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SAYGIDE ER YETK L
Öncelikle firmam z ve ürünümüzü tercih etti iniz için te ekkür ederiz. Super Star Jeneratör, ISO
9001:2000 kalite sistemi ile CE normlar nda, güvenli ve yüksek kalitede ürün ve hizmet sa lama
esas na göre modern tesislerinde çal malar n sürdürmektedir. Jeneratör setiniz imalat n her
safhas ndan, montaj ve teslimat na kadar kalite kontrol ve testlerden geçmektedir.
Firmam z 1967 senesinden beri Dizel Motor üretimi yapmakta olup, konusunda uzman ekibi ile yine
bir ilk'e daha imza att ve 3 Silindirli Üstten Eksantrikli dizel Motor üretimini gerçekle tirdi. Ürün
yelpazemiz 8 KVA ila 60 KVA'ya kadar geni leyecektir, hedefimiz 1-2 y l'a kadar 120 KVA'ya kadar
Jeneratör Motoru üretmektir.
Jeneratör setiniz ile beraber tehlike uyar ve korunma yollar n da içeren Bak m ve Kullan m Kitab ,
Dizel Motor Servis-Bak m Kitab ve Alternatör Servis-Bak m Kitab sizlere teslim edilmi
bulunmaktad r. Jeneratör setinizi kullanmadan önce sizin ve ba kalar n n can ve mal güvenli i için tüm
dokümanlar dikkatlice okuman z , anlaman z ve muhafaza etmenizi önemle rica ediyoruz.
Yetkili Servis ekiplerimiz ile sizlere kesintisiz hizmet vermeye devam edece iz. Periyodik Bak m
Anla mas yaparak kontrol ve bak mlar n, düzenli aral klarla, eksiksiz ve ekonomik olmas n
sa layabilirsiniz.
Ürün ve hizmet kalitemize katk n z için dilek ve önerilerinizi lütfen bildiriniz.
MOTOSAN MOTOR SANAY VE T CARET A. .
Merkez / Fabrika
Mahmutbey Yolu, Kirazl Köyü, Ba c lar 34410 ISTANBUL
Tel: +90 0212 550 45 62
Fax: +90 0212 550 25 19

MA AZA / SHOWROOM
Necatibey Caddesi hsan Zihni
Karaköy / ISTANBUL
Tel: +90 0212 245 71 25 pbx.
Fax: +90 0212 245 71 30

Han No.:139/1

info@motosan.com
www.motosan.com
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JENERATÖR SET N ÇALI TIRMADAN ÖNCE MUTLAKA
BAKIM VE KULLANIM K TABINI OKUYUNUZ VE ANLAYINIZ

1. EMN YET TEDB RLER
1.1 GENEL

Jeneratör seti, Bak m ve Kullan m Kitab ile Dizel Motor Servis Bak m Kitab ve Alternatör ServisBak m Kitab na uygun ekilde kurulmal , kullan lmal ve emniyet tedbirlerine uyulmal d r. Jeneratör
seti ancak bu ekilde güvenli olarak hizmet verecektir. Jeneratör setinin güvenli i letim sorumlulu u;
jeneratör setini kuran, kullanan ve bak m n yapan ki ilere aittir. Emniyet tedbirlerine riayet
edildi inde, kaza olu ma riski azalacakt r.
Jeneratör seti, bu konuda e itilmi veya yetkili k l nm , Bak m ve Kullan m Kitab n okumu ve
anlam ki iler taraf ndan kullan lmal d r. Bu kitaptaki kural, talimat, yöntem ve emniyet tedbirlerine
uymamak; ar za, kaza ve yaralanma ihtimallerini artt rabilir, hatta ölümle sonuçlanabilir. Jeneratör seti
üzerindeki etiket ve uyar lara dikkat ediniz. Jeneratör setini geçerli standartlara, kurallara veya
yönetmeliklere tamamen uygun olarak kurunuz ve i letiniz.
Bak m, onar m veya ayarlama yapmadan önce jeneratör setini KAPALI (OFF) duruma getiriniz ve
ba kalar n n müdahalelerine kar izole ediniz.
Jeneratör setini, güvenli olmad sürece çal t rmay n z. Güvenli olmayan durumlarda, di er
kimselerin zarar görmesini engellemek için derhal jeneratör seti üzerine bir tehlike uyar s ili tiriniz,
akü kutup ba lar n sökünüz ve topraklanmam bütün kablo ba lant lar n ay r p i letim d b rak n z.
Bu kitap ve ekleri bir bütündür. Emniyet tedbirleri, kitap içerisinde ilgili bölümlerde belirtilmi tir.
Anla lamayan konularda Super Star / Motosan Fabrikas na dan n z.
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1.2 KALDIRMA VE TA IMA
Jeneratör setini kald rmak için kald rma mapalar n kullan n z.
Kald rma mapalar n veya ba lant noktalar n ; kaynak çatlaklar na, kopmalara, e ilmelere, çatlaklar pas
dolmu yada kalitesini yitirmi parçalara, gev ek c vata ve somunlara kar kald rma öncesinde mutlaka kontrol
ediniz. Tüm kald rma donan m ve destek malzemesinin i yapabilir durumda oldu una ve en az jeneratör seti
brüt a rl n n %10 fazlas ( kar, buz, çamur veya di er istiflenmi parça ve teçhizat n a rl klar ) bir a rl a
dayanaca ndan emin olunuz.
Kald rma kancas n n veya kilitlerinin, fonksiyonel bir güvenlik mandal olmas na ve do ru ekilde
ba land ndan emin olunuz.
Makinenin yerle temas kesilecek ekilde kald r ld
k lavuz ipleri veya e de erlerini kullan n z.

nda dönme ve sallanmas n önlemek için

Jeneratör setini, kuvvetli esen rüzgar alt nda kald rmaya çal may n z.
Jeneratör seti ask ya al nd

nda jeneratör alt ndaki ve çevresindeki insanlar uzakla t r n z.

Jeneratör seti ask ya al nd
bulundurunuz.

nda, kald rma cihaz operatörünü sürekli yerinde ve haz r durumda

Jeneratör setini, brüt a rl n n %10 fazlas na müsaade eden ve dayanma kapasitesi olan, kayma
tehlikesi olmayan düz yüzeyler üzerine koyunuz.
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1.2.1 Römorklu Jeneratörlerin Çekilmesi
Çekme aparatlar n n ve çekici arac n üzerindeki parçalar n (ve hatta e er kullan l yorsa zincir ayarlar , fren
ve/veya elektrik ara ba lant lar n), römorklu jeneratör setinin hareketli parçalar ve kenetlenme noktalar da
dahil olmak üzere, çekici arac n manevralar nda çak mad ndan ve manevralar n k s tlamad ndan emin
olunuz.
Tekerleklerin; normlara uygun, iyi durumda, yükleme kapasitesine göre seçilmi ve belirtilmi bas nçta havas
oldu undan emin olunuz. Lastik ebat ve tipini de i tirmeyiniz. Ayr ca tekerlek c vata, somun ve bilumum
parças n n, öngörülen torkta s k lm oldu undan emin olunuz. E er mevcutsa, bütün far, sinyal, fren, sis
lambalar n n düzgün çal t ndan ve bunlar n mercek ve camlar n n temiz ve i görür durumda oldu undan
emin olunuz.
nsanlar n çeki mili veya jeneratör seti üzerinde durmas na veya seyahat etmesine izin vermeyiniz. Elleri ve
parmaklar , s k ma noktalar ndan uzak tutunuz. Römorklu jeneratör setini elle çekmeye te ebbüs etmeyiniz.
E er mümkünse römorklu jeneratör setini kuru zeminli alanlara park ediniz veya yerle tiriniz. Tüm tekerlekleri
takozlay p sabitleyiniz.
Römorklu jeneratör setini, çekerken müsaade edilen h z s n r n a may n z. Trafik kurallar n tan mlayan bütün
yasa, yönetmelik veya düzenlemelere uygun hareket ediniz.
1.3 HAREKETL PARÇALAR

