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SAYIN  AKSA JENERATÖR  KULLANICISI ;

Öncelikle, Aksa Jeneratör’ ü seçti¤iniz için teflekkür ederiz.

Bu Kullan›m ve Bak›m El kitab› sizlere Aksa jeneratör sistemini

tan›tmak amac›yla haz›rlanm›fl ve gelifltirilmifltir.

Bu kitap jeneratörün kullan›lmas› ve bak›m› hakk›nda genel bilgiler vermektedir.

Ayr›ca alm›fl oldu¤unuz jeneratörle ilgili genel bilgiler, tablolar ve flemalarda verilmifltir.

Genel emniyet tedbirlerini almadan jeneratörünüzü asla çal›flt›rmay›n›z,

bak›m ve onar›m›n› yapmay›n›z.

Kitapta verilmifl olan talimatlara uydu¤unuz takdirde jeneratörü sorunsuz kullanabileceksiniz.

Aksa önceden haber vermeden kullanma kitab›nda yapaca¤› de¤ifliklik hakk›n› sakl› tutar.
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1. G‹R‹fi
Aksa Jeneratör; so¤utma suyu ve antifrizi, yak›t, ya¤lama ya¤› ve flarjl› akünün sa¤lanmas› durumunda, götürüldü¤ü yerde hemen
devreye verilecek flekilde tasarlanm›flt›r.
Uzun y›llar›n verdi¤i deneyim ile AKSA, verimli, güvenilir ve kaliteli jeneratörler üretir.
Bu Kullanma ve Bak›m El Kitab›, kullan›c›n›n jeneratörü kolayca kullanmas› ve bak›m›n› yapmas›na yard›m amac›yla haz›rlanm›flt›r,
onar›m kitab› de¤ildir. Bu kitapta verilen tavsiye ve kurallara uyulmas› halinde jeneratör uzun süre maksimum performans ve
verimde çal›flacakt›r. Bu nedenle afla¤›da yaz›l› tavsiyelere uyulmas› uygun olacakt›r.

1) Kirli ve tozlu ortamda jeneratörün düzenli çal›flmas›n› sa¤lamak amac›yla daha s›k bak›m yapmaya dikkat edilmelidir.
2) Her zaman ayarlar ve onar›mlar , bu ifli yapmak için yetki li ve e¤it imli bir  kifli  taraf ›ndan yap›lmal›d› r.
3) Her jeneratör, flase üzerine yap›flt›r›lm›fl etiket üzerinde gösterilen bir model ve seri numaras›na sahiptir. Ayr›ca bu etiket üzerinde
jeneratörün imalat tarihi, gerilimi, ak›m›, kVA cinsinden gücü, frekans›, güç faktörü ve a¤›rl›¤› verilmifltir. Bu etiket bilgileri yedek
parça siparifli,  garantinin ifllemesi veya servis sa¤lanmas› için gereklidir.
4) Tavsiye edilen ya¤lama ya¤›, so¤utma suyu ve yak›t›n kullan›lmas›.
5) Orijinal motor – jeneratör parçalar›n›n kullan›lmas›
6) Aksa yetkili servislerinin kullan›lmas›
7) Tavsiye edilen emniyet ve montajla ilgili tedbirlerin al›nmas›

Dizel jeneratör grubu ISO 8528 standard›na göre üretilmifltir.

Herhang i b ir  iht iyaç durumunda Aksa Servis ve Yedek parça fi irket ini  veya yetki li  bayisini  aray›n ›z .

 fiekil 1.1 AKSA Jeneratör Etiketi
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1.1. Dizel Jeneratör Grubu ve Standart Donan›mlar›
Dizel jeneratör gruplar› ve standart donan›mlar› jeneratör ile
birlikte fabrika ç›k›fl› kamyon üstü teslim edilirler. Aç›k tip ve
kabinli tip olarak üretilen jeneratörlerde, donan›m özellikleri
afla¤›da verilmifltir.
Aç›k tip jeneratör ile verilen donan›mlar;
- Titreflim önleyici takozlarla flasesine montaj› yap›lm›fl; dizel
motor ve alternatör
- Dizel motora montajl› radyatör ve so¤utma fan›
- fiaseye entegre edilmifl yak›t tank›
- Yak›t hortumlar›
- Start aküsü, sehpas› ve ba¤lant› kablolar›
- Jeneratör grubu yan›nda montaj› yap›lmam›fl endüstriyel tip
egzoz susturucusu

Müflteri talebine ba¤l› olarak jeneratör odas› için gerekli ses
kesici bariyerler, havaland›rma kanallar›, panjurlar, özel
susturucular ayr›ca teklif edilmektedir.
Ses yal›t›m kabinli jeneratör gruplar›nda egzoz sistemi montaj›
yap›lm›flt›r. Jeneratör aç›k alanda çal›flmak için haz›rd›r. Müflteri
taraf›ndan jeneratör grubuna ya¤lama ya¤›, so¤utma s›v›s›, yak›t
ikmalleri yap›ld›¤›nda ve güç kablolar› temini ve ba¤lant›lar›
yap›ld›¤›nda jeneratör grubu çal›flmaya haz›rlanm›fl olur.
Jeneratörün ilk devreye verilme ifllemi; garanti iflleminin geçerli
olmas› için, Aksa yetkili servisi elemanlar› taraf›ndan tüm
ba¤lant›lar kontrol edildikten sonra yap›l›r.

1.2. Jeneratörün Teslim Al›nmas›
Jeneratörünüzü teslim ald›¤›n›zda cihaz›n tam ve iyi durumda
oldu¤unu kontrol ediniz. Jeneratörün dikkatle tafl›nmas› gerekir.
Cihaz hemen kullan›lmayacaksa bir depoya, zarar görmeyece¤i
uygun bir flekilde konulabilir.

ÖNEML‹: Teslimat s›ras›nda herhangi bir eksiklik veya hasar
tespit edilirse teslimat› yapan kifliye bütün hasarlar› nakliye
makbuzu üzerine not ettiriniz ve imzas›n› att›r›n›z. E¤er kay›p
veya hasarl› malzeme teslimattan sonra fark edilirse hasarl›
malzemeleri ay›r›n›z ve nakliyeci ile flikâyet prosedürleri için
temasa geçiniz. Kay›p ve hasarl› parçalar garanti kapsam›nda
de¤ildir.

1.3. Jeneratörü Çal›flt›racak, Ayar, Bak›m veya Onar›m
Yapacak Elemanlar›n Özellikleri
Jeneratör grubu sadece e¤itim alm›fl ve yetkili kifli taraf›ndan
çal›flt›r›lmal›.

Aksa jeneratör cihazlar› üzerinde çal›flt›rma, ayar, bak›m veya
onar›m yapacak elemanlar›n do¤ru yetenekte seçilmifl olmas›
gerekir. ‹flin her bir türü için, uygun e¤itimi alm›fl ve beceriye
sahip, görevlendirilecek operatörlerin seçilmesi gerekir. Aksa
yetkili servislerinde ilgili ifllemleri yapacak elemanlar mevcuttur.

Yetenek seviyesi 1: Operatör
Operatör, tüm yönleri ile grubu çal›flt›rma ile iliflkili butonlar›
ve emniyet durumlar› hakk›nda e¤itim alm›fl ve konular› bilen
kiflidir.

Yetenek seviyesi 2: Motor teknisyeni
Motor teknisyeni, operatör gibi jeneratörün çal›flt›r›lmas› ile
ilgili e¤itim alm›flt›r. ‹laveten, motor teknisyeni; motor manüelinde
tarif edildi¤i flekilde motor onar›m ve bak›m e¤itimini alm›flt›r.
Motor teknisyeni, elektrikle çal›flan (enerjili) cihazlar üzerinde
çal›flma yapamaz.

Yetenek seviyesi 3: Elektrik teknisyeni
Elektrik teknisyeni, her ikisi operatör ve motor teknisyeninin
yeterlili¤ine sahiptir. ‹laveten elektrik teknisyeni, elektrik ar›zalar›n›
onarabilir. Buna çal›flan (enerjili) elektrikli cihazlar dahil çal›flma
yapabilir.

Yetenek seviyesi 4: Uzman
Yetenekli uzman, üretici veya onun bayisi taraf›ndan karmafl›k
onar›mlar veya cihaz üzerinde de¤ifliklik yapmak için gönderilir.
Yetkisiz elemanlar›n jeneratör grubuna müdahale etmesine
izin vermeyiniz. Üreticinin yaz›l› izni al›nmadan yap›lan de¤ifliklikler,
ilaveler veya dönüfltürmeler yap›lmas› ve orijinal olmayan
parçalar›n kullan›lmas›ndan do¤acak hasarlardan, üretici
sorumluluk kabul etmez.

1.4. Çevre Koruma Önlemleri
Çevreyi rahats›z etmemek ve gürültü kirlili¤ine neden olmamak
için jeneratörü çal›flt›raca¤›n›z yeri seçerken dikkatli olunuz.
Jeneratörü olabildi¤ince çevreyi daha az rahats›z edece¤i, sesin
yank› yapmayaca¤› yerlerde kullan›n›z. E¤er böyle bir ortam
sa¤lanam›yorsa, gerekli hallerde ses yal›t›ml› jeneratör kabini
kullan›lmas› tavsiye edilir veya jeneratör odas›na ses yal›t›m›
yap›labilir. Ayr›ca özel egzoz susturucusu kullan›l›r. Motorun
ya¤›n› yere ya da at›k su kanal›na de¤il uygun bir kaba boflalt›n›z
ve biriktiriniz. Ya¤ tedarik firmas›ndan at›k ya¤lar›n toplanmas›
hakk›nda bilgi al›n›z ve ilgili yere teslimini sa¤lay›n›z. Petrol
türevlerinin (ya¤, yak›t) do¤aya kar›flmas› engellenmelidir, toprak,

2



akarsu ve deniz ile temas› durumunda toprak, akarsu ve deniz
kullan›lamaz duruma gelmektedir.
Jeneratörün a¤açl›k veya çal›l›k bir alanda kullan›lmas› halinde
yang›n tehlikesi olabilir. Bunu önlemek için Jeneratörün çevresi
dikkatle temizlenmelidir.
Kullan›m zaman› dolmufl veya hasar gören aküleri, akü
tedarikçinize teslim ediniz. Akülerin geri dönüflümü yap›labilmekte
ve zehirli at›klar›n; asit, kurflun gibi maddelerin do¤aya kar›flmas›
engellenmelidir.

1.5. Enerji tüketimi aç›s›ndan jeneratörü verimli kullanma
Yak›t tüketiminin (enerji tüketiminin) verimli olmas›:
- Jeneratör havaland›rmas›n›n montaj k›lavuzda tavsiye edildi¤i
flekilde yap›lmas›
- Jeneratör rutin bak›mlar›n›n zaman›nda yap›lmas›
- Jeneratörün afl›r› yükte kullan›lmamas›, daha uzun ömürlü
olmas›n› sa¤layacakt›r.
- Afl›nan parçalar›n (segman, gömlek, piston, yatak) yenisi ile
de¤ifltirilmesi
- Dizel motorun enjektörlerinin temiz ve ayar›n›n yap›lm›fl
olmas›
- Hava filtresinin temiz olmas›
- Motorun supap ayarlar›n›n zaman›nda yap›lmas›
- Jeneratörün düflük yükte kullan›lmas›, yak›t tüketimini
art›raca¤›ndan, verimi düflecektir.
- Müflteri yüklerinde kullan›lan lambalar›n tasarruflu tip, fan ve
pompalar›n bak›ml› olmas›

Yukar›da yaz›l› özelliklerin yerine getirilmesi durumunda, yak›t
tüketiminin verimli ve enerjinin verimli kullan›lmas›n› sa¤layacakt›r.

2. GARANT‹,  SERV‹S VE ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ
Bu k›lavuzda belirtilen esaslara uyulmas› kofluluyla jeneratörünüz
malzeme ve imalat hatalar›na karfl› (2) iki y›l Aksa Jeneratör
garantisindedir.
Garanti süresi, ilgili yasalar gere¤i sat›flla birlikte bafllar. Garanti
Belgesi jeneratörünüzle birlikte, sat›fl› yapan Aksa Jeneratör
bayisi taraf›ndan doldurulup, kafle bas›lacak ve size verilecektir.
Lütfen garanti belgesini +90 212 651 60 40 numaral› faksa
göndererek veya www.aksaservis.com.tr den girifl yaparak
garanti sürecini bafllat›n›z. Lütfen Garanti Belgenizi, garanti
süresi içinde, yetkili servisin garanti ifllemini yapabilmesi için
saklay›n›z ve servis taraf›ndan istendi¤inde gösteriniz. Garanti
koflul la r›  Garant i  Belges i üzer inde aç›klanm›fl t › r .
Jeneratörler için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca belirtilen

minimum kullan›m ömrü (10) on y›ld›r. Sat›c› firmalar bu süre
içerisinde cihaz›n yedek parças›n› ve servisini ücreti karfl›l›¤›nda
sa¤lar.
Aksa Jeneratör yetkili servis listesini www.aksa.com.tr  adresinde
bulabilirsiniz.

GARANT‹ HAKKINDA
AKSA ÜRÜNLER‹ ÜZER‹NDE GARANT‹ ELDE ETMEK ‹Ç‹N
SATIN ALMA MAKBUZ KANITINIZI SAKLAYINIZ.
E⁄ER GARANT‹ SERV‹S‹N‹N TALEP ED‹LD‹⁄‹ ZAMANDA
‹LK SATIN ALMA TAR‹H‹N‹N KANITINI TEDAR‹K
EDEM‹YORSANIZ GARANT‹ TAR‹H‹N‹ BEL‹RLEMEK ‹Ç‹N
ÜRÜNÜN ÜRET‹M TAR‹H‹ KULLANILACAKTIR.

