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PREFATA

Va multumim pentru utilizarea generatorului de curent insonorizat Kipor.

Instructiunile  contin  informatii  privind  instalarea,  functionarea  si  intretinerea  generatorului  de
curent. Pentru a garanta functionarea corecta, cititi instructiunile inainte de utilizarea generatorului.
Durata de functionarea a generatorului poate fi prelungita numai daca sunt respectate cerintele de
functionare din instructiuni. Daca aveti sugestii sau intrebari despre functionarea generatorului, va
rugam sa contactati distribuitorul autorizat.

Utilizarea si intretinerea motorului diesel si a generatorului de curent, parti compomente ale unitatii
generatorului, trebuie realizate in conformitate cu instructiunile lor proprii.

Producatorul  nu  este  responsabil  pentru  defectiunile  generatorului  cauzate  de  nerespectarea
instructiunilor de utilizare.

Daca utilizatorul are probleme in timpul instalarii si utilizarii generatorului, va rugam sa contactati
distribuitorul autorizat.

Acordati o atentie deosebita semnelor de avertizare si atentionare din manual.

AVERTISMENT
Utilizarea inadecvata a generatorului poate produce accidente grave sau chiar moartea personalu-
lui care opereaza produsul.
Utilizatorul trebuie sa se asigure ca a inteles corect toate instructiunile inainte de a utiliza si intre -
tine produsele.

• Pentru  a  utiliza  produsul  in  conditii  de  siguranta,  operatorul  trebuie  sa  fie  o  persoana
profesionista cu experienta si calificare.

• Acest manual, impreuna cu documentele de referinta aferente, constituie parte integranta a
unitatii. 

• Daca acesta este pierdut sau deteriorat, solicitati un alt exemplar de la furnizorul autorizat. 
• Documentele trebuie sa insoteasca echipamentul si in cazul in care acesta este transferat

sau vandut unui alt utilizator.
• Datorita  procesului  de imbunatatire  si  modificare a produselor  KIPOR, pot  exista  unele

diferente  intre  caracteristicile  produsului  si  manual.  Pentru  informatii  suplimentare,
contactati distribuitorul autorizat.

• Informatiile de siguranta din manualul de utilizare sunt foarte importante. Va rugam sa le
cititi si sa le intelegeti.
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1. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Va rugam sa cititi  si  sa respectati  toate instructiunile  de siguranta.  Nerespectarea acestora si
utilizarea gresita a echipamentului poate duce la deces sau ranirea grava si deteriorarea unitatii.

1.1. Etichete de avertizare

Urmatoarele etichete indica posibile pericole si daune ce pot aparea in momentul utilizarii gresite a
echipamentului.

      PERICOL

AVERTISMENT

ATENTIE

[NOTA]:

Indica  un  pericol  clar  la  sanatatea  si  viata  oamenilor.  Nerespectarea
instructiunilor  respective  va  duce  la  ranirea  grava  sau  decesul
persoanelor.

Atrage  atentia  asupra  unui  potential  risc  asupra  sanatatii  si  vietii
oamenilor. Daca nu sunt luate masurile necesare evitarii  riscului, exista
posibilitatea ranirii grave, chiar moarte sau producerii de daune importante
asupra masinii.

Indica o situatie potential periculoasa daca riscul nu este luat in considera-
re.  Nerespectarea  acestor  instructiuni  poate  conduce  la  accidente  mai
putin periculoase sau defecte. 

Indica  posibilitatea  deteriorarii  mecanice  sau  reducerii  duratei  de
functionare etc., in caz de neglijenta.

Este strict interzisa orice modificare a echipamentului fara autorizatia producatorului. Exista riscul
deteriorarii  generatorului  sau  reducerii  duratei  de  viata  a  acestuia.  De  asemenea,  exista
posibilitatea ranirii grave a utilizatorului. Iar garantia produsului va fi anulata.
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Intotdeauna  contactati  service-ul  autorizat  si  folositi  doar  piese  de  schimb  originale  pentru  a
asigura functionarea corespunzatoare a generatorului.

Pentru orice problema privind functionarea generatorului, care nu poate fi rezolvata cu informatiile
din acest manual, contactati producatorul sau distribuitorul autorizat.

1.2. Instructiuni de siguranta si pericole specifice
ATENTIE Masuri de siguranta pentru operator

• Evitati operarea echipamentului atunci cand sunteti obosit, sub influenta bauturilor
alcoolice sau luati anumite medicamente.

