
Dit handboek bevat belangrijke 
veiligheidsinformatie en dient 
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TELEFOON:
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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.

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.

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.

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

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

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.

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.

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 TWIJFEL HET
TOEZICHTHOUDENDPERSONEEL.

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.

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

a) is niet toegestaan door het bedrijf,

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

c) kan afbreuk doen aan eventuele vorderingen op
het bedrijf.

Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor
fouten in vertaling van dit handboek uit de
oorspronkelijke Engelse versie.

© COPYRIGHT 2015
DOOSAN COMPANY

TABEL 1

Gebruik van de machine buiten het
omgevingstemperatuurbereik zoals uiteengezet in
het HOOFDSTUK ALGEMENE INFORMATIE van dit
handboek.

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.

Gebruik van de machine uitgerust met niet
goedgekeurde componenten/ smeermiddelen/
vloeistoffen.

Gebruik van de machine met ontbrekende of defecte
veiligheids– of bedieningselementen.

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

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.

Gebruik van elektrische apparatuur: (a) met de
verkeerde spanning en/of frequentievermogens. (b)
dat computerapparatuur en/of gelijkaardige
elektronica bevat.
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VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

1) EC Declaration of Conformity 2)

3) We: 4) Represented in EC by:

Doosan International USA, Inc Doosan Trading Limited

1293 Glenway Drive Block B, Swords Business Campus

Statesville Swords

North Carolina 28625-9218 Co. Dublin

USA Ireland

5) Hereby declare that, under our sole responsibility the product(s)

6)
Machine description: Portable Generator

7)
Machine Model: G10, G20, G30, G40, G60, G80-SIIIA, G100-SIIIA, G150-SIIIA, G200-SIIIA, G250, G400, G500

8)
Commercial name: G10, G20, G30, G40, G60, G80-SIIIA, G100-SIIIA, G150-SIIIA, G200-SIIIA, G250, G400, G500

9) Serial number:

10) is (are) in conformity with the relevant provisions of the following EC Directive(s) 

11)
2006/42/EC The Machinery Directive

12)
2004/108/EC The Electromagnetic Compatibility Directive

13)
2000/14/EC The Noise Emission Directive

16)
97/68/EC The emission of engines for no-road mobile machinery

31)
2006/95/EC The Low Voltage Equipment Directive

17)
and their amendments

18) Conformity with the Noise Emission Directive 2000/14/EC

19)

20)

22)
Type kW 22)

Type kW

G10 8 90,6LWA 91LWA G100-SIIIA 80 94,3LWA 95LWA

G20 16 93,6LWA 94LWA G150-SIIIA 120 95,6LWA 96LWA

G30 25 93,5LWA 94LWA G200-SIIIA 160 96,9LWA 97LWA

G40 32 95,1LWA 96LWA G250 205 96,5LWA 97LWA

G60 48 91,7LWA 92LWA G400 328 97,7LWA 98LWA

G80-SIIIA 64 93,3LWA 94LWA G500 400 98,2LWA 99LWA

Jan Moravec
27)

Engineering Manager
28)

Issued at Dobris, Czech Republic
29)

Date

30)
The technical documentation for the machinery is available from:

Doosan Infracore Portable Power EMEA, Dreve Richelle 167, B-1410 Waterloo, Belgium

  Original declaration

Directive 2000/14/EC, Annex VI, Part I

Notified body:  AV Technology, Stockport, UK.  Nr 1067

21)
Machine

23)
Measured 

sound power 

level

24)
Guaranteed 

sound power 

level

21)
Machine

23)
Measured 

sound power 

level

24)
Guaranteed 

sound power 

level

CPN 46552201 rev E

1) EC Declaration of Conformity 2)

3)
We:

4)
Represented in EC by:

Doosan International USA, Inc Doosan Trading Limited

1293 Glenway Drive Block B, Swords Business Campus

Statesville Swords

North Carolina 28625-9218 Co. Dublin

USA Ireland

5)
Hereby declare that, under our sole responsibility the product(s)

6)
Machine description: Portable Generator

7)
Machine Model: G10, G20, G30, G40, G40-SIIIA, G60-SIIIA, G80-SIIIA, G100-SIIIA, G150-SIIIA, G200-SIIIA, G250, 

G400, G500
8)

Commercial name: G10, G20, G30, G40, G40-SIIIA, G60-SIIIA, G80-SIIIA, G100-SIIIA, G150-SIIIA, G200-SIIIA, G250,

G400, G500

9) Serial number:

10)
is (are) in conformity with the relevant provisions of the following EC Directive(s) 

11)
2006/42/EC The Machinery Directive

12)
2004/108/EC The Electromagnetic Compatibility Directive

13)
2000/14/EC The Noise Emission Directive

16)
97/68/EC The emission of engines for no-road mobile machinery

31)
2006/95/EC The Low Voltage Equipment Directive

17)
and their amendments

18)
Conformity with the Noise Emission Directive 2000/14/EC

19)

20)

22)
Type kW 22)

Type kW

G10 8 90,6LWA 91LWA G100-SIIIA 80 94,3LWA 95LWA

G20 16 93,6LWA 94LWA G150-SIIIA 120 95,6LWA 96LWA

G30 25 93,5LWA 94LWA G200-SIIIA 160 95,8LWA 97LWA

G40 32 95,1LWA 96LWA G250 205 96,5LWA 97LWA

G40-SIIIA 32 88,8LWA 92LWA G400 328 97,7LWA 98LWA

G60-SIIIA 48 91,5LWA 92LWA G500 400 98,2LWA 99LWA

G80-SIIIA 64 93,3LWA 94LWA

Jan Moravec
27)

Engineering Manager
28)

Issued at Dobris, Czech Republic
29)

Date

30)
The technical documentation for the machinery is available from:

Doosan Infracore Portable Power EMEA, Dreve Richelle 167, B-1410 Waterloo, Belgium

  Original declaration

Directive 2000/14/EC, Annex VI, Part I

Notified body:  AV Technology, Stockport, UK.  Nr 1067

21)
Machine

23)
Measured 

sound power 

level

24)
Guaranteed 

sound power 

level

21)
Machine

23)
Measured 

sound power 

level

24)
Guaranteed 

sound power 

level

CPN 46552201 rev G

VOORBEELD
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ALGEMENE GEGEVENS

ALGEMENE INFORMATIE

G60   INFORMATIE OVER LUCHTGELUID

• Het A-gewogen geluidsdrukniveau

64 dB (A), marge1 dB (A)

• Het A-gewogen geluidsvermogensniveau

92 dB (A), marge1 dB (A)

G80   INFORMATIE OVER LUCHTGELUID

• Het A-gewogen geluidsdrukniveau

76 dB (A), marge1 dB (A)

• Het A-gewogen geluidsvermogensniveau

94 dB (A), marge1 dB (A)

G100   INFORMATIE OVER LUCHTGELUID

• Het A-gewogen geluidsdrukniveau

77 dB (A), marge1 dB (A)

• Het A-gewogen geluidsvermogensniveau

95 dB (A), marge1 dB (A)

G150   INFORMATIE OVER LUCHTGELUID

• Het A-gewogen geluidsdrukniveau

77 dB (A), marge1 dB (A)

• Het A-gewogen geluidsvermogensniveau

96 dB (A), marge1 dB (A)

G200   INFORMATIE OVER LUCHTGELUID

• Het A-gewogen geluidsdrukniveau

78 dB (A), marge1 dB (A)

• Het A-gewogen geluidsvermogensniveau

97 dB (A), marge1 dB (A)

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

MODEL G60 G80 G100 G150 G200

Motortoerental - TPM 1500/1800 1500/1800 1500/1800 1500/1800 1500/1800

Motorbrandstof Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Fabrikant John Deere John Deere John Deere John Deere John Deere

Model 4045HFG81 4045HFG82 4045HFG82 6068HFG82 6068HFG82

Aantal cilinders/slagvolume (liter) 4 / 4,5 4/4,5 4/4,5 6/6,8 6/6,8

VLOEISTOCAPACITEIT

Smeermiddel motorcarter (liter) 12 14,7 14,7 32,5 32,5

Brandstoftank (liter) 177 
(358 optioneel)

280 
(560 optioneel)

280 
(560 optioneel)

500 (1000 
optioneel)

500 (1000 
optioneel)

Radiator en motorkoelvoeistof (liter) 24 20 20 32 32

Elektrisch systeem 12VDC 12VDC 12VDC 12VDC 12VDC

AFMETINGEN/GEWICHT EENHEID

Totale lengte (mm) 2550 2774 2774 3614 3614

Totale breedte (mm) 965 1230 1230 1290 1290

Totale hoogte (mm) (brandstoftank 
voor 12 uur)

1554 1665,5 1665,5 2103 2103

Totale hoogte (mm) (brandstoftank 
voor 24 uur)

1714 1833,5 1833,5 2353 2353

Gewicht (met brandstof) (kg) 1734 2070 2130 3019 3149

Gewicht (zonder brandstof) (kg) 1587 1796 1858 2575 2705

COG (°) 2,9/0,8 0,1 0,1 1,1 1,8
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ELEKTRISCHE GEGEVENS

MODEL G60 G80 G100 G150 G200

Nominaal schijnbaar vermogen (kVA aanzuiging) 60 80 100 150 200

Nominaal actief vermogen (kW aanzuiging) 48 64 80 120 160

Nominale spanning 400 400 400 400 400

Nominale stroom (PF=1) 69 93 116 173 231

Nominale stroom (PF=0,8) 86 115 145 216 289
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VEILIGHEIDSLABELS

GRAFISCHE VORM EN VERKLARING VAN ISO-
SYMBOLEN

VERBOD/VERPLICHT INFORMATIE/INSTRUCTIES WAARSCHUWING

WAARSCHUWING: Kans op 
elektrische schokken

WAARSCHUWING - onderdeel of 
systeem onder druk.

WAARSCHUWING - heet oppervlak.

WAARSCHUWING - drukregeling. WAARSCHUWING - corrosiegevaar. WAARSCHUWING - lucht-/gasstroom 
of luchtafvoer.

WAARSCHUWING - vat onder druk. WAARSCHUWING - heet en 
schadelijk uitlaatgas.

WAARSCHUWING - ontvlambare 
vloeistof.

Sta niet op de aftapkraan of andere 
onderdelen van het druksysteem.

Niet gebruiken met open deuren of 
behuizing.

Gebruik geen heftruck vanaf deze 
kant.
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Verwijder het bedienings- en 
onderhoudshandboek en bijbehorende 

houder niet van deze machine.

Niet opstapelen. Gebruik de machine niet zonder een 
gemonteerde beschermkap.

WAARSCHUWING - handhaaf de 
juiste bandendruk.

WAARSCHUWING - raadpleeg het 
bedienings- en onderhoudshandboek 

voordat
u de trekstang aansluit voor 

sleepdoeleinden.

WAARSCHUWING - raadpleeg het 
bedienings- en onderhoudshandboek 

voor de
bedrijfstemperatuur onder 0°C (32°F).

WAARSCHUWING - voer geen 
onderhoud uit aan deze machine 
voordat de elektrische stroom is 

uitgeschakeld en de luchtdruk volledig 
is ontlast.

WAARSCHUWING - raadpleeg het 
bedienings- en onderhoudshandboek 
alvorens enig onderhoud te verrichten.

Adem de perslucht uit deze machine 
niet in.
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Overschrijd de snelheidslimiet van de 
aanhanger niet.

Geen directe verlichting. Open de aftapkraan niet voordat de 
luchtslang is bevestigd.

Gebruik de heftruck alleen vanaf deze 
kant.

Noodstop. Bevestigingspunt.

Hefpunt. Aan (stroom). Uit (stroom).

Lees het bedienings- en 
onderhoudshandboek alvorens de 

machine in gebruik te nemen of 
onderhoud hieraan te verrichten.

Gebruik bij het parkeren de 
zijstandaard, handrem en wielblokken.

Compressorolie bijvullen

Dieselbrandstof
Geen open vlam.

Parkeerrem. Globale onderhoudsindicatie.
Te gebruiken op natte locaties.

Vervang alle gebarsten 
beschermkappen.

Olieafvoer. Pletgevaar
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Geen water Koelvloeistof bijvullen Geen vlam

Vullen met brandstof voor het opstarten
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

GEVAAR
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.

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.

WARNINGWAARSCHUWING
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.

WARNINGWAARSCHUWING
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.

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.

WARNINGWAARSCHUWING
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.

CAUTIONLET OP
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.

WARNINGWAARSCHUWING
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.

WARNINGWAARSCHUWING
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.

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

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.



21 G60, G80, G100, G150, G200-SIIIA B&O-handboek

WARNINGWAARSCHUWING
Elektrische schokken -

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

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.

WARNINGWAARSCHUWING
Hanteer elektrische circuits altijd alsof ze onder
spanning staan.

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.

AARDING

Moet voldoen aan de elektrische codes.

WARNINGWAARSCHUWING
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.

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.

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.

Vraag hulp aan een gekwalificeerde, erkende
installateur die op de hoogte is van de lokale
normen.

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

INDIEN GEBRUIKT ALS ALTERNATIEVE
STROOMBRON

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.

CAUTIONLET OP
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.

WARNINGWAARSCHUWING
Elektrische belasting -

Voer nooit elektrische aansluitingen uit als de
eenheid werkt.

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. 
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VOORZORGEN GEVAARLIJKE STOFFEN

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

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

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.

• Altijd gebruiken in een goed geventileerde ruimte.

ALGEMENE INFORMATIE

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.

Zorg ervoor dat het bedienings- en onderhoudshandboek
en de bijbehorende houder niet permanent van de
machine worden verwijderd.

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

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

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 site-
regelgeving 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.

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

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.

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

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

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

Materialen

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

• uitlaatgassen van de motor

VERMIJD INHALERING.

WAARSCHUWINGEN

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

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.

OPMERKINGEN

Opmerkingen (N.B.) worden gebruikt voor 
aanvullende informatie.
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Zorg ervoor dat er altijd voldoende ventilatie van het
koelsysteem en de uitlaatgassen is.

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.

Radiator

Hete motorkoelvloeistof en stoom kunnen letsel
veroorzaken. Zorg ervoor dat de vuldop van de radiator
zorgvuldig is verwijderd.

Transport

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

De unit nooit gebruiken zonder eerst alle
veiligheidswaarschuwingen te volgen en het bedienings-
en onderhoudshandboek zorgvuldig door te nemen dat af
fabriek met deze machine werd meegeleverd.

BEDRIJFSGEREED MAKEN

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

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.

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 van elk paneel een beschrijving:

Zorg ervoor dat alle transport- en verpakkingsmaterialen
worden afgevoerd.

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

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.).

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.

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.

