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1.1 Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení tohoto
generátoru!

Tato  příručka  je  nedílnou  součástí  zakoupeného
generátoru  a  poskytuje  užitečné  pokyny  pro  správnou
obsluhu a údržbu. Pro dosažení své vlastní bezpečnosti a
bezpečnosti  osob  zapojených  do  použití  generátoru  je
nutno  si  přečíst  uvedené  pokyny  a  vždy  se  obrátit  na
výrobce v případě jakékoliv  pochyby z  důvodu absence
nebo obtížné interpretace pokynů.

Tato  příručka  nijak  NENAHRAZUJE  místní  zákony  a
směrnice.  Vždy  se řiďte a dodržujte zákony a směrnice
platné v místě použití generátorové jednotky.

• Tato příručka musí vždy doprovázet vlastní generátor
po celou dobu jeho provozní životnosti.
• "Původní návod" je sepsán v ITALŠTINĚ.
• Každý jiný jazyk je “překladem původního návodu” v
souladu s předpisem evropské směrnice 2006/42/CE.
• Všechna práva na rozmnožování tohoto manuálu jsou
vyhrazena výrobci.
• Popisy  a  ilustrace  v  této  příručce  nejsou  závazné.
Výrobce  si  vyhrazuje  právo  na  provádění  změn  podle
vlastního uvážení a bez předchozího upozornění, pokud to
uzná za nezbytné.
• Tato příručka se nesmí kopírovat  nebo poskytnout  k
nahlédnutí  třetím  stranám  bez  písemného  souhlasu
výrobce.

1.2 Symboly
Následující  symboly  a  styly  textu  uvedené  níže  se
používají  v  příručce  k  poskytování  informací  o
následujícím:

NEBEZPEČÍ

Označuje  situaci  hrozícího
nebezpečí,  v  důsledku  které  by  v
případě, že jí není zamezeno, mohlo
dojít k vážnému poranění.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou
situaci,  v  důsledku  které  by  v
případě, že jí není zamezeno, mohlo
dojít k vážnému poranění.

POZOR

Označuje potenciálně nebezpečnou
situaci,  v  důsledku  které  by  v
případě,  že  jí  není  zamezeno,  k
mírnému  nebo  středně  těžkému
poranění.

POZNÁMKA

Udává  povinnost  jednat  nebo  se
chovat  zvláštním  způsobem  za
účelem bezpečné obsluhy stroje.

1.3 Účel návodu a jeho 
uchování

V souladu s tím,  co je uvedeno ve směrnici  o strojních
zařízeních 2006/42/CE tato příručka poskytuje informace o
bezpečnosti  a  fázích  provozního  života  generátoru
(přepravy, instalace, použití, údržby, likvidace). 

• Je třeba si  pozorně přečíst  a pochopit  tuto příručku,
než budete operativně do generátoru zasahovat, nebo na
něm  budete  provádět  zásahy  spojené  se  seřizováním
a/nebo údržbou.
• V případě, že vám při  studiu této příručky vyvstanou
jakékoliv pochybnosti, vždy se před provedením jakékoliv
operace obraťte na výrobce.
• Pro  vyřešení  jakéhokoliv  problému,  který  by  mohl
vzniknout  během  provozního  života  generátoru,  a  o
kterém není  pojednáno v  této  příručce,  v  co nejkratším
čase, vám doporučujeme obrátit se na odborné pracovníky
výrobce.
• Výrobce  odmítá  nést  zodpovědnost  spojenou  s
nedodržením pokynů uvedených v této příručce.
• Uchovejte tuto příručku a všechny přiložené publikace
na  bezpečném  místě  přístupném  a  známém  všem
uživatelům generátoru.

1.4 Osoby, kterým je určena 
tato příručka a 
kvalifikace personálu

Generátor  byl  navržen  k  použití  personálem kvalifikovaným
pro použití a údržbu, a právě těmto osobám je určen obsah
této příručky.

Pracovníci musí mít odpovídající technickou průpravu a musí
umět  pracovat  s  běžnými  nástroji:  francouzské  klíče,
šroubováky atd. 
Personál je povinen si přečíst a pochopit celou tuto
příručku.  Pracovník  obsluhy  musí  znát  funkci
generátoru,  musí  být  schopen  plnit  pokyny  pro
obsluhu  uvedené  v  příručce  a  být  při  obsluze
generátoru maximálně opatrní. 
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Kromě  nebezpečí  vyplývajících  z  použití  zařízení
napájeného  elektrickým  proudem  je  nutno  vzít  v
úvahu nebezpečí týkající se výbušných a hořlavých
látek (palivo a mazací oleje) částí v pohybu, spalin,
horkých částí  a odpadních produktů,  se kterými je
možno přijít  do kontaktu  (např.  vyčerpaná maziva,
chladiva atd.) .

1.5 Technická asistenční 
služba a náhradní díly

Aby byla uživatelům zajištěna poprodejní asistence
k zakoupenému generátoru a také jejich průběžná
informovanost o portfoliu produktů a řešení, výrobce
poskytuje následující služby na  internetu.

A) Technická asistenční služba a náhradní
díly

Technická platforma,  která  umožňuje  obrátit  se  na
kvalifikované  pracovníky  za  účelem  získání
asistence a náhradních dílů.

http://www.pramacparts.com

B) Obchodní oblast a produkty.

Hlavní sekce produktů a řešení, ze které je možné
získat  kontakty  na  obchodní  organizaci  a  prodejní
síť.

http://www.pramac.com
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2.1 Identifikace generátoru
Generátor je identifikován příslušným identifikačním
štítkem  (1)  odpovídajícím  požadavkům  směrnice
2006/42/ES připevněném ke kovovému rámu. 

UPOZORNĚNÍ

Je  přísně  zakázáno  snímat
identifikační štítek (1) z generátoru
nebo měnit či mazat údaje na štítku
uvedené.

POZNÁMKA

Identifikační  štítek  (1)  je  vyroben
tak,  aby  byla  zajištěna  jeho
trvanlivost  v  čase.  Doporučuje  se
nicméně  pro  jistotu  zaznamenat  si
údaje uvedené na štítku a pečlivě je
uchovat.  V  případě  nutnosti  štítek
vyměnit se obraťte na výrobce.

OPENSET

SOUNDPROOF

Symbol “CE” (2) nemusí být na štítku uveden. Další
podrobnosti  jsou  uvedeny  v  následující  odstavci
"certifikace generátoru".

Generátor  je  identifikován  jednoznačně  podle
modelu (3),  kódu stroje (4),  čísla série (5)  a roku

výroby (6).

POZNÁMKA

Údaje na štítku o modelu (3),  kódu
stroje (4), sériovém čísle (5) a roku
výroby  (6),  je  možno  si  vyžádat  v
případě  potřeby  technické
asistence.  Štítek  uvádí  také
hmotnost  (7)  generátoru  včetně
náplní  okruhů  (olej,  chladivo  atd.)
bez paliva. Tuto informaci si zjistěte
před tím, než přistoupíte ke zvedání.

2.2 Certifikace generátoru
Generátory  prodejné  v  Evropské  unii  doprovází
příslušné  prohlášení  o  shodě  CE,  příloha  IIA,
evropské  směrnice  2006/42/CE.  V  tomto  případě
identifikační  štítek  obsahuje  symbol  “CE” (viz
odstavec “identifikace generátoru”).

2  POPIS A TECHNICKÉ ÚDAJE 7
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Generátory nespadající do výše popsané kategorie
jsou  vyrobeny  v  souladu  s  technickými  normami
harmonizovanými s evropskou směrnici 2006/42/CE,
ale  nejsou doprovázeny prohlášením CE o shodě; v
tomto případě identifikační štítek neobsahuje symbol
“CE” (viz odstavec “identifikace generátoru”).

2.3 Prohlášení o shodě CE
Prohlášení  CE  o  shodě  je  uvedena  v  příloze  k
tomuto návodu k obsluze.

2.4 Popis generátoru
Odstavec  uvádí  hlavní  komponenty  generátoru
dodávané  obvykle  jako  standard.  Mohou  být
instalovány  přídavné  komponenty  nazývané
“doplňky”.

Generátor je vybaven různými dieselovými motory a
jmenovitým výkonem v závislosti na modelu.

Dalším rozdílem je možnost vybrat si mezi modely
typu OPEN SET nebo SOUNDPROOF. Generátor

typu  OPEN SET se skládá z nosné základny, nad
níž  jsou  namontovány  hlavní  komponenty  (motor,
alternátor, ovládací panel, atd..).

Generátor  typu  SOUNDPROOF,  postaven  se

stejnými  kritérii  typu  OPEN SET,  je  doplněn
zvukotěsnými panely, které zcela obklopují všechny
hlavní  komponenty  namontované  na  nosné
základně.

OPEN SET

SOUNDPROOF

POZNÁMKA

Oba  modely  musí  být  nainstalovány
vyškoleným  a  kvalifikovaným
personálem.  Zejména  modely  OPEN
SET  instalovány  v  rámci  Evropské
unie,  musí  být  umístěny  na
bezpečném místě a přístupné pouze
vyškoleným  a  kvalifikovaným
pracovníkům, jakož i řádně chráněny
před přímým vlivem počasí.

# Komponent

1 Základna

2 Motor

3 Tlumič

4 Vzduchový filtr

5 Chladič

6 Ovládací panel

7 Zapojení obslužných zařízení

8 Alternátor

9 Zvukově izolační panely

10 Dveře

8 2  POPIS A TECHNICKÉ ÚDAJE



GSW
2.5 Technické údaje
2.5.1 Obrysové rozměry
Uvedené obrysové rozměry se vztahují k modelům
vyjmenovaným v tabulce.

OPEN SET

Celkové rozměry konzultujte v údajích uvedených v
přiloženém technickém výkresu pro instalaci.
Hmotnost a hodnotu emisí hluku (měřeno v souladu
s  odkazovou  normou  ISO8528-10)  najdete  na
typovém štítku stroje.

SOUNDPROOF

Celkové  rozměry najdete  v  údajích  uvedených  v
přiloženém technickém výkresu pro instalaci.
Hmotnost a hodnotu emisí hluku (měřeno v souladu
s  odkazovou  normou  ISO8528-10)  najdete  na
typovém štítku stroje.

SOUNDPROOF VYSOKOKAPACITNÍ NÁDRŽ

Celkové  rozměry najdete  v  údajích  uvedených  v
přiloženém technickém výkresu pro instalaci.
Hmotnost a hodnotu emisí hluku (měřeno v souladu
s  odkazovou  normou  ISO8528-10)  konzultujte  na
typovém štítku stroje.

2  POPIS A TECHNICKÉ ÚDAJE 9
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3.1 Předpokládané použití
Generátory,  které  jsou  popsány  v  této  příručce,  byly
navrženy a sestrojeny pro  profesionální použití, s cílem
dodávat  elektrickou  energii  prostřednictvím  spalovacího
motoru  elektrickému  generátoru.  Tyto  generátory  jsou
vhodné pouze pro použití na souši, jak v hale i venku, v
mezích  oblasti  životního prostředí  a  podmínek instalace
předpokládaných výrobcem.

Generátor  by  měl  být  vždy  umístěn  podle  pokynů  v
montážním výkresu dodaném výrobcem.

Jakékoli  jiné  použití  je  přísně  zakázáno  a  může
představovat riziko pro bezpečnost uživatele a poškození
generátoru.

Generátor je vyroben v souladu s evropskými směrnicemi
uvedenými níže:

- 2006/42/CEE Směrnice o strojních zařízeních.

- 2006/95/CE Směrnice o nízkém napětí.

- 2004/108/CE Směrnice o elektromagnetické 
kompatibilitě.

- 2000/14/CE Směrnice  emise  hluku  zařízení
určených k použití ve venkovním
prostoru.

Pro  podporu  konstrukce  mohly  být  aplikovány  evropské
normy harmonizované se směrnicemi a/nebo mezinárodní
produktové normy, z nichž se uvádí jmenovitě:

- UNI EN 12601 Generátory  poháněné
spalovacími  motory  -
Bezpečnost.

- ISO 8528 Střídavé  generátory  poháněné
alternativními  spalovacími
motory.

3.2 Důvodně předvídatelné 
nesprávné použití

NEBEZPEČÍ

Nesprávné  použití  generátoru  je
extrémně  nebezpečné.  Výrobce
odmítá  jakoukoli  odpovědnost  za
jakékoli  škody  na  zdraví  osob,
majetku a / nebo zvířatech plynoucí
z nesprávného použití generátoru.

Rozumně předvídatelným nesprávným použitím se
rozumí  jakékoliv  jiné  použití,  než  je  použití
stanovené  (pro  které  generátor  byl  navržen)
prováděné jinými způsoby, než které jsou stanoveny
nebo jsou výslovně zakázány v této příručce.

