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VOORWOORD
De inhoud van dit handboek wordt beschouwd als zijnde
het exclusieve eigendom van het bedrijf en mag niet
worden gereproduceerd zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Gebruik van de machine in één van de in tabel 1
vermelde omstandigheden:

Niets in dit document is bedoeld om enige belofte,
garantie of verklaring, al dan niet expliciet of impliciet, te
geven betreffende de hierin beschreven producten. Alle
garanties, of andere bepalingen of verkoopvoorwaarden
dienen
inovereenstemming
te
zijn
met
de
standaardbepalingen en verkoopvoorwaarden van
toepassing op dergelijke producten, die u op verzoek
kunnen worden toegezonden.

b) kan de veiligheid van gebruikers en andere
personen benadelen, en

a) is niet toegestaan door het bedrijf,

c) kan afbreuk doen aan eventuele vorderingen op
het bedrijf.
TABEL 1
Gebruik
van
de
machine
buiten
het
omgevingstemperatuurbereik zoals uiteengezet in
het HOOFDSTUK ALGEMENE INFORMATIE van dit
handboek.

Dit handboek bevat aanwijzingen en technische
gegevens ten aanzien van alle normale bedienings- en
regelmatige onderhoudstaken door bedienings- en
onderhoudspersoneel. Grote revisies vallen buiten
bestek van dit handboek en hiervoor dient men een
beroep te doen op een bevoegde service-afdeling.

Deze machine is niet bedoeld voor en mag niet
gebruikt worden in een potentieel explosieve
atmosfeer, zoals situaties waar brandbare gassen of
dampen aanwezig kunnen zijn.

De ontwerpspecificatie van deze machine is
gecertificeerd als zijnde in overeenstemming met de EGrichtlijnen. Als resultaat hiervan:

Gebruik van de machine uitgerust met niet
goedgekeurde
componenten/
smeermiddelen/
vloeistoffen.
Gebruik van de machine met ontbrekende of defecte
veiligheids– of bedieningselementen.

a) zijn alle modificaties aan de machine ten strengste
verboden en maken de EG-certificatie ongeldig.

Gebruik van de machine voor opslag of transport van
materialen binnen of op de behuizing tenzij wanneer
deze binnen de werkset blijft.

Het gebruik van reparatieonderdelen/smeermiddelen/
vloeistoffen, anders dan die zijn opgenomen in de lijst
van goedgekeurde onderdelen, kan leiden tot gevaarlijke
situaties waarover het bedrijf geen controle heeft. Het
bedrijf kan daarom niet verantwoordelijk gehouden
worden voor apparatuur waarin niet–goedgekeurde
reparatieonderdelen geïnstalleerd zijn.

GENERATOR
Gebruik van de generator om grotere lading(en) te
leveren dan de gespecificeerde.
Gebruik van onveilige of niet te servicen elektrische
apparatuur die op de generator is aangesloten.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen en verbeteringen
aan te brengen, en deze wijzigingen dan wel
verbeteringen zonder enige verplichting aan te brengen
in reeds verkochte producten.

Gebruik van elektrische apparatuur: (a) met de
verkeerde spanning en/of frequentievermogens. (b)
dat
computerapparatuur
en/of
gelijkaardige
elektronica bevat.
Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor
fouten in vertaling van dit handboek uit de
oorspronkelijke Engelse versie.

Het bedoelde gebruik van de machine wordt hieronder
kort beschreven en er worden tevens voorbeelden van
niet toegestaan gebruik gegeven. Echter, het bedrijf kan
niet elke toepassing of werksituatie die zich kan
voordoen voorzien.
RAADPLEEG IN GEVAL VAN
TOEZICHTHOUDENDPERSONEEL.

TWIJFEL

© COPYRIGHT 2016
DOOSAN COMPANY

HET

Deze machine is uitsluitend ontworpen en geleverd voor
gebruik in de hieronder gespecificeerde omstandigheden
en toepassingen:
•

Gebruik binnen het omgevingstemperatuurbereik
zoals uiteengezet in het hoofdstuk ALGEMENE
INFORMATIE van dit handboek.
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ALGEMENE GEGEVENS
MODEL

G400-SIIIA

G500-SIIIA

Motortoerental - TPM

1500 / 1800

1500 / 1800

Motorbrandstof

Diesel

Diesel

Fabrikant

Scania

Scania

DC13 071 A 00

DC16 071 A 00

6/12,7

8/16,4

38

48

1080 (1750 OPTIONEEL)

1080 (1750 OPTIONEEL)

48,5

52

24 VDC

24 VDC

Totale lengte (mm)

4760

4760

Totale breedte (mm)

1740

1740

Totale hoogte (mm) (brandstoftank voor 12 uur)

2340

2340

Totale hoogte (mm) (brandstoftank voor 24 uur)

2540

2540

Gewicht (inclusief brandstof) (12-uurs brandstoftank)

5984

6400

Gewicht (exclusief brandstof) (12-uurs brandstoftank)

5091

5595

Gewicht (inclusief brandstof) (24-uurs brandstoftank)

6648

7084

Gewicht (exclusief brandstof) (24-uurs brandstoftank)

5274

5780

1,8

1,8

Model
Aantal cilinders/slagvolume (liter)
VLOEISTOCAPACITEIT
Smeermiddel motorcarter (liter)
Brandstoftank (liter)
Radiator en motorkoelvoeistof (liter)
Elektrisch systeem
AFMETINGEN/GEWICHT EENHEID

COG (°)

ALGEMENE INFORMATIE
G400/500-SIIIA INFORMATIE OVER LUCHTGELUID
•

Het A-gewogen geluidsdrukniveau

N.t.b.
•

Het A-gewogen geluidsvermogensniveau

N.t.b.
De bedrijfsomstandigheden van de machine zijn in overeenstemming met ISO 3744:1995 en EN ISO 8528-10:1998.

ELEKTRISCHE GEGEVENS
MODEL

G400-SIIIA

G500-SIIIA

Nominaal schijnbaar vermogen (kVA aanzuiging)

400

500

Nominaal actief vermogen (kW aanzuiging)

320

400

Nominale spanning

400

400

Nominale stroom (PF=1)

462

578

Nominale stroom (PF=0,8)

578

725
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VEILIGHEIDSLABELS
GRAFISCHE VORM EN VERKLARING VAN ISO-SYMBOLEN

VERBOD/VERPLICHT

INFORMATIE/INSTRUCTIES

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING: kans op
elektrische schokken.

WAARSCHUWING - heet oppervlak.

Bevestigingspunt.

Hefpunt.

Aan (stroom).

Uit (stroom).

Lees het bedienings- en
onderhoudshandboek alvorens de
machine in gebruik te nemen of
onderhoud hieraan te verrichten.

Dieselbrandstof
Geen open vlam.

Pletgevaar.

Geen water.

Koelvloeistof bijvullen.

Massa-aansluitpunt.

14

G400/500-SIIIA Bedienings- en onderhoudshandboek

Waarschuwing: Hete vloeistof.

Koelmiddelafvoer.

Aftappunt motorolie.

Ontvlambare vloeistof.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

GEVAAR

LET OP

Deze machine is niet ontworpen voor het gebruik van
apparatuur voor levensondersteuning. Het beschikt
over een veiligheidsuitschakeling waardoor de
machine zal stoppen als een uitschakelconditie
voordoet.

wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van een
hulpstartaccu. Laad de accu snel op door de
uiteinden van een hulpkabel aan te sluiten op de
positieve (+) pool van elke accu. Sluit het ene
uiteinde van de andere kabel aan op de negatieve (-)
pool van de hulpaccu en de andere kant op een
aardverbinding uit de buurt van de lege accu (om
eventuele vonken te voorkomen in de buurt van
mogelijk aanwezige explosieve gassen). Na het
opstarten van de eenheid, moeten de kabels altijd in
de omgekeerde volgorde worden ontkoppeld.

De machine nooit in een gebouw met onvoldoende
ventilatie gebruiken. Vermijd inademing van
uitlaatgassen tijdens het werken aan of in de buurt
van de machine.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Accu's bevatten zwavelzuur waaruit gassen kunnen
ontsnappen die corrosief en zelfs explosief kunnen
zijn. Vermijd aanraking met de huid, ogen en kleding.
Bij aanraking de aangetaste zone onmiddellijk met
water spoelen.

Nooit service of inspectie van de eenheid uitvoeren
zonder eerst de accukabel(s) te ontkoppelen om
onbedoeld starten te voorkomen.
Draag oogbescherming tijdens het reinigen met
perslucht van de machine zodat er geen vuil in de
ogen terecht komt.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Verkeerde bediening van deze machine kan ernstige
verwondingen veroorzaken of dodelijk zijn. Lees het
bij deze machine bijgeleverd Bedienings- en
onderhoudshandboek voor het bedienen of
uitvoeren van service.

HETE VLOEISTOF ONDER DRUK - Verwijder
langzaam de dop om de DRUK van de HETE
RADIATOR te laten. Bescherm de huid en ogen.
HEET water of stoom en chemische additieven
kunnen
ernstige
persoonlijke
verwondingen
veroorzaken.

Modificaties of wijzigingen aan deze machine
KUNNEN ernstige verwondingen veroorzaken of
dodelijk zijn. Wijzig deze machine niet en voer geen
modificaties uit zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de fabrikant.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Ontvlambare brandstoffen - De tank niet bijvullen als
de motor werkt.

Deze machine is voorzien van een autom.
startsysteem waardoor de machine op elk moment
kan
opstarten.
Respecteer
alle
veiligheidsaanbevelingen zoals beschreven in dit
handboek om het personeel te behoeden van
verwondingen. SLUIT DE STROOM AF VOORDAT U
TOT SERVICE OVERGAAT.

Geen open vlam maken of roken in de buurt van de
generator of brandstoftank. Verbied het roken, open
vlam of vonken maken in de buurt van de accu,
brandstof, oplosmiddelen voor het schoonmaken of
andere brandbare stoffen en explosieve gassen.
De generator niet gebruiken als er brandstof is
gemorst in of in de omgeving van de eenheid.
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Vraag hulp aan een gekwalificeerde, erkende
installateur die op de hoogte is van de lokale
normen.

WAARSCHUWING
Elektrische schokken -

WAARSCHUWING

Geen elektrische apparatuur gebruiken terwijl u in
het water/op natte aarde staat of natte handen of
schoenen hebt.

Een gebrekkige aarding van de generatorset kan
ernstige verwondingen veroorzaken of dodelijk zijn.

Ga uiterst voorzichtig te werk tijdens het werken aan
elektrische componenten. Accuspanning (12V/
24VDC) is aanwezig tenzij de accukabels zijn
ontkoppeld. De mogelijkheid van een hogere
spanning (potentieel 480V) is te allen tijde aanwezig.

INDIEN
GEBRUIKT
STROOMBRON

ALS

ALTERNATIEVE

Alleen koppelen als de schakelaar van de
hoofdservice-ingang ONTKOPPELD en OPEN
VERGRENDELD
is.
Beveiliging
tegen
circuitoverbelasting moet bovendien voorzien
worden conform de nationale NEN-normen en
lokale voorschriften.

WAARSCHUWING
Hanteer elektrische circuits altijd alsof ze onder
spanning staan.

LET OP

Schakel de startknop uit voor u reparaties probeert
uit te voeren, ontkoppel alle leidingen conform de
eisen voor elektriciteit en ontkoppel de accu zodat
niet kan worden gestart.

Lassen Voor het uitvoeren van laswerken; de dynamorelais,
de
diagnoseprintplaat,
printplaat
voor
spanningsregelaar, meters, stroomonderbrekers en
accukabels
ontkoppelen.
Open
alle
stroomonderbrekers
en
maak
de
externe
aansluitingen (exclusief aardstang) los. Sluit de
lasaarding zo dicht mogelijk aan op het te lassen
oppervlak.

AARDING

Moet voldoen aan de elektrische codes.

WAARSCHUWING
De generatorset kan hoge spanningen produceren
die ernstige verwondingen veroorzaken of dodelijk
zijn voor personeel en beschadiging van apparatuur.
De generatorset moet over een goede interne en
externe aarding beschikken zoals vereist door IEC
364-4-41.

WAARSCHUWING
Elektrische belasting Voer nooit elektrische aansluitingen uit als de
eenheid werkt.

De generatorset is intern neutraal geaard op het
frame
van
de
generatorset.
Deze
interne
aardverbinding is essentieel voor de juiste prestaties
van de generatorset en persoonlijke bescherming.

Voor het in gebruik nemen van de eenheid moet de
elektrische klasse van de generatorset geverifiëerd
worden
en
deze
mag
de
ingestelde
generatorwaarden niet overtreffen.

De externe aarding bestaat uit het koppelen van de
neutrale generatoraansluiting op een vaste aarding.
De operator is hiervoor verantwoordelijk als aarding
vereist is volgens IEC 364-4-41 Bescherming tegen
elektrische schokken en, indien van toepassing,
andere lokale NEN-normen.
Er worden verschillende methodes toegepast om
draagbare generators extern te aarden, in functie van
het bedoeld gebruik en de NEN-normen. Een
ononderbroken kabellengte van niet gesplitst koper,
van ten minste 10 mm2, moet altijd worden gebruikt
voor de externe aardgeleider, als een aarding
verplicht is.
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Zorg ervoor dat het bedienings- en onderhoudshandboek
en de bijbehorende houder niet permanent van de
machine worden verwijderd.

VOORZOGEN GEVAARLIJKE STOFFEN

LET OP

Zorg ervoor dat onderhoudspersoneel voldoende
getraind en bevoegd is en de onderhoudshandboeken
gelezen heeft.

Ga uiterst voorzichtig tewerk om aanraking met hete
oppervlakken
(spruitstuk
motoruitlaat
en
pijpleidingen) te werk.

Zorg ervoor dat alle beschermkappen geplaatst zijn en
dat de afschermingen/deuren gesloten zijn tijdens
gebruik.

Zorg ervoor dat er altijd voldoende ventilatie van het
koelsysteem en de uitlaatgassen is.

Volgens de specificatie van deze machine is de machine
niet geschikt voor gebruik in risicoruimten met
ontvlambaar gas. Als dergelijke toepassing vereist is,
moeten alle lokale voorschriften, gedragscodes en siteregelgeving in acht worden genomen. Om te garanderen
dat de machine kan worden gebruikt op een veilige en
betrouwbare manier, kan aanvullende apparatuur zoals
gasdetectie,
vonkenvangers
en
inlaatkleppen
(afsluitkleppen) vereist zijn, afhankelijk van de lokale
voorschriften of de mate van risico.

De volgende stoffen worden gebruikt bij de fabricage van
deze machine en kunnen gevaarlijk zijn bij verkeerd
gebruik.
Vermijd het inslikken, aanraking met de huid en
inademen van dampen van volgende stoffen: Antivries,
motorsmeerolie, conserveringsvet, roestpreventiemiddel,
dieselbrandstof en elektrolyt voor de accu.
De volgende stoffen kunnen worden geproduceerd bij de
werking van deze machine en kunnen schadelijk zijn
voor de gezondheid:
•

Vermijd ophoping van motoruitlaatgassen in kleine
ruimtes.

•

Vermijd inademen van uitlaatgassen.

•

Vermijd inademen van stof van remvoering tijdens het
onderhoud.

•

Een wekelijkse visuele controle moet worden uitgevoerd
op
alle
bevestigingsmiddelen/-schroeven
die
mechanische
onderdelen
vastzetten.
Vooral
veiligheidsgerelateerde onderdelen zoals de koppelhaak,
trekstangonderdelen, rijwielen en hijsbeugels moeten
worden gecontroleerd op volledige veiligheid.
Alle onderdelen die los, beschadigd of niet repareerbaar
zijn, moeten onmiddellijk worden gecorrigeerd.
Elektriciteit

Altijd gebruiken in een goed geventileerde ruimte.

Het menselijk lichaam heeft een lage tolerantie voor
elektricitiet en is een uitstekende geleider. Blootstelling
aan elektrische schok kan de normale hartactiviteit
onderbreken,
thermische
brandwonden,
ernstige
spiercontracties en zelfs de dood veroorzaken.

WAARSCHUWINGEN
Waarschuwingen vestigen de aandacht op
instructies die nauwkeurig moeten worden
opgevolgd om (dodelijk) letsel te voorkomen.

Gebruik
de
generator
nooit
tenzij
alle
beschermingsinrichtingen aanwezig zijn. De regelaar- en
railluiken moeten gedurende de volledige bedrijfstijd
gesloten zijn.

LET OP
Let op vestigt de aandacht op instructies die
nauwkeurig moeten worden opgevolgd om schade
aan het product, proces of diens omgeving te
voorkomen.

Alleen daarvoor opgeleide personen mogen, indien
vereist, testen onder spanning uitvoeren.

OPMERKINGEN

Tijdens het testen onder spanning van elektrische
apparatuur zijn schoenen met rubberzolen en geschikte
rubberhandschoen verplicht bovendien moeten alle
lokale voorschriften worden gerespecteerd.

Opmerkingen (N.B.) worden gebruikt voor
aanvullende informatie.
ALGEMENE INFORMATIE

Materialen

Zorg ervoor dat de gebruiker de stickers heeft gelezen en
begrepen en de handleidingen heeft geraadpleegd
alvorens onderhoud te plegen of de machine in gebruik
te nemen.

De volgende stoffen kunnen tijdens gebruik van deze
machine worden geproduceerd:
•

uitlaatgassen van de motor

VERMIJD INHALERING.
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Zorg ervoor dat er altijd voldoende ventilatie van het
koelsysteem en de uitlaatgassen is.

Transport
Zorg ervoor dat tijdens het laden of vervoeren van
machines de aangegeven hef- en bevestigingspunten
worden gebruikt.

De volgende stoffen worden gebruikt bij de fabricage van
deze machine en kunnen gevaarlijk zijn bij verkeerd
gebruik:
•

antivriesmiddel

•

motorsmeermiddel

•

beschermingsvet

•

roestwerend middel

•

dieselbrandstof

•

accu-elektrolyt

VERMIJD INSLIKKEN, HUIDCONTACT EN INADEMEN
VAN GASSEN.
Mocht motorsmeermiddel of brandstof in aanraking
komen met de ogen, spoel dan minstens 5 minuten met
water.
Mocht motorsmeermiddel of brandstof in aanraking
komen met de huid, was dit dan onmiddellijk af.
Raadpleeg een arts als grote hoeveelheden
motorsmeermiddel of brandstof zijn ingeslikt.
Raadpleeg een arts als motorsmeermiddel of brandstof
zijn ingeslikt.
Geef nooit vloeistoffen of wek geen braken op als de
patiënt onbewust is of convulsies heeft.
Veiligheidsinformatiebladen voor motorsmeermiddelen
en brandstof dienen te worden verkregen via de
leverancier van het smeermiddel.
Accu
Accu's bevatten corrosieve vloeistof en produceren een
explosief gas. Niet blootstellen aan directe verlichting.
Draag altijd persoonlijke beschermende kleding tijdens
hanteren van de accu's. Wanneer de machine wordt
gestart met een hulpaccu, dient u ervoor te zorgen dat de
juiste polariteit in acht wordt genomen en dat de
aansluitingen goed vastzitten.
PROBEER EEN BEVROREN ACCU NIET TE STARTEN
MET EEN HULPACCU OMDAT DE ACCU HIERDOOR
KAN EXPLODEREN.
Radiateur
Hete motorkoelvloeistof en stoom kunnen letsel
veroorzaken. Zorg ervoor dat de vuldop van de radiator
zorgvuldig is verwijderd.
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BEDIENINGSINSTRUCTIES
De
unit nooit gebruiken zonder eerst alle
veiligheidswaarschuwingen te volgen en het bedieningsen onderhoudshandboek zorgvuldig door te nemen dat af
fabriek met deze machine werd meegeleverd.

Zorg ervoor dat uw installatie in overeenstemming met
de lokale voorschriften is.
VÓÓR INBEDRIJFSTELLING
Voor het starten van de motor dient u volgende controles
uit te voeren:

BEDRIJFSGEREED MAKEN
Na ontvangst van de machine en voor het bedrijfsgereed
maken is het belangrijk om de instructies zoals hierna
vermeld in VÓÓR INBEDRIJFSTELLING.

1. Motoroliepeil: indien nodig bijvullen.

Zorg ervoor dat de gebruiker de stickers heeft gelezen en
begrepen en de handleidingen heeft geraadpleegd
alvorens onderhoud te plegen of de machine in gebruik
te nemen.

LET OP
NIET bijvullen voorbij de bovenste markering op de
peilstok. Als het oliepeil binnen de gearceerde zone
(D) is, wordt dit als aanvaardbaar bedrijfsbereik
beschouwd.

Zorg ervoor dat de positie van de noodstopinrichting
bekend is en herkenbaar is door zijn markeringen. Zorg
ervoor dat deze naar behoren werkt en dat de
bedieningsmethode bekend is.
Sluit de accukabels aan op de accu(‘s) en zorg dat ze
stevig vastzitten. Sluit eerst de negatieve kabel aan en
daarna pas de positieve kabel.
De bedieningselementen en instrumenten bevinden zich
op het bedieningspaneel, zoals is afgebeeld. Hieronder
volgt een beschrijving van alle instrumenten op het
paneel:

2. Motorkoelvloeistofpeil: indien nodig bijvullen.
3. Brandstoffilter: tap opgehoopt water af. Vervang of
maak het element indien nodig schoon.

Zorg ervoor dat alle transport- en verpakkingsmaterialen
worden afgevoerd.

4. Service-indicator luchtreiniger (indien voorzien):
onmiddellijk servicen als "rode" indicator brandt terwijl
de motor werkt.

Zorg ervoor dat de correcte vorkheftrucksleuven of
gemarkeerde hef-/bevestigingspunten worden gebruikt
voor het hijsen of vervoeren van de machine.

5. Brandstofpeil in tank: bijvullen aan het eind van de
dag met SCHONE DIESEL brandstof om condensatie
te minimaliseren.

Zorg er tijdens het werken aan de machine voor dat er
voldoende ruimte wordt gelaten voor de voorgeschreven
ventilatie- en uitlaatcapaciteit, met inachtneming van alle
vermelde minimale afmetingen (ten opzichte van muren,
vloeren, etc.).

6. Accu: houd de contactpunten schoon en licht
gesmeerd.

Er moet voldoende ruimte rondom en boven de machine
zijn om een veilige toegang tot de machine te kunnen
garanderen voor de onderhoudstaken zoals uiteengezet.

7. Motorriemen en slangen: controleer of ze goed
passen en/of beschadigd zijn. Indien nodig servicen.
8. Luchtopeningen/roosters: zowel de koellucht van de
motorradiator en generator. Controleer of er
opstoppingen zijn (bladeren, papier, etc.).

Zorg ervoor dat de machine veilig en op een stabiele
fundering is geplaatst. Elk risico op verplaatsing moet
worden geëlimineerd met behulp van daartoe geschikte
middelen, vooral om spanning op vaste afvoerbuizen te
vermijden.

9. Visuele inspectie: controleer op excessieve
vloeistoflekken, tekens van doorslag rond het
bedieningspaneel,
losse
routering
van
bedradingsklemmen, etc.

BELASTING AANSLUITEN
Zorg ervoor dat de draden geen barsten of beschadiging
vertonen.

LET OP

Sluit de juiste faseleider op de overeenkomstige balk L1–
L2–L3 aan. Faseverbindingen verwisselen kan de
apparatuur beschadigen en (dodelijk) letsel veroorzaken.

Bel een gekwalificeerde persoon voor het uitvoeren
van elektrische reparaties.

Gebruik altijd de 5 aansluitinge, 3-fasen, neutraal en
aarding.
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WAARSCHUWING

GEVAAR

Verwijder nooit de dop van een HETE motorradiator.
Als de druk plots vrijkomt uit een warm koelsysteem
kan dit (dodelijk) of ernstig letsel veroorzaken.

STROOM is ingeschakeld als de motor aan is.

LET OP

LET OP

Laat de starter een minuut
verschillende startpogingen.

Het belasten van de generator - indien de generator
gedurende langere tijd draait bij een zeer lichte
belasting, zal de efficiëntie van motor achteruit gaan
en uiteindelijk beschadigd raken. Het laten draaien
van een generator bij lichte belasting is zeer
schadelijk voor de motor en resulteert in:
•
•
•
•

afkoelen

tussen

Als de motor uitvalt, zullen diagnoselampen
aangeven wat het probleem is. Verhelp het probleem
voordat u verdergaat.
7. Laat de motor opwarmen gedurende 3 tot 5 minuten.

Verdunning van de smeerolie met brandstof
Carbon opbouw in de cilinder en turbolader
Hangende klep cilinderkop
Verminderde prestaties

8. Controleer of het BEDIENING paneel de juiste
spanning
heeft.
Er
mogen
geen
RODE
diagnoselampen branden.

Om schade te voorkomen, moet de machine niet
gedurende langere tijd voor minder dan 40% van het
nominale vermogen worden belast.