BELASTING AANSLUITEN

Zorg ervoor dat de draden geen barsten of beschadiging
vertonen.

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

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

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:

1. Motoroliepeil: Indien nodig bijvullen.

CAUTIONLET 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.

2. Motorkoelvloeistofpeil: Indien nodig bijvullen.

3. Brandstoffilter: Tap opgehoopt water af. Vervang of
maak het element indien nodig schoon.

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

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

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

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.).

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

CAUTIONLET OP
Bel een gekwalificeerde persoon voor het uitvoeren
van elektrische reparaties.

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

CAUTIONLET OP
Gebruik de NOODSTOP-knop ALLEEN in geval van
nood.

Gebruik hem NOOIT voor de normale uitschakeling.

Ga volgende zaken na:

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

2. De hoofdstroomonderbreker is "UIT".

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.

CAUTIONLET OP
Gebruik GEEN startvloeistoffen voor de motor.

GEVAAR
STROOM is ingeschakeld als de motor aan is.

CAUTIONLET OP
Laat de starter een minuut afkoelen tussen
verschillende startpogingen.

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. 

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

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

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

STOPPEN

1. Schakel alle externe, elektrische stroombelastingen
uit.

2. Schakel de hoofdonderbreker "UIT".

3. Laat 5 minuten afkoelen.

4. Druk de "STOP"-bedieningsknop in.

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

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

STARTEN EN STOPPEN OP AFSTAND 
(ANALOGE BESTURING)

1. Sluit de contactpunten voor Starten op afstand (in het
compartiment voor directe aansluitingen van het
generatorsysteem) op een door de klant voorzien
contact aan dat bij het sluiten de generatorset
inschakelt.

2. Druk de Autostart modusschakelaar in om de
Autostart modus-LED op het bedieningspaneel te
laten branden.

3. Als het klantencontact sluit, zal een alarm gedurende
10-seconden afgaan voor elke torncyclus tot de motor
start. Voorverwarming zal ook werken indien
ingeschakeld.

4. De motor zal stoppen als het door de klant voorziene
contact opent en de besturing zal terug naar Autostart
modus gaan.

 Afbeelding 1

1. Autostart aansluitingen
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DIAGNOSE/AUTOM. UITSCHAKELING (ANALOGE BESTURING)

 Afbeelding 2

De bedieningselementen en instrumenten bevinden zich
op het bedieningspaneel, zoals is afgebeeld. Hieronder
volgt van elk paneel een beschrijving:

1. Hoge motortemperatuur - Indicatie voor
motoruitschakeling als gevolg van hoge
koelvloeistoftemperatuur of laag koelvloeistofpeil.

2. Lage motoroliedruk - Indicatie voor
motoruitschakeling als gevolg van lage
motoroliedruk.

3. Laag brandstofpeil - Indicatie voor
motoruitschakeling als gevolg van laag brandstofpeil.

4. Hoog opvangpeil - Indicatie voor hoog vloeistofpeil
in de opvangbasis.

5. Over tornen - Indicatie dat motor niet is gestart na 3
keer tornen.

6. Accu laadt niet - Indicatie voor lage accuspanning of
niet aan het laden.

7. Motortoerental - Indicatie maximaal toerental motor.

8. Motor werkt - Indicatie voor tornen of werken van
motor.

9. Voorverwarming - Indicatie dat voorverwarming aan
is.

10. Motorcommunicatie - Indicatie dat de besturing met
de motor-ECU communiceert.

11. Motorstoring - Indicatie dat de motor moet worden
geserviced.

12. Motorstartschakelaar.

13. Motor Stop-/resetschakelaar - Stopt de motor en
reset de diagnose. Haalt de besturing ook uit
slaapmodus. Wacht 15 seconden tot de reset is
voltooid alvorens een startpoging te wagen.

14. Autostart modusschakelaar - Schakelt de motor in
Autostart modus.

15. Autostart modus - Indicatie dat generatorset in
Autostart modus is. Opmerking: de besturing zal na
een korte termijn in laag verbruik slaapmodus gaan
en alle andere LED's zullen uitgaan.

16. Noodstopschakelaar - Schakelt werking, tornen uit
en activeert hoofdonderbreker. (Niet afgebeeld.)

17. Alarmsignaal - Gaat af voor het starten als Autostart
modus actief is. (Niet afgebeeld.)
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BEDIENINGSPANEEL GENERATOR (ANALOGE BESTURING)

 Afbeelding 3

Meters

1. AC VOLTS - Indicatie van de generator
outputspanning.

2. AC AMPERE - Indicatie dat de generatorbelasting in
ampere overeenstemt met de schakelaarstand van
de AMPERAGE OUTPUT MONITOR.

3. Hertz - Indicatie voor frequentie van generatoroutput.

4. Paneellamp - Alleen verlichting.

5. Accuspanning - Indicatie van de acculaadspanning.

6. Brandstof - Indicatie van brandstofpeil in tank.

7. Uurmeter - Houdt de werkingstijd bij voor het
uitvoeren van onderhoud.

Monitorschakelaars

8. Amperage output - Selecteert de leiding- (fase)
amperage die op de AC-Ammeter wordt
weergegeven.

9. Spanning afstelling potentiometer - Draai om de
outputspanning van de generator weer te geven.

Bescherming/regeling

10. 3-fase directe aansluitverbindingen - L1, L2, L3, N
(neutraal), AB (aardsluitingsbeveiliging). (Niet
afgebeeld.)

11. Zekeringshouders - Zekeringen voor
spanningsoutputmeter. (Niet afgebeeld.)

12. Vrijgavetoestel reststroom (Residual Current
Release Device, RCD) - Biedt bescherming tegen
aardlekken. (Niet afgebeeld.)

13. Hoofdonderbreker - (Niet afgebeeld.)

14. Alarmsignaal - (Niet afgebeeld maar bevindt zich
aan de achterkant van de regelkast.)

VA Hz

5

7

6

1 34

8

2

9

SPANNINGSAFSTELBEREIK

Leiding - neutraal Leiding - Leiding

L1-N, L2-N, L3-N L1-L2, L1- L3, L2 - L3

207V - 253V 360V - 440V
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OPTIES

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 4

IDENTIFICATIE VAN TOETSTENBLOKKNOPPEN EN -WIJZERS

Bedieningsknoppen

Druk op deze knop om de generatorset
te STARTEN.

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.

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

Gebruik deze knop om de
bedieningsmodus van de generator te
scrollen van AUT-HANDM-UIT.
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OPTIES [VERVOLG]

Displayknoppen

Status-LED's

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

Niet in Auto - Indicatie dat de bedieningsmodus van de
generatorset niet in de automatische stand is.

In bedrijf - Indicatie dat de generatorset in bedrijf is.

Waarschuwing - Indicatie dat de generatorset werkt
onder condities buiten zijn normale bedrijfsparameters.

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

Last toepassen - Indicatie dat de generatorset belast is.

REALTIME GEGEVENSWEERGAVE - SCHERMEN 
OPENEN

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

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

 Afbeelding 5

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

 Afbeelding 6

Dit scherm geeft de elektrische waarden van de
generatorset weer. Deze waarden omvatten frequentie,
leidingsspanningen, fasespanningen en stroom per fase.

 Afbeelding 7

Dit scherm geeft de motor bedrijfsgegevens van de
generatorset weer.

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

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

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

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

OFF  AUT  MAN

20

Ready

PF 0.8

RPM 1800

Timer 10

Gen Freq  50.0 Hz

NomVolt L-N  227 V

L1N 277V L12 480V

L2N 277V L23 480V

L3N 277V L31 480V

G-Cur 20 20 20A

Oil Press  3,3 bar

Fuel Level  75 %

Batt Volt  12.1V

Engine Temp  76,7°C
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OPTIES [VERVOLG]

 Afbeelding 8

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 9

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.

 Afbeelding 10

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 11

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

 Afbeelding 12

BIN  I000000

Rem Start/Stop  I

Low Coolant  0

Emergency Stop 0

Low Fuel  0

Full Basin  0

Voltage Select  0

VSS Door  0

BOUT  0000I00

Starter   0

Fuel Solenoid  0

Fuel Pull Coil  0

Glow Plugs  0

IL Power  I

Horn   0

GCB Trip  0

ECU State  000

ECU Yellow Lamp 0

ECU Red Lamp  0

Wait to Start  0

ECU Values

Oil Pressure  xxxxx

Water Temp  xxxxx

Perc Load ATCS xxx

Boost Pressure  xxx

Manifold Temp  xxxxx

Fuel Rate  xxxxx

Act Power  0kW

 0 0 0

Pwr factor 0.00

 0.00 0.00 0.00

React pwr  0kVAr

 0 0 0

Appar Pwr  0kVA

 0 0 0
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OPTIES [VERVOLG]

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.

 Afbeelding 13

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.

 Afbeelding 14

Dit scherm is ALLEEN beschikbaar op machines die
gebruik maken van de J1939 communicaties. De SPN-
en 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.

 Afbeelding 15

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).

SOFTWAREVERSIE CONTROLEREN/LAMPTEST

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

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.

PARAMETERINSTELLINGEN VIA TOETSENBLOK

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

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

 Afbeelding 16

Run Hours  0    h

NumStarts  0

E-Stop   0

Shutdown  0

KW hours  0

KVAr hours  0

Next Srv Time  250  h

ECU Alarm List

>

FC     0    OC     0       FMI    0

Alarm List  2

Not in Auto

Wrn Coolant Level

Password

Basic settings

Engine params

Engine protect

Gener protect

Date/Time

Sensors spec

I/O Module

Parameters Adjust Menu

>
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Druk op "BEVESTIGEN" om het gewenste
parametermenu te selecteren.

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

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

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

Druk op "BEVESTIGEN" wanneer het gewenste
instelpunt is bereikt.

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

BESCHRIJVINGEN INSTELPUNTEN

BASIS INSTELLINGEN

Gen-Setnaam

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.

PT-verhouding

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

Nominale spanning 1

Leiding naar neutrale spanning in LOW-WYE,
parallelkoppeling.

Nominale spanning 2

Leiding naar neutrale spanning in HI-WYE,
seriekoppeling.

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.

Nominale TPM

Het nominale motortoerental van de generatorset.

Modus [UIT, HAND, AUT]

Dit komt overeen met de "Modus" besturingsknoppen.

Storing reset ga naar handboek

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

Tegenlichttime-out weergeven

De tijdslimiet in minuten wanneer het tegenlicht uitgaat.

IL Stroom UIT

De tijdslimiet in minuten wanneer de besturing in
Slaapmodus gaat. Het regelvermogen wordt hersteld
door 5 seconden op de knop “Paneel aan”
[Afbeelding 17] te drukken.

 Afbeelding 17

ADDR-besturing

De instelling van het besturingsadres.

RS232-modus

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

MOTORPARAMETERS

Start TPM

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

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.
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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.

MaxTorn tijd

Maximum tijdslimiet van tornen.

Pauze tornstoring

Pauzetijd tussen tornpogingen.

Tornpogingen

Maximum aantal tornpogingen.

Stationaire tijd

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

Min. stabiliteitstijd

Nominale generatorspanning voor starten wordt
gedetecteerd nadat de starter is uitgeschakeld,
stationaire tijd verstrijkt en deze tijd is verlopen.

Max. stabiliteitstijd

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.

Koelsnelheid

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

Koeltijd

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

Na koeltijd

Deze functie wordt niet gebruikt. Standaard
fabrieksinstelling = 0.

Stoptijd

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

Brandstofsolenoïde

Bepaalt het gedrag van de binaire output
BRANDSTOFSOLENOÏDE.

DIESEL: Output sluit samen met de binaire output
STARTER.

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

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.

Brandstoftrekspoel

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

D+ Functie

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

LAADSTORING: Het D+-contact wordt uitsluitend
gebruikt voor laadstoring.

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

ECU-freq. selectie

Deze functie wordt niet gebruikt. Fabrieksinstelling =
STANDAARD.

ECU-toerentalafstelling

Deze functie wordt niet gebruikt. Standaard
fabrieksinstelling = 0.

Start-TPM
TPM TPM

TPM = 2

BO NOMINAAL 

STATIONAIR

BO Starter

Verliestijd

Min. 
stabilisatie tijd

Start storing

Elektrische 

Beveiligingen 

actief

Autom. spanningsdetectie

Starter uit

Verliestijd

BO: STARTER

Stabilisatietijd
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MOTORBESCHERMING

Mot. besch. vertr. [s]

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.

Alarmsignaal

Drie mogelijke keuzes:

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

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

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

Maximaal toerental

Drempelwaarde voor bescherming van max. toerental.

Wrs oliedruk

Waarschuwingsdrempelwaarde voor lage oliedruk.

Us oliedruk

Waarschuwingspeil uitschakeling voor lage oliedruk.

Oliedruk vertr.

Vertraging voor oliedrukwaarschuwing/uitschakeling.

Us motortemp.

Drempelwaarde uitschakeling voor hoge
motorkoelvloeistof temperatuur.

Wrs. motortemp.

Drempelwaarde waarschuwing voor hoge
motorkoelvloeistof temperatuur.

Wrs motortemp. laag

Drempelwaarde waarschuwing voor lage
motorkoelvloeistof temperatuur.

Motortemp. vertr.

Vertraging voor hoge/lage motorkoelvloeistof
temperaturen.

Wrs. brandstofpeil

Drempelwaarde waarschuwing voor laag brandstofpeil.

Us brandstofpeil

Drempelwaarde uitschakeling voor laag brandstofpeil.

Brandstofpeil vertr.

Vertraging voor laag brandstofpeil.

Acc. overspanning

Drempelwaarde waarschuwing voor hoge accuspanning.

Acc. onderspanning

Drempelwaarde waarschuwing voor lage accuspanning.

Accuspanning vertr.

Vertraging voor lage accuspanning alarm.

VolgendeServTijd [h]

Telt af als de motor werkt. Als de teller op nul staat,
verschijnt een alarm.

DYNAMOBESCHERMING

Overbelasting

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

Overbelasting Wrs.

Drempelwaarde voor generator
overbelastingwaarschuwing (in % van nominaal
vermogen).

Overbelasting vertr.

Vertraging voor generator overbelastingsalarm.

Ishort

Uitschakeling treed op als Ishort circuitlimiet is bereikt.

Ishort vertr.

Vertraging voor Ishort alarm.

2Inom vertr.

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

Stroom onbal. vertr.

Vertraging voor generatorstroom asymmetrie.

Gen >S Us

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

Gen >S Wrs

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

Gen <S Us

Uitschakelpeil voor generator onderspanning. Alle drie de
fasen worden gecontroleerd. Minimum van drie wordt
gebruikt.
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Gen <S Wrs

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

Gen S vertr.

Vertraging voor generator onderspanning en
overspanning alarm.