Zkušenosti  výrobce  umožňují  preventivně  uvést
následující případy zjevného zneužití výrobku níže:

• JE  ZAKÁZÁNO provozovat  generátor  v
uzavřených prostorách bez přiměřeného větrání;  v
případě vnitřní instalace je nutné odvádět výfukové
plyny ze spalování mimo prostor,  kde je generátor
nainstalován,  nebo,  do  bezpečné  vzdálenosti  od
místa provozu a / nebo místa, kde setrvává uživatel,
a  to  prostřednictvím  potrubí  nebo  jiných  zařízení
vhodných k tomuto účelu.
• JE ZAKÁZÁNO používat generátor na šikmých
plochách,  které  mohou  bránit  toku  oleje  a  paliva
potřebnému pro jeho provoz.
• JE ZAKÁZÁNO používat generátor typu OPEN
SET  na  otevřeném  prostranství,  aniž  by  byla
zajištěna  dostatečná  ochrana  před  atmosférickými
vlivy,  jako  je  voda,  sníh,  námraza.  V  případě
venkovního použití  je  nutné respektovat  meze pro
použití v prostředi stanovená výrobcem.
• JE ZAKÁZÁNO používat generátor v prostředí
klasifikovaném  podle  Evropské  směrnice  ATEX
1999/92/EC,  ve  kterém  je  během  provozu
pravděpodobné, že v něm přetrvává nebo vznikne
výbušná atmosféra na krátkou nebo dlouhou dobu.
• JE  ZAKÁZÁNO používat  generátor  k  vytápění
prostředí prostřednictvím tepla vyzařovaného z motoru.
• JE  ZAKÁZÁNO použít  generátor,  když
vykazuje známky selhání nebo částečného selhání.
• JE ZAKÁZÁNO umožnit  používání  a  údržbu
osobám,  které  nedosáhly  minimálního  věku  podle
právních  předpisů  platných  v  příslušných  zemích
použití,  a  které  nebyly  dříve  informovány  a
vyškoleny  o  zbytkových  rizicích  při  provádění
obsluhy na generátoru.
• JE  ZAKÁZÁNO povolit  obsluhu  a  údržbu
osobám,  které  nečetly  a  nepochopily  pokyny  v
návodu.
• JE ZAKÁZÁNO provádět instalaci,  obsluhu a
údržbu,  pro  které  nebyly  poskytnuty  žádné
informace výrobcem.
• JE ZAKÁZÁNO provádět instalaci,  obsluhu a
údržbu  v  případě  obtížné  interpretace  pokynů
dodaných výrobcem.
• JE ZAKÁZÁNO provádět instalaci,  obsluhu a
údržbu způsobem odlišným od toho, který je popsán
v této příručce.
• JE ZAKÁZÁNO provádět instalaci,  obsluhu a
údržbu, které jsou v příručce výslovně zakázány.
• JE ZAKÁZÁNO doplňovat  palivo  a  provádět
údržbu  na  spuštěném  generátoru  nebo  na
nevodorovných plochách. 
• JE  ZAKÁZÁNO provádět  doplňování  paliva
ihned  po  vypnutí  generátoru,  když  je  motor  ještě
horký,  počkejte  před  doplněním,  dokud  se  motor
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neochladí,  a  ujistěte  se,  že  je  generátor  naprosto
vodorovně.
• JE ZAKÁZÁNO odebírat zátěž ze zásuvek 63A
a vyšších před jejich odpojením pomocí příslušných
spínačů.
• JE  ZAKÁZÁNO  používat  silové  elektrické
zatížení, napětí a / nebo proud překračující uvedené
maximální jmenovité hodnoty generátoru. Dodržujte
dodané technické specifikace.
• JE ZAKÁZÁNO odstraňovat,  i  dočasně, kryty
nebo  bezpečnostní  zařízení.  Ochranné  kryty  a
bezpečnostní  zařízení  mohou  být  odstraněna  za
účelem údržby pouze odbornými pracovníky, když je
generátor  vypnutý.  Na  konci  údržby  musí  být
všechny odstraněné kryty  a  bezpečnostní  zařízení
vráceny  do  původní  polohy  a  musí  být  vždy
zkontrolována jejich řádná funkčnost.
• JE ZAKÁZÁNO umožnit přístup ke generátoru
typu  OPEN  SET  osobám,  které  nejsou  pověřeny
jeho obsluhou a údržbou.
• JE  ZAKÁZÁNO používat  generátor  typu
SOUNDPROOF  se  zcela  nebo  částečně
odstraněnou kapotou, nebo s otevřenými dveřmi.

NEBEZPEČÍ

Použití  generátoru  typu
SOUNDPROOF  se  zcela  nebo
částečně  odstraněnou  kapotou  je
velmi  nebezpečné  a  může  způsobit
vážné popáleniny a/nebo poranění při
kontaktu  s  vnitřními  částmi
generátoru. Je zakázáno přiblížit se
k  zóně  sání  motoru  s  dlouhými
uvolněnými  vlasy  nebo  volnými
oděvy.

3.3 Použití osobních 
ochranných prostředků 
(OOP)

Typ osobních ochranných prostředků (OOP) a jejich
použití se řídí pro prostředí Evropského společenství
evropskými směrnicemi 89/686/EHS a 89/656/EHS
a následnými změnami.

U  některých  činností  může  být  nutné  použít
speciální  osobní  ochranné  prostředky  (OOP).  V
takovém případě  jsou  přítomny na  generátoru  a  /
nebo  uvnitř  návodu,  určité  piktogramy,  jejichž
význam je uveden v následující tabulce.

Piktogram Popis

Povinnost  nosit  ochranné
rukavice v případě činností, které
s  sebou  nesou rizika  obecného
mechanického  poranění  (např.
rozdrcení nebo pořezání).

Povinnost  použít  osobní
ochranné prostředky pro ochranu
sluchu   v  souladu  s
vyhodnocením  rizika  hluku  v
příslušném  pracovním  prostředí
a  legislativou  platnou  v  zemi
použití.

3.4 Varování a bezpečnostní
opatření

Na generátoru jsou přítomny ve formě nalepovacích
bezpečnostních a varovných štítků,  jejichž význam
je uveden v následující tabulce.

NEBEZPEČÍ

Je zakázáno odstraňovat výstražné
štítky,  které  mají  bezpečnostní
funkci.  Nedodržení  tohoto  pravidla
povede  ke  zrušení  záruky  a  plné
odpovědnosti ze strany kupujícího.
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Popis Opatření

Elektrické  nebezpečí
vyplývající  z  přítomnosti
částí pod napětím.

Generátor vyrábí elektřinu
při  zapnutí,  dejte  pozor,
abyste nepřišli do styku s
elektrickým zařízením.

• Věnujte  pozornost
místům blízko alternátoru
a  míst  elektrického
připojení.
• Udržujte  bezpečnou
vzdálenost,  aby  se
zabránilo  nebezpečí
přímého nebo nepřímého
kontaktu  s  částmi  nebo
zařízeními pod napětím.
• Postupujte  podle
bezpečnostních pokynů a
v případě zásahů použijte
příslušné OOP (ochranné
rukavice  proti  úrazu
elektrickým proudem).
• Proveďte  připojení
kabelu  u  vypnutého
generátoru.
• Provádějte  údržbu
elektrických  částí  na
vypnutém generátoru a po
ověření  nepřítomnosti
zbytkových napětí.
• Nepoužívejte  vodu  v
případě  požáru
generátoru.

Nebezpečí  vyplývající  z
kontaktu  s  částmi  o
vysoké teplotě. 

Motor  a  výfuk  se  během
provozu  zahřívají  udržují
teplotu více než hodinu po
vypnutí.

• Nedotýkejte  se
horkých  částí,  když  je
generátor  zapnut  a  po
dobu  alespoň  jedné
hodiny po vypnutí.
• Před  provedením
jakéhokoliv  zásahu
údržby  počkejte  na
ochlazení zahřátých částí

Nebezpečí požáru. 

Paliva  jsou  vysoce
hořlavé produkty.

• Při  doplňování  paliva
je ZAKÁZÁNO kouřit nebo
používat otevřený oheň v
blízkosti  palivové  nádrže
a paliv.
• Palivo  doplňujte  v
dobře  větraném  prostoru
a rozlité palivo utřete před
nastartováním motoru.

Popis Opatření

Nebezpečí  plynoucí  z
vdechování  jedovatých  a
škodlivých látek. 

Během  provozu  motor
generátoru  odvádí  do
prostředí  výfukové  plyny
obsahující jedovaté látky.

Výpary  obsahují  látky
nebezpečné  pro  lidské
zdraví,  jako  jsou  oxidy
dusíku,  oxid  uhelnatý,
nespálené  uhlovodíky,
atd.

• Použijte  generátor  v
dobře větraném prostředí,
aby  se  mohly  rozptýlit
výpary.
• V  případě  použití  ve
vnitřních  prostorách
odvádějte  výpary  do
vnějšího  prostředí  v
souladu  s  pokyny
uvedenými  v  plánu
instalace.
• Nestůjte  v  blízkosti
výfuku  a  nevdechujte
odváděné výfukové plyny.

Nebezpečí  spojená  s
údržbou  motoru
nastartovaného  při
doplňování paliva.

• Vypněte  motor  před
doplňováním  paliva  do
generátoru. 
• Palivo doplňujte pouze
s vypnutým motorem.
• Ujistěte  se,  že
generátor je ve vodorovné
poloze.

Pokyny k použití  NAFTY.

• Používejte  pouze
motorovou naftu.
• Vyberte  palivo  v
závislosti  na  venkovní
teplotě.  Při   teplotě  nižší
než 0 ° C, a až do -20 °C
používejte zimní naftu.

Označení  všeobecného
nebezpečí.

Různá  nebezpečí
popsaná  v  návodu  k
obsluze.

• Věnujte  pozornost
všem  varováním  a
bezpečnostním
opatřením,  jakož  i
informacím  týkajícím  se
určeného  použití  a
důvodně  předvídatelného
nesprávného  použití,
popsaným v této příručce.
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Popis Opatření

Upozornění  na  informace
obsažené  v  návodu  k
obsluze.

Kompletní  pokyny  k
obsluze  a  údržbě
generátoru  jsou  uvedeny
v  návodu  k  obsluze  a
údržbě.

• Přečtěte si a pochopte
pokyny uvedené v návodu
k obsluze.
• Pokud  pokyny  chybí
nebo  jsou  nejasné,
obraťte  se  na  výrobce
před  spuštěním
generátoru.
• Vždy  mějte  kopii
návodu  k  obsluze  a
údržbě  v  blízkosti
generátoru,  na  místě
známém  a  přístupném
všem uživatelům.

Označení  hladiny
akustického  výkonu  Lwa,
naměřené  v  souladu  se
směrnicí  o  hluku
2000/14/ES. 

Když  je  generátor
zapnutý,  může  dojít  k
poškození  sluchu,  pokud
se  zdržujete  v  jeho
blízkosti.

• Používejte  osobní
ochranné  prostředky
(OOP) na ochranu sluchu
zvolené  na  základě
posouzení rizik spojených
s  hlučným  pracovním
prostředím, a v souladu s
vnitrostátními  právními
předpisy  platnými  v  zemi
použití.

Označení  bodu  upevnění
ke zvedání.

Identifikuje na generátoru
zařízení  a  upevňovací
body pro zvedání.

• Než  přistoupíte  ke
zvedání,  přečtěte  si  a
pochopte pokyny uvedené
v  konkrétním  oddílu
tohoto návodu.

3.5 Emise vzduchem šířícího
se hluku

Tyto generátory jsou testovány na váženou úroveň
akustického  tlaku  A,  v  souladu  se  směrnicí  pro
strojní zařízení 2006/42/ES.
Pro generátory obchodovatelné v rámci Evropského
společenství je hodnota akustického výkonu  LwA,
naměřená  v  souladu  s  evropskou  směrnicí
2000/14/ES  uvedena  na  zvláštním  štítku  na
generátoru a v prohlášení o shodě CE.
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4.1 Přeprava a polohování

UPOZORNĚNÍ

Následující  operace  spojené  se
zvedáním, přepravou a polohováním
musí  provádět  výhradně
specializovaní pracovníci. 
Umístěte generátor vždy na rovnou,
hladkou a vodorovnou plochu.

POZNÁMKA

Postupy při zvedání a přepravě jsou
postupy  stanovené  výrobcem  ve
chvíli  odeslání  generátoru  z
výrobního  závodu.  Tyto  informace
jsou  uvedeny  v  této  příručce  pro
případ,  že  by  bylo  nutné  zvednout
nebo přepravit generátor jak v místě
první  instalace,  tak  v  případě
přepravy  na  jiné  místo  k  následné
instalaci.

POZNÁMKA

S  generátorem  se  bezpodmínečně
musí manipulovat pomocí zvedacích
zařízení  vhodných  ke  zvedání
břemen o příslušné hmotnosti a pro
prostředí,  ve  kterém  se  zvedání
provádí.  Přesná  hmotnost
generátoru  je  uvedena  na
identifikačním  štítku  (viz  odstavec
“identifikační štítek”).

4.1.1 Zvedání generátoru 
pomocí stavitelných 
řetězů

Při  zvedání  generátoru  pomocí  stavitelných řetězů
postupujte podle pokynů popsaných níže:

• Zavěste  zvedací  řetězy  (1)  do  příslušných

závěsných bodů (2) na generátoru. Místo zavěšení
za účelem zvedání je označeno na stroji příslušným
informačním štítkem.

• Poodstupte  a  postupně  generátor  zvedejte,
přičemž  kontrolujte,  zda  je  vyvážen  vzhledem  k
těžišti. Pokud by tomu tak nebylo, spusťte břemeno
znovu na podstavnou plochu dopravního prostředku
a nastavte délku řetězů vzhledem k těžišti.

OPEN SET: 3 zvedací body

POZNÁMKA

Je  povinností  používat  všechny  tři
zvedací  body  (2)  uspořádané  na
základně na straně ovládacího panelu
a na opačné straně. Zvedací hák musí
být  umístěn  co  nejblíže  ke  středu
zvedacích  bodů  generátoru,  aby  se
zabránilo oscilaci na začátku zvedání.
Upravte délku zvedacích řetězů (1) za
účelem  vyvážení  zátěže,  aby  se
omezilo namáhání a tak, aby žádný z
řetězů  nemohl  přijít  do  kontaktu  s
komponenty  při  manipulaci
generátoru.
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OPEN SET: 4 zvedací body

POZNÁMKA

Je  povinností  používat  všechny  čtyři
zvedací  body  (2)  uspořádané  na
základně na straně ovládacího panelu
a  na  opačné  straně.  Hlavní  zvedací
hák  se  musí  používat  ve  spojení  s
vyvažovacím zařízením (jako v případě
zvedání  “SOUNDPROOF  s  EFT”
označeným  číslem  (1)),  který  udržuje
zvedací řetězy na takovou dálku, aby
nedošlo  ke  kontaktu  s  generátorem.
Správně  nastavte  délku  zvedacích
řetězů za účelem vyvážení nákladu a
takovým způsobem, aby se co nejvíc
snížil  úhel   mezi  řetězy  (řetězy
vertikálně, jak je to nejvíc možné).

