
  

 

 

BRUKSANVISNING 
 

ESE 608 DHG ES DI DUPLEX Artikelnr: 113023 
SEA 6 DS   Artikelnr: 151649 

 

 

 



 
 

Bruksanvisning 
 

 

2   Utgåva Februari 2013 

 

 

 

 

 

 

 

ENDRESS 
Elektrogerätebau GmbH 
Neckartenzlinger Str. 39 

D-72658 Bempflingen 

Telefon:    + 49 (0) 71 23 / 9737-0 
Fax:    + 49 (0) 71 23 / 9737-50 
E-post:      info@endress-stromerzeuger.de 
www:      http://www.endress-stromerzeuger.de 

 

E133977 

Februari 2013 

© 2013, ENDRESS Elektrogerätebau GmbH 

Denna dokumentation inklusive alla dess delar är skyddade 
av upphovsrätt. All användning eller förändringar utanför 
gränserna för upphovsrätten är olaglig och straffbart enligt 
lag utan samtycke av företaget Endress Elektrogerätebau 
GmbH. 

Detta gäller i synnerhet reproduktioner, översättningar, 
mikrofilmning samt lagring och bearbetning i elektroniska 
system. 

 

Tillverkare och utgivare  

Dokumentnummer  

Utgivningsdatum  

Copyright 



Innehåll  
 

 

 

 

Utgåva: Februari 2013   3 

Innehåll 

1.1 Dokumentation/leverans ....................................................................................6 

1.2 Säkerhetsskyltar ................................................................................................7 

2.1 Viktiga säkerhetsanvisningar..............................................................................8 

2.2 Avsedd användning ...........................................................................................9 

2.2.1 ........................................... Vid förutsebar felaktig användning eller felaktig hantering 10 

2.2.2 ..........................................................................................................Resterande risker 11 

2.3 Driftpersonal - Kvalifikationer och arbetsuppgifter ............................................13 

2.4 Personlig skyddsutrustning ..............................................................................13 

2.5 Riskområden och arbetsplatser........................................................................14 

2.6 Märkningar på generator..................................................................................15 

2.7 Allmänna säkerhetsanvisningar .......................................................................17 

3.1 Drift-/motorsida ................................................................................................22 

3.2 Bak-/generatorsida...........................................................................................23 

3.3 Kontrollpanel....................................................................................................24 

3.4 Funktion och användning .................................................................................25 

4.1 Transport .........................................................................................................27 

4.2 Tankning..........................................................................................................29 

4.3 Drifttagning ......................................................................................................32 

4.4 Anslutning av konsument .................................................................................34 

4.5 Särskilda alternativ...........................................................................................35 

4.5.1 ................................................................................................. Fjärrstyrning (FireCAN) 35 

4.5.2 ...........................................................................................................FI-brytare (GFCI) 36 

5.1.1 ....................................................................... Isolationsövervakning med avstängning 40 

5.1.2 ...............................................................................................Kontrollera skyddsledare 41 

5.2 Radiofjärrstart / fjärrstart med kabelfjärrkontroll / reservdrift .............................42 

6.1 Starta generator med E-MCS 5.0.....................................................................44 

6.2 Stäng av generator med E-MCS 5.0 ................................................................44 

6.2.1 ..................................................................................... Statusförfrågningar E-MCS 5.0 46 

6.2.2 ............................................................................. Läsa och återställa felmeddelanden 47 

6.3 Fjärrstart med e-MCS 5.0 (kabelfjärrkontroll) ...................................................47 

6.4 Fjärrstart med e-MCS 5.0 (radio) .....................................................................48 

6.5 Av ställning ......................................................................................................50 



 
 

Innehåll 
 

 

4   Utgåva Februari 2013 

6.6 Avfallshantering ...............................................................................................50 

7.1 Underhållsschema ...........................................................................................52 

7.2 Underhållsarbeten............................................................................................52 

7.2.1 ...............................................................................................................Tappa av oljan 52 

7.3 Kontrollera elsäkerhet ......................................................................................54 

10.1 Ram med motor och generator ........................................................................60 

10.2 Elektronik.........................................................................................................62 

 

Lista över bilder 

Bild 1-1: Leveransomfång dokumentation /  Tillbehör .......... 6 

Bild 2-1: Märkningar på generator ......................................15 

Bild 3-1: Komponenter på drift- och motorsidan..................22 

Bild 3-2: Komponenter i kontrollpanelen .............................23 

Bild 3-3: Komponenter i kontrollpanelen .............................24 

Bild 4-1: Hålbult för last ......................................................28 

Bild 4-2: Extern tankning ....................................................30 

Bild 4-3: Manuell start.........................................................33 

Bild. 4-4: Fjärrstyrning med CAN-uttag: ..............................35 

Bild 4-4: FI-brytare..............................................................37 

Bild 5-5: Multifunktionsdisplay ............................................38 

Bild 5-6: Kontrollera skyddsledare ......................................41 

Bild 7-1: Tappa av oljan......................................................53 

Bild 9-1: Mått på generator .................................................57 

Bild 10-1: Reserv  delar avgas- och generatorsidan ...........60 

Bild 10-2: Reservdelar till motor- och avgassidan...............61 

Bild 10-3: Reservdelar eldosa.............................................62 

 

Tabellförteckning 

Tab. 2.1: Riskområden och arbetsplatser vid generator......14 

Tab. 4.1: Test av FI-brytare ................................................37 

Tab. 5.1: Isolationsövervakningstest med avstängning.......40 

Tab. 5.2: Isolationsövervakning under drift med avstängning
....................................................................................40 

Tab. 5.3: Testlampa skyddsledare......................................42 

Tab. 8.1: Svårigheter vid drift av generatorn.......................55 

Tab. 9.1: Tekniska data generator ......................................58 

Tab. 9.2: Miljöförhållanden för generator ............................58 

Tab. 9.3: Belastningsreducering av generatorn beroende på 
miljöförhållandena .......................................................58 

Tab. 9.4: Maximal kabellängd för distributionssystemet, 
beroende på kabelarea................................................59 

 



  

 

Utgåva: Februari 2013   5 

1 Till denna bruksanvisning 

Innan du använder generatorn måste du läsa den här 
bruksanvisningen noggrant och förstå den. 

Denna bruksanvisning kommer att bekanta dig med det 
grundläggande arbetet med generatorn. 

Denna bruksanvisning innehåller viktig information för säker 
och korrekt användning av generatorn. 

Genom att följa anvisningarna får du hjälp med att: 

• undvika fara, 

• minska kostnader för reparation och stillestånd, 

• öka tillförlitligheten och livslängden hos anläggningen. 
 

Förutom denna bruksanvisning måste lagar som gäller på 
arbetsplatsen samt förordningar, direktiv och normer som 
gäller i landet beaktas. 

Denna handbok beskriver endast användning av generatorn. 

________________________________________________ 

Bruksanvisningen och underhållsinstruktioner för 
motorn (se Bild 1-1 - (5)) är en del av denna bruksanvisning 
och måste följas. 

________________________________________________ 

 

En kopia av denna handbok ska vara tillgänglig hela tiden för 
driftpersonalen. 
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1.1 Dokumentation/leverans 

Utöver denna handbok medföljer följande dokument och 
standardtillbehör generatorn. 