Vücudunuzu özellikle elleri, kollar , saçlar ve giysileri; pervane, kay , kasnak ve di er hareketli ve dönen
parçalardan uzak tutunuz. Jeneratör setini, fan veya di er koruyucular ç kart lm bir ekilde çal t rmaya
kalk may n z. Jeneratör setinin etraf nda veya hareketli parçalarla kar kar ya çal ma durumunda, üstünüze
tam oturan giysiler giyin ve uzun saçlar toplay n z. Kontrol, bak m, onar m, ayarlama, servis yapma yada
jeneratör setini çal t rma yada durdurma durumlar d nda eri im kap lar n kapal tutunuz. Jeneratör setinin
çal t r lmas veya servis d ndaki zamanlarda bütün personelin sete belirli bir güvenlik mesafesinde olmas n
sa lay n z. Kayma, dü me ihtimallerini minimize etmek için elleri, ayaklar , yerleri, yürüyü alanlar n ya ,
su,antifriz yada di er s v lardan ar nd rarak temiz olarak muhafaza ediniz.
1.4 SICAK YÜZEYLER, KESK N KENAR VE KÖ ELER

S cak ya , s cak so utma s v s , s cak yüzeyler, keskin kenar ve kö elerle vücut temas nda bulunmaktan
kaç n n z. Vücudun bütün k s mlar n s cak egzoz borular ndan ve gazlar ndan koruyunuz. Jeneratör setinin içi,
d ve çevresinde çal rken eldiven,bot ve baret gibi koruyucu giysiler giyiniz. lk yard m kitab n el alt nda
bulundurunuz. Yaralanma durumunda acil olarak t bbi yard m aray n z. Küçük kesik ve yaralanmalar ihmal
etmeyiniz.
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1.5 YANGIN VE PATLAMA

Kullan m amac na uygun olarak dizayn edilmi bir yak t tank ndan veya bir servis istasyonundan kullan ma ve
normlara uygun yak t ikmali yap n z.
Yak t, ya , akü elektroliti yada so utma s v s olu umlar n n yerde birikmesi durumunda bunlar temizleyiniz.
Yak t ilavesinden, akülerin elektrolit seviyesi kontrolünden yada ya de i iminden önce jeneratör
setini kapat n z ve so umas na izin veriniz. K v lc m, alev ve di er tutu turucu kaynaklar uzak tutunuz. Sigara
içmeyiniz ve civarda içilmesine de izin vermeyiniz.
Jeneratör seti üzerinde, aside yada e er varsa kabinde yak t yada ya filmi olu umuna izin vermeyiniz.
Kirlenen yüzeyleri s v bir endüstriyel temizleyici kullanarak silin. Temizlemek amac yla yan c kimyasallar
kullanmay n z.
Aküye ba lant yapmadan yada ba lant y kesmeden önce akü arj cihaz na giden ba lant y kapat n yada
kesiniz.
Akü veya çevresinde tamire yada bak ma ba lamadan önce, akü negatif (-) kutup ba lant s n sökünüz.
Ba kalar n n herhangi bir ekilde tekrar ba lant yapmas n önlemek için, akü ba lant s üzerine bir tehlike
uyar s as n z.
Elektrik kablolar n , akümülatör terminallerini ve di er terminalleri iyi bir durumda muhafaza ediniz. Herhangi
bir çatlam , kesilmi , a nm kablolar , kötü durumdaki izoleleri veya eskimi , rengi de i mi yada paslanm
terminalleri yenileriyle de i tiriniz.
Elektrik malzemeleri ve terminaller gibi cereyana maruz kalan iletken nesnelerin, ark yaparak bir tutu ma
kayna te kil etmesini önlemek amac yla gövdelerini mutlaka topraklay n z.
Hasarl yak t tanklar n yada borular n , kaynak yapmak yada ba ka türlü tamir etmeye te ebbüs etmeyin, yenisi
ile de i tiriniz. Yak t sistemindeki herhangi bir kaçak durumunun fark edilmesi halinde jeneratör setini
çal t rmay n ve kaça gideriniz.
Egzoz gaz , egzoz manifoldu ve ç k noktas s cakl n n yakla k 550ºC oldu u unutulmamal , s cak yüzeyler
izole edilmeli sistemin so udu undan emin olunmadan bu bölgelere yakla lmamal ve yanabilecek
malzemelerin bu bölgelere temas önlenmelidir.
Kaynak i lemlerine ba lamadan önce, s cakl ktan zarar görebilecek veya yanma ihtimali olan malzemeleri
ortamdan uzakla t r n z. Ya l bez parçalar , kimyevi at k, yaprak, çöp yada di er yan c lar jeneratör setinden
uzak tutunuz.
Jeneratör setine servis yapma veya setin i letilmesi esnas nda tam dolu yang n söndürücüleri yak n bir yerde
muhafaza ediniz.
A açl k ve ormanl k alanda kullan lan jeneratör setinin s cak egzoz sistemi ile yaprak ve dallar n temas
etmesine izin vermeyiniz.
Jeneratör setlerini, tehlike s n f na giren yerlerde kurmaya yada çal t rmaya kalkmay n z.
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ED C MADDELER

Jeneratör setini yaln zca aç k veya iyi havaland r lan alanlarda i letiniz.E er Jeneratör iç ortamda çal t r lacaksa,
motor egzoz gazlar n d ortama at n z. Egzoz gaz ç k noktalar n n, personel bulunan alanlara, bu alanlara
gitme tehlikesi olan yerlere veya hava emi kanallar n n yak nlar na verilmemesine dikkat ediniz. Jeneratör
setinde kullan lan yak tlar, ya lar, so utma s v lar ve akü elektrolitleri endüstriyel tiptedir. Kazayla vücuda
al nmamas ve/veya deri ile temas n n önlenmesi için gerekli tedbirler al nmal d r. Vücut içerisine nüfuz
durumunda acilen sa l k yard m isteyiniz. Deriyle temas durumunda, su ve sabunla temas bölgesini y kay n z.
Akülerin bak m esnas nda asit geçirmeyen önlük giyin ve yüz koruyucu yada gözlük kullan n z. E er elektrolit
deriye veya giysilere dökülmü ise, acil olarak bol miktarda su ile temizleyiniz.
1.7 ELEKTR K

Jeneratör setinin kablo ba lant lar , sadece e itimli ve yetkili kalifiye elektrikçiler taraf ndan yap lmal d r.
Jeneratör setinin elektrik enerjili k s mlar yla vücudun direk yada herhangi bir yal t lmam iletken nesne ile
temas etmemesini sa lay n z.
Jeneratör setinin tüm kablo ba lant lar n yapmadan, sökmeden ve de çal t rmadan önce uygulanan
yönetmelikler do rultusunda topraklamas n n yap ld ndan emin olunuz. Su içinde yada slak bir zemin
üzerinde duran jeneratör setlerini çal t rmaya, elektrik ba lant s yapmaya yada elektrik ba lant s n kesmeye
çal may n z.
Jeneratör setinin elektrik ba lant lar n yapmadan veya sökmeden önce motoru durdurunuz, akü arj cihaz n n
beslemesini ve akü ba lant s n kesiniz. Yük taraf ndaki topraklanmam iletken ba lant lar n sökün ve d ar da
b rak n z.
Jeneratör setinin üzerindeki elektrik sisteminin hareketli k s mlar yla vücudun herhangi bir k sm n n direk veya
herhangi bir el aleti yada ba ka bir iletken nesne arac l yla dolayl temas n engelleyiniz. Jeneratör seti elektrik
sisteminin ayarlama ve tamiratlar nda kuru altl k temin edin, yal tkan yüzeyler üzerinde durunuz. Jeneratör seti
elektrik ba lant terminal muhafazas n , ba lant lar yap ld nda yada söküldü ünde olabildi ince çabuk bir
ekilde tekrar yerine tak n z. Aksi durumlarda jeneratör setini çal t rmay n z.
Jeneratör seti hizmet d b rak ld nda bütün eri im kap lar n kilitleyip kapat n.
Çekici araç veya donat m ta y c lar n , jeneratör setine ba lanm kablolar ve gömülü güç kablolar ndan en az
3 metre uzakta tutunuz.
Tamiratlar temiz, kuru, iyi ayd nlat lm ve iyi havaland r lm alanlarda yap n z.
Jeneratör setini, sadece elektrik karakteristiklerine uyumlu olan ve belirlenmi güç kapasite s n r içindeki
al c lara ba lay n z. Elektrik ba lant lar n normlara uygun, ak m ta ma kapasite s n r içindeki iletkenlerle
yap n z.
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1.7.1 Elektrik Çarpmalar nda lk Yard m

Enerji kesilene kadar KAZAZEDEYE ÇIPLAK ELLE DOKUNMAYIN ve DERHAL ENERJ Y KES N. E er
bu mümkün de ilse, kendinizi kuru ve yal tkan nesneler yard m yla koruyunuz ve kazazedeyi iletkenden
çekerek tamamen uzakla t r n z.
1.En yak n sa l k kurulu unu aray n z ve t bbi yard m ça r n.
2.Hastay yüzükoyun, ba bir tarafa bakacak ve aln ellerinin üzerine gelecek ekilde yat r n.
3.Hastan n a z ndaki TAKMA D , TÜTÜN, C KLET gibi cisimleri ç kart n. Elinizin avuç içi k sm
yard m yla omuzlar aras na sa lamca bast r n, D L N SERBEST B R EK LDE durdu undan emin
olun.
4.Bir dizinizi hastan n ba ucuna, di er aya n z da hastan n dirsek hizas na gelecek ekilde diz
çökünüz.
5.Ellerinizin avuç içi k sm n hastan n omuzu kürek kemikleri üzerine yerle tiriniz.
6.Kollar n z dikey konuma gelecek ekilde ileriye do ru ittirin. Bas nç hafif olmal ve kuvvet uygulanmadan
sa lanmal d r ( 10-15 kg. yeterli bir miktard r ). Bu ekilde 2.5 sn. kadar kal n z.