Spanning onbal.

Drempelwaarde voor onbalans alarm van
generatorspanning.

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 onderfrequentie- en
overfrequentie alarm.

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.

Datum

Datuminstelling.

Timer 1 Herhalen

Selectie van dag/dagen wanneer oefentimer 1 zal
werken.

Timer 1 op Tijd

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

Timer 1 Duur

Selectie van aantal bedrijfsuren.

Timer 2 Herhalen

Selectie van dag/dagen wanneer oefentimer 2 zal
werken.

Timer 2 op Tijd

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

Timer 2 Duur

Selectie van aantal bedrijfsuren.
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ELEKTRONISCHE REGELING - UITSLUITEND G60 
SIIIA

De optie voor ELEKTRONISCHE REGELING biedt een
nauwkeurige, isochrone, snelheidsregeling zodat de
frequentie stabiel blijft binnen een marge van +/- 0,25%.

Deze optie is af fabriek ingesteld en mag niet naar eigen
voorkeur worden ingesteld. 

Brandstofpompaandrijver

 Afbeelding 18

 Afbeelding 19

Besturing

 Afbeelding 20

De BESTURING is voorzien van een diode aan de
voorkant waar de besturingsstatus wordt weergegeven:

LED STATUS BETEKENIS

Uit De besturing is ofwel momenteel niet 
ingeschakeld of wordt omgekeerd. 
(Controleer de polariteit van de 
stroomtoevoer.) Als de stroomtoevoer 
correct is, betekent dit dat de besturing 
niet goed werkt.

Traag 
knipperen 
( 1/2 Hz)

Besturing krijgt stroom maar detecteert 
geen toerentalsignaal. OK als de motor 
niet werkt. Als de motor werkt, 
betekent dit dat een fout is opgetreden 
met het toerentalsignaal.

Snel 
knipperen 
( 1 ½ Hz)

Besturing krijgt stroom en er wordt een 
motortoerentalsignaal gedetecteerd. 
Als de motor niet werkt, betekent dit 
dat er elektrische ruis op de 
toerentaldraden is.

AAN en niet 
knipperen

Besturing krijgt stroom en is defect. 
Vervangen
besturing.



39 G60, G80, G100, G150, G200-SIIIA B&O-handboek

OPTIES [VERVOLG]

ELEKTRONISCHE REGELING - DUBBELE 
FREQUENTIE 
50/60 HZ - UITSLUITEND G60 SIIIA

De optie voor ELEKTRONISCHE REGELING biedt een
nauwkeurige, isochrone, snelheidsregeling zodat de
frequentie stabiel blijft binnen een marge van +/- 0,25%.

Deze optie is af fabriek ingesteld en mag niet naar eigen
voorkeur worden ingesteld.

Dankzij de dubbele frequentie kunt u gemakkelijk
overschakelen van 50 Hz naar 60 Hz door de
frequentieschakelaar in de vermogenssokkel te
gebruiken.

Geen verdere stappen vereist om de frequentie te
wijzigen.

Brandstofpompaandrijver

 Afbeelding 21

 Afbeelding 22

Besturing

 Afbeelding 23

Dubbele frequentieschakelaar

 Afbeelding 24
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3-WEG BRANDSTOFKLEP

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 25:  3-weg brandstofklep  

Verplaats de hendel naar de stand voor de externe
brandstoftank

 Afbeelding 26:  Stand klephendel 

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).

 Afbeelding 27:  externe aansluitingen 3-weg 
brandstofklep

Verplaats de hendel naar de stand voor de externe
brandstoftank.

Gemorste brandstof schoonmaken.

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

A Ingebouwde tanktoevoer
B Externe tanktoevoer

A Brandstoftoevoer naar motor: “IN”
B Brandstoftoevoer naar de externe tank: “UIT”
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 Afbeelding 28:  Aftappunt oliecarter

OLIECARTERPOMP

Deze machine kan voorzien zijn van een oliecarterpomp

Beschrijving

Dankzij de oliecarterpomp kan motorolie gemakkelijker
worden verwijderd.

Olie verwijderen

Laat de motor werken tot hij op bedrijfstemperatuur is.

Stop de motor

Monteer een slang op de uitlaataansluiting van de
motorolie.

 Afbeelding 29  

Open de aflaatklep van het motoroliecarter.

Tap de motorolie met de handpomp af.

 Afbeelding 30:  Handpomp 

Recycleer of voer afgewerkte olie op een
milieuvriendelijke manier af.

Sluit de aflaatklep van het motoroliecarter.

WARNINGWAARSCHUWING
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.

CONTACTSET - CE

 Afbeelding 31:  Contacten

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

A Aflaatklep oliecarter

A Uitlaataansluiting motorolie

A Handpomp

A Contacten 1P 16A
B Contact 3P 32A
C Contact 3P 64A
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Wanneer de machine permanent buiten gebruik moet
worden gesteld of gedemonteerd, is het belangrijk dat u
ervoor zorgt dat alle gevaarsrisico's ofwel zijn
geëlimineerd of dat de ontvanger van de machine
hiervan op de hoogte is gesteld. Let vooral op het
volgende:

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

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

• Voer geen smeermiddelen of koelvloeistoffen af in
landoppervlakken of afvoeren.

• Voer geen volledige machine af zonder bijvoeging
van gebruiksdocumentatie.

AANBEVELINGEN VOOR LANGE TERMIJN OPSLAG
(6 MAANDEN OF MEER)

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

• Dicht alle openingen met waterdichte tape.

• Plaats een droogmiddel in de uitlaatpijpen en
motorluchtinlaatpijpen.

• Verminder de spanning op riemen, ventilator, enz.

• Koppel de accukabels los.

• Tap het brandstofsysteem af.

KORTE TERMIJN OPSLAG

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

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

WARNINGWAARSCHUWING
Voor u reparaties uitvoert de accukabels naar de
motor ontkoppelen en alle leidingen naar elektrische
stroomvoorzieningen. Indien dit niet wordt
uitgevoerd, kan dit tot (de dood) ernstig persoonlijk
letsel of schade aan de apparatuur leiden.

ALGEMEEN

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.

ONDERHOUDSSCHEMA

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.

Bedradingsrouteringklemmen

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.

Elektrische aansluitingen

Aardingskring

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

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 minimum 10mm2 te zijn van de aardingsaansluiting,
het frame, de generator en het motorblok.

Slangen

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

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

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

Bedradingsisolatie

Controleer dagelijks op losse of uitgerafelde
bedradingsisolatie of hulzen.

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,
vervang de opvangbakelement(en).

Ventilatieopeningen

Dagelijks de ventilatieopeningen vrijmaken van
verstoppingen of vuil.

Luchtfilter

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.

Ga als volgt te werk om de luchtfilters te onderhouden:

1. Filterelement verwijderen.

2. Inspecteer de luchtfilterbehuizing op omstandigheden
die een lek kunnen veroorzaken en repareer indien
nodig.

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.

4. Element installeren.

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

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.
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Respecteer de onderhoudsintervallen

Voer alle onderhoudstaken uit met de urenteller als
richtlijn op de uurintervallen zoals vermeld op volgende
pagina's. Bij elk gepland onderhoudsinterval dienen alle
vorige onderhoudstaken en de vermelde taken te worden
uitgevoerd. Houd de uurintervallen en uitgevoerde
onderhoudstaken bij in de grafieken in het hoofdstuk
Onderhoudsgegevens.

LET OP
De aanbevolen service-intervallen gelden voor
normale bedieningsomstandigheden. VAKER service
uitvoeren als de motor onder slechte
omstandigheden wordt gebruikt. Verwaarlozing van
het onderhoud kan defecten of permanente
beschadiging van de motor veroorzaken.

Gebruik de juiste brandstoffen, smeermiddelen en
koelvloeistof

LET OP
Gebruik alleen brandstoffen, smeermiddelen en
koelvloeistoffen die aan de specificaties voldoen
zoals vermeld in het hoofdstuk Brandstoffen,
smeermiddelen en koelvloeistof tijdens het servicen
van uw John Deere motor. 

Vraag advies aan uw John Deere distributeur,
service-dealer of dichtstbij gevestigd John Deere
onderdelennetwerk voor de aanbevolen brandstoffen,
smeermiddelen en koelvloeistof.  Ook de vereiste
additieven voor gebruik van de motor in tropische,
arctische of andere slechte omstandigheden zijn
beschikbaar. 
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a Maak het luchtfilterelement schoon als de weerstandsindicator rood is. Vervang het filterelement na 6
schoonmaakbeurten of eenmaal per jaar.

b Alleen voor stand-by generatorset. 

c Vervang olie en filter na de eerste 100 werkuren en vervolgens max. elke 500 uur. Vervang de olie en het filter
minstens eenmaal per jaar.

d Laat uw erkende dealer of motordistributeur elke 4.500 uur/5 jaar de trillingsdemper vervangen.

e Het koelsysteem elke 3.000 uur/3jaar aftappen en spoelen bij gebruik van John Deere COOL-GARD II
koelvloeistofmiddel. Anders elke 2.000 uur/2 jaar. 

f Neem contact op met uw dealer als de thermostaat of inspuitmondstukken defect zouden zijn. Vervang de
inspuitmondstukken elke 5.000 uur en de thermostaat elke 10.000 uur. 

Item 10 H /
Dagelijks 

Elke 2 
weken 

500 H 1000 H / 
1 jaar 

2000H /
2 jaar 

3000 H / 
3 jaar 

4500 H Naar 
behoefte 

Controleer de motorolie en het 
koelvloeistofpeil 

• 

Controleer de 
luchtinlaatweerstandindicator a 

• 

Controleer het brandstoffilter/
wateropvangbak 

• 

Laat de motor aan nominaal toerental 
werken en 50-70% belasting gedurende 
min. 30 minuten b 

• 

Vervang motorolie en -filter c • 

Vervang brandstoffilterelement(en) • 

Controleer het ventilatiesysteem van het 
motorcarter 

• 

Controleer de motorophangingen • 

Controleer elektrische aardaansluiting 
van motor 

• 

Controleer de riemspanning met 
automatische spanner 

• 

Controleer het koelsysteem • 

Controleer het luchtinlaatsysteem • 

Vervang het ontluchtingsfilter van het 
motorcarter (optioneel) 

• 

Controleer de trillingsdemper van het 
motorcarter (6 cil.) d • 

Controleer en pas het motortoerental 
aan 

• 

Het koelsysteem aftappen en spoelen e • • 

Stel de klepspeling af • 

Vervang de trillingsdemper van het 
motorcarter (6 cil.) 

• 

Ontlucht het brandstofsysteem • 

Reinig of vervang het luchtfilterelement 
(zie opmerking a) 

• 

Vervang de ventilator-/dynamoriem • 

Test de thermostaat en 
inspuitmondstukken (zie uw dealer) f 

• 
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CONTROLEER HET MOTOROLIEPEIL 

 Afbeelding 32: Oliepeilstok en olievulhals

 Afbeelding 33: Kruismarkering op de oliepeilstok

Voor het starten van de motor voor de eerste keer op een
dag, het motoroliepeil op de peilstok (A) controleren.
Voeg naar behoefte olie in de olievulhals (B) toe en
gebruik olieviscositeit met de juiste kwaliteitsgraad.

LET OP
NIET verder bijvullen dan het gearceerde gedeelte.
Als het oliepeil binnen de gearceerde zone is, wordt
dit als aanvaardbaar bedrijfsbereik beschouwd. 

CONTROLEER HET KOELVLOEISTOFPEIL 

WARNINGWAARSCHUWING
Explosieve vloeistofvrijgave uit het koelsysteem
onder druk kan ernstige brandwonden veroorzaken. 

Verwijder de vuldop alleen als de motor koud staat of
voldoende is afgekoeld om met blote handen aan te
raken. Draai de dop eerst voorzichtig los om druk af
te laten voordat u hem volledig losdraait. 

 Afbeelding 34: Radiatordop 

Verwijder de radiatordop (A) en controleer het
koelvloeistofpeil dat onderaan de vulhals moet staan. Vul
de radiator met geschikte koelvloeistofoplossing als het
peil te laag is. Controleer het complete koelsysteem op
lekken. 
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CONTROLEER HET LUCHTFILTER 

 Afbeelding 35: Controleer de stofontluchtingsklep 

 Afbeelding 36: Controleer de 
luchtweerstandindicator 

1. Als het luchtfilter een stofontluchtingsklep (A) heeft,
knijp dan in de kleptip om opgehoopte stofdeeltjes te
verwijderen. 

2. Controleer de luchtinlaatweerstandindicator (B). Als
de indicator rood is, dient het luchtfilter te worden
gereinigd. 

LET OP
De maximum luchtinlaatweerstand is 6,25 kPa (0,06
bar) (1,0 psi) (25 inch H2O). Een verstop
luchtfilterelement zal excessieve inlaatweerstand
veroorzaken en voor een lager luchttoevoer naar de
motor zorgen. 

3. Voer een grondige inspectie van de motorkamer uit.

OPMERKING:
Veeg alle verbindingen, doppen en pluggen
schoon voor het uitvoeren van onderhoud om de
kans op systeemverontreiniging te verkleinen.

CONTROLEER HET BRANDSTOFFILTER 

OPMERKING:
Motoren beschikken over twee brandstoffilters
(hoofd- en eindfilter) uitgerust met een
water-in-brandstofsensor. Afhankelijk van de
toepassing, zal een indicatielamp op het
instrumentenpaneel de operator waarschuwen
dat er water uit de filterbakken moet worden
afgetapt. 

 Afbeelding 37: Water uit brandstoffilters aftappen 

Controleer dagelijks het brandstoffilter (C) en (D) op
water of vuil en indien nodig aftappen. 

1. Draai de aftappluggen (A) onderaan beide
brandstoffilters twee of drie draaien los. 

2. Draai de ontluchtingspluggen (B) twee volledige
draaien los en vang het water in een geschikte
opvangbak op. 

3. Zodra brandstof wegloopt, dienen de aftappluggen
stevig worden vastgedraaid. 

4. Het brandstofsysteem ontluchten. 

A Stofontluchtingsklep

B Luchtweerstandindicator

A Aftappluggen
B Ontluchtingspluggen
C Hoofdbrandstoffilter
D Laatste brandstoffilter
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 Afbeelding 38: Aflaatklep oliecarter 

 Afbeelding 39: Motoroliefilter 

 Afbeelding 40: Oliefilterafdichtingen 

 Afbeelding 41: Oliefilter aftakkingstuk 

LET OP
Filtering van oliën is van groot belang voor de juiste
smering. Altijd regelmatig het filter vervangen.
Gebruik een filter dat voldoet aan John Deere
prestatienormen. 