• Kabel med mätsond (se Bild 1-1 - (1)) 

• Verktyg (se Bild 1-1 - (2)) 

• Kopplingsschema motor (se Bild 1-1 - (3)) 

• Lista över serviceställen för motorn (se Bild 1-1 - (4)) 

• Bruksanvisning motor (se Bild 1-1 - (5)) 

• Reservdelslista motor (se Bild 1-1 - (6)) 

• Reservtätning motor (se Bild 1-1 - (7)) 

• Oljedräneringsslang (se Bild 1-1 - (8)) 

• Hålbult för last 
 

 
Bild 1-1: Leveransomfång dokumentation /  Tillbehör 
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1.2 Säkerhetsskyltar 

Säkerhetsskyltarna visar en bild på den angivna risken.  

 

 Varning för en allmän fara 

Varningssymbolen anger verksamheter där flera orsaker kan 
leda till risker. 

 

 Varning för farliga ämnen 

Varningssymbolen anger verksamheter där risk för 
explosion, möjligen med dödlig utgång, finns. 

 

Varning för farlig elektrisk spänning 

Denna symbol visas framför verksamhet som innebär en risk 
för elektrisk stöt, eventuellt med dödlig utgång. 

 

Varning för giftiga ämnen 

Denna symbol visas framför verksamhet som innebär en risk 
för förgiftning, eventuellt med dödlig utgång. 

 

Varning för miljöfarliga ämnen 

Denna symbol visas framför verksamhet som innebär en risk 
för miljön, eventuellt med katastrofala följder. 

 

Varning för heta ytor 

Denna symbol visas framför verksamhet som innebär en risk 
för brännskador, eventuellt med bestående konsekvenser. 
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2 Allmänna säkerhetsföreskrifter 

 I det här avsnittet hittar du de grundläggande 
säkerhetsbestämmelserna för drift av generatorn. 

Varje person som sköter eller använder generatorn måste 
läsa detta avsnitt och följa dessa bestämmelser. 

 

2.1 Viktiga säkerhetsanvisningar 

ENDRESS generatorer är konstruerade för drift av elektrisk 
utrustning med de krav som ställs. Annan användning kan 
orsaka personskador och skador på generatorn och annan 
egendom. 

De flesta personskador och skador på egendom kan 
undvikas om alla instruktioner i denna bruksanvisning och 
alla varningar som finns i generatorns anvisningar följs. 

Generatorn får inte modifieras på något sätt. Detta kan leda 
till olyckor och skador på generatorn och annan utrustning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARNING! 
Följande är inte tillåtet: 
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• Användning i farliga miljöer 

• Användning i brandbenägna miljöer 

• Användning i slutna rum 

• Användning i insatt tillstånd i ett fordon 

• Användning utan nödvändiga säkerhetsåtgärder 

• Användning på befintliga elnät 

• Tankning i varmt tillstånd 

• Tankning under drift 

• Sprutning med högtryckstvätt eller brandredskap 

• Borttagning av skyddsanordningar 

• Felaktig installation i fordonet 

• Underlåtenhet att följa underhållsintervallen 

• Underlåtenhet att utföra mätningar och tester för tidig 
upptäckt av skada 

• Underlåtenhet att byta slitdelar 

• Oriktigt underhåll eller reparationer 

• Felaktigt utfört underhåll eller reparationer 

• Felaktig användning 
 

 

2.2 Avsedd användning 

Generatorn genererar elkraft att matas till en transportabel 
strömkälla inom ramen för reservkraftsenergi. 

Generatorn får endast användas inom de angivna gränserna 
för spänning, effekt och nominellt varvtal (se märkskylt). 

Generatorn får inte anslutas till andra 
energiförsörjningssystem (det allmänna elnätet till exempel) 
eller generatorsystem (t.ex. andra elproducenter). 

Generatorn får inte användas i explosionsfarliga miljöer. 

Generatorn får inte användas i brandbenägna miljöer. 

Generatorn måste användas i enlighet med specifikationerna 
i den tekniska dokumentationen. 

Varje felaktig användning eller all verksamhet på generatorn 
som inte beskrivs i denna bruksanvisning innebär otillåten 
användning utanför de lagstadgade gränserna för 
skadeståndsansvar för tillverkaren. 
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2.2.1 Vid förutsebar felaktig användning eller 
felaktig hantering 

Vid förutsebar felaktig användning eller felaktig hantering av 
generatorn, upphävs EG-försäkran om överensstämmelse 
och därmed automatiskt även driftsgodkännandet. 

Vid förutsebar felaktig användning eller felaktig hantering är 
bland annat: 

• Användning i farliga miljöer 

• Användning i brandbenägna miljöer 

• Användning i slutna rum 

• Användning utan nödvändiga säkerhetsåtgärder 

• Användning på befintliga elnät 

• Tankning i varmt tillstånd 

• Tankning under drift 

• Sprutning med högtryckstvätt eller brandredskap 

• Borttagning av skyddsutrustning 

• Underlåtenhet att följa underhållsintervallen 

• Underlåtenhet att utföra mätningar och tester för tidig 
upptäckt av skada 

• Underlåtenhet att byta slitdelar 

• Oriktigt underhåll eller reparationer 

• Felaktigt utfört underhåll eller reparationer 

• Felaktig användning 



  

 

Utgåva: Februari 2013   11 

2.2.2 Resterande risker 

Analys och utvärdering av de kvarstående riskerna innan 
byggstart och planering av generator ESE 608 DHG ES DI 
DUPLEX har utförts med en riskanalys. 

Konstruktiva oundvikliga kvarvarande risker under hela 
livscykeln för generator ESE 608 DHG ES DI DUPLEX kan 
vara: 

• Livsfara 

• Risk för personskador 

• Miljörisker 

• Skada på generator 

• Skada på annan egendom 

• Prestanda- eller funktionsnedsättningar 
 

Befintliga kvarstående risker undviker du genom att följa 
dessa riktlinjer: 

• De särskilda varningarna på generatorn 

• De allmänna säkerhetsanvisningarna i denna 
bruksanvisning 

• De särskilda varningarna i denna bruksanvisning 
 

Livsfara kan uppstå vid generator genom: 

• Felaktig användning 

• Felaktig hantering 

• Avsaknad av skyddsanordningar 

• Defekta eller skadade elektriska komponenter 

• Bränsleånga 

• Motoravgaser 
 

Risk för personskador kan uppstå vid generator genom: 

• Felaktig hantering 

• Transport 

• Varma delar 

Livsfara  

Risk för personskador  
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Miljörisk kan uppstå vid generator genom: 

• Felaktig hantering 

• Förbrukningsmaterial (bränsle, smörjmedel, motorolja, 
etc.) 

