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Uwaga! 

 

Ważne wskazówki dotyczące uruchamiania i 

eksploatacji na placach budowy i 

stanowiskach montażowych. 

 

Zgodnie z zapisami niemieckiego stowarzyszenia DGUV, 

informacja 203-032, wydanie z maja 2016 w przypadku 

takiego zastosowania należy przestrzegać specjalnych 

środków bezpieczeństwa i zasad postępowania 

związanych z uruchomieniem urządzenia. 

Informacje zawarte na stronach 3 i 4, wskazówki 

dotyczące informacji 203-032 DGUV, stanowią 

uzupełnienie instrukcji obsługi odnoszące się do tego 

określonego rodzaju zastosowania. 

 

Zaleca się, aby przed pierwszym uruchomieniem 

przeczytać informację 203-032 DGUV. W razie 

wątpliwości należy zasięgnąć porady 

wykwalifikowanego elektryka. 

 

Użytkowanie agregatu prądotwórczego na placach 

budowy i stanowiskach montażowych zgodnie z 

informacją 203-032 DGUV (BGI867). 

Należy przestrzegać następujących wskazówek: 

Środki bezpieczeństwa i zasady postępowania 

 Należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta i 

przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym 

wypadkom 

 Tylko przeszkoleni pracownicy mogą pracować ze 

sprzętem elektrycznym 
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Agregat prądotwórczy w 
wykonaniu A zgodnie z 

informacją 203-032 DGUV 

 Jeśli przenośne agregaty prądotwórcze w wykonaniu 

A dostarczają prąd tylko do jednego odbiornika, nie 

są wymagane dodatkowe środki bezpieczeństwa 

 

 

 Jeśli przenośne agregaty prądotwórcze w wykonaniu 

A są dostarczają prąd do kilku odbiorników, należy 

zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa: 

- wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) o 

znamionowym prądzie różnicowym 

nieprzekraczającym  

30 mA (0,03 A) do drugiego i każdego kolejnego 

odbiornika 

lub 

- transformator separacyjny do drugiego i każdego 

kolejnego odbiornika przy podwyższonym 

zagrożeniu elektrycznym wynikającym z 

otoczenia przewodzącego elektryczność z 

ograniczoną swobodą poruszania się  

 Jako wyłączników różnicowoprądowych (RCD) nie 

wolno tutaj stosować bezpieczników PRCD-S, 

ponieważ nie można ich włączyć 

 W przypadku agregatów prądotwórczych z 

urządzeniem kontroli stanu izolacji (IMD) obowiązują 

takie same 

wymagania 

 Na placach 

budowy i 

stanowiskach montażowych wolno stosować 

wyłącznie przewody gumowe typu H07RN-F lub 

H07BQ-F 

 Sprzęt elektryczny musi być odporny na zachlapanie 

i odpowiedni do pracy w trudnych warunkach 

Agregaty prądotwórcze w wykonaniu A są oznaczone w 

następujący sposób: 
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 Przyłącze do wyrównania potencjałów 

 Oznaczenie klasy wykonania A na urządzeniu 

 

 

Więcej informacji na temat zastosowania znajduje się 

w załączniku Ważne wskazówki na temat agregatów 

prądotwórczych z przyłączem do wyrównania 

potencjałów. 
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1 Wstęp do niniejszej instrukcji 

Przed przystąpieniem do użytkowania agregatu 
prądotwórczego należy dokładnie przeczytać niniejszą 
instrukcję. 

W instrukcji obsługi znajdują się informacje o podstawowych 
czynnościach wykonywanych przy agregacie 
prądotwórczym. 

Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące 
bezpiecznego i prawidłowego użytkowania agregatu 
prądotwórczego. 

Przestrzeganie instrukcji pozwoli: 

 uniknąć zagrożeń, 

 zmniejszyć koszty napraw i czas przestojów, 

 zapewnić niezawodność i trwałość agregatu 
prądotwórczego. 

 

Bez względu na niniejszą instrukcję należy przestrzegać 
ustaw, rozporządzeń, wytycznych i norm obowiązujących w 
danym kraju i w miejscu eksploatacji urządzenia. 

W instrukcji przedstawiono tylko opis użytkowania agregatu 
prądotwórczego. 

________________________________________________ 

Instrukcja obsługi i przepisy dotyczące konserwacji 
silnika (patrz Ilustracja 11-(5)) stanowią integralną część 
niniejszej instrukcji. 

________________________________________________ 

 

Operatorzy muszą mieć stały dostęp do kopii niniejszej 
instrukcji. 
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1.1 Dostarczana dokumentacja 

Oprócz niniejszej instrukcji dostarczane są następującej 
dokumenty oraz standardowy osprzęt do agregatu 
prądotwórczego. 

 Kabel z ostrzem kontrolnym (patrz Ilustracja 11-(1)) 

 Narzędzie (patrz Ilustracja 11-(2)) 

 Schemat obwodowy silnika (patrz Ilustracja 11-(3)) 

 Lista placówek serwisowych silnika (patrz Ilustracja 11-(4)) 

 Instrukcja obsługi silnika (patrz Ilustracja 11-(5)) 

 Lista części zamiennych silnika (patrz Ilustracja 11-(6)) 

 Zamienna uszczelka silnika (patrz Ilustracja 11-(7)) 

 Wąż spustu oleju (patrz Ilustracja 11-(8)) 

 Śruba pierścieniowa odciążająca 

 

 

Ilustracja 11: Dostarczane dokumenty / osprzęt 
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1.2 Symbole bezpieczeństwa 

Symbol bezpieczeństwa ostrzega przed grożącym 
niebezpieczeństwem.  

 

Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem 

Ten symbol ostrzegawczy znajduje się przed opisami 
czynności, z którymi wiążą się zagrożenia. 

 

Ostrzeżenie przed wybuchowymi substancjami 

Ten symbol ostrzegawczy znajduje się przed opisami 
czynności, z którymi wiąże się zagrożenie wybuchowe, 
mogące mieć skutek śmiertelny. 

 

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym 

Ten symbol ostrzegawczy znajduje się przed opisami 
czynności, z którymi wiąże się zagrożenie porażenia prądem 
elektrycznym, mogące mieć skutek śmiertelny. 

 

Ostrzeżenie przed trującymi substancjami 

Ten symbol ostrzegawczy znajduje się przed opisami 
czynności, z którymi wiąże się zagrożenie zatruciem, 
mogące mieć skutek śmiertelny. 

 

Ostrzeżenie przed substancjami niebezpiecznymi dla 
środowiska naturalnego 

Ten symbol ostrzegawczy znajduje się przed opisami 
czynności, z którymi wiąże się zagrożenie dla środowiska 
naturalnego, mogące mieć katastrofalne następstwa. 

 

Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami 

Ten symbol ostrzegawczy znajduje się przed opisami 
czynności, z którymi wiąże się niebezpieczeństwo 
poparzenia, mogące mieć długotrwałe następstwa. 
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2 Ogólne przepisy bezpieczeństwa 

W tym rozdziale zawarto podstawowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa eksploatacji agregatu prądotwórczego. 

Każda osoba zajmująca się obsługą agregatu 
prądotwórczego lub pracująca przy nim musi przeczytać 
niniejszy rozdział i postępować zgodnie z zawartymi w nim 
instrukcjami. 

 

2.1 Ważna wskazówka dotycząca 
bezpieczeństwa 

Agregaty prądotwórcze ENDRESS są przeznaczone do 
zasilania urządzeń elektrycznych o określonych 
wymaganiach dotyczących mocy. Zastosowanie do innego 
celu może prowadzić do wypadków i obrażeń ciała u 
operatora, uszkodzenia agregatu oraz innych szkód 
rzeczowych. 

Unikniecie większości wypadków powodujących obrażenia 
ciała lub szkody materialne jest możliwe pod warunkiem 
przestrzegania wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi 
oraz wszystkich instrukcji umieszczonych na agregacie 
prądotwórczym. 

Wszelkie modyfikacje urządzenia są absolutnie zabronione. 
Modyfikacje urządzenia mogą prowadzić do jego 
uszkodzenia lub do uszkodzenia podłączonych odbiorników. 
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OSTRZEŻENIE! 

Zabrania się w szczególności takich zachowań jak: 

 użytkowanie w otoczeniu, w którym występuje 
zagrożenie wybuchem, 

 użytkowanie w otoczeniu, w którym występuje 
zagrożenie pożarem, 

 użytkowanie w zamkniętych pomieszczeniach, 

 użytkowanie w stanie złożonym w pojeździe, 

 użytkowanie bez niezbędnych dodatkowych urządzeń 
bezpieczeństwa, 

 użytkowanie w istniejących sieciach elektrycznych, 

 tankowanie rozgrzanego urządzenia, 

 tankowanie podczas pracy, 

 czyszczenie myjkami wysokociśnieniowymi lub gaszenie 
gaśnicami, 

 usuwanie urządzeń zabezpieczających, 

 nieprawidłowe zabudowy na pojeździe, 

 nieprzestrzeganie okresów konserwacji, 

 zaniechanie przeprowadzania pomiarów i kontroli 
wymaganych w celu wczesnego wykrywania usterek, 

 zaniechanie wymiany części eksploatacyjnych, 

 wykonywanie czynności kontrolnych i napraw 
niezgodnie z podaną instrukcją, 

 nieprawidłowe wykonywanie czynności kontrolnych i 
napraw, 

 użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. 