9. Met de hoofdonderbreker "AAN" is er stroom en kan
de unit worden gebruikt.

STARTEN

10. Sluit de zijluiken voor optimale koeling van de unit
tijdens bedrijf.
STOPPEN

LET OP

1. Schakel alle externe, elektrische stroombelastingen
uit.

Gebruik de NOODSTOP-knop ALLEEN in geval van
nood.

2. Schakel de hoofdonderbreker "UIT".

Gebruik hem NOOIT voor de normale uitschakeling.

3. Laat 5 minuten afkoelen.

Ga volgende zaken na:

4. Druk de "STOP"-bedieningsknop in.

1. Alle externe elektrische stroombelastingen zijn "UIT"
geschakeld.

5. Wacht ten minste 15 seconden voordat u opnieuw
opstart.

2. De hoofdstroomonderbreker is "UIT".

6. Vul de brandstoftank aan het einde van de werkdag
om condensaat te vermijden.

3. Schakelaar accu-spanningsloos is "AAN".
4. Reset (uittrekken om vrij te geven) de noodstopknop.
5. Druk de "START"-bedieningsknop in.
6. Wacht tot de voorverwarming is ingeschakeld.

LET OP
Gebruik GEEN startvloeistoffen voor de motor.
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BEDIENING STANDAARD DIGITALE BESTURING
Overzicht
Doosan's digitale besturing is een complete besturing voor de generatorset die wordt gebruikt als hoofdinterface tussen
de operator en de generatorset. Het zorgt voor een hoogwaardige motor- en generatorbescherming. Bovendien kunnen
verschillende realtime parameters worden bekeken. De parameters omvatten maar zijn niet beperkt tot kW, KVA, kVar,
vermogensfactor, oliedruk, koelvloeistoftemperatuur, motortoerental en diagnosegeschiedenis.
Afbeelding 1

IDENTIFICATIE VAN TOETSTENBLOKKNOPPEN EN -WIJZERS
Bedieningsknoppen
Gebruik
deze
knop
om
de
bedieningsmodus van de generator te
scrollen van UIT-HANDM-AUT.

Druk op deze knop om de generatorset
te STARTEN.

Gebruik
deze
knop
om
de
bedieningsmodus van de generator te
scrollen van AUT-HANDM-UIT.

Druk op deze knop om de generatorset
te STOPPEN.

Druk op deze knop om het signaal uit te
schakelen.

Druk op deze knop om niet actieve
storingen te verwijderen.
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Weergaveknoppen

Afbeelding 2

OFF AUT MAN

Gebruik deze knop om van weergave te
wisselen tussen het meetscherm,
afstelscherm en het standaardscherm.
Gebruik het tevens om de schermen te
verlaten.

Ready
PF
RPM
Timer

20

Gebruik
deze
knop
om
een
afstelparameter te selecteren en de
juiste afstelling te bevestigen.

0.8
1800
10

Dit is het hoofdbedieningsscherm waar naast de status
van de generatorset ook de generator kW,
vermogensfactor en motor-TPM worden getoond.

Gebruik
deze
knop
om
de
instelpuntwaarden te VERHOGEN en
omhoog te scrollen in het afstelmenu.

Afbeelding 3

Gen Freq
NomVolt L-N

Gebruik
deze
knop
om
de
instelpuntwaarden te VERLAGEN en
omlaag te scrollen in het afstelmenu.

L1N
L2N
L3N
G-Cur

Status LEDS
Uitschakeling - Indicatie dat de generatorset is
uitgeschakeld door een storing.

277V
277V
277V
20

50.0 Hz
227 V
L12
L23
L31
20

480V
480V
480V
20A

Niet in Auto - Indicatie dat de bedieningsmodus van de
generatorset niet in de automatische stand is.
Dit scherm geeft de elektrische waarden van de
generatorset weer. Deze waarden omvatten frequentie,
leidingsspanningen, fasespanningen en stroom per fase.

In bedrijf - Indicatie dat de generatorset in bedrijf is.
Waarschuwing - Indicatie dat de generatorset werkt
onder condities buiten zijn normale bedrijfsparameters.

Afbeelding 4

Klaar/Auto - Indicatie dat de generatorset klaar is en in
automatische modus functioneert.

Oil Press

3,3 bar

REALTIME GEGEVENSWEERGAVE - SCHERMEN
OPENEN

Engine Temp

76,7°C

Druk op de "PAGINA"-knop tot het hoofdbedieningsmenu
verschijnt.

Fuel Level

75 %

Gebruik de "VERHOGEN" en "VERLAGEN"-knoppen om
door de menu's te scrollen.

Batt Volt

12.1V

Last toepassen - Indicatie dat de generatorset belast is.

Dit scherm geeft de motor bedrijfsgegevens van de
generatorset weer.

25

G400/500-SIIIA Bedienings- en onderhoudshandboek

Dit scherm is ALLEEN beschikbaar op machines die
gebruik maken van de J1939 motorcommunicaties.
Indicatie van storingen/uitschakelingen van de
motorbesturingsunit wordt hier weergegeven. De gele
ECU-lamp wijst op een motorwaarschuwing en de rode
ECU-lamp wijst op een motoruitschakeling.

Afbeelding 5

BIN

I000000

Rem Start/Stop
Low Coolant
Emergency Stop
Low Fuel
Full Basin
Voltage Select
VSS Door

I
0
0
0
0
0
0

Afbeelding 8

ECU Values
Oil Pressure
Water Temp
Perc Load ATCS
Boost Pressure
Manifold Temp
Fuel Rate

Dit scherm geeft de status van de binaire inputs van de
besturing weer. "I" indiceert dat een input van status is
gewijzigd en "0" duidt op behoud van de status.
Afbeelding 6

BOUT

0000I00

Starter
Fuel Solenoid
Fuel Pull Coil
Glow Plugs
IL Power
Horn
GCB Trip

xxxxx
xxxxx
xxx
xxx
xxxxx
xxxxx

Dit scherm is ALLEEN beschikbaar op machines die
gebruik maken van de J1939 motorcommunicaties. De
gegevens worden via de ECU-motor verzonden.

0
0
0
0
I
0
0

Afbeelding 9

Act Power
0
Pwr factor
0.00
React pwr
0
Appar Pwr
0

Dit scherm geeft de status van de outputs van de
besturing weer. "I" indiceert dat een output van status is
gewijzigd en "0" duidt op behoud van de status.

0
0.00
0.00
0
0

0kW
0
0.00
0kVAr
0
0kVA
0

Afbeelding 7

ECU State

000

ECU Yellow Lamp
ECU Red Lamp
Wait to Start

0
0
0

Dit scherm geeft de lastparameters van de generatorset
weer in termen van actief vermogen, vermogensfactor,
reactief vermogen en schijnbaar vermogen. Deze
waarden worden geagregeerd en per fase vermeld.
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Afbeelding 10

Afbeelding 12

Run Hours
NumStarts
E-Stop
Shutdown
KW hours
KVAr hours

0
0
0
0
0
0

Next Srv Time

250 h

Alarm List
Not in Auto
Wrn Coolant Level

h

Dit scherm geeft de werkingsinformatie van de
generatorset weer in termen van gewerkte uren, aantal
starts, aantal noodstops en uitschakelingen, kW-uren,
kVar-uren. Bovendien wordt een definieerbare parameter
voor de serviceintervals weergegeven.

2

Dit scherm geeft de alarm-/uitschakellijst van de
generatorset weer. Niet actieve storingen kunnen worden
verwijderd door op de "Reset storing"-knop te drukken.
Er kunnen tot acht storingen op dit scherm worden
weergegeven en ze zijn allemaal "in volgorde van
aankomen" (FIFO).

Afbeelding 11

SOFTWAREVERSIE CONTROLEREN/LAMPTEST

ECU Alarm List
>

Om de softwareversie te controleren en de werking van
de LED's op het bedieningspaneel te testen, drukt u

tegelijk op

en

.

CONTRAST AANPASSEN OP HET DISPLAYSCHERM

FC

0

OC

0

FMI

Om het contrast op het displayscherm aan te passen,
drukt
u
tegelijkertijd
op
"BEVESTIGEN"
en
"VERHOGEN" of "VERLAGEN" om het contrast te
verhogen of verlagen.

0

Dit scherm is ALLEEN beschikbaar op machines die
gebruik maken van de J1939 communicaties. De SPNen FMI-diagnosecodes worden hier weergegeven zoals
ze door de ECU-motor zijn verzonden. Deze storingen
activeren geen vergrendeling en zijn niet actief als de
storing niet optreed. Een volledige lijst van storingscodes
wordt aan het einde van dit handboek vermeld.
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PARAMETERINSTELLINGEN VIA TOETSENBLOK

PT-verhouding

Druk op de "PAGINA"-knop tot het afstelmenu voor
parameters verschijnt.

De ingestelde potentiaaltransfoverhouding van de
generator. PT's zijn niet vereist op 480 Volt systemen en
lager.

Gebruik de "VERHOGEN" en/of "VERLAGEN"-knoppen
om door de parametermenu's te scrollen.

Nominale spanning 1

Afbeelding 13

Leiding naar neutrale
parallelkoppeling.

Parameters Adjust Menu
> Password
Basic settings
Engine params
Engine protect
Gener protect
Date/Time
Sensors spec
I/O Module

spanning

in

LOW-WYE,

Nominale spanning 2
Leiding
naar
seriekoppeling.

neutrale

spanning

in

HI-WYE,

Tandwieltanden
Aantal tanden op de motorinrichting voor de pick-up.
Ingesteld op nul als geen pick-up wordt gebruikt.
Motortoerental wordt geteld via de generatorfrequentie.
Elektronische motoren krijgen het toerentalsignaal van de
motorbesturing.
Dynamofrequentie
Frequentie van de accu-dynamo als de besturing stopt
met tornen.

Druk
op
"BEVESTIGEN"
parametermenu te selecteren.

om

het

gewenste

Nominale TPM
Het nominale motortoerental van de generatorset.

Gebruik de "VERHOGEN" en/of "VERLAGEN"-knoppen
om naar de te wijzigen parameter te scrollen.

Modus [UIT, HAND, AUT]

Druk op "BEVESTIGEN" om de te wijzigen parameter te
selecteren. Opmerking: Parameters met een sterretje (*)
vereisen een wachtwoord.

Dit komt overeen met de "Modus" besturingsknoppen.

Gebruik de "VERHOGEN" en/of "VERLAGEN"-knoppen
om de instelpuntwaarde te verhogen of verlagen.

Schakelt retour naar HAND-modus in of uit als reset wordt
ingedrukt.

Druk op "BEVESTIGEN"
instelpunt is bereikt.

Tegenlichttime-out weergeven

wanneer

het

Storing reset ga naar handboek

gewenste

De tijdslimiet in minuten wanneer het tegenlicht uitgaat.

Druk eenmaal op de "PAGINA"-knop om terug te keren
naar het parametermenu en nog twee keer om terug te
keren naar het meetscherm.

IL Stroom UIT

BASIS INSTELLINGEN

De tijdslimiet in minuten wanneer de besturing in
Slaapmodus gaat. Het regelvermogen wordt hersteld
door 5 seconden op de knop “Paneel aan”
[Afbeelding 14] te drukken.

Gen-Setnaam

Afbeelding 14

BESCHRIJVINGEN INSTELPUNTEN

Door gebruiker bepaalde naam wordt gebruikt voor de
BESTURING-identificatie op een externe telefoon- of
gsmverbinding. De Gen-setnaam is max. 14 tekens lang
en moet via de Lite Edit software worden ingevoerd.
Nomin vermogen (3ph)
Nominaal vermogen van de generator in driefase HI-WYE
seriekoppeling.
Nomin stroom
Nominale stroom van de generator in driefase LOW-WYE
parallelkoppeling.
CT-verhouding
De ingestelde stroomtransfoverhouding op de generator.
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ADDR-besturing

Max. stabiliteitstijd

De instelling van het besturingsadres.

Als de nominale generatorspanning niet stabiel is in de tijd
nadat de starter UIT is en de stationaire tijd verstrijkt, zal
de genset uitschakelen. Stabiliteit betekent dat spanning
en
frequentie
binnen
de
grenzen
van
de
waarschuwingsinstellingen zijn.

RS232-modus
Selectie van het communicatieprotocol.
Standaard : Lite Edit
Modbus = Modbus protocol
Cummins MB = Cummins Modbus protocol

Spanningsdetectie

MOTORPARAMETERS

Startmotor uit

Start TPM
"Ontsteking" toerental als de besturing stopt met tornen
(starter gaat UIT).

BO: STARTMOTOR

Stationaire
looptijd

Start POlie
Zodra bereikt, stopt de besturing met tornen (starter gaat
UIT). Er zijn drie condities om te stoppen met tornen: Start
TPM, Start POlie en D+ (indien ingeschakeld). De starter
gaat uit als een van deze condities is vervuld.

Stabiliteitstijd

Koelsnelheid
Deze functie wordt niet gebruikt. Gereserveerd voor
toekomstige toepassingen. Standaard fabrieksinstelling =
NOMINAAL.

Voorverhitting tijd
De tijdsvertraging voor voorverwarmen nadat de unit het
startbevel krijgt. De unit begint te starten na het
voorverwarmen. Selecteer Niet Voorverwarmen met
instelling = 0 standaard fabrieksinstelling = 10 seconden.

Koeltijd
Bedrijfstijd van de onbelaste generatorset om de motor te
koelen voor het stoppen.

MaxTorn tijd

Na koeltijd

Maximum tijdslimiet van tornen.

Deze functie wordt
fabrieksinstelling = 0.

Pauze tornstoring

niet

gebruikt.

Standaard

Pauzetijd tussen tornpogingen.

Stoptijd

Tornpogingen
Maximum aantal tornpogingen.

Wanneer de stopsequentie van de generatorset actief is,
kan de brandstofsolenoïde output gedurende deze
periode niet inschakelen.

Stationaire tijd

Brandstofsolenoïde

Stationaire tijdsvertraging start als TPM hoger wordt dan
Start TPM. Startstoring wordt vastgesteld als tijdens
stationair bedrijf de TPM lager worden dan 2.

Bepaalt het gedrag van
BRANDSTOFSOLENOÏDE.

Starttoerental

TPM
TPM = 2
BO startmotor

output

De output gaat open als de Noodstop inschakelt of
gekoelde generatorset wordt gestopt of in pauze is tussen
herhaaldelijke startpogingen.

BO STATIONAIR
NOMINAAL

GAS: Output sluit af samen de binaire output
ONTSTEKING als TPM meer dan 30 TPM (vaste waarde)
is. Output gaat open na het stopbevel of gepauseerd
tussen herhaaldelijke startpogingen.

Min. stabiliteitstijd

Startstoring

binaire

DIESEL: Output sluit samen met de binaire output
STARTER.

RPM

Stationaire looptijd

de

Elektrische
beveiligingen
actief

Brandstoftrekspoel
Tijdsduur dat output Brandstoftrekspoel actief is. Deze
output wordt gebruikt voor onmiddellijke activatie van een
brandstofsolenoïde trekspoel.

Min. stabiliteitstijd
Nominale generatorspanning voor starten wordt
gedetecteerd nadat de starter is uitgeschakeld,
stationaire tijd verstrijkt en deze tijd is verlopen.
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D+ Functie

Wrs motortemp. laag

INGESCHAKELD: Het D+contactpunt wordt gebruikt voor
beide
functies
"bedrijfstijd"
detectie
en
laadstoringsdetectie.

Drempelwaarde
waarschuwing
motorkoelvloeistof temperatuur.

LAADSTORING: Het D+-contact
gebruikt voor laadstoring.

uitsluitend

Vertraging
voor
temperaturen.

UITGESCHAKELD: Het D+ contact wordt niet gebruikt
maar blijft nog steeds slagspanning aan de accu-dynamo
leveren.

Wrs. brandstofpeil

ECU-freq. selectie

Us brandstofpeil

Deze functie wordt niet gebruikt. Fabrieksinstelling =
STANDAARD.

Drempelwaarde uitschakeling voor laag brandstofpeil.

ECU-toerentalafstelling

Vertraging voor laag brandstofpeil.

Deze functie wordt
fabrieksinstelling = 0.

niet

wordt

gebruikt.

hoge/lage

motorkoelvloeistof

Drempelwaarde waarschuwing voor laag brandstofpeil.

Brandstofpeil vertr.

Standaard

Acc. overspanning
Drempelwaarde waarschuwing voor hoge accuspanning.
Acc. onderspanning

Mot. besch. vertr. [s]

Drempelwaarde waarschuwing voor lage accuspanning.

Tijdens het starten van de generatorset moeten bepaalde
motorbeschermingen worden geblokkeerd (bijv. oliedruk).
De beschermingsinrichtingen worden gedeblokeerd na
de vertragingstijd van de bescherming. De tijd begint te
lopen nadat START TPM is bereikt.

Accuspanning vertr.
Vertraging voor lage accuspanning alarm.
VolgendeServTijd [h]
Telt af als de motor werkt. Als de teller op nul staat,
verschijnt een alarm.

Alarmsignaal
Drie mogelijke keuzes:

DYNAMOBESCHERMING

GEEN = Signaal gaat slechts 10 seconden voor
het starten in Auto modus af.

Overbelasting
Drempelwaarde voor generator overbelasting (in % van
nominaal vermogen).

UITSCHAKELING = Signaal gaat af voor de
uitschakeling en ook voor een Autostart.

Overbelasting Wrs.

US + WAARSCHUWING = Signaal gaat af voor
elk alarm of uitschakeling en ook voor een
Autostart.

Drempelwaarde
voor
overbelastingwaarschuwing (in
vermogen).

Maximaal toerental

van

generator
nominaal

Vertraging voor generator overbelastingsalarm.

Wrs oliedruk

Ishort

Waarschuwingsdrempelwaarde voor lage oliedruk.

Uitschakeling treed op als Ishort circuitlimiet is bereikt.

Us oliedruk

Ishort vertr.

Waarschuwingspeil uitschakeling voor lage oliedruk.

Vertraging voor Ishort alarm.

Oliedruk vertr.

2Inom vertr.

Vertraging voor oliedrukwaarschuwing/uitschakeling.

IDMT is "heel invers" generator overstroombescherming.
2Inom vertr. is Reactietijd van IDMT-bescherming voor
200% overstroom Igen = 2* nominale stroom.

Us motortemp.
voor

%

Overbelasting vertr.

Drempelwaarde voor bescherming van max. toerental.

hoge

Stroom onbal. vertr.
Vertraging voor generatorstroom asymmetrie.

Wrs. motortemp.
Drempelwaarde
waarschuwing
motorkoelvloeistof temperatuur.

lage

Motortemp. vertr.

MOTORBESCHERMING

Drempelwaarde
uitschakeling
motorkoelvloeistof temperatuur.

voor

voor

hoge

30

G400/500-SIIIA Bedienings- en onderhoudshandboek

Gen >S Us

Datum

Uitschakelpeil voor generator overspanning. Alle drie de
fasen worden gecontroleerd. Maximum van drie wordt
gebruikt.

Datuminstelling.
Timer 1 Herhalen

Gen >S Wrs

Selectie van dag/dagen wanneer oefentimer 1 zal
werken.

Waarschuwingspeil voor generator overspanning. Alle
drie de fasen worden gecontroleerd. Maximum van drie
wordt gebruikt.

Timer 1 op Tijd
Selectie van uren per dag dat Timer 1 de generatorset zal
starten.

Gen <S Us

Timer 1 Duur

Uitschakelpeil voor generator onderspanning. Alle drie de
fasen worden gecontroleerd. Minimum van drie wordt
gebruikt.

Selectie van aantal bedrijfsuren.
Timer 2 Herhalen

Gen <S Wrs

Selectie van dag/dagen wanneer oefentimer 2 zal
werken.

Waarschuwingspeil voor generator onderspanning. Alle
drie de fasen worden gecontroleerd. Minimum van drie
wordt gebruikt.

Timer 2 op Tijd
Selectie van uren per dag dat Timer 2 de generatorset zal
starten.

Gen S vertr.
Vertraging
voor
generator
overspanning alarm.

onderspanning

en

Timer 2 Duur
Selectie van aantal bedrijfsuren.

Spanning onbal.
Drempelwaarde
voor
generatorspanning.

onbalans

alarm

van

Spanning onbal. vertr.
Vertraging voor onbalans alarm van generatorspanning.
Gen >f US
Uitschakelpeil voor generator overfrequentie.
Gen >f Wrs
Waarschuwingspeil voor generator overfrequentie.
Gen <f Wrs
Waarschuwingspeil voor generator onderfrequentie.
Gen <f US
Uitschakelpeil voor generator onderfrequentie.
Gen f vertr.
Vertraging voor generator
overfrequentie alarm.

onderfrequentie-

en

DATUM/TIJD
Tijdstempel Per
Vaste tijdsduur waarin de geschiedenis van alle
parameters
wordt
opgenomen.
Standaard
fabrieksinstelling = 0.
Zomertijd mod.
Automatisch tijdsinstelling voor zomertijd.
Tijd
Tijdsinstelling.

31

G400/500-SIIIA Bedienings- en onderhoudshandboek

OPTIES
3-WEGBRANDSTOFKLEP

Afbeelding 16: Stand klephendel

Deze machine kan voorzien zijn van een 3-weg
brandstofklep.
Beschrijving
De combinatie van een 3-weg brandstofklep met een
externe brandstofaansluitmodile zal een maximale
autonomie opleveren.
Installatie en gebruik
Directe aansluiting op het 3-weg brandstofklepblok.
Stop de motor.
Sluit de externe brandstoftoevoer en retourslangen op
het 3-weg brandstofklepblok aan. (Draad is 3/8 BSPP).
Afbeelding 15: 3-weg brandstofklep

A
B

Ingebouwde tanktoevoer
Externe tanktoevoer

Gemorste brandstof schoonmaken.
Voorbereiding externe brandstofaansluiting
Stop de motor.
Sluit de externe brandstoftoevoer en retourslangen op de
externe brandstofaansluiting aan. (Draad is 1/2 BSPP).

A
B

Brandstoftoevoer naar motor: “IN”
Brandstofretour naar de externe tank: “UIT”

Verplaats de hendel naar de stand voor de externe
brandstoftank
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OPTIES [VERVOLG]
Afbeelding 19: Handpomp

OLIECARTERPOMP
Deze machine kan voorzien zijn van een oliecarterpomp
Afbeelding 17: Aftappunt oliecarter

A

Aflaatklep oliecarter

Beschrijving
Dankzij de oliecarterpomp kan motorolie gemakkelijker
worden verwijderd.
Olie verwijderen
Laat de motor werken tot hij op bedrijfstemperatuur is.
Stop de motor
A

Monteer een slang op de uitlaataansluiting van de
motorolie.

Handpomp

Recycleer of voer afgewerkte
milieuvriendelijke manier af.

Afbeelding 18

olie

op

een

Sluit de aflaatklep van het motoroliecarter.

WAARSCHUWING
VERMIJD (DODELIJKE) LETSELS
Maak gemorste brandstof of olie altijd schoon. Houd
hitte, vlammen, vonken of brandende sigaretten uit
de buurt van brandstof en olie. Onbedachtzaam
gedrag in de omgeving van brandbare stoffen kan
explosies of brand veroorzaken.
A

Uitlaataansluiting motorolie

Open de aflaatklep van het motoroliecarter.
Tap de motorolie met de handpomp af.
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OPTIES [VERVOLG]
CONTACTSET - CE

SUPER STARTPAKKET (KOUDE START VOOR 23°C)

Afbeelding 20: Contacten

Deze machine
koude-startset.

kan

worden

uitgerust

met

een

BESCHRIJVING:
De koude-startoptie faciliteert het opstarten tijdens het
gebruik van de machine in de winter bij
omgevingstemperatuur van -10°C tot -23°C. Daarvoor is
de unit uitgerust met een afzonderlijke motorverwarmer
en acculader.
Motor
Bij omgevingstemperaturen onder de -10°C moet worden
gelet op de opwarmtijd. Belast de motor niet volledig bij
omgevingstemperaturen onder de -10°C alvorens de
opwarmtijd te hebben voltooid.
De verwarmer moet minimaal 30 minuten voor het
opstarten worden ingeschakeld. Als de motor eenmaal
draait, wordt de verwarmer uitgeschakeld door een
interne thermostaat.
Motorverwarmer en acculader
De verwarmer en de acculader hebben een externe
240V AC-voeding nodig die aangesloten moet worden op
de klemmenblok connector in de railklem-ruimte in de
voedingssokkel. De voeding dient beschermd te worden
tegen water en gezekerd te zijn ofwel via het stopcontact
dan wel via een industriële contactdoos.
Afbeelding 21: Elektrische aansluitkast en
motorverwarmer

A
B
C

Contacten 1P 16A
Contact 3P 32A
Contact 3P 64A

Deze machine kan voorzien zijn van optionele contacten
zoals hierboven beschreven.