• Purtati imbracaminte si dispozitive de protectie adecvate. 
• Generatorul trebuie operat de persoane cu experienta si  calificare. Daca acesta

este operat de personal necalificat, pot avea loc accidente grave si electrocutari.
• Daca  generatorul  prezinta  anomalii  in  timpul  functionarii,  precum  zgomote  anormale,

vibratii, scurgeri de la evacuare, scurgeri de lichide sau alarme de sistem, opriti generatorul
imediat si determinati cauza defectiunii. Nu utilizati generatorul pana cand acesta este din
nou in stare normala de functionare.

• Este interzisa utilizarea generatorului inainte de instructaj.
• Tineti la distanta de generator copiii si animalele.

AVERTISMENT Piesele principale ale generatorului sunt etichetate cu etichete de
avertizare

• Exista  multe  etichete  de  avertizare  pe  generator.  Cititi  cu  atentie  instructiunile  de  pe
etichete.

• Etichetele trebuie protejate si mentinute curate tot timpul. Nu deteriorati etichetele.
• Respectati instructiunile de pe etichete.

PERICOL Gazele evacuate
• Gazele evacuate sunt toxice.
• Gazele de esapament contin monoxid de carbon, care va poate ucide.
• Intotdeauna  utilizati  generatorul  in  zone  foarte  bine  ventilate.  Nu  lasati

generatorul sa functioneze in spatii inchise.
• Orice  functionare  in  spatii  interioare  trebuie  realizata  intr-o  camera  special  amenajata,

dotata cu dispozitivele necesare pentru o ventilatie si evacuare corespunzatoare. 
• Esapamentul nu trebuie sa fie in apropierea oamenilor. Verificati daca gazele sunt evacuate

in mod corect, departe de usi, ferestre si guri de  ventilatie.

PERICOL Piesele rotative
• Nu atingeti piesele aflate in miscare pentru a evita ranirea grava.
• Inchideti toate usile de acces ale generatorului atunci cand acesta functioneaza.

Daca usa de acces trebuie sa fie deschisa in timpul functionarii, aveti grija sa nu
va apropiati de piesele rotative, tineti mainile si hainele departe de piesele aflate in miscare.

• Atunci cand se efectueaza inspectii  interne si  intretinerea generatorului,  unitatea trebuie
mai intai oprita, dupa care poate fi verificata si reparata.

• Ventilatorul electric pentru racirea radiatorului va continua sa se roteasca pentru o perioada
de timp dupa oprirea generatorului. Intretinerea nu poate fi efectuata decat dupa oprirea
completa a generatorului.
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PERICOL Socuri electrice
• In timpul functionarii generatorului, utilizatorul se poate electrocuta daca atinge piesele de

conectare ale panoului extern. Este foarte periculos mai ales atunci cand ambele
maini sunt ude.

• Inchideti intrerupatorul (circuit breaker) si opriti generatorul inainte de conectarea
bornelor.

• Inchideti cutia de borne si strangeti bine suruburile bornelor de curent electric.
• Chiar daca generatorul functioneaza la o turatie redusa, exista, de asemenea, o anumita

tensiune. De aceea, verificarea si  intretinerea trebuie realizate dupa oprirea completa a
generatorului.

• Nu atingeti circuitele electrice de la panoul de control atunci cand generatorul este pornit.
Mai intai, opriti intrerupatorul principal, opriti generatorul si scoateti cheia de contact, apoi
puteti verifica cutia de control.

• Daca intrerupatorul (circuit  breaker) este defect, inlocuiti  cu o piesa de schimb originala
Kipor cu aceleasi caracteristici.

• Generatorul trebuie sa aiba impamantare.

PERICOL Protectie de pamant (Impamantare)
• Bornele,  carcasa  generatorului  si  consumatorii  trebuie  sa  aiba  impamantare.  Daca

generatorul are o impamantare necorespunzatoare, atat echipamentul, cat si utilizatorul nu
sunt  protejati  de  socurile  electrice,  ceea  ce  poate  duce  la  ranirea  grava,  chiar  deces.
Consultati sectiunea 4.2. pentru instructiuni privind impamantarea corespunzatoare.

ATENTIE Pericol de incendiu
Combustibilul,  uleiul  de  motor  si  antigelul  sunt  substante  chimice  inflamabile.  Este
interzisa prezenta focului, pentru nu provoca accidente.

• Generatorul  trebuie oprit  si  lasat  sa se raceasca inaintea alimentarii  cu ulei,
combustibil  si  antigel. Mai mult,  in momentul adaugarii  uleiului,  este interzisa
prezenta surselor de foc, precum tigari sau chibrituri, langa generator.

• Nu  lasati  combustibili  (maculatura,  lemn,  etc.)  sau  substante  inflamabile
(unsoare, diluant, pulberi, etc.) langa generator.

• Stergeti imediat combustibilul, uleiul si antigelul varsat.
• Este interzisa utilizarea generatorului in zone in care exista pericol de incendiu.