 
 

2.2 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Agregat prądotwórczy jest zapasowym źródłem prądu 
przeznaczonym do zasilania elektrycznego rozdzielni 
mobilnych. 

Agregat prądotwórczy może pracować wyłącznie w 
granicach podanych wartości napięcia, mocy i nominalnej 
prędkości obrotowej (patrz tabliczka znamionowa). 

Nie należy podłączać agregatu prądotwórczego do innych 
systemów rozdzielania energii (np. publicznego źródła 
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zasilania) ani systemów wytwarzania energii (np. innych 
agregatów prądotwórczych). 

Urządzenia nie należy użytkować w otoczeniu zagrożonym 
wybuchem. 

Urządzenia nie należy użytkować w otoczeniu zagrożonym 
pożarem. 

Agregat prądotwórczy należy użytkować zgodnie z 
wytycznymi podanymi w dokumentacji technicznej. 

Każde zastosowanie agregatu prądotwórczego niezgodne z 
przeznaczeniem lub wykonywanie czynności, które nie 
zostały opisane w niniejszej instrukcji, będą uznawane za 
błędne użytkowanie wykraczające poza ustawowe granice 
odpowiedzialności producenta. 

 

2.2.1 Przewidywane niewłaściwe użycie lub 
nieprawidłowa obsługa 

W przypadku stwierdzenia przewidywalnego błędnego 
użytkowania lub nieprawidłowej obsługi agregatu 
prądotwórczego nastąpi utrata ważności deklaracji 
zgodności WE, a tym samym – zezwolenia na użytkowanie. 

Przewidywalne niewłaściwe użycie lub nieprawidłowa 
obsługa to: 

 użytkowanie w otoczeniu, w którym występuje 
zagrożenie wybuchem, 

 użytkowanie w otoczeniu, w którym występuje 
zagrożenie pożarem, 

 użytkowanie w zamkniętych pomieszczeniach, 

 użytkowanie bez niezbędnych dodatkowych urządzeń 
bezpieczeństwa, 

 użytkowanie w istniejących sieciach elektrycznych, 

 tankowanie rozgrzanego urządzenia, 

 tankowanie podczas pracy, 

 czyszczenie myjkami wysokociśnieniowymi lub gaszenie 
gaśnicami, 

 usuwanie urządzeń zabezpieczających, 

 nieprzestrzeganie okresów konserwacji, 

 zaniechanie przeprowadzania pomiarów i kontroli 
wymaganych w celu wczesnego wykrywania usterek, 
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 zaniechanie wymiany części eksploatacyjnych, 

 wykonywanie czynności kontrolnych i napraw niezgodnie 
z podaną instrukcją, 

 nieprawidłowe wykonywanie czynności kontrolnych i 
napraw, 

 użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. 
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2.2.2 Inne zagrożenia 

Możliwość wystąpienia innych niebezpieczeństw 
sprawdzono z zastosowaniem analizy zagrożeń przed 
przystąpieniem do fazy konstruowania i planowania 
produkcji agregatu prądotwórczego ESE 608 DHG ES DI 
DUPLEX. 

W czasie całego okresu eksploatacji agregatu 
prądotwórczego ESE 608 DHG ES DI DUPLEX mogą wystąpić 
inne zagrożenia, których nie da się uniknąć w fazie 
konstrukcji urządzenia: 

 niebezpieczeństwo wypadku ze skutkiem śmiertelnym, 

 niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała, 

 zagrożenie dla środowiska naturalnego, 

 uszkodzenia agregatu prądotwórczego, 

 inne szkody materialne, 

 zmniejszenie mocy i sprawności. 
 

Wymienionych pozostałych zagrożeń można uniknąć 
poprzez zastosowanie w praktyce i przestrzeganie 
następujących wytycznych: 

 specjalne wskazówki ostrzegawcze zamieszczone na 
agregacie prądotwórczym, 

 ogólne wskazówki bezpieczeństwa zawarte w niniejszej 
instrukcji, 

 specjalne wskazówki ostrzegawcze zawarte w niniejszej 
instrukcji. 

 

Zagrożenie wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym może 
powstać w następujących przypadkach: 

 nieprawidłowe zastosowanie, 

 nieprawidłowa obsługa, 

 brakujące urządzenia ochronne, 

 niesprawne lub uszkodzone elementy elektryczne, 

 opary paliwa, 

 spaliny silnika, 
 

Zagrożenie odniesieniem obrażeń osób obsługujących 
agregat prądotwórczy może powstać w następujących 
przypadkach: 

 nieprawidłowa obsługa, 

Niebezpieczeństwo 
wypadku ze skutkiem 

śmiertelnym 

Niebezpieczeństwo 
odniesienia obrażeń ciała 
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 transport, 

 gorące części. 
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Zagrożenie dla środowiska naturalnego może powstać w 
następujących przypadkach: 

 nieprawidłowa obsługa, 

 uwolnienie się materiałów eksploatacyjnych (paliwa, 
smarów, oleju silnikowego itp.), 

 wydzielanie się spalin, 

 emisja hałasu, 

 zagrożenie pożarowe. 
 

Szkody materialne w agregacie prądotwórczym mogą 
powstawać w następujących przypadkach: 

 nieprawidłowa obsługa, 

 przeciążenie, 

 przegrzanie, 

 zbyt niski / wysoki poziom oleju w silniku, 

 nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących użytkowania i 
konserwacji, 

 stosowanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, 

 stosowanie niewłaściwych podnośników. 
 

Pozostałe szkody materialne w obszarze użytkowania 
agregatu prądotwórczego mogą powstawać w następujących 
przypadkach: 

 nieprawidłowa obsługa, 

 zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie. 
 

Ograniczenia mocy lub sprawności w agregacie 
prądotwórczym mogą powstawać w następujących 
przypadkach: 

 nieprawidłowa obsługa, 

 nieprawidłowa konserwacja lub naprawa, 

 stosowanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, 

 użytkowanie powyżej 100 m nad poziomem morza, 

 temperatura otoczenia powyżej 27°C, 

 zbyt duży rozmiar sieci rozdzielczej. 
 

Zagrożenie dla środowiska 
naturalnego 

Uszkodzenia agregatu 
prądotwórczego 

Inne szkody materialne 

Ograniczenia mocy i 
sprawności 
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2.3 Operatorze – kwalifikacje i obowiązki 

Wszelkie prace przy agregacie prądotwórczym należy 
powierzać wyłącznie upoważnionym pracownikom. 

Upoważniony operator musi: 

 mieć ukończony 18 rok życia, 

 posiadać przeszkolenie oraz praktyczne umiejętności w 
zakresie pierwszej pomocy, 

 znać przepisy o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom 
i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy agregatu 
prądotwórczego, 

 przeczytać rozdział „Ogólne przepisy bezpieczeństwa”, 

 rozumieć treść rozdziału „Ogólne przepisy 
bezpieczeństwa”, 

 potrafić zastosować treść rozdziału „Ogólne przepisy 
bezpieczeństwa”, 

 posiadać przeszkolenie w zakresie sposobów 
zachowania w przypadku awarii, 

 dysponować odpowiednimi zdolnościami 
psychomotorycznymi, koniecznymi do wykonywania 
powierzonych obowiązków służbowych dotyczących 
agregatu prądotwórczego, 

 posiadać przeszkolenie w zakresie obsługi agregatu 
prądotwórczego odpowiednie do swojego zakresu 
obowiązków, zadań i czynności służbowych, 

 posiadać znajomość oraz umiejętność zastosowania 
treści dokumentacji technicznej odpowiednią do swojego 
zakresu obowiązków, zadań i czynności służbowych. 