A
B
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OPTIES [VERVOLG]
De verwarmer mag niet worden gebruikt:

Afbeelding 22: 240V AC externe
voedingsklemmenblok

•

In vulstations en tankparken.

•

Op plaatsen waar explosieve dampen of stof zich
kunnen opbouwen (bijv. in de buurt van
opslagplaatsen voor brandstof, kolen, houtstof of
graan).

•

In gesloten ruimten (bijv. garage), ook niet via de
timer.

De verwarmer moet niet:
•

Bloot worden gesteld aan temperaturen boven de
120°C (opslagtemperatuur), anders kan er blijvende
schade ontstaan.

De verwarmer moet:

A

•

Worden gebruikt op de nominale spanning zoals
aangegeven op het typeplaatje.

•

Worden uitgeschakeld door de externe voeding te
verwijderen indien errookontwikkeling plaatsvindt,
ongewone brandende geluiden worden gehoord,of
indien u brandstof kunt ruiken. De verwarmer mag
pas weer opnieuw worden ingeschakeld nadat de unit
door een opgeleide specialist is geïnspecteerd.

•

Eenmaal per maand gedurende ten minste 10
minuten worden ingeschakeld bij een koude motor.

•

Aan het begin van het winterseizoen of eerder door
een opgeleide specialist worden nagekeken.

240V AC externe voedingsklemmenblok

Afbeelding 23: Acculader

A

Acculader
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BUITENGEBUIKSTELLING

AANBEVELINGEN VOOR LANGE TERMIJN OPSLAG
(6 MAANDEN OF MEER)

Wanneer de machine permanent buiten gebruik moet
worden gesteld of gedemonteerd, is het belangrijk dat u
ervoor zorgt dat alle gevarenrisico's ofwel zijn
geëlimineerd of dat de ontvanger van de machine
hiervan op de hoogte is gesteld. Let vooral op het
volgende:

•

Motorkoelsysteem – behandel met roestremmer en
tap af. Raadpleeg de dealer van de motor voor
overige aanbevelingen.

•

Dicht alle openingen met waterdichte tape.

•

Vernietig geen accu's of onderdelen met asbest
zonder de materialen veilig in te sluiten.

•

Plaats een droogmiddel in de uitlaatpijpen en
motorluchtinlaatpijpen.

•

Gooi geen drukvat weg dat niet duidelijk is
gemarkeerd
met
zijn
relevante
gegevensplaatinformatie of onbruikbaar is geworden
door boren, snijden, enz.

•

Verminder de spanning op riemen, ventilator, enz.

•

Koppel de accukabels los.

•

Tap het brandstofsysteem af.

•
•

Voer geen smeermiddelen of koelvloeistoffen af in
landoppervlakken of afvoeren.

KORTE TERMIJN OPSLAG

Voer geen volledige machine af zonder bijvoeging
van gebruiksdocumentatie.

Wat betreft machines die gedurende langere periodes
(meer dan 30 dagen) stilstaan:
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•

Zorg ervoor dat de machine om de 30 dagen wordt
gestart en gebruikt. Laat de machine dusdanig lang
draaien dat de motor op bedrijfstemperatuur is.

•

Tap de brandstoftank af om alle water te verwijderen.

•

Tap het water af uit de brandstof-/waterafscheider.
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G400/500-SIIIA ONDERHOUDSINFORMATIE

Voer een dagelijkse controle van de aardingskring uit
conform de EG-veiligheidsrichtlijn, IEC 364-4-41 en de
lokale NEN-normen. De diameter van de koperdraden
dient
minimaal
10
mm2
te
zijn
van
de
aardingsaansluiting, het frame, de generator en het
motorblok.

WAARSCHUWING
Elke onbevoegde modificatie of storing om deze
apparatuur te onderhouden kan het gebruik ervan
onveilig maken en de fabrieksgarantie laten
vervallen.

Slangen
Maandelijks wordt aanbevolen om de inlaatslangen van
het luchtfilter en alle flexibele slangen voor water en
brandstof worden geïnspecteerd op volgende zaken:

WAARSCHUWING

1. Alle rubberen slangverbindingen en schroefbare
slangklemmen moeten stevig vast zitten en de
slangen mogen geen tekens van slijtage, afschuring
of achteruitgang.

Voor u reparaties uitvoert de accukabels naar de
motor ontkoppelen evenals alle leidingen naar
elektrische stroomvoorzieningen. Doet u dit niet, dan
kan dit leiden tot ernstig lichamelijk letsel of schade
aan de apparatuur.

2. Flexibele slangen mogen geen tekens van slijtage,
achteruitgang en afschuring door trilling vertonen.
Routeringsklemmen dienen stevig en correct
gemonteerd te zijn.

ALGEMEEN

Bedradingsisolatie

Naast periodieke inspecties vereisen vele componenten
uit deze unit periodiek onderhoud om maximale
capaciteit en prestaties te leveren. Klein onderhoud
omvat voor- en nabewerkingsprocedures die door het
bedienings- of onderhoudspersoneel moeten worden
uitgevoerd. De hoofdfunctie van preventief onderhoud is
het voorkomen van storingen en bijgevolg minder
reparaties. Preventief onderhoud is de eenvoudigste en
goedkoopste manier van onderhoud. Door uw unit te
onderhouden en hem altijd schoon te houden, zal het
onderhoud vlotter verlopen.

Controleer dagelijks op
bedradingsisolatie of hulzen.

losse

of

uitgerafelde

Brandstof/waterafscheider
Dagelijks controleren op water in het brandstoffilter, de
waterafscheiderunit. Bepaalde motoren hebben een
transparante opvangbak voor visuele markering en
andere hebben een aftapklep onder het hoofdelement.
Elke zes maanden of 500 uur of minder indien de
brandstof van slechte kwaliteit of verontreinigd is, de
opvangbakelement(en) vervangen.

PERIODIEK ONDERHOUD
Het onderhoudsschema is gebaseerd op normale
bediening van de unit. In geval van ongebruikelijke
bedrijfsomstandigheden door het weer, dient het schema
daaraan te worden aangepast.

Ventilatieopeningen
Dagelijks de ventilatieopeningen
verstoppingen of vuil.

Bedradingsrouteringklemmen

vrijmaken

van

Luchtfilter

Controleer dagelijks of bedradingsrouteringklemmen los
zitten. Klemmen dienen stevig en correct gemonteerd te
zijn. Controleer de bedrading ook op slijtage,
achteruitgang en afschuring door trillingen.

Correct onderhoud van het luchtfilter biedt maximale
bescherming tegen stof in de lucht. Knijp de rubberklep
(voorfilter vuilbak) periodiek uit om te zorgen dat het niet
verstopt raakt.

Elektrische aansluitingen

Ga als volgt te werk om de luchtfilters te onderhouden:

Aardingskring

1. Filterelement verwijderen.

Controleer dagelijks op tekens van doorslag (vonken)
rond elektrische aansluitingen.

2. Inspecteer de luchtfilterbehuizing op omstandigheden
die een lek kunnen veroorzaken en repareer indien
nodig.
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3. Veeg de binnenzijde van de luchtfilterbehuizing met
een schone, vochtige doek om vuilophoping te
verwijderen. Dit zorgt voor een betere afdichting van
de pakking op het filterelement.

INLEIDING

4. Element installeren.

De motoren zijn direct ingespoten, vloeistofgekoelde,
viertakt, turbogeladen dieselmotoren.

Dit bedieningshandboek beschrijft de werking van en het
onderhoud aan industriële Scania motoren.

De luchtfiltermontage (behuizing) dient elke 3 maanden
of 500 uur te worden geïnspecteerd op lekkagesporen.

De motoren zijn beschikbaar in verschillende vermogens
en motortoerental instellingen. Het motorvermogen van
de bestelde motor is aangegeven op een plaatje op de
motorregeleenheid.

Opmerking: zorg ervoor dat de inlaat niet verstopt is.
Zorg ervoor dat de montagebouten en klemmen van het
luchtfilter goed zijn vastgedraaid en het luchtfilter stevig
is gemonteerd. Controleer de luchtfilterbehuizing op
deuken of beschadiging op het filter die lekken kunnen
veroorzaken.

Opmerking: in de bedieningshandboek worden
alleen
het
standaardcomponenten
beschreven. Informatie over speciale
apparatuur is opgenomen in de
instructies
van
de
verschillende
fabrikanten.
Voor optimale prestaties en een lange levensduur van de
motor dient u het volgende in acht te nemen:
•

Lees het bedieningshandboek door alvorens de
motor te starten. Zelfs regelmatige gebruikers van
Scania motoren zullen in dit bedieningshandboek
nieuwe informatie aantreffen.

•

Volg altijd de onderhoudsvoorschriften.

•

Lees het hoofdstuk over veiligheid aandachtig
door.

•

Maak uzelf bekend met de motor zodat u weet wat
het kan en hoe het werk.

•

Neem altijd contact
Scania-werkplaats.

op

met

een

erkende

De informatie in dit handboek was correct op het moment
van het ter perse gaan. Scania behoudt zich het recht
voor om wijzigingen aan te brengen zonder
voorafgaande kennisgeving.
Opmerking: gebruik altijd Scania onderdelen voor
het onderhoud en de reparaties.
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GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Let op

MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID

Aanbevelingen die voorafgegaan worden door het woord
Let op waarschuwen in geval van ernstige storingen en
een incorrecte werking die kunnen leiden tot schade aan
de apparatuur. Voorbeeld:

Scania ontwikkelt en produceert motoren die zijn zo
milieuvriendelijk mogelijk zijn. Scania heeft grote
investeringen gedaan in het terugdringen van schadelijke
uitlaatgassen om zo te kunnen voldoen aan de
milieu-eisen die gelden in bijna alle markten.

LET OP

Tegelijkertijd hebben we een hoog prestatieniveau en
een superieure bedrijfszuinigheid voor Scania's
industriële motoren en scheepsmotoren weten te
handhaven. Om deze gedurende de hele levensduur van
de motor te kunnen handhaven, is het belangrijk dat de
gebruiker de voorschriften volgt zoals uiteengezet in het
bedieningshandboek ten aanzien van het laten draaien
van de motor, het onderhoud, de brandstof en de
smeerolie.

Scania kan alleen garanderen dat de motor
overeenkomt met de gecertificeerde configuratie, en
verantwoordelijkheid nemen voor eventuele schade
en verwondingen die zich voordoen als het
onderhoud wordt uitgevoerd zoals hierboven
beschreven.

Tot de andere groene initiatieven behoren het na afloop
van een onderhoudsbeurt of reparatie afvoeren van afval
dat schadelijk is voor het milieu (bijvoorbeeld olie,
brandstof, koelvloeistof, filters en accu's) conform de
geldende milieueisen.

Opmerking:
Aanbevelingen die voorafgegaan worden door het woord
Opmerking: verwijzen naar informatie die belangrijk is
om een optimale werking en functionaliteit te kunnen
garanderen. Voorbeeld:

VEILIGHEID

Opmerking: gebruik
altijd
originele
Scania-onderdelen
tijdens
onderhoudswerkzaamheden
en
reparaties om uw motor in de best
mogelijke conditie te houden.

De volgende pagina's bevatten een overzicht van de
veiligheidsmaatregelen die moeten worden nageleefd bij
het gebruik van en het onderhoud aan Scania motoren.
Deze tekst vindt u tevens terug onder het desbetreffende
onderhoudspunt.

Milieu

Om schade aan de motor te voorkomen en ervoor te
zorgen dat deze optimaal draait, dient u instructies in de
waarschuwingen en aanbevelingen te volgen.

Dit bedieningshandboek bevat speciaal gemarkeerde
teksten met instructies die bijdragen aan de bescherming
van het milieu tijdens het onderhoud. Voorbeeld:

Als de voorschriften niet worden opgevolgd, kan de
garantie komen te vervallen.

Milieu

VERSCHILLENDE SOORTEN AANBEVELINGEN

Gebruik een container om morsen te voorkomen.

Waarschuwing
Alle aanbevelingen die voorafgegaan worden door het
woord Waarschuwing zijn erg belangrijk. Ze
waarschuwen in geval van ernstige storingen en een
incorrecte werking die kunnen leiden tot lichamelijk letsel.
Voorbeeld:

WAARSCHUWING
Blokkeer de starter bij werkzaamheden aan de motor.
Als de motor onverwacht aanslaat, bestaat er een
verhoogd risico op letsel.
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WAARSCHUWINGEN EN AANBEVELINGEN

Gevaarlijke gassen

ROKEN

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Start de motor alleen in een goed geventileerde
ruimte. De uitlaatgassen bevatten koolmonoxide en
stikstofoxiden, die giftig zijn.

Het is verboden te roken
•

•
•

in de buurt van brandbare of explosieve
materialen,
bijv. brandstof,
olie,
accu's,
chemicaliën,
tijdens het tanken en in de buurt van het
vulstation,
tijdens
werkzaamheden
aan
het
brandstofsysteem.

Als de motor draait in een afgesloten ruimte, moet er
een effectief apparaat aanwezig zijn voor het
afzuigen van de uitlaat- en cartergassen.
Startbeveiliging

LET OP

VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR HET DRAAIEN
VAN DE MOTOR

Als het bedieningspaneel niet is uitgerust met een
startbeveiliging moet de motorruimte worden
vergrendeld om te voorkomen dat onbevoegden de
motor starten. Eventueel kan er ook een
vergrendelbare
hoofdschakelaar
of
accuhoofdschakelaar worden gebruikt.

Dagelijks onderhoud
Voer altijd een visuele inspectie uit van de motor en de
motorruimte alvorens de motor te starten of na
uitschakeling van de motor na gebruik.
Deze inspectie moet worden gedaan om brandstof-, olieof koelvloeistoflekkages of iets anders op te sporen dat
corrigerende maatregelen behoeft.

Startgas

WAARSCHUWING

Brandstof
Gebruik uitsluitend de brandstof zoals aanbevolen in het
Werkplaatshandboek.

Gebruik nooit startgas of vergelijkbare middelen om
de motor te starten. Dit kan leiden tot een explosie in
het inlaatspruitstuk en mogelijk letsel.

WAARSCHUWING

Tijdens bedrijf

De verkeerde brandstofkwaliteit kan storingen of
stilstanden veroorzaken door het als gevolg van een
storing in het inspuitsysteem. Dit kan leiden tot
schade aan de motor en eventueel lichamelijk letsel.

WAARSCHUWING
De motor mag niet draaien in explosiegevaarlijke
omgevingen, omdat alle elektrische of mechanische
componenten vonken kunnen genereren.

Bijtanken
Vul de brandstoftank niet helemaal vol omdat brandstof
ruimte nodig heeft om uit te zetten. Verzeker u ervan dat
de vuldop goed is afgesloten.

Het benaderen van een draaiende motor vormt altijd
een veiligheidsrisico. Delen van het lichaam, kleding
of laaghangend gereedschap kunnen verstrikt raken
in de draaiende onderdelen, zoals de ventilator, en
letsel veroorzaken. Voor de persoonlijke veiligheid
moeten alle draaiende onderdelen en hete
oppervlakken
worden
voorzien
van
beschermkappen.

WAARSCHUWING
Tijdens het tanken bestaat er een risico op brand en
explosie. De motor moet dan worden uitgeschakeld
en roken is verboden.
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR HET OMGAAN
MET MATERIALEN

VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR ONDERHOUD
EN REPARATIES

Brandstof en smeerolie

Schakel de motor uit
Schakel de motor altijd uit alvorens onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden uit te voeren, tenzij anders
aangegeven.

WAARSCHUWING
Alle brandstoffen en smeermiddelen, evenals vele
chemicaliën zijn ontvlambaar. Volg altijd de
aanwijzingen op de betreffende verpakking.

Zorg ervoor dat de motor onmogelijk gestart kan worden:
Verwijder de contactsleutel, of onderbreek de stroom met
behulp
van
de
hoofdstroomschakelaar
of
accuhoofdschakelaar en vergrendel ze.

Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op een
koude motor. Het lekken en morsen van brandstof op
hete oppervlakken kan brand veroorzaken.

Plaats een waarschuwingsbord in het zicht waaruit blijkt
dat er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de motor.

Berg gebruikte lappen en andere brandbare
materialen veilig op om spontane ontbranding te
voorkomen.

WAARSCHUWING

Accu's

Het uitvoeren van werkzaamheden bij een draaiende
motor vormt altijd een veiligheidsrisico. Delen van
het lichaam, kleding of laaghangend gereedschap
kunnen verstrikt raken in de draaiende onderdelen,
en letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING
De accu's bevatten en vormen knalgas, in het
bijzonder tijdens het opladen. Knalgas is brandbaar
en zeer explosief.

Hete oppervlakken en vloeistoffen

Er mag niet worden gerookt in de buurt van de
accu´s of het accuvak, noch mogen deze bloot
worden gesteld aan open vuur en vonken. Onjuiste
aansluiting van een accu- of startkabel kan een vonk
veroorzaken, waardoor de accu mogelijk kan
ontploffen.

WAARSCHUWING
Wanneer de motor heet is, kunnen er altijd
brandwonden worden opgelopen. Onderdelen die
vooral heet zijn zijn de motorspruitstukken,
turboladers, oliecarters, hete koelvloeistof en olie in
de leidingen en slangen.

Chemicaliën

Motor eruit tillen

WAARSCHUWING

Gebruik altijd de motorhijsogen. Controleer altijd of de
hefinrichting in goede staat is en ontworpen zijn om het
desbetreffende gewicht te heffen.

De
meeste
chemicaliën,
zoals
glycol,
corrosiewerende middelen, conserveringsmiddelen
voor oliën en ontvettingsmiddelen, zijn schadelijk
voor de gezondheid.

Optionele uitrustingen op de motor kunnen het
zwaartepunt veranderen. Dit betekent dat het
noodzakelijk kan zijn om aanvullende hefinrichtingen te
gebruiken om de motor correcte wijze en veilig te heffen.

Bepaalde chemicaliën, zoals conserveringsmiddelen
voor oliën, zijn ook brandbaar.
Volg altijd de veiligheidsvoorschriften
betreffende verpakking.

op

de

WAARSCHUWING

Bewaar chemicaliën en andere materialen die
gevaarlijk zijn voor de gezondheid in goedgekeurde
containers, markeer ze duidelijk en zet ze op een plek
waar ze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Voer nooit werkzaamheden uit onder een zwevende
motor!

Milieu
Breng overgebleven en gebruikte chemicaliën altijd naar
een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
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2. Sluit daarna de accu´s aan.

Accu's

Smeersysteem

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

De accu's bevatten en vormen knalgas, in het
bijzonder tijdens het opladen. Knalgas is brandbaar
en zeer explosief.

Hete olie kan brandwonden en irritatie van de huid
veroorzaken. Draag beschermende handschoenen
en een veiligheidsbril bij het verversen van hete olie.

Er mag niet worden gerookt in de buurt van de
accu´s of het accuvak, noch mogen deze bloot
worden gesteld aan open vuur en vonken. Onjuiste
aansluiting van een accu- of startkabel kan een vonk
veroorzaken, waardoor de accu mogelijk kan
ontploffen.

Zorg ervoor dat het smeersysteem niet meer onder
druk staat alvorens werkzaamheden hieraan te
verrichten.
De olievuldop moet altijd op zijn plaats zitten bij het
starten en draaien van de motor om te voorkomen
dat er olie uitspat.

Milieu
Breng oude accu´s
afvalverwerkingsbedrijf.

altijd

naar

een

erkend

Milieu
Breng
oude
olie
altijd
afvalverwerkingsbedrijf.

Elektrisch systeem
De motor moet worden uitgeschakeld en de
stroomtoevoer worden afgesloten met behulp van de
hoofdschakelaar of de accuhoofdschakelaar alvorens er
werkzaamheden aan het elektrisch systeem kunnen
worden
uitgevoerd.
Externe
voedingen
naar
hulpapparatuur op de motor moeten ook worden
losgekoppeld.

naar

een

erkend

Koelsysteem

WAARSCHUWING
Open nooit de koelvloeistof vuldop wanneer de
motor warm is. Hete koelvloeistof en stoom kunnen
eruit spuiten en brandwonden veroorzaken

LET OP

Als de dop geopend moet worden doe het dan
langzaam en voorzichtig om de druk af te laten
alvorens
de
dop
te
verwijderen.
Draag
handschoenen omdat de koelvloeistof nog steeds
erg warm is.

Gebruik altijd reserveonderdelen van Scania voor het
brandstofsysteem en de elektrische systemen.
Scania onderdelen zijn ontworpen om het risico op
brand en ontploffing te minimaliseren.

Milieu

Elektrisch lassen

Breng oude koelvloeistof
afvalverwerkingsbedrijf.

LET OP

altijd

naar

een

erkend

Brandstofsysteem

WAARSCHUWING

Bij het uitvoeren van laswerkzaamheden aan en in de
buurt van de motor, moeten de accu- en
dynamoklemmen losgekoppeld worden. Trek de
multipin connector voor de motor regeleenheid er
ook uit.

Draag altijd een veiligheidsbril bij het testen van de
verstuivers. Brandstof die ontsnapt onder hoge druk
kan weefsel penetreren en ernstig letsel veroorzaken.

Sluit de lasklem dichtbij de te lassen component aan.
De lasklem mag niet aangesloten zijn op de motor, of
dusdanig dat het lagerstroom kan induceren.

Gebruik altijd reserveonderdelen van Scania voor het
brandstofsysteem en de elektrische systemen.
Scania onderdelen zijn ontworpen om het risico op
brand en ontploffing te minimaliseren.

Als het lassen is voltooid:
1. Sluit de dynamo en de kabels van de regeleenheid
eerst aan.
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Voor het starten

HET MOTOR-TYPEPLAATJE

Zorg ervoor dat alle beschermkappen zijn aangebracht
alvorens de motor te starten. Controleer of er geen
gereedschap of andere voorwerpen zijn achtergelaten op
de motor.

Het motor-typeplaatje geeft in de vorm van een code het
type motor, de inhoud en de toepassingen weer. Het
geeft ook het vermogensbereik en toerental van het
desbetreffende type motor weer. De EU-typegoedkeuring
voor uitlaatemissies wordt aangegeven onder ´Output´,
waar van toepassing.

WAARSCHUWING

Het motorvermogen staat vermeld op een plaatje dat zich
op de motorregeleenheid bevindt.

Het luchtfilter moet vóór het starten van de motor
worden gemonteerd. Anders bestaat het risico dat
voorwerpen kunnen worden meegezogen in de
compressorwaaier of is er kans op letsel bij contact
met het luchtfilter.

Het motorserienummer is in de bovenzijde van het
cilinderblok rechtsvoor geslagen.
Voorbeeld: DC16 071A

CERTIFICERING

DC staat voor supercharged
luchtgekoelde inlaatluchtkoeler.

Een emissie-gecertificeerde motor voldoet aan de
emissie-eisen voor een bepaald toepassingsbereik.

met

16 staat voor cilinderinhoud van de motor uitgedrukt in
hele dm3.

Op elke emissie-gecertificeerde motor bevindt zich er
een label waaruit blijkt aan welke eisen de motor voldoet.
Scania garandeert dat elk van deze motoren voldoet aan
de emissie-eisen voor het toepassingsbereik waarvoor
het is gecertificeerd.

071 staat voor prestatie- en certificeringscode. De code
geeft samen met de toepassingscode, het normale bruto
motorvermogen aan.

Als de gecertificeerde motor eenmaal in gebruik is
genomen moet het aan de hieronder genoemde criteria
voldoen om te kunnen voldoen aan de emissie-eisen:
Het onderhoud dient
overeenstemming met
bedieningshandboek.

dieselmotor

A geeft de toepassingscode weer. A staat voor algemeen
industrieel gebruik.

uitgevoerd te worden in
de voorschriften in dit

Afbeelding 24 Voorbeeld van een motor/typeplaatje

Onderhoud aan en reparaties van de injectieapparatuur
dienen door een erkende Scania-werkplaats te worden
uitgevoerd.
De motor mag alleen worden aangepast met apparatuur
die door Scania is goedgekeurd.
Zegels
kunnen
pas
worden
verbroken
en
instellingsgegevens kunnen pas worden bewerkt nadat
goedkeuring is verleend door Scania. Modificaties
mogen uitsluitend door geautoriseerd personeel worden
gemaakt.
Modificaties ten behoeve van de uitlaat- en
inlaatsystemen moeten worden goedgekeurd door
Scania.
Zo niet, dan zijn de voorschriften in het
bedieningshandboek ten aanzien van de werking en het
onderhoud van de motor van toepassing. De
voorzorgsmaatregelen op de volgende pagina's dienen in
acht te worden genomen.