OPMERKING:
Vervang olie en filter voor het eerst na max. 100
werkuren en vervolgens elke 500 uur. Vervang de
olie en het filter minstens eenmaal per jaar. 

1. Laat de motor ongeveer 5 minuten werken om de olie
op te warmen. Schakel de motor uit. 

2. Open de aflaatklep van het oliecarter (A). 

3. Tap de motorcarterolie uit de motor af als deze nog
warm is. 

4. Vervang het oliefilter als volgt: 

a. Verwijder en voer het oliefilterelement (B) af met
een geschikte filtersleutel. 

b. Breng schone motorolie aan op de binnenste (C)
en buitenste (D) afdichtingen en de
filterschroefdraad. 

c. Veeg beide afdichtoppervlakken (E) van het
filteraftakkingsstuk oliefilter aftakkingsstuk af met
een schone vod. Controleer of de inkepingen in
de stofafdichting (F) correct zijn aangebracht in
de uitsparingen in de behuizing.
Vervang de stofafdichting indien nodig.

d. Installeer en draai het oliefilter handvast tot het
goed op de stofafdichting aansluit (F). NIET te
hard vastdraaien. 

5. Aflaatklep oliecarter afsluiten. 

A Olieaflaatklep 
B Oliefilterelement
C Binnenste afdichting
D Buitenste afdichting
E Afdichtingsoppervlakken
F Stofafdichting 
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VERVANG MOTOROLIE EN -FILTER

 Afbeelding 42: Olievuldop en -peilstok  

 Afbeelding 43: Olievuldop op de 
schommelnokafdekking 

6. Vul het motorcarter met de juiste John Deere
motorolie via de opening op de
schommelnokafdekking (C) of aan de motorzijde (B). 

Zie het hoofdstuk Specificaties om de juiste
oliepeilhoeveelheid van uw motor te bepalen. 

OPMERKING:
Oliecapaciteit van het carter kan licht verschillen.
Vul het carter ALTIJD tot aan de markering Vol
(FULL) of binnen de gearceerde zone op de
peilstok (A). NIET teveel bijvullen. 

 Afbeelding 44: Kruismarkering op de oliepeilstok 

7. Start de motor en laat hem werken om te controleren
op eventuele lekken.

8. Stop de motor en controleer het oliepeil na 10
minuten. Indien nodig, bijvullen. 

A Oliepeilstok 
B Olievuldop aan zijde van de nokafdekking 
C Olievuldop op de schommel
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VERVANG BRANDSTOFFILTERELEMENTEN

WARNINGWAARSCHUWING
Vloeistof die onder druk ontsnapt kan de huid
binnendringen en ernstig letsel veroorzaken. Laat de
druk ontsnappen voor het ontkoppelen van
brandstof- of andere leidingen. Draai alle
verbindingen vast alvorens druk toe te passen. Houd
handen en lichaamsdelen uit de buurt van
penopeningen en spuitstukken die vloeistof onder
hoge druk uitstoot. Gebruik een stuk karton of papier
om lekken op te sporen. Geen handen gebruiken. 

Als er vloeistof in de huid wordt geïnjecteerd, dient
het na enkele uren chirurgisch te worden verwijderd
door een arts die vertrouwd is met deze letsels.
Anders kan gangreen optreden. Artsen die dit soort
letsel niet kennen, kunnen contact opnemen met de
medische afdeling van Deere & Company in Moline,
Illinois of andere betrouwbare medische bron. 

 Afbeelding 45: Brandstoffilters

OPMERKING: 
Motoren zijn voorzien van een
hoofdbrandstoffilter (F) en een eindbrandstoffilter
(B). Beide brandstoffilters dienen tegelijk en
allebei te worden vervangen. 

1. Maak de brandstoffiltermontage en omgeving grondig
schoon. 

2. Ontkoppel de water-in-brandstof sensorbedrading. 

3. Draai de aftapplug (C) los en tap de brandstof in een
geschikte opvangbak af. 

OPMERKING:
Het optillen van een borgring terwijl deze wordt
gedraaid, maakt het gemakkelijker om deze over
opgeheven locators. 

4. Klem de borgring (A) stevig vast en draai hem 1/3 slag
rechtsom. Verwijder de ring samen met het
filterelement (B) of (F). 

LET OP
Geen oude brandstof in het nieuwe filterelement
terecht laten komen. Hierdoor kunnen problemen
met de brandstofinspuiting ontstaan. 

Er is een plug voorzien met het nieuwe element om in
het gebruikte element te pluggen. 

5. Inspecteer de montagebasis van het filter op
schoonheid. Reinig indien nodig. 

OPMERKING:
Opgeheven locators op de brandstoffiltertank
dienen correct te zijn uitgelijnd op de uitsparingen
in de montagebasis voor een correcte installatie. 

6. Installeer het nieuwe filterelement droog op de
montagebasis. Zorg ervoor dat het element correct is
uitgelijnd en stevig op de basis rust. Het kan nodig zijn
om het filter te draaien voor een goede uitlijning. 

Indien voorzien van waterafscheiderbak (E) het
filterelement van de afscheiderbak verwijderen. De
afscheiderbak aftappen en schoonmaken. Met
perslucht drogen. Installeer de opvangbak op het
nieuwe filterelement. Stevig vastdraaien. 

7. Installeer de borgring op de montagebasis en
controleer of de stofafdichting op de filterbasis is
geplaatst. Draai de ring handvast (ongeveer 1/3 slag)
tot deze in de pal 'vastklikt'. De borgring NIET te hard
vastdraaien. 

OPMERKING:
De juiste installatie wordt aangegeven met een
"klik" en als de borgring wordt vrijgegeven. 

8. Ontlucht het brandstofsysteem. 

A Borgring
B Laatste brandstoffilterelement
C Aftapplug
D Ontluchtingsplug
E Waterscheider opvangbak 
F Hoofdbrandstoffilterelement
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CONTROLEER DE MOTOROPHANGINGEN 

De motorophanging is de verantwoordelijkheid van de
voertuig- of generatorfabrikant. Volg de richtlijnen van de
fabrikant voor ophangingsspecificaties 

LET OP
Gebruik alleen SAE 8 klasse of hogere hardware
klasse voor de motorophanging. 

 Afbeelding 46: Motorophanging 

1. Controleer of de montagebeugels van de motor (A),
trillingsisolators en montagebouten goed op het
steunframe en motorblok zijn vastgedraaid. Indien
nodig aandraaien. 

2. Inspecteer, indien voorzien, de algemene toestand
van trillingsisolators. Vervang indien nodig de
isolators als het rubber is versleten of verpletterd als
gevolg van elasticiteitsverlies. 

Controleer elektrische aardaansluitingen van motor 

Houd alle aardaansluitingen van de motor schoon en
aangedraaid om elektrische doorslag te voorkomen die
de motor of elektronische componenten kan
beschadigen. 

CONTROLEER DE RIEM (Motoren met handmatige 
spanner) 

 Afbeelding 47: Handmatige riemspanner 

 Afbeelding 48: Referentiemarkeringen 

Inspecteer de riemen op barsten, uitrafelen of
uitgerokken zones. Indien nodig, vervangen. 

OPMERKING:
Riemafstelling wordt gemeten met een meter die
op de bovenste rand van de dynamobeugel is
geplaatst.

1. Draai de dopschroeven (B) en (C) los. 

2. Schuif de dynamo met de hand in de uitsparing om
alle overtollige speling op de riem weg te werken.
Noteer een referentieteken (D) op de lijn met de
inkeping (E) op de bovenste dynamobeugel.

LET OP
Niet tegen het achterframe van de dynamo wrikken.

A Montagebeugel

A Riemmeter
B Dopschroef 
C Dopschroef
D Referentiemarkeringssleuf
E Bovenste dynamobeugel



54 G60, G80, G100, G150, G200-SIIIA B&O-handboek

ONDERHOUD/ 500 UUR (VERVOLG)

3. Gebruik de meter (A) op de dynamobeugel en rek de
riem door aan het voorframe van de dynamo te
wrikken. Rek de riem 1 meeteenheid uit voor een
gebruikte riem en 1,5 meeteenheden voor een
nieuwe riem.

4. Draai de dopschroeven (B) en (C) vast.

CONTROLEER DE RIEM (Motoren met automatische 
spanner) 

 Afbeelding 49: Automatische riemspanner 

OPMERKING:
Als de riem losser is gemaakt, de poelies en
lagers inspecteren. Draai en voel na of het
moeilijk wendt of andere ongewone geluiden. Als
poelies of lagers moeten worden vervangen,
contact opnemen met uw John Deere dealer. 

Riemaandrijfsystemen voorzien van automatische (veer)
riemspanners kunnen niet worden afgesteld of
gerepareerd. De automatische riemspanner is ontworpen
om de juiste riemspanning gedurende de levensduur van
de riem te onderhouden. Als de veerspanning spanner
niet binnen de specificaties is, dient de spannermontage
te worden vervangen. 

Controleer de riemslijtage 

De riemspanner is ontworpen om te gebruiken binnen de
grenzen van nokbeweging volgens de gegoten stops (A
en B) als de juiste riemlengte en geometrie worden
toegepast. Als de spannerstop op de nokarm (A) tegen
de vaste stop (B) zit, controleer dan de montagebeugels
(dynamo, riemspanner, spanrol, etc.) en de riemlengte.
Vervang de riem naar behoefte (zie Hoofdstuk
Vervangen ventilator en dynamoriem, Onderhoud/naar
behoefte). 

Controleer veerspanning van spanner

 Afbeelding 50: Markeringen op spanner 

 Afbeelding 51: Markeringen uitlijnen 

Een riemspanningsmeter zal geen nauwkeurige meting
van de riemspanning geven als de automatische
riemspanner wordt gebruikt. Meet de spanner
veerspanning met een momentsleutel en procedure
zoals hieronder beschreven: 

1. Laat spanning op de riem af met een 1/2 inch
aandrijftool met lang handvat in de spannernok.
Verwijder de riem van de poelies. 

2. Laat de spanning op de nokarm af en neem de
aandrijftool weg. 

3. Breng een markering (A) aan op de schommelnok
van de spanner zoals afgebeeld. 

4. Meet 21 mm (0,83 inch) van markering (A) en breng
een markering (B) op de montagebasis van de
spanner aan. 

5. Plaats de momentsleutel in de vierkante opening
zodat deze is uitgelijnd op het midden van de rol en
spanner zoals afgebeeld. Draai de schommelnok met
een momentsleutel tot de markeringen (A en B) zijn
uitgelijnd. 

6. Noteer de meetwaarde van de momentsleutel en
vergelijk met onderstaande specificatie. Vervang
naar behoefte de spannermontage. 

A Spannerstop
B Vaste stop A Markeer op schommelnok

B Markering op montagevoet van spanner 

SPECIFICATIES

Veer—Kracht 18—22 Nm (13—16 lb ft.) 
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CONTROLEER HET KOELSYSTEEM 

WARNINGWAARSCHUWING
Explosieve vloeistofvrijgave uit het koelsysteem
onder druk kan ernstige brandwonden veroorzaken. 

Schakel de motoren uit. Verwijder de vuldop alleen
als deze voldoende is afgekoeld om met blote
handen aan te raken. Draai de dop eerst voorzichtig
los om druk af te laten voordat u hem volledig
losdraait. 

Test de radiatordop 

 Afbeelding 52: Test de radiatordop 

1. Verwijder de radiatordop en bevestig tester
D05104ST zoals afgebeeld. 

2. Breng de dop onder druk volgens de vermelde
specificatie. De meter dient de druk gedurende 10
seconden weer te geven binnen het normale bereik
als de dop is toegestaan.

Als de meter niet op druk blijft, de radiatordop
vervangen. 

3. Neem de dop van de meter en draai hem 180°, test
de dop opnieuw om de meting te bevestigen. 

Test het koelsysteem 

OPMERKING:
De motor moet opgewarmd zijn om de werking
van het complete koelsysteem te testen. 

 Afbeelding 53: Test de radiatordop 

1. Laat de motoren afkoelen en verwijder dan zorgvuldig
de radiatordop. 

2. Vul de radiator met koelvloeistof tot het normale
bedrijfspeil. 

LET OP
GEEN overmatige druk op het koelsysteem
toepassen aangezien dit de radiator en slangen kan
beschadigen. 

3. Sluit de meter en adapter op de radiatorvulhals aan.
Breng het koelsysteem onder druk volgens de
vermelde specificaties op de radiatordop. 

4. Controleer alle slangaansluitingen van het
koelsysteem, de radiator en complete motor op
lekken als het systeem onder druk staat. 

Als er lekken worden vastgesteld, deze naar behoefte
verhelpen en de systeemdruk opnieuw testen. 

Als geen lekken worden vastgesteld maar de meter
een drukverlies weergeeft, kan er intern koelvloeistof
in het systeem lekken of langs de blok-naar-kop
pakking. Laat uw motordistributeur of service-dealer
dit probleem onmiddellijk verhelpen. 

SPECIFICATIES

Radiatordop 

Kalibratie—Druk
100 kPa (1,00 bar) (14,5 psi) 

gedurende minimaal 10 
seconden
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CONTROLEER HET LUCHTINLAATSYSTEEM 

 Afbeelding 54 LET OP
Het luchtinlaatsysteem mag niet lekken. Elk lek,
ongeacht de grootte, kan een motorstoring
veroorzaken door schurend vuil en stof in het
inlaatsysteem.

1. Inspecteer alle inlaatslangen (leidingen) op barsten.
Indien nodig, vervangen.

2. Controleer de klemmen op de luchtleidingen (A) die
het luchtfilter, de motor en, indien aanwezig, de
turbocharger en lucht-naar-lucht radiator aansluiten.
Klemmen indien nodig aandraaien.

3. Test of de luchtweerstandindicator (B) correct werkt.
De indicator, indien nodig, vervangen.

4. Als de motor een rubberen stofontlastingsklep (C)
heeft, de klep onderaan het luchtfilter inspecteren op
barsten of verstopping. Indien nodig, vervangen.

5. Het luchtfilter indien nodig servicen.

A Luchtleidingen
B Luchtweerstandindicator
C Stofontluchtingsklep
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CONTROLEER EN STEL DE MOTORKLEPSPELING 
AF 

Stel de motorklepspeling als volgt af of laat uw erkende
service-dealer of motordistributeur de motorklepspeling
afstellen. 

 Afbeelding 55: Vergrendel de motor op het BDP 
(bovenste dode punt) 

1. Verwijder de schommelnokafdekking en
ontluchtingsbuis van het carter. 

2. Gebruik JDE83 of JDG820 vliegwiel draaitool (A),
draai het motorvliegwiel in de bedrijfsrichting
(rechtsom gezien vanaf de waterpomp) tot nr. 1
zuiger (voorkant) het bovenste dode punt (BDP) op
de compressieslag heeft bereikt. Plaats de afstelpen
JDG1571 (B) in het vliegwielboorgat.