SOUNDPROOF: 1 zvedací bod

POZNÁMKA

Je  povinností  používat  zvedací  bod
(2), umístěný na střeše. Zvedací hák
musí  být  umístěn  co  nejvíce  k
vertikální  ose  zvedacího  kroužku
generátoru, aby se zabránilo oscilaci
na začátku zvedání.

SOUNDPROOF: 2 zvedací body
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POZNÁMKA

Je  povinností  používat  oba  zvedací
body  (2)  uspořádané  na  střeše  na
straně  ovládacího  panelu  a  na
opačné  straně.  Podpěrné  držáky
nacházející se ve zvedacích bodech
jsou vybaveny 3 otvory, které slouží
k  vyhledávání  těžiště.  Zvedací  hák
musí  být  umístěn  co  nejblíže  ke
středu  zvedacích  bodů  generátoru,
aby se zabránilo oscilaci na začátku
zvedání.  Délka  obou  zvedacích
řetězů  (1)  musí  být  taková,  aby  se
vytvořil  úhel mezi dvěma řetězy asi
40°:  tímto  způsobem  se  omezí
namáhání  jednotlivých  orgánů  při
zvedání.

SOUNDPROOF STANDARD: 4 zvedací body

Detail pozice těchto bodů níže:

POZNÁMKA

Je povinností  používat všechny čtyři
zvedací  body  (2)  uspořádané  na
střeše,  dva  na  straně  ovládacího
panelu a další dva na opačné straně.
Hlavní  zvedací  hák  (3)  musí  být
umístěn  co  nejblíže  ke  středu  čtyř
zvedacích  bodů  generátoru,  aby  se
zabránilo oscilaci na začátku zvedání.
Pokud  je  třeba,  upravte  délku
zvedacích  řetězů,  aby  se  zajistilo
vyvážení nákladu. Délka 4 zvedacích
řetězů  (1)  musí  být  taková,  aby  se
vytvořil úhel mezi dvěma páry řetězů
asi  40°:  tímto  způsobem  se  omezí
namáhání  jednotlivých  orgánů  při
zvedání.

SOUNDPROOF s “EFT” (Extended Fuel
Tank): 4 zvedací body
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POZNÁMKA

Je  povinností  používat  všechny  čtyři
zvedací  body  (2)  uspořádané  na
vysokokapacitní nádrži: dva na straně
ovládacího  panelu  a  další  dva  na
opačné straně. Hlavní zvedací hák se
musí  používat  ve  spojení  s
vyvažovacím  zařízením  (1),  který
udržuje  zvedací  řetězy  na  takovou
dálku,  aby  nedošlo  ke  kontaktu  s
generátorem. Správně nastavte délku
zvedacích řetězů za  účelem vyvážení
nákladu a takovým způsobem, aby se
co  nejvíc  snížil  úhel   mezi  řetězy
(řetězy  vertikálně,  jak  je  to  nejvíc
možné).

4.1.2 Zvedání generátoru 
pomocí vysokozdvižného 
vozíku

POZNÁMKA

V případě strojů nevybavených
zvedacími  kroužky,  je  možné  zvedání
POUZE pomocí vysokozdvižného
vozíku.  JE  ZAKÁZÁNO  v  těchto
případech  stroj  zvedat  jiným
způsobem.

Při  zvedání  generátoru  pomocí  vysokozdvižného
vozíku postupujte podle pokynů popsaných níže:
• Zasuňte vidlici  vysokozdvižného vozíku (1)  pod

základnu generátoru (2) v blízkosti těžiště.
• Ujistěte  se,  že  vidlice  vozíku  nesou  generační
jednotku po celé šířce, jak je znázorněno na obrázku
(3).
• Postupně  generátor  zvedejte,  přičemž
kontrolujte, zda je vyvážen vzhledem k těžišti. Pokud
by  tomu  tak  nebylo,  spusťte  břemeno  znovu  na
podstavnou plochu dopravního prostředku a seřiďte
polohu vidlice podle těžiště.

4.1.3 Přeprava a uskladnění
Při  přepravě  generátoru  postupujte  následujícím
způsobem:
• Generátor  je  možné  přepravovat  s  palivem
POUZE na vozidlech schválených a certifikovaných
k přepravě zařízení s palivem. V opačném případě
před přepravou palivovou nádrž kompletně vypusťte.
• Pevně  generátor  upněte  k  dopravnímu
prostředku pomocí prostředků vhodných k danému
účelu,  abyste  zabránili  posunutí  nebo  převrhnutí
během přepravy vozidla.
• V případě  přepravy  generátoru  řady  OPEN na
nekrytém  dopravním  prostředku  neponechávejte
generátor  vystavený  přímému  slunečnímu  svitu
nebo špatnému počasí po dlouhou dobu; Chraňte ho
pomocí látek nebo jiného vhodného materiálu.
• V  případě  přepravy  generátoru  v  zakrytém
vozidle  mohou  teploty,  jichž  je  dosahováno  v
nákladovém  prostoru,  způsobovat  vypařování
kapalin  s  následujícím  nebezpečím  požáru  a
výbuchu.  Vypusťte  nádrž  s  palivem,  pokud  není
vozidlo schváleno a certifikováno k přepravě paliv.
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V  případě,  že  je  po  dopravení
generátor  potřeba  na  delší  dobu
uskladnit  (po  dobu  překračující  30
dní),  řiďte  se  pokyny  uvedenými  v
odstavci  "Uvedení  mimo  provoz  na
dlouhou dobu".

4.1.4 Umístění
Při  umísťování  generátoru  postupujte  podle
instalačního  schématu  dodaného  s  jednotkou
generátoru.

4.2 Připojení ke spotřebičům

UPOZORNĚNÍ

Následující  operace  spojené  s
elektrickým  zapojením  musí
provádět  výhradně  specializovaní
pracovníci.

UPOZORNĚNÍ

Pro zabránění nebezpečí pro osoby
a poškození generátoru je nutné  se
řídit  následujícími  předpisy  pro
použití:
• Nepřipojujte ke generátoru zdroje
energie,  u  nichž  nejsou  známy
elektrické  charakteristiky,  nebo
jejichž  charakteristicky
neodpovídají  potřebám  generátoru
(například  neodpovídající  napětí
a/nebo frekvence).
• Je  třeba  vzít  v  úvahu  celkový
příkon  všech  zařízení  připojených
současně.
• Všechny  generátory  jsou
opatřeny  prvky  chránícími  proti
nadproudu,  přepětí  a  zkratu.  V
každém  případě  nezapojujte
úmyslně  spotřebiče,  jejichž
maximální  proud  překračuje
specifikace  zásuvek,  ke  kterým
jsou připojeny.
• Nezapojujte  více  generátorů
paralelně,  pokud  nejsou  vybaveny
příslušným  rozvaděčem  pro
paralelní zapojení.

POZNÁMKA

Všechny  činnosti  spojené  se
zapojováním  spotřebičů  musí  být
provedeny  s  ohledem  na  pokyny
uvedené v elektrických schématech.

4.2.1 Rozměr kabelů
• Výběr  a  dimenzování  kabelů  je  v  kompetenci
pracovníka instalace, který zařízení montuje. Použití
kabelů  o  nevhodném  průřezu  vyvolává  časté
výpadky napětí a nadměrné přehřívání kabelu.

4.2.2 Uspořádání kabelů
• Svazek propojovacích kabelů mezi generátorem
a jednotlivými spotřebiči musí být vhodně uspořádán
ve  vhodném  kabelovém  kanálu  nebo  potrubí
chráněném před nepovolanými zásahy a skřípnutím.
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4.2.3 Zemní spojení

POZNÁMKA

Dimenzování  kabelu pro připojení  k
zemnícímu  vodiči  a  příslušný
kontaktní odpor musí být v souladu s
předpisy a zákony platnými v zemi,
kde se generátor používá. 
Nepřipojujte  generátor  k  žádnému
kabelu/terminálu,  jehož  elektrické
parametry nejsou známy. Při výpočtu
správného  elektrického  zatížení  se
orientujte  podle  technických
parametrů generátoru.

Generátor je určen k zemnímu ukostření. Připojení
ochranného vodiče k  hlavnímu zemnímu kolektoru
nebo k zemniči v místě použití musí být provedeno
pracovníkem instalace,  který  musí  k  tomuto  účelu
použít kabel o vhodném průřezu žluto-zelené barvy.
Zemní spojení v rozvaděči generátoru je označeno
následujícím symbolem.

4.2.4 Elektrické přípojky

V  závislosti  na  typu  elektrického  panelu
instalovaného na stroji je možné pozorovat rozdíly, i
když  ne  významné,  ve  srovnání  s  ilustračními
obrázky, uvedenými na těchto stránkách.
Pokud  máte  jakékoliv  pochybnosti,  neváhejte  se
obrátit na dodavatele generátoru pro objasnění.

Připojení k panelu typu (A):
• Odstraňte dva šrouby (  1 ) a otevřete ochranný
panel.
• Odstraňte  desku  (2),  vyvrtejte  otvory  a  vložte
kabelovou  průchodku  vhodnou  pro  průřez  kabelu
použitého pro připojení obslužných zařízení.
• Nechte projít kabely otvory ( 3 ) realizovanými na
panelech.

POZOR:  Při  výběru  kabelu  vezměte  v
úvahu, že výška otvorů (3) je asi 60 mm.

• Připojte kabel k příslušným svorkám ( 4 ) podle
instrukcí v elektrických schématech,  dodávaných s
generátorem.

• Upevněte desku (2), pak zavřete ochranný panel

a  utáhněte  dva  zajišťovací  šrouby  (1).
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Připojení k panelu typu (B):
(S odkazem na předchozí obrázek)

• Odstraňte dva šrouby (  1 ) a otevřete ochranný
panel.
• Nechte projít kabely ze spodní části panelu.
• Připojte kabel k příslušným svorkám ( 4 ) podle
instrukcí  v  elektrických  schématech  dodávaných  s
generátorem.

• Zavřete  ochranný  panel  a  utáhněte  dva
zajišťovací šrouby (1).

Připojení k panelu typu (C):
• Odstraňte dva zajišťovací šrouby ( 1 ) a otevřete
ochranný panel.
• Nechte  projít  kabely  ze  spodní  části  panelu,  a
zablokujte jej příslušnou zarážkou 

• Připojte kabely k příslušným svorkám ( 4 ) podle
instrukcí v elektrických schématech,  dodávaných s
generátorem.

• Zavřete  ochranný  panel  a  utáhněte  dva
zajišťovací šrouby (1).

Připojení k panelu typu (D):
• Odstraňte  dva zajišťovací  šrouby (  1  )  pomocí

příslušného klíče a otevřete ochranný panel (2).
• Nechte projít kabely ze spodní části panelu, skrz
příslušný  otvor  umístěný pod  elektrickým panelem
(3).

• Připojte kabely k příslušným svorkám ( 4 ) podle
instrukcí v elektrických schématech,  dodávaných s
generátorem.
• Zavřete  ochranný  panel  (2)  a  utáhněte  dva

zajišťovací šrouby ( 1) pomocí příslušného klíče.
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Připojení k panelu typu (E):

U  některých  modelů  generátorů  je  možné,  že
elektrická ovládací část je instalována odděleně od
silové části. V takovémto případě existují 2 odlišné
elektrické panely:  “ovládací panel” a “silový panel”,
které  jsou  obvykle  umístěné  na  dvou  protilehlých
stranách základny, na straně silového alternátoru.

Ovládací panel:

Silový panel zavřený:

• Odstraňte  dva  zajišťovací  šrouby  (1)  pomocí

příslušného klíče a otevřete ochranný panel (2).

• Nechte projít kabely ze spodní části panelu, skrz
příslušný  otvor  umístěný pod  elektrickým panelem
(3).

• Připojte kabely k příslušným svorkám ( 4 ) podle
instrukcí v elektrických schématech,  dodávaných s
generátorem.
• Zavřete  ochranný  panel  (2)  a  utáhněte  dva

zajišťovací šrouby (1) pomocí příslušného klíče.

Silový panel otevřený:
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4.3 Připojení k 

automatickému spuštění
generátoru

UPOZORNĚNÍ

Následující  operace  spojené  s
elektrickým  zapojením  musí
provádět  výhradně  specializovaní
pracovníci.

POZNÁMKA

Všechny  činnosti  spojené  se
zapojováním  spotřebičů  musí  být
provedeny  s  ohledem  na  pokyny
uvedené v elektrických schématech.

Pro zajištění automatického spuštění generátoru je
nutné  připojit  kabel,  u  něhož  se  bude  sledovat
přítomnost síťového napětí nebo vzdálený signál pro
spuštění  nebo  zastavení.  Při  připojování  těchto
signálů  se  řiďte  výhradně  elektrickým  schématem
dodaným spolu s generátorem. 

4.4 Činnosti nutné pro první 
spuštění

Před tím, než přistoupíte k prvnímu spuštění motoru,
musí  být  provedeny  činnosti  popsané  v
následujících odstavcích.