• Avgasutsläpp 

• Buller 

• Brandrisk 
 

Skada på generatorn kan orsakas av: 

• Felaktig hantering 

• Överbelastning 

• Överhettning 

• För låg/hög oljenivå i motorn 

• Bristande efterlevnad av drift- och underhållsinstruktioner 

• Olämpliga drivmedel 

• Olämpliga lyftredskap 
 

Skada på annan egendom i arbetsområdet för generatorn 
kan orsakas av: 

• Felaktig hantering 

• Över- och underspänning 
 

Prestanda- eller funktionsnedsättningar i generatorn kan 
orsakas av: 

• Felaktig hantering 

• Felaktigt underhåll eller reparation 

• Olämpliga drivmedel 

• En uppställningshöjd över ca 100 meter över havet 

• En omgivande temperatur över 27 °C 

• En överdriven expansion av distributionsnätet 
 

Miljörisker  

Skada på generator  

Skada på annan egendom  

Prestanda - eller 
funktionsnedsättningar  
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2.3 Driftpersonal - Kvalifikationer och 
arbetsuppgifter 

Alla aktiviteter på generatorn får endast utföras av för detta 
ändamål behörig personal. 

Den behöriga driftspersonalen måste  

• ha uppnått en ålder av 18 år. 

• vara utbildad i första hjälpen och kunna utföra denna. 

• känna till och kunna tillämpa föreskrifterna för 
förebyggande av olycksfall samt säkerhetsinstruktionerna 
till generatorn. 

• ha läst kapitlet "Allmänna säkerhetsföreskrifter". 

• ha förstått innehållet i kapitlet "Allmänna 
säkerhetsföreskrifter". 

• kunna omsätta innehållet i kapitlet "Allmänna 
säkerhetsföreskrifter" i praktiken. 

• utbildas och instrueras i enlighet med regler för 
uppförande i händelse av fel. 

• ha den fysiska och psykiska förmågan att utföra sina 
uppgifter och ansvarsområden på generatorn. 

• utbildas och instrueras i enlighet med uppgifter och 
ansvarsområden på generatorn. 

• ha förstått den tekniska dokumentationen med avseende 
på uppgifter och ansvarsområden på generatorn och 
praktiskt kunna genomföra detta. 

 

2.4 Personlig skyddsutrustning 

Denna personliga skyddsutrustning måste du bära vid alla 
aktiviteter på generatorn som beskrivs i denna 
bruksanvisning: 

• Hörselskydd 

• Skyddshandskar 

• Skyddsskor 
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2.5 Riskområden och arbetsplatser 

Riskområden och arbetsplatser (arbetsområden) på 
generatorn bestäms av de aktiviteter som skall genomföras 
inom de individuella livscyklerna: 

Livscykel Aktivitet Farozon Arbetsområde 

i fordonet ingen Transport 

av operatör 

Uppställning 

Radie på 1,0 m 

Drift Radie på 5,0 m 

Drift 

Tankning Radie på 2,0 m 

Rengöring 

Stillestånd 

Skötsel och underhåll 

Väntar 

Radie på 1,0 m 

Radie på 1,0 m 

Tab. 2.1: Riskområden och arbetsplatser vid generator 
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2.6 Märkningar på generator 

Dessa märkningar skall monteras på aggregatet och vara i 
läsbart skick: 
 

 

Bild 2-1: Märkningar på generator 
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Nummer Märkning Beteckning 

 

 

1 

 

Obs! Buller 

 

2  
Obs! 

Ledningsförlängning 

 

3 

 

Potentialutjämning 
(jordning vid FI) 

 

 

4 

 

Obs! Läs bruksanvisning 

 
5 

 

Märkskylt 

Generator 

 

6 

 

Obs! 

 Varm yta 

 

 

7 

 

Obs! Bränsle 

 

8 

 

 

Obs!  

Öppen eld förbjuden 

 

9 

 

Obs! 

 Varm yta 

 

10 

 

Obs! Bränsle 

Tab. 2.2: Märkningar på generator 
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2.7 Allmänna säkerhetsanvisningar 

Strukturella förändringar får inte göras på generatorn. 

Det nominella varvtalet ställs in på fabriken och får inte 
ändras. 

Skyddskåporna måste vara på plats och fungera. 

Etiketterna på generatorn måste vara på plats och helt 
läsbara. 

Före och efter varje användning måste driftsäkerhet och 
funktionalitet kontrolleras. 

Generatorn får endast användas utomhus med tillräcklig 
ventilation. 

Använd ingen öppen eld, ljus eller radiostörande enheter i 
närheten av generatorn. 

Skydda generatorn mot fukt och nederbörd (regn, snö). 

Skydda generatorn mot smuts och skräp. 

Den behöriga personalen har ansvaret för en säker drift av 
generatorn. 

Den behöriga personalen har ansvaret för att skydda mot 
obehörig användning av generatorn. 

Den behöriga personalen ska följa gällande föreskrifter för 
förebyggande av olycksfall. 

Den behöriga personalen har ansvaret för att följa säkerhets- 
och arbetsinstruktioner från arbetsledare eller skyddsombud. 

Den behöriga personalen är skyldig att bära sin personliga 
skyddsutrustning. 

I riskområdet för generatorn får endast behörig personal 
vistas. 

I generatorns riskområde är rökning absolut förbjudet. 

Öppen eld och ljus är förbjudet i generatorns riskområde. 

Användandet av alkohol, droger, mediciner eller andra 
sinnesförändrande eller modifierande medel är förbjudet. 
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Den behöriga personalen måste känna till funktionerna hos 
komponenterna i generatorn och kunna hantera dem. 

 

Generatorn får endast flyttas när det är kallt. 

Generatorn får endast transporteras i fordonet när den är 
riktigt fastsatt. 

Generatorn får endast lyftas i handtagen som finns för detta 
ändamål. 

 

Placera endast generatorn på tillräckligt stabil fast mark. 

Generatorn får endast placeras på jämnt underlag. 

 

Den elektriska säkerheten måste kontrolleras före varje 
användning. 

Apparaten får ej övertäckas. 

Lufttillförseln får inte spärras eller blockeras. 

Starthjälpmedel får inte användas. 

Konsumenten får inte vara påslagen vid start. 

Endast testade och godkända kablar får användas för 
rörledningsnätet. 

En anslutning mellan befintliga neutralledare, 
utjämningsledningar och/eller dess delar får inte göras 
(skyddsisolering). 

Den insamlade totala effekten får inte överstiga den högsta 
märkeffekten hos generatorn. 

Generatorn får inte användas utan ljuddämpare. 

Generatorn får inte användas utan luftfilter med öppen 
luftfilterkåpa. 

Generatorn får endast användas utomhus med stängd 
motorhuv. 

 

Transport  

Uppställning  

Generera el  
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Den egna tanken till generatorn får inte tankas under drift. 

Den egna tanken till generatorn får inte tankas i varmt 
tillstånd. 

Använd fyllningshjälpmedel för tankning. 

Tanka inte upp till den övre kanten av påfyllningsröret så 
undviker du överfyllning. 

 

Ingen rengöring får ske på generatorn under drift. 

Generatorn får inte rengöras i varmt tillstånd. 

 

Tanka 

Rengöring  
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Endast underhålls- eller reparationsarbete som beskrivs i 
denna bruksanvisning får utföras av operatören enligt 
beskrivningen i denna. 

Allt annat underhåll och reparationer får endast utföras av 
speciellt utbildad och behörig personal. 

Koppla alltid bort startbatteriet innan underhålls- eller 
reparationsarbete. 