LET OP
Scania kan alleen garanderen dat de motor
overeenkomt met de gecertificeerde configuratie, en
verantwoordelijkheid nemen voor eventuele schade
en verwondingen die zich voordoen als het
onderhoud wordt uitgevoerd zoals hierboven
beschreven.
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G400-SIIIA COMPONENTENIDENTIFICATIE
Afbeelding 25

1

2

3

9
4

10

5
11

6

15

7

13

8

12
14

Deze afbeelding toont een normale versie van een DC13 motor. De bestelde motor kan anders zijn uitgerust.
1. Turbolader

9. Motor-typeplaatje

2. Oliekoeler

10. Brandstoffilter

3. Oliefilter

11. Brandstofpomp met handpomp

4. Motorserienummer op het cilinderblok

12. Startmotor

5. Oliefilter

13. Oliepeilstok

6. Koelvloeistofpomp
14. Olieplug

7. Klep voor het aftappen van de koelvloeistof
8. Centrifugaal oliereiniger

15. Motorregeleenheid

Opmerking: het waterscheidend voorfilter voor de brandstof bevindt zich tussen de brandstoftank en de motor.
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G500-SIIIA COMPONENTENIDENTIFICATIE
Afbeelding 26
8

1

9

7

10

6

11
5

4

3

2
12

Deze afbeelding toont een normale versie van een DC16 motor. De bestelde motor kan anders zijn uitgerust.
1. Turbolader

7. Oliefilter

2. Startmotor

8. Motorregeleenheid

3. Oliepeilstok

9. Centrifugaal oliereiniger

4. Aftap koelvloeistof

10. Motor-typeplaatje

5. Brandstoffilter

11. Koelvloeistofpomp

6. Oliefilter

12. Olievuldop

Opmerking: de oliekoeler bevindt zich aan de bovenkant van de motor tussen de cilinderbanken.
Het waterscheidend voorfilter voor de brandstof bevindt zich tussen de brandstoftank en de motor.
De brandstof-handpomp bevindt zich normaliter op het waterscheidend voorfilter voor de brandstof.
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G400/500-SIIIA STARTEN EN
INBEDRIJFSTELLEN

Start de motor alleen in een goed geventileerde
ruimte. Wanneer de motor in een afgesloten ruimte
draait, moet er effectieve apparatuur aanwezig zijn
voor het afzuigen van de uitlaat- en cartergassen.

Opmerking: wanneer de motor voor de eerste keer
wordt gestart, dient er onderhoud te
worden gepleegd aan de items zoals
vermeld onder ´Eerste start´ in het
onderhoudsschema. Raadpleeg het
hoofdstuk Onderhoud.

LET OP
De startmotor mag slechts tweemaal worden gestart
gedurende 30 seconden per keer. De volgende
startpoging mag pas weer na 5 minuten worden
ondernomen.

Controleer altijd het volgende voor inbedrijfstelling:
•

oliepeil

•

koelvloeistof

•

brandstofniveau

•

elektrolytniveau van de accu´s

•

laadstatus van de accu´s

•

conditie van de aandrijfriem.

Starten bij lage temperaturen en op grote hoogten
Neem de lokale milieu-eisen in acht. Gebruik een
brandstof- en motorverwarmer om startproblemen en
witte rook te voorkomen.
Scania adviseert het gebruik van een motorverwarmer
wanneer de motor wordt gebruikt bij temperaturen onder
de -10°C of op een hoogte van meer dan 2.000 meter.

CONTROLES VOOR INBEDRIJFSTELLING
Voer dagelijks onderhoud uit, zoals beschreven in het
onderhoudsschema voorafgaand aan de inbedrijfstelling.
Raadpleeg het hoofdstuk Onderhoud.

Een laag toerental en een matige belasting bij een koude
motor vermindert de witte rookontwikkeling, geeft een
betere verbranding en warmt de motor sneller op dan
zonder belasting.

WAARSCHUWING

Laat de motor niet langer dan nodig draaien bij stationair
toerental.

Blokkeer de starter bij werkzaamheden aan de motor.
Als de motor onverwacht aanslaat, bestaat er een
verhoogd risico op letsel.
STARTEN VAN DE MOTOR
Om milieuredenen is de Scania-motor ontwikkeld om
opgestart te kunnen worden met een lage
brandstoftoevoer. Het gebruik van onnodig grote
hoeveelheden brandstof bij het starten van de motor leidt
altijd tot uitstoot van onverbrande brandstof.
•

Open de brandstofkraan, indien gemonteerd.

•

Schakel de motor uit.

•

Indien
de
motor
is
uitgerust
met
een
accuhoofdschakelaar: schakel de stroom in met
behulp van de accuhoofdschakelaar.

•

Start de motor.

Als de brandstoftank leeg is gedraaid of als de motor
lange tijd niet is gebruikt, ontlucht dan het systeem.

WAARSCHUWING
Gebruik nooit startgas of vergelijkbare middelen om
de motor te starten. Er kan een explosie optreden in
het inlaatspruitstuk met kans op lichamelijk letsel.
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INBEDRIJFSTELLEN
Controleer de instrumenten en waarschuwingslampjes
periodiek.

•

Ter alarmering bij laagste grenswaarde en
uitschakeling van de motor bij de hoogste
grenswaarde.

•

Ter alarmering en koppelreducering bij de laagste
grenswaarde, en uitschakeling van de motor bij de
hoogste grenswaarde.

•

Ter alarmering bij de laagste grenswaarde en
uitschakeling van de motor bij de hoogste
grenswaarde met de mogelijkheid om de
motoruitschakeling te onderdrukken.

•

Ter alarmering, koppelreducering bij de laagste
grenswaarde en uitschakeling van de motor bij de
hoogste grenswaarde met de mogelijkheid om de
motoruitschakeling te onderdrukken.

Motortoerentalbereik
50 Hz 1500 tpm
60 Hz 1800 tpm

Normaal motortoerentalbereik.
Geregeld door het
motormanagementsysteem.

´Limp-home´-modus
Als er zich een storing voordoet in de normale
gasklepopening of als de CAN-communicatie wordt
onderbroken,
is
de
volgende
noodbediening
beschikbaar:

Als de motor gedurende lange tijd draait onder zeer lichte
belasting, kan de motor moeite hebben met het
handhaven van de koelvloeistoftemperatuur. Bij een
verhoogde belasting stijgt de koelvloeistoftemperatuur tot
de normale waarde.

Een CAN-storing of storing in de gasklepopening bij een
volledig
belaste
motor
(zowel
signaalals
stationairschakelaar):
•

De gasklepopening is 0% en de motor draait bij een
normaal stationair toerental.

•

De gasklepopening is 0% en de motor draait bij een
verhoogd stationair toerental (750 tpm) als deze
functie is geactiveerd.

LET OP
Een te hoge koelvloeistoftemperatuur kan de motor
beschadigen.

Storing gasklepopening, maar de stationairschakelaar
werkt:
•

Oliedruk

De gasklepopening instelwaarde kan langzaam
worden verhoogd tussen de 0 en 50% met behulp
van de stationairschakelaar.

Informatie over de normale oliedruk en de laagst
toegestane oliedruk is opgenomen in het hoofdstuk
Technische gegevens.

CAN-storing:

Het motormanagementsysteem
alarmniveaus:

De motor wordt uitgeschakeld als de shutdown-functie is
geactiveerd.

De normale temperatuur van de koelvloeistof tijdens
bedrijf is 90-95°C/194-203°F.
Alarmniveaus worden ingesteld in de motorregeleenheid.
De standaardinstelling voor de laagste en hoogste
grenswaarden voor een hoge koelvloeistoftemperatuur
zijn 95°C-203°F en 105°C/221°F respectievelijk.
Het hoge koelvloeistoftemperatuur alarm dient:

•

Enkel ter alarmering.

•

Ter alarmering en koppelreducering bij de laagste
grenswaarde.

volgende

Bij een toerental onder de 1.000 tpm en een oliedruk
onder de 0,7 bar/10,2 psi.

•

Bij een toerental boven de 1.000 tpm en een oliedruk
onder de 2,5 bar/36,3 psi langer dan 3 seconden.

Het onjuiste oliedruk alarm dient:

G500-SIIIA Koelvloeistoftemperatuur

•

de

•

G400-SIIIA Koelvloeistoftemperatuur
De normale temperatuur van de koelvloeistof tijdens
bedrijf is 80-90°C/176-194°F.

kent

•

Enkel ter alarmering.

•

Ter alarmering en koppelreducering met 30%.

•

Ter alarmering en uitschakeling van de motor.

•

Ter alarmering en
motoruitschakeling.

onderdrukking

van

de

Opmerking: een hoge oliedruk (boven de 6 bar/87
psi) is normaal als de motor koud is bij
het opstarten.
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Laadcontrolelampje

Wanneer de motor heet is, kunnen er altijd
brandwonden worden opgelopen. Onderdelen die
vooral heet zijn zijn turboladers, oliecarters, hete
koelvloeistof en olie in de leidingen en slangen.

Als het lampje gaat branden terwijl de motor draait:
•

moet u de aandrijfriemen van de dynamo controleren
en afstellen zoals staat beschreven in het
overeenkomstige onderhoudspunt. Raadpleeg het
hoofdstuk Onderhoud.

Als het laadcontrolelampje blijft branden, kan dit het
gevolg zijn van een dynamostoring of een storing in het
elektrische systeem.
Riemoverbrenging
Wanneer de riemoverbrenging nieuw is, kan het een
piepend geluid maken bij het draaien. Dit geluid is
normaal en verdwijnt na 50-100 bedrijfsuren.
Het geluid beïnvloedt
riemoverbrenging niet.

de

levensduur

van

•

Controleer of de stroomtoevoer niet onderbroeken is.

•

Vul de brandstoftank. Zorg dat de vuldop en het
gebied rondom de vulopening schoon zijn om
verontreiniging van de brandstof te voorkomen.

•

Bij een kans op bevriezing, moet het koelsysteem
voldoende glycol bevatten.

•

Bij temperaturen onder de 0°C/32°C: bereid de
volgende start voor door de motorverwarmer aan te
sluiten (indien gemonteerd).

LET OP

de

Controleer het koelvloeistofpeil na de eerste start.
Vul zo nodig bij.

MOTOR BUITEN WERKING STELLEN
1. Laat de motor gedurende enkele minuten onbelast
draaien als het continu is gebruikt onder zware
belasting.
2. Schakel de motor uit.
Opmerking: de accuspanning moet gedurende een
paar seconden op peil blijven nadat de
15 volt is uitgeschakeld, zodat de
regeleenheden de waarden kunnen
opslaan en over kunnen schakelen naar
de standby-modus.
10 incorrecte motoruitschakelingen
zullen leiden tot een koppelreducering
(70% van de brandstofhoeveelheid).
Reset de motor door deze in één keer op
juiste wijze uit te schakelen.

LET OP
Als de motor wordt uitgeschakeld zonder afkoeling,
is er nadien kans op oververhitting en schade aan de
turbolader.
De stroom mag niet uitgeschakeld worden voordat
de motor is gestopt.
CONTROLES NA INBEDRIJFSTELLING

WAARSCHUWING
Blokkeer de starter bij werkzaamheden aan de motor.
Als de motor onverwacht aanslaat, bestaat er een
verhoogd risico op letsel.
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G400/500-SIIIA ONDERHOUD
Het onderhoudsprogramma heeft betrekking op een
aantal punten die als volgt zijn onderverdeeld :
•

Smeersysteem

•

Koelsysteem

•

Luchtfilter

•

Overig

•

M-onderhoud: uitgebreider onderhoud.

•

L-onderhoud: omvat bijna alle onderhoudspunten.

•

XL-onderhoud: omvat alle onderhoudspunten.

Gedurende een periode is de volgorde als volgt:
S-M-S-L-S-MS-L-S-M-S-XL.

LET OP

WAARSCHUWING

Bij aflevering is een Scania-motor geoptimaliseerd
voor de toepassing ervan. Echter, regelmatig
onderhoud is nodig om:

Blokkeer de starter bij werkzaamheden aan de motor.
Als de motor onverwacht aanslaat, bestaat er een
verhoogd risico op letsel.

•
•
•

Het onderhoudsprogramma omvat:

•

ongeplande onderbrekingen te voorkomen,
de levensduur van de motor te verlengen,
de emissieprestatie van de motor op langere
termijn te optimaliseren,
voor een optimale bedrijfszuinigheid.

• S-onderhoud: basisonderhoud.
Afbeelding 27

XL
L

L

M
S

500

S

1000

M

M

1500

S

2000

2500

S

3000

3500

S

4000

4500

S

5000

5500

6000

AAN MOTOREN MET WEINIG BEDRIJFSUREN

LET OP
Onderhoud aan motoren met weinig bedrijfsuren
dient jaarlijks of om de 5 jaar te worden uitgevoerd.
Stand-by generatorsets en dergelijke die niet regelmatig
worden gebruikt, moeten worden getest en gecontroleerd
in overeenstemming met de voorschriften van de
fabrikant.
De volgende onderhoudspunten moeten worden
uitgevoerd zodra de motor is opgewarmd tot
bedrijfstemperatuur.
1. Het oliepeil controleren.
2. Het koelvloeistofpeil controleren.
3. De vacuümindicator controleren.
4. Het brandstofniveau controleren.
5. Controleren op motorlekkages.
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G400/500-SIIIA ONDERHOUDSINTERVALLEN
Dagelijks

Eerste bij
eerste start

Interval (uur)

500

Minstens

500

1.000

2.000

6.000

elk jaar

S

M

L

XL

De olie verversen

X1

X1

X1

X1

X

De centrifugaal oliefilter reinigen

X1

X1

X1

X1

X

Het brandstoffilter vervangen

X1

X1

X1

X1

X

X

X

X

om de
5 jaar

Smeersysteem
Het oliepeil controleren

X

X

Koelsysteem
Het koelvloeistofpeil controleren

X

Vorst- en corrosiebestendigheid
koelvloeistof controleren

X
X

Het koelsysteem reinigen en de
koelvloeistof verversen

X

X1

Luchtfilter
De vacuümindicator aflezen

X

Het filterelement vervangen

X

X1

Het veiligheidspatroon vervangen

X

X

X

X

X1

X1

X1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Brandstofsysteem
Het brandstofniveau controleren

X

X

Het brandstoffilter vervangen
Overig
De aandrijfriem controleren
Controleren op lekkages

X
X

De klepspeling controleren en
afstellen

X

X

Vaker indien noodzakelijk.
BIODIESEL (FAME)

Onderhoudsintervallen

Scania gebruikt de term biodiesel conform de norm EN
14214 om te verwijzen naar een hernieuwbare
dieselbrandstof gemaakt van vetten of oliën en methanol.
De biodiesel moet voldoen aan de eisen van de
Europese norm EN 14212. Voor EN 14214 biodiesel
wordt doorgaans de term FAME gebruikt.

Met een hoger percentage biodieselmengsels dan EN
590, zijn de vervangingsintervallen voor de volgende
items gehalveerd:

Alle Scania-motoren zijn goedgekeurd voor het gebruik
diesel in overeenstemming met de EN 590 norm. EN 590
bevat tot 7% biodiesel conform EN 14214. In
PDE-motoren kan tot 100% biodiesel worden gebruikt in
overeenstemming met EN 14214.

•

Brandstoffilter

•

Oliefilter

•

Olie

De olieviscositeit moet xW-40 zijn.
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SMEERSYSTEEM

OLIEANALYSE

OLIEKLASSE

Oliemaatschappijen kunnen
motorolie verstrekken.

Aanbevolen olie

Onderdeelnummer

Protec Engine Fluid E7
De motorolie
kwaliteitseisen:

moet

aan

de

volgende

•

ACEA E5/API CI-4

•

ACEA E7/API CI-4 +

•

Voor motoren die niet draaien op zwavelarme
brandstof, moet de TBN (Total Base Number) ten
minste 12 zijn (ASTM 2 896).

•

Neem contact op met uw olieleverancier om te
controleren of de olie aan deze eisen voldoet.

+30°C (86°F)

SAE 30

-10°C (14°F) -

+30°C (86°F)

SAE 40

-5°C (23°F)

-

+45°C (113°F)

SAE 50

0°C (32°F)

-

+45°C (113°F)

SAE 5W-30

<-40°C (-40°F) - +30°C (86°F)

SAE 10W-30

-25°C (-13°F) -

+30°C (86°F)

SAE 15W-40

-20°C (-4°F) -

>+45°C (113°F)

Viscositeit bij 100°C (212°F): max. ±20% van de
oorspronkelijke waarde van nieuwe olie.

•

TBN (in overeenstemming met ASTM D4739): > 3,5.

•

TBN (totale basegetal - in overeenstemming met
ASTM D4739): > TAN (totale zuurgetal - in
overeenstemming met ASTM D664).

•

Roet (DIN 51452): < 3%.

HET OLIEPEIL CONTROLEREN
Het controleren van het oliepeil bij uitgeschakelde
motor

Buitentemperatuur
-

•

Indien de voorwaarden worden gewijzigd, moet er een
nieuwe olieanalyse worden uitgevoerd om de nieuwe
verversingsintervallen vast te stellen.

Voor gebruik bij bij extreem lage buitentemperaturen:
neem contact op met uw dichtstbijzijnde Scania-dealer
voor advies over het voorkomen van startproblemen.

-15°C (5°F)

de

Het resultaat van een reeks analyses wordt gebruikt als
basis voor het vaststellen van een geschikte
olieverversingsinterval.

Als de motor wordt gebruikt in landen waar smeerolie
met een ACEA of API classificatie niet beschikbaar is,
moet
de
olieklasse
worden
gemeten
in
praktijkomstandigheden. Neem in dit geval contact op
met de dichtstbijzijnde Scania-werkplaats.

SAE 20W-30

van

Een dergelijke analyse meet het TBN (totaal basegetal),
het TAN (totale zuurgetal), de brandstofverdunning, het
watergehalte, de viscositeit en de hoeveelheid deeltjes
en roet in de olie.

Oliën met een laag asgehalte (ACEA E9 / API CJ4)
worden afgeraden.

Viscositeitsklasse

analyse

Aan de volgende voorwaarden moet na olieverversing
ook zijn voldaan.

54480918
voldoen

een

Opmerking: zorg ervoor dat de motor ten minste 1
minuut is uitgeschakeld alvorens het
oliepeil te controleren.
Afbeelding 28
2

1

1. Verwijder de peilstok (1) en controleer het oliepeil.
Het juiste niveau bevindt zich tussen de minimale en
maximale markeringen op de peilstok.
2. Vul olie bij (2) wanneer het oliepeil zich op of onder de
onderste markering bevindt.
Informatie ten aanzien van de juiste oliesoort is te vinden
onder het kopje Oliekwaliteit.
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VERVERSEN VAN DE OLIE

G400-SIIIA

Opmerking: vervang het oliefilter en de centrifugaal
oliereiniger bij het verversen van de olie.

Afbeelding 29

WAARSCHUWING
Hete olie kan brandwonden en irritatie van de huid
veroorzaken. Draag beschermende handschoenen
en een veiligheidsbril bij het verversen van hete olie.
Zorg ervoor dat het smeersysteem niet meer onder
druk staat alvorens werkzaamheden hieraan te
verrichten.
De olievuldop moet altijd op zijn plaats zitten bij het
starten en draaien van de motor om te voorkomen
dat er olie uitspat.

Min. 39 liter (10,3 US gallon)
Min. 45 liter (11,9 US gallon)

Milieu

Afbeelding 30

Gebruik een container om morsen te voorkomen. Oude
olie moet worden afgevoerd zoals omschreven in de
nationale en internationale wetgeving.
Opmerking: ververs de olie vaker als de motor
onderhevig is aan bijzonder veeleisend
gebruik, zoals een stoffige omgeving, of
als het bezinksel in de centrifugale
oliefilter dikker is dan 28 mm (1,1 inch).
Max. 37 liter (9,7 US gallon)
1. Schroef de olieplug los en tap de olie af als de motor
warm is.
In bepaalde motoren wordt de olie weggepompt door
middel van een lenspomp.

Min. 28 liter (7,4 US gallon)
Min. 34 liter (9 US gallon)

2. Reinig de magneet op de olieplug.

Maximaal toegestane hoeken tijdens bedrijf

3. Plaats de olieplug weer terug.
4. Vul de olie bij.

De maximaal toegestane hoeken tijdens bedrijf variëren,
afhankelijk van het type oliecarter; zie afbeelding.

5. Controleer het peil op de oliepeilstok.

Afbeelding 31
30°
30°
30°

30°

25°
25°
30°

30°

35°
35°
45°
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G500-SIIIA

G400-SIIIA HET BRANDSTOFFILTER VERVANGEN

Afbeelding 32

LET OP
Reinig het centrifugaal oliefilter bij vervanging van
het oliefilter. Anders raakt het oliefilter verstopt en
zal de weerstand in het filter toenemen. Als dit
gebeurt, opent de overstroomklep in de filterhouder
en laat de olie passeren zonder filtratie.
1. Schroef het filter los met een dopsleutel (zeskant,1/
2", 36 mm).

LET OP

Min. 40 liter (10,5 US gallon)
Min. 48 liter (12,6 US gallon)

Gebruik geen verstelbare moersleutel op ander open
gereedschap omdat het filterdeksel anders mogelijk
kan beschadigen.

Afbeelding 33

2. Til het filterhuisdeksel inclusief filterelement eruit. Het
filterhuis zal automatisch leeglopen zodra het filter is
verwijderd.
3. Verwijder het oude filter van het deksel door deze
vast te houden en het hele filterelement voorzichtig
tegen iets hards te tikken. Let wel, hierbij komen
oliespetters vrij.
4. Plaats het nieuwe filter en draai het filterdeksel aan tot
25 Nm (18 lbf/ft).
Afbeelding 35

Min. 29 liter (7,6 US gallon)
Min. 37 liter (9,7 US gallon)
Maximaal toegestane hoeken tijdens bedrijf
De maximaal toegestane hoeken tijdens bedrijf variëren,
afhankelijk van het type oliecarter; zie afbeelding.
Afbeelding 34
25°
25°
30°

30°

25°
25°
30°

30°
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Afbeelding 37

Afbeelding 36

1

2

1. Oliefilter
2. Drukfilter
Afbeelding 38

G500-SIIIA HET BRANDSTOFFILTER VERVANGEN

LET OP
Reinig het centrifugaal oliefilter bij vervanging van
het oliefilter. Anders raakt het oliefilter verstopt en
zal de weerstand in het filter toenemen. Als dit
gebeurt, opent de overstroomklep in de filterhouder
en laat de olie passeren zonder filtratie.
1. Schroef het filter los met een zeskantdopsleutel bijv.
36 mm dop 588 475.

LET OP
Gebruik geen verstelbare moersleutel op ander open
gereedschap omdat het filterdeksel anders mogelijk
kan beschadigen.

G400/500-SIIIA HET CENTRIFUGAAL OLIEFILTER
REINIGEN

2. Til het filterhuisdeksel inclusief filterelement eruit. Het
filterhuis zal automatisch leeglopen zodra het filter is
verwijderd.

Bij het reinigen van het centrifugaal oliefilter zal er wat
vuilafzetting in de rotorkap zijn. Mocht dit het geval zijn,
dan betekent dit dat de rotor werkt. Als het schoon is en
niet werkt, moet de oorzaak onmiddellijk worden
vastgesteld.

3. Vervang de O-ring in het deksel. Smeer de O-ring in
met motorolie.

Als de vuilafzetting meer dan 28 mm bedraagt op de
aanbevolen onderhoudsintervallen, moet de rotorkap
vaker worden schoongemaakt.

4. Druk een nieuw filter op de drukknopen in het deksel
en draai het filterdeksel aan tot 25 Nm (18 lbf/ft).

WAARSCHUWING
De olie kan heet zijn. Verwijder voorzichtig het deksel
van het centrifugaal oliefilter.
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5. Verwijder de rotorkap door de rotor met beide handen
vast te houden en de rotormoer tegen de tafel te
tikken. Tik nooit rechtstreeks op de rotor omdat dit de
lagers kan beschadigen.

1. Reinig het deksel. Draai de moer los waarmee de
behuizing is bevestigd.
2. Laat de olie uit de rotor lopen.

Afbeelding 41

3. Til de rotor eruit. Veeg de buitenkant schoon. Draai de
rotormoer los, ongeveer anderhalve slag om het lager
te beschermen.
Opmerking: voorkom
rotoras.

beschadigingen

aan

de

Afbeelding 39

x 1.5
6. Verwijder de zeef uit de rotorkap. Als de zeef vastzit,
plaatst u een schroevendraaier tussen de rotorkap en
de zeef en wrikt u ze voorzichtig uit elkaar.
Afbeelding 42

4. Als de rotormoer moeilijk los te krijgen is, draai de
rotor op zijn kop en klem de rotormoer in een
bankschroef. Draai de rotor handmatig anderhalve
slag linksom of gebruik een M20 moet, zie afbeelding.