7.Ellerinizle bas nc , hastan n omuzlar üzerinden dirseklerine kayd rmak suretiyle serbest b rak n (yakla k
olarak 1 sn.). Bunu takiben, dirseklerinden tutarak, hastan n kol ve omuzlar n hafif bir ekilde kald r p, ayn
anda geriye do ru esneterek itiniz ( yakla k olarak 2.5 sn. ). ( C ye bak n) Hastan n kollar n alçalt n ( D ye
bak n ) ve ellerinizi tekrar hastan n kürek kemi i üzerine gelecek ekilde geri götürün.

8.Her bir komple solunum yedi saniye sürecek ekilde ad mlar tekrar ediniz.
9.Yapay solunum sürdürülürken ba ka bir ki i,
a. Hastan n elbiselerini gev etme.
b. Hastay l k tutma konular nda yard m etmelidir.
10.Hastan n solunumu durursa, yapay solunum yapmaya devam ediniz. Dört saat veya daha fazla
bir zamana ihtiyaç duyulabilir.
11.HASTANIN B L NC YER NE GELENE KADAR SIVI VERMEY N Z.
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2. GENEL TANIMLAR
2.1 JENERATÖR SET_
Super Star Jeneratör, tüm ürünlerini uluslar aras standartlara uygun, yüksek kalitede üretmektedir. Her setin
kendine ait bir etiketi vard r ve setin üzerindedir. Bu etikette jeneratör setine ait seri numaralar ve ana
karakteristikleri tan mlanm t r.
2.2 D ZEL MOTOR
Son teknoloji ürünü ,jeneratör seti için tasarlanm , dü ük yak t sarfiyatl , hassas h z ayar ve regülasyonu
sa layan yak t pompas na monteli mekanik tip governörlü, dizel su so utmal , dizelin uzun ömürlü ve yüksek
performansl çal mas n sa layan a r çal ma artlar na göre dizayn edilmi ya , yak t ve hava filtre sistemi,
dizel korumalar için gerekli s n r ve seviye sensörlerine sahip, 4 zamanl ,direk enjeksiyonlu endüstriyel tip
Super Star dizel motorlar kullan lmaktad r. Dizel motor, güvenli bir ekilde çal mas için gerekli olan tüm
donan mlarla birlikte verilmi tir.
2.3 ALTERNATÖR
IEC 60034-1;CEI EN 60034-1;BS 4999-5000,VDE 0530;NF 51-100,111;OVE M-10;NEMA MG1.22
standartlar na ve CE normlar na göre üretilmi , son teknoloji ürünü, yüksek verimli, bak m gerektirmeyen
yataklama sistemine sahip, F rçal veya f rças z, kendinden ikazl , hassas voltaj ayar ve regülasyonu sa layan
voltaj regülatör sistemine sahip, test a amalar ndan geçmi , sorunsuz çal ma, bak m kolayl ve uzun hizmet
ömrü sa lamak üzere dizayn edilmi alternatörler kullan lmaktad r.
Motor ve alternatör hakk ndaki bütün teknik detaylar BAKIM VE KULLANIM K TABI ile beraber verilen
ORJ NAL MOTOR SERV S BAKIM K TABI ve ALTENATÖR SERV S BAKIM K TABI içerisinde
bulabilirsiniz.
2.4 YAKIT DEPOSU VE AS
60 kVA ya kadar olan setlerde, yak t deposu 8 saatlik çal maya yetecek ekilde ana asi içinde dizayn
edilmi tir. Yak t deposu, yak t dolumunu kolayla t racak yap ya sahip olup gerekli emi dönü ba lant
noktalar hava sirkülasyonunu sa layan depo kapa seviye göstergesi ve bo altma tapas na sahiptir. asi,
titre im ve stres hesab yap larak yüksek mukavemet sa layacak ekle uygun profil edilmi çelik sacdan veya
özel profillerden imal edilir.
2.5 T TRE M ZOLATÖRLER
Super Star Jeneratör setleri, dönen kütlesinden, temele iletilen titre imi azaltmak amac yla dizayn edilmi
titre im izolatörleri ile donat lm lard r. Titre im izolatörleri, özel olarak seçilmi olup motor ve alternatör aya
ile asi aras na monte edilirler. Alternatif olarak büyük modellerde titre im izolatörleri ana asi ile zemin aras na
monte edilirler.
2.6 EGZOZ S STEM VE SUSTURUCU
Egzoz sistemi, motorun egzoz manifoltundan ç kan sesi azaltmak ve zehirli egzoz gazlar n uygun alanlara
yönlendirmek için kurulmaktad r. Egzos sistemi titre im ve genle meleri absorbe eden esnek kompansatör, çelik
boru ,dirsek ,susturucu ve montaj malzemelerinden olu maktad r. Ayr nt lar Kurulum bölümündedir.
2.7 KONTROL S STEMLER
Jeneratör setinin güvenli ve sa l kl bir ekilde hizmet vermesi, ar zalara kar sistemi korumas ve yük
transferleri için çe itli sistemler geli tirilmi tir.
Kontrol sistemleri, mü teri taleplerine ve kurulum gereklerine ba l olarak çe itli tiplerde imal edilirler. Bunlar
ba l ca, Manuel, Otomatik, Yedekli ve Paralel çal ma sistemleridir.
Bütün kontrol sistemleri kolay eri im ve servis için kilitli bir kap yla donat lm çelik kutular içine monte
edilmi tir.
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3. KURULUM
3.1 YER SEÇ M
Jeneratör seti için uygun bir yer seçmek, kurulum i leminin en önemli safhas d r. Güvenli bir kurulum yapmak
için Bak m ve Kullan m Kitab ndaki tüm ikazlar dikkate al n z. Gerekti inde bilgi almak için firmam z
aray n z.
Jeneratör setini ya mur, kar, dolu, sel suyu, a r nem, do rudan güne
, dondurucu veya a r yüksek
s cakl k, toz, toprak, kum veya rüzgarla ta nabilecek zararl madde gibi etkenlere maruz kalmayaca
muhafazal yerlere kurunuz.
Jeneratör setini temiz, kuru, iyi ayd nlat lm , havadar, a r s cak olmayan ve rüzgarla gelen kirletici, a nd r c
yada iletken tozlar, tiftik, duman, ya buhar , motor egzoz duman yada di er kirleticilere maruz kalmayacaklar
yerlere kurunuz.
Bak m ve kontrol i lemlerini kolayla t rmak amac yla jeneratör setinin etraf nda kolay bir ekilde dola labilecek kadar mesafe b rak n. Baz durumlarda motor, alternatör, asi, radyatör gibi ana bile enleri ç karmak
gerekebilir.
Yerin temiz, kuru ve iyi bir drenaj sistemine sahip olmas gerekir.
E er mümkünse, jeneratör setlerini yetkili olmayan ki ilerin ula amayacaklar yerlere yerle tirin veya
müdahaleleri önleyecek tedbirler al n z.
Jeneratör setlerini, motorlu araçlar n veya i makinelerinin etkilerinin ula amayacaklar yerlere yerle tirin. E er
mümkünse uygun koruyucu engeller yap n z.
Jeneratör setini, herhangi bir ekilde tehlike arz etmesi muhtemel bir ortamda kurmay n, kullanmay n z.
Kurulum aç k alanda olacaksa jeneratör setini d hava artlar na kar koruyunuz. (iste e ba l olarak koruma
kabinleri kullan labilir)
Kap lar, jeneratör seti ve ana donan mlar n ç kmas na müsaade edecek büyüklükte olmal d r. Hava giri ve ç k
menfezleri genellikle bir eri im noktas olu turulmas için hareketli veya portatif bir ekilde yap labilir.
3.2 ZEM N VE PLATFORM
Jeneratör seti platform, toprak, bina, çelik konstrüksiyon gibi zeminler üzerine yerle tirilebilir. Jeneratör setinin
toplam a rl , zeminin müsaade etti i yük ta ma s n r n geçmemelidir. Zeminin, demirle güçlendirilmi bir
beton platform eklinde haz rlanmas iyi olur. Jeneratör setinin ölçülerine uygun, yeterli büyüklükteki platform,
makinenin yerinde oynamas n ve titre imleri mümkün oldu u kadar azaltmak için gerekli deste i sa lar.
Genellikle bu 150-200 mm aras nda kal nl kta ve en az jeneratör setinin ebatlar na e it ölçülerde olmal d r.
E er istenirse platform, zeminin geri kalan n titre ime kar izole edecek ekilde yap labilir. Jeneratör seti su
basma riski olan, nemlenebilecek, vb. bir yere monte edilecekse -örne in kazan dairesi- platform, zeminden en
az 300mm yükseklikte yap lmal d r. Böylece jeneratör setine ve ona servis sa layacak, onu i letecek ki iler için
güvenli ve kuru bir zemin sa lar. Her makinenin platformu, di er temeller, beton yap lar, duvarlar veya i letme
platformlar ndan ba ms z olarak ana temel veya sert zemin üzerine yerle tirilmesi tavsiye edilir.
3.3 T TRE iM
Jeneratör seti, zemine minimum titre im iletecek ekilde dizayn edilmi tir. Motor ve alternatör ile ana asi
aras na titre im izolatörleri yerle tirilmi tir.
Yüksek bina çat lar nda ve katlar nda yer alan jeneratör odalar nda titre im izolasyonuna özel itina göstermek
gerekir. Genellikle yay tipi titre im izolatörlerine gerek duyulur. Yap lar n jeneratör seti, yak t depolar ve
donan mlar n ta yabileceklerinden kesinlikle emin olunmal d r. Jeneratör setlerini zemin veya platformlar na,
demir ba lant c vatalar veya e de erleriyle s k ca sabitleyiniz ve hareket etmesine engel olunuz ki elektrik
ba lant lar na, yak t depolama sistemine, egzoz sistemine, çevreye veya canl lara zarar verebilecek herhangi bir
olayla kar la lmas n.
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3.4 SOGUTMA VE HAVALANDIRMA
Motor taraf ndan yay lan s , jeneratör setinin veya servis personelinin performans n etkileyecek derecede
yüksek bir s cakl k de i imine neden olabilir. Alternatörden, motordan ve radyatördeki motor so utma
suyundan yay lan s y motor ile radyatör aras na monteli itici bir fan vas tas ile sistemden uzakla t rmak için
yeterli havaland rmaya sahip bir odaya veya alana yerle tirin.
Jeneratöre gelen hava temiz ve olabildi ince serin olmal d r. Bu durum motor ömrü ve performans n büyük
ölçüde etkiler. Normalde bu hava kurulum bölgesini çevreleyen alandan sa lanabilir ancak baz durumlarda,
makinenin bulundu u mekan n artlar , havay d ar dan veya ba ka bir odadan kanalize etmeyi zorunlu k labilir.
Havaland rma pencereleri, so uk hava giri i için alternatörün arkas na ve s cak havan n at m için do rudan
radyatör ön taraf na aç lmal d r.
S cak havan n, radyatör ve kanal aras na yerle tirilen esnek bir ba lant yla odadan kesin olarak tahliye
edildi inden emin olun.
Havaland rma pencerelerinin ölçüleri hesaplanarak so utma havas giri inin yeterli ölçüde olmas sa lanmal d r.
Pencereler, en az radyatör petek alan kadar olmal d r. Fakat mümkün ise radyatör alan n n 150% si kadar bir
alandan hava giri i yap lmal d r. Hava aç kl klar n n korumas için pencerelere panjur yap lmal d r. Bunlar sabit
yada hareketli tipten olabilirler. Hareketli tipler, jeneratör seti çal t nda otomatik olarak aç labilir. El ile
aç lan seyyar panjurlu pencereler baz durumlarda kabul edilebilir. Fakat bu otomatik standby (beklemeli)
jeneratörler için kabul edilmez.
3.5 EGSOZ S STEM