4.4.1 Vizuální kontrola
• Zkontrolujte,  zda  generátor  neutrpěl  poškození
během přepravy.
• Zkontrolujte,  zda  nebyly  demontovány  části
generátoru,  jako  například  ochranné  prvky,
vzduchový  filtr,  uzávěr  nádrže  atd.  V  opačném
případě zajistěte obnovení běžných podmínek.

4.4.2 Kontrola hladiny 
motorového oleje

• Obvykle  je  zaslaný  generátor  již  naplněn
motorovým  olejem;  zkontrolujte  ale  jeho  hladinu
podle  pokynů  uvedených  v  odstavci  "Kontrola  a
doplnění hladiny oleje".

UPOZORNĚNÍ

Provoz  motoru  bez  oleje  nebo  s
olejem  v  menším  než  minimálním
objemu  poškozuje  vážným
způsobem motor.

4.4.3 První doplnění paliva

• Generátor je expedován bez paliva, je nutné před
jeho spuštěním naplnit palivovou nádrž.
• Naplňte  nádrž  palivem  alespoň  z  60%  jejího
objemu  podle  pokynů  uvedených  v  odstavci
"Doplnění  paliva",  přičemž  generátor  musí  být
umístěn na dokonale vodorovné ploše.
• Doporučuje  se  také  naplnit  sací  okruh  paliva
pomocí příslušné pumpy. Podrobnější informace je
možno získat v příručce k motoru.

4.4.4 Připojení kabelů baterie

• Baterie  je  expedována  výrobcem  nabitá  a
připravená k použití.
• Zkontrolujte,  zda  při  přepravě  nebyla  baterie
poškozena.  Neměly  by  být  zjištěny  známky
poškození nebo úniky kyseliny. V opačném případě
baterii vyměňte.
• Připojte  červený  kabel  (1)  ke  kladnému  pólu

baterie (2).
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Pokud je nutné baterii odpojit, vždy
nejdříve  odpojte  pól  záporný  (2)  a
teprve poté pól kladný (3).

4.5 Operace ke spuštění po 
dlouhém období 
nečinnosti

UPOZORNĚNÍ

Níže  popsané  operace  musí
provádět  výhradně  specializovaní
pracovníci.
Následující  činnosti  vyžadují
zevrubnou  znalost  některých  částí
motoru.  Pro podrobnější  informace
odkazujeme  na  dokumentaci
výrobce  motoru  nebo  se  případně
obraťte  na  specializované
pracovníky.

POZNÁMKA

Konzervační  oleje  lze  zakoupit  od
společností  podnikajících  v  ropném
průmyslu. Při výběru typu vyjděte z
informací v příručce k motoru nebo
kontaktujte výrobce motoru.

Před  spuštěním  generátoru  po  dlouhé  po  dlouhé
době  nečinnosti  zkontrolujte  izolaci  všech  závitů
alternátoru.  V  případě  zjištění  nesprávných

izolačních  hodnot  se  doporučuje  obrátit  se  na
nejbližší asistenční centrum PRAMAC.
Podle  typu  motoru  se  řiďte  konkrétními  pokyny
uvedenými  v  příručkách  jednotlivých  výrobců  ke
správnému provedení opětovnému spuštění. Hlavní
operace, které je nutné provést, jsou následující:

• Sejměte případné kryty motoru, vzduchový filtr a
výfuk.
• V  případě  nutnosti  doplňte  mazací  olej,  jak
doporučuje výrobce motoru. V případě, že jste tak již
neučinili, využijte této příležitosti k výměně olejových
filtrů.
• Instalujte  nové  palivové  filtry  a  systém
propláchněte.
• Zkontrolujte  opotřebení  a  napnutí  převodových
řemenů.
• Zkontrolujte  stav  všech  objímek  a  utáhněte
stahovací pásky.
• Uzavřete výpustné kohouty a nasaďte případné
uzávěry.
• Zkontrolujte hladinu chladiva. V případě potřeby
doplňte.
• Připojte baterie po jejich opětovném dobití.
• Nastartujte  motor  a  před  zatížením  ho  nechte
zahřát.
• Zkontrolujte,  zda  nedochází  k únikům  oleje,
paliva nebo chladiva.
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5.1 Bezpečnostní opatření 

pro použití

UPOZORNĚNÍ

Nedodržení  návodu  k  obsluze  a
upozornění  může  způsobit  vážné
zranění nebo smrt. Vždy postupujte
podle pokynů a opatření popsaných
v tomto návodu.

UPOZORNĚNÍ

Použití  generátoru  je  povoleno
výhradně  kvalifikovanému
personálu.

Níže  jsou  uvedeny  nejdůležitější  bezpečnostní
opatření,  která  se  musí  dodržovat.  Vzhledem  k
tomu,  že  je  nemožné  uvést  všechna  nebezpečí,
která  mohou  nastat  při  použití  generátoru,
připomínáme,  že  rozhodnutí  provést,  nebo
neprovést danou operaci je přísně individuální.

Při  použití  generátoru  dodržujte  následující
bezpečnostní opatření popsané níže:

• Před zahájením práce na generátoru je nezbytné
si přečíst a pochopit obsah této příručky.
• Dodržujte bezpečnostní varování umístěná blízko
nebezpečného prostoru.
• Používejte oblečení vhodné pro úkoly, které mají
být  prováděny,  bez  volných  oděvů  a  snadno
zachycujících  se  doplňků,  aby  se  zabránilo  riziku
zamotání a vtažení.
• Vždy  používejte  osobní  ochranné  pomůcky
(OOP),  kde  je  to  nevyhnutné,  na  základě
specifických  pokynů  v  návodu  a  podle  právních
předpisů v zemi použití zařízení.
• Před  provedením  jakékoliv  operace  v  blízkosti
generátoru  si  sundejte  hodinky,  náramky,  prsteny,
náhrdelníky, nebo schovejte dlouhé vlasy pod čepici.
• V přítomnosti intenzivních zdrojů hluku používejte
vhodnou  ochranu  sluchu  (špunty  do  uší  nebo
ochranná  sluchátka)  podle  hlukového  posouzení
rizik vašeho pracovního prostředí a podle právních
předpisů v zemi použití zařízení.
• Denně  kontrolujte  před  použitím  účinnost
generátoru  a  všech  ochranných  bezpečnostních
zařízení. 
• Nezačněte  pracovat,  pokud  jsou  kryty  a/nebo
bezpečnostní zařízení odstraněny.

• Nevylučujte dobrovolně ochrany a bezpečnostní
zařízení. Zachovávejte charakteristiky generátoru a
neprovádějte změny, neměňte funkčnost ochranných
prvků a nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními.
• Neprovozujte generátor v případě poruchy nebo
přetrvávání poruchového stavu.

5.2 Předběžné kontroly pro 
použití

• Vizuálně  zkontrolujte  kolem  motoru  a  pod
motorem přítomnost eventuálních úniků oleje nebo
paliva.  Pokud  úniky  existují,  odstraňte  problém  a
motor dobře osušte před nastartováním.
• Odstraňte  přebytečné  nečistoty  nebo  zbytky,
zejména kolem tlumiče výfuku.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny ochrany a kryty na
svém  místě,  a  zda  jsou  všechny  matice,  nýty  a
šrouby utažené.
• Zkontrolujte  hladinu  paliva  a  případně  doplňte
(viz odstavec "tankování paliva"). Spuštění strojního
zařízení  s  plnou  nádrží  napomáhá  odstranit  nebo
snížit pracovní prostoje kvůli zásobování palivem.
• Zkontrolujte hladinu oleje v motoru (viz odstavec
"Kontrola a výměna motorového oleje").  Spouštění
motoru  s  nízkou  hladinou  oleje  může  motor
poškodit.
• Zkontrolujte  hladinu  chladicí  kapaliny  (viz
odstavec  "kontrola  hladiny  a  doplnění  chladicí
kapaliny").  Spouštění  motoru  s  minimální  hladinou
chladící kapaliny může motor poškodit.
• Zkontrolujte vzduchový filtr  (pro podrobnosti  viz
návod  k  obsluze  motoru):  špinavý  vzduchový  filtr
omezuje průtok vzduchu, což snižuje výkon motoru.
• Nepřipojujte  všechna  jednofázová  zatížení  na
stejnou  fázi;  je  nutné  je  rozdělit,  aby  nedošlo  k
poškození  alternátoru:  neaplikujte  na  jedinou  fázi
jednofázové zatížení s výkonem > 40% jmenovitého
výkonu  generátoru.  Toto  umožňuje  omezit
nerovnováhu mezi proudy ve třech fázích v mezích
přibližně  33%,  s  následným  omezením  úbytku
napětí na fázi s vyšším zatížením na přibližně,5%.
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5.3 Ovládací panel 

generátoru

Automatický ovládací panel se standardní
elektronickou kartou

Ovládací prvky jsou umístěny na jediném ovládacím panelu,
ze  kterého  je  možné  provádět  změnu  různých  pracovních
parametrů a/nebo kontrolu generátoru. Níže uvedený obrázek
ukazuje  v  detailu  ovládací  prvky  na  panelu  v  případě
automatického panelu s elektronickou kartou.

KOMP.
#

Popis

1 Hlavní vypínač nebo úsekový odpojovač.

2 Nouzové tlačítko

3 Přepínač napájení ovládacího panelu  
(ON/OFF):

4

V závislosti na typu modelu můžou být 
přítomny příkazy:
• Zásuvka pro výhradní použití 
technických pracovníků výrobce.
• Tlačítko Reset (k dispozici pouze 
pokud jste nainstalovali dodatečné ADI).

5 Elektronická ovládací karta.

6

Prostor vyhrazený pro instalaci sestavy 
zásuvek (volitelně), nebo konektorů pro 
paralelní připojení (viz odstavec karta 
paralelního připojení).

7 Připojovací skříňka obslužných zařízení.

POZNÁMKA: v následujících odstavcích mohou být
příkazy  identifikovány  jako  v  tomto  příkladu:
“Nouzové tlačítko (KOMP.2)”.

POZNÁMKA

Zde najdete pouze obecné informace o
různých typech ovládacích panelů. Je
důležité  konzultovat,  přečíst  a
porozumět  příručce  pro  použití  a
údržbu  příslušných  elektronických
karet a elektrická schémata, které se
dodávají se zařízením.

Automatický  ovládací  panel  s
elektronickou  kartou  pro  paralelní
připojení  do  sítě  nebo  mezi  několika
generátory:

Ovládací  prvky,  rovněž  u  tohoto  typu  ovládacího
panelu, jsou umístěny na jediném ovládacím panelu,
ze  kterého  je  možné  provádět  změnu  různých
pracovních  parametrů  a/nebo  kontrolu  generátoru.
Obrázek výše shrnuje podrobně ovládací prvky na
panelu  v  případě  automatického  panelu  s
elektronickou kartou.

V případě, že je panel určen pro paralelní připojení
více generátorů, lze nalézt v tomto  prostoru (KOMP.
6) také tyto konektory:

Existuje  mnoho  možných  paralelních  kombinací;
takže  tady  uvádíme  pouze  nejběžnější  případy,
přičemž podrobnosti jednotlivých případů najdete v
návodu (přiloženém) příslušné elektronické karty.

POZNÁMKA

Poté,  co  jste  přečetli  a  porozuměli
následující  obecné  pokyny,  vždy
konzultujte  přiložené  elektrické
schéma  generátoru  pro  dokončení
instalace.

a) Generátor (G) připojen v bloku přímo k zatížení
(LOAD), s ručním nebo dálkovým ovládáním. V
tomto  případě  konzultujte  předchozí  odstavec.
Níže je uvedeno blokové schéma pro ilustraci:
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b) Generátory  (G)  připojené  paralelně,  v  bloku,
které napájejí zatížení (LOAD). V tomto případě
je  panel  vybaven  konektory  pro  paralelní
připojení. Níže je uvedeno blokové schéma pro
ilustraci:

Pokud případ spadá do této konfigurace,  proveďte
následující kontroly v ovládacím panelu:

• S  vypnutým  generátorem  (viz  příslušný
odstavec) odpojte napájení panelu (přepínač
KOMP. 3 na obrázku).

• Uvnitř  ovládacího  panelu  správně  připojte
signálové a silové kabely podle příslušného
elektrického  schématu  dodaného  s
generátorem.

c) Generátor  (G)  paralelně  připojený  k  veřejné
elektrické síti, s níž se souběžně s generátorem
napájí  zatížení  (LOAD).  I  v  tomto  případě  je
panel vybaven konektory pro paralelní připojení.
Níže je uvedeno blokové schéma pro ilustraci:

Pokud případ spadá do této konfigurace,  proveďte
následující kontroly v ovládacím panelu:

• S  vypnutým  generátorem  (viz  příslušný
odstavec)  odpojte  napájení  panelu
(přepínač KOMP. 3 na obrázku).

• Uvnitř  ovládacího  panelu  správně  připojte
signálové a silové kabely podle příslušného
elektrického  schématu  dodaného  s
generátorem.

Obvykle,  pokud  není  dohodnuto  jinak,  jsou
generátory  dodávány  připravené  pro  paralelní
připojení v bloku mezi 2 stroji (odkazový případ b)):
konektor "A" na předchozím obrázku je dodáván s
kabelem  pro  připojení  1.  generátoru  s  2.
generátorem,  přičemž  konektor  "B"  je  vybaven
krycím  terminálem  (slouží  pro  signalizaci
elektronické  kartě,  že  neexistují  další  stroje  v
paralelním připojení). 

Obecněji,  když  je  k  dispozici  více  generátorů
připojených paralelně mezi sebou, krycí terminál (v
poloze "B" na obrázku) je nezbytný pouze na první a
poslední jednotce paralelního připojení generátorů.