Herhangi bir Aksa Yetkili Servis Bayi garanti tamirlerini yapabilir.
Garanti tamirlerinin ço¤u rutin olarak yap›l›r, fakat bazen garanti
servisi talebi uygun olmayabilir. Örne¤in kötü kullanma, rutin
bak›m›n eksikli¤i, sevkiyat, yükleme -boflaltma, depolama veya
uygun olmayan kurulum sonucunda teçhizat hasar görmüflse
garanti servisi uygulanmaz. Ayn› flekilde, teçhizat üzerindeki
seri numaras› ve üretim tarihi sökülmüflse veya teçhizat üzerinde
de¤ifliklik veya modifikasyon yap›lm›flsa garanti hükümsüzdür.
Garanti periyodu süresince Yetkili Bayi Servisi istendi¤inde
muayene yapar, normal kullan›m veya hizmet alt›nda kusurlu
bulunan herhangi bir parçay› tamir eder veya de¤ifltirir. Bu
garanti afla¤›daki tamir ve teçhizat› kapsamaz:
• Normal Afl›nma: Dizel motorlar, bütün mekanik ayg›tlar gibi,
iyi hizmet vermeleri için periyodik olarak de¤iflecek parçalara
ve servise ihtiyaç duyarlar.
Bu garanti, normal kullan›lan, bir parçan›n veya teçhizat›n,
afl›nmas›, ömrünü tüketmesi hali için geçerli de¤ildir.
• Kurulum ve Bak›m: Bu garanti, uygunsuz veya yetkisiz kurulum
veya de¤ifltirme ve modifikasyon, kötü kullan›m, ihmal, kaza,
afl›r› yükleme, afl›r› h›z, uygunsuz bak›m, tamir veya depolama
ve bunun gibi kanaatimizce performans›n› ve güvenirli¤ini aksi
yönde etkilemeye maruz kalm›fl teçhizat veya parçalara
uygulanmaz. Bu garanti, ayarlamalar, yak›t sistemi temizli¤i ve
engel (kimyasal, kir, karbon, kireç vs den kaynaklanan) gibi
normal bak›m› da kapsamaz.
• Di¤er Hariç Tutmalar: Bu garanti, afl›nan parçalar›, örne¤in
motor ya¤›, o-ringler, filtreler, sigortalar,  veya enjektörler vs,
veya kazalar, kötü muamele, modifikasyonlar, de¤ifltirmeler
veya uygun olmayan servis veya donma veya kimyasal
bozulmalardan kaynaklanan hasar veya ar›zalar garanti kapsam›
d›fl›nda hariç b›rak›r. Bu garanti, üreticinin kontrolü d›fl›ndaki
do¤al afet ve di¤er mücbir sebeplerden kaynaklanan hatalar›
kapsamaz. Ayr›ca kullan›lm›fl, ›slah edilmifl ve demonstrasyon
teçhizat› olarak kullan›lm›fl, teçhizat kapsam d›fl›ndad›r.
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3.  D‹KKAT ED‹LMES‹  GEREKEN HUSUSLAR
3.1. Genel
Jeneratör do¤ru kullan›lmas› halinde tamamen güvenli olacak
flekilde tasarlanm›flt›r. Bununla birlikte güvenlik sorumlulu¤u
jeneratörü kuran, iflleten ve bak›m›n› yapan kiflilere aittir. E¤er
belirtilen güvenlik önlemleri uygulanm›fl ise kaza ihtimali çok
azd›r. Herhangi bir teknik operasyon veya ifllem yapmadan
önce gerekli emniyeti sa¤lamak operasyon veya ifllemi yapan
kifliye aittir. Jeneratör yaln›zca yetkili ve e¤itimli kifliler taraf›ndan
çal›flt›r›labilir.

Uyar›lar
!  Jeneratöre bak›m yapmadan veya jeneratörü çal›flt›rmadan
önce kitaptaki tüm uyar›lar› okuyunuz ve anlay›n›z.
!  Bu kitaptaki prosedür, talimat ve güvenlik önlemlerine
uyulmamas› halinde kaza ve yaralanmalar›n artmas› muhtemeldir.
!  Bilinen emniyetsiz bir durumda jeneratörü asla çal›flt›rmay›n›z.
!  E¤er jeneratörde emniyetsiz bir durum var ise, tehlike uyar›s›
koyunuz ve akünün negatif (-) kutbunun ba¤lant›s›n› keserek
bu olumsuz durum düzeltilene kadar jeneratörün çal›flmas›n›
engelleyiniz.
!  Jeneratöre bak›m veya temizlik yapmadan önce akünün
negatif (-) kutbunun ba¤lant›s›n› kesiniz.
!  Jeneratör standartlara uygun flekilde kurulmal› ve çal›flt›r›lmal›d›r.

3.2. Yerleflim, Tafl›ma ve Çekme
Afla¤›daki emniyet tedbirlerini dikkate al›n›z.

Uyar›lar
! Elektriksel ba¤lant›lar›, ilgili standartlara uygun flekilde yap›n›z.
Bu standartlara topraklama ve toprak hatalar› dahildir.
! Jeneratörler için yap›lan yak›t depolama sistemlerinin ilgili
kodlara, standartlara ve di¤er gereklere uygun flekilde
kuruldu¤undan emin olunuz.
! Motor egzoz gazlar› personel için tehlikelidir. Kapal› mahallerde
bulunan bütün jeneratörlerin egzoz gazlar› ilgili standartlara
uygun s›zd›rmaz siyah borular ile d›flar›ya at›lmal›d›r. S›cak egzoz
susturucusu ve egzoz borular› yanabilecek maddelerin temas›
ve personelin dokunmas›na karfl› korunmal›d›r. Egzoz gaz›n›n
tehlikesiz olarak d›flar› at›lmas›n› sa¤lay›n›z
! Jeneratörü, alternatör ve motor kald›rma halkalar›n› kullanarak
kald›rmay›n›z. Jeneratörü kald›rmak için flasede bulunan kald›rma
noktalar›n› kullan›n›z. Kabinli jeneratörlerde kabinin üst k›sm›nda
bulunan kald›rma noktalar› da kullan›labilir.
! Kald›rma araçlar› ve destek yap›lar›n›n sa¤lam ve jeneratörü

tafl›yabilecek kapasitede oldu¤undan emin olunuz.
! Jeneratör kald›r›ld›¤› zaman, tüm personel jeneratör etraf›ndan
uzak tutulmal›d›r.
! Römorklu jeneratörü çekerken tüm trafik
kurallar›na, standartlara ve di¤er
düzenlemelere dikkat ediniz. Bunlar›n içinde
yönetmeliklerde aç›kça belirtilen gerekli
donan›mlar ve h›z s›n›rlar› da vard›r.
! Personelin mobil jeneratör üzerinde seyahat etmesine izin
vermeyiniz. Personelin, çekme demiri üzerinde veya mobil
jeneratör ile çekici araç aras›nda durmas›na izin vermeyiniz.
! Özel olarak tasarlanmad›kça jeneratörü tehlikeli olarak
s›n›fland›r›lan bir çevrede kurmay›n›z ve çal›flt›rmay›n›z.

3.3. Yang›n ve Patlama
Jeneratörün bir parças› olan yak›t tutuflabilir
ve patlayabilir. Bu maddelerin
depolanmas›nda uygun önlemlerin al›nmas›,
yang›n ve patlama riskini azalt›r. BC ve ABC
s›n›f› yang›n söndürücüler el alt›nda bulundurulmal›d›r. Personel
bunlar›n nas›l kullan›ld›¤›n› bilmelidir.

Uyar›lar
!   Jeneratör odas›n›  uygun flekilde havaland›r ›n›z .
!  Jeneratörü, jeneratör odas› ve zeminini temiz tutunuz. Yak›t,
ya¤, akü elektroliti veya so¤utma suyunun etrafa dökülmesi
durumunda, dökülen yeri derhal temizleyiniz.
!  Yan›c› s›v›lar› motorun yak›n›nda bulundurmay›n›z.
!  Yak›t›n etraf›nda alev, k›v›lc›m, sigara içmek gibi yanmaya
sebebiyet verebilecek olaylara izin vermeyiniz. Akü ba¤lant›s›n›
yapmadan veya akü ba¤lant›s›n› sökmeden önce akü flarj
cihaz›n›n beslemesini kesiniz.
!  Ark olay›ndan kaç›nmak için topraklanm›fl
iletken nesneleri terminaller gibi elektri¤e
maruz kalan bölgelerden uzak tutunuz.
K›v›lc›m veya ark, yak›t› tutuflturabilir.
!  Motor çal›fl›yor iken yak›t tank›n› doldurmaktan kaç›n›n›z.
!  Yak›t sisteminde yak›t s›z›nt›s› varsa jeneratörü çal›flt›rmay›n›z.
!  Herhangi bir yang›n an›nda personelin kolay ç›k›fl› için acil
ç›k›fl kap›s› olmal›d›r.
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3.4. Mekanik
Jeneratör, hareketli parçalardan
korunmak için  muhafazalar›yla
birlikte tasarlanm›flt›r. Buna ra¤men
jeneratör mahallinde çal›fl›rken di¤er
mekanik tehlikelerden personeli ve cihazlar› korumak için
önlem al›nmal›d›r.

Uyar›lar
!  Emniyet muhafazalar› ç›kar›lm›fl halde jeneratörü çal›flt›rmay›n›z.
Jeneratör çal›fl›yorken bak›m yapmak veya baflka bir sebepten
dolay› emniyet muhafazas›n›n yan›na veya alt›na ulaflmaya
çal›flmay›n›z.
!  El, kol, uzun saçlar, sarkan elbise
parçalar› ve tak›lar› hareketli
parçalardan uzak tutunuz.

Dikkat: Baz› hareketli parçalar aç›k bir flekilde görülmemektedir.
Jeneratör odas› var ise kap›s›n› kapal› ve kilitli tutunuz
!  S›cak yak›t, s›cak so¤utma suyu, s›cak egzoz duman›, s›cak
yüzeyler ve keskin köflelere temastan  kaç›n›n›z.
!  Jeneratör mahallinde çal›fl›rken eldiven, flapka ve koruyucu
elbise giyiniz.
So¤utma suyu so¤uyana kadar
radyatör dolum kapa¤›n› açmay›n›z.
Radyatör kapa¤›n› tamamen
açmadan önce yüksek buhar bas›nc›n›n azalmas› için kapa¤›
yavafl yavafl gevfletiniz

3.5. Kimyasal
Jeneratörde kullan›lan ya¤lar, yak›tlar,
so¤utma sular› ve akü elektrolitleri
endüstriyel tiptir.
Uygun kullan›lmazlarsa personele zarar verebilirler.

Uyar›lar
!  Yak›t›, ya¤›, so¤utma suyunu ve akü elektrolitini deri ile temas
ettirmeyiniz ve yutmay›n›z. E¤er kazayla yutulur ise t›bbi tedavi
için derhal yard›m isteyiniz. E¤er yak›t yutulmufl ise kusturmay›n›z.
Deri ile temas halinde temas bölgesini sabunlu su ile y›kay›n›z.
!  Yak›t veya ya¤ bulaflm›fl elbise giymeyiniz Aküyü haz›rlarken
aside dayan›kl› bir önlük, yüz maskesi ve koruyucu gözlük
tak›n›z. Deriye veya elbiseye akü elektrolitinin dökülmesi
durumunda dökülen yeri bol miktarda bas›nçl› su ile hemen
temizleyiniz.

3.6. Gürültü
Ses izolasyon kabini ile donat›lmam›fl
jeneratörlerin ses fliddeti 105 dBA dan
fazlad›r. 85 dBA dan fazla ses fliddetine
uzun süreli maruz kalma, iflitmeiçin
tehlikelidir.

Uyar›lar
!   Jeneratör mahal linde çal› fl›rken kulakl›k tak›n›z.

3.7. Elektriksel
Elektrikli cihazlar›n etkili ve emniyetli
çal›flmas›, bu cihazlar›n do¤ru bir
flekilde yerlefltirilmesi, kullan›lmas› ve
bak›m›n›n yap›lmas› ile sa¤lan›r.