De föreskrivna underhållsintervallen i denna manual måste 
följas. 

Inget underhåll får ske på generatorn under drift. 

Inget underhåll får ske på generatorn i varmt tillstånd. 

Om inte generatorn används under mer än 1 år måste den 
stängas av helt (se 6.5). 

Förvara generatorn i ett torrt och låst rum. 

 

En kopia av bruksanvisningen skall placeras vid generatorn. 

________________________________________________ 

Bruksanvisningen och underhållsinstruktioner för 
motorn (se Bild 1-1 - (5)) är en del av denna bruksanvisning. 

________________________________________________ 

Underhåll och reparationer  

Avställning  

Dokumentation  
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Anteckningar  
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3 Beskrivning generator ESE 608 DHG ES DI 
DUPLEX 

3.1 Drift-/motorsida 

 
Bild 3-1: Komponenter på drift- och motorsidan 

 

1 Motor  5 Förslutningslock extern tankning 

2 Tanklock  6 Tilluft motor (se till att hålla fritt) 

3 Startsnöre  7 Lucka motor ner 

4 Oljenivå    
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3.2 Bak-/generatorsida 

 
Bild 3-2: Komponenter i kontrollpanelen 
 

1 Lucka motor  3 Tilluft/frånluft (se till att hålla fritt) 

2 Avgasrör  4 Handtag 
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3.3 Kontrollpanel 

 
Bild 3-3: Komponenter i kontrollpanelen 
 

1 Ledningsbrytare (under skyddsfönster)  5 Indikatorlampa oljetryck 

2 START STOP-brytare  6 Indikatorlampa batteri 

3 Timräknare  7 Potentialutjämning (jordning vid FI) 

4 CEE-uttag  8 Jordade uttag 
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3.4 Funktion och användning 

Funktion och användning 
Synkrongeneratorn är stelt kopplad till drivmotorn. 
Aggregatet är monterat i en kraftig ram och lagras elastiskt 
och med låga vibrationer genom vibrationselement.  

Strömmen samlas in via stänksäkra jord- och CEE-uttag 
med en märkspänning på 230 eller 400 V/50 Hz. 

Generatorn är avsedd för mobil användning med en eller 
flera elektriska konsumenter (skyddsisolering enligt VDE 
100, del 551). Den skyddande ledningen i jordad kontakt 
fungerar som potentialutjämningsledare. 
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Anteckningar: 
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4  Användning av ESE 608 DHG ES DI DUPLEX 

 I det här avsnittet beskrivs användningen av generatorn. 

 

4.1 Transport 

Så gör du för att transportera generatorn. 

Dessa förutsättningar måste uppfyllas: 

• Generatorn ska vara avstängd 

• Generatorn ska vara avkyld 

• Tankenheten är frånkopplad 

• Avgasslangen är inte ansluten 
 

VARNING! 
En kanande eller fallande enhet kan klämma händer o ch 
fötter. 

 
•  Beakta vikten på ca 160 kg. 

• Bär enheten med minst en person per bärhandtag. 

• Lyft/sänk enheten jämnsidigt. 

• Gå långsamt. 

• Transportera maskinen med kran endast vid den 
avsedda hålbulten 

• Lyft inte apparaten med gaffel från undersidan 
 

 

      Minst en person per bärhandtag 

1. Fäll ut handtagen. 

2. Lyft enheten jämnsidigt. 

3. Bär enheten till uppställningsplatsen. 

4. Sätt ner enheten jämnsidigt. 

5. Vik in handtag. 

� Enheten har placerats på uppställningsplatsen. 

 
 

Förutsättningar  

Att bära apparaten  
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Bild 4-1: Hålbult för last 

 

1. Skruva fast hålbulten för last/kontrollera fastsättningen 

2. Haka fast kranens krok i öglan på generatorn. 

3. Transportera enheten med kran till arbetsplatsen. 

4. Sänk långsamt ner apparaten och häng upp kroken igen. 
Se till att den står på jämnt och lämpligt underlag. 

 

� Enheten har transporterats till uppställningsplatsen. 

 

Transportera maskinen 
med kran  
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4.2 Tankning 

Så gör du för att tanka generatorn. 

Dessa förutsättningar måste uppfyllas: 

• Avstängd enhet 

• Kyld enhet 

• Tillräcklig lufttillförsel och -utsläpp 
 

VARNING! 
Läckande motorolja eller diesel kan börja brinna 

 • Förhindra att motorolja eller diesel kan börja läcka. 

• Generatorn ska vara avstängd. 

• Generatorn ska vara avkyld. 

• Undvik öppen eld och gnistor. 
 

VARNING! 
Läckande diesel förorenar mark och grundvatten. 

 • Tanka inte maximalt. 

• Använd en påfyllningsanordning. 
 

VARNING! 
Fel bränsle förstör motorn. 

 • Tanka endast dieselbränsle 
      (för exakta specifikationer, se motorns bruksanvisning) 

 

Så tankar du generatorn: 

1. Öppna tanklocket. 

2. Använd en påfyllningsanordning. 

3. Fyll på dieselbränsle. 

4. Ta bort påfyllningsanordningen. 

5. Stäng tanklocket igen. 

 

� Enheten är tankad. 

Förutsättningar  

Tanka enheten  
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Bild 4-2: Extern tankning 

 

 

Fungerar med en max. sughöjd på 1m. 

1. Ta av täckpluggen (se Bild 4-2-(2)). 

2. Anslut slangen till den externa tankbehållaren med 
snabbkoppling LP-006 (se Bild 4-2-(1)). till koppling (se Bild 
4-2-(1)). 

� Den externa tankningen är aktiverad. 
 

Vid driftstider längre än 3 timmar utan tankning bör den 
externa tankningen användas. 

 

Det externa bränslesystemet aktiveras automatiskt när du 
ansluter den externa tanken.  

Bränsletillförsel genomföres inom intervallet 1/3 - 1/2 av den 
totala volymen av tanken. 

Överfyllning av tanken med en defekt i pumpkretsen 
uppfångas genom en andra säkerhetsbrytare.  Denna 
brytare aktiveras vid ca 2/3 tankvolym 

 

 

 

Tanka enheten externt  

Obs!  

Anmärkning  

Anmärkning:  
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4.3 Drifttagning 

 

Dessa förutsättningar måste uppfyllas: 

• Testad elsäkerhet (se 7.3) 

• Fylld bränsletank  

• Tillräcklig oljenivå (se motorns drifts- och 
underhållsanvisningar (se Bild 1-1 - (5)) 

• Tillräcklig lufttillförsel och -utsläpp 

• Avstängd eller separat konsument 
 

VARNING! 
Bränsle kan börja brinna 

 • Förhindra att motorolja eller diesel kan börja läcka. 

• Använd inte starthjälpmedel. 

• Undvik öppen eld och gnistor. 

 

VARNING! 
Avgaser kan orsaka kvävning eller död. 

 • Se till att ventilationen är tillräcklig. 

• Använd endast apparaten utomhus. 
 

VARNING! 
Varma delar är brandfarliga och kan antända brännba rt 
material. 

 
• Undvik brandfarliga ämnen på uppställningsplatsen. 