Egzoz sistemini dizayn ederken, ana hedef geri bas nç olu turmamak olmal d r. Egzoz sistemindeki a r geri
bas nç, motor gücünü dü ürür ve çal ma s cakl n artt r r. Egzoz sisteminde dirsek kullan lmas gerekti i
yerlerde, dirsek yar çap n , boru iç yar çap n n %150 si kadar tutun. Egzoz sistem dizaynlar n n bir ço u, içinde
bulunduklar bina yada odan n fiziksel karakteristiklerine göre yap ld klar için egzoz borular n n, geri bas nc
artt rmamas için en k sa ve en az dönü olan yol seçilmelidir.
Bütün borular n en iyi ekilde desteklendi inden ve yüksek titre im noktalar ndan uzak oldu undan emin
olun.Egzoz borular s yayd ndan bütün borular n yanabilen maddelerden en az 250 mm uza a
konumland r lmas tavsiye edilir.Egzoz borular n yüksek s izolatörleri ile sarmak veya uygun olan yal t m
parçalar takmak tehlikeleri önlemede yard mc olacakt r. Dikey ç k yapan egzoz borular nda kullan lmak
üzere egzoz bas nc ile hareket eden bir ya mur apkas yap lmal d r. Herhangi bir yatay yada dikey egzoz
uzatma borusunun en alçak noktas nda su drenaj deli i olmal d r. Böylece su gerek susturucuya gerekse motora
ula amaz. Susturucuyu motora olabildi ince yak n konumland rarak egzoz borusundaki ses seviyesini
azaltabilirsiniz. Egzoz gaz n n uzun mesafelere ta nmas durumunda, ç k noktas na bir susturucu daha monte
edilebilir. Her makine kendi egzoz sistemine sahip olmal d r. Egzoz gaz , duman kurumu ve yo u malar
çal mayan makine üzerinde kal c zarar olabilece i için birden fazla jeneratör seti ayn boruya
sa lanmamal d r. Egzoz sistemi, motor egzoz ç k na esnek bir ba lant arac l yla birle tirilmelidir.
Egzoz gazlar n teneffüs etmek muhtemel bir ölüm tehlikesidir. Egzoz gazlar n n birikimini önlemek için egzoz
sistemleri do ru bir ekilde kurulmal d r. Buna ek olarak, motor egzoz sesine uzun süre maruz kalman n duyma
yetisine zarar vard r. Bir jeneratör seti hiçbir zaman tam olarak kurulmam bir egzoz sistemiyle
çal t r lmamal d r. Jeneratör setinin yak n civar nda bulunan bütün personel kulakl k kullanmal d r.
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Egzoz sisteminin d ortama ç k noktalar , zehirli egzoz dumanlar n n temiz hava kanallar ndan içeriye
çekilmesine neden olmayacak ekilde seçilmelidir. Bu ç k noktalar , kapal mekanlara, koridorlara, hava
kanallar na, özellikle de canl bulunan alanlara verilemez. Ç k noktalar seçilirken, sürekli rüzgarlar n esme
yönüne dikkat edilmelidir.
3.6 YAKIT S STEM