Uyar›lar
!  Jeneratörün yüke ba¤lant›s›, bu konuda e¤itimli ve kalifiye
olan yetkili bir elektrikçi taraf›ndan, ilgili elektrik kodlar›na ve
standartlar›na uygun bir flekilde yap›lmal›d›r.
!  Jeneratörü çal›flt›rmadan önce (buna mobil jeneratörler de
dahil) jeneratörün topraklamas›n›n yap›ld›¤›ndan emin olunuz.
!  Jeneratöre yük ba¤lant›s› yapmadan veya jeneratörden yük
ba¤lant›s›n› sökmeden önce jeneratörün çal›flmas›n› durdurunuz
ve akü negatif (-) terminalinin ba¤lant›s›n› kesiniz.
!  Islak veya sulu bir zeminde duruyor iken yük ba¤lant›s›n›
yapmaya veya yük ba¤lant›s›n› kesmeye kalk›flmay›n›z.
!  Jeneratör üzerindeki iletkenlere, ba¤lant› kablolar›na ve
elektrikli parçalara vücudunuzun herhangi bir k›sm› ile veya
izole edilmemifl herhangi bir nesne ile temas etmeyiniz.
!  Yük ba¤lant›s› yap›ld›ktan sonra veya yük ba¤lant›s› söküldükten
sonra alternatör terminal kapa¤›n› yerine tak›n›z. Kapak emniyetli
bir flekilde yerine tak›lmad›kça jeneratörü çal›flt›rmay›n›z.
!  Jeneratörü gücüne ve elektrik karakteristiklerine uygun
yüklere ve elektrik sistemlerine ba¤lay›n›z.
!  Tüm elektrikli donan›mlar› temiz ve kuru tutunuz. ‹zolasyonun
afl›nd›¤›, çatlad›¤› ve k›r›ld›¤› yerlerdeki elektrik tertibat›n›
yenileyiniz. Afl›nm›fl, paslanm›fl ve rengi gitmifl olan terminalleri
yenileyiniz. Terminalleri temiz ve ba¤lant›lar› s›k› tutunuz.
!  Tüm ba¤lant›lar› ve bofltaki kablolar› izole ediniz.
!  Elektrik yang›nlar›nda BC veya ABC s›n›f› yang›n söndürücüler
kullan›n›z.
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3.8. Elektriksel çarpmalara karfl› yard›m
Uyar›lar
!  Elektri¤e maruz kalm›fl kifliye, elektrik
kayna¤›n› kapatmadan önce ç›plak elle
dokunmay›n›z.
!  E¤er mümkünse elektrik kayna¤›n› devre
d›fl› ediniz.
!  Bu mümkün de¤il ise elektrik fiflini çekiniz veya elektrik
kablosunu elektri¤e maruz kalan kifliden uzaklaflt›r›n›z.
!  E¤er bunlar da mümkün de¤il ise, kuru yal›tkan madde
üzerinde durunuz ve tercihen kuru tahta gibi
yal›tkan bir madde kullanarak, elektri¤e
maruz kalan kifliyi iletkenden uzaklaflt›r›n›z.
!  E¤er kazazede nefes al›yor ise, kazazedeyi
afla¤›da tan›mland›¤› gibi iyileflme pozisyonuna getiriniz.
!  E¤er elektri¤e maruz kalan kifli bilincini kaybetmifl ise, ay›ltmak
için afla¤›daki ifllemleri uygulay›n›z:

3.8.1. Solunum Yolunu Açmak
• Kazazedenin bafl›n› geriye do¤ru e¤iniz ve çenesini yukar›
kald›r›n›z.
• Kazazedenin a¤z›na veya bo¤az›na kaçm›fl olabilecek takma
difl, sak›z, sigara gibi nesneleri ç›kar›n›z.

3.8.2. Nefes alma
Kazazedenin nefes al›p almad›¤›n›, görerek, dinleyerek ve
hissederek kontrol ediniz.

3.8.3. Kan Dolafl›m›
Kazazedenin boynundan nabz›n › kontrol  ediniz .

3.8.4. E¤er Nefes Alam›yor fakat Nab›z Varise
• Kazazedenin burnunu s›k›ca kapat›n›z.
• Derin nefes alarak dudaklar›n›z›
kazazedenin dudaklar› ile birlefltiriniz.
• Gö¤üs kafesinin yükseldi¤ini
gözleyerek a¤z›ndan yavaflça üfleyiniz.
Sonra üflemeyi b›rakarak gö¤üs kafesinin tamamen inmesine
izin veriniz. Kazazedeye dakikada ortalama 10 defa nefes veriniz.
• E¤er yard›m ça¤›rmak için kazazede yaln›z b›rak›lacaksa, 10
defa nefes vererek k›sa zamanda geri dönünüz ve nefes verme
ifllemine devam ediniz.
• Her 10 nefes verme iflleminden sonra nabz› kontrol ediniz.
Nefes al›p vermeye bafllad›¤› anda kazazedeyi iyileflme
pozisyonuna getiriniz

3.8.5. Nefes Alam›yor ve Nab›z Yok ise
• T›bbi yard›m isteyin veya en yak›n
sa¤l›k kuruluflunu aray›n›z.
• Kazazedeye iki defa nefes verin ve
afla¤›daki gibi kalp masaj›na bafllay›n.
• Gö¤üs kafesinin birleflme yerinden
2 parmak yukar›ya avuç içini yerlefltiriniz.
• Di¤er elinizi de parmaklar›n›z›
kilitleyerek yerlefltiriniz.
• Kollar›n›z› dik tutarak, dakikada
15 defa 4 - 5 cm afla¤› do¤ru bast›r›n›z.
• T›bbi yard›m gelene kadar 2 nefes verme ve 15 kalp masaj›
ifllemini tekrar ediniz.
E¤er kazazedenin durumunda düzelme görülürse, nabz›n›
kontrol ederek nefes vermeye devam ediniz. Her 10 nefes
verme ifl leminden sonra nabz ›n›  kontrol  ediniz .
• Nefes al›p vermeye bafllad›¤› anda kazazedeyi, iyileflme
pozisyonuna getiriniz.

3.8.6. ‹yileflme Pozisyonu
• Kazazedeyi yan yat›r›n›z.
• Solunum yolunun aç›k olmas›n› sa¤lamak
için çenesi ileriye do¤ru bakacak flekilde
bafl›n› e¤ik tutunuz.
• Kazazedenin öne veya arkaya do¤ru
yuvarlanmamas›n› sa¤lay›n›z.
• Nefes al›p vermesini ve nabz›n› düzenli bir flekilde kontrol
ediniz. E¤er ikisinden biri durursa yukar›daki ifllemleri tekrarlay›n›z.

Uyar›lar
Kazazedenin bilinci tekrar yerine gelene kadar, su gibi s›v›lar
vermeyiniz.
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4. JENERATÖR TAR‹F‹ VE PARÇALARI
4.1. Genel Tan›m
Dizel jeneratör gruplar›; elektriksel güç üretimi için ba¤›ms›z
ünitelerdir, basit anlat›mla, bir dizel motor taraf›ndan döndürülen,
sabit voltajl› senkron jeneratörden oluflur.
Gruplar iki ana amaç için kullan›l›r:
a - Sürekli hizmet amaçl› jeneratör gruplar›,
Elektrik enerjisinin bulunmad›¤› yerlerde elektrikli cihazlar için
enerji sa¤lamada kullan›l›r

b -  Yedek hizmet amaçl› jeneratör gruplar›,
fiebeke enerjisi ar›zaland›¤›nda, finansal zarar veya kiflileri veya
malzemeyi ciddi s›k›nt›ya sokacak (hastanelerde, endüstriyel
iflletmelerde) veya afl›r› enerji taleplerini karfl›lamak, için kullan›l›r.

Uygulamaya göre gruplar ikiye bölünmüfltür.
-  Karada kullan›m için jeneratör grubu
-  Denizde kullan›m için jeneratör grubu

Karada kullan›lan jeneratör gruplar› ikisinden biri olabilir:
-  Sabit tip veya
-  Seyyar tip

Bu iki tip jeneratör gruplar›n›, genifl güç aral›¤›nda, her türlü
iflletme ihtiyac› için temin etmek mümkündür.

1- Manüel kontrollü jeneratör gruplar›
2- Otomatik iflletim sistemli jeneratör gruplar›

Standart sabit tip jeneratör gruplar› a¤›daki donan›mlardan
oluflur:
-  Dizel motor
-  Senkron jeneratör
-  Kapl›n
-  Metal taban ve titreflim izolatörleri
-  Marfl motoru aküleri
-  Taban plakas› içerisinde yak›t tank›
-  Kontrol panosu
-  Egzoz gaz› susturucusu

Aksa Jeneratör, yüksek kalite ve güven sa¤lamak amac›yla bir
bütün olarak tasarlanm›flt›r. fiekil 3.1. de tipik bir jeneratörün
ana parçalar›n› göstermektedir. Fakat her jeneratör, ana
parçalar›n›n konfigürasyonu ve büyüklü¤üne göre baz› farkl›l›klar

gösterir. Bu bölüm jeneratör grubunun parçalar›n› k›saca
tan›mlamaktad›r. Daha genifl bilgi bu kitab›n daha ileri
bölümlerinde verilmifltir.
Aksa dizel jeneratör gruplar›, alternatif ak›m jeneratörleridir.
fiebeke enerjisinin kesildi¤i durumlarda yedek güç kayna¤›
(Standby) veya elektri¤in olmad›¤› sahalarda sürekli güç kayna¤›
olarak kullan›lacak flekilde üretilmifltir.
Jeneratörler 50 Hz,  230/220 Volt faz-nötr ve 400/440 Volt
faz-faz olarak çal›fl›rlar.
Aksa jeneratör gruplar›nda su so¤utmal› dizel motorlar
kullan›lmaktad›r.

4.2. Jeneratör Ana Parçalar›
1. fiase etiketi, 2.  Dizel motor, 3. Hava filtresi, 4. Akü, 5. fiarj
alternatörü, 6. Radyatör,  7. Alternatör, 8. Terminal kutusu, 9.
fiase, 10.Yak›t tank›, 11. Titreflim izolatörü, 12. Kontrol panosu

fiekil 4.1.  Tipik jeneratör grubu

4.3. Dizel Motor
 Jeneratöre hareket veren dizel motor (2) özellikle jeneratörler
için üretildi¤inden ve güvenilir oluflundan dolay› seçilmifltir.
Motor 4 zamanl› endüstriyel tiptir ve güvenilir bir enerji sa¤lamak
için tüm aksesuarlar üzerinde verilmifltir. De¤iflebilir kuru tip
hava fi ltresi (3), mekanik tip h›z kontrol guvernörü bu
aksesuarlardan baz›lar›d›r.

4.4. Motor Elektrik Sistemi
Motor elektrik sistemi, negatif toprakl› 12 V D.C. d›r. Bu sistem
elektrikli marfl motoru, akü ve akü flarj alternatöründen (5)
oluflmaktad›r. 12 V elektrik sistemi için bir adet kurflun asitli
bak›ms›z tip start aküsü verilmektedir. E¤er istenirse di¤er tip
aküler de verilebilir. Aküler 5. Bölümde daha genifl olarak
aç›klanm›flt›r.
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4.5. So¤utma Sistemi
Motor so¤utma sistemi su so¤utmal›d›r. Su so¤utmal› bir sistem
bir radyatör (6), bir fan, bir devir-daim pompas› ve bir termostat
meydana gelmektedir.
Alternatörde alternatör sarg›lar›n› so¤utmak için dahili bir fan
mevcuttur.

4.6. Alternatör
Jeneratörün ç›k›fl gerilimi ve gücü IP 21 koruma standard›nda
(tanecik ve damlamaya karfl› korumal›) kafes korumal›, kendinden
ikazl›, kendinden regülasyonlu, f›rças›z alternatör (7) taraf›ndan
üretilir. Alternatör üzerine çelik levhadan yap›lm›fl terminal
kutusu (8) monte edilmifltir.

4.7. fiase ve Yak›t Tank›
Motor ve alternatör birbirine akuple edilerek çelik bir flase (9)
üzerine monte edilmifltir. fiase içinde yak›t tank› mevcuttur(10).

4.8. Titreflim ‹zolatörleri
Motorun titreflimini azaltarak jeneratörün yerlefltirildi¤i zemine
titreflimi iletmesini önlemek için titreflim izolatörleri (11)
kullan›lm›flt›r. Bu izolatörler motor ve alternatör aya¤› ile flase
aras›na yerlefltirilmifltir. ‹stenirse flase ile zemin aras›na da özel
izolatörler kullan›labilir.

4.9. Susturucu ve Egzoz Sistemi
Egzoz susturucusu jeneratör ile birlikte montaj için ayr›ca
verilmifltir. Susturucu ve egzoz sistemi motordan yay›lan
gürültüyü azalt›r ve emniyetli ç›k›fl için egzoz gaz›n› yönlendirir.

4.10. Kontrol Sistemi
Otomatik kontrol sistemi ve panosu (12) jeneratörü muhtemel
ar›zalardan korumak, jeneratörün ç›k›fl›n› ve çal›flmas›n› kontrol
etmek amac›yla jeneratör flasesi üzerine yerlefltirilmifltir. Kontrol
sistemi hakk›nda 7. bölümde daha detayl› bilgi verilmifltir.

5. ELEKTR‹KL‹ START S‹STEMLER‹
5.1. Elektrikli Start Sistemleri
Elektrikli start sistemleri genellikle tüm jeneratörler üzerinde
kullan›lm›flt›r. Elektrikli start sistemleri bir marfl motoru, volan
muhafazas›na montaj flanfl› ve  “Bendiks” tip diflli düzeninden
meydana gelir. Daha büyük motorlarda çift starter düzenlemesi
kullan›lm›fl olabilir.
Elektrikli start sistemleri için güç kayna¤› 12 Vdc.  akü grubudur.
Start voltaj› motor boyutuna göre belirlenmifltir.  Marfl motoru,

jeneratör kontrol modülü taraf›ndan kontrol edilir.

5.2. Akü Sistemleri
Kullan›lan akülerin tipleri;
Aküler kurflun asit tiptir. Genellikle fiyat› uygun oldu¤u için
kurflun asitli aküler kullan›l›r.
Aküler jeneratör sisteminin ana parçalar›ndan biridir ve tüm
standby jeneratör ar›zalar›n›n  %90 › akü yüzündendir. Bu
nedenle akülere gereken bak›m ve kontrollerin yap›lmas› gerekir.
Aksa Jeneratör gruplar›n›n birço¤unda aküler jeneratör flasesine
monte edilmifltir.
- Akü fiarj Sistemleri
- Jeneratör çal›fl›yorken aküleri flarj etmek için motor üzerinde
flarj alternatörü bulunmaktad›r.
- Jeneratör çal›flm›yorken ve flebeke beslemesi mevcut oldu¤u
zaman akü sistemi flebeke beslemesi ile çal›flan akü flarj cihaz›
ile flarj edilir.