 Afbeelding 56: Stel de klepspeling af 

3. Controleer en stel de klepspeling af volgens
specificatie conform de volgende procedure: 

4. Als de kleppen moeten worden afgesteld, de
borgmoer op de stelschroef van de schommelnok
losdraaien. Draai de stelschroef tot de voelmaat met
een kleine weerstand wegglijdt. Zorg dat de
stelschroef niet kan draaien door de
schroevendraaier en draai de borgmoer (A) vast tot
27 Nm (20 lb - ft). Controleer de speling opnieuw na
het aandraaien van de borgmoer. Pas indien nodig de
speling opnieuw aan. 

5. Hermonteer de schommelnokafdekking en
ontluchtingsbuis van het carter. 

4045 Motor: 

OPMERKING: 
Ontstekingsvolgorde is 1-3-4-2. 

 Afbeelding 57: Afstelling van klepspeling op 4045 
motoren 

1. Vergrendeling nr. 1 zuiger bij BDP compressieslag
(B). 

2. Pas de klepspeling op uitlaatkleppen nr. 1 en 3 en
inlaatkleppen nr. 1 en 2 aan. 

3. Draai het vliegwiel 360° Vergrendeling nr. 4 zuiger bij
BDP compressieslag (C). 

4. Pas de klepspeling op uitlaatkleppen nr. 2 en 4 en
inlaatkleppen nr. 3 en 4 aan. 

A Vliegwiel draaitool
B Afstelpen

A Borgmoer 

SPECIFICATIES

Specificatie klepspeling (koude motor) 

Inlaat 0,35 mm (0,014 inch) 

Uitlaat. 0,45 mm (0,018 inch)

A Voorkant van motor
B Nr. 1 zuiger bij BDP compressieslag
C Nr. 6 zuiger bij BDP compressieslag
E Uitlaatklep
I Inlaatklep compressieslag
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6068 Motor: 

OPMERKING: 
Ontstekingsvolgorde is 1-5-3-6-2-4. 

 Afbeelding 58: Afstelling van klepspeling op 6068 
motoren 

1. Vergrendeling nr. 1 zuiger bij BDP compressieslag
(B). 

2. Pas de klepspeling op uitlaatkleppen nr. 1, 3 en 5 en
inlaatkleppen nr. 1, 2 en 4 aan. 

3. Draai het vliegwiel 360° Vergrendeling nr. 6 zuiger bij
BDP compressieslag (C). 

4. Pas de klepspeling op uitlaatkleppen nr. 2, 4 en 6 en
inlaatkleppen nr. 3, 5 en 6 aan. 

A Voorkant van motor
B Nr. 1 zuiger bij BDP compressieslag
C Nr. 6 zuiger bij BDP compressieslag
E Uitlaatklep
I Inlaatklep compressieslag
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HET KOELSYSTEEM AFTAPPEN EN SPOELEN 

OPMERKING: 
Het koelsysteem elke 3.000 uur/3jaar aftappen en
spoelen bij gebruik van John Deere COOL-GARD
koelvloeistofmiddel. Anders elke 2.000 uur/2 jaar. 

WARNINGWAARSCHUWING
Explosieve vloeistofvrijgave uit het koelsysteem
onder druk kan ernstige brandwonden veroorzaken. 

Schakel de motor uit. Verwijder de vuldop alleen als
deze voldoende is afgekoeld om met blote handen
aan te raken. Draai de dop eerst voorzichtig los om
druk af te laten voordat u hem volledig losdraait. 

1. Open de radiatordop voorzichtig. 

 Afbeelding 59: Aftapplug oliekoelerbehuizing  

Tap motorkoelvloeistof af conform de volgende
procedures: 

2. Verwijder de aftapplug oliekoelerbehuizing (B). 

3. Open de radiator aflaatklep (C). Laat alle koelvloeistof
uit de radiator af. 

4. Sluit alle aftapopeningen nadat koelvloeistof is
afgetapt. 

5. Vul het koelsysteem met schoon water. Laat de motor
werken tot het water door de thermostaat loopt om
eventuele roest of sediment op te roeren. 

6. Stop de motor en laat onmiddellijk het water uit het
systeem lopen voordat roest en sediment bezinken. 

7. Na het aftappen van het water alle afvoeropeningen
sluiten en het koelsysteem vullen met
reinigingsproduct zoals PMCC2610 of PMCC2638
koelsysteemproducten beschikbaar bij uw John
Deere dealer.  Volg de aanwijzingen van de fabrikant
op het etiket. 

8. Na het schoonmaken van het koelsysteem,
reinigingsproduct aftappen en vullen met water om
het systeem te spoelen. Laat de motor werken tot het
water door de thermostaat loopt en tap dan het
spoelwater af. 

9. Controleer of de slangen van het koelsysteem in
goede staat verkeren. Indien nodig, vervangen. 

10. Sluit alle afvoeropeningen en vul het koelsysteem
met de gespecificeerde koelvloeistof (zie
Koelvloeistof dieselmotor). 

 Afbeelding 60: Radiatoraflaatklep  

11. Draai tijdens het bijvullen van het koelsysteem de
temperatuursensor (B) of plug aan de achterkant van
de cilinderkop los om lucht te laten ontsnappen
(uitgezonderd voor 6090 motoren). 

12. Laat de motor werken tot deze op bedrijfstemperatuur
is en controleer dan het koelvloeistofpeil en het
complete koelsysteem op lekken. 

 Afbeelding 61: Sensor koelvloeistoftemperatuur   

A Aftapplug oliekoelerbehuizing

C Radiatoraflaatklep

C Sensor koelvloeistoftemperatuur 
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LASSEN IN DE BUURT VAN ELEKTRONISCHE 
REGELUNITS 

LET OP
Motoren met elektrische lasboogapparatuur niet met
startkabels opstarten. Stroom- en spanningswaarden
zijn te hoog en kunnen permanente schade
veroorzaken. 

1. Ontkoppel de negatieve (-) accukabel(s). 

2. Ontkoppel de positieve (-) accukabel(s). 

3. Koppel de positieve en negatieve kabels tegelijkertijd.
Niet op het voertuigframe aansluiten. 

4. Verplaats of haal bedradingsbomen weg uit de buurt
van de laszone. 

5. Sluit de lasaarding dicht in de buurt van het laspunt
aan en op voldoende afstand van de regelunits. 

6. Voer na het lassen, stappen 1 tot 5 in omgekeerde
volgorde uit. 

HOUD DE ELEKTRONISCHE 
REGELUNITCONNECTOREN SCHOON

LET OP
De regelunit niet openen noch schoonmaken met een
hogedrukreiniger. Vocht, vuil en andere
verontreiniging kan permanente schade
veroorzaken.

1. Houd de contactpunten schoon en vrij van vreemde
deeltjes. Vocht, vuil en andere verontreiniging kan na
verloop van tijd corrosie veroorzaken aan de
contactpunten waardoor de elektrische aansluiting
niet goed werkt.

2. Als een connector niet wordt gebruikt, dient een
geschikte stofdop of afdichting worden aangebracht
ter bescherming tegen vreemde deeltjes en vocht.

3. Regelunits zijn niet te repareren.

4. Aangezien regelunits als component het MINST
waarschijnlijk defect zullen gaan, eerst het defect
isoleren en een complete diagnose uitvoeren voor
over te gaan tot vervanging. (Neem contact op met
uw John Deer dealer.)

5. De contactpunten en connectoren van de
bedradingsboom voor elektronische regelunits
kunnen worden gerepareerd.

REINIG OF VERVANG HET LUCHTFILTER (ÉÉN STUK) 

 Afbeelding 62  

Reinig het luchtfilter als de weerstandsindicator (A) rood
is. Het luchtfilter kan tot zes keer worden gereinigd.
Daarna, of ten minste eenmaal per jaar, moet het filter
worden vervangen. 

Ga als volgt te werk: 

1. Verwijder zorgvuldig al het vuil rond het luchtfilter. 

2. Maak de klem (B) los en verwijder het luchtfilter. 

LET OP
Plaats nooit een luchtfilter terug dat tekens vertoont
van slechte staat (geponst, gedeukt, etc.) waardoor
de motor geen gefilterde lucht zou krijgen. 

3. Maak het luchtfilter schoon met perslucht, te
beginnen van de 'schone' kant en werk naar de 'vuile'
kant. 

OPMERKING: 
De persluchtdruk mag niet hoger zijn dan 600 kPa
(6 bar, 88 psi). 

4. Breng markeringen op het luchtfilter aan om de
vorderingen van het schoonmaken bij te houden. 

5. Druk de resetknop van de luchtweerstandindicator
compleet in en laat los om de indicator te resetten. 

6. Controleer de staat van het complete luchtsysteem
(zie Luchtinlaatsysteem controleren). 



61 G60, G80, G100, G150, G200-SIIIA B&O-handboek

ONDERHOUD/2000 UUR/2 JAAR (VERVOLG)

REINIG OF VERVANG HET LUCHTFILTERELEMENT 

 Afbeelding 63: Vervang het luchtfilterelement 
(6090 Motor afgebeeld)  

OPMERKING: 
De procedure voor het vervangen van een
luchtfilterelement verschilt volgens de opstelling
van het luchtfilter. 

Maak het luchtfilterelement schoon als de
weerstandsindicator rood is. Het luchtfilterelement kan tot
zes keer worden gereinigd. Daarna, of ten minste
eenmaal per jaar, moet het filter worden vervangen. 

Ga als volgt te werk: 

1. Verwijder zorgvuldig al het vuil rond het luchtfilter. 

2. Ontgrendel en verwijder de luchtfilterafdekking (A). 

3. Verwijder het luchtfilterelement (B) uit de tank. 

4. Reinig al het vuil uit de tank. 

LET OP
Plaats nooit een luchtfilterelement terug dat tekens
vertoont van slechte staat (geponst, gedeukt, etc.)
waardoor de motor geen gefilterde lucht zou krijgen. 

5. Maak het luchtfilterelement schoon met perslucht, te
beginnen van de 'schone' kant en werk naar de 'vuile'
kant. 

OPMERKING: 
De persluchtdruk mag niet hoger zijn dan 600 kPa
(6 bar, 88 psi). 

6. Breng markeringen op het luchtfilter aan om de
vorderingen van het schoonmaken bij te houden. 

7. Druk de resetknop van de luchtweerstandindicator
compleet in en laat los om de indicator te resetten. 

8. Controleer de staat van het complete luchtsysteem
(zie Luchtinlaatsysteem controleren). 

A Luchtfilterafdekking 
B Luchtfilterelement 
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VERVANG DE VENTILATOR/DYNAMO MULTI-V-RIEM

 Afbeelding 64: Ventilator/dynamoriem installatie op 
4045 Motor

 Afbeelding 65: Ventilator/dynamoriem installatie op 
6068 Motor

OPMERKING: 
Als de riem is verwijderd, de poelies en lagers
inspecteren. Draai en voel na of het moeilijk
wendt of ongewone geluiden hoorbaar zijn. Als
poelies of lagers moeten worden vervangen,
contact opnemen met uw John Deere dealer of
distributeur. 

Zie 'Riem controleren' om na te gaan of de riem aan
vervanging toe is. 

1. Inspecteer de riemen op barsten, uitrafelen of
uitgerokken zones. Indien nodig, vervangen. 

2. Bij motoren met een automatische riemspanner, eerst
de spanning op de riem lossen met een
onderbrekerbalk en contact op de spannerarm. 
Bij motoren met een handmatige spanner, de
dopschroeven losdraaien terwijl u de dynamo
tegenhoudt.

3. Verwijder de multi-V-riem van de poelies en voer de
riem af. 

4. Installeer een nieuwe riem en controleer of de riem
goed in de poeliegroeven past. Bekijk het voorbeeld
van het riemschema voor uw toepassing. 

5. Breng de riem onder spanning (zie hoofdstuk Riem
controleren). 

6. Start de motor en controleer de riemuitlijning.

ALT Dynamo
CP Carterpoelie
FD Ventilatoraandrijving
I Spanrol
T Spanner
WP Waterpomp
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ONTLUCHT HET BRANDSTOFSYSTEEM 

WARNINGWAARSCHUWING
Vloeistof die onder druk ontsnapt kan de huid
binnendringen en ernstig letsel veroorzaken. Laat de
druk af alvorens de brandstof- of andere leidingen te
ontkoppelen. Draai alle aansluitingen aan voor het
onder druk brengen. Houd handen en lichaamsdelen
uit de buurt van de penopeningen en spuitstukken
waaruit vloeistof onder hoge druk komt. Gebruik een
stuk karton of papier om lekken op te sporen. Geen
handen gebruiken. 

ALLE vloeistof die in de huid wordt geïnjecteerd,
dient na enkele uren chirurgisch te worden verwijderd
door een arts die vertrouwd is met deze letsels.
Anders kan gangreen optreden. Artsen die dit soort
letsel niet kennen, kunnen contact opnemen met de
medische afdeling van Deere & Company in Moline,
Illinois of andere betrouwbare medische bron. 

OPMERKING: 
4045 en 6068 motoren hebben twee
brandstoffilters (hoofd- en eindfilter). Telkens
wanneer het brandstofsysteem voor service is
geopend (leidingen ontkoppeld of filters
verwijderd), zal het systeem ontlucht moeten
worden. Op een brandstoffiltersysteem met twee
filters moet alleen het eindfilter worden ontlucht. 

4045 Motoren met mechanisch brandstofsysteem 

 Afbeelding 66: Ontluchtingsschroef brandstoffilter

1. Draai de ontluchtingsschroef (A) twee volledige
slagen los. 

2. Bedien de aandrijfhendel van de brandstofpomp (B)
tot er geen luchtbellen meer in de brandstofstroom
zichtbaar zijn. 

3. Draai de ontluchtingsschroef goed vast en blijf de
spuitstukken met de hand bedienen zoals hierna
toegelicht. Aandrijven tot de pompwerking niet meer
merkbaar is.  

4. Start de motor en controleer op lekken. 

Als de motor niet start, zal het brandstofsysteem
moeten ontlucht worden aan de
brandstofinspuitpomp of inspuiting. 

5. Aan de brandstofinspuitpomp: 

a. Draai de aansluiting van de
brandstofretourleiding (C) een beetje los aan de
brandstofinspuitpomp. 

b. Bedien de aandrijfhendel van de brandstofpomp
tot er brandstof, zonder luchtbellen, uit de
aansluiting van de brandstofretourleiding stroomt. 

c. Draai de aansluiting van de retourleiding opnieuw
stevig vast. 