 

2.4 Osobiste wyposażenie ochronne 

Do wszystkich prac opisanych w niniejszej instrukcji należy 
zakładać następujące osobiste wyposażenie ochronne: 

 nauszniki, 

 rękawice ochronne, 

 obuwie ochronne. 
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2.5 Obszary zagrożenia i stanowiska pracy 

Obszary zagrożenia i stanowiskach pracy (obszary robocze) 
przy agregacie prądotwórczym ustala się na podstawie 
wykonywanych czynności w obrębie poszczególnych etapów 
użytkowania: 

Etap użytkowania Czynność Obszar zagrożenia Obszar roboczy 

Transport w pojeździe zasięg 1,0 m brak 

wykonywany przez 
operatora 

zasięg 1,0 m 

Eksploatacja ustawianie 

użytkowanie zasięg 5,0 m 

tankowanie zasięg 2,0 m 

Kontrole i 
konserwacja 

czyszczenie zasięg 1,0 m 

unieruchomienie 

konserwacja 

Tab. 2.1: Obszary zagrożenia i stanowiska pracy agregatu 

prądotwórczego 
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2.6 Oznaczenia na agregacie 
prądotwórczym 

Następujące oznaczenia należy umieścić na agregacie 
prądotwórczym i utrzymywać je w stanie czytelnym: 

 

 

 

Ilustracja 21: Oznaczenia na agregacie prądotwórczym 
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Numer Symbol Oznaczenie 

 

 

1 

 

Wskazówka Emisja 
hałasu 

 

2  

Wskazówka 

Przedłużanie przewodów 

 

3 

 

Wyrównanie potencjałów 
(uziemienie w przypadku 

wyłącznika 
różnicowoprądowego) 

 

 

4 

 

Wskazówka Konieczność 
zaznajomienia się z 
instrukcją obsługi 

 

5 

 

Tabliczka znamionowa 

Agregat prądotwórczy 

 

6 

 

Wskazówka 

 Gorąca powierzchnia 

 

 

7 

 

Wskazówka Paliwo 

 

8 

 

 

Wskazówka  

Zabronione korzystanie z 
otwartego ognia 

 

9 

 

Wskazówka 

 Gorąca powierzchnia 

 

10 

 

Wskazówka Paliwo 
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Tab. 2.2: Oznaczenia na agregacie prądotwórczym 
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2.7 Ogólne wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa 

W agregacie prądotwórczym nie należy przeprowadzać 
żadnych przeróbek konstrukcyjnych. 

Nominalna prędkość obrotowa silnika została ustawiona 
fabrycznie i nie należy jej zmieniać. 

Osłony gniazd muszą być kompletne i sprawne. 

Oznakowanie agregatu prądotwórczego musi być kompletne 
i czytelne. 

Przed każdym zastosowaniem / użytkowaniem i po należy 
sprawdzić bezpieczeństwo pracy i sprawność działania. 

Agregat prądotwórczy można użytkować wyłącznie na 
wolnym powietrzu i przy wystarczającej wentylacji. 

W obszarze zagrożenia przy agregacie prądotwórczym nie 
można używać otwartego ognia ani żadnych urządzeń 
wytwarzających iskry. 

Agregat prądotwórczy w czasie użytkowania należy chronić 
przed wilgocią i opadami (deszczu, śniegu). 

Agregat prądotwórczy w czasie użytkowania należy chronić 
przed zabrudzeniami i ciałami obcymi. 

Upoważniony operator jest odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo pracy agregatu prądotwórczego. 

Upoważniony operator jest odpowiedzialny za zapewnienie 
ochrony przed użytkowaniem przez niepowołane osoby. 

Upoważniony operator jest zobowiązany do stosowania się 
do aktualnych przepisów o zapobieganiu wypadkom. 

Upoważniony operator jest zobowiązany do stosowania się 
do aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy 
przekazywanych przez przełożonych lub uprawnionych 
pracowników. 

Upoważniony operator jest zobowiązany do noszenia 
własnego osobistego wyposażenia ochronnego. 

W obszarze zagrożenia agregatu prądotwórczego może 
znajdować się wyłącznie upoważniony operator. 
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W obszarze zagrożenia agregatu prądotwórczego 
obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

W obszarze zagrożenia agregatu prądotwórczego należy 
bezwzględnie unikać otwartego ognia. 

Spożywanie alkoholu, narkotyków, leków lub innych środków 
wpływających na sprawność psychomotoryczną jest 
zabronione. 

Upoważniony operator musi orientować się w działaniu 
elementów agregatu prądotwórczego i umieć z nich 
korzystać. 

 

Agregat prądotwórczy można transportować tylko wtedy, gdy 
jest zimny. 

Agregat prądotwórczy może być przewożony w pojeździe 
pod warunkiem odpowiedniego ustawienia i zamocowania 

Agregat prądotwórczy można podnosić wyłącznie za ucha 
podnośne. 

 

Agregat prądotwórczy należy ustawić na dostatecznie 
stabilnym podłożu. 

Agregat prądotwórczy należy ustawić na płaskim podłożu. 

 

Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić 
bezpieczeństwo instalacji elektrycznej. 

Urządzenie nie może być zakryte. 

Dopływ powietrza nie może być utrudniony ani blokowany. 

Nie należy stosować środków wspomagających rozruch. 

Podczas uruchamiania urządzenia odbiorniki prądu nie 
mogą być podłączone. 

W okablowaniu należy stosować wyłącznie sprawdzone i 
dopuszczone do użytku kable. 

Transport 

Ustawienie 

Wytwarzanie prądu 
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Nie łączyć przewodów neutralnych, przewodów 
wyrównywania potencjału oraz elementów urządzeń 
(izolacja). 

Odbierana łączna moc nie może przekraczać maksymalnej 
nominalnej mocy agregatu prądotwórczego. 

Agregatu prądotwórczego nie można użytkować bez tłumika. 

Agregatu prądotwórczego nie należy użytkować bez filtra 
powietrza ani przy otwartej osłonie filtra powietrza. 

Agregat prądotwórczy można użytkować wyłącznie z 
zamkniętą pokrywą silnika. 

 

Nie należy tankować agregatu prądotwórczego do jego 
własnego zbiornika podczas pracy. 

Nie należy tankować gorącego agregatu prądotwórczego. 

Do tankowania używać lejków. 

Podczas tankowania nie napełniać zbiornika do górnej 
krawędzi króćca, aby uniknąć przelania. 

 

Nie należy czyścić agregatu prądotwórczego, gdy jest 
uruchomiony. 

Nie należy czyścić agregatu prądotwórczego, gdy jest on 
jeszcze gorący. 

 

Tankowanie 

Czyszczenie 
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Operator może wykonywać wyłącznie czynności 
konserwacyjne i naprawy opisane w tej instrukcji obsługi. 

Wszelkie inne prace związane z konserwacją lub naprawą 
należy powierzać specjalnie przeszkolonym pracownikom. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z konserwacją lub 
naprawą należy odłączyć akumulator rozruchowy. 

Należy przestrzegać okresów konserwacji podanych w 
niniejszej instrukcji. 

Nie należy konserwować agregatu prądotwórczego, gdy jest 
uruchomiony. 

Nie należy konserwować agregatu prądotwórczego, gdy jest 
on jeszcze gorący. 

Gdy zakładana przerwa w pracy agregatu prądotwórczego 
będzie dłuższa niż 1 rok, urządzenie należy unieruchomić 
(patrz 6.5). 

Agregat prądotwórczy należy przechowywać w suchym i 
zamkniętym pomieszczeniu. 

 

Jeden egzemplarz instrukcji obsługi musi znajdować się przy 
agregacie prądotwórczym. 

________________________________________________ 

Instrukcja obsługi producenta silnika (patrz Ilustracja 11-(5)) 
stanowi integralną część niniejszej instrukcji. 

________________________________________________ 

Konserwacja i naprawa 

Zatrzymanie 

Dokumentacja 
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Notatki  
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3 Opis agregatu prądotwórczego ESE 608 DHG ES 
DI DUPLEX 

3.1 Strona obsługi / silnika 

 

Ilustracja 31: Elementy składowe strony obsługi i strony silnika 

 

1 Silnik  5 Zaślepka zewnętrznego zbiornika paliwa 

2 Korek zbiornika  6 Dopływ powietrza do silnika (nie 
zasłaniać) 

3 Rozrusznik ręczny  7 Klapa silnika dolna 

4 Poziom oleju    
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3.2 Strona tylna / generatora 

 

Ilustracja 32: Komponenty panelu sterowania 

 

1 Klapa silnika  3 Dopływ / odpływ powietrza (nie 
zasłaniać) 

2 Wydech  4 Uchwyty 
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3.3 Panel sterowania 

 

Ilustracja 33: Komponenty panelu sterowania 

 

1 Przełącznik bezpiecznika (pod okienkiem 
ochronnym) 

 5 Kontrolka ciśnienia oleju 

2 Przełącznik START/STOP  6 Kontrolka akumulatora 

3 Licznik roboczogodzin  7 Wyrównanie potencjałów (uziemienie w 
przypadku wyłącznika 
różnicowoprądowego) 

4 Gniazdo CEE  8 Gniazda ze stykiem ochronnym 
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3.4 Funkcja i sposób działania 

Funkcja i sposób działania 

Prądnica synchroniczna jest na stałe połączona z silnikiem 
napędowym. Agregat jest wbudowany w stabilnej ramie oraz 
ułożyskowany w sposób elastyczny i pozbawiony drgań 
przez elementy wahliwe.  