Yak t sistemi, motora temiz ve kesintisiz yak t sa layacak nitelikte olmal d r. Bir yak t sistemi dizayn ederken,
yak t sistemi yada sistem taraf ndan kullan lan elektrikli ayg tlarla ilgili olabilecek yönetmelik ve artnamelere
uyulmal d r.
Yak t bulunan yerlerde k v lc m, alev olu mas na ve sigara içilmesine izin vermeyiniz. Temiz yak t kullanmak,
motor ömrünü uzatmada ve güvenli bir çal ma sa lamada yard mc olacakt r. Motor yak t filtreleri ve yak t
transfer pompas aras nda ön filtrelerin kullan lmas tavsiye edilir. Su ve çökelti süzgeçleri de transfer pompa
hatt na dahil edilmelidir.
Yak t tank , motor enjektör seviyesinden yüksekte olmamal d r. Zorunlu bir durum varsa motor çal mazken
yak t n hareketini engellemek için yak t giri ve dönü hatt na valflar monte edilmelidir.
Yak t s cakl n n yükselmesi, motor verimini dü ürecektir.
3.6.1 Dizel Yak t n Depolanmas
Yak t tedarikinde en çok tercih edilen metot, yak t depolanmas d r. Yak t tank , yerin alt na veya üzerine
yerle tirilebilir. Ana tank üzerinde, gerek tank dolumu nedeniyle meydana gelen hava bas nc n n tahliyesi
gerekse yak t tükendikçe tank içinde olu an vakumun önlenmesi amac yla bir haval k bulunmal d r.Tank n
en alt noktas nda, yo unla ma sonucu birikecek suyu tahliye etmek için bir tahliye vanas eklenmelidir. Tank n,
buzlanma hatt n n a a s na gömülmesi, mevsimsel etkilerin önlenmesini sa lar. Ana tank yerle tirmede bir
ba ka dikkate al nmas gereken durum da, ana tank ve yard mc tank (günlük tank) aras ndaki yükseklik fark d r.
Standart elektrikli pompan n dikey kald rma kapasitesi 5m dir. Yak t tank n , pompa kald rma kapasitesini
geçen yüksekliklere koymay n z. Bunun yan n da, a r yatay uzakl klar n ve dirseklerin olu turdu u bas nç
dü me ihtimallerini göz ard etmeyiniz.
Yak t motora ula t ran yak t da t m hatt ve fazla yak t tanka geri ta yan yak t dönü hatt , motor üzerindeki
giri lerden daha küçük olmamal d r. Uzun süreli i letimler yada dü ük ortam s cakl klar nda yeterli ak n
temini için bu hatlar n ebatlar n n artt r lmalar gerekir.
Yak t hatlar , çelik boru yada petrol uyumlu herhangi bir malzemeden yap labilir. Galvanizli boru kullanmay n z.
Depo ta ma borular , ayn malzemeden bir büyük boyutta olmal d r.
Yak t dönü hatt tanka tepe k sm ndan giri yapmal ve hiçbir kapama vanas içermemelidir. Bu hat, sistem
içinde hava kilitlenmesini önlemek için en az say da dirsek ve e imle dizayn edilmelidir.
Yak t, tank n alt taraf na göre 50mm den daha a a daki bir noktadan al nmamal d r.
Jeneratör setine giri noktalar nda, jeneratörün titre iminden olu acak zarardan kaç nmak için esnek borular
kullan lmal d r.
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3.7 ELEKTR K BA LANTILARI

Elektrik tesisat n n ba lant s veya tamir i lemlerinin yürütülmesi için sadece e itimli kalifiye elektrik
teknisyenlere yetki verilmelidir.
Tüm elektrik ba lant lar , Super Star Jeneratör taraf ndan verilen emalara uygun olarak yap lmal d r.
Jeneratör setini, i letebilmek için tüm ba lant lar n geçerli uluslar aras , ulusal veya yerel standartlara, kurallara,
yönetmeliklere, topraklama ve toprak hatalar n da içeren zorunluluklara tam uyum gösterecek ekilde yap n.
Kablolar kullan lan voltaj de erine uygun olmal d r. Üzerinden akacak ak m ta yabilmesi için tablo
de erlerine, ortam s cakl na, çekilme metoduna uygun olarak seçilmelidir. Jeneratör setine olan elektrik
ba lant lar , titre imin iletkenlere, alternatör yada devre kesici elemanlara bir zarar vermemesi amac yla, esnek
kablo ile yap lmal d r.
E er tamamen esnek kablo kullan m uygun de_ilse o zaman, jeneratör yak n na, esnek bir ba lant vas tas yla
bir ba lant kutusu yerle tirilebilir.
Tüm ba lant lar çok dikkatli bir ekilde kontrol edilmelidir. Faz dönü yönü kurulumda uygun oldu u kontrol
edilmelidir. Bu, e er bir otomatik transfer panosunda veya jeneratörler paralel çal acaksa hayati önem ta r.
Kontrol paneli duvar üzerine yerle tirilebilecek ekilde yap labilir. Jeneratör setini yük da t m panosuna
ba layan kablolar, herhangi bir a r yükleme yada k sa devrede jeneratör setinin ba lant s n kesmek için devre
kesici, sigorta yada di er yöntemlerle korunmal d r.
Da t m sisteminizi planlama esnas nda, dengelenmi bir yükün jeneratör setine ba lanmas n sa lamak
önemlidir. Bir faz üzerindeki yük di er iki faza nazaran a r derecede fazla ise, bu alternatör sarg lar nda a r
s nma, fazlar aras dengesizli e ve sisteme ba l olan hassas 3 fazl tesisatta muhtemel bir zarara neden olur.
Jeneratör setinin verebilece i hesaplanm ak m miktar n , çekilen hiçbir faz ak m n n geçmedi inden emin olun.
E er bir jeneratör seti mevcut olan bir kuruluma ba lanacak ise, elektrik sistemini yeni ba tan organize etmek
gerekli olabilir.
Ba lanm yükün güç faktörü (cos phi) saptanmal d r. 0.8 in alt ndaki güç faktörleri jeneratöre a r yükleme
yaparlar. Jeneratör seti, 0.8 güç faktörü de erinde güvenli bir ekilde çal acakt r.
Güç faktörünü uygun de erlere getirebilmek için, gerekti inde otomatik güç faktörü düzeltme teçhizat tesis
edilebilir. Ancak sistemin kapasitife geçmemesine dikkat etmek gerekir Aksi takdirde bu durum, jeneratör
ç k nda voltaj karars zl klar na sebep olacak ve zararl a r voltajlar n olu mas na neden olacakt r.
3.7.1 Mar Aküleri
Mar lama devresi üzerindeki elektriksel direncin dizel motorun çal mas üzerinde önemli bir etkisi vard r. Bu
nedenle, aküler jeneratör setine olabildi ince yak n yerle tirilmeli ba lant lar n do ru ve gev ek ba lant
olmad ndan emin olunmal d r.(Aküler servis kolayl için eri ilebilir durumda olmal d r)
Akülerin, dizel motorlar n çal t rabilmek için mükemmel durumda olmas gereklili i yüzünden, bak m usulleri
titiz bir ekilde yürütülmelidir.
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3.7.2 Topraklama
Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile bunlara ba l parçalar n, bir elektrot yard m ile toprakla bir
iletkenle birle tirilmesine topraklama denilmektedir. Elektrik sistemlerinin devaml l ve insan hayat n
güvence alt na almak için elektrik sistemlerinde elektriksel gerilim alt ndaki k s mlar yal t l rlar. Ancak bu
k s mlar n çe itli sebeplerle, her zaman bozulma ve topra a kar delinme eklinde hatalar n olu mas
kaç n lmazd r.
Bu durumda iletkenin temas etti i yüzeyler kaçak elektrik potansiyeline maruz kal rlar. Topra a kar olu an
potansiyel elektrik tüm iletken parçalar n birbiri ile irtibatla mas ve etkili bir ekilde topraklanmas halinde
potansiyel olu turamaz ve herhangi bir canl temas nda, canl üzerinden topra a akma riski ortadan kalkar.
Geçerli ulusal veya yerel standartlara, kurallara, yönetmeliklere veya di er tüzüklere uygun olarak topraklama
yap n z. Topraklama direnci 20 ohm un alt nda olmal d r .15 miliamper ve 50 volt temas gerilimi üzerindeki
de erler insan sa l aç s ndan tehlikelidir.Topraklama levhas veya çubu u farkl amaçl birden fazla
topraklama levhas gömülmesi halinde birbirlerinden en az 20mt mesafede olmal d r. Alternatör asisinin
jeneratör asisine ba lamas nedeniyle jeneratör setinin tüm kütlesi ayn potansiyeldedir.
3.8 SES KONTROLÜ