• Undvik explosiva ämnen på uppställningsplatsen. 
 

VARNING! 
Värme och fukt kan förstöra enheten. 

 • Undvik överhettning (tillräcklig ventilation). 

• Undvik fukt. 
 

 

 

Förutsättningar  
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Så här startas motorn: 

Bild 4-3: Manuell start 

 

1. Ställ START-STOP-brytaren (Bild 4-3-(2)) i läge "RUN". 

2. Dra åt motor för handtaget till snörstartmotorn ( Bild 4-3 - 
(1)). 

Stöd dig med foten på apparatens ramen för att dra åt 
lättare. 

� Motorn startar. 

 

Den elektriska konsumenten kan anslutas eller kopplas på 
efter en period av ungefär en minuts uppvärmning. 

 

1. Ställ START-STOP-brytaren (Bild 4-3-(2)) i läge "Start". 

Starten ska endast aktiveras under en kort tid (max. 5-10 
sek). Starta eller kör aldrig motorn med batteriet bortkopplat. 

� Motorn startar. 

2. Släpp START-STOP-brytaren. 

� Motorn har startat. 

 

Den elektriska konsumenten kan anslutas eller kopplas på 
efter en period av ungefär en minuts uppvärmning. 

Starta motorn  

MANUELL START  

OBS 

OBS! 

ELSTART 

Obs!  

OBS! 
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4.4 Anslutning av konsument 

Så gör du för att ansluta generatorn. 

Dessa förutsättningar måste uppfyllas: 

• Startad generator 

• Avstängd konsument 
 

VARNING! 
Elektriska stötar kan orsaka kvävning eller död. 

 • Jorda inte generatorn. 

• Anslut inte skyddsledare med en befintlig 
potentialutjämningsledare. 

• Anslut inte generatorn till ett befintligt kraftnät. 
 

Du kan ansluta konsumenter med jord- (se Bild 3-3-(7)) eller 
CEE-kontakt (se Bild 3-3-(5)) . Kontrollera att strömmen från 
generatorn är tillräcklig. 

Förutsättningar  

Anslutning av konsument  
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4.5 Särskilda alternativ 

 

4.5.1 Fjärrstyrning (FireCAN) 

Så gör du för att använda generatorn med fjärrstart. 

Dessa förutsättningar måste uppfyllas: 

• Driftklar generator 
 
Så här ansluter du fjärrstyrning (med CAN-uttag): 

 

Bild. 4-4: Fjärrstyrning med CAN-uttag: 

 

Vid fjärrstyrningen kan samtidigt laddning av batte rierna 
ske. 

1. Sätt i kontakten på anslutningskabeln i fjärr-
driftstatus/generator i fjärrstyrningsdosan och vrid till 
höger för att låsa.  

� Fjärrstyrningen är driftklar. 

 

 

Förutsättningar  

Anslut fjärrstartenhet  

Obs!  
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Så här kopplar du bort fjärrstyrning: 

1. Vrid kontakten på anslutningskabeln i fjärr-
driftstatus/generator i fjärrstyrningsdosan genom bygeln 
och dra ut kontakten. 

2. Skruva av eventuellt lock på fjärrstyrningsdosans skydd. 

� Fjärrstyrningen är bortkopplad. 

 

4.5.2 FI-brytare (GFCI) 

Alternativet FI-brytare kan endast levereras från fabriken. 

FI-brytaren (RCD) används som skyddsåtgärd mot elstötar 
enligt DIN VDE 0100-551. 

1. Aggregatets jordklämma måste anslutas till jordstav med 
min. 16mm² jordkabel (grön/gul). Denna måste slås ner i 
marken. BG Bau rekommenderar ett jordmotstånd ≤ 50Ω 
(se BGI 867). 

2. Alternativt kan en lämplig jordning enligt VDE 0100-540 
användas (t.ex. huvudskyddsledaren i byggnader). 

 

VARNING! 
Apparaten måste vara jordad. 

 • I detta särskilda fall måste apparaten vara jordad! 
Ovanstående säkerhetsanvisningar är i övrigt inte är 
relevanta för denna specialutrustning. 

 
1. Genomförandet av denna skyddsåtgärd innebär kontroll 

av behörig elektriker minst en gång i månaden, eller om 
lämplig mät- och testutrustning är tillgänglig, genomföra 
kontroll som utförs av särskilt utbildad personal under 
ledning och tillsyn av en behörig elinstallatör. 

2. Dessutom ska operatören dagligen kontrollera den 
mekaniska funktionen hos jordfelsbrytaren (RCD) genom 
att trycka på testknappen (se Bild 4-4-(10)) . 

Bortkoppling av 
fjärrstyrningen  

Förutsättning jordning:  

Se upp!  
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Bild 4-4: FI-brytare 

 

1. Generatorn måste startas. 

2. Ställ skyddsbrytaren (se Bild 4-4-(20)) i Pos-1. 

3. Testbrytare (se Bild 4-4 - (10)) 

� Positionen för brytaren (se Bild 4-4- (20)) visar resultatet: 

Symbol Betydelse 

Pos-I Brytaren är inte utlöst. FI-skyddsbrytare defekt. 

Pos-0 Brytaren har löst ut. FI-skyddsbrytaren fungerar. 

Tab. 4.1: Test av FI-brytare 

� Utrustningen har granskats med beaktande av DIN VDE 
0100-551. 

 

 
 
 

Kontroll av FI -brytare:  
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5 Övervakning av driftstillstånd 
med multifunktionsdisplay E-
MCS 4.0 

När START-STOP-brytaren   är satt i läge "RUN" lyser alla 
lampor i ungefär 2 sekunder. Efter det visas normal 
driftsbelysning i ungefär 30 sekunder. Om motorn inte startar 
vid denna tidpunkt, går E-MCS 4.0 in i energisparläge och 
displayen slocknar. För att få e-MCS 4.0 tillbaka till 
fungerande skick, måste START-STOP-brytaren först sättas 
tillbaka till läge "OFF". Displayens intensitet är beroende av 
det omgivande ljuset. 

Bild 5-5: Multifunktionsdisplay 

 

Displayen (se Bild 5- 5 - (1)) är aktiv när enheten körs eller är 
aktiv i 3 sekunder när START-STOPP-brytaren är i läge 
"Betrieb" (drift). 
 

(se Bild 5- 5 - (16)  inte aktiv. 

 
 

Om indikatorn (se Bild 5- 5 - (15)) lyser rött när enheten körs, är 
oljetrycket för lågt och enheten stängs av automatiskt. 

Driftstimmar:  

Omgivningstemperatur:  

Oljetryck:  
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(se Bild 5- 5 - (14)  inte aktiv. 

 
(se Bild 5- 5 - (13)  inte aktiv. 

 

Om indikatorn (se Bild 5- 5 - (12)), lyser rött är 
laddningsfunktionen för  generatorn felaktig. 
 

Om indikatorn (se Bild 5- 5 - (9)) lyser gult eller rött så finns det 
ett isolationsfel.  
(Aktiv endast vid beställning av isolationsövervakning!) 