Odbiór mocy następuje poprzez odporne na zachlapanie 
gniazda ze stykiem ochronnym i CEE o napięciu 230 V lub 
400 V / 50 Hz. 

Agregat prądotwórczy, jako urządzenie mobilne, jest 
przystosowany do zasilania jednego lub wielu odbiorników 
(izolacja zgodna z VDE 100, część 551). Przewód ochronny 
z wtyczką ze stykiem ochronnym przejmuje funkcję 
wyrównania potencjałów. 
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Notatki: 
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4  Eksploatacja agregatu ESE 608 DHG ES DI 
DUPLEX 

W tym rozdziale przedstawiono opis pracy agregatu 
prądotwórczego. 

 

4.1 Transport 

Poniżej opisano sposób transportu agregatu 
prądotwórczego. 

Wymagane jest spełnienie następujących warunków: 

 agregat jest wyłączony, 

 agregat jest schłodzony, 

 urządzenie tankujące jest odłączone, 

 wąż do odprowadzania spalin jest niepodłączony. 

 

 

OSTRZEŻENIE! 

Wyślizgnięcie się lub wypadnięcie z rąk urządzenia 
może spowodować obrażenia rąk i nóg. 

 Uwzględnić masę wynoszącą ok. 160 kg. 

 Urządzenie musi być przenoszone przez przynajmniej 
tyle osób, ile jest uchwytów. 

 Urządzenie podnosić / opuszczać równomiernie. 

 Iść powoli. 

 Urządzenie transportować za pomocą dźwigu tylko z 
wykorzystaniem śruby pierścieniowej. 

 Nie podnosić urządzenia widłami od spodu. 
 

 

      Jedna osoba na każdy uchwyt 

1. Rozłożyć uchwyty. 

2. Podnieść równo urządzenie. 

3. Przenieść urządzenie do miejsca eksploatacji. 

4. Opuścić równo urządzenie. 

 
 

Warunki 

Przenoszenie urządzenia 
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5. Złożyć uchwyty. 

 Urządzenie przeniesione do miejsca eksploatacji. 

 Ilustracja 41: Śruba pierścieniowa odciążająca 

 

1. Przykręcić odciążającą śrubę pierścieniową / sprawdzić 
jej pewne zamocowanie. 

2. Haki dźwigu zaczepić na uchach agregatu 
prądotwórczego. 

3. Przetransportować urządzenie za pomocą dźwigu do 
miejsca eksploatacji. 

4. Powoli opuścić urządzenie i zdjąć haki. Sprawdzić, czy 
podłoże jest odpowiednie i równe. 

 

 Urządzenie przetransportowane do miejsca eksploatacji. 

 

Transport urządzenia za 
pomocą dźwigu 
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4.2 Tankowanie 

Poniżej opisano sposób tankowania agregatu 
prądotwórczego. 

Wymagane jest spełnienie następujących warunków: 

 urządzenie jest wyłączone, 

 urządzenie jest schłodzone, 

 zapewniono prawidłowe doprowadzenie i odprowadzenie 
powietrza. 

 

 

OSTRZEŻENIE! 

Wyciekający olej silnikowy lub olej napędowy może się 
zapalić 

 Unikać wycieków oleju silnikowego lub oleju 
napędowego. 

 Urządzenie musi być wyłączone, 

 Urządzenie musi być schłodzone. 

 Unikać źródeł otwartego ognia i iskier. 
 

 

OSTRZEŻENIE! 

Wyciekający olej napędowy powoduje zanieczyszczenie 
ziemi i wód gruntowych. 

 Nie napełniać zbiornika paliwa do maksymalnego 
poziomu. 

 Używać lejka do wlewania. 
 

 

OSTRZEŻENIE! 

Nieprawidłowe paliwo powoduje uszkodzenie silnika. 

 Tankować wyłącznie olej napędowy 

      (dokładna specyfikacja – patrz instrukcja obsługi silnika). 
 

Sposób tankowania agregatu prądotwórczego: 

1. Otworzyć zamknięcie zbiornika. 

2. Używać lejka do wlewania. 

3. Wlać olej napędowy. 

4. Wyjąć lejek. 

5. Zamknąć korek zbiornika. 

Warunki 

Tankowanie urządzenia 
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 Urządzenie jest zatankowane. 

 

Ilustracja 42: Zewnętrzne tankowanie 

 

 

Maksymalna dozwolona wysokość ssania wynosi 1 m. 

1. Zdjąć zaślepkę (patrz Ilustracja 42-(2)). 

2. Przyłączyć wąż zewnętrznego zbiornika paliwa z 
szybkozłączką LP-006 (patrz Ilustracja 42-(1)). do złącza 
(patrz Ilustracja 42-(1)). 

 Zewnętrzne tankowanie zostało aktywowane. 
 

W razie czasu pracy przekraczającego 3 h bez tankowania 
należy wykorzystać zewnętrzny zbiornik paliwa. 

 

System tankowania zewnętrznego jest automatycznie 
aktywowany po przyłączeniu zewnętrznego zbiornika paliwa.  

Tłoczenie paliwa odbywa się przy 1/3–1/2 całkowitej 
objętości zbiornika. 

Przepełnianie zbiornika w wyniku uszkodzenia obwodu 
pompy jest zatrzymywane przez 2. obwód – awaryjny.  Ten 
obwód jest uruchamiany po napełnieniu 2/3 zbiornika 

 

 

Tankowanie urządzenia z 
zewnątrz 

Wskazówka 

Uwaga 

Uwaga: 
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4.3 Uruchamianie 

 

Wymagane jest spełnienie następujących warunków: 

 sprawdzone bezpieczeństwo elektryczne (patrz 7.3), 

 napełniony zbiornik paliwa,  

 wystarczający poziom oleju silnikowego (patrz instrukcja 
obsługi i konserwacji silnika (patrz Ilustracja 11-(5)), 

 zapewniono prawidłowe doprowadzenie i odprowadzenie 
powietrza, 

 wyłączone lub odłączone odbiorniki. 
 

 

OSTRZEŻENIE! 

Materiały eksploatacyjne mogą się zapalić 

 Unikać wycieków oleju silnikowego i oleju napędowego. 

 Nie używać środków wspomagających rozruch. 

 Unikać źródeł otwartego ognia i iskier. 

 

 

OSTRZEŻENIE! 

Spaliny mogą powodować duszności prowadzące 
nawet do śmierci. 

 Należy zapewnić dostateczną wentylację. 

 Urządzenie użytkować wyłącznie na otwartym 
powietrzu. 

 

 

OSTRZEŻENIE! 

Gorące części urządzenia mogą spowodować zapalenie 
łatwopalnych i wybuchowych substancji. 

 Unikać obecności łatwopalnych substancji w miejscu 
użytkowania. 

 Unikać obecności wybuchowych substancji w miejscu 
użytkowania. 

 

 

OSTRZEŻENIE! 

Wysoka temperatura lub wilgoć powodują zniszczenie 
urządzenia. 

Warunki 
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 Unikać przegrzania (dostateczna wentylacja). 

 Unikać wilgoci. 
 

 

 

Poniżej opisano sposób rozruchu silnika: 

 
Ilustracja 43: Rozruch ręczny 

 

1. Ustawić przełącznik START-STOP (Ilustracja 43-(2)) w 
położeniu „RUN”. 

2. Uruchomić silnik przez pociągnięcie za uchwyt 
rozrusznika (Ilustracja 43-(1)). 

Przytrzymać nogą ramę urządzenia, by w ten sposób ułatwić 
zaciągnięcie. 

 Nastąpi rozruch silnika. 

 

Odbiorniki elektryczne można podłączać lub włączać po 
fazie nagrzewania trwającej około 1 minuty. 

 

1. Ustawić przełącznik START-STOP (Ilustracja 43-(2)) w 
położeniu „START”. 

Rozrusznik należy uruchomić tylko na chwilę (maks. 5–10 s). 
Nigdy nie uruchamiać ani nie eksploatować silnika przy 
odłączonym akumulatorze. 

 Nastąpi rozruch silnika. 

2. Zwolnić przełącznik START-STOP. 

Uruchamianie silnika 

Rozruch ręczny 

WSKAZÓWKA 

WSKAZÓWKA 

ROZRUCH 
ELEKTRYCZNY 

Wskazówka 
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 Po zakończeniu tej fazy silnik zostaje uruchomiony. 

 

Odbiorniki elektryczne można podłączać lub włączać po 
fazie nagrzewania trwającej około 1 minuty. 

WSKAZÓWKA 



 
 

 

 

42   Stan: Luty 2013 

4.4 Podłączanie odbiorników 

Poniżej opisano sposób podłączania odbiorników do 
agregatu prądotwórczego. 

Wymagane jest spełnienie następujących warunków: 

 uruchomiony agregat prądotwórczy, 

 wyłączony odbiornik. 
 