5.3. Bak›ml› Tip Aküler
Uyar›lar
! Aküler flarj edilirken etraf›na patlay›c› gaz verir. Akülerin
etraf›nda alev, k›v›lc›m, sigara içmek gibi yanmaya sebebiyet
verebilecek olaylara izin vermeyiniz.
! Aküyü haz›rlarken aside dayan›kl› bir önlük, yüz maskesi ve
koruyucu gözlük tak›n›z. Deriye veya elbiseye akü elektrolitinin
dökülmesi durumunda, derhal dökülen yeri bol miktarda bas›nçl›
su ile temizleyiniz.
! Akü üzerinde iletken aletleri kullanmadan önce elinizdeki ve
bile¤inizdeki zincir, yüzük gibi ziynet eflyalar›n› ç›kar›n›z.
! Akü ba¤lant›s›n› yaparken en son negatif terminal ba¤lanmal›,
akü ba¤lant›s›n› sökerken ise önce negatif terminal aküden
sökülmelidir.
! Aküye su koyma ifllemi ve akü bak›m› aç›k havada yap›lmal›d›r.
! Aküler jeneratöre mümkün oldu¤unca yak›n konmal›d›r. E¤er
aküler jeneratörden uzak noktalara konulursa voltaj düflmesine
neden olur. Bu da akülerin dizel motoru marfl yapabilme
kapasitelerini düflürür.

Bak›ml› t ip Aküye ‹lk Asitli Suyun Doldurulmas›
1. Akü kapaklar›n›n üzerindeki koruyucu örtüyü ç›kar›n›z. Hava
at›fl kapaklar›n› sökünüz.
2. 20 °C’ de özgül a¤›rl›¤› 1,280 olan temiz akümülatör asidi
ile plakalar›n üst noktas›n›n 15 mm yukar›s›na kadar aküyü
doldurunuz. Akü ve asit ›s›s› 10°C’ nin üzerinde olmal›d›r.
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3. 15 Dakika kadar aküyü bekletiniz. Sonra akü gözlerinde
(ceplerinde) k›z›flma bafllayacak ve elektrolitin yüzeyine gaz
kabarc›klar› yükselecektir.
4. Hava at›fl kapaklar›n› yerine tak›n›z.
5. En az 15 dakika bekledikten sonra bir hidrometre ile aküyü
kontrol ediniz.
6. Minimum flarj süresi 6 saattir. fiarj ak›m› ve elektrolit seviyesini
1’ er saat arayla kontrol ediniz. 1 saat süreyle de¤iflme görülmez
ise flarj olmufltur.
7. fiarjdan 2 saat sonra elektrolit seviyesini kontrol ediniz ve
gerekiyorsa plakalar›n 10 mm üzerinde olacak flekilde saf su
ilave ediniz.

Akü Bak›m›
• Akünün üzerini ve terminaller ini  temiz tutunuz.
• Akü terminallerini ve ba¤lant›lar› dikkatli bir flekilde vazelinle
kaplay›n›z.
• Terminalleri iyi bir flekilde s›k›n›z (afl›r› s›kmay›n›z).
• Elektrolit seviyesini düzenli olarak kontrol ediniz. Elektrolit
seviyesi her zaman plakalar›n 10 mm üzerinde olmal›d›r.
• fiarj alternatörü kay›fl›nda afl›nma olup olmad›¤›n› ve kay›fl›n
gerginli¤ini düzenli olarak kontrol ediniz.
• Akünün flarjs›z kalmamas›na dikkat ediniz.

Akünün Test Edilmesi
• Aküyü test etmeden önce gözle kontrol yap›lmal›d›r.
• Zaman içinde akü kutup bafllar› ve ba¤lant› noktalar›nda
oksitlenme olur. Oksitlenme, akü kutup bafllar›n› afl›nd›r›r ve
flarj› engeller. Ba¤lant›y› söküp kaynar su ile oksidi temizleyiniz.
Daha sonra ba¤lant›y› yeniden yaparak vazelin ile kaplay›n›z.
• Gevflek ba¤lant›ya izin vermeyiniz.

Hidrometre Testi
Akü içerisindeki sülfürik asidin özgül a¤›rl›¤› ve flarj durumu bir
hidrometre kullan›larak ölçülebilir.
1. Dam›t›lm›fl su ilave etmeyiniz. Yaln›zca saf su kullan›n›z.
2. Hidrometrenin f›ç› k›sm›n› dik tutarak yeterli miktarda
elektroliti yukar› do¤ru çekiniz. Tüp içerisinde serbest yüzme
olmal›d›r. Okuma göz hizas›nda yap›lmal›d›r. De¤erlendirme
afla¤›daki gibidir;

1,270 ....... 1,280 özgül a¤›rl›kl› tam flarjl›
1,220 ....... 1.230 özgül a¤›rl›kl› yar› flarjl›
1,150 ....... 1,220 özgül a¤›rl›kl› deflarj olmufl

5.4. Bak›ms›z Tip Aküler
Akülerin flarjs›z kalmamas›na ve elektriksel ba¤lant›lar›n›n do¤ru
yap›ld›¤›na emin olunuz. Bunun d›fl›nda bu aküler herhangi bir
bak›m gerektirmez

5.5. Çal›flt›rma Yard›mc›lar›
Acil durum jeneratörleri kolay start almas› için so¤utma suyu
s›cakl›¤› minimum 40°C üzerinde olmas› gerekir. Bu nedenle
termo-statik kontrollü motor blok suyu ›s›t›c›s› kullan›l›r.

6. SA⁄LIK VE EMN‹YET
6.1. Yang›ndan Korunma
Yang›ndan korunma sistemlerinin seçimi ve montaj› için afla¤›daki
maddelerin göz önüne al›nmas› gerekir:
- Jeneratör odas› depo amaçl› olarak kullan›lmamal›d›r.
- Jeneratör odas›nda portatif yang›n söndürücüler olmal›d›r.
- Acil durdurma için jeneratör odas›n›n d›fl›nda veya
muhafazas›n›n d›fl›nda yang›n olay› durumunda veya di¤er tip
acil durumda jeneratör grubunu durdurmak mümkün olmal›.
- Jeneratör grubunu egzoz sisteminde biriken yak›t› önlemek
için en az y›lda bir kez yaklafl›k tam yük alt›nda çal›flma s›cakl›¤›
stabil oluncaya kadar çal›flt›r›n.

Genel
Dizel yak›t› topra¤›n üzerinde uygun muhafaza içerisinde güvenle
depolanabilir. Parlama noktas› yüksek oldu¤u halde dizel yak›t›
yanabilir ve yang›n söndürücü teçhizat tedarik edilmifl olmal›.
Yak›t, gaz, ya¤lama ya¤› gibi maddeler için köpük veya CO2
kullan›lm›fl olmal›.
Elektrik kablolar› ve bara iletkenleri için CO2 veya CTC
kullan›lm›fl olmal›.
‹zole ve küçük yang›nlar için kum kullan›labilir.

- Motor çal›fl›yorken yak›t tanklar›na yak›t doldurmay›n›z
- Yak›t tank› veya jeneratör grubu yak›n›nda sigara içilmesi,
k›v›lc›m oluflmas›, ark cihaz› veya di¤er ateflleme kaynaklar›n›n
bulunmas›na veya çal›flmas›na izin vermeyiniz.
- Yak›t hatlar›nda s›z›nt› olmamas› için yeterli emniyet tedbirleri
al›nm›fl olmal›d›r. Motora yak›t ba¤lant›lar› esnek hatlarla yap›lmal›.
Bak›r kullanmay›n›z, bak›r›n sürekli vibrasyona maruz kalmas›
veya tekrar tekrar bükülmeler varsa k›r›lma meydana gelecektir.
- Tüm yak›t beslemelerinde vana kullan›n›z.
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6.2. Egzoz Gazlar›
- ‹ki veya daha fazla motorun egzoz sistemlerini bir arada ortak
ba¤lamay›n›z.
- Motorun egzozunu tu¤la, kiremit veya beton blok baca veya
benzer yap›lar›n içerisinden deflarj etmeyiniz. Egzoz gaz›
çarpmalar› fliddetli yap›sal hasara sebebiyet verebilir. Egzoz
manifoldlar› muhafaza at›na al›nm›fl ve sar›p sarmalanmam›fl
olmas› gerekir. Egzoz gazlar›n› bölüm ›s›tmas› için kullanmay›n›z.
- Personel temas› tehlikesi veya tutuflabilen malzeme yak›n›nda
olmas› durumunda egzoz borular›n›n izolasyonu gerekir.
- Egzoz sistemi için ba¤›ms›z destekler olmas› gerekir. Özellikle
turbo flarjl› motorlarda egzoz manifoldu üzerinde zorla yüklenme
ve burkulma olmamal›d›r.

6.3. Hareketli Parçalar
- Dönen fan, kay›fl üzerindeki muhafazalar, kelepçeler ve
desteklerin ba¤lant›lar› iyi s›k›lm›fl olmal›
- Tak›lar›n›z›, giysinizi ve ellerinizi hareketli parçalardan koruyunuz,
 uzakta tutunuz.

6.4.  Tehlikeli Voltaj
Elektriksel güç üretilmesi, aktar›lmas› ve da¤›t›m sistemleri uygun
olmayan kablo tesisat› yang›n veya elektro flok ‘a sebep olabilir.
Elektriksel çal›flmalarda personelin korunmas› için kuru tahta
platformu veya lastik izoleli paspas›n üzerinde durmal›, elbise
ve ayakkab›lar kuru olmal›, ellerde bulunan metal tak›lar ç›kart›lm›fl
olmal› ve izoleli tak›mlar kullan›lmal›.
- Jeneratör odas› zeminine kablolar› serili b›rakmay›n›z.
- Elektrik kablolar› ve yak›t veya su borular› için ayn› kanal› veya
boruyu kullanmay›n›z.
- AC ve DC kablolar›n› ayn› boru içerisinde çekmeyiniz.
- Cihaz topraklamas›n›n do¤ru yap›ld›¤›na emin olun. Tüm
metalik parçalar anormal durum meydana geldi¤inde
enerjilenebilir. Bu nedenle uygun bir flekilde topraklanm›fl olmal›.
- Özellikle flebeke aras›nda otomatik olarak çal›flan  jeneratör
her zaman için bak›m, servis yap›laca¤› zaman jeneratörün
çal›flmamas› için akü ve akü flarj ba¤lant›lar›n› devre d›fl› b›rak›n›z.
Akü kablolar›n› sökmeden önce akü flarj cihaz›n›n AC beslemesini
kesiniz. Jeneratör üzerinde çal›flma yaparken jeneratörün kaza
ile çal›flmas› personel yaralanmas›na veya ölüme sebep olur.
- Elektriksel kilitlemeleri çözmeyiniz.
- Elektriksel ba¤lant›lar, montajlar yeterli, ehliyetli teknisyenler
taraf›ndan yap›lmal›d›r.
- Jeneratörü direkt olarak bina elektrik sistemine ba¤lamay›n›z.
- Yüksek gerilim jeneratör gruplar› alçak gerilimlilerden farkl›d›r.

Yüksek gerilimli cihazlarla çal›flabilmek için özel cihaz ve e¤itim
gerekir. Bu cihazlar üzerinde yeterli e¤itim alm›fl personel
çal›flma ve bak›m yapmal›d›r.
- Enerji bulunan cihaz üzerinde çal›flma yapmay›n›z. Yetkisiz
personelin elektrikli cihazlara müdahale etmesine müsaade
etmeyiniz. Yüksek voltajl› elektrik cihazlar›nda güç kayna¤›ndan
ba¤lant› kesildikten sonra da kal›c› indüklenmifl voltaj olur, cihaz
emniyetli flekilde topraklanm›fl ve enerjisi boflalt›lm›fl olmal›.

6.5.  Su
Jeneratör çerisinde su veya rutubet mümkün olacak elektriksel
flok ve flafllamay› art›r›r, bu da cihaz›n hasar görmesine ve ciddi
flekilde personelin yaralanmas›na veya ölmesine sebep olur.
Jeneratörün içi ve d›fl› kuru de¤ilse kullanmay›n›z.

6.6. So¤utma s›v›s› ve Yak›t
So¤utma sistemi boflken veya motor çal›fl›yorken su ›s›t›c›s›n›
çal›flt›rmay›n›z.
So¤utma s›v›s› bas›nç alt›nda sudan daha yüksek kaynama
noktas›na sahiptir.
- Motor çal›fl›yorken radyatör, ›s› de¤ifltirici eflanjör bas›nç
kapa¤›n› açmay›n›z. Jeneratör grubunun so¤umas›na ve sistem
bas ›nc›n›n  normal duruma geles ine izin  ver iniz .
Yak›t tanklar› veya donan›mlar, yak›t hatlar›nda bak›r veya
galvanize edilmifl metal kullanmay›n›z. Tanklarda ve yak›t
hatlar›nda yak›t içerisindeki kükürtten dolay› sülfürik asit meydana
gelecektir. Bak›r veya galvanize hatlar veya tanklarda moleküler
yap›dan dolay› yak›t ve asit reaksiyona girer.

7.  JENERATÖR GRUBU KONTROL S ‹STEM‹
Jeneratörün çal›flmas›n› kontrol etmek ve izlemek için elektronik
kontrol sistemleri kullan›lmaktad›r. Jeneratöründe kullan›lan
standart kontrol sistemi P 72 Tam Otomatik Start ve Kontrol
Sistemidir. P 72 model kontrol sistemi 8kVA ile 200kVA
aras›ndaki  jeneratör gruplar ›nda, kullan› lmaktad›r .
Kontrol panosu jeneratörün çal›flt›r›lmas›n›, durdurulmas›n›,
çal›flma durumunun ve ç›k›fl geriliminin izlenmesini sa¤lar. Ayr›ca
düflük ya¤ bas›nc›, yüksek motor s›cakl›¤› ve di¤er ar›za
durumlar›nda jeneratörü otomatik olarak durdurur.