ATENTIE Piese fierbinti
Esapamentul poate deveni foarte fierbinte incat sa aprinda cu usurinta unele materiale. Nu atingeti
esapamentul cand este fierbinte.

• Permiteti motorului sa se raceasca inainte de depozitarea sa. Esapamentul se incalzeste in
timpul functionarii si ramane cald dupa ce motorul a fost oprit.

• Inchideti  usa de acces si  pastrati  distanta fata de piesele fierbinti,  precum esapament,
conducte, chiulasa, radiator, cadru generator, etc.

• Opriti motorul si lasati-l sa se raceasca inainte de verificari si service.
• Unele piese raman fierbinti pentru o lunga perioada de timp dupa oprirea generatorului.

ATENTIE Radiator
Cand lichidul de racire este fierbinte, nu deschideti capacul radiatorului deoarece aburul
si apa fierbinte se vor revarsa, ceea ce este foarte periculos.

• Dupa oprirea generatorului, lichidul de racire si uleiul sunt fierbinti. In mod normal,
circuitele de racire functioneaza sub presiune si orice lichid fierbinte se poate revarsa daca
presiunea este eliberata prea rapid. Indepartati capacul doar dupa depresurizare. 
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• Verificati  si adaugati lichid de racire inainte de utilizare sau cand motorul este rece sau
dupa ce motorul a fost oprit, iar temperatura lichidului a scazut (temperatura lichidului sa fie
sub 50ºC).

ATENTIE Acumulatorul
Utilizarea  gresita  poate  produce  explozii  sau  accidente  grave,  deoarece  acumulatorul  poate
elibera gaze inflamabile.

 Realizati incarcarea in zone bine ventilate. In caz contrar, exista risc de explozie datorita
gazelor inflamabile.

 In momentul conectarii cablurilor acumulatorului, nu conectati borna pozitiva (+) si borna
negativa (-) in acelasi timp. De asemenea, nu trebuie inversata polaritatea cablurilor. In caz
contrar,  se  vor  produce  scantei  de  la  un  scurtcircuit,  care  va  aprinde  gazul  inflamabil
eliberat de acumulator si va provoca un incendiu.

 Va rugam sa deconectati cablul pentru legare la pamant atunci cand realizati intretinerea
echipamentului.

 Electrolitul acumulatorului contine acid sulfuric. Evitati contactul cu acesta. De asemenea,
electrolitul  poate  arde  ochii,  pielea  si  hainele.  Acordati  atentie  si  evitati  contactul  cu
electrolitul din baterie. In caz de accident spalati imediat zona cu multa apa si consultati un
medic.

 Verificati acumulatorul dupa oprirea motorului.

ATENTIE Zgomot
Daca generatorul insonorizat este utilizat cu usa de acces deschisa, nivelul zgomotului produs va
creste, de aceea usa trebuie sa ramana inchisa in timpul functionarii.

Daca echipamentul trebuie utilizat cu usa deschisa, utilizatorul trebuie sa poarte antifoane sau sa
foloseasca o alta protectie contra zgomotului sau masuri de reduce a zgomotului, deoarece lucrul
intr-un astfel de mediu poate afecta auzul.

ATENTIE Depozitarea
• Daca generatorul nu este asezat corect, acesta poate produce un accident .
• Asigurati-va ca usile de acces nu sunt deteriorate, iar suruburile nu sunt slabite.
• Generatorul  trebuie  asezat  pe  o  suprafata  plana  suficient  de  solida  incat  sa  suporte

greutatea acestuia.
• Daca suprapuneti doua generatoare, greutatea si marimea celui de deasupra trebuie sa fie

mai mici decat a celui de dedesubt.
• Nu porniti generatoare ce sunt suprapuse. Pot provoca accidente. 

ATENTIE Conectarea generatorului
• Conexiunile,  ca sursa alternativa de energie la reteaua electrica,

trebuie realizate de un electrician, respectand legislatia in vigoare.
• Conexiunile  gresite  pot  permite  curentului  electric  sa  trimita  un

curent electric catre reteaua electrica. Astfel pot avea loc accidente
grave. 

AVERTISMENT Masuri de siguranta in timpul intretinerii
• In  timpul  verificarii  si  intretinerii  generatorului,  daca alte  persoane pornesc motorul,  pot

cauza ranirea grava a utilizatorului, chiar decesul acestuia.
• In  timpul  verificarii  si  intretinerii,  pentru  a  preveni  operarea  generatorului  de  catre  alte

persoane fara o informare, aplicati semnul de avertizare PERICOL, NU PORNITI! in locuri
vizibile.
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• Verificarea si intretinerea echipamentului poate fi realizata doar dupa oprirea motorului.
• Daca intretinerea trebuie realizata de doua persoane, una este responsabila cu verificarea

echipamentului, in timp ce a doua persoana are grija sa opreasca motorul in orice moment.
• Persoana responsabila cu intretinerea generatorului va lua masurile de siguranta in ceea ce

priveste echipamentul de protectie.

