiemethode  (Pas  de  schroef  van  de  klep  aan)

Reden  &  probleemoplossing

12

3  (Ontstekingstijd  te  vroeg,  ontstekingstijdstip  aanpassen)

13

1.  Controleer  of  de  batterij  beschadigd  is;

2.  De  starter  draait  stationair  en  begint  zwak

10

14

Generator  heeft

van  koelwater

of  het  is  veranderd

zwarte  rook

3  (Onjuiste  klepspeling  (repareren  en  afstellen)

1

2.  Watertekort  (water  toevoegen)

3  (Revisie  of  vervang  zuiger  en  cilinderblok)

explosief  geluid

Storingssymptomen

Generator

4  (De  bougie  kan  niet  normaal  werken)

Uitlaat  met

2.  Zekering  kapot;

3.  Het  is  moeilijk  voor  de  uitrusting  om  terug  te  keren

11

1)  Gasleiding  vastgelopen  (controleer  en  reinig  de  leiding)

stroom  indicatie

Project4ÿ5ÿ6  verwerkingsmethode:  vervang  de  gerelateerde  accessoires

2.  AC-uitgang  is  slecht  aangesloten;  ÿControleren,  opknappenÿ

1  (Carburateur  vlotter  oliepeil  is  te  hoog,  stel  de  vlotter  af)

Uitlaat  met

15

1ÿControleer  het  luchtfilter  om  te  zien  of  het  geblokkeerd  of  onbelemmerd  is

2

3.  Motorbelasting  indien  te  veel

1  (Voorverwarmen  van  de  motor  is  niet  genoeg)

3ÿOntsteek  te  laat,  pas  het  ontstekingstijdstip  aan

4.  Kijk  rond  om  te  zien  of  het  ventileert  of  niet

2  (Water  in  de  cilinder,  revisie  van  de  motorcilinder)

Laadsnelheid:

zonder  kracht

9

5  (Hoogspanningslijn  kan  niet  normaal  werken)

witte  rook

(Controleren,  vervangen)

Preventiemethode:  controleer  de  lijnen  van  de  batterijspanning  en  zorg  ervoor  dat

Methode  verwijderen:  controleren  en  vervangen

1  (Controleer  de  motorolie,  of  het  te  veel  is,  giet  overtollige  olie  weg)

opvlammen  en

3.  Controleer  de  AVR  en  zijn  zekering;

2  (Drukregelklep  kan  niet  normaal  werken)

blauwe  rook

.  Veelvoorkomende  fouten  en  reparatiemethoden  van  generator
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•  Vervang  de  verdachte  onderdelen  door  een  nieuw  en  hetzelfde  exemplaar  en  observeer  de  werking.

•  Als  de  storing  opnieuw  optreedt,  controleer  dan  de  beschadigde  onderdelen  en  gebruik  het  nieuwe  en  hetzelfde  onderdeel  om  het  te  vervangen.

•  Een  uitgebreide  check  en  de  focus  op  één  onderdeel  of  één  doel.

5.  Beschadiging  van  rotorlager;  ÿVervang  lagerÿ  6.  Radiator  

verstopt  of  beschadigd;  ÿReinig  of  vervang  radiatorÿ  7.  Kortsluiting  van  

statorwikkeling;  ÿControleer  bedradingÿ  8.  Wrijven  van  stator  en  rotor  ÿControleer,  

stel  afstand  afÿ

1.  Gebrek  aan  koelvloeistof  of  leiding  verstopt;  ÿVoeg  koelvloeistof  toe  of  maak  de  leiding  schoonÿ

2.  Motorgasklep  versleten;

4

4.  Controleer  de  koolborstel;

Wanneer  de  generatorsets  niet  kunnen  starten,  werkt  de  motor  niet  normaal.  Gelieve  één  voor  één  aan  te  vinken  als:

•  Signaal  snelheidssensor  normaal  of  niet.

oververhitting

5.  Te  veel  olie;

•  Ingangs-  en  drukreduceergasmagneetklep  goed  geopend  of  niet.