7.1. Kontrol Panosu
Kontrol, izleme ve koruma panolar› jeneratör flasesi üzerine
montaj yap›l›r.
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7.1.1. P72 Pano Özellikleri
Kontrol cihazlar› ve göstergeler;
• DSE 720 AMF Otomatik start ve flebeke kontrol modülü
ile sistem kontrolü
• Statik akü flarj cihaz›
• Acil durdurma butonu
• Motor, su ›s›t›c› kontrolü

Jeneratör Kontrol Modülü Özellikleri:
• Jeneratörün otomatik veya manüel pozisyonda çal›flt›r›lmas›
ve durdurulmas›
• Jeneratör ve fiebeke ar›zalar›n›n izlenmesi ve kontrolü
• LCD ekrandan sistem parametrelerinin izlenmesi
• Modül ayarlar›n›n ön panelden veya PC den programlanmas›
• Uzaktan iletiflim için uygun
• Basma tufllarla kontrol pozisyonlar›n›n kolay seçimi
OFF - MANUEL  - OTOMAT‹K  - TEST
        Jeneratör Start ve Stop tufllar›
        Sayfa,  Afla¤› tuflu

Göstergeler,  LCD Ekran Üzerinde
• Jeneratör Volt (F-N )
• Jeneratör Amper ( L1, L2, L3 )
• Jeneratör Frekans ( Hz )
•  fiebeke Volt ( F-F / F- N )
•  Motor su harareti
•  Motor ya¤ bas›nc›
•  Motor devri
•  Çal›flma saati
•  Akü voltaj›

Alarmlar:
•  Düflük jeneratör voltaj›
•  Afl›r› ak›m/ Afl›r› yük
•  Afl›r› h›z
•  Düflük/Yüksek flebeke voltaj›
•  Düflük/ Yüksek flebeke frekans›
•  Motor düflük ya¤ bas›nc›
•  Yüksek motor s›cakl›¤›
•  Düflük akü voltaj›
•  fiarj ar›zas›
•  Start ar›zas›
•  Acil stop

LED göstergeleri:
•  fiebeke Haz›r
•  fiebeke Kesicisi Devrede,
•  Jeneratör Haz›r,
•  Jeneratör Kesicisi Devrede,

7.1.3. Elektronik Akü fiarj Cihaz›
Jeneratör grubu uzun süre çal›flmad›¤› durumda, start akülerinin
flarj edilmesi için flebeke elektri¤i ile çal›flan elektronik akü flarj
cihaz› tasarlanm›fl ve kontrol panosuna montaj› yap›lm›flt›r.
Akü flarj cihaz›n›n fonksiyonunu yap›p yapmad›¤›n› görebilmek
için iste¤e ba¤l› olarak kontrol panosu üzerine akü flarj
ampermetresi montaj yap›labilir.

7.2. Kontrol Sistemi Seçenekleri
Müflteri iste¤ine ba¤l› olarak, çeflitli seçenekleri kontrol sistemine
ba¤lamak mümkündür.

7.2.1. Is›t›c›lar
Rutubet önleyici alternatör ›s›t›c›s›, alternatör stator sarg›lar›n›
kuru tutmak iç in  al ternatöre montaj  yap›labil i r .
Panoda rutubeti önlemek için ›s›t›c› pano kabini içerisine montaj
yap›labilir.

7.2.2. Elektrikli Yak›t Transfer Pompalar›
Ana depolama tank›ndan jeneratör günlük tank›na yak›t transferi
yapmak için elektrikli transfer pompalar›na ihtiyaç duyulur.
Pompalara ait kontrol devreleri pano içerisine montaj yap›l›r.

8. KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
8.1. Jeneratörü çal›flt›rmadan önce yap›lmas› gereken kontrol
ve ifllemler
• Motor ve jeneratörü genel olarak gözle muayene ediniz.
Herhangi bir yerinde k›r›k, çatlak, kopuk, s›z›nt›, gevfleklik olup
olmad›¤›na bak›n›z. Ar›za var ise ar›zay› gidermeden jeneratörü
çal›flt›rmay›n›z.
• Jeneratörün bulundu¤u mahalde hava emiflini kolayca
yapabilmesini sa¤lay›n›z.
• Radyatör kapa¤›n› açarak su seviyesine bak›n›z. Eksik ise su
ilave ediniz. Su seviyesi su doldurma bo¤az›ndan 30 mm afla¤›da
olmal›d›r.
• Bölgenin en so¤uk hava flartlar›na göre motorun so¤utma
suyunda antifriz bulunmal›. %50 antifriz ve %50 su kar›fl›m› her
bölgede uygun korumay› sa¤layacakt›r.
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• Hava filtre göstergesini kontrol ediniz. Gerekiyor ise temizleyiniz
veya de¤ifltiriniz.
• Radyatör ön pencere panjurlar›n› aç›k tutunuz. Radyatör
hava ç›k›fl davlumbaz›n› kontrol ediniz, t›kan›k ise aç›n›z ve
önünde hava ç›k›fl›na mani olan ne varsa uzaklaflt›r›n›z
• Varsa motor ve alternatör üzerinde bulunan anahtar, tak›m,
üstüpü, ka¤›t vs. gibi yabanc› maddeler i kald›r ›n›z.
• Günlük yak›t deposundaki yak›t seviyesine bak›n›z. Yetersiz
ise yak›t ikmali yap›n›z.
• Ya¤ çubu¤u ile motor ya¤ seviyesine bak›n›z. Eksik ise uygun
olan ya¤› ilave ediniz. Ya¤ maksimum seviye çizgisine yak›n
olmal›d›r.
• Devre kesici ç›k›fl flalterinin devre d›fl› (OFF) pozisyonda
oldu¤unu kontrol ediniz.(Manüel modellerde)
• Acil stop dü¤mesinin bas›l› olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• E¤er bak›ml› tip akü kullan›yorsan›z akü kapaklar›n› açarak
gözlerdeki su seviyelerini kontrol ediniz. Eksik olanlar› saf su,
seperatörden 1 cm üstte olacak flekilde doldurunuz. Gözlere
asla çeflme suyu, asit li su veya asit ilave etmeyiniz.
• Akü ba¤lant› kablolar›n› kontrol ediniz. Gevflek olan akü
bafllar›n› mutlaka anahtar ile s›k›n›z ve kutup bafllar›n› temiz
tutunuz

fiekil.8.1. Motor üzerinde bulunan donan›mlar

8.2. Jeneratör çal›flt›ktan sonra yap›lacak kontroller
• Jeneratörde ola¤an d›fl› bir ses veya titreflim olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz.
• Motor s›cakl›¤› ve ya¤ bas›nç durumlar›n› pano üzerindeki
göstergelerden kontrol ediniz. Ya¤ bas›nc›, jeneratör çal›flt›ktan
10 saniye sonra normal de¤erinde olmal›d›r.
• Jeneratör ç›k›fl voltaj›n› ve frekans›n› pano üzerindeki
göstergelerden izleyiniz. Fazlar aras› gerilimin 400 V ve faz-
nötr aras›ndaki gerilimin 230 V oldu¤unu kontrol ediniz. Ç›k›fl

voltaj› fabrikada ayarlanm›flt›r, voltaj ayarlar›n› de¤ifltirmeye
çal›flmay›n›z.
• Mekanik guvernörlü jeneratörlerde yüksüz iken frekans›n 51-
52 Hz’ de, elektronik guvernörlü jeneratörlerde 50 Hz’ de
oldu¤unu kontrol ediniz.
• Motor blok suyu ›s›t›c›s› yok ise jeneratörü 3-5 dakika boflta
çal›flt›rarak ›s›tt›ktan sonra yüke veriniz (Manüel Modellerde).
• Yüke verme ifllemi flöyle yap›lmal›d›r:
-  Pano üzerindeki Alternatör Ç›k›fl fialteri’ ni ON konumuna
al›n›z.
-  Da¤›t›m panosundaki Yük fialterlerini (veya sigortalar›n›)
birer birer ON konumuna al›n›z. Böylece jeneratör ani olarak
tam yük ile yüklenmez. Aksi durumda motor zorlan›p durabilir
veya alternatör sarg› izolasyonlar›nda bozulma hatta yanma
olabilir.
• Jeneratörü durdurmadan önce Alternatör Ç›k›fl fialterini OFF
konumuna al›n›z.(Manüel modellerde) 
• Herhangi bir ar›za durumunda ar›za sebebi giderilmeden
jeneratör asla çal›flt›r›lmamal›d›r.
• Motor çal›fl›yorken ya¤-yak›t-su s›z›nt›s› olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz.
• Motoru uzun süreli düflük yükte (< %30) veya yüksüz
çal›flt›rmay›n›z.
• Tek fazl› yükleri her faza (U,V,W) eflit olarak da¤›t›n›z.

9. YA⁄LAMA YA⁄I
Dizel motorlar›n ya¤lama sistemi motorun en önemli
parçalar›ndan birisidir. Do¤ru yap›lan motor bak›m› (ya¤ de¤iflim
periyotlar›, filtre de¤iflim periyotlar› ve kullan›lan ya¤›n tipinde
gereken dikkatin gösterilmesi) motorun ömrünü uzat›r ve
motorun kullan›m maliyetini azalt›r.

9.1. Ya¤ Performans Özellikleri
The American Petroleum Institute (API), The American Society
of Testing and Materials (ASTM) ve Society of Automotive
Engineers (SAE) ortaklafla ya¤lama ya¤lar›n›n s›n›fland›r›lmas›
ve performans kategorileri için bir sistem gelifltirmifl ve bu
sistemi korumufltur.

9.2. Lister Petter Dizel Motorlar için Ya¤lama ya¤› Tavsiyeleri:
‹lk rodaj süresi için ya¤lama ya¤› motora konulmufltur. 100
çal›flma saatinden sonra bu rodaj ya¤› de¤ifltirilmelidir. Lister
Petter dizel motorlarda,  a¤›r hizmet tipi ya¤lama ya¤› olarak
en az›ndan API CC veya DEF2101D motor ya¤› kullan›lmal›,
özellikle rodaj süresinden sonra ve yüksek ortam s›cakl›klar›

Egzoz Manifoldu

Yak›t Filtresi

Volan Muhafazas›

Ya¤ Filtresi

Karter Ya¤
Boflaltma Tapas›

Radyatör
Fan›

Emme
Manifoldu



ve a¤›r yük flartlar›nda yüksek özellikli ya¤lar API CE veya CF
kalitesinde ya¤ kullan›lmas› tavsiye edilmifltir. Bu ya¤lar k›sa
süreli çal›flmalar için uygun de¤ildir. Afla¤›da verilen tablodan
çevre s›cakl›¤›na ba¤l› olarak ya¤›n viskozitesi seçilebilir. Örne¤in;
SAE 15W-40 ‘›n anlam›; 15W derecesi düflük s›cakl›¤› ve 40
derece yüksek s›cakl›¤› (“W” harfi ya¤›n so¤uk çevre s›cakl›klar›
için uygun oldu¤unu gösterir). Afla¤›daki çizelge, motoru so¤uk
marfl yapmada çeflitli °C olarak çevre s›cakl›¤›na göre do¤ru
ya¤ viskozitesini gösterir. Viskozite derecesini seçmeden önce
çizelgenin alt›nda yaz›l› Notlar› dikkate al›n›z.

A: Aral›kl› çal›flma için
B: Sadece sentetik ya¤lar için
fiekil 9.1. Tavsiye edilen ya¤lama ya¤› SAE viskozite dereceleri

Notlar:
1. SAE 5W-20 ya¤lar› tamamen sentetik özellikte olmas› tavsiye
edilmifltir ve teknik olarak en fazla 20°C a kadar kullan›m için
uygundur. Sentetik olmayan ya¤lar çok düflük çevre s›cakl›klar›nda
balmumu kristalizasyonu fleklini alaca¤›ndan uygun olmayacakt›r.
Tek dereceli SAE 5W ya¤› sentetik ya¤ gibi olmad›¤›ndan
listeye al›nmam›flt›r.
2. Afl›r› ya¤ viskozitesi nedeniyle motorun so¤ukta bafllatmada
normal marfl h›z›na eriflmesinde sorun meydana geliyorsa
hemen ya¤›n de¤iflmesi tavsiye edilir. Ya¤lama ya¤›n›n yak›t›
suland›rmas› ya¤ tüketimine ve so¤ukta marfl yapma¤a olumsuz
etki edecektir.
3. SAE 30 ve 10W-30 ya¤lar› 52°C a kadar s›cakl›klarda
kullan›labilir bu durumda ya¤ tüketimi etkilenmifl olabilir. 10W-
40, 15W-40 ve 20W-40 çok dereceli motor ya¤lar›n› bu
s›cakl›klar için sürekli tam yükte çal›flma için tavsiye edilmifltir.
4. Tek dereceli SAE 40 ya¤lar› tavsiye edilmemifltir.

9.3. Motor ya¤›n›n ve Ya¤ filtresinin de¤ifltirilmesi
‹lk rodaj süresi sonunda (100 saatte) veya 12 ay sonra ya¤lama

ya¤› ve filtresini de¤ifltirin ve sonras›nda ya¤ ve filtre de¤iflim
süreleri afla¤›da verilmifltir.