POZNÁMKA

Zde najdete pouze obecné informace o
různých typech ovládacích panelů. Je
důležité  konzultovat,  přečíst  a
porozumět  příručce  pro  použití  a
údržbu  příslušných  elektronických
karet, která se dodává se zařízením.

Automatický  panel  s  elektronickou  řídící
kartou, oddělený od silového panelu:

POZNÁMKA

Poté,  co  jste  přečetli  a  porozuměli
následující  obecné  pokyny,  vždy
konzultujte  přiložené  elektrické
schéma  generátoru  pro  dokončení
instalace.

KOMP
.#

Popis

1 Přepínač s dvojitým čerpadlem pro 
tankování paliva (volitelný).

2 Nouzové tlačítko
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KOMP

.#
Popis

3
Vysílač akustických výstražných signálů 
při poruchách zjištěných elektronickou 
řídicí kartou.

4 Přepínač s dvojím systémem zapalování 
(“double starting system” volitelný).

5 Elektronická ovládací karta.

POZNÁMKA

Zde najdete pouze obecné informace o
různých typech ovládacích panelů. Je
důležité  konzultovat,  přečíst  a
porozumět  příručce  pro  použití  a
údržbu  příslušných  elektronických
karet, která se dodává se zařízením.

Ruční ovládací panel s digitální kartou:

Panel v konfiguraci s ručním ovládáním je vybaven
elektronickou  řídící  kartou,  která  umožňuje
vizualizovat  alarmy  a  stavy  provozu  generátoru
prostřednictvím  LED  signálů  (KOMP.  5  na
následujícím obrázku).

Na  obrázku  jsou  zobrazeny  hlavní  části  ručního
ovládacího panelu:

KOMP.
#

Popis

1 Hlavní vypínač nebo úsekový odpojovač.

KOMP.
#

Popis

2 Nouzové tlačítko.

3

Napájení ovládacího panelu 
prostřednictvím klíčového přepínače 
(ON/OFF):

• 1. otočení vpravo pro zapnutí 
panelu a přístrojových vybavení 
(volitelné).

• 2. otočení vpravo pro spuštění 
generátoru.

• Vertikální poloha klíče pro vypnětí
generátoru.

4
Magneticko-tepelné/diferenciální spínače 
vztahující se ke každé elektrické zásuvce 
panelu.

5 Karta ručního ovládání s LED 
indikátorem.

6
Prostor vyhrazený pro instalaci sestavy 
zásuvek (znázorněno na obrázku, 
volitelné).

7 Sada pojistek (volitelně).

8
Připojovací tyče pro zatížení pomocí 
kabelu (pod ochranným panelem, jak je 
znázorněno na obrázku).

POZNÁMKA

Zde najdete pouze obecné informace o
různých typech ovládacích panelů. Je
důležité  konzultovat,  přečíst  a
porozumět  příručce  pro  použití  a
údržbu  příslušných  elektronických
karet, která se dodává se zařízením.

5.4 Příkazy elektronické 
řídící karty  

Pro  více  informací  konzultujte  specifickou
dokumentaci  elektronické  karty  přiloženou  k  této
příručce.
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5.5 Spuštění generátoru

POZNÁMKA

Je  obecné  pravidlo,  že  žádný
generátor nesmí běžet neustále pod
30% -  35% své jmenovité kapacity;
toto  může  způsobit  nadměrnou
spotřebu  oleje  a  hromadění
uhlíkových  spalin  ve  výfukovém
systému  motoru,  což  vede  k
trvalému  poškození  samotného
motoru.

POZNÁMKA

Pokud se  generátor  spouští  poprvé
nebo  po  dlouhé  době,  proveďte
operace  popsané  v  odstavcích
"postup  při  prvním  spuštění"  nebo
"operace pro spuštění po delší době
nečinnosti", v kapitole instalace.

UPOZORNĚNÍ

Po  správném  připojení  všech
obslužných zařízení se ujistěte, zda
se  v  okolí  nevyskytují  osoby
vystaveny  rizikům  spojeným  se
startem generátoru; pak postupujte
podle následujících kroků.

UPOZORNĚNÍ

Generátor  připojený  a  předurčený
pro  automatické  spuštění  lze
spustit  kdykoli  po  zjištění
nepřítomnosti síťového napájení.

Generátory  vybavené  “Automatickým  ovládacím
panelem se standardní elektronickou kartou” lze
spustit:

• v  manuálním  režimu  “MAN”  použitím
tlačítek  start  a  stop  nacházejících  se  na
řídící kartě,

• v  automatickém  režimu  “AUTO”,  když  je
generátor  připojený  a  předurčený  pro
automatické  spuštění  po  zjištění
nepřítomnosti síťového napájení.

• nebo v automatickém režimu “TEST”. 

Pro  spuštění  v  automatickém  režimu  “AUTO” je
nezbytné  zajistit  spojení  popsaná  v  odstavci
“Spojení pro automatické spuštění generátoru”.

Podrobnosti  naleznete  v  přiložené  příručce  pro
použití a údržbu elektronické karty.

Generátory  vybavené  “Ručním  ovládacím
panelem s digitální kartou” lze spustit:

• v  manuálním  režimu  přímo  pomocí
ovládacích  prvků  nacházejících  se  na
panelu,

• v  manuálním  režimu  dálkově  řízeném
pomocí  zvláštního  příslušenství  (remote
start  &  stop)  pro  dálkové  ovládání
generátoru.

Podrobnosti  naleznete  v  přiložené  příručce  pro
použití a údržbu digitální karty.

Ruční spuštění “Automatického ovládacího
panelu  se  standardní  elektronickou
kartou”:

• Ujistěte se, že nouzové tlačítko (KOMP.2) není
stisknuto.
• Umístěte  na  OFF  hlavní  vypínač  (KOMP.1)  a
hlavní  magneticko-tepelnou  sadu  zásuvek  (pokud
existuje).
• Na  elektronické  řídicí  kartě  vyberte  manuální
provozní režim “MAN”.
• Pokračujte  ve  spuštění  generátoru,  jak  je
popsáno v dodané příručce standardní elektronické
karty.   
• Zkontrolujte, zda nejsou signalizovány poruchy a
vždy  konzultujte  návod  dodaný  s  elektronickou
kartou  pro  nápravu  nesrovnalostí  před  použitím
generátoru.
• Nechte  generátor  v  provozu,  dokud  se
nedosáhnou  optimální  provozní  podmínky  (bez
připojení elektrických zatížení).
• Zkontrolujte  motor,  abyste  se  ujistili,  že  nejsou
žádné úniky vody, oleje nebo paliva.
• Ujistěte  se,  že  neexistují  žádné  překážky  na
vzduchových  ventilech  alternátoru,  a  že  vzduch
může volně cirkulovat kolem chladiče.
• Po asi 2-3 minutách provozu zkontrolujte hodnoty
frekvence  a  napětí,  a  když  jsou  hodnoty  stabilní,
můžete  umístit  na  ON hlavní  magneticko-tepelnou
sadu zásuvek (pokud existuje).
• Umístěte na ON hlavní vypínač  (KOMP.1).
• Zkontrolujte, zda jsou hodnoty napětí, frekvence,
generovaný  proud  přizpůsobeny  připojeným
obslužným zařízením.
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Ruční  spuštění   “Ručního  ovládacího
panelu s digitální kartou”:

• Ujistěte  se,  že  nouzové  tlačítko  (KOMP.2)  není
stisknuto.
• Umístěte  na  OFF   hlavní  vypínač  (KOMP.1)  a
hlavní  magneticko-tepelnou  sadu  zásuvek  (pokud
existuje).
• Vložte klíč do klíčového bloku.
• Otočte  klíč  po  1.  cvaknutí  ve  směru  hodinových
ručiček  (poloha  "ON")  Tímto  způsobem  se  napájí
rozvaděč a ovládací panel.
• Otočte klíč o další cvaknutí  ve směru hodinových
ručiček (poloha "START"), a udržujte jej ručně v tomto
stavu až do spuštění generátoru.
• Po  uvolnění  se  klíč  navrátí  spontánně  do  polohy
"ON".
• Pokud  se  generátor  nespustí,  ujistěte  se,  že  jste
provedli  všechny  nezbytné  kroky  před  startem  a
zkontrolujte  eventuální  rozsvícení  kontrolek,  které
signalizují  možné  poruchy.  V  případě  anomálie  ji
odstraňte,  pak  zkuste  restartovat  stisknutím  tlačítka
start.
• Nechte generátor v provozu, dokud se nedosáhnou
optimální  provozní  podmínky  (bez  připojení
elektrických zatížení).
• Zkontrolujte  motor,  abyste  se  ujistili,  že  nejsou
žádné úniky vody, oleje nebo paliva.
• Ujistěte  se,  že  neexistují  žádné  překážky  na
vzduchových ventilech alternátoru, a že vzduch může
volně cirkulovat kolem chladiče.
• Po asi  2-3  minutách provozu zkontrolujte hodnoty
frekvence  a  napětí,  a  když  jsou  hodnoty  stabilní,
můžete  umístit  na  ON  hlavní  magneticko-tepelnou
sadu zásuvek (pokud existuje).
• Umístěte na ON hlavní vypínač  (KOMP.1).
• Zkontrolujte,  zda  hodnoty  napětí,  frekvence,
generovaný  proud  jsou  přizpůsobeny  připojeným
obslužným zařízením.

Automatické  spuštění  “Automatického
ovládacího  panelu  se  standardní
elektronickou kartou”:

• Ujistěte se, že nouzové tlačítko (KOMP.2) není
stisknuto.
• Umístěte  na  ON  hlavní  vypínač  (KOMP.1)  a
hlavní  magneticko-tepelnou  sadu  zásuvek  (pokud
existuje).
• Na elektronické řídící kartě zvolte provozní režim
“AUTO”.  Generátor  se  automaticky  spustí  při
detekci nepřítomnosti síťového napájení.
• Nicméně  konzultujte  přiloženou  příručku
standardní elektronické karty.  

Spuštění  v  režimu  test  “Automatického
ovládacího  panelu  se  standardní
elektronickou kartou”:

• Postupujte  podle  pokynů  pro  spuštění  v
manuálním režimu “MAN”, zvolením na řídící kartě
provozní režim “TEST”.

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li ověřit dobrý provozní stav,
doporučuje  se  spustit  generátor
nejméně  jednou  za  15  dnů  bez
připojeného elektrického zatížení a
jednou  za  měsíc  připojením
elektrického  zatížení  ve  výši  50%
jmenovitého výkonu po dobu asi 30
minut.

5.6 Zastavení generátoru

• Umístěte  na  OFF  zařízení  pro  úsekové  odpojení
elektrických  zatížení,  označeno  na  předchozích
obrázcích  rovněž  jako  „hlavní  vypínač“  (KOMP.1).
Ponechte motor v chodu bez zatížení po dobu asi 2 až
3  minuty,  aby  se  umožnilo  ochlazení.  Následně  pak
generátor vypněte.
• V případě “Automatického ovládacího panelu se
standardní  elektronickou  kartou”:  postupujte  podle
pokynů pro zastavení, uvedených v přiloženém návodu
elektronické karty.
POZNÁMKA: Ze standardní řídící elektronické karty
lze  zvolit  provozní  režim  “OFF” pro  zachování
podmínek zastavení a zabránění spuštění generátoru.
• V případě “Ručního ovládacího panelu s digitální
kartou”: otočte klíčový přepínač (KOMP.3) do polohy
“OFF” a počkejte na kompletní zastavení motoru.

UPOZORNĚNÍ

JE  ZAKÁZÁNO  odpojit  zatížení  od
zásuvek  63A  a  vyšší  před
kompletním vypnutím generátoru.

5.7 Nouzové zastavení 
generátoru

V  jakémkoli  provozním  režimu  stiskněte  nouzové
tlačítko  (KOMP.2)  pro  okamžité  zastavení
generátoru.
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POZNÁMKA

Před  opětovným  zapálením
generátoru je důležité identifikovat a
vyřešit problémy, které si vyžadovaly
nouzové  zastavení  a  pak  resetovat
nouzové  tlačítko  jeho  otočením  ve
směru hodinových ručiček.

POZOR

Před  přiblížením  a/nebo  zahájením
prací  na  motoru  počkejte  nějakou
dobu,  protože  vysoká  teplota
přetrvává  dokonce  i  po  vypnutí.
Postarejte  se,  aby  generátor  po
zastavení  měl  dostatečné  větrání
umožňující jeho  ochlazení.

5.8 Ruční dodávka paliva

UPOZORNĚNÍ

Během tankování je zde nebezpečí
požáru  v  důsledku  hořlavosti
použitých  paliv.  Během  celé
operace JE ZAKÁZÁNO: 
• Používat otevřený oheň.
• Kouřit.
• Doplňovat  palivo  generátoru  s
motorem v chodu.

UPOZORNĚNÍ

Při doplňování paliva zůstává riziko
kontaktu  paliva  s  kůží  a  očima  a
vdechování  výparů.  Používejte
vhodné osobní ochranné prostředky
(OOP) jako rukavice a ochranu očí,
držte  se  v  dostatečné  vzdálenosti
od  plnicího  otvoru  nádrže  a
nevdechujte páry.

POZNÁMKA

Zvolte  typ  paliva  v  závislosti  od
teploty  prostředí,  ve  kterém  se
používá generátor. Při teplotách pod
0  °C  a  až  do  -20  °C  kupujte  a
používejte  typ  motorové  nafty  pro
zimní použití.