Om indikatorn (se Bild 5- 5 - (10)), under skyddsledartestet lyser 
grönt är den skyddande ledningen i de anslutna enheterna i 
ordning. Om skyddsledarfunktionen inte finns förblir 
indikatorn släckt. 
 

För denna enhet finns ingen elektrisk bränslegivare. 
 

Om indikatorn (se Bild 5-5 - (8)) lyser grönt, är frekvensen i rätt 
intervall (från 47,5 till 52,5 Hz). 
Om indikatorn på "hög" lyser rött så är frekvensen är för hög. 
Om indikatorn på "låg" lyser rött så är frekvensen är för låg. 
 

För varje fas L1 till L3 (se Bild 5-5 - (18)) visas en åt gången: 
 

Spänning (U) (se Bild 5-5 - (17)): 
Lyser fältet grönt är spänningen ok. 
Om indikatorn på "hög" eller "låg" lyser rött så är spänningen 
är för hög eller för låg. 
 

Last (P)  (Se Bild 5-5 - (18)) : 
Vid 3-faslast visas lasten i steg om 10 %. 10-80 % grönt, 80-
100 % gult och 100-110 % rött. 
 

Om displayen visar vid 1-faslast (obalanserad last) i rött, ska 
lasten delas lika mellan de tre faserna som finns. 
 
Last (P∑) (se bild 4-5-(7)) 
Vid 1- och 3-faslast, visas den totala belastningen på 
generatorn i steg om 10 %. 10-80 % grönt, 80-100 % gult 
och 100-110 % rött.  
 

Motortemperatur:  

Bränsletemperatur:  

Batteriladdning:  

Isolationsövervakning:  

Skyddsledartest:  

Påfyllning av bränsletank:  

Frekvens:  

Fas L1-L2-L3:  

Relativ lastindikator:  
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5.1.1 Isolationsövervakning med avstängning 

Dessa förutsättningar måste uppfyllas: 

• Startad generator 
 

1. Dra ut konsumenten. 

2. Ledningsbrytaren måste vara i Pos.1. 

3. Tryck på testknappen  

� Symbolen på displayen (se Bild 5- - (8)) och läget på 
brytaren visar resultatet: 

Symbol Resultat Betydelse 

Röd signallampa 
lyser 

Brytaren hoppar till läge 0 och 
generatorn stängs av 

isolationsövervakningen fungerar 

Röd signallampa 
lyser inte 

Brytaren hoppar till läge 1 och 
generatorn kommer att fortsätta att köra 

defekt isolationsövervakning 

Tab. 5.1: Isolationsövervakningstest med avstängning 
 

� Isolationsövervakningstest utfört. 

4. Efter kontroll måste brytaren placeras i läge 1 och 
generatorn startas om för att enheten ska fungera igen. 

 

1. Plugga in konsumenten och slå på. 

Signallampor och läget på brytaren visar resultatet: 

Symbol Betydelse 

Röd 
signallampa 

lyser 
Isolationsfel (apparaten stängs av) 

Grön 
signallampa 

lyser 
ansluten enhet fungerar 

Tab. 5.2: Isolationsövervakning under drift med avstängning 

� Om det finns ett isolationsfel och enheten klarat testet 
utan konsumenten (se ovan), ligger isolationsfelet hos 
konsumenten. 

2. Efter avstängning och utdragning av kontakten på 
generatorn måste brytaren placeras i läge 1 och 
generatorn startas om för att enheten ska fungera igen. 

Förutsättningar  

Testa 
isolationsövervakning:  

Isolationsövervakning i 
drift:  
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5.1.2 Kontrollera skyddsledare 

Så här gör du för att kontrollera skyddsledaranslutningen 
mellan generatorn och konsumenten. 

Dessa förutsättningar måste uppfyllas: 

• Startad generator (se Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden. ) 

• Anslutna laster (se Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.  ) 

• Avstängd konsument 
 

VARNING! 
Elektriska stötar kan orsaka kvävning eller död. 

 • Jorda inte generatorn. 

• Anslut inte skyddsledare med en befintlig 
potentialutjämningsledare. 

• Anslut inte generatorn till ett befintligt kraftnät. 
 

 

Bild 5-6: Kontrollera skyddsledare 
 

1. Sätt in testkabeln i uttaget ( Bild 5- - (1)). 

2. Håll mätsonden mot en metallisk, tom plats på 
konsumenten. 

� Testlampan ( Bild 5-- (2)) på multifunktionsdisplayen visar 
resultatet: 

Förutsättningar  

Kontrollera skyddsledare  

Så här kontrollerar du 
skyddsledare mellan 

konsumenter och 
generator:  
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Testlampa Betydelse 

lyser grönt skyddsledaren fungerar 

släckt skyddsledare defekt / ej tillgänglig 

Tab. 5.3: Testlampa skyddsledare 

 

� Skyddsledaren / potentialutjämning för dessa 
konsumenter är markerad. 

 

5.2 Radiofjärrstart / fjärrstart med 
kabelfjärrkontroll / reservdrift 

Så här ansluter du fjärrstyrning (med CON-uttag): 

 

 

Bild:  5 -1 Fjärrstart / reservdrift med CON 
 

Vid fjärrstyrningen kan samtidigt laddning av batte rierna 
ske. 

 

1. Sätt i kontakten på anslutningskabeln i fjärr-
driftstatus/generator i fjärrstyrningsdosan och vrid till 
höger för att låsa.  

� Fjärrstyrningen är driftsklar. 

 

 

Obs!  
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6 Övervakning av driftstillstånd med 
multifunktionsdisplay E-MCS 5.0 

(Endast med radiofjärrstart/fjärrstart med kabelfjärrkontroll) 

 I det här avsnittet beskrivs funktionen för 
multifunktionsdisplayen E-MCS 5.0. 

 

För att slå på E-MCS 5.0 måste START-knappen (bild 11-1) 
tryckas in en gång. 

 

Bild 6-1: Multifunktionsdisplay E-MCS 5.0 
 

Värdet kan läsas i den nedre delen av displayen. 
 
Batteriet övervakas av E-MCS 5.0 och i händelse av ett fel 
visas ett felmeddelande till höger högst upp i displayen. 

 

Frekvensen kan läsas av i den centrala delen av displayen. 
 

 
 

Driftstimmar:  

Batteriladdning:  

Frekvens:  
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Om nödstoppsknappen trycks in, visas ett felmeddelande till 
höger högst upp i displayen. 
 
 
6.1 Starta generator med E-MCS 5.0 

Dessa förutsättningar måste uppfyllas: 

• Testad elsäkerhet 

• Fylld bränsletank 

• Tillräcklig oljenivå (se motorns drifts- och 
underhållsanvisningar (se Bild 1-1 - (2)) 

• Tillräcklig lufttillförsel och -utsläpp 

• Avstängd eller separat konsument 
 

1. Tryck på START-knappen (bild 10-1) en gång. E-MCS 5.0 
startas. (Detta är endast nödvändigt om strömmen 
brutits, eller om E-MCS 5.0 är i viloläge). 

2. Tryck en andra gång på START-knappen (bild 10-1), så 
börjar den gröna lysdioden att blinka. 

3. Motorn startar efter förvärmning. 

� Motorn har startat. 