-  Çevre s›cakl›¤› 35°C ‘a kadar ortamlar için her 250 saatte
-  Çevre s›cakl›¤› 35°C üzerinde ortamlar için her 125 saatte

fiekil 9.2. Motor üzerinde ya¤ doldurma yerleri
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10. GENEL BAKIM PROSEDÜRLER‹
Jeneratör bak›mlar›, jeneratör ve dizel motor konusunda
e¤ it im a lm›fl  teknisyenler tara f›ndan yap›lmal › .
Jeneratörü uzun süre yüksüz veya düflük yükte kullan›lmas›
motorun ömrünü k›saltacak ve motorun ya¤ tüketiminin
yüksek olmas›na sebep olacakt›r.

10.1.  Düzenli Bak›m
fiebeke yede¤i jeneratör gruplar› kullan›c›lar› jeneratörün
tamamen ve düzenli bak›m›n› yerine getirirler. Enerji kesintisi
olmazken düzenli, önleyici bak›mlar yap›ld›¤›nda jeneratörün
emre amadeli¤i devam eder.
Genellikle yedek gruplarda dizel motor, alternatör ve kontrol
panosu egzersiz çal›flmas›, tercihen yükte, k›sa periyotlarla ve
haftal›k olarak kontrol edilmeli ve çal›flt›r›lmal›. Tüm al›nan
bilgiler ve veriler kay›t edilmifl olmal›d›r.
Kontroller aras› süreler jeneratör mahalline göre de¤iflebilir.
Örne¤in,  yüksek seviyede tozlu atmosfer olmas› durumunda
bak›m listesi düzenlenmeli.

Basit Bak›m Çizelgesi
Basit bak›m çizelgesi normal olarak afla¤›daki servisleri kapsar:
(a) Hava filtresi, yak›t filtresi ve ya¤lama ya¤› filtresinin durumunu
kontrol et, gerekiyorsa de¤ifltir.
(b) So¤utma s›v›s› seviyesi, s›z›nt› durumu, antifriz durumunu
kontrol edin.
(c) Ya¤lama ya¤› seviyesini ve s›z›nt› durumunu kontrol et,
gerekiyorsa de¤ifltirin.
(d) Yak›t seviyesini ve s›z›nt›s›n› kontrol edin.
(e) Yak›t enjektörlerini gözle kontrol edin.
(f) Fan kay›fl› durumunu kontrol et ve gerekiyorsa tansiyonunu
düzeltin
(g) Akünün durumunu ve flarjl› olup olmad›¤›n› kontrol edin

(h) Sigortalar›n, göstergelerin ve di¤er cihazlar›n durumunu
kontrol edin
(i) Akü flarj cihaz›n›n ç›k›fl›n› kontrol edin
(j) Elektrik ve mekanik ba¤lant›lar›n gevfleklik durumunu kontrol
edin, gerekiyorsa s›k›n.
(k) Jeneratörün voltaj ve frekans›n›n regülasyonunu kontrol
edin
(l) fiebeke ar›zas› vererek otomatik çal›flma durumunu,
simülasyonunu mümkünse kontrol edin.
(m)  Jeneratör ve sistemleri,  odan›n durumu hakk›nda rapor
düzenlenir.

11.   PER‹YOD‹K BAKIM Ç‹ZELGES‹
Önemli: Tavsiye edilen servis aral›¤› normal çal›flma durumlar›
için dir. E¤er motor kötü flartlar alt›nda çal›fl›rsa daha s›k bak›m
yap›l›r. Bak›m ihmal edildi¤inde motorda ar›za ve kal›c› hasara
sebep olabilir.
Do¤ru yak›t, ya¤lama ya¤› ve so¤utma s›v›s› kullan›n›z.

A.  Günlük veya her 20 saatte
Kontroller
•  Ya¤, su, yak›t devrelerinde s›z›nt› olup olmad›¤›n› kontrol
edin
•  Su ›s›t›c›s›n›n çal›flmas›n› kontrol edin
•  Motor, alternatör, transfer anahtar› ve kontrol panosunu
gözle kontrol edin

B.  Haftal›k
Günlük kontrolleri tekrarlay›n
Kontroller
•  Motorun ya¤ seviyesini kontrol edin gerekiyor ise ya¤ ilave
edin
•  Motor su seviyesini kontrol edin gerekiyorsa ilave edin
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Jeneratörlere ait yak›t tank›, su ve ya¤ kapasiteleri ve tam yükteki yak›t sarfiyatlar›

API CC
DEF 2101D

ALP 8

ALP 12

ALP 15

ALP 18

ALP 22

ALP 30

8

12

15

17,5

22

30

LPW 2

LPW 3

LPW 2

LPW 4

LPW 3

LPW 4

1,9

2,8

3,9

3,8

5,9

7,8

50

50

50

70

50

70

5,5

6,5

5,5

7,5

6,5

7,5

3,2

4

3,2

5,8

4

5,8

Jeneratör Grubu, 50 Hz, 400V

Ya¤lama ya¤› özelli¤i

Not; ya¤›n viskozite de¤eri fiekil 9.1. den
ortam s›cakl›¤›na göre seçilmelidir.Model

Standby
Güç

kVA

Lister Petter
Motor
Modeli L/sa Litre Litre Litre

9.4 Teknik Tablo 1 (Jeneratörlere Ait Yak›t Tank›, Su ve Ya¤ Kapasiteleri ve Tam Yükteki Yak›t Sarfiyatlar›)



15

•  So¤utma sistemi hortum ve ba¤lant› kelepçelerini kontrol
edin
•  Antifriz ve korozyon önleyici katk›n›n seviyesini kontrol edin
•  Fan kay›fllar›n› ve gerginli¤ini kontrol edin. Eskime varsa
de¤ifltiriniz.
•  Radyatör peteklerinin temiz olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Hava ve bas›nçl› su ile temizleyiniz.
•  Taze hava giriflinin yeterli olup olmad›¤›n› kontrol edin.
•  Günlük tank yak›t seviyesini ve haval›¤›n› kontrol edin.
•  Yak›t / su ay›r›c› fitresinin suyunu boflalt›n ve temizleyin. Var
ise
•  Akü flarj durumunu ve kutup bafllar›n›n temizli¤ini kontrol
edin.
•  Hava emifl sisteminde s›z›nt› olup olmad›¤›n› kontrol edin.
•  Hava filtresini ve hava emifl devresini kontrol edin gerekiyor
ise de¤ifltirin.
•  Egzoz sisteminde s›z›nt› olup olmad›¤›n› kontrol edin.
•  Egzoz direncini kontrol edin.
•  Egzoz sisteminde yo¤u flan suyu boflalt›n›z.
•  Alternatör hava girifl ve ç›k›fl ›zgaralar›n›n t›kan›k olmad›¤›n›
kontrol edin.
•  Ola¤an d›fl› gürültü veya vibrasyon durumunu kontrol edin.
•  Transfer anahtar›nda ola¤an d›fl› ses olmamas› gerekir.
•  Jeneratörü ve jeneratör odas›n› temiz tutun. Gereksiz
malzemeyi odadan ç›kart›n.
•  Devre kesici ve sigortalar› kontrol edin.
•  Jeneratörü 15 dakika yükte çal›flt›r›n›z. Ya¤ bas›nç, su ›s›,
voltaj ve frekans› kay›t edin.

C.  Bak›m - Yeni veya revizyon olmufl motorlar için ilk 100
çal›flma saatinde veya 12 ay
•  Motor ya¤›n› ve ya¤ filtresini de¤ifltirin.
•  Motor üzerindeki c›vata ve somunlar› s›k›n

D.  Bak›m – Her 250 çal›flma saatinde veya 12 Ay
  Haftal›k kontrolleri tekrarlay›n
•  Akü flarj›n›, akü kutup bafllar›n›n temiz ve ba¤lant›lar›n›n s›k›
oldu¤unu kontrol ediniz.
•  Jeneratör fonksiyon testlerini yap›n›z.
•  Kablo ba¤lant›lar›nda gevfleklik olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz.
•  Radyatör peteklerinin temiz ve fan›n hasars›z oldu¤unu
kontrol ediniz.
•  Motor ya¤›n› ve ya¤ filtresini de¤ifltiriniz.
•  Egzoz duman› kirliyse yak›t enjektörlerinin memelerini

temizleyiniz.
•  Yak›t yeteri kadar temiz de¤ilse yak›t filtresini de¤ifltirin.
•  Motor V-Kay›fl›n›n gerginli¤ini  kontrol ediniz.

E.  Bak›m – Her 500 Saat
•  Hava emme sistemi ba¤lant›lar›n›, borular›n› kontrol ediniz
•  Yak›t filtresini de¤ifltirin
•  So¤utma sistemini kontrol ediniz.
•  So¤utma sistemi koruyucu s›v›lar›n› kontrol ediniz.
•  Yak›t tank›n› temizleyin
•  Ön ›s›t›c›y› kontrol edin

F. Bak›m – Her 1000 Saat
•  Yak›t besleme pompas›n›n (lift pump) diyafram›n› de¤ifltirin
•  Marfl motorunu kontrol edin.
•  fiarj alternatörünü kontrol edin.

G. Bak›m – Her 2000 saat
• Yak›t enjektör memelerini temizleyin ve kontrol edin veya
de¤ifltirin
• Radyatör peteklerini ve fan kanatlar›nda hasar olup olmad›¤›n›
kontrol edin
• Radyatör fan kay›fl›n› de¤ifltirin
• Hava filtresi eleman›n› de¤ifltirin

H. Bak›m – her 1 y›l
• Is›t›c› tüpündeki tortu ve pisli¤i temizleyin
• So¤utma sistemindeki suyu boflalt›n, sistemi temizleyin, su
ve antifirizi yenileyin.

I. Bak›m – her 2 y›l
• Radyatör hortumlar›n› de¤ifltirin
• So¤utma sisteminde ki suyu boflalt›p, sistemi temizleyiniz.
Su ve antifrizi yenileyiniz.

J.  Gerekti¤inde
• Hava filtre eleman›n› kontrol edin, temizleyin, gerekiyor ise
de¤ifltirin.
• Yak›t sisteminin havas›n› al›n.
• Yak›t su ay›r›c›s›ndan suyu boflalt›n
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fiekil.11.1. Yak›t filtresi; A: Yak›t devresi hava alma vidas›

fiekil.11.3. Yak›t filtre eleman›n›n de¤iflimi; A: Filtre eleman›
montaj c›vatas›, B: Filtre eleman›

fiekil.11.5. Hava filtre eleman›n temizlenmesi

fiekil 11.7. Hava filtresi. (A) toz tutma kapa¤›, (B) filtre
eleman›

fiekil.11.2. radyatör pete¤inin temizlenmesi

fiekil.11.4. V – kay›fl›n›n gerginli¤inin ayarlanmas›
Yeni kay›fl›n gerginlik ayar›: Kay›fla uygulanan kuvvet (F) 31
– 33,5 N iken kay›flta meydana gelen sapma 3,5mm. Periyodik
kontrollerdeki ayar: Kay›fla uygulanan kuvvet (F) 22 – 24 N
iken kay›flta meydana gelen sapma 3,5mm.

fiekil.11.6. Hava filtre eleman›n kontrol edilmesi
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12.  D‹ZEL MOTOR ARIZALARI VE G‹DER‹LMES‹
Afla¤›da motorda meydana gelebilecek muhtemel motor
ar›zalar› ve sebepleri verilmifltir.

Marfl motoru dizeli çok yavafl döndürüyor
• Akü flarjs›z.
• Akü kablolar›n›n temas› zay›f.
• Marfl motoru ar›zal›.
• Ya¤lama ya¤› viskozite derecesi yanl›fl

Ya¤ bas›nc› çok düflük
• Ya¤ viskozite derecesi yanl›fl.
• Karterde yeteri kadar ya¤ yok.
• Bas›nç göstergesi ar›zal›.
• Ya¤ filtresi kirli.

Mavi veya beyaz egzoz duman›
• Ya¤ viskozite derecesi yanl›fl
• Is›t›c› ar›zal›
• Dizel motor so¤uk.

Dizel motor zor çal›fl›yor veya çal›flm›yor
• Marfl motoru dizeli döndüremiyor.
• Yak›t devresi hava yapm›flt›r.
• Yak›t tank› bofltur.
• Yak›t borusu t›kal›d›r.
• Yak›t kontrol solenoidi ar›zal›d›r.
• Yak›t filtresi kirlidir.
• Is›t›c› çal›flm›yor.
• Egzoz borusu t›kal›d›r.
• Yak›t kalitesizdir.
• Yak›t tank› havaland›rmas› t›kal›d›r.
• Yak›t ön pompas› ar›zal›d›r.
• Enjektörler ar›zal›d›r veya ayar› bozuk.
• Ya¤ sensörü/ sivici veya ba¤lant›s› ar›zal›
• Ya¤ viskozite derecesi yanl›fl.

S›k›flt›rma Bas›nc› Düflük
• Hava filtresi veya hava emifl sistemi t›kal›.
• Valf ayarlar› bozuk.
• Segmanlar hasarl›

Motorda vuruntu var
• Valf ayarlar› bozuk.
• Enjektör ar›zal› veya ayar› bozuk.

• Yak›t pompas›nda ar›za var.
• Kalitesiz yak›t.
• Motor ›s›s› çok yüksek.
• Is›t›c› sistemi ar›zal›.

Motor Yeterli Güç Vermiyor
• Yak›t borusu t›kal›.
• Yak›t filtresi kirli.
• Hava filtresi kirli.
• Yak›t sisteminde hava var.
• Kalitesiz yak›t.
• Egzoz borusu t›kal›.
• Yak›t transfer pompas› ar›zal›.
• Guvernör ar›zal›.
• Motor ›s›s› yüksek.
• Motor ›s›s› düflük.
• Enjektör ar›zal› veya ayar› yanl›fl.
• Motor hasarl›.