 Afbeelding 68: Retourleiding mechanische 
inspuitpomp 

A Ontluchtingsschroef

B Aandrijfhendel brandstofpomp 

C Aansluiting brandstofretourleiding
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 Afbeelding 69: Brandstofsysteem ontluchten aan de 
brandstof inspuitmondstukken 

6. Aan de brandstof inspuitmondstukken: 

a. Gebruik twee steeksleutels om de aansluiting van
de brandstofleiding aan het inspuitmondstuk los
te draaien.   

b. Slinger de motor aan met de startmotor (maar
start de motor niet) tot brandstof zonder
luchtbellen uit de losgedraaide aansluiting
stroomt. Draai de aansluiting opnieuw vast tot 27
Nm (20 lb ft). 

c. Herhaal, indien nodig, de procedure voor de
overige inspuitmondstukken tot alle lucht uit het
brandstofsysteem is verwijderd. 

Als de motor nog steeds niet wil starten, contact
opnemen met uw erkende service-dealer of
motordistributeur. Brandstofsysteem ontluchten
aan de brandstof inspuitmondstukken

Motoren met HPCR-brandstofsysteem 

WARNINGWAARSCHUWING
Vloeistof onder hoge druk die in de
brandstofleidingen achterblijft kan ernstig letsel
veroorzaken. Ontkoppel de brandstofleidingen
tussen de hogedrukbrandstofpomp en spuitstukken

niet. Het brandstofsysteem alleen ontluchten aan de
ontluchtingsschroef van het brandstoffilter (A). 

 Afbeelding 70: Ontluchtingsschroef laatste 
brandstoffilter

 Afbeelding 71: Aandrijfhendel brandstofpomp

1. Draai de ontluchtingsschroef (A) twee volledige
slagen los op de eindfilterbasis. 

2. Bedien de aandrijfhendel van de
brandstoftoevoerpomp (B) tot er geen luchtbellen
meer in de brandstofstroom zichtbaar zijn. 

3. Draai de ontluchtingsschroef stevig vast. Laat de
aandrijving verder werken tot er geen pompwerking
meer merkbaar is. 

4. Start de motor en controleer op lekken. 

Als de motor niet wil starten, herhaal dan de stappen
1 tot 4.

Problemen oplossen 

A Ontluchtingsschroef

B Aandrijfhendel brandstofpomp
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MOTORPROBLEMEN OPLOSSEN

OPMERKING: Alvorens motorproblemen op te lossen, eerst alle storingscodes van de diagnoseapparatuur uitlezen op
de meterdisplay en voer corrigerende handelingen uit. Als er nog problemen zijn, kunt u volgende schema's gebruiken
om motorproblemen op te lossen.

SYMPTOOM PROBLEEM OPLOSSING

Motor slaat aan maar wil 
niet starten

Onjuiste startprocedure. Verifieer de juiste startprocedure.

Geen brandstof. Controleer de brandstof in de tank en de handmatige 
sluitklep.

Uitlaat verstopt. Controleer en verhelp verstopping van uitlaat.

Brandstoffilter verstopt of 
vol met water.

Vervang het brandstoffilter of tap water van het filter af.

Inspuitpomp krijgt geen
brandstof of lucht in het
brandstofsysteem.

Controleer de brandstofstroom aan de toevoerpomp of
ontlucht het brandstofsysteem.

Defecte inspuitpomp of 
mondstukken.

Vraag advies aan uw erkende dieselreparateur voor
reparatie of vervanging.

Motor start moeilijk of niet Motor start onder belasting. Belasting verwijderen.

Ongeschikte 
startprocedure.

Revisie startprocedure.

Geen brandstof. Controleer de brandstoftank.

Lucht in de brandstofleiding. De brandstofleiding ontluchten.

Koud weer. Gebruik starthulpmiddelen voor koud weer.

Traag starttoerental. Zie 'Starter zwengelt traag aan'.

Carterolie te zwaar. Gebruik olie met de juiste viscositeit.

Ongeschikt brandstoftype. Vraag advies aan uw brandstofleverancier; gebruik het
geschikte brandstoftype voor bedrijfsomstandigheden.

Water, vuil of lucht in het 
brandstofsysteem.

Het systeem aftappen, spoelen, vullen en ontluchten.

Verstopt brandstoffilter. Filterelement vervangen.

Vuile of defecte 
inspuitmondstukken.

Laat een erkende service-dealer of motordistributeur de
verstuivers controleren.

Inspuitpomp afsluiter niet 
gereset.

Draai de schakelaar naar 'UIT' en vervolgens naar 'AAN'.

Motor tikt Laag motoroliepeil. Voeg olie toe aan het motorcarter.

Inspuitpomp niet goed 
afgesteld.

Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Lage 
koelvloeistoftemperatuur.

Verwijder en controleer de thermostaat.

Motor raakt oververhit. Zie 'Motor oververhit'.

Motor loopt onregelmatig of
slaapt vaak af

Lage 
koelvloeistoftemperatuur.

Verwijder en controleer de thermostaat.

Verstopt brandstoffilter. Vervang het brandstoffilterelement.

Water, vuil of lucht in het 
brandstofsysteem.

Het systeem aftappen, spoelen, vullen en ontluchten.

Vuile of defecte 
inspuitmondstukken.

Laat een erkende service-dealer of motordistributeur de
verstuivers controleren.
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Lager dan normale 
motortemperatuur

Defecte thermostaat. Verwijder en controleer de thermostaat.

Defecte temperatuurmeter
of zender.

Controleer de meter, zender en aansluitingen.

Te weinig vermogen Motor overbelast. Belasting verminderen.

Inlaatluchtweerstand. Luchtfilter servicen.

Verstopt brandstoffilter. Filterelementen vervangen.

Ongeschikt brandstoftype. Gebruik geschikte brandstof.

Oververhitte motor. Zie 'Motor oververhit'.

Lager dan normale 
motortemperatuur.

Verwijder en controleer de thermostaat.

Verkeerde klepspeling. Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Vuile of defecte 
inspuitmondstukken.

Laat een erkende service-dealer of motordistributeur de
verstuivers controleren.

Inspuitpomp niet goed 
afgesteld.

Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Turbocharger werkt niet. Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Spruitstukpakking van 
uitlaat lekt.

Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Defecte aneroïde 
regelleiding.

Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Beperkte brandstofslang. Maak de brandstofslang schoon of vervang ze.

Laag snel stationair 
toerental.

Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Laag oliepeil. Vul de olie bij.

Ongeschikt olietype. Aftappen en vullen van carter met olie van geschikte
viscositeit en kwaliteit.

Hoog olieverbruik Carterolie te licht. Gebruik olie van geschikte viscositeit.

Olielekkage. Controleer op lekken in leidingen, pakkingen en aftapplug.

Ontluchtingsbuis carter is 
beperkt.

Maak de ontluchtingsbuis schoon.

Defecte turbocharger. Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

De motor produceert witte 
rook.

Ongeschikt brandstoftype. Gebruik geschikte brandstof.

Lage motortemperatuur. Laat de motor opwarmen tot normale bedrijfstemperatuur.

Defecte thermostaat. Verwijder en controleer de thermostaat.

Defecte 
inspuitmondstukken.

Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Motor is niet goed afgesteld. Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.
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De motor geeft zwarte of
grijze uitlaatrook af.

Ongeschikt brandstoftype. Gebruik geschikte brandstof.

Verstopt of vuil luchtfilter. Luchtfilter servicen.

Motor overbelast. Belasting verminderen.

Vuile inspuitmondstukken. Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Motor is niet goed afgesteld. Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Turbocharger werkt niet. Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Motor raakt oververhit Motor overbelast. Belasting verminderen.

Laag koelvloeistofpeil. Vul de radiator tot het correcte peil, controleer radiator- en
slangen op lossen aansluitingen of lekken.

Defecte radiatordop. Laat de monteur dit controleren.

Uitgerokken multi-V-riem of
defecte riemspanner.

Controleer de automatische riemspanner en controleer
riemen op uitrekking. Vervang ze indien nodig.

Laag motoroliepeil. Controleer het oliepeil. Indien nodig olie bijvullen.

Het koelsysteem moet 
worden gespoeld.

Spoel het koelsysteem.

Defecte thermostaat. Verwijder en controleer de thermostaat.

Defecte temperatuurmeter
of zender.

Controleer de watertemperatuur met een thermometer en
vervang hem indien nodig.

Verkeerde 
brandstofkwaliteit.

Gebruik de juiste brandstofkwaliteit.

Hoog brandstofverbruik Verkeerde 
brandstofkwaliteit.

Gebruik de juiste brandstofkwaliteit.

Verstopt of vuil luchtfilter. Luchtfilter servicen.

Motor overbelast. Belasting verminderen.

Verkeerde klepspeling. Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Vuile inspuitmondstukken. Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Motor is niet goed afgesteld. Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Defecte turbocharger. Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Lage motortemperatuur. Controleer de thermostaat.

Niet volledig geladen 
systeem

Excessieve elektrische
belasting van extra
accessoires.

Verwijder accessoires of installeer een dynamo met hoger
vermogen.

Excessieve motorvrijloop. Verhoog het motortoerental als zware elektrische
belasting wordt gebruikt.

Gebrekkige elektrische
aansluitingen op de accu,
aardstrip, starter of dynamo.

Inspecteer en reinig indien nodig.

Defecte accu. Test de accu.

Defecte dynamo. Test het laadsysteem.
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De accu verbruikt te veel 
water.

Gebarsten accubehuizing. Controleer op vocht en vervang hem indien nodig.

Defecte accu. Test de accu.

Oplaadsnelheid van de 
accu is te hoog.

Test het laadsysteem.

Accu's zullen niet laden Losse of gecorrodeerde 
aansluitingen.

Reinig en draai de aansluitingen vast.

Gesulfateerde of versleten 
accu's.

Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Uitgerokken multi-V-riem of
defecte riemspanner.

Pas de riemspanning aan of vervang de riemen.

De starter zal niet 
aanzwengelen.

Motor onder belasting. Belasting verwijderen.

Losse of gecorrodeerde 
aansluitingen.

Reinig en draai de aansluitingen vast.

Lage accu uitvoerspanning. Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Defect relais van startcircuit. Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Gesprongen zekering. Zekering vervangen.

De starter zwengelt traag 
aan

Lage accu uitvoer. Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Carterolie te zwaar. Gebruik olie van geschikte viscositeit.

Losse of gecorrodeerde 
aansluitingen.

Reinig en draai de aansluitingen vast.

Het complete elektrische 
systeem

Defecte accuaansluiting. Reinig en draai de aansluitingen vast.

Gesulfateerde of versleten 
accu's.

Neem contact op met uw erkende service-dealer of
motordistributeur.

Gesprongen zekering. Zekering vervangen.
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SPECIFICATIES 

Stem aanhaalwaarden inch bout en schroef op elkaar af

a Klasse 2 geldt voor zeskantkopschroeven (niet zeskantbouten) tot 6 inch (152 mm) lang. Klasse 1 geldt voor
zeskantkopschroeven groter dan 6 inch (152 mm) lang en voor alle andere soorten bouten en schroeven van
verschillende lengtes.

b “Gesmeerd” betekent bedekt met een smeermiddel zoals motorolie, bevestigingsmiddelen met fosfaat- en oliecoatings
of 7/8 inch en grotere bevestigingsmiddelen met JDM F13C, F13F of F13J zinkschilferlaag.

c “Droog” betekent gewoon of verzinkt zonder enige smering of bevestigingsmiddelen van 1/4 tot 3/4 inch met JDM
F13B, F13E of F13H zinkschilferlaag

Bout- of 
schroef- 

maat

SAE klasse 1 SAE klasse 2a SAE klasse 5, 5,1 of 5,2 SAE klasse 8 of 8,2

Gesmeerdb Droogc Gesmeerdb Droogc Gesmeerdb Droogc Gesmeerdb Droogc

Nm lb 
inch

Nm lb 
inch

Nm lb 
inch

Nm lb 
inch

Nm lb 
inch

Nm lb 
inch

Nm lb 
inch

Nm lb 
inch

1/4 3,7 33 4,7 42 6 53 7,5 66 9,5 84 12 106 13,5 120 17 150

Nm lb ft Nm lb ft

5/16 7,7 68 9,8 86 12 106 15,5 137 19,5 172 25 221 28 20,5 35 26

Nm lb ft Nm lb ft

3/8 13,5 120 17,5 155 22 194 27 240 35 26 44 32,5 49 36 63 46

Nm lb ft Nm lb ft Nm lb ft

7/16 22 194 28 20,5 35 26 44 32,5 56 41 70 52 80 59 100 74

Nm lb ft

1/2 34 25 42 31 53 39 67 49 85 63 110 80 120 88 155 115 

9/16 48 35,5 60 45 76 56 95 70 125 92 155 115 175 130 220 165 

5/8 67 49 85 63 105 77 135 100 170 125 215 160 240 175 305 225 

3/4 120 88 150 110 190 140 240 175 300 220 380 280 425 315 540 400 

7/8 190 140 240 175 190 140 240 175 490 360 615 455 690 510 870 640 

1 285 210 360 265 285 210 360 265 730 540 920 680 1030 760 1300 960 

1-1/8 400 300 510 375 400 300 510 375 910 670 1150 850 1450 1075 1850 1350 

1-1/4 570 420 725 535 570 420 725 535 1280 945 1630 1200 2050 1500 2600 1920 

1-3/8 750 550 950 700 750 550 950 700 1700 1250 2140 1580 2700 2000 3400 2500 

1-1/2 990 730 1250 930 990 730 1250 930 2250 1650 2850 2100 3600 2650 4550 3350 

De vermelde aandraaiwaarden zijn alleen voor algemeen
gebruik op basis van de sterkte van de bout of schroef.
Deze waarden NIET gebruiken als een andere
aandraaiwaarde of procedure voor vastdraaien wordt
vermeld voor een specifieke toepassing. Voor
roestvrijstalen bevestigingsmiddelen of voor moeren op
U-bouten verwijzen we naar de aandraai-instructies voor
de specifieke toepassing. Draai het kunststof inzetstuk of
gekrompen stalen borgmoeren vast door de moer aan te
draaien volgens het droge aandraaimoment in het
schema. Tenzij andere instructies voor de specifieke
toepassing werden vermeld. 