 

Den elektriska konsumenten kan anslutas eller kopplas på 
efter en period av ungefär en minuts uppvärmning. 

Generatorn kan inte startas manuellt i AUTO-läge. 

AUTO-läget behövs endast för fjärrstart eller fjärrstart med 
kabelfjärrkontroll. 

 

 

 

 

6.2 Stäng av generator med E-MCS 5.0 

1. Slå av eller koppla bort konsumenten. 

NÖDSTOPP-knapp:  

Föruts ättningar  

START 

OBS! 

OBS! 

OBS! 

STOPP 
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2. Tryck på STOP-knappen (bild 10-1) en gång, den röda 
lysdioden börjar blinka. Motorn stannar efter en kylande 
körning. 

3. Tryck på STOP-knappen (bild 10-1 )  en andra gång så 
stannar motorn omedelbart utan kylning 
(rekommenderas inte). 

� Motorn stoppas. 

Generatorn kan inte stoppas manuellt i AUTO-läge. 

 

VARNING! 
 

 Stäng endast av apparaten på nödstoppsknappen i en 
nödsituation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! 
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6.2.1 Statusförfrågningar E-MCS 5.0 

 

Bild 7-1: Statusförfrågningar E-MCS 5.0 
 
 
Genom att trycka på piltangenterna (bild 11-1), kan olika 
värden efterfrågas. 
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6.2.2 Läsa och återställa felmeddelanden 

 

Följande felmeddelanden kan visas och återställas. 

Symbol Betydelse Hjälp 

 
Utför underhåll på generatorn. Utför underhåll 

 
NÖDSTOPP har tryckts in. Lås upp NÖDSTOPP 

 

Oljetrycket är för lågt 
(Generatorn stängs av) Kontrollera oljenivån. 

 

Batteriet är för svagt, batteriladdning 
misslyckad. 

Tillkalla 
servicepersonal. 

 
Batteriet är defekt. Byt batteri. 

 
Generatorbrytarfel (GCB). Tillkalla 

servicepersonal. 

 
Generatorspänning för hög Tillkalla 

servicepersonal. 

 
Generatorspänning för låg Tillkalla 

servicepersonal. 

 
Generatorfrekvensen är för hög. Tillkalla 

servicepersonal. 

 
Generatorfrekvensen är för låg. Tillkalla 

servicepersonal. 

 
Startfel generator Tillkalla 

servicepersonal. 

 
Stoppfel generator Tillkalla 

servicepersonal. 
Tab. 4-1: Felmeddelanden E-MCS 5.0 
 
Felmeddelanden kan begäras enligt beskrivning i 6.2.1. Ett 
larm kan återställas genom att trycka på STOP-knappen. 
 
 
 
 
 
6.3 Fjärrstart med e-MCS 5.0 

(kabelfjärrkontroll) 

Dessa förutsättningar måste uppfyllas: 

• Testad elsäkerhet 

OBS! 

Förutsättningar  
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• Fylld bränsletank 

• Tillräcklig oljenivå (se motorns drifts- och 
underhållsanvisningar (se Bild 1-1 - (2)) 

• Tillräcklig lufttillförsel och -utsläpp 

• Avstängd eller separat konsument 
 

Så här aktiverar du fjärrstartläget. 

 

1. Anslut kabelfjärrkontrollen. 

2. Tryck på AUTO-knappen (se bild 11-1), så att 
fjärrstartsläget aktiveras. 

� Fjärrstartläget är aktivt. 

 

1. Slå på brytaren på kabelfjärrkontrollen till läge "I". 

� Generatorn startar (den gröna lysdioden "RUN" på 
kabelfjärrkontrollen tänds). 

 

1. Slå på brytaren på kabelfjärrkontrollen till läge "0". 

� Generatorn stängs av (den röda lysdioden "RUN" på 
kabelfjärrkontrollen släcks). 

 

 

 

 

 

 

6.4 Fjärrstart med e-MCS 5.0 (radio) 

Dessa förutsättningar måste uppfyllas: 

• Testad elsäkerhet 

• Fylld bränsletank 

Fjärrstartläge  

START 

STOPP 

Förutsättningar  
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• Tillräcklig oljenivå (se motorns drifts- och 
underhållsanvisningar (se Bild 1-1 - (2)) 

• Tillräcklig lufttillförsel och -utsläpp 

• Avstängd eller separat konsument 
 

Så här aktiverar du fjärrstartläget. 

 

3. Anslut radiomottagaren. 

4. Tryck på AUTO-knappen (se bild 11-1), så att 
fjärrstartsläget aktiveras. 

� Fjärrstartläget är aktivt. 

1. Tryck på -knappen på fjärrkontrollen en gång. 

� Generatorn startar. 

 

1. Tryck på -knappen igen. 

� Generatorn stängs av. 

 

Om -symbolen blinkar rött så behöver batterierna i 
fjärrkontrollen bytas 

Fjärrstartläge  

START 

STOPP 

STATUS RADIOSTYRNING 
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6.5 Av ställning 

Strömgeneratorn i nyskick kan förvaras i upp till ett år. För en 
längre period, vänligen kontakta Hatz servicecenter (se även 
motorns bruksanvisning (se Bild 1-1 - (4)). 

 

6.6 Avfallshantering 

Av miljömässiga skäl får generatorer, batteri, motorolja, etc. 
inte bara slängas bland soporna. Följ alla lokala lagar och 
föreskrifter om korrekt omhändertagande av sådana delar 
och material. Din auktoriserade återförsäljare av ENDRESS 
generatorer kan ge dig råd. 

Vid kassering av spillolja observera gällande 
miljöbestämmelser. Vi rekommenderar att du tar den för 
deponering i en sluten behållare till en 
oljeuppsamlingsanläggning. Häll inte använd motorolja i 
soporna eller på marken. 

En felaktigt slängt batteri kan skada miljön. Håll dig till 
gällande lokala föreskrifter när det gäller uttjänta batterier. 
Kontakta din ENDRESS serviceverkstad vid behov av 
reservdelar. 
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Anteckningar 
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7 Underhåll 

I det här avsnittet beskrivs underhåll av generatorn.  

Underhåll och reparationer som inte beskrivs i det här 
avsnittet får endast utföras av personal från tillverkaren eller 
en auktoriserad återförsäljare. 

7.1 Underhållsschema 

Utför underhåll enligt vad som anges i motorhandboken. 

 

7.2 Underhållsarbeten 

Underhållsarbeten får endast utföras av behörig personal. 

Alla arbeten som anges i underhållsschemat utförs enligt 
specifikationerna i motorns drifts- och underhållsanvisningar  
(se Bild 1-1-(5)) . 

7.2.1 Tappa av oljan 

Observera apparatens detaljer vid oljeavtappning. 

VARNING! 
Risk för brännskador från het olja 

 • Låt maskinen svalna innan du tömmer ut olja.  
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Bild 7-1: Tappa av oljan 

 

1. Lyft aggregatet med en kran 

2. Demontera plattan för oljeavtappning (se Bild 7-1 - (2)) 

3. Kör avloppsslangen (se Bild 1-1 - (8)) genom öppningen i 
ramen och ställ sedan en oljeuppsamlingsbehållare redo. 

4. Vrid ner locket på oljeavtappningsventilen på motorn (se 
Bild 7-1 - (1)). 

5. Vrid på avloppsslangen till avloppsventilen. Ventilen 
öppnas och motoroljan rinner ut. 

 

� Motoroljan töms ut. 