4.  Te  veel  motorolie;  ÿVerwijder  de  onnodige  motorolieÿ

4.  Er  is  een  vonk-  of  cilinderdraad  beschadigd;

•  Als  u  wordt  geconfronteerd  met  een  uitgebreide  fout,  verklein  dan  de  zinkende  reikwijdte  en  gebruik  vervolgens  de  vervanging

2.  Thermostaat  gesloten  of  beschadigd;

Onvoldoende  vermogen

•  Accuspanning,  werkspanning.

•  Als  de  storing  is  verdwenen,  plaatst  u  de  verdachte  onderdelen  terug,  start  u  de  motor  en  observeert  u  deze.

uitvoer

•  Controleer  of  de  unit  gevuld  is  met  motorolie  of  niet.

2.  Onderdelen  vervangen  inspecteren

1.  Abnormale  gasdruk;  ÿdruk  aanpassenÿ

de  volgende  methoden:

3

6.  Zuigerveer  versleten;

•  Uitlaatgas  observeren  (geur,  kleur,  geluid,  gevoel).

•  Controleer  of  de  unit  met  voldoende  koelvloeistof  is  gevuld  of  niet.

methode  om  te  controleren.

uitvoer

Generator

•  Hoogspanning  normaal  of  niet  (bougie).

1.  Basiscontrole:

1.  Eenvoudige  controle

3.  Luchtfilter  verstopt;

3.  Waterpomp  versleten  of  beschadigd;  ÿReinig  of  vervang  pompÿ

•  Voldoende  gasopslag,  magneetventiel  gasfles  open  of  niet.

IV.  Probleemoplossen

.  Belangrijkste  veelvoorkomende  fouten  en  verwijderingsmethoden  van  Genset

Kan  de  generator  niet  starten:
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•  Controleer  of  de  batterij  voldoende  is  opgeladen  of  niet.

Repareer  of  vervang  het  verdachte  item  volgens  de  bovenstaande  controlemethode.  Als  het  probleem  nog  steeds  bestaat

•  Controle  van  de  ontsteking:  gebruik  een  multimeter  om  de  contactdoosspanning  te  testen,  die  12V  moet  zijn

2.  Controlemethode:

onopgelost,  neem  dan  contact  op  met  ons  plaatselijk  agentschap.

•  Controleer  of  de  stroomindicator  wel  of  niet  oplicht.

bougie  ontlaadt  naar  de  grond  of  niet,  als  er  een  vonk  is,  dan  zijn  de  bougies  beschadigd.

Of  draai  aan  de  overgangsmoer  om  het  leidinggebied  aan  te  passen.

corresponderende  posities

•  Controle  van  de  gasstroom:  wanneer  de  gasstroom  te  groot  is,  buigt  u  de  gasleiding,  zodat  de  gasstroom  wordt  verminderd.

de  batterij  met  heeft  stroom;  als  de  spanning  lager  is  dan  12,6  V,  kan  de  batterij  de  startmotor  niet  aandrijven.

Test  de  eerste  twee

snelheidsmotor  moet  aanzienlijk  draaien  om  de  gasklep  te  openen.

•  Accuspanningstest:  gebruik  een  multimeter  om  de  accuspanning  te  testen,  de  spanning  is  12,6  V,  wat  betekent:

•  Toerentalmotor  controleren:  wanneer  de  generator  begint  te  werken,  wordt  de  hoofdas  van  de

3-5  mm,  start  de  startmotor,  dan  zal  er  een  vonk  zijn  als  deze  wordt  aangestoken.

•  Controleer  de  netingang  bij  het  automatisch  starten  van  het  apparaat.