LET OP
De rotor mag niet in een bankschroef worden gezet.
Tik nooit met iets tegen de rotorkap. Dit kan schade
veroorzaken en ertoe leiden dat deze uit balans raakt.
7. Verwijder het inlegvel en schraap alle resterende
vuilafzettingen in de rotorkap eruit. Als de
vuilafzetting meer dan 28 mm bedraagt, moet het
centrifugaal oliefilter vaker worden schoongemaakt.

Afbeelding 40

M20

Afbeelding 43

x 1.5
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8. Was de onderdelen.

12. Plaats de zeef op de rotor.

9. Inspecteer de 2 spuitstukken op de rotor. Zorg ervoor
dat deze verstopt of beschadigd zijn. Vervang
eventueel beschadigde spuitstukken.

13. Breng een nieuwe O-ring aan door deze over de zeef
te schuiven.

10. Controleer of de lagers niet beschadigd zijn.

14. Hermonteer de rotorkap. Zorg ervoor dat de O-ring
zich niet buiten de kap bevindt.

Afbeelding 44

15. Draai de rotormoer weer aan met de hand.
16. Controleer of de as niet beschadigd is of los zit.
Als de as beschadigd is, moet deze worden
vervangen.
Als de as los zit, zet hem dan vast met
schroefdraadafdichting 561 200. Reinig de as eerst
grondig met een geschikt oplosmiddel. Draai de
rotoras vast met dopsleutel 99 520.
Aanhaalmoment
Tot motorserienummer 6 841 927: 27 Nm.

11. Plaats een nieuw inlegvel aan de binnenkant van de
rotorkap.

Vanaf motorserienummer 6 841 928: 45 Nm.

Afbeelding 45
1

Gereedschap 588 651 of 2 259 530 in combinatie met
een rateldop is geschikt voor gebruik bij onderhoud.
Opmerking: voorkom
rotoras.

beschadigingen

aan

de

Afbeelding 46

2

3

4
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17. Hermonteer de rotor en draai hem met de hand aan
om ervoor te zorgen dat het gemakkelijk roteert.

Afbeelding 48

Afbeelding 47

OPERATIONELE TESTS
Operationele tests hoeven alleen uitgevoerd te worden
indien het vermoeden bestaat dat het centrifugaal
oliefilter niet goed werkt. Bijvoorbeeld, als er zich een
abnormaal kleine hoeveelheid afzetting in het
centrifugaal oliefilter in vergelijking tot de afgelegde
afstand.

18. Breng een nieuwe O-ring aan in de kap. Plaats de
kap terug en draai de borgmoer aan. Aanhaalmoment is
20 Nm.

De rotor draait zeer snel en moet blijven draaien wanneer
de motor is gestopt.

LET OP

1. Laat de motor draaien totdat hij warm is.
2. Zet de motor af en luister naar het geluid afkomstig
van de rotor. Voel met uw hand of het filterhuis trilt.

Om het risico op olielekkage te verminderen is het
belangrijk om de kap vast te zetten met het juiste
aanhaalmoment.

3. Als het filterhuis niet trilt, moet u het ontmantelen en
het centrifugaal oliefilter controleren.

Opmerking: gereedschap 588 651 of 2 259 530 in
combinatie met een rateldop is geschikt
voor
gebruik
bij
onderhoudswerkzaamheden aan het
centrifugaal oliefilter.

Afbeelding 49
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G400/500-SIIIA KOELSYSTEEM

De grafiek geeft de koelvloeistof eigenschappen weer bij
verschillende volumeprocenten antivriesmiddel en
corrosieremmer.

KOELVLOEISTOF

Afbeelding 50

WAARSCHUWING

0

•

Vorstbestendig

•

Verhoging van het kookpunt

20

30

40

50 %

1

-16
-20

De door Scania aanbevolen koelvloeistof is een mengsel
van water met antivriesmiddel en een corrosieremmer
(ethyleenglycol). De koelvloeistof heeft een aantal
kenmerken die belangrijk zijn voor de werking van het
koelsysteem:
Corrosieremmend

10

-10

Ethyleenglycol kan fataal zijn indien ingeslikt en kan
huidirritatie en oogletsel veroorzaken.

•

0

-30
3

2

-40
-50
°C

B

A

Curve A: ijsvorming begint (slush ijs)
Curve B: schade door bevriezing doet zich voor
Zone 1: veilige zone

De koelvloeistof moet altijd 35-55 volumeprocenten
antivriesmiddel en corrosieremmer bevatten, zodat de
koelvloeistof eigenschappen ervoor zorgen dat de
koelvloeistof correct werkt.

Zone 2: storingen kunnen zich voordoen (slush ijs)
Zone 3: kans op schade door bevriezing

Opmerking: de koelvloeistof moet worden ververst
wanneer
het
koelsysteem
wordt
gereinigd: elke 6.000 uur of minstens
om de 5 jaar. Zie hiertoe Koelvloeistof
verversen.
Koude bestendigheid van het koelvloeistof
Het volgende voorbeeld toont de eigenschappen van
koelvloeistof met 30 volumeprocenten antivriesmiddel en
corrosieremmer:
•

Vorming van slush ijs begint bij -16°C (3°F).

•

Bij -30°C (-22°F), is er kans op een storing in het
koelsysteem.
Er is geen risico op schade door bevriezing bij een
minimale
hoeveelheid
antivriesmiddel
en
corrosieremmer van 35 volumeprocent.

•

61

G400/500-SIIIA Bedienings- en onderhoudshandboek

2. De gemeten ethyleenglycol concentratie bedraagt 35
volumeprocent (vriespunt -21°C). Volgens de tabel zit
er dan 14 liter ethyleenglycol in het koelsysteem.

Antivries en corrosieremmer concentratietabel
(metrisch)
35 volumeprocent van het Scania antivriesmiddel biedt
voldoende bescherming tegen corrosie.

3. De vereiste ethyleenglycol concentratie bedraagt 45
volumeprocent (vriespunt -30°C). Volgens de tabel
moet het koelsysteem dan 18 liter ethyleenglycol
bevatten.

Voorbeeld:
1. De totale inhoud van het koelsysteem bedraagt 40
liter in dit voorbeeld.

4. Aangezien er al 14 liter in het koelsysteem zit, moet
er nog 4 liter ethyleenglycol aan het koelsysteem
worden toegevoegd (18 - 14 = 4 liter).

T.b.v. de berekening Adequate bescherming tegen corrosie
Ethyleenglycol volume (%)

20

25

30

35

40

45

50

60

Vorming van slush ijs (°C)

-6

-9

-12

-21

-24

-30

-38

-50

Inhoud
koelsysteem (liter)

5

6

8

11

12

14

15

18

30

6

8

10

14

16

18

20

24

40

8

10

13

18

20

23

25

30

50

9

12

15

21

24

27

30

36

60

11

14

18

25

28

32

35

42

70

12

16

20

28

32

36

40

48

80

14

18

23

32

36

41

45

54

90

15

20

25

35

40

45

50

60

100

17

22

28

39

44

50

55

66

110

18

24

30

42

48

54

60

72

120

20

26

33

46

52

59

65

78

130

21

28

35

49

56

63

70

84

140

23

30

38

53

60

68

75

90

150

24

32

40

56

64

72

80

96

160

26

34

43

60

68

77

85

102

170

27

36

45

63

72

81

90

108

180

29

38

48

67

76

86

95

114

190

30

40

50

70

80

90

100

120

200

Ethyleenglycol volume (liter)
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2. De gemeten ethyleenglycol concentratie bedraagt 35
volumeprocent (vriespunt -6°F). Volgens de tabel zit
er dan 3,7 US gallon ethyleenglycol in het
koelsysteem.

Antivriesmiddel en corrosieremmer
concentratietabel (imperiaal)
35 volumeprocent van het Scania antivriesmiddel biedt
voldoende bescherming tegen corrosie.

3. De vereiste ethyleenglycol concentratie bedraagt 45
volumeprocent (vriespunt -22°F). Volgens de tabel
moet het koelsysteem dan 4,8 US gallon
ethyleenglycol bevatten.

Voorbeeld:
1. De totale inhoud van het koelsysteem bedraagt 10,6
US gallon in dit voorbeeld.

4. Aangezien er al 3,7 US gallon in het koelsysteem zit,
moet er nog 1,1 US gallon ethyleenglycol aan het
koelsysteem worden toegevoegd (4,8 - 3,7 = 1,1 US
gallon).
T.b.v. de berekening Adequate bescherming tegen corrosie
Ethyleenglycol volume (%)

20

25

30

35

40

45

50

60

Vorming van slush ijs (°F)

21

16

10

-6

-11

-22

-36

-58

Inhoud
koelsysteem (US
gallon)

1,3

1,6

2,1

2,9

3,2

3,7

4

4,8

7,9

1,6

2,1

2,6

3,7

4,2

4,8

5,3

6,3

10,6

2,1

2,6

3,4

4,8

5,3

6,1

6,6

7,9

13,2

2,4

3,2

4

5,5

6,3

7,1

7,9

9,5

15,9

2,9

3,7

4,8

6,6

7,4

8,5

9,2

11,1

18,5

3,2

4,2

5,3

7,4

8,5

9,5

10,6

12,7

21,1

3,7

4,8

6,1

8,5

9,5

10,8

11,9

14,3

23,8

4

5,3

6,6

9,2

10,6

11,9

13,2

15,9

26,4

4,5

5,8

7,4

10,3

11,6

13,2

14,5

17,4

29,1

4,8

6,3

7,9

11,1

12,7

14,3

15,9

19

31,7

5,3

6,9

8,7

12,2

13,7

15,6

17,2

20,6

34,3

5,5

7,4

9,2

12,9

14,8

16,6

18,5

22,2

37

6,1

7,9

10

14

15,9

18

19,8

23,8

39,6

6,3

8,5

10,6

14,8

16,9

19

21,1

25,4

42,3

6,9

9

11,4

15,9

18

20,3

22,5

26,9

44,9

7,1

9,5

11,9

16,6

19

21,4

23,8

28,5

47,6

7,7

10

12,7

17,7

20,1

22,7

25,1

30,1

50,2

7,9

10,6

13,2

18,5

21,1

23,8

26,4

31,7

52,8

Ethyleenglycol volume
(US gallon)
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G400/500-SIIIA HET KOELVLOEISTOFPEIL
CONTROLEREN

HET ANTIVRIESMIDDEL EN DE CORROSIEREMMER
CONTROLEREN

De volgende voorschriften zijn van toepassing op Scania
expansievaten. Raadpleeg voor andere soorten
expansievaten de voorschriften van de fabrikant.

Opmerking: gebruik alleen zuiver vers water dat
geen
deeltjes,
slib
en
andere
onzuiverheden bevat.
1. Giet een kleine hoeveelheid koelvloeistof in een
container en controleer of de deze zuiver en helder is.

WAARSCHUWING

2. Ververs de koelvloeistof als deze vervuild of troebel
is.

Open nooit de koelvloeistof vuldop wanneer de
motor warm is. Hete koelvloeistof en stoom kunnen
eruit spuiten en brandwonden veroorzaken

3. Meet het antivriesgehalte met één van de volgende
instrumenten:

Als de dop geopend moet worden doe het dan
langzaam en voorzichtig om de druk af te laten
alvorens
de
dop
te
verwijderen.
Draag
handschoenen omdat de koelvloeistof nog steeds
erg warm is.
1. Open de dop van het expansievat en controleer het
koelvloeistofpeil.

Onderdeelnr.

Benaming

588 805

Refractometer

588 226

Refractometer

De volgende regels gelden voor koelvloeistof op basis
van ethyleenglycol:

Het juiste koelvloeistofpeil bij een koude motor is
gelijk aan de onderste rand van de vulopening.
Het juiste koelvloeistofpeil bij een warme motor ligt
ongeveer 25 mm (1 inch) boven de onderste rand van
de vulopening.

•

Het antivriesmiddel en corrosieremmer gehalte dient
ten minste 35 volumeprocent te bedragen om
voldoende bescherming tegen corrosie te kunnen
bieden.

•

Een antivriesmiddel en corrosieremmer gehalte
hoger dan 55 volumeprocent verslechtert het
vermogen om beschermen te bieden tegen vorst.

•

Bij ijsvorming in de koelvloeistof, zult u aanvankelijk
haperingen ondervinden, maar er geen onmiddellijk
risico op beschadiging. De motor moet niet
onderworpen worden aan zware belastingen bij
ijsvorming.

2. Vul indien nodig de koelvloeistof bij.

LET OP
Vul geen grote hoeveelheden koelvloeistof bij via het
expansievat. Volg bij het bijvullen de instructies
zoals vermeld in het hoofdstuk Koelvloeistof
verversen.

LET OP
Vul nooit een grote hoeveelheid koude koelvloeistof
bij in een warme motor. Er bestaat dan een grote
kans op scheurvorming in het cilinderblok en de
cilinderkoppen.

LET OP
Giet alleen voorgemengde koelvloeistof in het
koelsysteem.
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ANTIVRIESMIDDEL EN CORROSIEREMMER
Alleen Scania´s eigen koelvloeistof of andere producten
die voor Scania zijn getest op hun vorst- en
corrosiebestendige eigenschappen, mogen gebruikt
worden voor Scania motoren. Producten die niet voldoen
aan de eisen voor gebruik in een Scania motor kunnen
leiden tot storingen in en schade aan het koelsysteem.
Dit kan leiden tot het vervallen van de Scania garantie
ten aanzien van storingen en schade veroorzaakt door
het gebruik van een ongeschikte koelvloeistof.
Het antivriesmiddel en de corrosieremmer zoals gebruikt
in Scania motoren moeten op basis van ethyleenglycol
zijn.
Scania concentraat
Benaming

Inhoud

Onderdeelnr.

Volume
(liter)

Volume
(US gallon)

Koelvloeistof

Antivriesmiddel en corrosieremmer (concentraat)

1 894 323

5

1,3

Koelvloeistof

Antivriesmiddel en corrosieremmer (concentraat)

1 894 324

20

5,3

Koelvloeistof

Antivriesmiddel en corrosieremmer (concentraat)

1 894 325

210

55

Koelvloeistof

Antivriesmiddel en corrosieremmer (concentraat)

1 894 326

1.000

264

Onderdeelnr.

Volume
(liter)

Volume
(US gallon)

Scania kant-en-klare mix
Benaming

Inhoud

Koelvloeistof

Antivriesmiddel en corrosieremmer kant-en-klare mix
50/50

1894323

5

1,3

Koelvloeistof

Antivriesmiddel en corrosieremmer kant-en-klare mix
50/50

1 894 324

20

5,3

Koelvloeistof

Antivriesmiddel en corrosieremmer kant-en-klare mix
50/50

1 894 325

210

55

Koelvloeistof

Antivriesmiddel en corrosieremmer kant-en-klare mix
50/50

1 894 326

1.000

264
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5. Ontkoppel de slang.

KOELVLOEISTOF VERVERSEN

6. Zet de verwarming op de maximumstand en start de
motor. Het stationaire toerental mag niet hoger liggen
dan 600 tpm. Laat de motor gedurende 15 minuten
stationair draaien.

Milieu
Vermijd morsen en gebruik een geschikte container.
Oude koelvloeistof moet worden afgevoerd zoals
omschreven in de nationale en internationale wetgeving.

7. Stop de motor en vul de koelvloeistof via het
expansievat bij tot het maximum niveau.
8. Er kunnen luchtbellen in het koelsysteem ontstaan.
Deze zullen verdwijnen nadat de motor voor een
bepaalde tijd is gebruikt. Het kan daarom zijn dat u
het in het begin weer moet bijvullen.

LET OP
Meng de koelvloeistof zoals aangegeven in het
hoofdstuk Koelvloeistof.

LET OP

1. Verwijder de dop van het expansievat.
2. Tap de koelvloeistof op de volgende twee punten af:
Laagste punt van het cilinderblok.
Het laagste punt van het koelsysteem.

Indien er een grote hoeveelheid koelvloeistof
benodigd is, moet deze er aan de onderkant worden
ingepompt. Op deze manier kan er geen lucht in het
koelsysteem
komen,
wat
kan
leiden
tot
oververhitting van de koelvloeistofpomp.

3. Sluit de aftapkranen.
Het koelvloeistof vullen
1. Sluit de slang van pomp 588 540 aan op de
aftapkraan van de motor.
2. Zorg ervoor dat het ontluchtingsleidingen van het
koelsysteem niet geblokkeerd of beschadigd zijn. Er
zijn ontluchtingsleidingen van de radiator, de motor
en het expansievat.
3. Open de dop van het expansievat.
4. Pomp de koelvloeistof erin met behulp van
koelvloeistofpomp 588 540. Vul het koelvloeistof tot
het maximum niveau van het expansievat.
Afbeelding 51 Pomp 588 540
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HET KOELSYSTEEM REINIGEN

8. Plaats de thermostaten weer terug.

Opmerking: reinig het koelsysteem indien nodig
vaker dan staat aangegeven in het
onderhoudsschema.

9. Vul het koelsysteem met nieuwe koelvloeistof en volg
hierbij de instructies zoals beschreven onder
Koelvloeistoffen eerder in het document.

Milieu

LET OP

Vermijd morsen en gebruik een geschikte container.
Oude koelvloeistof moet worden afgevoerd zoals
omschreven in de nationale en internationale wetgeving.

Gebruik geen natronloog of andere alkalische
reinigingsmiddelen omdat dit kan de aluminium
beschadigen.

Binnenkant: het verwijderen van afzettingen

Buitenkant: het reinigen van de radiator en
inlaatluchtkoeler

1. Laat de motor draaien totdat deze de
bedrijfstemperatuur heeft bereikt en tap daarna het
koelsysteem af.

1. Controleer of de radiator en de inlaatluchtkoeler niet
verstopt zijn aan de luchtkant en dat de koelribben
niet beschadigd zijn.

2. Verwijder de thermostaten.
3. Vul het systeem met schoon, warm water vermengd
met wat reinigingsmiddel voor koelers op basis van
zwavelzuur met dispergeermiddelen (gewoon in de
handel verkrijgbaar). Volg de instructies van de
fabrikant ten aanzien van de concentratie en de
reinigingsintervallen.

2. Schraap voorzichtig eventuele afzettingen van de
radiator koelribben af. Gebruik indien nodig een
motorreiniger op basis van paraffine.
3. Buig verbogen koelribben recht met een stalen
borstel of iets dergelijks.

4. Laat de motor draaien conform de aangegeven tijd.
Vergeet niet de cabineverwarming in te schakelen,
indien geïnstalleerd.

WAARSCHUWING

5. Tap het koelsysteem af.
Om ervoor te zorgen dat het reinigingsmiddel voor
het koelsysteem juist wordt toegepast, dient u de
waarschuwingstekst op het label te bestuderen.

6. Vul het koelsysteem met schoon, warm water en laat
de motor ongeveer 20-30 minuten draaien.

Binnenkant: het verwijderen van olie en smeervet

7. Tap het water uit het koelsysteem.

1. Laat de motor draaien totdat deze de
bedrijfstemperatuur heeft bereikt en tap daarna het
koelsysteem af.

8. Plaats de thermostaten weer terug.

2.

9. Vul het systeem met nieuwe koelvloeistof en volg
hierbij de instructies zoals beschreven onder
Koelvloeistoffen eerder in het document.

Verwijder de thermostaten.

3. Vul het systeem met schoon, warm water vermengd
met vloeibaar vaatwasmiddel bestemd voor
huishoudelijke apparaten. Concentratie 1% (0,1/10
liter).

Milieu
Vermijd morsen en gebruik een geschikte container.
Oude koelvloeistof moet worden afgevoerd zoals
omschreven in de nationale en internationale wetgeving.

4. Laat de motor ongeveer 20-30 minuten opwarmen.
Vergeet niet de cabineverwarming in te schakelen,
indien geïnstalleerd.
5. Tap het koelsysteem af.
6. Vul het systeem met schoon, warm water en laat de
motor ongeveer 20-30 minuten draaien.
7. Tap het water uit het koelsysteem.
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G400/500-SIIIA LUCHTFILTER

4. Monteer het luchtfilter.

DE VACUÜMINDICATOR AFLEZEN

5. Reset de vacuümindicator door op de knop te
drukken.

Als de rode zuiger van de indicator volledig zichtbaar is,
vernieuw dan het luchtfilterelement conform de
instructies.

Afbeelding 53

HET FILTERELEMENT VERVANGEN
Opmerking: vervang het filterelement eerder dan de
onderhoudsinterval als de indicator op
rood staat.
Afbeelding 52

A

B

HET VEILIGHEIDSPATROON VERVANGEN
A. Vacuümmeter

LET OP

B. Luchtfilterelement
Er bestaat altijd de kans dat het filterelement beschadigd
raakt bij het schoonmaken.

Ga zorgvuldig te werk bij het vervangen van het
veiligheidspatroon en zorg ervoor dat er geen vuil of
andere onzuiverheden in de motor terechtkomen.
Verwijder het veiligheidspatroon niet onnodig.

Het filterelement mag niet worden gereinigd in water of
schoon worden geblazen met perslucht.

1. Verwijder het deksel van het luchtfilter.

WAARSCHUWING

2. Verwijder het filterelement.
3. Verwijder het veiligheidspatroon.

Start de motor nooit als het luchtfilter verwijderd is
omdat hierdoor ernstig letsel en motorschade kan
ontstaan.

4. Plaats een nieuw veiligheidspatroon (alleen OEM).
5. Vervang of reinig het filterelement.

1. Verwijder het deksel van het luchtfilter.

6. Monteer het luchtfilter.

2. Vervang het filterelement.
3. Voer een inspectie uit door inspectielamp in het
element te steken en deze van buitenaf te controleren
op gaten of scheuren in het filterpapier.
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BRANDSTOFSYSTEEM

LET OP

Het zwavelgehalte in de brandstof en het effect
daarvan op het olieverversingsinterval
•

Een zwavelgehalte van 0-2.000 ppm in de brandstof
komt overeen met een olieverversingsinterval van
maximaal 500 uur.

Monteer de filterelementen in de filterdeksels
voordat u ze in de brandstoffilterhuizen plaatst
anders kunnen de filterelementen beschadigen.

•

Een zwavelgehalte van 2.000-4.000 ppm in de
brandstof
komt
overeen
met
een
olieverversingsinterval van maximaal 250 uur.

Afbeelding 54

HET BRANDSTOFNIVEAU CONTROLEREN
•

Controleer het brandstofniveau en vul zo nodig bij.

Opmerking: het brandstofsysteem moet worden
ontlucht als de tank helemaal is
leeggedraaid. Raadpleeg hiervoor het
hoofdstuk
'Het
brandstofsysteem
ontluchten'.
G400-SIIIA HET BRANDSTOFFILTER VERVANGEN

Milieu
G500-SIIIA HET BRANDSTOFFILTER VERVANGEN

Vermijd morsen en gebruik een geschikte container.
Oude brandstof moet worden afgevoerd zoals
omschreven in de nationale en internationale wetgeving.

Milieu

1. Schroef het filterdeksel los met een dopsleutel
(zeskant,1/2", 36 mm).

Vermijd morsen en gebruik een geschikte container.
Oude brandstof moet worden afgevoerd zoals
omschreven in de nationale en internationale wetgeving.

2. Til het filterdeksel en het filterelement eruit. Het
filterhuis loopt automatisch leeg. Dit geldt alleen als
de brandstoftank lager zit dan de motor. Zo niet dan
moet de brandstofafsluiter eerst worden gesloten.

De instructies zijn van toepassing op de vervanging van
zowel het drukfilter als het aanzuigfilter.
1. Schroef
het
filterdeksel
los
met
een
zeskantdopsleutel bijv. 587 637, om te voorkomen
dat het filterdeksel beschadigt.

3. Verwijder het deksel van het filterelement door het
voorzichtig naar een kant te hellen.
4. Vervang de O-ring in het deksel. Smeer de O-ring in
met speciaal smeervet.

2. Til het filterdeksel en het filterelement eruit. Het
filterhuis loopt automatisch leeg. Dit geldt alleen als
de brandstoftank lager zit dan de motor. Zo niet dan
moet de brandstofafsluiter eerst worden gesloten.

5. Controleer of het filterhuis geen brandstof meer
bevat. Verontreinigde brandstof kan de verstuivers
binnendringen als de aftapping niet werkt.