POZNÁMKA

Vždy  používejte  stejný  typ  paliva.
Nikdy nemíchejte druhy paliva lišíce
se  navzájem  od  sebe,  jako  jsou
například různé druhy nafty.
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POZNÁMKA

Vyvarujte se rozlití  paliva na horký
motor  a  další  části  generátoru.
Odstraňte  hadrem  jakékoli  úniky
paliva z lakovaných povrchů. Dávejte
pozor,  abyste  se  nedotkli  nebo
neudeřili  o  horké  plochy  motoru.
Nikdy nepoužívejte staré palivo nebo
palivo  kontaminováno  jinými  prvky
(např. vodou nebo olejem). Zabraňte
vstupu nečistot  a  vody do palivové
nádrže.

• V případě  “Automatického ovládacího panelu
se  standardní  elektronickou  kartou” indikace
množství  paliva  je  čitelná  na  obrazovce  samotné
elektronické  karty.  Pro  podrobnosti  konzultujte
příručku  dodanou  se  standardní  elektronickou
kartou.

• V  případě  “Ručního  ovládacího  panelu  s
digitální  kartou”:  zkontrolujte  hladinu  paliva  v
nádrži a zkontrolujte, zda světlo rezervy na digitální
kartě nesvítí.

• Vypněte  motor  generátoru  (viz  odstavec
"Zastavení generátoru").

• V případě tankování s vnějším potrubím proveďte
doplnění  paliva  v  závislosti  na  typu  daného
tankovacího zařízení (např. otevřete ventil na vnější
nádrži, atd.).
Níže uvedené obrázky slouží jako ilustrační příklad
oken nebo otvorů sloužících pro přechod potrubí (1)
směrem k externí nádrži.

• V případě,  kdy  NENÍ  určeno  doplňování  paliva
externím  potrubím,  otevřete  dveře  pro  přístup  do
motoru  (verze  soundproof),  pak  odšroubujte  a
odstraňte uzávěr palivové nádrže (2).  Po doplnění
paliva uzavřete víko palivové nádrže a vstupní dveře
do motoru (verze soundproof).

• NEPLŇTE  palivovou  nádrž  nad  maximální
úroveň,  ověřte  hladinu paliva na příslušné stránce
na  displeji  elektronické  karty  v  případě
“Automatického  ovládacího  panelu  se
standardní  elektronickou  kartou” nebo
prostřednictvím  vizuální  kontroly  v  případě
“Ručního ovládacího panelu s digitální kartou”.
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5.9 Použití generátoru ve 

vysoké nadmořské 
výšce nebo vysokých 
teplotách okolí

POZNÁMKA

Pokud jsou nezbytné modifikace pro
přizpůsobení  fungování  generátoru,
vždy požádejte o pomoc výrobce.
Je ZAKÁZÁNO nastavovat parametry
motoru  a/nebo  přidávat  přísady  do
paliva  za  účelem  zvýšení  výkonu
motoru  nad  limity  doporučované
výrobcem.

S  rostoucí  nadmořskou  výškou,  nebo  okolní
teplotou,  hustota  vzduchu  klesá.  Toto  zředění
vzduchu má negativní vliv na fungování motoru, což
způsobuje  pokles  maximálního  výkonu,  zhoršení
kvality  výfukových  plynů,  zvýšení  teploty  a  v
extrémních  případech  i  problémové  spuštění
zařízení. 

Pokud  nejsou  skutečné  podmínky  prostředí
specifikovány ve smlouvě, vztahuje se výkonnostní
síla  strojního  zařízení  na  standardní  podmínky
prostředí  uvedené  v  technické  dokumentaci,  dle
odkazové normy ISO8528-1.

Pokud  dojde  k  následné  modifikaci  skutečných
podmínek prostředí, je nutné se  obrátit na výrobce
pro výpočet nových odlehčení třídy a pro nezbytnou
kalibraci (pokud je to možné).

5  POUŽITÍ 35



GSW
6 ÚDRŽBA 

6 ÚDRŽBA 36
6.1 Důležitost údržby 37
6.2 Zvláštní bezpečnostní opatření při údržbě 38
6.3 Úkony elektrické údržby 38

6.3.1 Obecné kontroly elektrického systému38
6.3.2 Kontrola baterie 39

6.4 Kontrola alternátoru 39
6.5 Úkony mechanické údržby 40

6.5.1 Kontrola a  doplnění hladiny motorového
oleje 40
6.5.2 Výměna motorového oleje a  olejového
filtru 40
6.5.3  Kontrola  hladiny  a  doplnění  chladící
kapaliny 40
6.5.4 Výměna chladivového filtru 41
6.5.5 Výměna vzduchového filtru 41
6.5.6 Výměna palivového předfiltru a filtru 42
6.5.7 Vypuštění paliva z nádrže 42

6.6 Plán údržby 43
6.6.1 Plán údržby elektrického zařízení 43
6.6.2 Plán údržby mechanických částí 43

36 6  ÚDRŽBA 



GSW
6.1 Důležitost údržby

UPOZORNĚNÍ

Pokud se údržba provádí nepatřičně
nebo  pokud  se  problém  nevyřeší
před  spuštěním  generátoru,  může
to mít  za  následek poruchu,  která
by mohla způsobit vážné, i smrtelné
poranění.

Vždy  se  řiďte  radami  a  plány  kontroly  a  údržby
uvedenými v této příručce.
Každodenně kontrolujte stav generátoru a přistupte
k  okamžité  výměně  opotřebených  nebo
poškozených dílů.
S cílem vám pomoci se o generátor efektivně starat
následující strany obsahují plán údržby a postupy při
kontrole  a  údržbě  prováděné  pomocí  základních
ručních nástrojů.
Jiné  složitější  činnosti  spojené  s  údržbou  nebo
činnosti,  které  vyžadují  speciální  nástroje,  jsou
vyhrazeny  výrobci,  a  nejsou  proto  v  příručce
popsány. V případě potřeby tohoto druhu zákroků se
vždy obraťte na výrobce.

POZNÁMKA

Při  provádění  zákroků  spojených  s
údržbou je nezbytné si vždy přečíst
příručky  příslušných  výrobců
komponentů  instalovaných  v
generátoru  (např.  motoru,
alternátoru atd.).

UPOZORNĚNÍ

Nedodržování  návodu  k  údržbě  a
bezpečnostních  opatření  by  mohlo
způsobit  vážné  nebo  i  smrtelné
zranění.  Vždy  dodržujte  postupy  a
bezpečnostní  opatření  uvedená  v
této příručce. Neprovádějte zákroky
údržby, které nejsou popsány v této
příručce,  a  pro  které  je  nutno  se
obrátit na výrobce.

UPOZORNĚNÍ

Tyto  zásahy  údržby  musí  provádět
výhradně kvalifikovaní pracovníci.

Níže jsou uvedena základní bezpečnostní opatření,
která  je  uživatel  povinen  dodržovat.  Přesto
vzhledem  k  tomu,  že  není  možné  uvést  všechna
nebezpečí,  která  mohou vzniknout  během činností
spojených s údržbou, připomínáme, že rozhodnutí,
zda činnost provést či nikoliv, je přísně individuální.

Při  údržbě  generátoru  dodržujte  bezpečnostní
opatření uvedená níže:

• Před zásahem do generátoru si  přečtěte a
pochopte obsah této příručky.

• Naučte  se  a  dodržujte  bezpečnostní
opatření  nezbytná  pro  použití  generátoru
(viz příslušný odstavec).

• K uvedení generátoru do bezpečného stavu
se  naučte  a  proveďte  všechna  příslušná
opatření.

• Neprovádějte  údržbu  nebo  mazání  na
zapnutém  generátoru  se  zapnutým
úsekovým spínačem.

• Než přistoupíte  k jakékoliv  údržbě,  položte
generátor  na  rovnou  plochu,  odpojte
všechny spotřebiče a vypněte motor.

• Pomocí  vhodných  nástrojů  a  případného
vybavení generátor opravte.

• Odstraňte z pracovního prostoru a přeneste
do k tomu určených míst všechny nástroje
použité k údržbě a teprve poté přistupte k
opětovnému spuštění generátoru.

• Před  opětovným  spuštěním  reinstalujte
všechny  případně  demontované  ochranné
prvky a bezpečnostní zařízení a zkontrolujte
jejich správnou funkci. 

• Pro snížení nebezpečí požáru nebo výbuchu
buďte opatrní při manipulaci s palivem.

• Při  čištění  komponent  používejte  výhradně
nehořlavá rozpouštědla a nikdy benzín.

• Nepřibližujte se ke komponentům, které mají
co do činění s palivem, s cigaretami, jiskrami
a otevřeným ohněm.
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6.2 Zvláštní bezpečnostní 

opatření při údržbě

UPOZORNĚNÍ

Před  každou  údržbou  otočte  do
polohy  "OFF"  klíčový  spínač  a
odpojte  baterii.  Tato  operace
zajišťuje  před  neočekávaným
restartem generátoru.

UPOZORNĚNÍ

Aby  se  vyhlo  riziku  úrazu
elektrickým  proudem,  před
prováděním jakékoli  údržby  odpojte
napájení panelu pomocí speciálního
klíčového spínače;  úsekově odpojte
jak  hlavní  vypínač  (KOMP.1),  tak  i
přepínač zatížení a odpojte baterii.

6.3 Úkony elektrické údržby

NEBEZPEČÍ

Před demontáží  zařízení nebo před
stykem s nimi zkontrolujte absenci
zbytkového  napětí.  Mimořádnou
pozornost je nutno věnovat práci na
obvodech  připojených  ke
kapacitním  spotřebičům
(kondenzátorům)  na  vnější
přípojkách,  u  nichž  není  jistota
odpojení.

POZNÁMKA

Při  manipulaci  s  elektronickými
obvody  buďte  mimořádně  opatrní.
Mnoho komponent je náchylných na
poruchy  nebo  škody  způsobené
elektrostatickým  výbojem  a  také
stykem  s  lidským  tělem.  Před
zásahem do takovéhoto komponentu
se  dotkněte  uzemněné  kovové
konstrukce,  čímž  vybijete  případný
náboj.

POZNÁMKA

Při  čištění  elektrického  zařízení
nepoužívejte  stlačený  vzduch  k
odstranění prachu. Proud stlačeného
vzduchu  ve  vnitřním  prostoru
rozvaděče  může  vést  k  poškození
komponent  nebo  k  uvolnění  vodičů
ze svorek.

6.3.1 Obecné kontroly 
elektrického systému

Ujistěte  se  o  nepřítomnosti  vody  a
kondenzace
• Ujistěte  se  o  nepřítomnosti  vody  a  vytváření
nebezpečné kondenzace.
• Zkontrolujte   urychleně   ucpávací  systémy
(těsnění).
• Uzavřete  okamžitě   přívod  vody  a  vykonejte
opravy.

Zkontrolujte  dotažení  kabelů  a
komponentů
• Zkontrolujte dotažení  silových  kabelů  a
připojovacích tyčí.
• Zkontrolujte  dotažení  svorek  a  vodičů  na
svorkovnici jemným tahem na kabelu.
• Zkontrolujte  dotažení  všech  upevňovacích
šroubů  součástek,  a  to  jak  v  rozvaděči,  tak  i  na
generátoru.
• V případě potřeby šrouby dotáhněte.
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Vnitřní  očista  elektrických  panelů  a
ovládacího panelu
• Použijte vysavač  pro  odstranění  prachu  uvnitř
elektrického panelu.

Vizuální kontrola stavu přístrojů a zařízení
• Vykonejte kontrolu dobrého stavu všech přístrojů
a  zařízení  uvnitř  elektrického  panelu,  ovládacího
panelu a na generátoru.

Ověřování  stavu  a/nebo  výměna
elektrických vodičů
• Zkontrolujte stav elektrických vodičů  a  zajistěte
jejich výměnu pokud zjistíte,  že došlo ke změnám
optimálních podmínek pružnosti a izolace. 
• Věnujte  zvláštní  pozornost  kontrole  elektrických
vodičů  umístěných  v  nepříznivých  podmínkách
(např. vysoké teploty, chlad, vlhkost).
• V  případě  potřeby  vyměňte  elektrické  vodiče
podle elektrických schémat.
• Zkontrolujte  stav  silových  kabelů  a  konektorů.
Zkontrolujte, zda nedochází ke kontaktu s kovovými
částmi.

6.3.2 Kontrola baterie

Póly baterie (2  a 3)  a hladina elektrolytu se musí
pravidelně  kontrolovat,  doporučuje  se  kontrola
každých 15 dnů.
Pokud  póly  (2  a 3)  vykazují  známky  koroze,
odstraňte  ji  pomocí  čpavku  zředěného  s  vodou  a
použitím tvrdého kartáče.

Po odstranění koroze a opětovném připojení svorek
namažte póly s vhodným tukem.

Pokud  se  generátor  nebude  používat  delší  dobu
(nad 30 dnů), odpojte akumulátor, aby se zabránilo
vybití. Vždy odpojte jako první záporný pól (2), pak

kladný pól (3). 

6.4 Kontrola alternátoru

Kontrola připojení:

Ujistěte  se,  že  elektrické  kabely  jsou  bezpečně
připojeny ke svorkám, a pokud je to nutné utáhněte
šrouby.

Kontrola vinutí:

Je  možné  stanovit  stav  vinutí  měřením  izolačního
odporu k zemi.

POZNÁMKA

Je  povinností  konzultovat
dokumentaci  výrobce  alternátoru
pro provedení připojení nezbytných k
výše  uvedenému  měření  a  pro
zjištění hodnot odporu ke kontrole. V
případě,  kdy  hodnota  odporu  vinutí
je nesprávná, proveďte opravy, jak je
uvedeno výrobcem zařízení.