Afschuifbouten zijn ontworpen om te bezwijken onder
vooraf bepaalde belastingen. De afschuifbouten altijd
vervangen door bouten met identieke kenmerken.
Vervang bevestigingsmiddelen door bouten met dezelfde
of hogere kenmerken. Bij gebruik van
bevestigingsmiddelen met betere kenmerken, dienen
deze even hard worden aangedraaid als de originele.
Zorg ervoor dat de schroefdraden van de
bevestigingsmiddelen schoon zijn en de draad correct
ingrijpt.  Indien mogelijk gewone of verzinkte
bevestigingsmiddelen smeren, met uitzondering van
borgmoeren, wielbouten of wielmoeren, tenzij andere
instructies voor de specifieke toepassing werden vermeld. 
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SPECIFICATIES (VERVOLG)

Metrische aandraaiwaarden van bout en schroef

a “Gesmeerd” betekent bedekt met een smeermiddel zoals motorolie, bevestigingsmiddelen met fosfaat- en oliecoatings
of M20 en grotere bevestigingsmiddelen met JDM F13C, F13F of F13J zinkschilferlaag.

b “Droog” betekent gewoon of verzinkt zonder enige smering of bevestigingsmiddelen M6 tot M18 met JDM F13B, F13E
of F13H zinkschilferlaag

Bout- of 
schroef- 

maat

Klasse 4.8 Klasse 8.8 of 9.8 Klasse 10.9 Klasse 12.9

Gesmeerda Droogb Gesmeerda Droogb Gesmeerda Droogb Gesmeerda Droogb

Nm lb 
inch

Nm lb 
inch

Nm lb 
inch

Nm lb 
inch

Nm lb 
inch

Nm lb 
inch

Nm lb 
inch

Nm lb 
inch

M6 4,7 42 6 53 8,9 79 11,3 100 13 115 16,5 146 15,5 137 19,5 172

Nm lb ft Nm lb ft Nm lb ft Nm lb ft

M8 11,5 102 14,5 128 22 194 27,5 243 32 23,5 40 29,5 37 27,5 47 35

Nm lb ft Nm lb ft Nm lb ft

M10 23 204 29 21 43 32 55 40 63 46 80 59 75 55 95 70

Nm lb ft

M12 40 29,5 50 37 75 55 95 70 110 80 140 105 130 95 165 120

M14 63 46 80 59 120 88 150 110 175 130 220 165 205 150 260 190

M16 100 74 125 92 190 140 240 175 275 200 350 255 320 235 400 300

M18 135 100 170 125 265 195 330 245 375 275 475 350 440 325 560 410

M20 190 140 245 180 375 275 475 350 530 390 675 500 625 460 790 580

M22 265 195 330 245 510 375 650 480 725 535 920 680 850 625 1080 800

M24 330 245 425 315 650 480 820 600 920 680 1150 850 1080 800 1350 1000

M27 490 360 625 460 950 700 1200 885 1350 1000 1700 1250 1580 1160 2000 1475

M30 660 490 850 625 1290 950 1630 1200 1850 1350 2300 1700 2140 1580 2700 2000

M33 900 665 1150 850 1750 1300 2200 1625 2500 1850 3150 2325 2900 2150 3700 2730

M36 1150 850 1450 1075 2250 1650 2850 2100 3200 2350 4050 3000 3750 2770 4750 3500

De vermelde aandraaiwaarden zijn alleen voor algemeen
gebruik op basis van de sterkte van de bout of schroef.
Deze waarden NIET gebruiken als een andere
aandraaiwaarde of procedure voor vastdraaien wordt
vermeld voor een specifieke toepassing. Voor
roestvrijstalen bevestigingsmiddelen of voor moeren op
U-bouten verwijzen we naar de aandraai-instructies voor
de specifieke toepassing. Draai het kunststof inzetstuk of
gekrompen stalen borgmoeren vast door de moer aan te
draaien volgens het droge aandraaimoment in het
schema. Tenzij andere instructies voor de specifieke
toepassing werden vermeld. 

Afschuifbouten zijn ontworpen om te bezwijken onder
vooraf bepaalde belastingen. De afschuifbouten altijd
vervangen door bouten met identieke kenmerken.
Vervang bevestigingsmiddelen door bouten met dezelfde
of hogere kenmerken. Bij gebruik van
bevestigingsmiddelen met betere kenmerken, dienen
deze even hard worden aangedraaid als de originele.
Zorg ervoor dat de schroefdraden van de
bevestigingsmiddelen schoon zijn en de draad correct
ingrijpt. Indien mogelijk gewone of verzinkte
bevestigingsmiddelen smeren, met uitzondering van
borgmoeren, wielbouten of wielmoeren, tenzij andere
instructies voor de specifieke toepassing werden vermeld. 
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VOORWOORD

Dit hoofdstuk gaat over de dynamo die u net hebt
gekocht.

We willen de aandacht vestigen op de inhoud van de
onderhoudshoofdstuk.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

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

Alle vereiste bewerkingen en interventies op deze
machine dienen door gekwalificeerde technici worden
uitgevoerd. 

Onze technische supportservice zal u graag aanvullende
informatie bezorgen.

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. 

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. 

WAARSCHUWING
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.
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ONTVANGST 

NORMEN EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

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

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. 

IDENTIFICATIE 

De dynamo wordt geïdentificeerd via een naamplaat op
de machine (zie afbeelding). Zorg ervoor dat de
naamplaat op de machine overeenkomt met uw
bestelling. De machinenaam wordt bepaald volgens
verschillende criteria, bv.: LSA 46.2 M5 C6/4 

• LSA: naam gebruikt in het PARTNER assortiment 

 M: Marine 

 C: Cogeneratie 

 T: Telecommunicatie 

• 46,2: machinetype 

• M5: model 

• C: bekrachtigingssysteem 

(C: AREP/J: SHUNT of PMG) 

• 6/4: wikkelingsnummer/aantal polen. 

Naamplaat 

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

OPSLAG 

Voor ingebruikstelling, dienen machine te worden
opgeslagen: 

• Uit de buurt van vochtigheid (< 90%); controleer na
een lange periode van opslag de isolatie van de
machine (Zie “Elektrische controles” op pagina 75)
Om te voorkomen dat de lagers worden gemarkeerd,
niet opslaan in een omgeving met significante trilling. 

TOEPASSING 

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. 

TECHNISCHE KENMERKEN

ELEKTRISCHE KENMERKEN 

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.

MECHANISCHE OPTIES 

• Stalen frame 

• Gietijzeren eindschermen 

• Beveiligde kogellagers, levenslang gesmeerd 

• Montageopstellingen: IM 1201 (MD 35) voet en
flensmontage, enkelwerkend met SAE-
koppelingschijf.

• Drupbestendige machine, zelfkoelend 

• Beveiligingsgraad: IP 23 

AREP SYSTEM 

BEKRACHTIGER

Veld

Anker 

T1 T2 T3

T4 T5 T6

V
a
r i
st

o
r

5+ 6- 

T7 T8 T9

T10 T11 T12

   R 450 

Hulpwikkel

STATOR: 6 of 12-draads (markering T1 tot T12)   HOOFDVELD

Spanningsreferentie
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 INSTALLATIE 

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

MONTAGE 

WAARSCHUWING
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. 

Hantering 

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. 

Laat tijdens deze handeling niemand onder de last staan. 

Koppeling 

Enkelwerkende dynamo

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. 

LET OP
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.

Controleer voor laterale speling op de krukas. 

Dubbelwerkende dynamo

Halfflexibele koppeling - Zorgvuldige uitlijning van de
machines is aanbevolen waarbij dient te worden
gecontroleerd of het gebrek aan concentriciteit en
evenwijdigheid van beide onderdelen van de koppeling
niet meer dan 0,1 mm bedraagt.

Deze dynamo werd gebalanceerd met een 1/2 sleutel. 

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. 

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

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

Opmerking: Langdurige stilstand: Om deze
problemen te vermijden, raden we het gebruik
van ruimteverwarming aan in combinatie met
het af en toe omdraaien van de machine.
Ruimteverwarming is alleen echt efficiënt als
ze continu werken terwijl de machine is
gestopt. 
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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 en schroeven zijn
aangedraaid.

• de koellucht wordt vrij aangezogen.

• de beschermingsroosters en behuizing zijn correct
geplaatst. 

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

• de wikkelaansluiting komt overeen met de
bedrijfsspanning van de site(Zie “SCHEMA'S VOOR
CONTACTAANSLUITINGEN” op pagina 76) 

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. 

Aansluitcodes  Spanning LL Fabrieksaansluiting

L1(U)

N

L3(W)

T1 T7

T12

T10T4

T9

T3

T6

T11

T5

T2

T8 L2(V)

A
3-fase

3-fase

Wikkeling 60 Hz50 Hz

190 - 208 190 - 240

220       -

    - 190 - 208

6

7

8

6

7

8

9

N

T1

T7

T12
T10

T4

T9

T3 T6

T11 T5

T2T8

L1(U)

L3(W) L2(V)

D

R 250 spanningsdetectie: 
0  => (T8)  /  110 V => (T11) 
R 450 spanningsdetectie: 
0  => (T3)  /  220 V => (T2) 

L1(U)

L2(V)

L3(W)

NDE

Wikkeling 60 Hz50 Hz

380 - 415 380 - 480

440 

600 500 

      -

    - 380 - 416

R 250 vspanningsdetectie: 
0  => (T8)  /  110 V => (T11) 
R 450 spanningsdetectie: 
0  => (T3)  /  380 V => (T2) NDE 

L1(U)

L2(V)

L3(W)

N

T3

T2

T1

T11

T4

T12 T6

T10

T5

T7

T8

T9

N

T3

T2

T1

T11

T4

T12 T6

T10

T5

T7

T8

T9

Indien aangesloten, ervoor zorgen dat AVR-spanningsdetectie correct is!

Wikkeling 9 : R 450 spanningsdetectie + transformator (zie specifiek schema AREP of SHUNT)

De fabriek kan optioneel een set flexibele shunts en speciale aansluitverbindingen leveren voor uitvoering van deze aansluitingen (*).
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Aansluitcodes Spanning LL Fabrieksaansluiting

L2(V)

L3(W)

Indien aangesloten, ervoor zorgen dat AVR-spanningsdetectie correct is!
De fabriek kan optioneel een set flexibele shunts en speciale aansluitverbindingen leveren voor uitvoering van deze aansluitingen (*).

1 PH
MT1

T7
T12

T10

T4

T9

T3

T6

T11

T5

T2

T8L
L

60 Hz50 Hz

220 - 240 220 - 240

250 - 260

200

      -

220 - 240

R 250 spanningsdetectie: 
0  => (T8)  /  110 V => (T11)
R 450 spanningsdetectie 
0  => (T3)  /  220 V => (T2) 

NDE

M

T3

T2

T1

T11

T4

T12 T6

T10

T5

T7

T8

T9

(
*

)

6

7

8

6

7

8

F L1(U)

M

L3(W)

T1

T7

T12

T10

T4T9

T3

T6

T11 T5 T2T8
L2(V)

L1(U)

L2(V)

L1(U)

L2(V)

L3(W)

1 fase

1 fase

of

3-fase

FF

G

Wikkeling 60 Hz50 Hz

220 - 240 220 - 240

220 - 240

240 - 254       -

R 250 spanningsdetectie: 
0  => (T4)  /  110 V => (T1) 
R 450 spanningsdetectie: 
0  => (T10)  /  220 V => (T1) 

R 250 spanningsdetectie: 
0  => (T8)  /  110 V => (T11) 
R 450 spanningsdetectie: 
0  => (T3)  /  220 V => (T2) 

NDE 

Wikkeling 

6

7

8

Wikkeling 

60 Hz50 Hz

220 - 240 220 - 240

220 - 240

240 - 254       -

      -

      -

NDE 

L

L L

T1 T7

T12

T10T4

T9
T3

T6

T11T5

T2 T8

LM

Spanning LM = 1/2 spanning LL

Spanning LM = 1/2 spanning LL

Spanning LM = 1/2 spanning LL

Bedrijfsfasen: L2 (V), L 3 (W) enkelfasig

M

T3

T2

T2

T11

T4

T4

T12 T6

T6

T10

T10

T5

T5

T7

T7

T8

T8

T9

T3
T9

11

T12

M

(
*

)

(
*

)

T1

T1
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Contactaansluiting: 6-draads (niet mogelijk met de R 250) 

Aansluitingscontroles 

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 dynamo is gemonteerd op de
vermogensuitvoer van de dynamo. (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. 

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. 

Aansluitcodes  Spanning L.L Fabrieksaansluiting

3-fase

N

T1

T4

T3

T6

T5

T2

L1(U)

L3(W) L2(V)

D

L1(U)

L2(V)

L3(W)

L1(U)

L2(V)

L3(W)

NDE 

NDE 

N

T3

T2

T1

T4

T5

T6

L1(U)

L3(W)

T1

T4T3

T6

T5 T2

L2(V)

F
T3

T2

T1

T5

T4

T6

1 fase of 3-fase

(
*

)

Wikkeling 60 Hz50 Hz

440

380 - 416      -

      -

Wikkeling 60 Hz50 Hz

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

Bedrijfsfasen: L2 (V), L 3 (W) enkelfasig

380 - 415 380 - 4806S

7S

8S

6S

7S

8S

220 - 240 220 - 277

240 - 254       -

    - 220 - 240

9S - 600 

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

Wikkeling 9: R450 spanningsdetectie
+ transformator (zie specifiek diagram)

Indien aangesloten, ervoor zorgen dat AVR-spanningsdetectie correct is!
De fabriek kan optioneel een set flexibele shunts en speciale aansluitverbindingen leveren voor uitvoering van deze aansluitingen (*).
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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 (Zie
“Lagers” op pagina 79). 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 “INSTELLEN” op pagina 79). Als de
machine nog steeds niet correct werkt, dient de oorzaak
van de storing te worden opgezocht (Zie
“MECHANISCHE DEFECTEN” op pagina 81). 

INSTELLEN

De verschillende afstellingen tijdens tests dienen
door een gekwalificeerde ingenieur te worden
uitgevoerd. Controleer dat de motor de opgegeven
aandrijfsnelheid op de naamplaat haalt voor het
afstellen. Vervang na een werkingstest alle
toegangsluiken of afdekkingen. De AVR wordt
gebruikt om afstellingen op de machine uit te voeren. 

SERVICEN - ONDERHOUD 

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. 

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. 

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. 

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. 

Lagers

De dynamo is standaard gemonteerd met permanent
gesmeerde lagers. Ze zijn optioneel hersmeerbaar. Het
is aanbevolen om de dynamo te smeren tijdens bedrijf.
Tijdsintervallen en mate van smeervet staan in de
onderstaande tabel vermeld. 

Smeerintervallen staan vermeld per smeertype: LITHIUM
- standaard - NLGI 3.

Af fabriek is het gebruikte smeervet: ESSO - Unirex N3.

Controleer voor het eerste gebruik van een ander
smeervet of het compatibel is met het oorspronkelijke.
Bewaak de temperatuurstijging in de lagers(Zie
“MECHANISCHE DEFECTEN” op pagina 81). 

Elektrische service 

In de handel verkrijgbare, vluchtige ontvettingsmiddelen
kunnen worden gebruikt. 