3. Verwijder het deksel van het filterelement door het
voorzichtig naar een kant te hellen.

6. Druk een nieuw filterelement op de drukknopen in het
deksel.

4. Vervang de O-ring in het deksel. Smeer de O-ring in
met speciaal smeervet.

7. Monteer het filterelement en het deksel in het
filterhuis. Draai het deksel aan tot 25 Nm (18 lbf/ft).

5. Controleer of het filterhuis geen brandstof meer
bevat. Verontreinigde brandstof kan de verstuivers
binnendringen als de aftapping niet werkt.

8. Ontlucht het brandstofsysteem na vervanging van het
waterscheidingsfilter.

6. Druk een nieuw filterelement op de drukknopen in het
deksel.
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7. Monteer het filterelement en het deksel in het
filterhuis. Draai het deksel aan tot 25 Nm (18 lbf/ft).

G400/500-SIIIA HET SCHEIDINGSFILTER WATER/
BRANDSTOF VERVANGEN

8. Ontlucht het brandstofsysteem na vervanging van het
waterscheidingsfilter.

1. Sluit de afsluiter in de brandstofleiding en plaats een
opvangbak onder het filter.
2. Open de aftapkraan in het filterdeksel en laat de
vloeistof in de opvangbak lopen.

LET OP

3. Draai het filterdeksel los.

Monteer de filterelementen in de filterdeksels
voordat u ze in de brandstoffilterhuizen plaatst
anders kunnen de filterelementen beschadigen.

4. Draai het filter uit de filterkop.

Afbeelding 55

6. Smeer de O-ring in het filterdeksel in met motorolie.

1

5. Gooi het oude filter weg en gebruik een nieuwe filter.

2

7. Schroef het filterdeksel handmatig op het nieuwe
filter. Zorg ervoor dat de aftapkraan volledig gesloten
is.
8. Smeer de O-ring op het filter in met motorolie.
9. Vul de breedte van het filter met schone brandstof.
10. Schroef het filter zover vast dat de O-ring tegen de
filterkop rust. Draai het filter nog eens 1/2-3/4 slag
met de hand.
11. Open de afsluiter en controleer het systeem op
lekkages.

1. Oliefilter

12. Ontlucht het brandstofsysteem.

2. Drukfilter

Afbeelding 57

Afbeelding 56

1

2

1. Afsluiter
2. Aftapkraan
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G400-SIIIA HET BRANDSTOFSYSTEEM
ONTLUCHTEN

G500-SIIIA HET BRANDSTOFSYSTEEM
ONTLUCHTEN

Afbeelding 58

Afbeelding 59

2

1
1. Sluit een doorzichtige plastic slang aan op de
ontluchtingsnippel op het brandstoffilterhuis (1).
Plaats uiteinde van de plastic slang in een container
met een inhoud van minimaal 3 liter (0,8 US gallon).
2. Open de ontluchtingsnippel en pomp net zolang met
de handpomp totdat de brandstof uit de slang
stroomt. Als het brandstofsysteem leeg is, moet u
ongeveer 100 pompslagen maken met om het
brandstof omhoog te halen. Afhankelijk van de
installatie, kan een veel groter aantal pompslagen
nodig zijn alvorens de brandstof eruit stroomt.

1. Sluit een doorzichtige plastic slang aan op de
ontluchtingsnippel op het brandstoffilterhuis (1).
Plaats uiteinde van de plastic slang in een container
met een inhoud van minimaal 3 liter (0,8 US gallon).
2. Open de ontluchtingsnippel en pomp net zolang met
de handpomp totdat de brandstof uit de slang
stroomt. Als het brandstofsysteem leeg is, moet u
ongeveer 100 pompslagen maken met om het
brandstof omhoog te halen. Afhankelijk van de
installatie, kan een veel groter aantal pompslagen
nodig zijn alvorens de brandstof eruit stroomt.
3.

3. Pomp net zolang totdat de brandstof er zonder
luchtbellen uitstroomt, ongeveer 20 pompslagen.
4. Sluit de ontluchtingsnippel en verwijder de slang.
5. Breng de plastic slang aan op de ontluchtingsnippel
van het brandstofverdeelstuk (2).

PPomp net zolang totdat de brandstof er zonder
luchtbellen uitstroomt, ongeveer 20 pompslagen.

6. Open de ventilatieklep van het brandstofverdeelstuk.

4. Sluit de ontluchtingsnippel en verwijder de slang.

7. Pomp net zolang met de hand totdat de brandstof er
zonder luchtbellen uitstroomt, ongeveer 50
pompslagen.

5. Breng de plastic slang aan op de ontluchtingsnippel
van het brandstofverdeelstuk (2).
6. Open de ventilatieklep van het brandstofverdeelstuk.

8. Sluit
de
ontluchtingsnippel
op
het
brandstofverdeelstuk en verwijder de plastic slang.

7. Pomp net zolang met de hand totdat de brandstof er
zonder luchtbellen uitstroomt, ongeveer 50
pompslagen.

9. Pomp circa 20 slagen met de handpomp totdat de
overstroomklep opent. U dient een sissend geluid te
horen.

8. Sluit
de
ontluchtingsnippel
op
het
brandstofverdeelstuk en verwijder de plastic slang.

10. Start de motor. De motor moet gemakkelijk starten.

9. Pomp circa 20 slagen met de handpomp totdat de
overstroomklep opent. U dient een sissend geluid te
horen.
10. Start de motor. De motor moet gemakkelijk starten.
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OVERIG

Afbeelding 62

DE AANDRIJFRIEM CONTROLEREN

LET OP
Hermonteer de aandrijfriem in dezelfde draairichting
als vóór verwijdering.
Controleer de aandrijfriem grondig, met name bij de
spanrollen.
Afbeelding 60 (G400-SIIIA)

De aandrijfriem moet worden vervangen bij scheuren.

Afbeelding 61 (G500-SIIIA)

Controleer de aandrijfriem op scheuren.
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Controleer de aandrijfriem op slijtage.
Afbeelding 63

De aandrijfriem vertoont enige slijtage, maar kan weer
worden teruggeplaatst.
Afbeelding 64

De riem is tot op de draad versleten. De aandrijfriem
moet worden vervangen.
CONTROLEREN OP LEKKAGES
•

Start de motor.

•

Controleer op olie-, koelvloeistof-, brandstof-, luchtof uitlaatgaslekkages.

•

Draai lekkende aansluitingen vast of vervang ze.
Controleer de overloopgaten die aangeven of de
O-ringen tussen de cilindervoeringen en carter
lekken.

•

Controleer of het afvoergat in de koelvloeistofpomp
geblokkeerd is. Als er een lek is, vervang de
afdichting in de pomp of de complete
koelvloeistofpomp.

LET OP
Neem bij ernstige lekkage contact op met uw
dichtstbijzijnde Scania-werkplaats.
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Figure 66

G400-SIIIA DE KLEPSPELING CONTROLEREN EN
AFSTELLEN
Opmerking: het controleren en afstellen van de
klepspeling moet ook nog een keer
worden gedaan na de eerste 500
bedrijfsuren. Daarna weer conform het
onderhoudsschema (elke 2.000 uur).

Speciaal gereedschap 99 309 wordt gebruikt als er van
onderen wordt gedraaid.
Afbeelding 67

Opmerking: klepafstellingen
moeten
worden
uitgevoerd op een koude motor.

WAARSCHUWING
Blokkeer de starter bij werkzaamheden aan de motor.
Als de motor onverwacht aanslaat, bestaat er een
verhoogd risico op letsel.

Speciaal gereedschap 99 109 wordt gebruikt als er van
bovenaf wordt gedraaid. Kan worden gebruikt op
nieuwere vliegwielen met de markering TDC UP.

In de vensters van het vliegwielhuis, kan het vliegwiel
worden afgelezen. Ofwel van bovenaf dan wel van
onderen afhankelijk de toegankelijkheid tijdens de
montage.

Afbeelding 68

Opmerking: van klepovergang is er sprake wanneer
de cilinder overschakelt van uitlaatslag
naar inlaatslag. De uitlaatklep sluit
terwijl de inlaatklep wordt geopend.
Afbeelding 65 Vensters in het vliegwielhuis

Speciaal gereedschap 99 442 wordt gebruikt om de
hoogte van de pompverstuivers controleren.
Specificaties
Klepspeling, inlaatklep

0,45 mm (0,018 in)

Klepspeling, uitlaatklep

0,70 mm (0,028 in)

Aanhaalmomenten
Borgmoer voor kleppen

35 Nm (26 lbf/ft)

Maximale speling tussen twee kleppen onder dezelfde
klepbrug is 0,2 mm.
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Afbeelding 69

Afbeelding 70

1

2

3

4

5

6

Locatie van de cilinder.
Afleeswaarde in het onderste venster:

Stel de kleppen af conform de tabel hieronder. Volg de
respectievelijke kolom naargelang de waarde in het
onderste of bovenste venster kan worden afgelezen.
Begin met het afstellen bovenaan de tabel.

Draai het vliegwiel in de normale draairichting met behulp
van draaigereedschap 99 309. Lees de markering af op
het vliegwiel dat zichtbaar is in het onderste venster van
het vliegwielhuis.
Afleeswaarde in het bovenste venster:
Plaats draaigereedschap 99 109 in de openingen in het
bovenste venster. Druk het ronsel in het buitenste
tandwiel
en
draai
het
vliegwiel
met
een
ratelschroevendraaier en een 14 mm dopsleutel. Lees de
markering af op het vliegwiel dat zichtbaar is in het
bovenste venster van het vliegwielhuis.
Afleeswaarde in het onderste venster van het vlieghuis:
Markering op het
vliegwiel

Klepovergang op cilinder

Stel de kleppen op de
cilinder af

Stel de injector af

TDC down

1

6

2

120°

5

2

4

240°

3

4

1

TDC down

6

1

5

120°

2

5

3

240°

4

3

6

Afleeswaarde in het bovenste venster van het vlieghuis:
Markering op het
vliegwiel

Klepovergang op cilinder

Stel de kleppen op de
cilinder af

Stel de injector af

TDC up

1

6

2

300°

5

2

4

60°

3

4

1

TDC up

6

1

5

300°

2

5

3

60°

4

3

6

Opmerking: het is een goed idee om de tuimelaar na
afstelling te markeren met een pen zodat
u weet wat al is afgesteld.
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WAARSCHUWING
Blokkeer de starter bij werkzaamheden aan de motor.
Als de motor onverwacht aanslaat, bestaat er een
verhoogd risico op letsel.
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Afbeelding 73

G400-SIIIA De pompverstuiver controleren en
afstellen
Aanhaalmomenten
Borgmoer voor pompverstuivers 39 Nm (29 lbf/ft)

WAARSCHUWING
Wanneer bij controle van de pompverstuiver blijkt
dat de waarde ±0,5 mm afwijkt van de instelmaat,
moet er heel voorzichtig worden omgegaan met deze
pompverstuiver.
1. Plaats het afstelgereedschap met de metalen plaat
rondom de pompverstuiver.
De zuiger van het afstelgereedschap bevindt zich boven
of onder de vlakke bovenkant van het gereedschap. Stel
de pompverstuiver af.

Afbeelding 71

Afbeelding 74

2. Maak bij het afstellen de borgmoer los en stel de
pompverstuiver af met behulp van de stelschroef (1).
De pompverstuiver is correct afgesteld als de kleine
zuiger (2) in het verlengde ligt van de vlakke
bovenkant van het gereedschap. Gebruik uw vinger
om dit te controleren. Verschillen gemeten in tienden
van milliliters kunnen worden gevoeld.
De zuiger van het afstelgereedschap bevindt zich op
gelijke hoogte met de vlakke bovenkant van het
gereedschap. De pompverstuiver is correct afgesteld.

De instelmaat is 69,9 ±0,1 mm.
Afbeelding 72
1

3. Draai de borgmoer na afstelling vast.
4. Verwijder het afstelgereedschap.

2
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Optie 1

G500-SIIIA DE KLEPSPELING CONTROLEREN EN
AFSTELLEN

Afbeelding 76

Opmerking: het controleren en afstellen van de
klepspeling moet ook nog een keer
worden gedaan na de eerste 500
bedrijfsuren. Daarna weer conform het
onderhoudsschema (elke 2.000 uur).

Speciaal gereedschap 99 309 wordt gebruikt als er van
onderen wordt gedraaid.

Klepspeling moet worden aangepast als de motor koud
is, ten minste 30 minuten na uitschakeling.

Specificaties

WAARSCHUWING

Klepspeling, inlaatklep

0,45 mm (0,018 in)

Klepspeling, uitlaatklep

0,70 mm (0,028 in)

Aanhaalmomenten
Blokkeer de starter bij werkzaamheden aan de motor.
Als de motor onverwacht aanslaat, bestaat er een
verhoogd risico op letsel.

Borgmoer voor kleppen

In de vensters van het vliegwielhuis, kan het vliegwiel
worden afgelezen.

Afbeelding 77

35 Nm (26 lbf/ft)

Borgmoer voor pompverstuivers 39 Nm (29 lbf/ft)

Afbeelding 75 Vensters in het vliegwielhuis

Speciaal gereedschap 99 442 wordt gebruikt om de
hoogte van de pompverstuivers controleren.

Op het vliegwiel staan de markeringen “TDC up” and
”"TDC down". Bij aflevering is elk venster afgeschermd.
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Van onderen

Klepovergang

Verstuiver

Stel inlaatklep af op
cilinder

Stel uitlaatklep af op
cilinder

TDC down

6

4 en 5

7 en 8

4 en 5

TDC up

7

2 en 6

1 en 5

2 en 6

TDC down

1

3 en 7

2 en 4

3 en 7

TDC up

4

1 en 8

3 en 6

1 en 8

•

Draai met de motordraairichting mee zodat TDC
down of TDC up zichtbaar is in vensters 1234 van
het vliegwielhuis.

•

Controleer de klepovergang en begin met het
afstellen zoals aangegeven in de tabel.

1. Plaats het afstelgereedschap met de metalen plaat
rondom de pompverstuiver.
Afbeelding 80

Afbeelding 78

1

5

2

6

3

7

4

8

De pompverstuiver controleren en afstellen

WAARSCHUWING

De
pompverstuivers
worden
afgesteld
met
afstelgereedschap 99 442 of een digitale schuivende
remklauw.

Wees zeer voorzichtig bij het controleren van de
pompverstuiver als de plaat langer is dan de
instelmaat. De veer is voorgespannen en kan
losraken en zo lichamelijk letsel veroorzaken.

Afbeelding 79

1

B

2. Maak bij het afstellen de borgmoer rondom de
stelschroef los en stel de pompverstuiver af met
behulp van de stelschroef (1).

a
A

De pompverstuiver is correct afgesteld als de kleine
zuiger (2) in het verlengde ligt van de vlakke
bovenkant van het gereedschap. Gebruik uw vinger
om dit te controleren. De instelmaat is 69,9 +/- 0,1 mm
(2,75 inch).

Afmeting A = 69,9 +/- 0,1 (2,75 inch)
Afmeting B = 38,8 (1,53 inch)
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Afbeelding 81

Afbeelding 82

1
5

1

5

6

2

6

2

7

3

7

3

8

4

8

4

5

1

5

2

6

2

7

3

7

3

8

4

8

4

6

2

A

C

B

D

1

1

O. Inlaatklep
X. Uitlaatklep

Optie 2
De kleppen afstellen
1. Draai het vliegwiel met de motordraairichting mee
totdat TDC DOWN zichtbaar is in het onderste
venster en er een klep in de overgang is op cilinder 6.
Stel de kleppen af die vetgedrukt zijn in schema A.
2. Draai het vliegwiel een halve slag totdat TDC UP
zichtbaar is en er een klep in de overgang is op de
cilinder 7. Stel de kleppen af zoals afgebeeld in
schema B.
3. Draai het vliegwiel een halve slag totdat TDC DOWN
zichtbaar is en er een klep in de overgang is op de
cilinder 1. Stel de kleppen af zoals afgebeeld in
schema C
4. Draai het vliegwiel een halve slag totdat TDC UP
zichtbaar is en er een klep in de overgang is op de
cilinder 4. Stel de kleppen af zoals afgebeeld in
schema D.
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DIESEL

verwachte temperatuur en er
beschikbaar
is
met
temperatuureigenschappen.

SAMENSTELLING VAN DE BRANDSTOF
•

De samenstelling van de brandstof is zeer belangrijk voor
de werking en levensduur van de motor en het
injectiesysteem. Het motorvermogen en de uitlaatgassen
zijn ook afhankelijk van de brandstofkwaliteit.
De eisen en normen voor het testen van de belangrijkste
kenmerken
worden
beschreven
in
het
Werkplaatshandboek, dat besteld kan worden bij de
Scania dealer of rechtstreeks bij Scania zelf.

brandstof
juiste

Voeg 0,5-2% alcohol (isopropanol) toe te voorkomen
dat het water in de brandstof gaat bevriezen en
ijsvorming ontstaat. Tap de brandstoftanks af en tap
de brandstoffilters regelmatig af of vervang ze.

LET OP
Onder geen beding mogen kerosine of andere
parrafines met de brandstof worden vermengd. De
verstuivers kunnen beschadigd raken.

De brandstof moet voldoen aan EU-norm EN 590.
In de tabel hieronder zijn de belangrijkste eigenschappen
opgenomen.
Eigenschap

geen
de

Het mengen van benzine met de brandstof is
verboden. Op de lange termijn kan benzine slijtage
aan de verstuivers en motor veroorzaken.

Vereisten

Viscositeit bij 40°C (104°F) 2,0-4,5 cSt
Dichtheid bij 15°C (59°F)

0,82-0,86 cSt

Ontvlambaarheid
(cetaangetal)

miniminum 49

Vlampunt

56°C (132°F)

ZWAVELGEHALTE IN DE BRANDSTOF
•

Een zwavelgehalte van 0-2.000 ppm in de brandstof
(0,2%) komt overeen met een olieverversingsinterval
van maximaal 500 uur.

•

Een zwavelgehalte van 2.000-4.000 ppm in de
brandstof
komt
overeen
met
een
olieverversingsinterval van maximaal 250 uur.
Het maximaal toegestane zwavelgehalte in de
brandstof is 4.000 ppm.

•

DE INVLOED VAN TEMPERATUURVERSCHILLEN OP
BRANDSTOF
Bij temperaturen lager dan de gespecificeerde waarde
voor de brandstof, kan paraffinewas neerslaan uit de
brandstof en de filters en leidingen verstoppen. Het
motorvermogen kan dan teruglopen of de motor kan
stoppen.
De brandstof wordt aangepast voor gebruik in het
specifieke klimaat van elk land. Als een voertuig of een
motor bedoeld is voor gebruik in een temperatuurzone
waar de temperatuur lager ligt dan normaal, moet u eerst
de temperatuureigenschappen van de betreffende
brandstof vaststellen.
De eigenschappen van de brandstof bij koud weer
kunnen worden verbeterd door één van de volgende
maatregelen door te voeren voordat de temperatuur
daalt:
•

Installeer een elektrische brandstofverwarmer als de
brandstof in kwestie niet geschikt is voor de
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G400/500-SIIIA MOTOR GEREEDMAKEN
VOOR OPSLAG

•

Draag
een
veiligheidsbril
en
beschermhandschoenen bij het hanteren van de
brandstof.
• Draag geen verontreinigde kleding.
• Bij oogcontact: gedurende ten minste 15 minuten
spoelen met een zachte waterstraal en een arts
raadplegen.
• Bij huidcontact: wassen met zeep en water.
• Bij inhalering: frisse lucht, rust en warmte.
• Bewaren in goed afgesloten containers in een
droge, koele plaats, buiten het bereik van
kinderen.
Lubrizol is brandbaar en heeft een 2A brandklasse.
Het vlampunt is +27°C/81°F. In geval van brand:
doven met kooldioxide, poeder of schuim.

Als de motor langere tijd niet wordt gebruikt, moeten het
koelsysteem,
het
brandstofsysteem,
de
verbrandingskamer en de buitenkant worden beschermd
tegen roest.
Een alternatief voor het gereedmaken van de motor voor
langdurige opslag is om de motor elke 6 maanden te
starten en hem warm te laten draaien.
HET HANTEREN VAN DE MOTOR
De motor kan doorgaans tot 6 maanden stilstaan zonder
dat het de nodige voorbereidingen hiertoe behoeft. Voor
langere stilstand, dienen de volgende maatregelen te
worden genomen. Deze maatregelen bieden ongeveer 4
jaar bescherming.

CONSERVERENDE OLIE
De meeste oliemaatschappijen hebben geschikte
conserverende oliën in hun assortiment. Voorbeeld:
Dinitrol 40 of equivalent.

Voorbereidingen ten behoeve van opslag:
•

Reinig de motor grondig.

•

Laat de motor gedurende een bepaalde tijd draaien
met speciale conserverende brandstof, olie en
koelvloeistof.

•

Maak de motor volledig gereed voor opslag
(filtervervanging, smering enz.).

VOORBEREIDINGEN TEN BEHOEVE VAN OPSLAG

Milieu
Gebruik een container om morsen te voorkomen bij het
aftappen van de olie en koelvloeistof. Voer oude
vloeistoffen af naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

CONSERVERENDE KOELVLOEISTOF
Als de motor wordt opgeslagen met een gevuld
koelsysteem, gebruik dan een koelvloeistof met 50
volumeprocent glycol. U moet een nitriet-vrije
corrosieremmer op basis van glycol gebruiken.
Voorbeeld: BASF G48 of BASF D542.

1. Tap het koelsysteem af en spoel het door. Vul het bij
met conserverende koelvloeistof.
2. Warm de motor op met normale brandstof. Zet de
motor af en tap de olie af.
3. Vervang het brandstoffilter.

WAARSCHUWING

4. Vul de motor met een conserverende olie tot aan het
minimumniveau op de oliepeilstok.

Ethyleenglycol kan dodelijk zijn bij inslikken. Vermijd
huidcontact.

5. Meng conserverende brandstof in een blik. Ontkoppel
de brandstofleiding op de zuigleiding van de
opvoerpomp en sluit hierop een slang aan van het
blik.

CONSERVERENDE BRANDSTOF
Gebruik diesel vermengd met Lubrizol 560H of het
equivalent. Meng 1 cm3 (ml)/0,06 in3 Lubrizol 560H op
10 dm3/2,3 US gallon brandstof.

6. Ontkoppel de brandstofleiding op de overstroomklep
en sluit een retourslang aan het blik.
7. Start de motor en laat het op circa 1000 tpm
gedurende 20-25 minuten draaien.

WAARSCHUWING

8. Zet de motor af, verwijder de slangen en sluit de
normale brandstofleidingen aan.

Lubrizol 560H bevat aromatische koolwaterstoffen
die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
•

9. Verwijder
de
klepdeksels
en
smeer
de
klepmechanismen ruim in met conserverende olie.
Plaats de klepdeksels weer terug.

Gebruik losse afzuiginstallaties op plekken waar
dampvorming kan ontstaan.

Opmerking: de verstuivers niet verwijderen,
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10. Tap de conserverende olie uit de motor. Vul
onmiddellijk met nieuwe motorolie of wanneer de
motor weer moet worden gebruikt.

OPSLAG
Na de voorbereidingen, moet de motor worden
opgeslagen in een droge en warme plaats
(kamertemperatuur).

11. Tap de koelvloeistof af indien de motor zal worden
opgeslagen zonder koelvloeistof in het systeem.
Breng
pluggen
en
tape
aan
op
alle
koelvloeistofaansluitingen indien de motor zal worden
opgeslagen zonder koelvloeistof in het systeem.

INBEDRIJFSTELLING NA OPSLAG
1. Verwijder de pluggen
koelvloeistofaansluitingen,
uitlaatpijpen.

12. Luchtfilter: reinig of vervang het luchtfilterelement.

en

het tape
luchtinlaten

van
en

13. Dek luchtinlaten en uitlaatpijpen af.

2. Vul het koelsysteem met koelvloeistof. Voor meer
informatie, raadpleeg het hoofdstuk Onderhoud.

14. Dynamo
en
startmotor:
besprayen
met
waterafstotende corrosiewerende olie, CRC 226,
LPS1 of het equivalent.

3. Controleer het oliepeil in de motor en vul zo nodig bij
met nieuwe motorolie.
4. Smeer de klepmechanismen en hun stangen en
klepstoters evenals de verstuivermechanismen ruim
in met olie.

15. Spray de buitenkant van lichte motoronderdelen,
eerst met doordringende conserverende olie zoals
Dinitrol 25B en vervolgens met Dinitrol 112 of het
equivalent.