 

OSTRZEŻENIE! 

Porażenia prądem mogą powodować obrażenia, a nawet 
śmierć. 

 Nie uziemiać agregatu prądotwórczego. 

 Przewodu ochronnego nie łączyć z istniejącym 
przewodem wyrównania potencjałów. 

 Agregatu prądotwórczego nie podłączać do istniejącej 
instalacji elektrycznej. 

 

Podłączenie odbiorników możliwe jest za pomocą wtyczek 
ze stykiem ochronnym (patrz Ilustracja 33-(7)) lub wtyczek CEE 
(patrz Ilustracja 33-(5)). Sprawdzić, czy moc agregatu 
prądotwórczego jest wystarczająca. 

Warunki 

Podłączanie odbiorników 
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4.5 Opcje specjalne 

 

4.5.1 Moduł sterowania zdalnego (FireCAN) 

W celu uruchomienia modułu zdalnego sterowania 
agregatem prądotwórczym wykonaj następujące czynności. 

Wymagane jest spełnienie następujących warunków: 

 agregat prądotwórczy gotowy do pracy. 

 

Moduł sterowania zdalnego podłączyć w następujący 
sposób (za pomocą gniazda CAN): 

 

Ilustracja 44: Moduł sterowania zdalnego z gniazdem CAN 

 

Moduł sterowania zdalnego umożliwia także ładowanie 
akumulatora. 

1. Włożyć wtyczkę przewodu łączącego stanowisko obsługi 
modułu sterowania zdalnego z agregatem 
prądotwórczym do gniazda sterowania zdalnego i 
zablokować przez obrót w prawo.  

 Moduł sterowania zdalnego jest gotowy do pracy. 

 

Warunki 

Podłączanie modułu 
sterowania zdalnego 

Wskazówka 
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Moduł sterowania zdalnego rozłączyć w następujący 
sposób: 

1. Odblokować i odłączyć wtyczkę przewodu łączącego 
stanowisko obsługi modułu sterowania zdalnego z 
agregatem prądotwórczym. 

2. Przykręcić zaślepkę do gniazda sterowania zdalnego, 
jeśli jest dostępna. 

 Moduł sterowania zdalnego jest rozłączony. 

 

4.5.2 Wyłącznik różnicowoprądowy 

Opcjonalny wyłącznik różnicowoprądowy może zostać 
zamontowany wyłącznie fabrycznie. 

Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) służy do 
zabezpieczenia przed niebezpiecznymi napięciami według 
DIN VDE 0100-551. 

1. Zacisk uziemienia agregatu musi być połączony ze 
sztycą uziemienia przewodem (zielono-żółtym) o 
przekroju min. 16 mm². Sztyca musi być wbita w grunt. 
Budowlana Izba Rzemieślnicza BG Bau zaleca wartość 
oporu uziemiającego ≤50 Ω (szczegóły w BGI 867). 

2. Zamiennie zastosować można odpowiednie uziemienie 
wg VDE 0100-540 (np. główny przewód uziemiający 
budynku). 

 

 

OSTRZEŻENIE! 

Agregat prądotwórczy musi być uziemiony. 

 W tym wyjątkowym wypadku należy uziemić urządzenie! 
Powyższe inaczej sformułowane wskazówki 
bezpieczeństwa w wypadku tego wyposażenia 
specjalnego nie są obowiązujące. 

 

1. Skuteczność zabezpieczeń powinna być kontrolowana 
co najmniej raz w miesiącu przez elektryka; w przypadku 
zapewnienia odpowiednich urządzeń pomiarowych i 
kontrolnych sprawdzenie takie może być także 
przeprowadzane przez odpowiednio przeszkoloną osobę 
pracującą pod nadzorem wykwalifikowanego elektryka. 

Rozłączanie modułu 
sterowania zdalnego 

Warunki uziemienia: 

Uwaga: 
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2. Dodatkowo codziennie użytkownik ma obowiązek 
sprawdzenia prawidłowości działania elementu 
mechanicznego wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) 
(patrz Ilustracja 44-(10)) przez naciśnięcie przycisku 
kontrolnego. 

 
Ilustracja 44: Wyłącznik różnicowoprądowy 

 

1. Agregat prądotwórczy musi być uruchomiony. 

2. Ustawić wyłącznik różnicowoprądowy (patrzIlustracja 44-(20)) 

w poz. 1. 

3. Uruchomić przełącznik kontrolny (patrz Ilustracja 44-(10)). 

 Położenie przełącznika (patrz Ilustracja 44-(20)) wskazuje 
wynik: 

Symbol Znaczenie 

Poz. I Wyłącznik nie zadziałał. Wyłącznik różnicowoprądowy 
uszkodzony. 

Poz. 0 Wyłącznik zadziałał. Wyłącznik różnicowoprądowy 
działa prawidłowo. 

Tab. 4.1: Kontrola wyłącznika różnicowoprądowego 

 Urządzenie zostało sprawdzone z uwzględnieniem 
normy DIN VDE 0100-551. 

 

 

 

 

Sprawdzenie wyłącznika 
różnicowoprądowego: 
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5 Stan roboczy wyświetlacza 
wielofunkcyjnego E-MCS 4.0 

Po przestawieniu przełącznika START/STOP w położenie 
„RUN” na około 2 sekundy kontrolnie zapalają się wszystkie 
diody LED. Następnie na około 30 sekund włączane jest 
normalne podświetlenie robocze. Jeśli w tym czasie silnik nie 
zostanie uruchomiony, wyświetlacz E-MCS 4.0 przełącza się 
na tryb oszczędzania energii i wskazanie gaśnie. By 
ponownie móc przywrócić stan roboczy wyświetlacza E-MCS 
4.0, najpierw ponownie przestawić START/STOP w 
położenie „OFF”. Intensywność wyświetlania zależy od 
jasności otoczenia. 

 

Ilustracja 55: Wyświetlacz wielofunkcyjny 

 

To wskazanie (patrz Ilustracja 55-(1)) jest aktywne przy 
pracującym urządzeniu lub przez 3 sekundy po 
przestawieniu przełącznika START-STOP w położenie 
pracy. 
 

(patrz Ilustracja 55-(16)) nieaktywne. 

 
 

Licznik roboczogodzin: 

Temperatura otoczenia: 

Ciśnienie oleju: 
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Zapalenie się tego wskazania (patrz Ilustracja 55-(15)) na 
czerwono przy pracującym urządzeniu oznacza, że ciśnienie 
oleju jest za niskie i urządzenie zostanie automatycznie 
wyłączone. 
 

(patrz Ilustracja 55-(14)) nieaktywne. 

 

(patrz Ilustracja 55-(13)) nieaktywne. 

 

Zapalenie się tego wskazania (patrz Ilustracja 55-(12)) na 
czerwono oznacza, że doszło do awarii ładowania. 
 

Zapalenie się tego wskazania (patrz Ilustracja 55-(9)) na żółto 
lub czerwono oznacza, że doszło do usterki izolacji.  

(Aktywne tylko w przypadku zamówionej kontroli izolacji!). 

Zapalenie się tego wskazania (patrz Ilustracja 55-(10)) na zielono 
w czasie kontroli przewodu ochronnego oznacza, że 
przewody ochronne podłączonych urządzeń są prawidłowe. 
Wskazanie nie zapala się, jeśli nie jest zapewnione działanie 
przewodów ochronnych. 
 

W tym urządzeniu nie ma elektrycznego czujnika poziomu 
paliwa. 
 

Zapalenie się tego wskazania (patrz Ilustracja 55-(8)) na zielono 
oznacza, że częstotliwość znajduje się w prawidłowym 
zakresie (47,5–52,5 Hz). 
Zapalenie się wskazania na czerwono przy „high” oznacza, 
że częstotliwość jest za wysoka. Zapalenie się wskazania na 
czerwono przy „low” oznacza, że częstotliwość jest za niska. 
 

Każda faza od L1 do L3 (patrz Ilustracja 55-(18)) wyświetlana 
jest oddzielnie: 
 

Napięcie (U) (patrz Ilustracja 55-(17)): 
Napięcie jest prawidłowe, gdy pole zapali się na zielono. 
Zapalenie się na czerwono wskazania przy „high” lub „low” 

oznacza, że napięcie jest za wysokie lub za niskie. 
 

Obciążenie (P) (patrz Ilustracja 55-(18)): 
Przy obciążeniu 3-fazowym stopień wykorzystania 
urządzenia wyświetla się w krokach co 10%. 10–80% 
zielony, 80–100% żółty i 100–110% czerwony. 
 