Tappa av oljan  
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7.3 Kontrollera elsäkerhet 

Den elektriska säkerheten måste kontrolleras av behörig 
personal för detta ändamål. 

Den elektriska säkerheten ska kontrolleras i enlighet med 
gällande VDE-bestämmelser, EN och DIN-standarder och 
föreskrifterna för förebyggande av olycksfall BGV A3 i de 
aktuella versionerna. 
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8 Hjälp med problem 

I det här avsnittet hittar du en beskrivning av vilka problem 
som måste åtgärdas av behörig personal. Ta reda på mer i 
motorhandboken. 

Varje förekommande problem beskrivs med angivande av 
möjlig orsak och respektive åtgärd. 

Fel Möjlig orsak Åtgärd 

Ingen eller låg spänning vid 
tomgång. 

Motorns varvtal justerades 
därefter. 

Tillkalla servicepersonal. 

Motorn går ojämnt. Tillkalla servicepersonal. Kraftiga spänningsvariationer 
förekommer. Varvtalsregleringen fungerar 

oregelbundet eller otillräckligt. 
Tillkalla servicepersonal. 

Motorn används fel. Följ bruksanvisningen för 
motorn. 

Motorn är bristfälligt underhållen. Följ underhållsinstruktionerna för 
motorn. 

Oljenivåövervakningen utlöses. Kontrollera oljenivån och fyll på 
vid behov. 

För lite bränsle i tanken. Tanka. 

Bränslefiltret är igensatt. Byt bränslefilter. 

Motorn startar inte. 

Dåligt bränsle i tanken. Tillkalla servicepersonal. 

Motorn roterar inte. Motorn är defekt. Tillkalla servicepersonal. 

För mycket olja finns i motorn. Tappa ut överflödig olja. Motorn ryker. 

Luftfilterpatronen är smutsig eller 
oljeindränkt. 

Rengör patronen eller byt ut vid 
behov. 

För lite bränsle i tanken. Tanka. 

Oljenivån är för låg. Fyll på olja. 

Bränslefiltret är igensatt. Byt bränslefilter. 

Motorn är bristfälligt underhållen. Följ underhållsinstruktionerna för 
motorn. 

Motorn startar en kort stund och 
dör sedan. 

 

För mycket effekt försvinner. Minska förbrukad effekt. 

Generatorn går ojämnt. Generatorn är belastad över 
märkeffekten. 

Minska förbrukad effekt. 

Tab. 8.1: Svårigheter vid drift av generatorn 
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Anteckningar: 
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9 Tekniska data 

Det här avsnittet innehåller tekniska data för driften av 
generatorn som beskrivs. 

 

 

 

Bild 9-1: Mått på generator 
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Beteckning Värde Enhet 

Typ ESE 608 DHG ES DI 
DUPLEX 

 

Märkeffekt 400V /3~ 6,0 [kVA] 

Märkeffekt 230V /1~ 4,0 [kVA] 

Nominell effektfaktor V3 ~ 0,8 [cosφ] 

Nominell effektfaktor V1~  0,9 [cosφ] 

Nominell frekvens 50 [Hz] 

Nominellt varvtal 3000 [min-1] 

Märkspänning 3~ 400 [V] 

Märkspänning 1~ 230 [V] 

Märkström 3~ 17,4 [A] 

Märkström 1~ 8,7 [A] 

Spänningstolerans 
(tomgång - märkeffekt) 

± 5 [%] 

Ljudtrycksnivå på 
arbetsplatsen LpA* 87 [db (A)] 

Ljudtrycksnivå på 7 m 
avstånd LpA ** 

69 [db (A)] 

Ljudeffektnivå ** LWA  94 [db (A)] 

Skyddstyp IP 54  

Vikt (driftklar) 155 [kg] 

Tankinnehåll 6 [l] 

Längd 700 [mm] 

Bredd 440 [mm] 

Höjd 580 [mm] 

Skyddstyp IP54  

Tab. 9.1: Tekniska data generator 

 

Beteckning Värde Enhet 

Installationshöjd över havet < 100 [m] 

Temperatur < 27 [°C] 

relativ fuktighet < 30 [%] 

Tab. 9.2: Miljöförhållanden för generator 

 

Belastningsreducering för varje 
ytterligare 

enhet 

1 % 100 [m] 

4 % 10 [°C] 

Tab. 9.3: Belastningsreducering av generatorn beroende på 
miljöförhållandena 

 

Tekniska data  

Miljöförhållanden  

Belastningsminskning  
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Ledning max. kabellängd  enhet 

HO 7 RN-F (NSH öu) 1,5 mm2 60 [m] 

HO 7 RN-F (NSH öu) 2,5 mm2 100 [m] 

Tab. 9.4: Maximal kabellängd för distributionssystemet, beroende på 
kabelarea 

Distribu tionsnät  
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10 Reservdelar 

I det här avsnittet hittar du en beskrivning av de reservdelar 
som behövs för driften av generatorn. 

 

10.1 Ram med motor och generator 

 Bild 10-1: Reserv  delar avgas- och generatorsidan 
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Bild 10-2: Reservdelar till motor- och avgassidan 

 

Position Artikelnumm
er Antal Artikelnamn 

 E506100/99 1 Ram 

10 E505716/99 1 Huv motor 

E133683 1 Motor 1B50/10HP 

E130959 1 Gen syn.  7 kVA IP 54 50 Hz 20 

E133301 4 Vibrationsdämpare 

30 E505724/99 1 Luftguide motor 

E133823 4 Ihåliga handtag av mjuk PVC 

E133316 4 Lamellplugg 27x0 0,8-3 

E133023 4 Cylinderskruv M12 x 45 

E133024 4 Sexkantmutter M 12 

40 

E130692 4 Distanshylsa 12,8-18-3 

50 E505736/11 1 Elskyddsplåt nedan 

E506102/11 1 Dörr 
60 

E133090 2 Snäpplåsning 
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Position Artikelnumm
er Antal Artikelnamn 

E505733/99 1 Platta ljuddämpare 
100 

E505235/92 1 Ljuddämpare 

110 E505709/11 1 Stänkskärm 

120 E505732/11 1 Stänkskärm 

 

10.2 Elektronik 

 
Bild 10-3: Reservdelar eldosa 

 

Position Artikelnumm
er 

Antal Artikelnamn 

200 E130422 1 Gångjärnsförsett fönster 

205 E503857/96 1 Kontrollpanel 

210 E131540 1 PÅ/AV-omkopplare 

220 E130470 1 Timräknare 

230 E131851 1 CEE-uttag 400V/16A 5P 
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Position Artikelnumm
er 

Antal Artikelnamn 

240 E133940 2 LED-signallampa 

E130564 1 Sexkantskruv M 8 x 40 

E100418 1 Sexkantmutter M 6 250 

E131862 1 Vingmutter M6 

260 E100039 3 Säkerhetsuttag 250V/16A 
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