5. Tap de conserverende brandstof
brandstofspruitstuk en de brandstoffilter.

Vermeld duidelijk de opslag-voorbereidingsdatum op de
motor en markeer de stand waarin de motor niet moet
worden gestart of aangezwengeld.

uit

het

6. Sluit het brandstofsysteem aan en ontlucht het. Voor
meer
informatie,
raadpleeg
het
hoofdstuk
Onderhoud.

ACCU'S

7. Verwijder eventuele conserverende olie op de
buitenkant met behulp van terpentine.

Verwijder de accu's en laad ze op in het acculaadstation.
Dit geldt niet voor accu's die door de fabrikant
gespecificeerd zijn als zijnde onderhoudsvrij.
Hetzelfde geldt voor de korte termijn opslag, zelfs als de
motor niet is voorbereid voor opslag zoals hierboven
beschreven.

WAARSCHUWING
Draag
beschermhandschoenen
en
een
veiligheidsbril bij het laden en het hanteren van de
accu's. De accu's bevatten een sterk bijtend zuur.
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G400-SIIIA TECHNISCHE GEGEVENS
ALGEMENE GEGEVENS
Aantal cilinders en configuratie

6, in lijn

Werkingsprincipe
Diameter cilinder (mm/in)
Zuigerslag (mm/in)
Slagvolume (dm3/in3)
Ontstekingsvolgorde
Compressieverhouding
Motordraairichting van achteren gezien
Ventilatordraairichting van voren gezien
Koelen
Klepspeling, koude motor. Inlaatklep (mm/in) - uitlaatklep (mm/in).
Aantal tanden op het vliegwiel
Laag stationair toerental (tpm)
Maximale vollast toerental (tpm)
Brandstof
Gewicht bij benadering zonder koelvloeistof en olie (kg/lb)

4-takt motor
130/5,12
160/6,30
12,7/775,0
1-5-3-6-2-4
17,3:1
Linksom
Rechtsom
Koelvloeistof
0,45/0,02 - 0,70/0,03
158
500-1.050
2.100
Diesel
1.050/2.315

SMEERSYSTEEM
Olievolume

Zie hoofdstuk Onderhoud

Olie verversen

Centrifugaal oliereiniger

Oliekoeler

Koelvloeistof gekoeld, volledige stroom

Oliefilter

Papieren filter van Scania

Olieverversinterval (u)

500

Oliedruk (bar). Normaal bij motor op bedrijfstemperatuur, bedrijfstoerental. 3-6 - 0,7
Minimaal toegestane bij stationair toerental.
Carterdruk bij gesloten carterventilatiesysteem (mbar)

-5,4 tot 2,0

INSPUITSYSTEEM
Type

PDE (pompverstuiver)

Engine management system (Motorbeheersysteem)

EMS (MBS)

Brandstoffilter

Papieren filter van Scania

Brandstoffilter met waterafscheider

Papieren filter van Scania

KOELSYSTEEM
Koelvloeistofvolume, excl. radiator (dm3/US gallon) DC16 071A. Overige 17/4,5
motortypen.
Koelvloeistofvolume, incl. 1,5 m2 radiator (dm3/US gallon) DC16 071A. 16/4,2
Overige motortypen.
Koelvloeistoftemperatuur (°C/°F)

90-95/194-203

Aantal thermostaten

1

Temperatuur thermostaatopening

80/176 en 87/189

INLAATSYSTEEM
Toelaatbare drukval in het inlaatsysteem met gereinigde filter (mbar)

30

Toelaatbare drukval in het inlaatsysteem met verstopte filter (mbar)

65

ELEKTRISCH SYSTEEM
Type

1-pin, 24V, DC

Startmotor, standaardapparatuur

1-pin, 24V, 5,5 kW

Dynamo, standaardapparatuur

1-pin, 28V, 100 A
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G500-SIIIA TECHNISCHE GEGEVENS
ALGEMENE GEGEVENS
Aantal cilinders en configuratie

V8

Werkingsprincipe
Diameter cilinder (mm/in)
Zuigerslag (mm/in)
Slagvolume (dm3/in3)
Ontstekingsvolgorde
Compressieverhouding
Motordraairichting van achteren gezien
Ventilatordraairichting van voren gezien
Koelen
Klepspeling, koude motor. Inlaatklep (mm/in) - uitlaatklep (mm/in).
Aantal tanden op het vliegwiel
Laag stationair toerental (tpm)
Maximale vollast toerental (tpm)
Brandstof
Gewicht bij benadering zonder koelvloeistof en olie (kg/lb)

4-takt motor
130/5,118
154/6,06
16,4/1.001
1-5-4-2-6-3-7-8
16,7:1
Linksom
Rechtsom
Koelvloeistof
0,45/0,017 - 0,70/0,027
158
500-1.050
2.100
Diesel
1.340/2.954

SMEERSYSTEEM
Olievolume

Zie hoofdstuk Onderhoud

Olie verversen

Centrifugaal oliereiniger

Oliekoeler

Koelvloeistof gekoeld, volledige stroom

Oliefilter

Papieren filter van Scania

Olieverversinterval (u)

500

Oliedruk (bar). Normaal bij motor op bedrijfstemperatuur, bedrijfstoerental. 3-6 - 0,7
Minimaal toegestane bij stationair toerental.
Carterdruk bij gesloten carterventilatiesysteem (mbar)

-5,4 tot 2,0

INSPUITSYSTEEM
Type

PDE (pompverstuiver)

Engine management system (Motorbeheersysteem)

EMS (MBS)

Brandstoffilter

Papieren filter van Scania

Brandstoffilter met waterafscheider

Papieren filter van Scania

KOELSYSTEEM
Koelvloeistofvolume, excl. radiator (dm3/US gallon) DC16 071A.
Overige motortypen.

26/6,9 - 24/6,3

Koelvloeistofvolume, incl. 1,5 m2 radiator (dm3/US gallon) DC16 071A.
Overige motortypen.

70/18,5 - 68/18,0

Koelvloeistoftemperatuur (°C/°F)

90-95/194-203

Aantal thermostaten

1

Temperatuur thermostaatopening

80/176 en 87/189

INLAATSYSTEEM
Toelaatbare drukval in het inlaatsysteem met gereinigde filter (mbar)

30

Toelaatbare drukval in het inlaatsysteem met verstopte filter (mbar)

65

ELEKTRISCH SYSTEEM
Type

1-pin, 24V, DC

Startmotor, standaardapparatuur

1-pin, 24V, 7,0 kW

Dynamo, standaardapparatuur

1-pin, 28V, 100 A
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VOORWOORD

Dit onderhoudshandboek wordt geleverd met een set
zelfklevende
stickers
met
de
verschillende
waarschuwingssymbolen. Ze dienen te worden
aangebracht zoals afgebeeld in de tekening hieronder
zodra de machine volledig is geïnstalleerd.

Dit hoofdstuk gaat over de dynamo die u net hebt
gekocht.
We willen de aandacht vestigen op de inhoud van dit
onderhoudshoofdstuk.

WAARSCHUWING

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Voor het eerste gebruik van uw machine is het belangrijk
dat u de volledige handleiding voor installatie en
onderhoud leest.

De dynamo's mogen niet in bedrijf worden gesteld
tot de machines waarin ze worden geïntegreerd
conform de EG-richtlijnen zijn verklaard evenals voor
andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn.

Alle vereiste bewerkingen en interventies op deze
machine dienen door gekwalificeerde technici worden
uitgevoerd.
Onze technische dienst staat tot uw beschikking voor alle
mogelijke informatie.
De verschillende handelingen die in dit handboek worden
beschreven, zijn voorzien van aanbevelingen of
symbolen die de gebruiker op mogelijke risico's voor
ongelukken wijzen. Het is van cruciaal belang dat u
rekening houdt met de verschillende gebruikte
waarschuwingssymbolen en deze begrijpt.

LET OP
Waarschuwingssymbolen voor een handeling die de
machine of apparatuur in de omgeving kan
beschadigen of vernietigen.

WAARSCHUWING
Waarschuwingssymbool voor algemene gevaren
voor het personeel.

Waarschuwingssymbool voor elektrische gevaren
voor het personeel.
WAARSCHUWINGSSYMBOLEN
We willen uw aandacht vestigen op de volgende 2
veiligheidsmaatregelen die moeten worden nageleefd:
a) Laat niemand voor de luchtuitlaatschermen staan
terwijl de machine werkt, voor het geval er iets zou
worden uitgeblazen.
b) Laat geen kinderen jonger dan 14 in de omgeving van
de luchtuitlaatschermen komen.
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ONTVANGST

Naamplaat

NORMEN EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Om uw machine snel en nauwkeurig te kunnen
identificeren, raden we aan om de specificaties op de
naamplaat hieronder te noteren.

Onze dynamo's voldoen aan de meeste internationale
normen. Zie de EG-verklaring voor incorporatie op de
laatste pagina.

OPSLAG
In afwachting van de inbedrijfstelling moet de machine
bewaard worden:

INSPECTIE
Controleer na ontvangst van uw dynamo dat deze niet is
beschadigd tijdens het transport. Neem contact op met
de transporteur als er merkbare tekens van stoten zijn
(om vorderingen te kunnen maken op zijn verzekering)
en laat na een visuele controle de machine met de hand
werken om te controleren op defecten.

•

beschut tegen vocht (<90%); controleer na een lange
periode van opslag de isolatie van de machine (Zie
“Elektrische controles” op pagina 92). Sla het toestel
niet op in een omgeving met grote trillingen om
beschadiging van de lagers te vermijden.

IDENTIFICATIE

TOEPASSING

De dynamo wordt geïdentificeerd via een naamplaat op
de machine (zie afbeelding). Zorg ervoor dat de
naamplaat op de machine overeenkomt met uw
bestelling.

Deze dynamo's zijn vooral ontworpen om elektriciteit te
produceren voor toepassingen die gebruik maken van
generators.
CONTRA-INDICATIES VOOR GEBRUIK
Gebruik van de machine is beperkt tot bedrijfscondities
(milieu, toerental, spanning, vermogen, etc.) die
compatibel zijn met de kenmerken op het naamplaatje.

ALTERNATORS
LSA
N°:

RATINGS

IP
Date :

Hz Weight :
r.p.m.
Altitude :
Th.class.
P.F. :
A.V.R.
Excit.
Excit. values
full load :
V/
at no load :
D.E. bearing
N.D.E. bearing

Voltage

Conn.

A
A

US

kVA

B.R.

kW

40°C.

A

Std by

kVA

P.R.

kW
A

ISO 8528-3

166631

IEC 60034-1 & 5

Contin.

27°C.

R

C

V

Phase

kg
m

NEMA MG1-32 & 33

Made in ............................

www.leroy-somer.com
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TECHNISCHE KENMERKEN

MECHANISCHE KENMERKEN

ELEKTRISCHE KENMERKEN

•

Stalen frame

Deze LSA 46.2 dynamo is een machine zonder
slipringen of draaiende veldborstels, gewikkeld als “2/3
knikbeweging”, 12-draads met H-klasse isolatie en een
AREP veldbekrachtigingsysteem.

•

Gietijzeren lagerschilden

•

Beveiligde kogellagers, levenslang gesmeerd

•

Montageopstellingen: IM 1201 (MD 35) voet en
flensmontage,
enkelgelagerd
met
SAEkoppelingschijf.

•

Drupbestendige machine, zelfkoelend

•

Beveiligingsgraad: IP 23

Elektrisch opties
•

Temperatuur-detectiesensoren stator

•

Lagersensoren (PTC, PT100, enz.)

•

Stilstandsverwarming

Mechanische opties

Om te voldoen aan de normen EN 61000- 6-3, EN
61000-6-2, EN 55011 is de R 791 interferentie
onderdrukkingsset vereist.

SHUNTSYSTEM

•

Luchtinlaatfilter

•

Hersmeerbare kogellagers

•

IP 44 beveiliging
STATOR : 12-draads (gemarkeerd T1 tot T12)

HOOFDVELD

T1 T7

T2 T8

T3 T9

T4 T10

T5 T11

T6 T12

Varistor

OPWEKKER

Anker
5+

6-

Veld

R 250
AREP SYSTEEM

Stroomvoorziening/detectie
STATOR : 6 of 12-draads (gemarkeerd T1 tot T12)

HOOFDVELD

Hulpwikkelingen

T1 T7

T2 T8

T3 T9

T4 T10

T5 T11

T6 T12

Varistor

OPWEKKER

Anker
5+

6-

Veld

R 450
PMG SYSTEEM

Spanningsreferentie
STATOR : 6 of 12-draads (gemarkeerd T1 tot T12)

HOOFDVELD

Varistor

OPWEKKER

T1 T7

T2 T8

T3 T9

T4 T10

T5 T11

T6 T12

PMG

Anker
5+

6-

Veld

R 450
91

Voltage Spanningsreferentie
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INSTALLATIE

LET OP

Personeel dat de verschillende handelingen uitvoert,
zoals beschreven in dit hoofdstuk, moet geschikte
persoonlijke
beschermingsmiddelen
dragen
voor
mechanische en elektrische gevaren.

Bij het koppelen van de dynamo op de motor, de
ventilator niet gebruiken om de dynamo of rotor te
draaien. De openingen van de koppelschijven
moeten op de vliegwielopeningen worden uitgelijnd
door de motor te tornen. Zorg ervoor dat de dynamo
stevig op zijn plaats is bevestigd tijdens het
koppelen.

MONTAGE

WAARSCHUWING

Controleer voor laterale speling op de krukas.

Alle handelingen met mechanische onderdelen
dienen worden uitgevoerd met de geschikte
apparatuur en de machine moet horizontaal staan.
Controleer hoeveel de machine weegt voordat u het
heftoestel kiest.

Dubbelgelagerde koppeling
- Semi-elastische koppeling
Zorgvuldige uitlijning van de machines is aanbevolen
waarbij dient te worden gecontroleerd of de afwijkingen
in de concentriciteit en het parallellisme van de 2
koppelingshelften niet meer dan 0,1 mm bedragen.

Laat tijdens deze handeling niemand onder de last
staan.
Hantering

Deze dynamo werd gebalanceerd met een 1/2 sleutel.

De royaal bemeten hefringen zijn uitsluitend bedoeld
voor het hanteren van de dynamo. Ze mogen niet worden
gebruikt voor het heffen van de generatorset. De keuze
van hefhaken of hengsels zijn afhankelijk van de vorm
van deze ringen. Kies een hefsysteem dat de integriteit
en de omgeving van de dynamo's respecteert.

Locatie
De ruimte waar de dynamo is geplaatst, moet worden
geventileerd zodat de omgevingstemperatuur niet hoger
wordt dan de gegevens op het naamplaatje.
CONTROLES VOOR EERSTE GEBRUIK
Elektrische controles

WAARSCHUWING
Een dynamo, nieuw of anderszins, mag in geen geval
worden bediend als de isolatie minder dan 1 meg
ohm is voor de dynamo en 100.000 ohms voor de
andere wikkelingen.
Er zijn 2 mogelijke methoden voor het herstellen van
waarden die hoger zijn dan de minima.

Laat tijdens deze handeling niemand onder de last staan.
Koppeling

a) Droog de machine 24 uur lang in een droogoven op
een temperatuur van 110 °C (zonder de regulator).

Enkelgelagerde dynamo

b) Blaas hete lucht in de luchtinlaat, na te hebben
gecontroleerd
dat
het
bekrachtigingsveld
is
uitgeschakeld terwijl de machine roteert.

Controleer voor het koppelen van de machines dat ze
compatibel zijn door:
•

een torsieanalyse van de transmissie uit te voeren,

•

de afmetingen van het vliegwiel te controleren
evenals de behuizing, de flens, koppelschijven en
compensatie.

Opmerking: om problemen bij langdurige stilstand te
vermijden, raden we het gebruik van
stilstandsverwarming aan in combinatie met
het af en toe omdraaien van de machine.
Stilstandsverwarming is alleen echt efficiënt
als deze tijdens de stilstand van de machine
continu werkt.
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WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat de dynamo de overeenkomstige
beschermingsgraad heeft voor de gedefinieerde
milieuomstandigheden.
Mechanische controles
Controleer voor het starten van de machine voor de
eerste keer, dat:
•

alle
bevestigingsbouten
aangedraaid.

en

schroeven

zijn

•

de lengte van de schroef en het aanhaalmoment juist
zijn.

•

de koellucht vrij aangezogen wordt.

•

de beschermingsroosters en behuizing correct zijn
geplaatst.

•

de standaardrichting voor het draaien rechtsom is
gezien vanuit het aseinde (faserotatie in volgorde 1 2 - 3). Wissel 2 en 3 voor linksom draaien.

•

de
wikkelaansluiting
overeenkomt
met
de
bedrijfsspanning ter plaatse (Zie “SCHEMA'S VOOR
CONTACTAANSLUITINGEN” op pagina 93).

SCHEMA'S VOOR CONTACTAANSLUITINGEN
Verander de positie van de statorkabels op de
contactpunten om de aansluiting te wijzigen. De
wikkelcode staat vermeld op het naamplaatje.
Contactaansluiting: 12-draads

Elke interventie op de dynamoterminals tijdens het
aansluiten of controleren, dient met de machine uit te
worden uitgevoerd.
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Aansluitcodes

Spanning L.L.

L1(U)

A

T1

T7

3 fasen
T4
T12

N

T10
T5

T9

50 Hz

6

190 - 208

190 - 240

7

220

-

8

-

190 - 208

T2

T11

T3

L2(V)

T8

L1(U)

T1

D
3 fasen

60 Hz
L3(W)

Spanningsdetectie R 250:
0 => (T8) / 110 V => (T11)

T6

L3(W)

Fabrieksaansluiting 12-draads

Wikkeling

T4
T7

N

T12

T6

T9

T3

T11

T5

T8

T2

T10

T4

T7

T1

L2(V)
L1(U)

Spanningsdetectie R 450:
0 => (T3) / 220 V => (T2)
Wikkeling

50 Hz

60 Hz

6

380 - 415

380 - 480

7

440

-

8

-

N

NDE

L3(W)
T12

T6

T9

T3

T11

T5

T8

T2

T10

T4

T7

T1

380 - 416

L2(V)

T10
T12
T9

T11
T8

T6

T3

Spanningsdetectie R 250:
0 => (T8) / 110 V => (T11)

T5
T2

L3(W)

L1(U)

Spanningsdetectie R 450:
0 => (T3) / 380 V => (T2)

L2(V)

9

-

N

NDE

600

Wikkeling 9: spanningsdetectie R 450 + transformator (diagram op aanvraag)

L1(U)

F
T12

1 fase
of
3 fasen

T1

T9

T4
T7

T6
T3

L3(W)
L

Wikkeling

50 Hz

60 Hz

6

220 - 240

220 - 240

7

240 - 254

-

8

-

220 - 240

T10
T5

T8

T11

Spanningsdetectie R 250:
0 => (T8) / 110 V => (T11)

L2(V)
L

T2

M

Spanning LM = 1/2 spanning LL

Spanningsdetectie R 450:
0 => (T3) / 220 V => (T2)

( )

*

L3(W)
T12

T6

T9

T3

T11

T5

T8

T2

T10

T4

T7

T1

L2(V)
L1(U)
AR

M

Bedrijfsfasen LS (V), L3 (W)
1 fase

Bij eventuele heraansluiting ervoor zorgen dat de AVR-spanningsdetectie klopt!
De fabriek kan een set flexibele shunts en speciale verbindingselementen leveren als een optie voor het maken van deze aansluitingen (*)

Aansluitcodes

Spanning L.L.

L1(U)

D

T1

3 fasen

N

T4

Fabrieksaansluiting 6-draads

Wikkeling

50 Hz

60 Hz

6S
7S
8S

380 - 415

380 - 480

440

-

-

Spanningsdetectie R 450:
0 => (T3) / 380 V => (T2)

T6
T2

L2(V)

L3(W)

L3(W)
T6

T3

T5

T2

T4

T1

380 - 416

T5
T3

(niet mogelijk met R250)

L2(V)
L1(U)
N

NDE

9S

-

600

Wikkeling 9: spanningsdetectie R 450 + transformator (diagram op aanvraag)

L1(U)

F
1 fase
of
3 fasen

T6

T1

T3

50 Hz

60 Hz

6S

220 - 240

220 - 277

( )

*

L3(W)
T3

7S

240 - 254

-

T6

8S

-

220 - 240

T5

T2

T4

T1

L2(V)
L1(U)

T4

T5

L3(W)

Wikkeling

T2

L2(V)

Spanningsdetectie R 450:
0 => (T3) / 220 V => (T2)

NDE
Bedrijfsfasen LS (V), L3 (W)
1 fase

Bij eventuele heraansluiting ervoor zorgen dat de AVR-spanningsdetectie klopt!
De fabriek kan een set flexibele shunts en speciale verbindingselementen leveren als een optie voor het maken van deze aansluitingen (*)
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Schema's voor optionele aansluitingen

Spanningspotentiometer op afstand

Ontstoringskit R 791 T (standaard voor CE markering)
Aansluitingen
Zwart
Zwart
Zwart
Blauw
Wit

A

D

F

T1
T2
T3
N

T1
T2
T3
N

T1
T2
T3

ST4
Spanningsregeling door
potentiometer op afstand

Aansluiting stroomomvormer (optioneel)
Koppeling D - PH1
In - Secundair 1A

P1

Neutrale
verbinding

Koppeling D & A - PH1
In - Secundair 1A (koppeling D)

T4

P2

6-draads

P1

Neutrale
verbinding

Anti-condensverwarming

101

T10

P2

12-draads

Thermistortemparatuur (PTC)

103

250W - 220 V

102

104

•

Aansluitingscontroles

Ph1

130 C blauwe draad

Ph2

150 C zwarte draad

Ph3

180 C roodwitte draad

De aardaansluiting (ref. 28) is op het frame
aangesloten.

De aansluitingen in de aansluitkast mogen nooit worden
belast via door de verbruiker aangesloten kabels.

WAARSCHUWING
Elektrische installaties moeten voldoen aan de
huidige wetgeving in het land van gebruik.
Controleer of:
•

De reststroomonderbreker voldoet aan de wettelijke
voorschriften voor bescherming van personen die
geldt in het land van gebruik. Ga na of deze correct en
zo dicht mogelijk op de vermogensuitgang van de
dynamo is gemonteerd. (In dit geval dient de draad
waarmee de interferentie onderdrukkingsmodule op
de aarde is verbonden, te worden ontkoppeld).

•

Aanwezige beschermingsapparatuur mag niet zijn
uitgeschakeld.

•

Als er een externe AVR is, dienen de aansluitingen
tussen de dynamo en de kast conform het
aansluitschema te worden uitgevoerd.

•

Er is geen korsluitingscircuit fase-fase or fase-aarde
tussen de dynamo-uitgangsterminals en de regelkast
van de generatorset (deel dat niet door
stroomonderbrekers of relais is beveiligd in de kast).

•

De machine moet op de busbar worden aangesloten
waarbij de contactpunten gescheiden zijn zoals
getoond in het schema voor contactaansluitingen.

•

De aardaansluiting van de dynamo in de aansluitkast
is op de elektrische aardaansluiting aangesloten.

BEDRIJFSGEREED MAKEN

WAARSCHUWING
De machine kan alleen worden gestart en gebruikt
als de installatie in overeenstemming is met de
voorschriften en instructies uit deze handleiding.
De machine is getest en ingesteld af fabriek. Bij het
eerste (onbelaste) gebruik, de juiste en stabiele
aandrijfsnelheid gebruiken (zie naamplaat). Met de
hersmeerbare lageroptie, raden we aan om de lagers te
smeren op het moment van ingebruikstelling. Bij
toepassing van de last, dient de machine zijn nominale
toerental en spanning te halen. In geval van abnormale
werking kan de machine-instelling echter worden
gewijzigd
(volg
de
afstelprocedure
(Zie
“AFSTELLINGEN” op pagina 96). Als de machine nog
steeds niet correct werkt, dient de oorzaak van de storing
te
worden
opgespoord
(Zie
“MECHANISCHE
DEFECTEN” op pagina 97).
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Elektrische service

AFSTELLINGEN

In de handel verkrijgbare, vluchtige ontvettingsmiddelen
kunnen worden gebruikt.

LET OP

De verschillende afstellingen tijdens tests dienen
door een gekwalificeerde ingenieur te worden
uitgevoerd. Controleer dat de motor de aangegeven
aandrijfsnelheid op de naamplaat haalt alvorens over
te gaan tot het afstellen. Plaats na een werkingstest
alle toegangspanelen en beschermkappen terug. De
AVR wordt gebruikt om afstellingen op de machine
uit te voeren.

Gebruik geen: trichloorethyleen, perchloorethyleen,
trichloorethaan of andere alkalineproducten.

WAARSCHUWING

SERVICEN - ONDERHOUD

Deze handelingen dienen in een reinigingsstation
met een vacuümsysteem te worden gereinigd dat de
gebruikte producten opvangt en wegspoelt.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Servicen of problemen oplossen dient strikt te worden
uitgevoerd volgens de instructies om het risico op
ongelukken te vermijden en de machine in zijn
oorspronkelijke toestand te behouden.