Super Star Jeneratör, gürültü kirlili inin azalt lmas n n çok büyük önem ta d günümüzde jeneratör
setlerinin ses yal t m nda, kalite ve deneyimleri ile kendini ispatlam t r.
Jeneratör setiniz, ses yay n mlar n azaltan ekipmanlarla donat labilir. Bunlardan baz lar ; ses izolasyon
kabinleri, oda izolasyonlar , süper egzoz susturucular , akustik panjur pencereler ve davlumbazlard r. Her
ortam n gereksinimleri çok büyük de i kenlikler gösterir ve hassas kurulumlar için bizlerle temasa geçmenizi
tavsiye ederiz. Dizel jeneratör setlerindeki ses yay n mlar ( ses yal t m olmayanlar) 7m. mesafede 100 dB ile
110 dB aras ndad r. Ekonomik olarak eri ilen en alt ses bas nç seviyesi 7m. mesafede 65 dB ile 75 dB aras nda
oland r.Hastanelerde, okullarda, meskun mahallerde, bürolarda, vs ses yal t m çok daha önem arz etmektedir.
85dB den fazla ses bas nc n n oldu u ortamlarda uzun süre bulunmak i itme problemlerine yol
açabilir.Jeneratör setinin çal t yerlerde kulakl k tak n z.
3.9 YANGIN TEDB RLER

Bir jeneratör seti kurulumunda, a a daki noktalar dikkate al nmal d r: Oda içinde, herhangi bir yang n
esnas nda i letme personeli için kolay bir kaç rotas bulunmal d r. Yang nla mücadele için, jeneratörün
konuldu u yere, binaya göre Yang n Yönetmeli ine ve standartlara uygun, önerilen bir yang n söndürücü yada
yang n söndürme sistemi temin edilmelidir. Motor üzerine monte edilmi , eriyebilen ba lant lar vas tas yla
çal an a rl k tahrikli yang n vanalar , yak t hatlar na yerle tirilmelidir. Oda, yang n yaratabilecek birikmi
çöplerden ar nd r lm olmal ve temiz bir ekilde tutulmal d r.
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4. KONTROL S STEMLER
Super Star Jeneratör, standart üretimlerinin yan nda mü terilerinin taleplerine uygun olarak çe itli
çal ma ekillerinde setler de imal edebilmektedir. Tüm setlerimizin kontrolü elektronik cihazlar m zla
yap lmaktad r. Bu bölümde sadece Manuel ve Otomatik çal ma ekillerinden bahsedilecektir. Di er
uygulamalar m zla ilgili firmam zla irtibata geçerek gerekli bilgileri alabilirsiniz.
4.1 BA LICA PANO ELEMANLARI
a.Jeneratör Kontrol Cihaz : Setin çal t r lmas , verilerin kontrol edilmesi ve i lem sonucu durdurulmas
i lemlerini yönetir. Programl ve programs z tipleri vard r. Dizel motoru ve alternatörü belli ba l u ar zalara
kar korur: A r h z, Dü ük ya bas nc , A r s cakl k, Nominal olmayan
alternatör voltaj , arj ar zas , A r yük. ilgili bölümü inceleyiniz.
b.Voltmetre(AC): Alternatörün üretti i voltaj ölçer.
c.Voltmetre Komütatörü: istenilen fazlar aras ndaki voltaj n okunmas n sa lar.
d.Ampermetre(AC): Alternatör fazlar ndan çekilen ak m de erlerini gösterirler.
e.Frekansmetre: Alternatörün üretti i alternatif ak m n frekans n gösterir.
f.Çal ma Saati: Jeneratör setinin toplam çal t süreyi gösterir.
g. arj Lambas : arj alternatörünün ar zas nda yanar.
h.Hararet Lambas : So utma s v s n n a r s nd nda yanar.
.Yak t Seviye Göstergesi: Yak t Seviyesini gösterir.
i.Acil Durdurma Butonu: Jeneratörün acil durumlarda durdurulmas n sa lar.
j. < ebeke - Otomatik> Seçici Pako: < 1-0-2 > Pozisyonlu olup jeneratörün, Otomatik Jeneratör Kontrol
Ünitesi ile çal ma seçimini sa lar. 1: ebeke 0: Kapal 2: Otomatik
k) Akü arj Cihaz : Aküyü ebeke'den arj etmekte kullan l r.
4.2 ÇALI TIRMA ÖNCES YAPILACAK LEMLER
Daha önce bahsedilen talimatlar ve emniyet tedbirleri do rultusunda jeneratörünüz monte edilmi olmal d r.
Elektrik ba lant lar n n, teknik kurallara ve emalara uygun olarak yap ld ndan emin olunuz.
A a daki prosedür jeneratör setinin ilk çal t r lmas nda kullan l r. Bu a amalar ciddi bir ekilde uygulanmal ,
emniyet tedbirlerine riayet edilmeli ve kar kl ktan kaç n lmal d r.
1- Jeneratör düz ve uygun bir zeminde olmal d r.
2- Motor ya n ve so utma s v seviyesini kontrol edin ve e er gerekli ise yeniden doldurun.
3- Yak t tank n doldurun.
4- Aküler kapal tip yada kur un asit tip olabilir, kur un asit tip ve elektrolit konmam ise, akü tipine
uygun elektrolit ile doldurun ve arj edin.
5- Jeneratörün yak n nda bulunan herhangi güvenli i olmayan bir cisim jeneratörün çal mas n
engelleyebilir veya yaralanmalara sebep olabilir.
6- Sigortalar n KAPALI (OFF) konumda olmas n sa lay n.
7- alterin KAPALI (OFF) olmas n sa lay n.
8- Akü ba lant lar n yap n.
9- Yak t el pompas n kullanarak yak t sistemindeki ve yak t filtresindeki havay tamamen al n.
detaylar için D ZEL MOTOR SERV S-BAKIM K TABI na bak n.
10- Sigortalar aç n. ON pozisyonu.
11- < ebeke - Otomatik l> seçici pakosunu, Otomatik ( 2 ) konumuna al n z.
12-Jeneratörü cihaz üzerinden manuel TEST pozisyonunda çal t r n z.
13- Anormal gürültü ve titre imleri kontrol ediniz.
14- S v (su, ya , yak t, vb.) kaça veya hararet olup olmad n kontrol edin.

- 16 -

MOTOR SANAY ve T CARET A. .
Fabrika : Mahmutbey Yolu, Kirazl Köyü Ba c lar 34210 / Istanbul
Showroom: Necatibey Caddesi 139 / 1 Karaköy 34425 Istanbul

Tel: +90-212-550 45 62 pbx Fax: +90-212-550 25 19
Tel: +90-212-245 7125 pbx Fax.:+90-212-245 7130
Kurucusu: Yüksek Mühendis Abdülkadir Özgür

15- Voltaj ve frekans de erlerini kontrol ediniz.
16- Jeneratörden sistemi beslerken faz dönü yönlerini kontrol ediniz. ebeke ile ayn yönde
de ilse jeneratörü durdurup jeneratör fazlar n de i tiriniz.
17- Tüm de erler normal ise jeneratörü durdurunuz.
Böylece ilk çal t rma prosedürü tamamlan r.