Gdy przy obciążeniu 1-fazowym (obciążeniu 
asymetrycznym) wyświetli się czerwone wskazanie, 
obciążenie należy rozłożyć równomiernie na 3 dostępne fazy 
 
Obciążenie (P∑) (patrz ilustracja 4-5-(7)) 

Przy obciążeniu 1- i 3-fazowym wyświetla się łączne 
obciążenie agregatu prądotwórczego w krokach co 10%. 10–

80% zielony, 80–100% żółty i 100–110% czerwony.  

Temperatura silnika: 

Temperatura paliwa: 

Kontrolka ładowania 
akumulatora: 

Kontrola izolacji: 

Sprawdzanie przewodu 
ochronnego: 

Poziom paliwa w 
zbiorniku: 

Częstotliwość: 

Fazy L1–L2–L3: 

Wskazanie obciążenia 
względnego: 
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5.1.1 Kontrola izolacji z wyłączeniem 

Wymagane jest spełnienie następujących warunków: 

 uruchomiony agregat prądotwórczy. 
 

1. Wyłączyć odbiornik. 

2. Przełączniki bezpieczników muszą znajdować się w 
położeniu 1. 

3. Nacisnąć przycisk testowy.  

 Symbol na wyświetlaczu (patrz Ilustracja 5-(8)) i położenie 
przełącznika bezpiecznika wskazują wynik testu: 

Symbol Wynik Znaczenie 

Świecąca 
czerwona 
kontrolka 

Przełącznik bezpiecznika przełącza się 
w położenie 0 i następuje wyłączenie 

agregatu prądotwórczego 
Wynik kontroli izolacji jest pozytywny 

Zgaszona 
czerwona 
kontrolka 

Przełącznik bezpiecznika pozostaje w 
położeniu 1 i agregat prądotwórczy 

nadał działa 
Wynik kontroli izolacji jest negatywny 

Tab. 5.1: Kontrola izolacji z wyłączeniem 

 

 Kontrola izolacji została przeprowadzona. 

4. Po zakończeniu kontroli należy przestawić przełącznik 
bezpiecznika w położenie 1 i ponownie uruchomić 
agregat prądotwórczy w celu umożliwienia dalszej pracy 
urządzenia. 

 

1. Podłączyć i włączyć odbiornik. 

Kontrolki i położenie przełącznika bezpiecznika wskazują 
wynik testu: 

Symbol Znaczenie 

Świecąca 
czerwona 
kontrolka 

Usterka izolacji (urządzenie jest wyłączane) 

Świecąca 
zielona 

kontrolka 
Podłączone urządzenie pracuje prawidłowo 

Tab. 5.2: Kontrola izolacji w trakcie pracy z wyłączeniem 

 W przypadku wystąpienia usterki izolacji mimo 
uprzedniego pozytywnego testu bez odbiornika (patrz 
wyżej) usterka izolacji wystąpiła w samym odbiorniku. 

Warunki 

Kontrola izolacji: 

Kontrola izolacji w trakcie 
pracy: 
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2. Po wyłączeniu i odłączeniu odbiornika ustawić 
przełącznik bezpiecznika w położeniu 1 i ponownie 
uruchomić agregat prądotwórczy w celu umożliwienia 
dalszej pracy urządzenia. 

5.1.2 Sprawdzanie przewodu ochronnego 

W następujący sposób sprawdzić połączenie przewodu 
ochronnego między agregatem prądotwórczym a 
odbiornikiem. 

Wymagane jest spełnienie następujących warunków: 

 uruchomiony agregat prądotwórczy (patrz Fehler! Ver-
weisquelle konnte nicht gefunden werden.), 

 podłączony odbiornik (patrz Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.), 

 wyłączony odbiornik. 
 

 

OSTRZEŻENIE! 

Porażenia prądem mogą powodować obrażenia, a nawet 
śmierć. 

 Nie uziemiać agregatu prądotwórczego. 

 Przewodu ochronnego nie łączyć z istniejącym 
przewodem wyrównania potencjałów. 

 Agregatu prądotwórczego nie podłączać do istniejącej 
instalacji elektrycznej. 

 

 

Ilustracja 56: Sprawdzanie przewodu ochronnego 

Warunki 

Sprawdzanie przewodu 
ochronnego 
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1. Podłączyć kabel kontrolny do gniazda (Ilustracja 5-(1)). 

2. Do metalowej, odsłoniętej części na odbiorniku przyłożyć 
ostrze kontrolne. 

 Lampka kontrolna (Ilustracja 5-(2)) na wyświetlaczu 
wielofunkcyjnym pokazuje rezultat: 

Lampka 
kontrolna 

Znaczenie 

Świeci na 
zielono 

Przewód ochronny działa prawidłowo 

Nie świeci Przewód ochronny uszkodzony / brak przewodu 

Tab. 5.3: Lampka kontrolna przewodu ochronnego 

 

 Przewód ochronny / wyrównanie potencjałów tego 
odbiornika sprawdzone. 

 

5.2 Sterowanie zdalne bezprzewodowe / 
przewodowe / praca z zasilaniem 
awaryjnym 

Moduł sterowania zdalnego podłączyć w następujący 
sposób (za pomocą gniazda CON): 

 

 

Ilustracja  5-1: Sterowanie zdalne / praca z zasilaniem awaryjnym 
za pomocą gniazda CON 

 

Moduł sterowania zdalnego umożliwia także ładowanie 
akumulatora. 

 

W następujący sposób 
sprawdzić przewód 

ochronny między 
odbiornikiem a agregatem 

prądotwórczym: 

Wskazówka 
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1. Włożyć wtyczkę przewodu łączącego stanowisko obsługi 
modułu sterowania zdalnego z agregatem 
prądotwórczym do gniazda sterowania zdalnego i 
zablokować przez obrót w prawo.  

 Moduł sterowania zdalnego jest gotowy do pracy. 
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6 Stan roboczy wyświetlacza wielofunkcyjnego E-
MCS 5.0 

(tylko w przypadku bezprzewodowego / przewodowego 
sterowania zdalnego) 

W tym rozdziale zawarto informacje dotyczące działania 
wyświetlacza wielofunkcyjnego E-MCS 5.0. 

 

W celu uruchomienia wyświetlacza E-MCS 5.0 należy jeden 
raz nacisnąć przycisk START (Ilustracja 11-1). 

 

Ilustracja 6-1: Wyświetlacz wielofunkcyjny E-MCS 5.0 

 

Wartość jest podana w dolnej części wyświetlacza. 
 
Ładowanie akumulatora jest kontrolowane na wyświetlaczu 
E-MSC 5.0; w przypadku wykrycia nieprawidłowości w 
górnej części wyświetlacza pojawia się komunikat błędu. 

 

 
 

Licznik roboczogodzin: 

Kontrolka ładowania 
akumulatora: 
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Częstotliwość jest podana w środkowej części wyświetlacza. 
 
Naciśnięcie wyłącznika awaryjnego spowoduje pojawienie 
się komunikatu błędu w prawej górnej części wyświetlacza. 
 
 

6.1 Uruchamianie agregatu prądotwórczego 
za pomocą wyświetlacza E-MCS 5.0 

Wymagane jest spełnienie następujących warunków: 

 sprawdzenie bezpieczeństwa instalacji elektrycznej, 

 napełniony zbiornik paliwa, 

 wystarczający poziom oleju silnikowego (patrz instrukcja 
obsługi i konserwacji silnika (patrz Ilustracja 11-(2))), 

 zapewniono prawidłowe doprowadzenie i odprowadzenie 
powietrza, 

 wyłączone lub odłączone odbiorniki. 

 

1. Nacisnąć jeden raz przycisk START (Ilustracja. 10-1). 
Wyświetlacz E-MCS 5.0 zostanie uruchomiony. (Jest to 
konieczne wyłącznie w przypadku przerwy w dostawie 
prądu lub wtedy, gdy wyświetlacz E-MCS 5.0 pracuje w 
trybie czuwania). 

2. Nacisnąć drugi raz przycisk START (Ilustracja. 10-1), co 
spowoduje rozpoczęcie błyskania przez zieloną diodę 
LED. 

3. Silnik uruchomi się po fazie rozgrzewania wstępnego. 

 Po zakończeniu tej fazy silnik zostaje uruchomiony. 

 

Odbiorniki elektryczne można podłączać lub włączać po 
fazie nagrzewania trwającej około 1 minuty. 

W trybie AUTO agregat prądotwórczy nie może zostać 
uruchomiony ręcznie. 

Tryb AUTO jest potrzebny wyłącznie w przypadku 
przewodowego lub bezprzewodowego sterowania zdalnego. 

 

 

 

Częstotliwość: 

Wyłącznik awaryjny: 

Warunki 

START 

WSKAZÓWKA 

WSKAZÓWKA 

WSKAZÓWKA 
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6.2 Wyłączanie agregatu prądotwórczego 
za pomocą wyświetlacza E-MCS 5.0 

1. Wyłączyć odbiornik lub odłączyć od niego zasilanie. 

2. Nacisnąć przycisk STOP (Ilustracja. 10-1), co spowoduje 
rozpoczęcie błyskania przez czerwoną diodę LED. Po 
fazie schładzania silnik zostanie zatrzymany. 