ATENTIE Eliminarea deseurilor (ulei si apa)
• Este  interzisa  deversarea  deseurile  in  sistemele  de  canalizare  sau  ape  de  suprafata,

datorita efectului negativ asupra mediului inconjurator.
• Depozitati  uleiul  uzat  in  recipiente  speciale.  Este  interzisa  evacuarea  pe  sol  sau

depozitarea in conditii necorespunzatoare.
• Eliminarea  deseurilor  (combustibil,  ulei,  lichid  de  racire,  solventi,  filtre,  baterii  si  alte

materiale periculoase) se va face conform legislatiei aflate in vigoare.

Nu aruncati deseurile de echipamente electrice, industriale si partile componente
la gunoiul menajer!
In conformitate cu legislatia in vigoare: Directiva 2008/98/CE privind deseurile, Directiva
2012/19/UE,  privind  deseurile  de  echipamente  electrice  si  electronice,  etc.,
echipamentele  electrice,  industriale  si  partile  componente  uzate,  a  caror  durata  de

utilizare  a  expirat,  trebuie  colectate  separat  si  predate  unui  centru  specializat  de  colectare  si
reciclare. Este interzisa aruncarea acestora in natura, deoarece sunt o sursa potentiala de pericol si
de poluare a mediului inconjurator.
Deseurile de echipamente electrice si electronice pot fi predate, in mod gratuit, si la punctele de
colectare in momentul achizitiei unui produs nou din aceeasi categorie.

ATENTIE Transportul
Nu utilizati franghii si scara pentru a ridica generatorul. Altfel generatorul poate cadea. Utilizati
cabluri de otel sau curele corespunzatoare, care pot suporta greutatea echipamentului in conditii
de siguranta.

Ridicati generatorul utilizand carligul de ridicare din centrul carcasei sau cu ajutorul motostivuito-
rului

Nimeni nu trebuie sa stea sub generatorul ridicat.

Nu ridicati sau miscati generatorul in timp ce motorul functioneaza, pentru a evita producerea de
accidente grave.

Fixati generatorul cu ajutorul franghiilor, dupa asezarea acestuia in mijlocul de transport.
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2. INSTRUCTIUNI GENERALE

2.1. Utilizare si legislatie
Acest generator poate fi utilizat ca sursa de alimentare cu energie electrica pentru lucrarile in aer
liber, fie pentru servicii de baza, fie pentru servicii de urgenta. 

In unele tari legislatia interzice conectarea generatorului la cablul intern de distributie (cablul de
distributie a energiei electrice de la compania de furnizare a energiei), de aceea utilizatorul trebuie
sa consulte legislatia in vigoare inainte de instalarea generatorului.

Acest  produs  este  clasificat  drept  un  echipament  electric  mobil.  Se  recomanda  consultarea
legislatiei si intocmirea declaratiei legale.

Din motive de siguranta, operarea se va face doar de catre tehnicieni profesionisti, calificati.

PERICOL
Generatorul nu trebuie conectat direct la alte surse de energie, ca de exemplu: reteaua electrica.
Doar tehnicienii profesionisti si autorizati au voie sa conecteze generatorul la consumatori. 

ATENTIE
Cheile  de  acces  si  accesoriile  trebuie  pastrate  la  loc  sigur  de  catre  operatori.  Va rugam sa
inchideti  usile de acces ale generatorului  pentru a evita accesul persoanelor straine (copiii  nu
inteleg pericolul la care se expun).

2.1.1. Instructiuni generale
Numar Element Observatii 

1 Aplicare Sursa auxiliara de alimentare cu energie electrica pentru utilizari in aer liber

2 Cerinte de mediu 
ale aplicatiei

Temperatura mediului: 5 ~ 25ºC
Umiditatea relativa: 30%
Altitudine: 0~1000m deasupra nivelului marii

3 Instalare Suprafata de instalare este stabila si plana

Pentru  detalii  privind  dimensiunile  generatorului,  va  rugam sa  consultati  tabelul  cu specificatii
tehnice.

[NOTA]: Consultati manualul de utilizare al panoului de control pentru mai multe informatii privind
sistemul de control.