Kontrola ložisek a údržba alternátoru:

Před  prováděním  jakékoli  práce  na  alternátoru
konzultujte příručku dodanou s alternátorem .
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6.5 Úkony mechanické 

údržby

6.5.1 Kontrola a  doplnění 
hladiny motorového oleje

POZOR

Olej  musí  být  kontrolován,  když je
motor ještě teplý. Dávejte pozor na
kontakt  s  teplými  částmi   a
postříkání  horkým  olejem,  který
může způsobit popáleniny.
Před  provedením  jakékoli  operace
na motoru konzultujte příručku pro
použití  a  údržbu,  přiloženou  k
motoru.

POZNÁMKA

Chod  motoru  bez  oleje,  nebo  s
olejem pod  minimální  úroveň,  silně
poškozuje motor.

POZNÁMKA

Olej  je  látka  škodlivá  pro  životní
prostředí;  uskladňujte,  používejte  a
zlikvidujte  jej  v  souladu s  právními
předpisy země použití generátoru.

Pokračujte v kontrole a obnově hladiny  motorového
oleje  podle  specifických  pokynů  pro  daný  model
motoru  instalovaného  na  generátoru.  Před
provedením jakékoli operace na motoru konzultujte
dokumentaci výrobce motoru.

Kontrola hladiny motorového oleje:
• Zastavte generátor a počkejte několik minut, aby
se olej vrátil z trubek do motorové jímky.
• Před  vykonáním  jakékoliv  operace  konzultujte
příručku  pro  použití  a  údržbu  motoru  dodanou
společně s motorem.

Doplnění motorového oleje:
• Používejte  olej,  jehož  typ  a  viskozita  jsou  v
souladu s provozní  teplotou  a  délkou provozování
motoru.
• Postupujte  podle  pokynů  uvedených  v  příručce
pro používání a údržbu, dodané s motorem a zvolte
stupeň viskozity SAE oleje v závislosti na venkovní
provozní teplotě.

6.5.2 Výměna motorového oleje 
a olejového filtru

POZNÁMKA

Při každé výměně oleje je nezbytné
vyměnit i filtr.

Pro  výměnu  motorového  oleje  a  olejového  filtru
konzultujte příručku, dodanou s motorem.

Výměna motorového oleje

Konzultujte příručku pro použití a údržbu, přiloženou
k motoru.

Výměna filtru motorového oleje

Konzultujte příručku pro použití a údržbu, přiloženou
k motoru.

6.5.3 Kontrola hladiny a 
doplnění chladící kapaliny

POZOR

Neotvírejte  plnící  uzávěr,  když  je
motor horký.  Když je motor horký,
může dojít  k  prudkému vystříknutí
páry a horké vody.

POZNÁMKA

Nespouštějte  motor  bez  chladicí
kapaliny.
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Pokračujte v kontrole a doplňování chladicí kapaliny
podle pokynů příručky, dodané spolu s motorem.   

 Umístění
U generátorů typu OPEN SET je nádržka s chladící
kapalinou  obvykle  umístěna  nad  chladičem,  a  je
přístupná přímo vedle motoru, jak je znázorněno na
obrázku  s  číslem(1),  čistě  ilustračního  charakteru
(tvar a barva nádržky se mohou lišit v závislosti na
verzi generátoru).

U  generátorů  typu  SOUNDPROOF  nádržka  s
kapalinou  je  přístupná  po  otevření  uzávěru  (2)
umístěného v horní části kapoty.

Kontrola hladiny chladicí kapaliny
• Konzultujte  příručku  pro  použití  a  údržbu,
přiloženou k motoru.

Doplnění chladící kapaliny
• Zastavte  generátor  a  počkejte  na  úplné
vychlazení motoru (nejméně 1 HODINU).
• Konzultujte  příručku  pro  použití  a  údržbu,
přiloženou k motoru.
Výměna chladící kapaliny
• Zastavte  generátor  a  počkejte  na  úplné
vychlazení motoru (nejméně 1 HODINU).

• Konzultujte  příručku  pro  použití  a  údržbu,
přiloženou k motoru.

POZNÁMKA

Konzultujte  návod  k  použití  motoru
pro  určení  polohy  a  tvaru  kohoutku
pro vypouštění kapaliny z chladiče.

6.5.4 Výměna chladivového 
filtru

POZOR

Neotvírejte  plnící  uzávěr,  když  je
motor horký.  Když je motor horký,
může dojít  k  prudkému vystříknutí
páry a horké vody. 

Pokračujte ve výměně chladivového filtru postupujíc
podle dodané příručky pro použití a údržbu motoru.

Výměna chladivového filtru:
Konzultujte příručku pro použití a údržbu, přiloženou
k motoru.

6.5.5 Výměna vzduchového filtru

POZNÁMKA

Vzduchový filtr musí být vždy čistý a
v  dobrém  stavu,  jinak  je  nutné  jej
vyměnit.  Zlikvidujte  staré  filtry;
vyčištění  nebo  opakované  použití
starého  filtru  není  povoleno.
Nespouštějte  motor  bez
vzduchového  filtru,  protože  může
dojít k nasání prachu a dalších látek
do motoru, což způsobuje předčasné
opotřebení a poškození.
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Pokračujte ve výměně vzduchového filtru postupujíc
podle dodané příručky pro použití a údržbu motoru.

Výměna:
• Zastavte  generátor  a  počkejte  na  úplné
vychlazení motoru, pak pokračujte ve výměně filtru.
• Konzultujte  příručku  pro  použití  a  údržbu,
přiloženou k motoru.

6.5.6 Výměna palivového 
předfiltru a filtru

UPOZORNĚNÍ

Výměna  palivového  předfiltru  a
filtru  musí  být  prováděna  se
studeným  motorem,  aby  se
zabránilo  vzniku  požáru
způsobeného úniky paliva na horké
povrchy.

POZNÁMKA

Neplňte  palivem  nový  filtr  před
instalací, protože existuje nebezpečí
vstupu  nečistot  do  systému  s
následným  poškozením  nebo
poruchami. 

Pokračujte  ve  výměně  palivového  filtru  postupujíc
podle dodané příručky pro použití a údržbu motoru.

Výměna palivového předfiltru:
• Zastavte motor.
• Ponechte  dostatečný  čas  pro  ochlazení
komponentů (alespoň 1 HODINU). 
• Konzultujte  příručku  pro  použití  a  údržbu,
přiloženou k motoru.

Výměna palivového filtru:
• Zastavte motor.
• Ponechte  dostatečný  čas  pro  ochlazení
komponentů (alespoň 1 HODINU).
• Konzultujte  příručku  pro  použití  a  údržbu,
přiloženou k motoru.

6.5.7 Vypuštění paliva z nádrže

UPOZORNĚNÍ

Vypouštění  paliva  musí  být
prováděno  se  studeným  motorem,
aby  se  zabránilo  vzniku  požáru
způsobeného úniky paliva na horké
povrchy.  Počkejte  nejméně  1
HODINU  po  úplném  vypnutí
generátoru.

POZNÁMKA

Nevylévaje  palivo  do  životního
prostředí.  Použijte  vhodnou  nádobu
pro  sběr  paliva  vypuštěného  z
nádrže.

• Pokud  bude  nutné  vyprázdnit  externí
sběrnou nádrž přiřazenou k palivové nádrži
(pro  generátory,  vybavené sběrnou  nádrží)
vypouštěcí  zátka  se  nachází  v
korespondenci  otvoru  viditelném  na
samotné nádrži.

• Chcete-li  vyprázdnit  nádrž,  je  nutné použít
externí  čerpadlo,  které  nasává  palivo
pomocí   vnějšího  potrubí,  ponořeného  do
nádrže.
Jak  čerpadlo,  tak  i  vnější  potrubí  nejsou
součástí  dodávky  motoru,  poněvadž  se
jedná o zvláštní vybavení.
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6.6 Plán údržby
Zásahy údržby jsou rozděleny mezi zásahy na elektrickém zařízení a zásahy do mechanických částí. Všechny
zásahy jsou shrnuty v následujících tabulkách tvořících plán běžné údržby generátoru.

6.6.1 Plán údržby elektrického zařízení

I Kontrolovat       R Nastavit, vyměnit        P Čistit

Frekvence Komponent k údržbě
Činnos

t

8 hodin / denně Při  každém  použití  zkontrolovat  připojení  obslužných  sítí  (umístění  kabelů,
dotažení svorek a hladinu elektrolytu v baterii). K

Před každým použitím zkontrolovat funkčnost tlačítka nouzového zastavení. K

40  hodin  /
týdenně

Ujistit se o nepřítomnosti vody a kondenzace. K

Vizuální kontrola stavu přístrojů a zařízení. K

200  hodin  /
měsíčně

Zkontrolovat dotažení kabelů a komponentů. K

Zkontrolovat stav polů baterie a hladinu elektrolytu. K

1000  hodin  /
půlročně

Zkontrolovat dotažení svorek alternátoru N

Zkontrolovat stav konektorů silových kabelů K

2000  hodin  /
ročně

Vnitřní očista elektrických rozvaděčů a ovládacího panelu. Č

Ověřování stavu a/nebo výměna elektrických vodičů. K

6.6.2 Plán údržby mechanických částí
Plán  údržby je sestaven pro případ středně náročných podmínek. Pokud je motor provozován v náročných
podmínkách, jako jsou dlouhodobá zatížení nebo vysoké teploty, nebo pokud se používá v neobvykle prašném
nebo vlhkém prostředí, obraťte se na vašeho prodejce pro radu ke konkrétnímu způsobu použití.

I Kontrolovat       R Nastavit, vyměnit        P Čistit

Frekvence Komponent k údržbě
Činnos

t

8 hodin / denně Zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny a hladinu oleje a pokud jsou nižší než je
minimální úroveň, kapaliny doplnit. K

200  hodin  /
měsíčně

Zkontrolovat  dotažení šroubů silentbloků,  které přidržují  motor  a alternátor k
rámu. K

2000  hodin  /
ročně

Zkontrolovat dotažení šroubů kapoty v případě uzavřené jednotky.  K

Konzultujte příručku pro použití a údržbu, přiloženou k motoru.
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7.1 Problémy, příčiny nápravy

UPOZORNĚNÍ

Provádějte  činnosti  spojené  s  vyhledáváním  podle  informací  o  bezpečnosti
uvedených v této příručce.
Pro  bezpečnost  exponovaných  osob  a  za  účelem  zabránění  poškození
generátoru se nesnažte vyřešit případné problémy, jejichž možné příčiny nejsou
popsány v tomto oddílu. Obraťte se na kvalifikovaný personál výrobce.
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Možná příčina Řešení

●
Generátor je zablokován v důsledku
poruchy.

Vyhledat  problém  a  pokud  je  to
nutné,  kontaktovat  poprodejní
servis.

● ●
Vybité baterie. Zkontrolovat  a  dobít  baterie. V

případě potřeby vyměnit.

● ●

Zkorodované  nebo  uvolněné
připojení baterie.

Zkontrolovat  kabely  a  terminály.
Pokud  jsou  terminály  a  šrouby
zkorodované,  nahradit je. Bezpečně
je upevnit.

● ●
Připojení  neefektivní,  poškozená
baterie nebo nabíječka baterie.

Zkontrolovat připojení k nabíječce a
baterie.

●
Porucha spouštěcího motoru. Kontaktovat  poprodejní  servisní

středisko pro pomoc.

● ●
Chybí palivo. Zkontrolovat  palivovou  nádrž  a

palivo  doplnit,  pokud nedochází  ke
ztrátám.

● ●
Vzduch v palivovém potrubí. Vypustit  vzduch  z  palivového

potrubí.

● Palivový filtr zablokován. Vyměnit filtr.

● ● ●
Selhání palivového systému. Kontaktovat  poprodejní  servisní

středisko pro pomoc.

● ● ● ● ● Vzduchový filtr zablokován. Vyměnit filtr.

● ●
Studené klimatické podmínky. Zkontrolovat  viskozitu  specifického

maziva SAE a vlastnosti paliva.

●
Porucha regulátoru rychlosti. Kontaktovat  poprodejní  servisní

středisko pro pomoc.

● ● ● ●
Porucha regulátoru napětí. Kontaktovat  poprodejní  servisní

středisko pro pomoc.
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Možná příčina Řešení

● ● ●

Rychlost příliš nízká. Pokud  je  motor  vybaven
mechanickým regulátorem rychlosti,
zkontrolovat  regulátor  rychlosti.
Pokud  není  motor  vybaven
mechanickým regulátorem rychlosti,
kontaktovat  poprodejní  servisní
středisko pro pomoc.

● ●
Selhání  příslušného  přístrojového
vybavení.

Zkontrolovat  a  v  případě  potřeby
vyměnit.

●
Zapojení přístrojového vybavení. Zkontrolovat  zapojení  přístrojového

vybavení.

● Spínač byl aktivován pro přepětí. Snížit přepětí.

● ● ● ●

Stoupání výkonu. Ověřit,  zda  generátor  není  v
přetížení,  i  ve  vztahu  k  okolní
teplotě, která může být vyšší, než je
obvyklé.

● ●
Hlavní vypínač byl  aktivován. Zkrat
nebo porucha uzemnění.

Zkontrolovat  všechny  obvody  ve
vztahu  k  jakémukoliv  poškození
strojů nebo připojených kabelů.

●
Selhání pomocných zařízení. Kontaktovat  poprodejní  servisní

středisko pro pomoc.

● Chybí elektrické napájení. Zkontrolovat napájecí obvody.

● Hladina oleje je vysoká. Odstranit přebytečný olej.

●
Hladina oleje je nízká. Přidat  olej  pro  obnovení  hladiny

oleje  v  klikové  skříni. Zkontrolovat,
zda se nevyskytují ztráty.