Motor Düzensiz Çal›fl›yor
• Yak›t borusu t›kal›.
• Yak›t guvernörü ar›zal›.
• Yak›t filtresi kirli.
• Yak›t pompas› ar›zal›.
• Hava filtresi kirli
• Yak›t sisteminde hava var
• Enjektörler ar›zal› veya ayar› bozuk
• Yak›t tank› havaland›rmas› t›kal›
• Valf ayarlar› bozuk
• Motor ›s›s› çok yüksek
• Is›t›c› sistemi ar›zal›
• Yak›t guvernörü hareketinde direnç var

Motor ›s›s› çok yüksek
• Egzoz borusu t›kal›.
• So¤utma fan› hasarl›.
• Radyatör petekleri kirli veya boru içerisi t›kal›.
• So¤utma sistemi yetersiz.
• Hava  filtresi  veya  borusu  t›kal›
• Enjektörler ar›zal› veya ayar› bozuk
• Is›t›c› sistemi ar›zal›
• Karterde ya¤ seviyesi düflük
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Atefl almama ( çal›flmama)
• Yak›t borusu t›kal›.
• Yak›t filtresi kirli.
• Yak›t sisteminde hava var.
• Yak›t pompas› ar›zal›.
• Motor ›s›s› çok yüksek.
• Valf ayarlar› yanl›fl.
• Enjektör ar›zal› veya ayar› yanl›fl.
• Is›t›c› ar›zal›.
• Ya¤ sensörü/sivici veya ba¤lant›s› ar›zal›

Yak›t tüketimi fazla
• Hava filtresi kirli
• Yak›t kalitesiz
• Egzoz borusu t›kal›
• Is›t›c› sistemi ar›zal›
• Valf ayarlar› yanl›fl
• Motor s›cakl›¤› çok düflük
• Enjektör ar›zal› veya ayar› yanl›fl

Titreflim Problemi Var
• Fan hasarl›.
• Yak›t guvernörü hareketinde zorlan›yor.
• Enjektör ar›zal› veya ayar› bozuk.
• Motor ›s›s› çok yüksek.

Egzoz Gaz› Siyah
• Hava filtresi kirli
• Motor afl›r› yüklü
• Yak›t kalitesiz
• Egzoz borusu t›kal›
• Motor ›s›s› çok düflük
• Valf ayarlar› bozuk
• Enjektör ar›zal› veya ayar› bozuk
Motor Çal›flt›ktan Sonra Duruyor
• Yak›t sisteminde hava var.
• Yak›t filtresi kirli.
• Hava filtresi veya emifl sistemi t›kal›.
• Ya¤ sensörü/sivici veya ba¤lant›s› ar›zal›

13. ALTERNATÖR
Genel
Jeneratör grubuna ba¤lanan alternatör kendinden ikazl› f›rças›z
tip d›r. F›rça ve bilezik olmad›¤› için bak›m ihtiyac› azalm›flt›r.
Kontrol sisteminde elektronik otomatik voltaj regülatörü vard›r.

Regülatör koruma ve di¤er devreler ile jeneratörün ç›k›fl voltaj›n›
izler.

Yap› ve elemanlar
Stator nüvesi, elektriksel derecesi düflük kay›pl› izole edilmifl
çelik saç paketinden meydana gelir. Vibrasyon ve yük darbelerine
dayan›kl› olacak flekilde çelik saçlar bas›nç alt›nda kaynak
yap›larak paket haline getirilmifltir.
Yüksek derecede hassas flekilde ifllemden geçirilmifl rotor mili,
ana rotor sarg›s›n›, ikaz rotorunu, döner diyot sistemini ve
so¤utma fan›n› üzerinde tafl›r.

Elektrik enerjisinin üretilmesi
Jeneratör grubu taraf›ndan üretilen elektriksel güç; prensip
olarak ikaz rotoru, ikaz statoru ve otomatik voltaj regülatöründen
meydana gelen kapal› devre sistemden al›n›r. (Bak flekil 13.1)

Süreç; Dizel motor çal›flt›r›ld›¤›nda alternatörün dahili dönen
parçalar› döndürülerek sistem çal›fl›r.
Ana rotorda kal›c› m›knat›slanma ile ana statorda az miktarda
alternatif voltaj (AC) üretir. Otomatik voltaj regülatöründe
bulunan do¤rultucu devre bu voltaj› DC voltaja çevirir ve bu
voltaj› ikaz statoruna uygular. ‹kaz statoruna uygulanan DC
ak›m ikaz rotorunda manyetik alan meydana getirerek AC
voltaj› indükler. Bu AC voltaj döner diyotlar taraf›ndan DC
voltaja çevrilir.
Ana rotora gönderilen bu DC voltaj, kal›c› m›knat›slanmadan
daha kuvvetli manyetik m›knat›slanma meydana getirerek ana
stator sarg›lar›nda daha yüksek voltaj indükler. Bu yüksek voltaj
otomatik voltaj regülatörü taraf›ndan ikaz ak›m› ve voltaj›
azalt›larak uygun de¤erde ç›k›fl voltaj›  gücü üretilir.
Bu ifllem bir saniyeden daha az sürede yap›l›r

fiekil 13.1.  Alternatör çal›flmas› blok flemas›

Sensing
A.V.R.

Output

Set Reference

Power From
Aux. wdg.

Exciler
Field
(Stater)

Exciter
Roter
(Arma
ture)

Main Stator

Main Field (Rotor)

Mechanical
Rolational
Power Input

Rotating Diodes
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14. MECCALTE ALTERNATÖR ARIZALARI ve G‹DER‹LMES‹

Muhtemel sebebiBelirti Düzeltici uygulama

Alternatörde ikaz ve voltaj yok.
Sigorta at›k.
Kal›c› voltaj yeterli de¤il.
Kal›c› voltaj yok.

Sigortay› de¤ifltir, yenile
Motor devrini 15 %  art›r.
Elektronik regülatörün  +  ve -
terminallerine 12 V akü voltaj›n› 30 Ω
direnç üzer inden seri ve do¤ru
polariteye dikkat ederek ikaz yap›l›r.

Regülatörden ikazlama var,
alternatörde voltaj ve ikaz yok.

Ba¤lant›larda kopukluk var
Devre flemas›na bakarak ba¤lant›lar›
kontrol et.

Alternatör yüksüz iken voltaj düflük
Voltaj ayar potansiyometresi ayars›z.
Regülatör korumas› devrede.
Sarg› ar›zas›

Voltaj› potansiyometreden ayarla.
H›z› kontrol et.
Sarg›lar› kontrol et

Yükte iken alternatör voltaj› düflük

Voltaj ayar potansiyometresi ayars›z.
Regülatör korumas› devrede.
Regülatör ar›zal›.
Döner diodlar ar›zal›

Voltaj› potansiyometreden ayarla.
Afl›r› ak›m, güç faktörü 0.8 den küçük,
motor devri normalden 4%  düflük.
Regülatörü de¤ifltir, yenile.
Kablolar›  sök,  diodlar›  kontrol  et.

Yüksüz iken alternatör voltaj› yüksek
Voltaj ayar potansiyo-metresi ayars›z.
Regülatör ar›zal›.

Voltaj› potansiyo-metreden ayarla.
Regülatörü de¤ifltir, yenile.

Yükte iken alternatör voltaj› yüksek.
Voltaj ayar potansiyo-metresi ayars›z.
Regülatör ar›zal›.

Voltaj› potansiyo-metreden ayarla.
Regülatörü  de¤ifltir, yenile.

De¤iflken voltaj (anstabil)
Motor devri de¤iflken
Regülatör ayars›z

Motor devrini sabitle
Regülatör, “STAB.” Potansyo-metresi
üzerinden stabilizeyi ayarlay›n.

15. JENERATÖRÜ DEPOLAMA
15.1. Depolama
Motor ve alternatörün uzun süreli depolanmas›n›n zararl›
etkileri olabilir. Bu etkiler jeneratörü uygun bir flekilde haz›rlayarak
ve depolayarak minimuma indirilebilir.
- Jeneratörü havaland›rmas› iyi olan kuru ve donman›n olmad›¤›
odada depolay›n.
- Jeneratörü haftada bir kez ›s›nana kadar yaklafl›k 5 dakika
çal›flt›r›n. Aküyü temiz tutun ve kutup bafllar›n› vazelinleyin.
Düzenli olarak aküyü 4 haftada bir defa tamamen flarj edin.
- Jeneratörü temiz tutun ve neme karfl› tüm elektriksel cihazlar›
koruyun.
- VCI (Korozyon Koruyucu Ambalaj) ka¤›t ile jeneratör ve/veya
kabini ve tüm aç›k yerleri kapat›n ve yap›flkan bant ile sar›n.
- Naylon ile harici alt k›s›mlar› sar›n. Mümkünse ortam ›s›t›c›s›
ile sarg›lar› kuru tutun.

15.2. Depolamadan sonra çal›flt›rma için haz›rl›k
Jeneratörü tekrar çal›flt›rmadan önce VCI paket ka¤›d›n› kald›r›n
ve jeneratörü iyice kontrol edin. (8. bölümde yaz›l› kontrolleri
yap›n)
- Motorun operatör manüeline bak›n›z.
- Jeneratörün izolasyon direncini ölçünüz 5MΩ aflmamal›d›r.
- Jeneratörü test edin.
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16. KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N UYARILAR
JENERATÖRÜNÜZÜN SÜRES‹NDEN ÖNCE GARANT‹
DIfiI KALMAMASI, SORUNSUZ ÇALIfiMASI VE UZUN
ÖMÜRLÜ OLMASI ‹Ç‹N AfiA⁄IDAK‹ HUSUSLARA D‹KKAT
ED‹N‹Z!..

1 .  GARANT‹  BELGES‹ VEYA FATURA ‹BRAZ
ED‹LMED‹⁄‹NDE YAPILAN ‹fiLEMLER GARANT‹
KAPSAMINA ALINMAYACAKTIR.

2. PER‹YOD‹K BAKIM Ç‹ZELGES‹NDE BEL‹RT‹‹LEN
KONTROLLER VE BAKIMLAR ZAMANINDA VE TAM
OLARAK YAPILMALIDIR. PER‹YOD‹K BAKIM YAPILMADI⁄I
‹Ç‹N DO⁄ACAK ARIZALAR GARANT‹ KAPSAMI
DIfiINDADIR.

3. JENERATÖRÜN MONTAJI KULLANMA KILAVUZUNDA
BEL‹RT‹LD‹⁄‹ G‹B‹ YAPILMALIDIR. YAPILMADI⁄I TAKT‹RDE
MEYDANA GELECEK PROBLEMLER GARANT‹
KAPSAMINA ALINMAYACAKTIR.

4. K‹RL‹ VE SULU MAZOT KULLANILMASI HAL‹NDE
DO⁄ACAK ARIZALARDAN MÜfiTER‹ SORUMLU
OLACAKTIR.

5. MOTORUN YA⁄ SEÇ‹M‹ KULLANMA KILAVUZUNDA
BEL‹RT‹LD‹⁄‹ G‹B‹ OLMALIDIR. AKS‹ DURUMLARDA
MEYDANA GELECEK ARIZALAR GARANT‹ KAPSAMINA
G‹RMEZ.

6. AKÜLER KIRILMA, FAZLA AS‹T KOYMA, fiARJSIZ BIRAKIP
SERTLEfiT‹RME DURUMLARINDA GARANT‹ DIfiI KALIR.

7. MANUEL JENERATÖRLERDE MOTOR ÇALIfiTIKTAN
HEMEN SONRA MARfi ANAHTARI BIRAKILMALIDIR.
MOTOR ÇALIfiMIYORSA MARfiLAMA ‹fiLEM‹ 3 DEFA 10’
AR SAN‹YEDEN FAZLA YAPILMAMALIDIR. AKS‹
DURUMLARDA MARfi D‹fiL‹S‹ KIRILAB‹L‹R VEYA MARfi
MOTORU YANAB‹L‹R. BU DURUMLAR GARANT‹
KAPSAMI DIfiINDADIR.

8. MANUEL JENERATÖRLERDE JENERATÖR YÜK
ALTINDA ‹KEN D‹ZEL MOTORU ÇALIfiTIRMAYINIZ VE
STOP ETMEY‹N‹Z. ÇALIfiTIRMA VE STOP ‹fiLEM‹, YÜK
AYRILDIKTAN SONRA JENERATÖR BOfiTA ‹KEN

YAPILMALIDIR. AKS‹ HALDE SUBAPLARDA SIKIfiMALAR
MEYDANA GELEB‹L‹R. GER‹L‹M REGÜLATÖRÜ, TRAFO
VE D‹YOTLARDA ARIZALARA YOL AÇAR. BU
DURUMLAR GARANT‹ DIfiINDADIR.

OTOMAT‹K JENERATÖRLERDE KULLANILAN fiEBEKE
KONTAKTÖRÜNDE MEYDANA GELECEK AfiIRI AKIM,
DÜfiÜK VE YÜKSEK GER‹L‹MDEN KAYNAKLANAN
HASARLARDAN F‹RMAMIZ SORUMLU DE⁄‹LD‹R.

17. MÜfiTER‹N‹N SORUMLULUKLARI
1. AKSA JENERATÖR müflterisi öncelikli olarak, garanti
kapsam›ndaki makinesine, Aksa Jeneratörün yetkili servisleri
d›fl›nda hiçbir yabanc› servise veya kifliye, müdahale izni
vermemelidir. Böyle bir müdahale, makinenin Aksa Jeneratör
’ün garantisi kapsam›ndan ç›kmas›na sebep olur.

2. Sat›fl› yap›lan jeneratörlerin garanti süresi, müflteriye kesilen
fatura tarihi ile bafllar ve iki y›ld›r. Jeneratör gruplar›ndaki
motorlar›n garanti kapsam›ndaki çal›flma süreleri, orijinal
k itapç›k lar ›nda beli r t i len çal › flma saat i  kadard›r .