•  Bougiecontrole:  sluit  de  bougie  aan  op  land,  start  de  startmotor,  kijk  of  de

3.  Oplossen  methode:

•  Controleer  of  de  gasklep  open  is  of  niet,  al  dan  niet  met  de  geschikte  gastoevoer.

•  Cilinderdraadcontrole:  controleer  het  zoals  op  de  onderstaande  afbeelding,  de  opening  tussen  de  geleider  en  de  motor  is:
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2.  Meetmethode:

•  Gebruik  de  multimeter  200V  DC  om  de  spanning  van  de  koolborstel  te  meten.

•  Observeer  of  de  gasklep  geëxtrudeerd  is  of  niet.

•  Controleer  of  de  batterij  voldoende  spanning  heeft  (Voltage>12V).

3.  Oplosmethode:

1.  Basiscontrole:

•  Controleer  of  de  gasdruk  normaal  is  of  niet.

•  Gebruik  de  multimeter  Ohm-niveau,  meet  de  twee  verbindingen  van  de  snelheidssensor,  er  moet  zijn

•  Sluit  de  spanningsregelaar  en  batterij  aan,  controleer  of  de  regelaar  en  de  batterij  hebben

•  Controleer  of  de  spanningsingang  en  uitgangsdraad  met  kortsluiting  te  maken  hebben.

1.  Algemene  controle:

•  Open  de  brandstofschakelaar,  kijk  of  er  een  stem  "da"  uit  de  magneetklep  komt.

•  Controleer  of  de  snelheidssensor  los  of  beschadigd  is.

•  Controleer  of  de  elektrische  snelheidsregeling  een  12v  DC-voedingsingang  heeft.

•  Als  de  generator  normaal  werkt,  moet  de  koolborstel  ongeveer  70V  spanning  hebben.

•  Controleer  of  de  brandstofleiding  is  geëxtrudeerd  of  verstopt.

•  wanneer  de  spanningsregelaar  input  heeft  maar  geen  output,  kunnen  er  drie  mogelijke  beveiligingen  zijn  (output)

•  Gebruik  de  multimeter  20V  DC  om  de  spanning  van  de  batterij,  de  ingang  van  de  spanningsregelaar  en  te  meten

2.  Meetmethode:

•  Sluit  een  drukmeter  aan  op  de  toevoerleiding,  open  de  gasklep,  let  op  de  gegevens  over  de  druk

Problemen  oplossen  van  geen  vermogen

Generator  jacht  eliminatie:

•  Controleer  of  de  snelheidsmotor  geblokkeerd  is  of  niet.

bescherming  tegen  kortsluiting,  bescherming  tegen  verlies  van  bemonstering,  bescherming  tegen  secundaire  wikkeling).  We  moeten  

de  positieve  stroom  afsnijden,  de  regelaar  opnieuw  aansluiten  wanneer  de  regelaar  ontlaadt.  De  gemeenschappelijke  beschermingstijd  is:

90  seconden,  maar  onder  abnormale  omstandigheden  duurt  het  ongeveer  1  uur.

Na  het  starten  van  de  generator  is  er  te  veel  regelmatige  patroontrilling,  hoofdas  van  snelheidsmotor;

Na  het  starten  van  de  generator  is  er  geen  vermogen  onder  de  juiste  snelheid  en  frequentie,  alstublieft

natuurlijk  roteren,  wat  op  generatorjacht  betekent  (frequentiefluctuatie>2Hz).  Het  geproduceerde  vermogen:

voer  de  volgende  stappen  uit  om  problemen  te  controleren  en  op  te  lossen:

weerstand.

dezelfde  ingangsspanning.

terwijl  jagen  het  gebruik  van  elektriciteit  niet  zal  beïnvloeden  (behalve  de  zeer  nauwkeurige  apparatuur  die  hoge  eisen  stelt)

gage.

koolborstel.

kwaliteit  van  de  elektriciteitsfrequentie).  Toch  moet  het  snel  worden  aangepast  en  gerepareerd.
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