D KKAT !
Jeneratörün hem sabit hem de tekerlekli üniteler için do ru topraklanmas , elektrik ar zas durumunda ölüm
veya yaralanma olas l n önler.
Akü sistemi negatif toprakl oldu undan, ilk olarak negatif ba lant sökülmeli ve ba lan rken en son
ba lanmal d r.
4.3 MANUEL JENERATÖRLER N ÇALI TIRILMASI
Jeneratör setini çal t rmadan önce gerekli kontrolleri yap n z.
1- Mar anahtar ile jeneratörü çal t r n z.
2- Motor tam devrini ald ktan sonra jeneratör voltaj n kontrol ediniz.Faz-Nötr aras 220-230V Faz-Faz aras
380-400 V olmal d r.
3- Jeneratör frekans n kontrol ediniz.Bo ta 50-53 Hz olmal d r.
4- Motoru s t n z ve yükü jeneratörden beslemek istedi inizde otomatik alteri kald r n z.
5- Jeneratörü durdurmak istedi inizde mar anahtar n kapat n z.
6- Manuel Jeneratörlerde, Dü ük Ya Bas nc , Hararet, Radyatör Su seviye alteri, Dü ük yak t seviye alteri
koruma sistemi ve iste e ba l uzaktan kumanda çal ma sistemi mevcuttur.
Emniyet stop butonu bas l durumda iken jeneratör otomatik veya manuel çal maz. Emniyet stop butonunu saat
dönü yönünde çevirerek aç n z.
4.4 OTOMAT K ÇALI TIRMA
Üç çal ma pozisyonu vard r.
4.4.1 MAN (Manuel Pozisyonu):
Bu pozisyonda ebeke voltaj nominal ise ebeke kontaktörü çekilidir. ebeke voltaj n n kesilmesi durumunda
jeneratör çal maz. Jeneratörü çal t rmak için MAR tu una bas l r. Yük jeneratörden beslenmek istenirse
jeneratör çal rken EB/JEN ( / J ) tu una bas l r. Tekrar ebekeden beslenmek istenirse yine ayn tu a bas l r.
STOP tu una basarak durdurulur.
4.4.2 OTO ( Otomatik Pozisyonu):
Bu pozisyonda ebeke voltaj n n de erleri nominal ise EBEKE ( EB ) lambas yanar. Cihaz ebeke
voltaj n (3 faz ) sürekli kontrol eder. Fazlardan birinin de eri program de erlerinin d naç karsa ebeke
kontaktörü b rak r. Mar öncesi bekleme süresi kadar bekledikten sonra mar a basar. Jeneratör çal maz ise 3
defa mar a basar, her mar basma aras nda programlanan süre kadar bekler. 3 mar sonunda jeneratör
çal maz ise MAR HATA lambas yanar. Jeneratör çal t zaman jeneratör voltaj nominal de erine
geldi inde jeneratör kontaktörü çektirilerek sistem yüke ba lan r. YÜK lambas yanar. Jeneratör çal rken
A IRI SICAKLIK, A IRI YÜK, AKÜ VOLTAJI, JENERATÖR VOLTAJI, ARJ ARIZA, YA
BASINCI,MOTOR HIZI sürekli olarak kontrol edilir. Herhangi bir ar za halinde ilgili ar za lambas yanar.
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ebeke voltaj parametre de erlerine uygun hale geldi i zaman EBEKE ( EB ) lambas yanar. ebeke
voltaj n n düzenli olup olmad kontrol edilir. Jeneratör kontaktörü b rak r. ebeke kontaktörünü çektirerek
ebeke voltaj n verir. Jeneratör belirli bir süre so utma çal mas yapt ktan sonra Jeneratör stop eder.
4.4.3 TEST (Test Pozisyonu):
Bu konumda cihaz ebeke voltaj n n de erlerine bakmadan otomatik konumda belirtilen s ray takip ederek
jeneratörü çal t r r, ebeke voltaj nominal ise yükü jeneratöre vermez. TEST esnas nda ebeke kesilirse yükü
üzerine al r voltaj tekrar nominal olunca yükü jeneratörden ay r p ebekeye ba lar ve jeneratör çal maya devam
eder. Durdurmak için OTO, MAN veya KAP tu lar na bas n z.
4.5 AKÜ ARJ CIHAZI
Akü arj cihazlar , jeneratör uzun süre çal masa bile start akülerinin sürekli arjl kalmalar n sa lamak üzere
tasarlanm lard r. Jeneratör dururken ebeke enerjisinden beslenir. Otomatik kontrol sistemlerinde standart
olarak bulunmaktad r.
arj h z akünün amper-saatine (boyutuna), durumuna ve mevcut arj durumuna göre de i ir. Ba lang çtaki arj
ak m akü arj olmaya ba lad kça azalacakt r. Asla ya mur veya kardan korunmam ortamlarda cihaz
çal t rmay n. ebeke kayna n n do ru ba l olmas n sa lay n ve topraklamas n do ru yap n.
Aküyü sökmeden önce akü arj cihaz n kapat n ve k v lc m veya ate olmamas n sa lay n.Etraftaki yo un
duman akünün patlamas na sebep olabilir.
Akü arj cihaz talimatlar izleyerek uygun kullan lmal , a r arj etmemeli ve akülere zarar vermemelidir. Bir
kur un asit akünün s cakl a r arjdan dolay 52ºC seviyesine yükselirse, akü zarar görür. Özellikle tropikal
ülkelerde s cak akülerin arj edilmesine dikkat edilmeli, arj ortam n n serin gölge olmas gerekmektedir. Akü
üreticilerinin bilgisine dan n ve yo unlu u bir barometre ile kontrol edin.
4.6 MOTOR BLOK SU ISITICILARI
Dizel motorun kolay çal mas n ve yükü daha çabuk üzerine almas n sa lamak için motorun su sistemine,
s t c lar yerle tirilebilir. Otomatik kontrol sistemlerinde standart bulunmaktad r. Is t c lar; yakla k 40 ºC ye
kurulu, termostatl olarak kullan l rlar. Is t c lar n nominal güçleri (kW) motorun büyüklü üne göre de i ir. 1
kW l k s t c lar 1000 kVA n n alt ndaki motorlara yerle tirilirler. Bu s t c lar n hepsi motorun çal mas yla
otomatik olarak devre d kal r.
4.7 TRANSFER PANOLARI
Jeneratör setinin ç k gücünü kontrol etmek ve güvenilir ekilde aktarmak için kullan l rlar. Bunun için setin
ç k gücünü kar layacak normlarda ve kapasitede olmas gereklidir. Otomatik devreye giren setlerin
panolar nda kontaktör, motorlu alter, vs. kullan l r. Elle devreye sokulan setlerde enversör alterler
kullan labilir.

5. BAKIM
5.1 GENEL
yi bir bak m program , jeneratörünüzün uzun ömürlü olmas için en önemli faktördür. Ayn zamanda setiniz her
an hizmete haz r durumda kalabilecektir. Bu programlar tüm ayr nt lar ile ORJ NAL MOTOR K TABI ve
ALTERNATÖR K TABI içerisinde mevcuttur. Bak mlar n z bu programlar esas alarak yap n z veya yapt r n z.
Her jeneratörün servis kayd ; model ve seri numaral etiketi, bütün çizim ve ba lant diyagramlar , yedek parça
listeleri, servis ve bak m takvimi ve bu el kitab n n bir kopyas saklanmal d r. Bu kay tlar servis hizmetlerine
referans olacak ve gelecekteki bir problemin te hisine yard m edebilecektir.
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Yak t, ya , so utma s v s , akü elektroliti de i imi veya ilavesinden önce motoru durdurunuz.
Tamir ve ayarlamalara ba lamadan önce motorun çal mas n önlemek için akü arj cihaz n n beslemesini kesin,
akü negatif(-) ba lant s n kesin. Ba kalar n n herhangi bir ekilde tekrar ba lant yapmas n önlemek için, akü
ba lant s üzerine bir tehlike uyar s as n.
Ayarlamalar sadece motorun kapal oldu u durumlarda yap n. E er ihtiyaç duyulursa ayarlamalar yap n, daha
sonra ayarlamalar kontrol etmek için motoru çal t r n. E er ayarlama do ru de ilse motoru kapat n, yeniden
ayarlay n, daha sonra ayarlamalar kontrol etmek için motoru tekrar çal t r n.So utma s v s cakl kaynama
noktas n n alt na dü ene kadar radyatör kapa n açmay n z.
Daha sonra olu abilecek a r bas nc n ani ç k n durdurmak için kapa

yava ça gev etiniz ve dikkatlice aç n z.

5.2 D ZEL MOTOR BAKIMI
D ZEL MOTOR K TABI na bak n z.
5.3 ALTERNATÖR BAKIMI
ALTERNATÖR K TABI na bak n z.
5.4 YA LAMA YA I
Dizel motorunuzun sa l kl çal abilmesi için ya lama ya n n belirtilmi periyotlarda de i tirilmesi gerekir.
Motor üreticisi taraf ndan öngörülen ya ar kullan n z, aksi taktirde motorunuz hasar görebilir.
Dizel motorlar n zda API ( American Petroleum Institution ) normlar na göre en az CF veya daha yüksek
kaliteli motor ya lar n kullan n z.
Çevre s cakl na uygun ya kullan n z. Bazen s cakl k s n r n n alt na dü ülmesi so uk start yetene ini
etkilemesine kar n motora zarar vermez. Ancak motor uzun süre çal t r lmamal d r.