3. Naciśnięcie przycisku STOP (Ilustracja. 10-1) po raz drugi 
spowoduje natychmiastowe zatrzymanie silnika bez fazy 
schładzania (co nie jest zalecane). 

 Silnik zostaje zatrzymany. 

W trybie AUTO agregat prądotwórczy nie może zostać 
zatrzymany ręcznie. 

 

 

OSTRZEŻENIE! 

 

Wyłączanie urządzenia przełącznikiem awaryjnym 
zalecane jest wyłącznie w szczególnych przypadkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOP 

WSKAZÓWKA 
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6.2.1 Kontrola stanu pracy na wyświetlaczu E-MCS 
5.0 

 

Ilustracja 7-1: Kontrola stanu pracy na wyświetlaczu E-MCS 5.0 
 

 
Naciśnięcie przycisków ze strzałkami (Ilustracja 11-1) umożliwia 
wyświetlenie wielu parametrów roboczych. 
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6.2.2 Odczyt i kasowanie komunikatów błędów 

 

Poniższe komunikaty błędów mogą zostać odczytane i 
skasowane. 

Symbol Znaczenie Pomoc 

 
Wykonać konserwację generatora prądu. Wykonać konserwację 

 
Wciśnięto wyłącznik awaryjny. 

Odblokować wyłącznik 
awaryjny. 

 

Zbyt niskie ciśnienie oleju 
(agregat prądotwórczy zostaje wyłączony) 

Sprawdzić poziom 
oleju. 

 

Zbyt słaby akumulator, awaria ładowania 
akumulatora. 

Wezwać personel 
serwisowy 

 
Akumulator jest uszkodzony. Wymienić akumulator 

 
Błąd stycznika generatora (GCB). 

Wezwać personel 
serwisowy 

 
Zbyt wysokie napięcie generatora. 

Wezwać personel 
serwisowy 

 
Zbyt niskie napięcie generatora. 

Wezwać personel 
serwisowy 

 
Zbyt wysoka częstotliwość generatora. 

Wezwać personel 
serwisowy 

 
Zbyt niska częstotliwość generatora. 

Wezwać personel 
serwisowy 

 

Błąd uruchamiania agregatu 
prądotwórczego 

Wezwać personel 
serwisowy 

 

Błąd zatrzymywania agregatu 
prądotwórczego 

Wezwać personel 
serwisowy 

Tab. 4-1: Komunikaty błędów na wyświetlaczu E-MCS 5.0 

 
Odczyt komunikatów błędów przeprowadzić zgodnie z 
punktem 6.2.1. Ostrzeżenie może zostać usunięte poprzez 
jednokrotne naciśnięcie przycisku STOP. 
 
 
 
 
 

WSKAZÓWKA 
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6.3 Sterowanie zdalne za pomocą 
wyświetlacza E-MCS 5.0 (przewodowe) 

Wymagane jest spełnienie następujących warunków: 

 sprawdzenie bezpieczeństwa instalacji elektrycznej, 

 napełniony zbiornik paliwa, 

 wystarczający poziom oleju silnikowego (patrz instrukcja 
obsługi i konserwacji silnika (patrz Ilustracja 11-(2))), 

 zapewniono prawidłowe doprowadzenie i odprowadzenie 
powietrza, 

 wyłączone lub odłączone odbiorniki. 

 

Tryb sterowania zdalnego jest uruchamiany w następujący 
sposób. 

 

1. Podłączyć przewód obsługi zdalnej. 

2. Nacisnąć przycisk AUTO (patrz ilustracja 11-1), aby 
aktywować tryb sterowania zdalnego. 

 Tryb sterowania zdalnego został aktywowany. 

 

1. Przekręcić przełącznik przewodowej obsługi zdalnej do 
pozycji „I”. 

 Agregat prądotwórczy jest uruchamiany (zapala się 
zielona dioda LED „RUN” na panelu przewodowej 
obsługi zdalnej). 

 

1. Przekręcić przełącznik przewodowej obsługi zdalnej z 
powrotem do pozycji „0”. 

 Agregat prądotwórczy jest wyłączany (gaśnie się zielona 
dioda LED „RUN” na panelu przewodowej obsługi 
zdalnej). 

 

 

 

 

Warunki 

Tryb sterowania zdalnego 

START 

STOP 
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6.4 Sterowanie zdalne za pomocą 
wyświetlacza E-MCS 5.0 
(bezprzewodowe) 

Wymagane jest spełnienie następujących warunków: 

 sprawdzenie bezpieczeństwa instalacji elektrycznej, 

 napełniony zbiornik paliwa, 

 wystarczający poziom oleju silnikowego (patrz instrukcja 
obsługi i konserwacji silnika (patrz Ilustracja 11-(2))), 

 zapewniono prawidłowe doprowadzenie i odprowadzenie 
powietrza, 

 wyłączone lub odłączone odbiorniki. 

 

Tryb sterowania zdalnego jest uruchamiany w następujący 
sposób. 

 

3. Podłączyć odbiornik radiowy. 

4. Nacisnąć przycisk AUTO (patrz ilustracja 11-1), aby 
aktywować tryb sterowania zdalnego. 

 Tryb sterowania zdalnego został aktywowany. 

1. Nacisnąć przycisk  na panelu przewodowej obsługi 
zdalnej. 

 Agregat prądotwórczy jest uruchamiany. 

 

1. Ponownie nacisnąć przycisk . 

 Agregat prądotwórczy jest wyłączany. 

 

Gdy symbol  błyska na czerwono, oznacza to, że należy 
wymienić akumulatory panelu bezprzewodowej obsługi 
zdalnej. 

Warunki 

Tryb sterowania zdalnego 

START 

STOP 

STATUS PANELU 
BEZPRZEWODOWEJ 

OBSŁUGI ZDALNEJ 
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6.5 Przechowywanie w stanie wyłączonym 

Nowy agregat prądotwórczy może być przechowywany 
maksymalnie przez rok. W przypadku dłuższego okresu 
należy się skontaktować z serwisem Hatz (patrz też 
instrukcja obsługi silnika (patrz Ilustracja 11-(4))). 

 

6.6 Utylizacja 

W związku z wymogami ochrony środowiska, agregat 
prądotwórczy, akumulator, olej silnikowy itp. nie mogą być 
utylizowane razem z typowymi odpadami. Zastosować się do 
wszystkich lokalnych przepisów dotyczących prawidłowej 
utylizacji tego rodzaju urządzeń i materiałów. Dodatkowych 
informacji chętnie udzieli lokalny przedstawiciel firmy 
ENDRESS. 

W trakcie utylizacji zużytego oleju koniecznie zastosować się 
do lokalnych przepisów. Zalecamy przechowywanie starego 
oleju w pojemnikach w celu poddania go późniejszej 
przeróbce w zakładzie utylizacji przepracowanego oleju. 
Zużyty olej silnikowy nie może być usuwany wraz z 
typowymi odpadami ani wylewany do gruntu. 

Nieprawidłowa utylizacja akumulatora może także 
spowodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego. W 
trakcie utylizacji akumulatora zastosować się do 
odpowiedniego, lokalnego prawodawstwa. W celu uzyskania 
części zamiennych polecamy kontakt z lokalnym 
przedstawicielem firmy ENDRESS. 
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Notatki 
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7 Konserwacja 

W tym rozdziale zawarto informacje dotyczące konserwacji 
agregatu prądotwórczego.  

Prace związane z konserwacją lub naprawą, które nie 
zostały opisane w tym rozdziale, należy powierzać wyłącznie 
pracownikom producenta lub autoryzowanemu warsztatowi. 

7.1 Harmonogram konserwacji 

Konserwację należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami 
podanymi w instrukcji obsługi silnika. 

 

7.2 Konserwacja 

Czynności konserwacyjne należy powierzać wyłącznie 
odpowiednio wykwalifikowanym osobom. 

Wszystkie prace wyszczególnione w harmonogramie 
konserwacji należy wykonywać zgodnie z informacjami 
podanymi w instrukcji użytkowania i konserwacji silnika (patrz 

Ilustracja 11-(5)). 

7.2.1 Spuszczanie oleju 

Podczas spuszczania oleju należy uwzględnić szczególne 
cechy urządzenia. 

 

OSTRZEŻENIE! 

Niebezpieczeństwo poparzenia gorącym olejem 

 Przed spuszczeniem oleju zaczekać do ostygnięcia 
urządzenia.  
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Ilustracja 71: Spuszczanie oleju 

 

1. Podnieść urządzenie za pomocą dźwigu. 

2. Wymontować płytę spustu oleju (patrz Ilustracja 71-(2)). 

3. Poprowadzić wąż spustowy (patrz Ilustracja 11-(8)) przez 
otwór w ramie i podstawić zbiornik na olej. 

4. Odkręcić osłonę zaworu spustowego oleju silnikowego 
(patrz Ilustracja 71-(1)). 

5. Przykręcić wąż spustowy do zaworu spustowego oleju. 
Zawór jest otwierany, a olej silnikowy – spuszczany. 

 

 Olej silnikowy został spuszczony. 