Toate imaginile de prezentare din acest manual sunt de la KDE35SS3. Celelalte modele au mici
diferente fata de imaginile din manual. Va rugam sa retineti acest lucru.
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2.2. Prezentare exterioara

Descriere Nr. Descriere Nr. Descriere

1 Usa de acces la panoul de 
control

6 Port pentru alimentare 
combustibil

11 Carlig pentru ridicare

2 Cutia de borne 7 Port pentru alimentare cu lichid 
de racire

12 Orificiu pentru furca

3 Orificiu pentru drenare ulei 8 Esapament 13 Orificiu scurgere lichid de racire

4 Usa de acces 9 Orificiu evacuare aer 14 Orificiu admisie aer

5 Orificiu drenare combustibil 10 Orificiu pentru fixare 15 Buton de oprire in caz de 
urgenta

2.3. Structura interna

Descriere

1 Esapament

2 Ventilator electric

3 Alternator

4 Filtru ulei

5 Motor diesel

6 Filtru de aer

7 Acumulator

8 Pompa de combustibil

9 Separator apa-ulei

10 Vas de expansiune

11 Radiator
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2.4. Panoul de control
(1) Monofazat: KDE 25SS, KDE 30SS, KDE 35SS.

Trifazat: KDE 30SS3, KDE 35SS3, KDE 45SS3, KDE 60SS3, KDE 40ST3

(2) KDE 75SS3, KDE 100SS3
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2.5. Denumirea componentelor si functia acestora
(1) Comutator de pornire si cheie

Este utilizat pentru pornirea, functionarea sau oprirea motorului. Introduceti cheia si
setati in pozitia "ON". Aceasta va inchide circuitul de control, iar panoul de control
digital va functiona. Motorul este pregatit sa porneasca.

START – Introduceti cheia si rotiti in pozita "START"; motorul se va preincalzi, dupa
care va porni. Dupa pornire, eliberati cheia. Aceasta va reveni automat in pozitia ON.

ON – Dupa eliberarea cheii din pozitia "START", aceasta se va seta automat in pozitia "ON" si
generatorul va continua sa functioneze.

OFF – Setati cheia in pozitia "OFF", iar generatorul se va opri imediat.

ATENTIE: Scoateti  cheia din contact si  pastrati-o cu grija atunci  cand generatorul  nu este
utilizat pentru a preveni functionarea neautorizata.

(2) Intrerupatorul principal (main circuit breaker)
Intrerupatorul  principal  este  un  dispozitiv  care  poate  fi  utilizat  pentru  a  intrerupe  automat
alimentarea cu energie electrica de la generator atunci cand curentul este mai mare decat valoare
de declansare a intrerupatorului.

Siguranta sare in caz de scurtcircuit, suprasarcina sau defectiune la generator, pentru a proteja
echipamentul si consumatorii.

➢ Setati in pozitia "OFF" inainte de pornirea generatorului, dupa care setati in pozitia "ON"
atunci cand generatorul poate furniza energia electrica.

➢ In cazul unei urgente, opriti generatorul cu ajutorul butonului de oprire in caz de urgenta si
setati siguranta in pozitia "OFF".

ATENTIE: Nu  utilizati  intrerupatorul  pentru  a  porni  sau  opri  consumatorii  generatorului.
Controlati consumatorii cu ajutorul altor intrerupatoare, cum ar fi intrerupatorul de sarcina.

Daca intrerupatorul principal se opreste intre "ON" si "OFF" datorita supracurentului sau din alte
cauze, gasiti problema tehnica si remediati-o, dupa care setati intrerupatorul in pozitia OFF inainte
de a-l seta in pozitia ON.

Intrerupatorul principal va opri automat alimentarea cu energie electrica, daca generatorul prezinta
probleme  tehnice.  Nu  setati  intrerupatorul  in  pozitia  ON  inainte  de  a  indentifica  si  remedia
defectiunea.

Atunci cand generatorul este oprit cu ajutorul butonului de oprire in caz de urgenta, identificati si
eliminati problema tehnica. Intrerupatorul principal nu va putea fi setat in pozitia ON, pana nu este
resetat butonul de oprire in caz de urgenta.

(3) Regulator de tensiune automat (AVR)
AVR-ul este utilizat pentru a regla tensiunea de iesire. Tensiunea va creste daca rotiti spre dreapta
si va descreste daca rotiti spre stanga. Interval de ajustare a tensiunii: ± 10%

(4) Buton de oprire in caz de urgenta (Emergency stop button)
Folositi acest buton pentru a opri repede generatorul in cazul unui accident. Butonul se va bloca
singur daca este apasat. Apasati,  dupa care rotiti  butonul in sens orar pentru a-l  reseta dupa
remedierea problemei tehnice.

(5) Lumina panou si intrerupatorul acesteia
Lumineaza panoul atunci cand este necesar.
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ATENTIE: Lumina panoului este asigurata de acumulatori si se va aprinde cand generatorul
nu  functioneaza.  De  aceea,  opriti  lumina  atunci  cand  nu  este  necesara,  in  caz  contrar,
acumulatorii se vor consuma.