● Olejový filtr zablokován. Vyměnit filtr.

●
Porucha olejového čerpadla. Kontaktovat  poprodejní  servisní

středisko pro pomoc.

●

Hladina chladící  kapaliny v chladiči
je nízká.

Počkat,  až  zařízení  vychladne  a
zkontrolovat  hladinu  chladicí
kapaliny  v  chladiči;  v  případě
potřeby  doplnit  chladicí  kapalinu.
Zkontrolovat,  zda  se  nevyskytují
ztráty.

●
Porucha vodního čerpadla. Kontaktovat  poprodejní  servisní

středisko pro pomoc.

● ● ● ● ●

Nesprávné  fungování  alarmu
týkajícího se: senzoru,  elektrického
ovládacího  panelu,  nebo  vadných
elektrických spojů

Zkontrolovat  kabeláž  mezi
senzorem a panelem. Zkontrolovat,
zda  nejsou  elektrické  přípojky  k
senzoru  připojeny  k  zemi.
Zkontrolovat  senzor  a  v  případě
potřeby vyměnit.

●

Chladič/výměník  tepla  znečištěný
nebo ucpaný.

Zkontrolovat   čistotu
chladiče/výměníku  tepla.
Zkontrolovat,  zda  neexistují  žádné
bloky  cirkulace  vzduchu  nebo
recirkulace  výstupního  vzduchu  na
vstupu.
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Možná příčina Řešení

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Další možné příčiny. Kontaktovat  poprodejní  servisní

středisko pro řešení.

7  VYHLEDÁVÁNÍ PORUCH 47



GSW
8 UVEDENÍ MIMO 

PROVOZ A 
LIKVIDACE

 

8 UVEDENÍ MIMO PROVOZ A LIKVIDACE 48
8.1  Bezpečnost  při  vyřazování  z  provozu  a
likvidaci 49
8.2 Vyřazení z provozu na dlouhou dobu 49
8.3 Uvedení mimo provoz a likvidace 50

8.3.1 Zvláštní požadavky na likvidaci 50

48 8  UVEDENÍ MIMO PROVOZ A LIKVIDACE



GSW
8.1 Bezpečnost při 

vyřazování z provozu a 
likvidaci

Níže jsou uvedena základní bezpečnostní opatření,
která  je  uživatel  povinen  dodržovat.  Přesto
vzhledem  k  tomu,  že  není  možné  uvést  všechna
nebezpečí,  která  mohou vzniknout  během činností
spojených  s  vyřazováním  z  provozu  a  likvidací,
připomínáme, že rozhodnutí, zda činnost provést či
nikoliv, je přísně individuální.

UPOZORNĚNÍ

Nedodržování  návodu  k  údržbě  a
bezpečnostních  opatření  by  mohlo
způsobit  vážné  nebo  i  smrtelné
zranění.  Vždy  dodržujte  postupy  a
bezpečnostní  opatření  uvedená  v
této příručce. Neprovádějte zákroky
údržby, které nejsou popsány v této
příručce,  a  pro  které  je  nutno  se
obrátit na výrobce.
Provádějte  následující  činnosti  s
ohledem  na  bezpečnostní
informace  uvedené  v  kapitole
ÚDRŽBA,  jmenovitě  v  odstavci
“Bezpečnostní opatření při údržbě”.

8.2 Vyřazení z provozu na 
dlouhou dobu

UPOZORNĚNÍ

Níže  popsané  operace  musí
provádět  výhradně  specializovaní
pracovníci.
Následující  činnosti  vyžadují
zevrubnou  znalost  některých  částí
motoru.  Pro podrobnější  informace
odkazujeme  na  dokumentaci
výrobce  motoru  nebo  se  případně
obraťte  na  specializované
pracovníky.

POZNÁMKA

Pokud by měl generátor být uložen v
podmínkách  lišících  se  od  výše
uvedeného,  obraťte  se  na  nejbližší
asistenční centrum.

POZNÁMKA

Palivo  a  olej  používané  v  motoru
generátoru,  stejně  jako  případně
použité  konzervační  oleje  jsou
škodlivé  pro  životní  prostředí;
zlikvidujte je v souladu s legislativou
platnou  v  zemi  použití,  případně  je
svěřte do specializovaných sběrných
a likvidačních středisek.

V případě, že se rozhodnete nepoužívat generátor
po  dlouhou  dobu  (více  než  30  dní),  proveďte
následující činnosti nutné ke správnému uskladnění
a uchování generátoru.

Podle  typu  motoru  se  řiďte  konkrétními  pokyny
uvedenými  v  příručkách  jednotlivých  výrobců  ke
správnému  provedení  všech  operací.  Hlavní
operace, které je nutné provést, jsou následující:

• Odpojte všechny spotřebiče.
• Vypusťte úplně palivovou nádrž.
• Vypusťte motorový olej a chladicí kapalinu.
• Odpojte kabely baterie
• Pokud  je  generátor  typu  “Openset”,  vyčistěte
motor  i  generátor  a  zakryjte  ho  plachtou  proti
prachu.

Po dokončení fází přípravy generátor uskladněte a
uvědomte si následující:

• Místo  skladování  musí  vykazovat  teplotu  a
vlhkost  v  souladu  s  provozními  údaji  generátoru.
Neskladujte  generátor  v  místech  nadměrně
chladných  a/nebo teplých/vlhkých.
• Místo  uložení  musí  být  zakryté  a  nesmí  být
znečištěné nebo vystavené prachu.
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8.3 Uvedení mimo provoz a 

likvidace

UPOZORNĚNÍ

Definitivní  uvedení  mimo  provoz  a
likvidaci musí provést kvalifikovaní
pracovníci  pracující  ve
specializovaném  centru  pro
nakládání  s  odpady,  do  kterého
musí být generátor odeslán.
Generátor  nesmí  být  vyhozen  do
životního  prostředí  ani  jako  celek,
ani  částečně  demontovaný  nebo
zdemolovaný,  ale  musí  být
zlikvidován  v  souladu  s  právními
nařízeními platnými v dané oblasti v
zemi použití.

Jako  odpad  je  definována  jakákoliv  látka  nebo
předmět či produkt lidské činnosti nebo přirozených
cyklů,  který již  neslouží  svému účelu a je určen k
likvidaci. 
Následující kategorie odpadů musí být považovány
za zvláštní:
• Strojní zařízení a přístroje obecně zastaralé nebo
opotřebené;
• Motorová  vozidla  a  jejich  nepoužívané
komponenty.

Za  toxicky  škodlivé  se  považují  odpady,  které
obsahují  nebo  jsou  kontaminovány  látkami
uvedenými  v  evropských  směrnicích  75/442/CE,
76/403/CE a 78/319/CE.

8.3.1 Zvláštní požadavky na 
likvidaci

Aplikace směrnice 2002/96/CE (RAEE):

• Elektrické  a  elektronické  odpady  mohou
obsahovat  nebezpečné  látky  s  potenciálně
škodlivým vlivem na životní prostředí a zdraví osob.
Zlikvidujte je v souladu s legislativou platnou v zemi
použití.  V  odkazu  na  směrnici  2002/96/CE  RAEE
(Odpad z elektrických a elektronických zařízení) ve
fázi  likvidace musí být  od sebe odděleny a  řádně
zlikvidovány elektrické a elektronické komponenty  v
centrech specializovaných na nakládání s odpady.

Aplikace směrnice 2002/95/CE (RoHS):
• s  ohledem  na  omezení  použití  nebezpečných
látek  upřesňujeme,  že  elektrické  a  elektronické
komponenty  použité  v  generátoru  neobsahují
nebezpečné  látky  v  procentuálních  množství
překračujících tolerované zákonné meze.
• V  případě  požáru  a/nebo  nepatřičného  použití
generátoru nebo jeho komponent se mohou uvolnit
látky škodlivé pro člověka a nebo životní prostředí.

Likvidace paliv a vyčerpaných olejů:
Palivo  a  olej  používané  v  motoru  generátoru  jsou
škodlivé pro životní prostředí; zlikvidujte je v souladu
s  legislativou  platnou  v  zemi  použití,  případně  je
svěřte do specializovaných sběrných a likvidačních
středisek.
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9.1 Informace maziva, kapaliny a chladiva

Motorový olej
Konzultujte uživatelskou příručku přiloženou k motoru.

POZNÁMKA

Standardní  vybavení  je
dodáváno s olejem SAE 15W/40.

Viskozita motorového oleje

Konzultujte příručku pro použití a údržbu, přiloženou k motoru.

POZNÁMKA

Čisté  minerální  oleje  nebo
částečně  syntetické  oleje
mohou  být  použity  za
předpokladu,  že  výše  uvedená
kritéria kvality  jsou splněna.

* Pro spuštění konzultujte návod k použití motoru dodávaný se samotným motorem, kde
najdete další podrobnosti.

Palivo

Palivo musí vyhovovat národním a mezinárodním normám v oblasti komerčních paliv.

Konzultujte příručku pro použití a údržbu, přiloženou k motoru.

Obsah síry:
V souladu se zákonem, pokud je obsah síry vyšší než 0,5%, je nutné upravit pravidelné výměny oleje. Je třeba
mít na paměti, že palivo s minimálním obsahem síry může způsobit ztrátu výkonu v řádu 5%, a zvýšit spotřebu
o 2 a 3%.
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Chladící kapalina motoru
Chladící kapalina chladiče také chrání před vnitřní korozí, kavitací, erozí a poškozením v důsledku mrazu. Lze
kombinovat různé přísady pro zlepšení vlastností chladiv.

POZNÁMKA

Standardní  vybavení  zahrnuje
následující  chladicí  kapaliny:
směs  30%  nemrznoucího
přípravku  koncentrovaného  v
70% vody. Toto složení umožňuje
chladící  kapalině  odolat
minimální  teplotě -17,5  °C před
zmrazením.
V  případě  výměny  chladící
kapaliny se ujistěte,  že splňuje
technické specifikace uvedené v
přiložené příručce motoru.

POZNÁMKA

Nemrznoucí  koncentrát  ke
smíchání  s  vodou  v  každém
případě nesmí  přesáhnout  60%.

Pokud se smíchá více než 60% nemrznoucího koncentrátu ve vodě, může dojít ke snížení  účinnosti tepelné
výměny mezi motorem a chladivem, s následným rizikem přehřátí  motoru a menší ochranou před zamrznutím
kapaliny.

Chladicí kapalina by měla být smíchána s čistou vodou, vždy použijte destilovanou deionizovanou vodu. Voda
musí být vždy v souladu s požadavky uvedenými v přiložené příručce pro použití a údržbu motoru.

POZNÁMKA

Je  velmi  důležité  přidat
správnou  koncentraci
nemrznoucího  přípravku.  Směs
musí  být  připravena  předem  v
jedné  nádobě,  dřív,  než  bude
použita  k  doplnění  topného
systému.  Zkontrolujte,  zda  lze
kapaliny míchat.

* Pro spuštění konzultujte návod k použití motoru dodávaný s motorem, kde najdete další
podrobnosti.
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9.2 Odlehčení pro okolní podmínky
V důsledku  odlišných  okolních  podmínek,  než  jsou  jmenovité  podmínky,  které  stanovuje  odkazová  norma
(ISO8528-1), jako například různé teploty, nadmořská výška a vlhkost, může být výkon předmětem "degradace"
vzhledem k jmenovitým podmínkám. To platí jak pro motor, tak i pro alternátor, ke kterému je přiřazen; a tedy
pro celkový výkon generátoru.

Je důležité, aby uživatel nebo klient specifikoval jasným způsobem výrobci  podmínky prostředí, ve kterých se
bude provozovat generátor, stejně jako je nutné, aby snížení výkonu a “odlehčení ” generátoru bylo stanoveno v
době objednávky. Tímto způsobem může být motor a alternátor správně nastaven před uvedením do provozu.

Je  velmi  důležité,  aby  uživatel  nebo  klient,  při  uvedení  podmínek  prostředí,  ve  kterých  bude  generátor
provozován, zadal následující údaje (odkaz. norma ISO8528-1):

• Minimální a maximální barometrický tlak v místě instalace, nebo nadmořská výška.
• Minimální, maximální a průměrná měsíční teplota během nejchladnějších a nejteplejších měsíců roku.
• Nejnižší a nejvyšší teploty v blízkosti motoru generátoru.
• Relativní vlhkost, nebo alternativně tlak vodní páry nebo teploty vlhkého a suchého prostředí, měřeny

při maximální teplotě.
• Jakákoli  jiná  podmínka  prostředí,  která  může  vyžadovat  zvláštní  řešení  nebo  kratší  cykly  údržby,

například:
• Prostředí plné prachu a/nebo písku
• Mořské prostředí
• Prostředí, ve kterém je sluneční záření obzvláště vysoké
• Prostředí s možností chemického znečištění
• Prostředí s přítomností záření
• Provozní podmínky v přítomnosti silných vibrací (například, zóny ovlivněné seismickými otřesy

nebo vibracemi generovanými vysokými zařízeními pracujícími poblíž).

Obraťte  se  na  výrobce  generátoru,  pokud  budete  potřebovat  další  informace  o  odlehčení  kvůli  okolním
podmínkám.
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10 Deník řádné a mimořádné údržbě

• Datum nákupu (Rok / Měsíc / Den):  ________/____/____
• Zakoupeno od (Dealer):  ________________
• Nainstalován (Installer):  ________________
• Datum instalace a uvedení do provozu (rok / měsíc / den):  ________/____/____

Postižené části  (kód a
popis)

Důvod zásahu Poskytovatel  služeb
provozu a složek

Datum
detekce
problému

Datum
zaměstnání
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