3. Sat›n al›nan jeneratörlerin devreye alma ifllemleri, Aksa
Jeneratör Yetkili Servislerince yap›lmal›d›r. Müflterinin kendisi
veya baflka bir servise start ifllemi yapt›rmas›, makinenin garanti
kapsam› d›fl›na ç›kmas›na sebep olur. Makinenin çal›flma
flartlar›n›n kontrol edilerek ( yerleflim, montaj, elektriksel
ba¤lant›lar, kablo kesitleri, havaland›rma, egzoz ç›k›fl›, yak›t yolu
vs.) yap›lan devreye alma ifllemi, sadece, devreye alma iflleminin
yap›ld›¤› mekan ve elektriksel ba¤lant›lar›n yap›ld›¤› nokta için
geçerlidir. ‹lk start iflleminin yap›ld›¤› mekan›n de¤ifltirilmek
istenmesi halinde, makinenin çevreye ba¤l› çal›flma flartlar› da
de¤iflmifl olaca¤›ndan, makinenin sa¤l›kl› çal›flmas›n›n ve garanti
süresinin devam› için, tekrar Aksa Jeneratör yetkili servislerince
kontrol edilerek iflletmeye al›nmal›d›r.

4. Garanti süresi içerisindeki bütün jeneratörlerimizin, periyodik
bak›m çizelgesinde belirtilen tüm bak›mlar›, Aksa Jeneratörün
yetkili servislerine ücreti karfl›l›¤›nda yapt›r›lmal›d›r. Jeneratöre
ait bak›m çizelgesi ve bak›m kitapç›klar› makine ile birlikte
müflteriye teslim edilmifltir. Söz konusu bak›m kitapç›¤› ve
çizelgesinin kaybolmas› durumunda müflteri, bu kitapç›klar›
tekrar temin etmekle yükümlüdür.
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5. Müflteri, imalat hatas› d›fl›nda ki tüm bak›m, ar›za ve
problemlerin giderilmesindeki ücretleri karfl›layacakt›r.

6. ‹hmal sonucu oluflan ar›zalar, yanl›fl kullanma, uygun olmayan
güçte kullanma, yanl›fl yerleflim ve uygun olmayan flartlardaki
depolama vb. Durumlardan kaynaklanacak ar›zalardan müflteri
sorumludur.

7. Kamyon üstü teslimlerde, nakliye sorumlulu¤u, indirme
sorumlulu¤u da dahil olmak üzere (kamyon üstünde tesliminden
sonra, devreye alma (start) ifllemine kadar) makinenin uygun
flartlarda muhafaza edilmesi tamamen müflterinin sorumlulu¤u
alt›ndad›r.

8. Sat›n al›nan jeneratör 2 ay içerisinde devreye al›nmayacaksa,
söz konusu jeneratöre ait depolama koflullar› sa¤lanmak kayd›
ile bekletilmelidir. Elinizdeki makinenin depolama koflullar› ile
ilgili gerekli bilgi ve yard›m›, Aksa Jeneratör Yetkili Servislerinden
temin edebilirsiniz. Garanti süresi içerisindeki bir makinenin
depolama (konserve) iflleminin Aksa Jeneratöre yapt›r›lmas›
zorunludur.

9. Garanti servis hizmeti veren servis eleman›n›n fazla mesai
yapmas›, müflteri taraf›ndan talep edilirse, fazla mesaiden
do¤acak maliyeti müflteri karfl›layacakt›r.

10. Makineye ulaflmak için yap›lan girifller, bariyerler, duvarlar,
parmakl›klar, tabanlar, tavanlar, güverteler, yada bunun gibi
yap›lar, kiral›k vinçler yada benzerleri, oluflturulan rampalar
yada benzerleri, çekiciler yada koruyucu yap›lar›n, makinenin
komple al›nmas›nda yada ba¤lanmas›nda oluflacak ücretler
müflteriye aittir.

11. Müflterinin, servis için gelen personelin yetkisini sorma ve
araflt›rma hakk› vard›r. Bu ayn› zamanda müflterinin görevidir.

12. Müflteri garanti hizmeti alabilmesi için, istenmesi
halinde,makinenin garanti belgesini ve start formunu servis
yetkililerine göstermekle yükümlüdür. Bu yüzden, söz konusu
belgeler, jeneratör odas›nda, kolay ulafl›labilecek bir yerde
muhafaza edilmelidir.

13. Garanti kapsam›ndaki bir jeneratörün çal›flma yerinin
de¤ifltirilmesi durumunda, garantinin devam etmesi için,
jeneratörün yeni yerindeki montaj› yap›ld›ktan sonra, Aksa

Jeneratör yetkili servislerinden devreye alma ifllemi talep
edilmelidir. Yetkisiz kiflilerce yap›lacak yer de¤ifltirme ve yeniden
devreye alma ifllemi, makinenin garanti kapsam› d›fl›nda
kalmas›na sebep olacakt›r. ‹kinci defa yap›lacak devreye alma
iflleminin ücretini müflteri karfl›layacakt›r.

14. Jeneratör odas› ölçülerinin normlara uygun olmas›, yeterli
havaland›rma ve egzoz ç›k›fl›n› müflteri, sa¤lamakla yükümlüdür.

15.  So¤utma sistemine, silindir gömlek veya blo¤unda
kar›ncalanma, erozyon ve tortu oluflmamas› için eklenmesi
gereken kimyasallar›n eklenmemesi durumunda, oluflan
ar›zalardan müflteri sorumludur.

16. Sat›n al›nan jeneratörlere garanti süresi içerisinde, orijinal
ekipmanlar› ve projesi haricinde ilave ekipman ve proje
yap›lamaz. Yap›lmas› planlanan ilave çal›flmalar (senkron, ilave
kontrol ünitesi, pano, transfer pano vs.) Aksa Jeneratörün
onay› olmadan yap›l›rsa, makine garanti kapsam› d›fl›na ç›kar.

17. Garanti kapsam›ndaki bütün makinelerimizde, aksa
jeneratörün orijinal yedek parçalar› kullan›lmal›d›r. Orijinal
parça kullan›lmamas› durumunda do¤acak ar›zalardan müflteri
sorumludur.

18. Jeneratör gücüne uygun seçilen flebeke kontaktörü
üzerinden, jeneratör nominal ak›m›ndan fazla ak›m çekilmesinden
kaynaklanacak ar›zalardan aksa jeneratör sorumlu de¤ildir.

19. Çevresel etkilerden dolay› jeneratörde meydana gelecek
ar›zalar garanti kapsam›na girmez. Deprem, sel, su bask›n› ve
benzeri gibi do¤al afetler.

20. Bütün jeneratörlerimizde, flebeke alt ve üst limitleri,
makinemizin ve müflteriye ait iflletmenin, sa¤l›kl› çal›flabilece¤i
de¤erler baz al›narak belirlenmifltir. fiebeke voltaj limitlerinin
de¤ifltirilmesi müflteri taraf›ndan istenmesi halinde, bu
de¤ifliklikten kaynaklanacak ar›zalar›n bütün sorumlulu¤unu,
müflterinin üstlendi¤ine dair rapor yaz›larak bu de¤ifliklik
yap›labilir.











‹STANBUL AVRUPA YAKASI

‹STANBUL ANADOLU YAKASI

‹STANBUL DIfiI SERV‹S NOKTALARI

ANKARA
ÇET‹N EMEÇ BULVARI 2.CAD. 1309 SK. NO:7/A ÖVEÇLER

T:0312 472 71 71 F:0312 472 76 01

ADANA
TURHAN CEMAL BER‹KER BUL. MERKEZ CAD.

ADANA ‹fi MERKEZ‹ A BLOK NO:24/27 YEfi‹LOBA SEYHAN
T:0322 428 11 61 PBX F: 0322 428 15 40

ANTALYA
YEfi‹LOVA MAH. ASPENDOS BULVARI 196-1
T:0242 322 16 88 – 322 91 88 F:0242 322 97 55

BODRUM
ATATÜRK BUL. BEYL‹KKIRLARI MEVK‹‹

BALKANO⁄LU-2 ‹fi MERKEZ‹ G-BLOK NO:1 KONACIK
T:0252 358 70 30 F: 0252 358 70 25

BURSA
N‹LÜFER T‹C. MRK. ALAADD‹NBEY MAH. 70 SK.

NO:30/A N‹LÜFER
T:0224 443 53 15-16-17-18 F:0224 443 53 15

DEN‹ZL‹
‹ZM‹R ASFALTI NO:56 GÜMÜfiLER

T:0258 371 71 10/372 08 44 F:0258 372 09 46

GAZ‹ANTEP
FAT‹H MAH. FEVZ‹ ÇAKMAK BULVARI NO:152 fiEH‹TKÂM‹L

T:0342 321 39 59 F:0342 321 37 67

‹ZM‹R
KAZIM D‹R‹K MAH. YEN‹YOL ANKARA CAD.

NO:75 BORNOVA
T:0232 461 82 82  F:0232 462 24 63

KAYSER‹
OSMAN KAVUNCU CAD. SOYLUM APT. NO:185/A
MEL‹KGAZ‹ T:0352 336 17 42-43 F: 0352 336 17 40

D‹YARBAKIR
URFA YOLU 1. KM. DR. SITKI GÖRAL CAD.

VELAT 3 APT.ALTI  NO:1
T:0412 238 04 44 PBX F:0412 238 10 11

 MARMAR‹S
 DATÇA YOLU CAD. NO:14/B

T:0252 413 58 93 F: 0252 413 85 93

 TRABZON
YAVUZ SEL‹M BULVARI MANOLYA S‹TES‹ NO:281

T:0462 230 10 60-61 F: 0462 230 10 64

AVCILAR
MUSTAFA KEMAL PAfiA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. DEMET SOK. NO:132 AVCILAR/‹STANBUL

T:0 212 428 66 66 PBX F:0 212 423 22 22

BA⁄CILAR
ORTAK BÖLGE (GÖKSU) FAT‹H, ZEYT‹NBURNU, GAZ‹OSMANPAfiA, EYÜP

MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:24 YEN‹BOSNA T:0212 630 79 80/0212 630 79 98

KA⁄ITHANE
ÇA⁄LAYAN MAH. KA⁄ITHANE CAD. NO:93 KA⁄ITHANE

 T:0212 222 13 38 PBX F:0212 210 08 81

KARAKÖY
NECAT‹BEY CAD NO.74 KARAKÖY / ‹STANBUL T: 0212 251 92 48 - 293 07 32 - 33  F: 0212 251 92 64

DOLAPDERE SAN. S‹T. 13.ADA NO:9 ‹K‹TELL‹ T: 0212 671 35 48 - 49 F: 0212 671 35 41

SEFAKÖY
YEfi‹LOVA MAH. D‹LEK SOK. NO:2 KÜÇÜKÇEKMECE

T:0212 425 65 80 (3 HAT) F:0212 425 65 84

KADIKÖY
ESK‹ ÜSKÜDAR YOLU CAD. MEZARLIK SK. NO:4 ‹ÇERENKÖY

T:0216 469 58 58

PEND‹K
AYDINEVLER ÂfiIK VEYSEL SOK. AK PLAZA NO:24 KÜÇÜKYALI/MALTEPE

T:0216 489 68 68 PBX F:0216 489 21 60



IRAQ
Aksa Power Generation (Iraq)
English Village House
No:353 Arbil / Iraq
T :  + 964 (0) 771 199 18 56
e-mail: hakant@aksa.com.tr

RUSSIA
OOO AKCA
107031, Petravka, 27
Moscow - Russia 7108862
T : + 7 495  710 88 62
F : + 7 495  641 52 00
e-mail : info@aksarussia.ru

ALGERIA
Aksa Algeria
Chemin du Parc d'Attraction
Cooperative El Baraka No: 417 Tixerain
Bir Moruad Rais / Alger
T : + 213 21 40 26 72
F : + 213 21 40 27 94
e-mail: aksaalgeria@aksa.com.tr

CHINA
Aksa Power Generation
(Changzhou) Co. Ltd.
Export Processing Zone
Xinzhu Road, Plant A1 - A2,
Changzhou / China
T : + 86 (0) 519 851 50 205
F : + 86 (0) 519 851 50 130
e-mail: aksa@aksapowergen.com

KAZAKHSTAN
Aksa Kazakhstan Ltd.
M54-6 Abdullinyh Str.
Corner of Tole Bi Str.
Almaty - Kazakhstan
T : + 7 727 250 67 31 / 250 67 41
F : + 7 727 250 67 91
e-mail: aksa@arna.kz

SINGAPORE
Aksa Far East(Pte.) Ltd.
94 Tuas Avenue 11
639103 Singapore
T : + 65 6863 2832
F : + 65 6863 0392 - 6863 2956
e-mail: aksafe@aksafareast.com.sg

U.A.E.
Aksa Middle East FZE
Post Box:18167 Warehouse
No.RA08 / LC07
Jebel Ali Free Zone - Dubai
T : + 971 4 880 91 40
F : + 971 4 880 91 41
e-mail: sales@aksa.ae

UNITED KINGDOM
Aksa International (UK) Ltd
Unit 6, Pine Court Walker Road,
Bardon Hill Coalville Leicestershire,
LE67 ISZ U.Kingdom
T : + 44 (0) 1530 837 472
F : + 44 (0) 1530 519 577
e-mail: sales@aksa-uk.com

VIETNAM
Aksa Vietnam
43 Le Thi Hong Gam,
Dist. 1, HCM City - Vietnam
T : + 84 8 391 47 014
F : + 84 8 391 47 015
e-mail: apd@aksa.com.tr


