(6) Indicator combustibil
Indica nivelul combustibilului din rezervor si atentioneaza utilizatorul cand trebuie sa realimenteze.

(7) Sigurante
a) Circuitul de preincalzire: 50A;
b) Circuitul de incarcare: 20A;
c) Circuitul de reglare a puterii: 10A.

(8) Controler digital
ATENTIE: Consultati manualul de utilizare al panoului de control pentru informatii detaliate.

3. INSTALARE

3.1. Instalare standard
Urmatoarele instructiuni trebuie respectate atunci cand instalati generatorul.

(1) Instalati generatorul intr-o zona foarte bine ventilata cu suficient aer pentru combustie si
racire. Preveniti patrunderea aerului evacuat prin orificiul de admisie al aerului.

(2) Instalati generatorul intr-o zona in care v-a fi  protejat (ferit) de ploaie, zapada, grindina,
inundatii, expunere directa la soare, inghet, temperaturi inalte si umiditate.

(3) Nu instalati generatorul intr-o zona poluata, plina de praf, mizerie, fum, ulei, aer evacuat
sau  alti  poluanti.  Umezeala,  praful  si  mizeria  va  provoca  scurt-circuit  si  scurgeri  de
electricitate la generator. Orificiul radiatorului va fi, de asemenea, blocat, ceea ce va duce la
supraincalzirea motorului.

(4) Daca generatorul este instalat in aer liber, generatorul ar trebui protejat cu o carcasa. In
plus, asigurati-va ca nu exista riscul sa cada copaci, cabina telefonica sau alte obiecte grele
peste generator si sa-l deterioreze.

(5) Instalati  echipamentul  pe  o  suprafata  stabila  si  nivelata  si  asigurati-va  ca  suprafata
inferioara a generatorului atinge perfect podeaua. O suprafata neuniforma va cauza vibratii
anormala la generator.

(6) Daca generatorul trebuie instalat pe un plan inclinat, asigurati-va ca partea generatorului cu
radiatorul  este situata sus, iar gradul de inclinare nu depaseste 10º.  Pentru generatorul
instalat intr-un plan inclinat, lichidul de racire nu circula corect, de aceea motorul poate fi
supus supraincalzirii.

(7) Trebuie  asigurat  un  spatiu  suficient  de  mare  in  jurul  generatorului  pentru  racirea
echipamentului si pentru a usura accesul in momentul intretinerii. Instalati generatorul la cel
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putin 1m distanta fata de pereti si 2m fata de tavan. In plus, orificiul de evacuare a aerului
de  la  radiator,  orificiul  de  admisie  si  evacuare  aer  al  motorului  nu  trebuie  blocate.
Contrapresiunea ridicata si reducerea debitului de aer vor scurta durata de viata a motorului
datorita supraincalzirii, turatia mai mica a motorului si supraincarcare.

(8) Instalati generatorul aproape de consumatori, daca este posibil. Deoarece cablurile prea
lungi vor creste rezistenta, iar pierderile de tensiune vor fi mai mari.

(9) Daca generatorul este instalat intr-o camera speciala, asigurati-va ca exista suficient spatiu
de acces pentru instalare, intretinere si functionarea corespunzatoare a generatorului.

3.2. Masuri de siguranta speciale
PERICOL Intoxicarea cu noxe

Utilizati generatorul in spatii bine ventilate. Ventilatia necorespunzatoare poate cauza intoxicarea
cu gazele evacuate si, intr-un final, decesul.

• Nu utilizati generatorul in interiorul cladirilor sau alte spatii inchise, cu ventilatie necorespun-
zatoare sau evacuare statica.

• Nu utilizati generatorul in spatii interioare, cu exceptia cazurilor in care acesta este instalat
intr-o camera special amenajata.

• Verificati daca gazele sunt evacuate in mod corect, departe de usi, ferestre si guri de acces
pentru ventilare.

PERICOL Vibratii
In timpul functionarii, generatorul poate avea vibratii datorita functionarii motorului. Acordati atentie
urmatoarelor informatii in timpul instalarii: 

• Generatorul trebuie asezat orizontal pe o suprafata stabila. Pot avea loc vibratii anormale
daca masina functioneaza pe un teren accidentat.

• Vibratiile  nu  trebuie  sa  deranjeze  persoanele  care  lucreaza  sau  locuiesc  in  apropierea
generatorului.  Contactati  dealer-ul  KIPOR pentru mai  multe informatii  privind vibratiile si
lucrarile fundatiei.

ATENTIE Zgomotul
Daca utilizatorul lasa usa de acces deschisa in timpul functionarii, nivelul de zgomot va fi foarte
mare datorita motorului.