Ortam s cakl klar na göre kullan labilecek ya normlar yukar daki ekilde gösterilmi tir.
5.5 SO UTMA SIVISI
So utma s v s , su ile katk maddelerini belirli oranlarda kar t rarak elde edilir ve motorun so utma
sistemini donmaya ve korozyona kar korur.
Donma riski varsa %50 antifriz (glycol) ve %50 temiz ve saf su kar m n kullan n z. Bu kar m
motorunuzu -40 ºC so uklu a kadar donmaktan korur. Bu kar m y l boyunca kullan lmal d r.
Korozyon korumas n n etkili olmas için en az %40 antifriz kullan lmal d r.
Motor içindeki so utucunun donma noktas -56 ºC a kadar dü ürülebilir. Antifriz miktar n daha
fazla art rmak donmaya kar korumay bozar.
Su ve antifrizi motora koymadan önce ayr bir yerde kar m haz rlay p iyice kar t r n z.
D KKAT ! Antifrizin veya kar m n içilmesi tehlikelidir.
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5.6 YAKIT
Güvenilir ve çevre dostu bir çal ma için a a da tavsiye edilen yak t spesifikasyonuna uygun yak tlar
kullan lmal d r:
- EN590
- ASTM-D975-No 1-D,2-D
- JIS KK2204
Kükürt oran : Ülkedeki isteklere uygun olmal d r. Oran %0.5 geçerse ya de i tirme aral azalt lmal d r.
Not: Kükürt oran çok dü ük olursa %5 güç kayb ve %2-3 yak t tüketim art olur.
5.7 AKÜ BAKIMI
Jeneratör setlerinde kullan lan aküler de i ik tiplerdedir. Super Star, jeneratörlerinde bak ms z tip aküler
kullan r. Tamamen kapal d r ve saf su ilavesi gerektirmez. ç direnci çok dü ük oldu u için de arj olma süresi
çok uzundur (5miliOhm). Tamamen oksijen rekombinasyonu ile çal t ndan gaz ç karmaz. Özel alçak bas nç
emniyet valfleri ile teçhiz edilmi tir. Geni bir çal ma s cakl na sahiptir (yakla k -20ºC ile 60ºC aras ).
Kullan lan elektrik enerjisi, hücreler içinde gerçekle en kimyasal reaksiyonlardan olu ur. Bu reaksiyonlar n geri
dönü ümü vard r ve akü tekrar tekrar arj olup de arj olabilir.
Aküler yakla k olarak 4 ile 5 y l sürekli olarak arjda kalabilirler. Sonras nda de i tirilirler. Çok kullan lan
di er bir akü tipi ise, elektrolite (sülfürik asit) bat r lm bir grup pozitif ve negatif elektrotlu hücrelerin veya
plakalar n birle iminden olu an sulu tip akülerdir. Akü s v s n n yo unlu unu bomemetre ile kontrol edin.
Nominal s cakl kta (15ºC de) her hücredeki okuma yakla k 1.27 olmal d r. Elektrolit haz rlan rken kullan lmas
en uygun su dam t lm sudur. Bu ayn zamanda aküye günlük ilave edilecek su için de do ru oland r.
Kirlilikten kaç nmak için akünün üstünü temizleyin ve kapaklar n ç kar n. Plakalar n 5 10 mm üzerine kadar
dam t lm su ilave edin. Kapaklar yeniden tak n ve s k n. Akünün üst k sm n kurulay n.
Kulland n z akünün çal ma s cakl k de erlerini kontrol edin (yakla k -5ºC ile 50ºC aras ). Uygun olmayan
s cakl klarda akü s v s donabilir veya kaynayabilir.Bu sebeple i yapamaz hale gelir.
D KKAT !
Aküler yan c gaz ç kart rlar. Akülerin yak n nda sigara içmeyiniz, k v lc m yada aç k bir ekilde alev
olu turmay n z.
Aküleri daima dikkatli kavray n ve olas asidik yanmalardan korunmak için temas sonras ellerinizi y kay n.
Koruyucu uygun elbiseler giyin. Yetkisiz personelin akü arj alan nda bulunmas na müsaade etmeyin.
5.8 RADYATÖR BAKIMI
Motorunuz ile birlikte verilen radyatör, bak mlar yap ld nda endüstriyel artlarda y llarca sorunsuz i letilmek
için tasarlanm ve üretilmi tir. Radyatör bak m yöntemleri hakk nda genel bir bilgi verilecektir.
D KKAT !
Radyatör so utma suyu normal olarak bas nçla çal r ve çok s cakt r.
Radyatör so uyana kadar üzerinde çal may n z ve hortumlar sökmeyiniz.
Fan çal rken radyatör üzerinde çal may n z ve koruyucuyu ç karmay n z.
Radyatördeki korozyon ar zalar n birinci nedenidir. Radyatör hortum ba lant lar nda kaçak olup olmad ndan
daima emin olun.
Radyatör tam doldurulmal d r. Radyatörü k smen doldurmak korozyonun daha h zl yay lmas na neden olacakt r.
Çal t r lmayan bir jeneratör için ya radyatörü tamamen bo alt n yada radyatörün korundu undan emin olun.
Radyatöre sadece dam t lm veya do al yumu ak su ile doldurulmas yada uygun korozyon önleyicilerin belirli
bir miktarda suya kat lmas gereklidir. Tozlu ve kirli ortamlarda bulunan radyatör, kirden, motor buharlar ndan,
nemden, çe itli parçac klarla, v.s. t kan p görevini yapamayabilir; bu kirlenme radyatör performans n dü ürür.
Olu an tortular n düzenli olarak temizlenmesi için dü ük bas nçl buhar kullan lmal d r. Daha zor tortularda
radyatör 20dk. kadar alkali bir çözeltinin içine bat r labilir ve daha sonra ise s cak su ile y kanabilir.
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6. ARIZA BULMA-G DERME
Ar za bulma ve giderme tablolar dizel motor, alternatör ve kontrol panosu için kendi kitaplar nda verilmi tir.
Bu tablolar yard m yla sonuç elde edemiyorsan z Super Star Motosan Fabrikas 'n arayarak gerekli yard m
alabilirsiniz.

7. GARANT
Jeneratör setiniz ile beraber Garanti Belgesi sizlere verilmi tir. Ürüne ait, garanti belgesi, irsaliye ve faturalar
saklay n z; ayr ca periyodik bak mlar Servis Takip Çizelgesi ne i leyiniz. Garanti Belgesi üzerinde
jeneratör setiniz ile ilgili bir tak m bilgiler ve seri numaralar mevcuttur. Firmam z arad n zda lütfen bu seri
numaralar n belirtiniz. Böylece sizlere daha do ru ve h zl bilgi ak sa lanacakt r.
*Garanti süresi, Türkiye içinde ürünün size tesliminden itibaren 2 y ld r.
*Jeneratör setiniz malzeme, imalat, i çilik ve montaj hatalar na kar garantilidir. Bu sebeplerden kaynaklanan
bir ar za durumunda herhangi bir ücret talep etmeden makine çal r duruma getirilecektir.
*Jeneratör seti, beraberinde verilen Bak m ve Kullan m Kitab , Dizel Motor Kitab ve Alternatör Kitab nda yer
alan hususlara ayk r hareket ve kullan mdan kaynaklanan ar zalarda veya periyodik bak m ve kontrollerinin
yap lmamas durumunda garanti kapsam d nda kal r. Garanti kapsam nda talep edilen servislerde
mü terilerimizin bu bak m ve kontrollerin yap ld n servis yetkilisine ibraz etmeleri gerekmektedir.
*Jeneratör setinizin teslimat , Super Star veya yetkili servisleri taraf ndan yap lmal d r. Aksi durumda garanti
geçersizdir.
*Super Star' n onay al nmadan jeneratör setinin yeri de i tirilirse garanti geçersiz olur.
*Jeneratör setinizin fabrikada nakliye arac na veya yerinde tesliminden sonraki ta ma ve indirmeler s ras nda
olu abilecek hasar ve ar zalar garanti kapsam d ndad r.
*Do al afet, yang n veya ebeke elektri inden kaynaklanan hasar ve ar zalar garanti kapsam d ndad r.
*Super Star - Motosan taraf ndan onaylanmayan malzeme kullan m sonucunda olu abilecek ar zalar garanti
kapsam d ndad r.
*Yetkili olmayan servisler veya ah slar taraf ndan yap lan bak m, tamir veya ayarlamalarda garanti geçersizdir.
*Bak m ve kullan m kitaplar nda belirtilen özellikte ya lama ya , mazot, antifriz veya katk maddesi
kullan lmamas durumunda garanti geçersizdir.
*Jeneratör gücünü a an ve dengesiz yüklemelerden kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d ndad r.
*Jeneratör setine ait etiketlerin silinmesi, sökülmesi veya de i tirilmesi durumunda garanti geçersizdir.
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