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

WAARSCHUWING
Deze handelingen dienen in een schoonmaakstation
met een stofzuigsysteem te worden gereinigd dat de
gebruikte producten opvangt en wegspoelt.

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. 

DE/NDE-LAGER 6316 C3 6315 C3

Hoeveelheid smeer 33 g 30 g

Interval voor hersmeren 4000 H 4500 H



80 G60, G80, G100, G150, G200-SIIIA B&O-handboek

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.

Ontvetten: Gebruik een borstel en reinigingsmiddel
(geschikt voor schilderwerk). Bestuiving: Maak gebruik
van een luchtpistool. Als de machine voorzien is van
luchtinlaat- en 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 75). 

STORINGSDETECTIE 

Indien de dynamo bij ingebruikstelling niet normaal werkt,
dient de oorzaak van de storing te worden vastgesteld
(Zie “MECHANISCHE DEFECTEN” op pagina 81) (Zie
“ELEKTRISCHE STORINGEN” op pagina 82). 
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MECHANISCHE DEFECTEN 

  STORING ACTIE

Lager Excessieve 
temperatuurstijging in een 
of beide lagers 
(lagertemperatuur hoger 
dan 80 °C) met of zonder 
abnormale lagergeluiden 

- 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)

- Controleer de uitlijning van de eindafscherming (flens niet correct 
gemonteerd) 

Abnormale 
temperatuur 

Excessieve 
temperatuurstijging in de 
dynamobehuizing (meer 
dan 40 °C hoger dan de 
omgevingstemperatuur) 

- Luchtdebiet (inlaat-uitlaat) is gedeeltelijk verstopt of warme lucht wordt 
gerecycled uit de dynamo of motor

- Dynamo werkt bij te hoge spanning (> 105% van Un op last)

- Dynamo overbelast 

Trilling 
 
 

Excessieve trillingen - Verkeerde uitlijning (koppeling)

- Defecte montage of speling in koppeling

- Rotor balanceerstoring (Motor - dynamo) 

Excessieve trilling en een 
zoemend geluid uit de 
machine 

- Fase onbalans

- Stator kortsluiting 

Abnormaal 
geluid 

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

- Systeem kortsluiting

- Verkeerd parallel schakelen

Mogelijke gevolgen:

- Kapotte of beschadigde koppeling

- Kapot of gebogen asuiteinde

- Schakelen en kortsluiting van draaiende veldwikkeling

- 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 

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. 

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

STORING ACTIE EFFECT CONTROLE/OORZAAK 

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. 

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

- Gebrek aan restmagnetisme 

De dynamo begint te werken maar 
de spanning bereikt niet de nominale 
waarde als de accu wordt verwijderd 

- Controleer de aansluiting van de 
spanningsreferentie naar de AVR

- Defecte diodes

- Beslag kortsluiting 

De dynamo begint te werken maar 
zijn spanning valt weg als de accu 
wordt verwijderd 

- Defecte AVR

- Veldwikkels open circuit (controleer 
wikkeling)

- Draaiende veldspoel open circuit 
(controleer de weerstand) 

Spanning te 
laag 

Controleer de 
aandrijfsnelheid 

Juiste snelheid Controleer de AVR-aansluitingen 
(AVR kan defect zijn)

- Veldwikkelingen kortgesloten

- Draaiende diodes doorgebrand

- Draaiende veldspoel kortgesloten

- Controleer de weerstand

Snelheid te laag Verhoog de aandrijfsnelheid (raak de 
AVR-spanningspot niet aan). (P2) 
voor de juiste snelheid wordt bereikt) 

Spanning te 
hoog 

Stel AVR-
spanningspotentiometer af 

Afstelling niet efficiënt Defecte AVR 

Spannings-
schommelingen 

Stel de AVR-
stabiliteitspotentiometer af 

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

- Controleer de snelheid: mogelijkheid 
van cyclische onregelmatigheid

- Losse aansluitingen

- Defecte AVR- Snelheid te laag 
indien belast (of AVR LAM te hoog 
ingesteld) 

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

- Controleer het toerental (of AVR 
LAM te hoog ingesteld) 

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

- Defecte roterende diodes

- Kortsluiting in de draaiende 
veldspoel. Controleer de weerstand.

- Defect bekrachtigingsanker. 
Controleer de weerstand. 

Spanning 
verdwijnt tijdens 
bedrijf 

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

De spanning keert niet terug naar de 
nominale waarde 

- Bekrachtigerwikkeling open circuit

- Defect bekrachtigingsanker.

- Defecte AVR

- Draaiende veldspoel open circuit of 
kortgesloten 
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De diodebrug controleren 

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

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

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. 

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

2. Er zijn twee manieren om een montage met
afzonderlijke bekrachtiging te creëren. 

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-). 

Montage A 

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

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. 

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). 

Montage B

DEMONTAGE, HERMONTAGE (ZIE PAGINA 88). 

LET OP
Tijdens de garantietermijn mag deze handeling
alleen worden uitgevoerd in een door LEROY-
SOMER 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. 

Gereedschap vereist 

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

• 1 ratelsleutel + verlengstuk

• 1 momentsleutel 

KA
A n o d e K a t h o d e

- -

++
~~~

K   K    K

A   A   A

K   K    K

A    A    A

~ ~ ~

-

CA

+

-

KA

+

6 -   5 +   

Diode 1A

12V-accu

Rh. 50Ω - 300W

-
+

MONTAGE A
Bekrachtigingsveld 

Diode 1A

-

+

6 -   5 +   

Variac AC

220V  

DC

12V  

50
60

70
08

90

100

40

30
02

10

0

MONTAGE B
Bekrachtigingsveld
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• 1 set van platte steeksleutels: 8 mm, 10 mm, 18 mm
-1 contactset: 8, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 30 mm 

• 1 contact met stekkerring: 5 mm 

• 1 trekker 

Aanhaalmoment schroeven 

Zie pagina 88 

Toegang tot diodes 

• Open het luchtinlaatrooster (51).

• Ontkoppel de diodes. 

• Controleer de 6 diodes, vervang indien nodig de
diodebruggen. 

Toegang tot aansluitingen en het regelsysteem 

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

Het niet aangedreven eindlager vervangen 

• Neem het kastdeksel (48) en het niet-aangedreven
eindpaneel (365) af en verwijder de 2 schroeven van
het onderdeel (122).

• Ontkoppel de statoruitgangen T1 tot T12). 

• Ontkoppel de hulpwikkelingsdraden AREP (X1, X1,
Z1, Z2).

• Ontkoppel de bekrachtigingsdraden (5+, 6-).

• Verwijder het luchtinlaatrooster (51). Bij gebruik van
een enkelwerkende of dubbelwerkende machine met
de hersmeerbare lageroptie: -De schroeven (72) van
het taatslager (78) verwijderen.

• Alle 4 de schroeven losdraaien (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) en smeer de lagerzitting in met
kleefpasta (zie aftersales service). Bij gebruik van een
machine met enkelwerkend of dubbelwerkend lager
en de hersmeerbare lageroptie: 

• Schroef een draadstang in het taatslager (78).

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

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

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

• Draai de 4 lagerschroeven (37) vast.

• Sluit de draden aan. 

• Monteer de 2 steunschroeven (122).

• Monteer het luchtinlaatrooster (51).

• Vervang het deksel. 

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

Rotor

Niet aangedreven eindafscherming

Pin 

Moer

Draadstang

4 78 36
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De rotormontage demonteren 

• Verwijder de niet aangedreven eindafscherming (36)
(Zie “Het niet aangedreven eindlager vervangen” op
pagina 84). 

• Verwijder de afscherming van het aangedreven
uiteinde (30) als het een enkelwerkende machine is. 

• Ondersteun de rotor-aandrijfkant (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. 

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

De machine hermonteren 

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

Bij gebruik van een enkelwerkende of dubbelwerkende
machine met de hersmeerbare lageroptie:

• 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 4 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.

De filters demonteren en hermonteren  

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

Volg de instructies in omgekeerde volgorde voor
vervanging. 

Vervang na een werkingstest alle toegangsluiken of
afdekkingen. 

418

417

51
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TABEL VAN KENMERKEN

G60-SIIIA

Driefase: 4-polig, AREP-bekrachtiging

Weerstanden bij 20 °C (Ω)

Weerstand van hulpwikkelingen bij 20 °C (Ω)

Veldbekrachtigingsstroom i bekr. (A) - 400V - 50 Hz
“i bekr”: bekrachtigingsstroom van het bekrachtigingsveld

Gewichtentabel
(waarden louter informatief)

G80-SIIIA

Driefase: 4-polig, AREP-bekrachtiging

Weerstanden bij 20 °C (Ω)

Weerstand van hulpwikkelingen bij 20 °C (Ω)

Veldbekrachtigingsstroom i bekr. (A) - 400V - 50 Hz
“i bekr”: bekrachtigingsstroom van het bekrachtigingsveld

Gewichtentabel
(waarden louter informatief)

G100-SIIIA

Driefase: 4-polig, AREP-bekrachtiging

Weerstanden bij 20 °C (Ω)

Weerstand van hulpwikkelingen bij 20 °C (Ω)

Veldbekrachtigingsstroom i bekr. (A) - 400V - 50 Hz
“i bekr”: bekrachtigingsstroom van het bekrachtigingsveld

Gewichtentabel
(waarden louter informatief)

G150-SIIIA

Driefase: 4-polig, AREP-bekrachtiging

Weerstanden bij 20 °C (Ω)

Weerstand van hulpwikkelingen bij 20 °C (Ω)

Veldbekrachtigingsstroom i bekr. (A) - 400V - 50 Hz
“i bekr”: bekrachtigingsstroom van het bekrachtigingsveld

Gewichtentabel
(waarden louter informatief)

42,3 L/N-stator Rotor Velspoel Anker

L9 0,095 0,91 7,35 0,20

Type X1, X2 hulpwikkel. Z1, Z2 hulpwikkel.

L9 0,313 0,433

Type Onbelast Bij nominale belasting

L9 0,87 2,90

Type Totaal gewicht (kg) Rotor (kg)

L9 215 75

43,2 L/N-stator Rotor Velspoel Anker

L8 0,063 1,96 4,6 0,23

Type X1, X2 hulpwikkel. Z1, Z2 hulpwikkel.

L8 0,21 0,4

LSA 
43,2

Onbelast Belast

L8 0,8 3,2

Type Totaal gewicht (kg) Rotor (kg)

L9 330 120

44,2 L/N-stator Rotor Velspoel Anker

VS45 0,046 2,51 4,6 0,5

Type X1, X2 hulpwikkel. Z1, Z2 hulpwikkel.

VS45 0,3 0,5

LSA 
44,2

Onbelast Belast

VS45 1 4,2

Type Totaal gewicht (kg) Rotor (kg)

VS45 405 140

44,2 L/N-stator Rotor Velspoel Anker

M95 0,024 3,32 4,6 0,5

Type X1, X2 hulpwikkel. Z1, Z2 hulpwikkel.

M95 0,17 0,28

LSA 
44,2

Onbelast Belast

M95 1,2 4

Type Totaal gewicht (kg) Rotor (kg)

M95 515 185
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G200-SIIIA

Driefase: 4-polig, AREP-bekrachtiging

Weerstanden bij 20 °C (Ω)

Weerstand van hulpwikkelingen bij 20 °C (Ω)

Veldbekrachtigingsstroom i bekr. (A) - 400V - 50 Hz
“i bekr”: bekrachtigingsstroom van het bekrachtigingsveld

Gewichtentabel
(waarden louter informatief)

De spanning- en stroomwaarden staan vermeld voor
onbelaste werking en werking bij nominale belasting met
aparte veldbekrachtiging. Alle waarden zijn
gespecificeerd binnen een marge van ± 10%.  Alle
waarden zijn gespecificeerd aan 50 Hz.

44,2 L/N-stator Rotor Velspoel Anker

M5 0,0182 0,24 8,8 0,035

Type X1, X2 hulpwikkel. Z1, Z2 hulpwikkel.

M5 0,216 0,363

LSA 
44,2

Onbelast Belast

M5 1,1 3,8

Type Totaal gewicht (kg) Rotor (kg)

M5 700 260



88 G60, G80, G100, G150, G200-SIIIA B&O-handboek

EXPLOSIETEKENING, ONDERDELENLIJST EN AANHAALMOMENT 

LSA 42.3 enkelwerkend lager - G60SIIIA

REF. AANT. BESCHRIJVING SCHROEF Ø AANHAALWAARDE NM 

40 1 Kunststof afdekking - -

41 2 Deksel aansluitkast - -

49 Schroef aansluitkast M5 3,6 ± 0,4

53 1 Plug - -

59 1 Toegangsflap M5 3,6 ± 0,4

70 1 NDE-lager - -

79 1 Voorladen gegolfde sluitring - -

90 1 Gewikkeld bekrachtigingsveld - -

91 4 Veldbevestigingsschroef M6 10

100 1 Bekrachtigingsanker - -

120 1 Contactplaatsteun M5 6

124 1 Contactplaat M5 6

198 1 Regulateur (AVR) M5 4 ± 0,5

199 Interferentie onderdrukkingsmodule M5 6

343 2 Directe diodemontage M5 4

349 1 0-ring afdichting - -

- 1 AVR-zekeringen - -
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LSA 43.2 - G80SIIIA, LSA 44.2 - G100SIIIA en G150-SIIIA

REF. AANT. BESCHRIJVING SCHROEF Ø AANHAALWAARDE NM 

41 1 Afdekking voorpaneel - -

47 1 Afdekking achterpaneel - -

48 1 Afdekking bovenpaneel - -

49 34 Bevestigingsschroeven M6 5

59 3 Inspectieluik - -

70 1 NDE-lager - -

79 1 Voorladen gegolfde sluitring - -

90 1 Gewikkeld bekrachtigingsveld - -

91 4 Veldbevestigingsschroef M6 10

100 1 Bekrachtigingsanker - -

120 1 Aansluitbloksteun - -

124 1 Aansluitblok M10 20

198 1 Spanningsregulateur (AVR) - -

343 1 Diodebrugmontage M6 5

349 1 O-ring - -
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LSA 46.2 enkelwerkend lager - G200-SIIIA

REF. AANT. BESCHRIJVING SCHROEF Ø AANHAALWAARDE NM 

70 1 Niet aangedreven eindlager - -

79 1 Voorbelaste (gegolfde) sluitring - -

90 1 Bekrachtigingsveld - -

100 1 Bekrachtigingsanker - -

124 1 Contactplaat M12 35

198 1 Spanningsregulateur (AVR) - -

343 1 Diodebrugmontage M6 4

347 1 Beschermingsvaristor (+ PCB) - -