• Inchideti usile de acces atunci cand generatorul functioneaza.
• Luati masuri pentru a impiedica producerea unui zgomot prea mare, de exemplu camere

izolate fonic. Contactati distribuitorul autorizat pentru mai multe informatii.
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ATENTIE Amplasarea generatorului
• Generatorul trebuie asezat pe o suprafata plana, solida si nivelata. 
• Pentru a alimenta mai usor, pastrati  o distanta de 1 m in partea laterala a orificiului de

alimentare.
• Pentru  a  verifica  toate  piesele  generatorului,  a  adauga  lubrifiant  si  pentru  a  conecta

cablurile, pastrati o distanta de 1.2 m in apropierea cutiei de control.
• Lasati un spatiu adecvat pentru service-ul generatorului.
• Radiatorul poate fi  usor ancrasat, iar izolatia pieselor electrice este afectata cand exista

mult praf sau prea multa sare. De aceea, echipamentul trebuie manipulat cu grija.

ATENTIE: Instalarea in interior
• Gazele de esapament trebuie evacuate cu ajutorul unei tevi de esapament.
• Orificiul  de admisie  trebuie sa fie  suficient  de mare pentru a asigura cantitatea de aer

necesara pentru racire si pentru a evita supraincalzirea generatorului.
• Temperatura  din  camera generatorului  va  creste  semnificativ  daca nu este  asigurata  o

ventilatie corespunzatoare. Va fi redusa durata de functionare a generatorului.

4. CONECTAREA CONSUMATORILOR

4.1. Puterea de intrare a consumatorului
[OBSERVATIE]:  Consumatorii  reprezinta  cel  mai  inportant  factor  in  determinarea  capacitatii
generatorului. Echipamentul electric, in special dispozitivele actionate de motor, au nevoie de o
putere mai mare in momentul pornirii.  Daca puterea maxima la pornire a consumatorului nu se
potriveste cu cea a generatorului, consumatorul (echipamentul) nu va porni sau generatorul se va
defecta.

Urmatoarele informatii pot fi folosite ca referinta pentru utilizator, atunci cand conecteaza aparatele
la generator:

• In functie de tipul sarcinii, modul de folosire, metoda de pornire, raportul cantitate / sarcina,
adaugarile,  caracteristicile  generatorului,  tipul  regulatorului  automat  de  tensiune,  etc.
capacitatea de pornire a generatorului este diferita.

In momentul pornirii motorului consumatorului, curentul acestuia este de 5-8 ori mai mare fata de
curentul nominal. Cresterea rapida a curentului in momentul pornirii, determina supraincarcarea
imediata  a  generatorului  si  de  aceea  consumatorul  nu  porneste.  Contactati  producatorul  /
distribuitorul autorizat pentru a determina puterea generatorului.

• Capacitatea poate fi calculata cu ajutorul formulelor de mai jos:

(1) Puterea de intrare pentru motorul asincron cu rotor in colivie (kVA)

Puterea de intrare (kVA) = Puterea nominala motor (kW) / (Eficienta motor * Factor de
putere)

Eficienta motorului: 0.8      Puterea motorului: 0.8

Putere generator (kVA) = 1.56 * Puterea nominala a motorului (kW)

(2) Pornire directa motor asincron cu rotor in colivie (cu intrerupator)

Capacitate generator = 2*putere de intrare motor (kW)

(3) Pornire directa a motorului cu rotor in colivie (cu conector)

Capacitate generator = 3 * putere de intrare motor (kW)
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(4) Pornire in triunghi/stea pentru motor cu rotor in colivie

Capacitate generator = 1.2~1.5 * putere de intrare a motorului (kW)

• Este necesara echilibrarea sarcinii  daca sunt utilizati mai multi  sudori electrici de curent
alternativ. De aceea, utilizatorul va distribui in mod egal fazele, dupa cum urmeaza:

[OBSERVATIE]:  Puterea de intrare a fiecarui sudor electric va fi  mai mica de 1/3 din puterea
nominala a generatorului. Supraincarcarea poate cauza deteriorarea motorului.

ATENTIE:  La  pornirea  aparatului,  acesta  trebuie  pornit  fara  sarcina.  Sarcina  poate  fi
aplicata dupa pornirea motorului.  In ceea ce priveste alimentarea motoarelor, mai intai  trebuie
conectate motoarele cu sarcina mare, dupa care cele cu sarcina mica.