Spuszczanie oleju 
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7.3 Sprawdzanie bezpieczeństwa instalacji 
elektrycznej 

Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej może sprawdzić 
wyłącznie upoważniony pracownik. 

Bezpieczeństwo elektryczne należy sprawdzać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami VDE, normami EN i DIN oraz w 
szczególności z przepisami o zapobieganiu nieszczęśliwym 
wypadkom BGV A3 w aktualnie obowiązujących 
brzmieniach. 
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8 Pomoc w razie problemów 

W tym rozdziale zawarto opis problemów, które może 
wyeliminować upoważniony pracownik w trakcie 
użytkowania. Więcej informacji na ten temat znajduje się w 
instrukcji obsługi silnika. 

Każda usterka została opisana wraz z możliwą przyczyną i 
określonymi działaniami, mającymi na celu jej usunięcie. 

Usterka Możliwa przyczyna Środki zaradcze 

Podczas biegu jałowego brak 
zasilania lub zbyt niskie napięcie. 

Prędkość obrotowa silnika 
została nieprawidłowo 

ustawiona. 

Wezwać personel serwisowy. 

Występują znaczne wahania 
napięcia. 

Silnik pracuje nierównomiernie. Wezwać personel serwisowy. 

Sterownik prędkości obrotowej 
pracuje nieregularnie lub 

niewystarczająco. 

Wezwać personel serwisowy. 

Rozruch silnika jest niemożliwy. Nieprawidłowa obsługa silnika. Zapoznać się z treścią instrukcji 
obsługi silnika. 

Nieprawidłowa konserwacja 
silnika. 

Zapoznać się z treścią instrukcji 
konserwacji silnika. 

Uruchomiony czujnik poziomu 
oleju. 

Sprawdzić stan poziom oleju i 
uzupełnić go w razie potrzeby. 

Zbyt mała ilość paliwa w 
zbiorniku. 

Napełnić zbiornik paliwa. 

Filtr paliwa jest niedrożny. Wymienić filtr paliwa. 

Zła jakość paliwa w zbiorniku. Wezwać personel serwisowy. 

Wał silnika nie obraca się. Silnik jest uszkodzony. Wezwać personel serwisowy. 

Z silnika wydobywa się dym. Zbyt duża ilość oleju w silniku. Spuścić nadmiar oleju z silnika. 

Wkład filtra powietrza jest 
zabrudzony lub zamoczony w 

oleju. 

Oczyścić wkład lub wymienić go 
w razie potrzeby. 

Silnik pracuje przez krótki czas i 
wyłącza się. 

 

Zbyt mała ilość paliwa w 
zbiorniku. 

Napełnić zbiornik paliwa. 

Poziom oleju jest zbyt niski. Uzupełnić poziom oleju. 

Filtr paliwa jest niedrożny. Wymienić filtr paliwa. 

Nieprawidłowa konserwacja 
silnika. 

Zapoznać się z treścią instrukcji 
konserwacji silnika. 

Zbyt duży pobór mocy. Zmniejszyć ilość odbieranej 
mocy. 

Agregat prądotwórczy pracuje 
nierównomiernie. 

Agregat prądotwórczy jest 
obciążony powyżej swojej mocy 

nominalnej. 

Zmniejszyć ilość odbieranej 
mocy. 

Tab. 8.1: Trudności w eksploatacji agregatu prądotwórczego 
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Notatki: 
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9 Dane techniczne 

W tym rozdziale przedstawiono dane techniczne dotyczące 
użytkowania agregatu prądotwórczego. 

 

 

 

Ilustracja 91: Wymiary agregatu prądotwórczego 
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Oznaczenie Wartość Jednos
tka 

Typ ESE 608 DHG ES DI 
DUPLEX 

 

Moc nominalna 400 V / 3~ 6,0 [kVA] 

Moc nominalna 230 V / 1~ 4,0 [kVA] 

Współczynnik mocy 
znamionowej V3~ 

0,8 [cosφ] 

Współczynnik mocy 
znamionowej V1~  

0,9 [cosφ] 

Częstotliwość 
znamionowa 

50 [Hz] 

Znamionowa prędkość 
obrotowa 

3000 [min
-1

] 

Napięcie nominalne 3~ 400 [V] 

Napięcie nominalne 1~ 230 [V] 

Prąd nominalny 3~ 17,4 [A] 

Prąd nominalny 1~ 8,7 [A] 

Tolerancja napięcia 
(bieg luzem – moc 

nominalna) 

±5 [%] 

Poziom ciśnienia 
akustycznego na 

stanowisku pracy LpA * 
87 [db (A)] 

Poziom ciśnienia 
akustycznego w 

odległości 7 m LpA ** 
69 [db (A)] 

Poziom mocy 
akustycznej** LWA  

94 [db (A)] 

Rodzaj ochrony IP54  

Masa (urządzenia 
gotowego do pracy) 

155 [kg] 

Pojemność zbiornika 
paliwa 

6 [l] 

Długość 700 [mm] 

Szerokość 440 [mm] 

Wysokość 580 [mm] 

Rodzaj ochrony IP54  

Tab. 9.1: Dane techniczne agregatu prądotwórczego 

 

Oznaczenie Wartość Jednost
ka 

Wysokość posadowienia powyżej 
punktu zerowego normalnego 

<100 [m] 

Temperatura <27 [°C] 

Dane techniczne 

Warunki otoczenia 
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Oznaczenie Wartość Jednost
ka 

wzgl. wilgotność powietrza <30 [%] 

Tab. 9.2: Warunki otoczenia agregatu prądotwórczego 

 

Redukcja mocy Na dodatkowe Jednost
ka 

1% 100 [m] 

4% 10 [°C] 

Tab. 9.3: Ograniczenie mocy agregatu prądotwórczego w zależności od 

warunków otoczenia 

 

Przewód Maks. długość 
przewodu 

Jednost
ka 

HO 7 RN-F (NSH öu) 1,5 mm
2
 60 [m] 

HO 7 RN-F (NSH öu) 2,5 mm
2
 100 [m] 

Tab. 9.4: Maksymalna długość sieci rozdzielczej w zależności od przekroju 

przewodu 

Ograniczenie mocy 

Sieć rozdzielcza 
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10 Części zamienne 

W tym rozdziale przedstawiono wykaz części zamiennych 
potrzebnych do pracy agregatu prądotwórczego. 

 

10.1 Rama z silnikiem i generatorem 

 Ilustracja 101: Części zamienne strony układu wydechowego lub strony 

generatora 
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Ilustracja 102: Części zamienne strony silnika i układu wydechowego 

 

Położenie Nr części Ilość Nazwa artykułu 

 E506100/99 1 Rama 

10 E505716/99 1 Pokrywa silnika 

20 

E133683 1 Silnik 1B50/10HP 

E130959 1 Prądnica syn.  7 kVA IP54 50 Hz 

E133301 4 Amortyzator drgań 

30 E505724/99 1 Układ powietrzny silnika 

40 

E133823 4 Zagłębienie do chwytania z miękkiego PCW 

E133316 4 Zaślepka 27 × 0,8-3 

E133023 4 Śruba o łbie walcowym M12 × 45 

E133024 4 Nakrętka sześciokątna M12 

E130692 4 Tuleja dystansująca 12,8-18-3 

50 E505736/11 1 Osłona układu elektrycznego dolna 

60 
E506102/11 1 Drzwi 

E133090 2 Zamknięcie zatrzaskowe 

100 E505733/99 1 Płyta tłumika 
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Położenie Nr części Ilość Nazwa artykułu 

E505235/92 1 Tłumik dodatkowy 

110 E505709/11 1 Osłona 

120 E505732/11 1 Osłona 

 

10.2 Elektronika 

 
Ilustracja 103: Części zamienne skrzynki elektrycznej 

 

Położenie Nr części Ilość Nazwa artykułu 

200 E130422 1 Okienko z zawiasami 

205 E503857/96 1 Panel obsługowy 

210 E131540 1 Wyłącznik 

220 E130470 1 Licznik roboczogodzin 

230 E131851 1 Gniazdo CEE 400 V/16 A 5P 

240 E133940 2 Kontrolka LED 

250 E130564 1 Śruba sześciokątna M8 × 40 
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Położenie Nr części Ilość Nazwa artykułu 

E100418 1 Nakrętka sześciokątna M6 

E131862 1 Nakrętka motylkowa M6 

260 E100039 3 Gniazdo ze stykiem ochronnym 250 V/16 A 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