De isolerende componenten en het impregnatiesysteem
kunnen niet worden beschadigd door oplosmiddelen.
Laat het reinigingsproduct niet in de sleuven lopen.
Breng het middel met een borstel aan, spons regelmatig
af om ophoping in de behuizing te vermijden. Droog de
wikkeling af met een droge doek. Laat eventuele sporen
verdampen voor het hermonteren van de machine.

Al deze handelingen op de dynamo dienen te worden
uitgevoerd door personeel dat opgeleid is voor
ingebruikstelling, servicen en onderhoud van
elektrische en mechanische componenten. Het
dragen
van
geschikte
persoonlijke
beschermingsmiddelen voor mechanische en
elektrische gevaren is verplicht.

Mechanische service

LET OP
Het is verboden om de machine schoon te maken
met water of hogedrukspuit. Problemen die
voortkomen uit zo'n behandeling vallen niet onder
onze garantie.

Voordat interventie op de machine worden uitgevoerd,
eerst nagaan dat deze niet door het handmatig of
automatisch systeem kan worden gestart. Bovendien
dient u op de hoogte te zijn van de werkingsprincipes van
het systeem.

Ontvetten: Gebruik een borstel en reinigingsmiddel
(geschikt voor schilderwerk). Bestuiving: Maak gebruik
van een luchtpistool. Als de machine voorzien is van
luchtinlaaten
uitlaatfilters,
dient
het
onderhoudspersoneel ze periodiek schoon te maken op
regelmatige intervallen. In geval van droog stof, kan het
filter met perslucht worden schoongemaakt en/of
vervangen worden als het verstopt is. Na het
schoonmaken van de dynamo, is het cruciaal om de
wikkelisolatie te controleren (Zie “CONTROLES VOOR
EERSTE GEBRUIK” op pagina 92).

WAARSCHUWING
Waarschuwing: tijdens en na het werken, zal de
dynamo temperaturen bereiken die heet genoeg zijn
om letsel te veroorzaken zoals brandwonden.
ROUTINEONDERHOUD
Controles na het opstarten
Controleer na ongeveer 20 uur werken dat alle
bevestigingsschroeven op de machine nog goed vast
zitten evenals de algemene staat van de machine en de
verschillende elektrische aansluitingen in de installatie.
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LAGERS
De lagers worden permanent gesmeerd

Geschatte levensduur van het vet (afhankelijk van gebruik) = 20.000
uur of 3 jaar.

De lagers zijn optioneel hersmeerbaar.

Interval voor hersmeren: 3.500 bedrijfsuren
DE-lager: hoeveelheid smeervet: 41 g
NDE-lager: hoeveelheid smeervet: 30 g

Standaard smeervet

LITHIUM - standaard - NLGI 3

Smeervet gebruikt in de fabriek

ESSO - Unirex N3

Het is absoluut noodzakelijk om de dynamo tijdens gebruik en bij het eerste gebruik te smeren. Controleer voor
het eerste gebruik van een ander smeervet of het compatibel is met het oorspronkelijke.
MECHANISCHE DEFECTEN
STORING

Lager

Abnormale
temperatuur

Overmatige opwarming
van één of beide lagers
(lagertemperatuur ligt 80°C
boven de
omgevingstemperatuur)

ACTIE
- Als het lager blauw wordt of als het smeermiddel zwart is geworden, dient
het lager te worden vervangen
- Lager is niet volledig vergrendeld (abnormale speling in de lagerkooi)
- Lagerschilden niet juist uitgelijnd

Overmatige opwarming van
- Luchtdebiet (inlaat-uitlaat) is gedeeltelijk verstopt of warme lucht wordt
de dynamobehuizing (meer gerecycled uit de dynamo of motor

dan 40°C hoger dan de
omgevingstemperatuur)

- Dynamo werkt bij te hoge spanning (> 105% van UN op last)
- Dynamo overbelast
- Verkeerde uitlijning (koppeling)

Overmatige trillingen

- Defecte montage of speling in koppeling
- Rotor balanceerstoring (motor - dynamo)

Trillingen
Excessieve trilling en een
zoemend geluid uit de
machine

- Fase onbalans
- Stator kortsluiting
- Systeem kortsluiting
- Verkeerd parallel schakelen
Mogelijke gevolgen:

Abnormaal
geluid

Dynamo is beschadigd
door een significante
schok, gevolgd door het
zoemen en trilling

- Kapotte of beschadigde koppeling
- Kapot of gebogen asuiteinde
- Verplaatsen en kortsluiting van hoofdveld
- Ventilator gebroken of komt los van de as
- Schade die niet te repareren is aan de draaiende diodes/AVR,
piekonderdrukker
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ELEKTRISCHE STORINGEN
STORING

ACTIE

EFFECT

CONTROLE/OORZAAK

De dynamo begint te werken en de
spanning is nog goed als de accu
wordt verwijderd

Geen
spanning bij
onbelast
opstarten

Sluit een nieuwe accu van
4 tot 12 volt op
contactpunten E- en E+
aan, rekening houdend
met de polariteit
gedurende 2 tot 3
seconden.

- Gebrek aan restmagnetisme

- Controleer de aansluiting van de
De dynamo begint te werken maar
spanningsreferentie naar de AVR
de spanning bereikt niet de nominale
- Defecte diodes
waarde als de accu wordt verwijderd
- Beslag kortsluiting
- Defecte AVR
De dynamo begint te werken maar
zijn spanning valt weg als de accu
wordt verwijderd

- Veldwikkelingen open circuit
(controleer wikkeling)
- Draaiende veldspoel open circuit
(controleer de weerstand)
Controleer de AVR-aansluitingen
(AVR kan defect zijn)
- Veldwikkelingen kortgesloten

Juiste snelheid
Spanning te
laag

- Draaiende diodes doorgebrand

Controleer de
aandrijfsnelheid

- Draaiende veldspoel kortgesloten
- Controleer de weerstand
Verhoog de aandrijfsnelheid (raak
de AVR-spanningspotentiometer
niet aan). (P2) voor de juiste
snelheid wordt bereikt)

Snelheid te laag
Spanning te
hoog

Stel AVRAfstelling niet efficiënt
spanningspotentiometer af

Spanningssch Stel de AVRommelingen
stabiliteitspotentiometer af

Defecte AVR

Als er geen effect is: probeer in
normale of snelle stabiliteitsmodi
(ST2)

Spanning tussen E+ en E- DC
SHUNT/AREP/PMG < 10V

Spanning is
juist indien
onbelast en te
laag indien
belast

Onbelast laten werken en
controleer de spanning
tussen E+ en E- op de
AVR

Spanning
verdwijnt
tijdens bedrijf

Controleer de AVR, de
piekonderdrukker, de
draaiende diodes en
vervang defecte
componenten

- Controleer de snelheid:
mogelijkheid van cyclische
onregelmatigheid
- Losse aansluitingen
- Defecte AVR- Snelheid te laag
indien belast (of AVR LAM te hoog
ingesteld)
- Controleer het toerental (of AVR
LAM te hoog ingesteld)
- Defecte roterende diodes

Spanning tussen E+ en E- SHUNT/
AREP/PMG > 15V

- Kortsluiting in de draaiende
veldspoel. Controleer de weerstand.
- Defect bekrachtigingsanker.
Controleer de weerstand.
- Bekrachtigerwikkeling open circuit

- Defect bekrachtigingsanker.
De spanning keert niet terug naar de
- Defecte AVR
nominale waarde
- Draaiende veldspoel open circuit of
kortgesloten

98

G400/500-SIIIA Bedienings- en onderhoudshandboek

Montage A: Sluit een 12 V accu in lijn aan met een
rheostaat van ca. 50 ohm - 300 W en een diode op beide
bekrachtigingsvelddraden (5+) en (6-).

De wikkeling controleren
U kunt de isolatie van de wikkeling controleren door een
hoogspanningstest uit te voeren. In dit geval dient u alle
AVR-draden te ontkoppelen.

Montage A

Montage A

6-

LET OP

Diode 1A

Schade aan de AVR in deze omstandigheden wordt
niet door onze garantie gedekt.

C

C

C

A

A

A

~

~

~
~

~

~

C

C

C

Montage B: Sluit een “Variac” variabele stroomtoevoer
en
een
diodebrug
aan
op
beide
bekrachtigingsvelddraden (5+) en (6-).

Kathode

+

-

A

C

+

-

A

C

Beide systemen dienen kenmerken te hebben die
compatibel zijn met het veldbekrachtigingsvermogen van
de machine (zie naamplaat).
3. Laat de motor aan nominaal toerental werken.

+

+
-

C

RH 50Ω - 300W

12V accu

In een goed werkende diode mag de stroom alleen van
de anode naar de kathode stromen.

A

5+

+

-

De diodebrug controleren

Anode

Bekrachtigingsveld

-

4. Laat de stroom van het bekrachtigingsveld afstellen
via de rheostaat of de variac en meet de
uitgangsspanningen op L1 - L2 - L3. Controleer de
onbelaste bekrachtigingsspanning en -stroom (zie
naamplaat van machine of vraag het testrapport van
de fabriek op). Wanneer de uitgangsspanning op zijn
nominale waarde is en gebalanceerd binnen 1% voor
het nominale bekrachtigingspeil, werkt de machine
goed. De storing wordt dan veroorzaakt door de AVR
of
bijhorende
bedrading
(i.e.
aftasten,
hulpwikkelingen).

A A A

Pas afzonderlijke bekrachtiging toe om de
wikkelingen en roterende diodes te controleren

Montage B

Montage B
Zorg er tijdens deze procedure voor dat de dynamo
is ontkoppeld van elke externe belasting en
inspecteer de aansluitkast om na te gaan dat de
aansluitingen volledig zijn vastgedraaid.

50

+

60

10

90

100

0

1. Stop de unit, ontkoppel en isoleer de AVR-draden.

Variac
2. Er zijn twee manieren om een unit met afzonderlijke
bekrachtiging te creëren.
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•

ONTMANTELEN, HERMONTAGE

vervang de diodebruggen en houd rekening met de
polariteit.

Toegang tot aansluitingen en het regelsysteem

LET OP

Directe toegang door het verwijderen van het bovenste
deksel (48) of het AVR-toegangsluik (466).

Tijdens de garantietermijn mag deze handeling
alleen worden uitgevoerd in een door LEROYSOMER goedgekeurde werkplaats of in onze fabriek.
Anders kan de garantie komen te vervallen. Tijdens
het hanteren van de machine, dient deze horizontaal
te blijven (rotor niet vergrendeld). Controleer hoeveel
de machine weegt voordat u de hefmethode kiest.

Het NDE-lager vervangen
•

Verwijder het luchtinlaatrooster (51).

•

Verwijder de klep van de beschermkap (48) en de
zijpanelen (366) en (367).

•

Verwijder de haak (21) en het achterpaneel (365).

•

Ontkoppel de bekrachtigingsdraden (5+, 6-).

Bij gebruik van een enkel- of dubbelgelagerde machine
met de hersmeerbare lageroptie:

Gereedschap vereist

•

Verwijder de schroeven van het taatslager (78).

•

Draai alle 5 de schroeven los (37).

•

Verwijder de afscherming (36).

•

Neem het antifrictielager (70) uit met een trekker met
centrale schroef (zie tekening hieronder).

•

Monteer het nieuwe antifrictielager op de as na
inductieverwarming tot ongeveer 80 °C.

•

Monteer de nieuwe voorbelaste (gegolfde) sluitring
(79) + de nieuwe 'O'-ringafdichting (349) in de
afscherming (36).

Om de machine volledig te demonteren, raden we aan
om onderstaand gereedschap te gebruiken:
•

1 ratelsleutel + verlengstuk

•

1 momentsleutel

•

1 set van platte steeksleutels: 8 mm, 10 mm, 18 mm

•

1 dopsleutelset: 8, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 30 mm

•

1 trekker (U35 / U32/350)

Aanhaalmoment schroeven
Zie pagina 105
Toegang tot diodes
•

Open het luchtinlaatrooster (51).

•

Ontkoppel de diodes.

•

Controleer de 6 diodes, vervang indien nodig de
diodebruggen.

Bij gebruik van een enkel- of dubbelgelagerde machine
met de hersmeerbare lageroptie:
•

Schroef een draadstang in het taatslager (78).

•

Hermonteer het lagerschild op de machine met een
pen en moer in het asuiteinde (zie tekening).

Indien de diodes defect zijn,
•

verwijder de overspanningsbeveiliging (347).

•

verwijder de 6 H-moeren waarmee de diodebruggen
aan de beugel zijn gemonteerd.
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•

Schuif de draadstang in de afschermopening om de
montage gemakkelijker te maken (zie basisschema).
4

LET OP

78 36
Draadstang

Als voor de demontage van de rotor onderdelen
moeten worden vervangen of opnieuw gewikkeld
worden, dient de rotor ook opnieuw te worden
uitgebalanceerd.

Moer
paspen

Rotor

NDE-schild

•

Monteer de taatslagerschroeven (78), verwijder de
draadstang, breng de andere schroef aan en draai de
unit vast.

•

Draai de 5 lagerschroeven (37) vast.

•

Koppel de bekrachtigingsdraden E+, E- opnieuw.

•

Voltooi de hermontage van het deksel.

LET OP
Tijdens de demontage van de afschermingen, dient u
de antifrictielagers, de O-ringafdichting, voorbelaste
(gegolfde) afsluitring en kleefpasta te vervangen.
De rotorunit demonteren
•

Verwijder de NDE-afscherming (36) (Zie “Het NDElager vervangen” op pagina 100).

•

Verwijder de DE-afscherming (30) als het een
dubbelgelagerde machine is.

•

Ondersteun de DE-rotor (4) met een band of met een
steun die conform de volgende tekening is
opgebouwd.

•

Verplaats de band als de rotor beweegt om het
gewicht te verdelen.

•

Ga voorzichtig te werk na het verwijderen van de rotor
om de ventilator niet te beschadigen en plaats het
draaiende veld op speciale V-blokken.
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De machine hermonteren

•

Hermonteer het luchtinlaatrooster (33).

•

•

Controleer of de machine op juiste wijze is
gemonteerd en dat alle schroeven worden
aangedraaid.

Monteer de rotor (4) in de dynamo (1) (zie tekening
hierboven) zonder daarbij tegen de wikkelingen te
duwen.

Bij gebruik van een enkel- of dubbelgelagerde machine
met de hersmeerbare lageroptie:

De filters demonteren en hermonteren
•

•

Monteer de nieuwe voorbelaste (gegolfde) sluitring
(79) + de nieuwe O-ringafdichting (349) in de
afscherming (36).

•

Schroef een draadstang in het taatslager (78).

•

Hermonteer de afscherming (36) op de machine met
een pen en moer in het asuiteinde (zie schema).

•

Schuif de draadstang in de afschermopening om de
montage gemakkelijker te maken (zie schema).

•

Monteer de taatslagerschroeven (78), verwijder de
draadstang, breng de andere schroef aan en draai de
montage vast.

•

Draai de 5 lagerschroeven (37) vast.

•

Koppel de bekrachtigingsdraden E+, E- opnieuw.

•

Voltooi de hermontage van het deksel.

•

Hermonteer de flens (30 op de stator (1).

•

Draai de schroeven (31) vast.

Verwijder het rooster (417) en neem dan het filter weg
(418). Vervang indien nodig het filter, zie paragraaf
4.2.5 voor het schoonmaken van het filter.

Volg de instructies in omgekeerde volgorde voor
vervanging.

51

418

417

Bij gebruik van een dubbelgelagerde machine:
•

Monteer de nieuwe voorbelaste (gegolfde) sluitring
(79) + de nieuwe O-ringafdichting (349) in de
afscherming (36).

•

Hermonteer de afscherming (36) op de machine met
een pen en moer in het asuiteinde (zie schema).

•

Draai de 5 schroeven van de afscherming (37) vast.

•

Koppel de bekrachtigingsdraden E+, E- opnieuw.

•

Voltooi de hermontage van het deksel.

•

Schroef een draadstang in het taatslager (68).

•

Hermonteer de afscherming (30) op de machine.

•

Schuif de draadstang in de afschermopening om de
montage gemakkelijker te maken (zie basisschema).

•

Monteer de taatslagerschroeven (68), verwijder de
draadstang, breng de andere schroef aan en draai de
unit vast.

•

Draai de 6 schroeven van de afscherming (31) vast.

Na de werkingstest moeten alle toegangspanelen en
beschermkappen weer terug worden geplaatst.
INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN DE PMG
De referentie van de PMG is PMG 3.
Zie het PMG-handboek, ref.: 4211
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TABEL MET ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Ankerstroom i exc (A)

Tabel met gemiddelde waarden

Symbolen:
“i
exc”:
bekrachtigingsveld

ankerstroom

van

Dynamo - 4 polen - 50 Hz - standaardwikkeling nr. 6.
(400V voor de bekrachtigingen)

Type

Onbelast

De vermelde spannings- en stroomwaarden zijn voor
onbelaste werking en werking bij nominale belasting met
afzonderlijke bekrachtiging.

Bij nominale
belasting

S4 (G400-SIIIA)

0.9

3.4

M7 (G500-SIIIA)

1

3.65

het

Alle waarden hebben een marge van ± 10% en kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden
(raadpleeg het testrapport voor exacte waarden).

Bij 60 Hz machines zijn de "i exc"-waarden 5 à 10%
lager.

Gemiddelde waarden

Hulpwindingsspanning bij nulstand
- met bekrachtiger met blauw /witte draden

Weerstanden bij 20°C (Ù)
Type

Stator L/N

Rotor

Bekrachtigingsanker

Type

X1, X2

Z1, Z2

50 Hz

70V

10V

S4 (G400-SIIIA)

0,0063

0,88

0,128

60 HZ

85V

12V

M7 (G500-SIIIA)

0,0045

0,98

0,128
Gewichtentabel

AREP-bekrachtiging: weerstanden bij 20°C (Ù):
hulpwikkelingen met bekrachtiger met blauw /witte
draden

(waarden louter informatief)
Type

Totaal gewicht
(kg)

Rotor (kg)

Type

X1, X2

Z1, Z2

Bekrachtigingsveld

S4 (G400-SIIIA)

1130

445

S4 (G400-SIIIA)

0,259

0,40

10,2

M7 (G500-SIIIA)

1255

495

M7 (G500-SIIIA)

0,165

0,33

10,2

AREP-bekrachtiging: weerstanden bij 20°C (Ù):
hulpwikkelingen met bekrachtiger met rood /zwarte
draden
Type

X1, X2

Z1, Z2

Bekrachtigingsveld

S4 (G400-SIIIA)

0,39

0,64

17,4

M7 (G500-SIIIA)

0,28

0,54

17,4

Na de werkingstest moeten alle toegangspanelen en
beschermkappen weer terug worden geplaatst.
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ONDERDELEN

ACCESSOIRES

Onderdelen voor het eerste onderhoud

Stilstandsverwarming

Noodreparatiesets zijn optioneel verkrijgbaar.

De stilstandsverwarming dient te worden ingeschakeld
zodra het dynamo stopt. Het bevindt zich aan de
achterzijde van de machine. Het standaardvermogen
bedraagt 250W bij 220V of 250W bij 110V op aanvraag.

Ze bevatten de volgende items:
AREP-noodreparatieset

ALT 461 KS 001

AVR R 450

-

Diodebrugunit

-

Overspanningsbeveiliging

-

Enkele lagerset

ALT 471 KS 002

Niet aangedreven
eindlager

-

Waarschuwing: de machine wordt ook gevoed als
deze stilstaat.

O-ring

-

Temperatuursensoren met thermistors (PTC)

Voorbelaste (gegolfde)
sluitring

-

Het betreft drievoudige thermistors met een positieve
temperatuurcoëfficiëntdie geïnstalleerd zijn in de
wikkeling van de stator (1 per fase). Er kunnen maximaal
2 drievoudige thermistors in de wikkeling (op 2 niveaus:
waarschuwing en inschakeling) en 1 of 2 thermistors in
de lagers.

TECHNISCHE DIENST
Onze technische dienst staat tot uw beschikking voor alle
mogelijke informatie.

Deze sensoren dienen verbonden te worden met
aangepaste detectierelais (optioneel leverbaar).

Bij elke bestelling van onderdelen dient u het volledige
machinetype, het serienummer van de machine en de op
de gegevens op het typeplaatje te vermelden.

Koudeweerstand van thermistorsensoren: 100 tot 250 Ù
per sensor.

Richt u verzoek aan uw gebruikelijke contactpersoon.

Aansluittoebehoren:

De onderdeelnummers kunnen worden afgelezen
worden in de explosietekeningen en hun omschrijving in
de onderdelenlijst.

•

6-draads machines: koppeling (F) 3 flexibele shunts

•

12-draads machines: koppeling (F) 3 flexibele shunts

Ons uitgebreide netwerk van servicecentra staat in voor
een snelle levering van de benodigde onderdelen.
Om de goede werking en veiligheid van onze machines
te verzekeren, raden we u aan originele onderdelen te
gebruiken. Mocht u aan dit advies geen gehoor geven,
dan wordt de fabrikant ontheven van elke
verantwoordelijkheid in geval van schade.

Na de werkingstest moeten alle toegangspanelen en
beschermkappen weer terug worden geplaatst.
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EXPLOSIETEKENING, ONDERDELENLIJST EN AANHAALMOMENT

366

48
466
365
21

31

367

36

78

70

349

51

37

79

347

4

1

33
30

Ref.

Aant.

Beschrijving

Schroef
Ø

Aanhaalmoment
Nm

1

1

Statorunit

-

-

4

1

Rotorunit

-

-

21

1

Hijsring

-

-

30

1

Schild aandrijfzijde

-

-

31

6 of 4

Bevestigingsschroeven

M6

5

33

1

Beschermingsrooster

-

-

36

1

Schild bekrachtigingszijde

-

-

37

4

Bevestigingsschroeven

M12

69

48

1

Afdekking bovenpaneel

-

-

51

1

Rooster luchtinlaat

-

-

68

1

Binnenste lagerhouder

-

-

70

1

Lager niet-aandrijfzijde

-

-

78

1

Binnenste lagerhouder

-

-

79

1

Voorbelaste (gegolfde) sluitring

-

-

347

1

Beschermingsvaristor (+ PCB)

-

-

349

1

'O'-ring

-

-

365

1

Afdekking achterpaneel

-

-

366

1

Zijpaneel

-

-

367

1

Zijpaneel met inspectieluik

-

-

466

1

AVR-inspectieluik

-

-
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Electric Power Generation

Declaration of CE compliance and incorporation

This Declaration applies to the generators designed to be incorporated into machines complying with the
Machinery Directive Nr 2006/42/CE dated 17 May 2006.
MOTEURS LEROY-SOMER
Boulevard Marcellin Leroy
16015 ANGOULEME
France

MLS HOLICE STLO.SRO
SLADKOVSKEHO 43
772 04 OLOMOUC
Czech Republic

MOTEURS LEROY-SOMER
1, rue de la Burelle
Boite Postale 1517
45800 St Jean de Braye
France

DIVISION LEROY-SOMER
STREET EMERSON
Nr4 Parcul Industrial Tetarom 2
4000641 Cluj Napoca
Romania

Declares hereby that the electric generators of the types LSA 40 - 42.3 - 44.3 - 46.2 - 46.3 - 47.2 - 49.1 - 49.3 50.2 - 52.3 - 53.1 - 54, as well as their derivatives, manufactured by Leroy-Somer or on Leroy Somer's behalf,
comply with the following International Standards and Directive :
- EN and IEC 60034 -1, 60034 -5 and 60034 - 22
Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets.
- ISO 8528
Part 3. Alternating current generators for generating sets
- Low Voltage Directive Nr 2006/95/CE dated 12 December 2006.
Furthermore, these generators, designed in compliance with the Machine Directive Nr 2006/42, are therefore
able to be incorporated into Electrical Gen-Sets complying with the following International Directives :
- Machinery Directive Nr 2006/42/CE dated 17 May 2006
- EMC Directive Nr 2004/108/CE dated 15 December 2004, as intrinsic levels of emissions and
immunity are concerned
WARNING :
The here above mentioned generators should not be commissioned until the corresponding Gen-Sets have
been declared in compliance with the Directives Nr 2006/42/CE et 2004/108/CE, as well as with the other
relevant Directives.
Leroy Somer undertakes to transmit, in response to a reasoned request by the national authorities, relevant information on
the generator.

Technical Managers
A. DUTAU - Y. MESSIN

4152 en

2015.05 / h

The contractual EC Declaration of Conformity and Incorporation can be obtained from your contact on
request.
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