           4.2. Impamantarea 
PERICOL: Socuri electrice
(1) Atingerea bornelor de iesire in timpul functionarii generatorului poate cauza socuri electrice,

chiar deces.
• Setati  intrerupatorul  principal  in  pozitia  ON  si  opriti  generatorul  inainte  de  a  conecta

consumatorii.
• Puneti siguranta centrala pe OFF si opriti generatorul inainte de service.
(2) Este  interzisa utilizarea cablurilor  uzate,  rupte sau defecte.  Altfel  vor  rezulta  accidente.

Suruburile  utilizate  la  fixarea  cablurilor  trebuie  sa  fie  stranse  pentru  a  proteja  de
supraincalzire. 

4.3. Metoda de impamantare
(1) Impamantarea generatorului

Consultati figura din dreapta pentru conectarea cutiei de borne.

Sectiunea cablului  trebuie sa fie in concordanta cu standardul
tehnic pentru echipament electric si  capacitatea generatorului.
Selectati cablul de impamantare cu rezistenta de impamantare
specificata  in  functie  de  capacitatea  generatorului,  dupa  cum
urmeaza:

Daca face parte din clasa D de impamantare (impamantare nr.
3),  rezistenta de impamantare trebuie sa fie sub 100Ω. Cand
tensiunea este peste 300V, utilizati impamantare de clasa C, si
rezistenta de impamantare sa fie sub 10Ω.)

Cod: KG16; Ver. 1/Rev. 7; Data: 21.01.2016; Traducere a instructiunilor originale                                                    15



(2) Impamantarea consumatorilor
ATENTIE:

Consumatorii trebuie sa aiba impamantare chiar daca sunt conectati la un generator echipat cu
dispozitive de protectie la scurgeri de tensiune.

Sectiunea cablului de impamantare trebuie selectata in functie de capacitatea consumatorilor si
standardele tehnice pentru dispozitivele electrice. Daca face parte din clasa D de impamantare
(impamantare nr. 3), rezistenta de impamantare trebuie sa fie sub 500Ω.

(3) Impamantarea simpla
Impamantarea tehnica  (individuala)  respecta  principiul  prin  care  generatoarele  si  consumatorii
sunt legati la pamant separat si independent. Cu toate acestea, in unele situatii, din cauza locatiei,
utilizatorul poate folosi si impamantarea simpla.

a) Calculati  sectiunile  cablului  de  impamantare  separat,  dupa  care  il  alegeti  pe  cel  cu
sectiunea ce mai mare.

b) Alegeti rezistenta prizei de impamantare cu valoarea minima pentru impamantare simpla,
conform cerintelor.

c) Strangeti si conectati toate bornele corespunzator.

(4) Masuri de siguranta pentru legarea la pamant
• Cablul de impamantare trebuie asezat intr-o zona umbrita. Daca solul are un continut ridicat

de umiditate, ingropati capatul superior complet in pamant.
• Fixati cablul pentru ca oamenii sa nu se impiedice de el, iar traficul pietonal sa nu deranjeze

conexiunile.
• Daca sunt prelungite cablurile, acestea trebuie conectate dupa cum urmeaza:
➢ Conductorii  vor fi  conectati prin sudare (lipire) sau utilizand bucse cu partile impletite si

izolate cu banda izolatoare.  Partea izolata a cablului  va fi  pastrata la  suprafata solului
pentru verificari periodice.

➢ Nu  ingropati  cabluri  de  impamantare  la  o  adancime  mai  mica  de  2m  in  zona  de
impamantare a cablurilor pentru descarcari electrice atmosferice.

• Nu folositi sistemul de impamantare de la telefoane pentru impamantarea simpla. Nu folositi
alte sisteme de impamantare pentru impamantarea simpla.

ATENTIE: Suruburile vor fi stranse bine pentru conectarea la consumatori, pentru a evita
supraincalzirea si incendii.

4.4. Conectarea consumatorilor
(1) Metoda de conectare a bornelor trifazate cu 4-fire

Conectati  cablul  de  incarcare  la  bornele  trifazate  ale
generatorului.

ATENTIE: Verificati faza si tensiunea consumatorilor inainte de conectare. 
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ATENTIE: Cand este alimentat de un electromotor trifazat, schimbati intre ele oricare doua
din  cele  trei  borne,  daca  electromotorul  se
roteste in directia opusa.

(2) Putere de iesire monofazata (230/240V)
Exista  doua  metode  de  conectare  (Priza
monofazata  si  priza  trifazata)  pentru  puterea
monofazata,  conform  indicatiilor  din  imaginile  de  mai  jos.  Alegeti  metoda  de  conectare
corespunzatoare.

Priza si intrerupatorul sunt doua circuite de 15A (faza W); priza trifazata combina faza-N cu fazele
U, V si W. 

Tensiunea poate fi reglata cu ajutorul unui regulator de tensiune (AVR).

a) Priza trifazata
Asigurati-va ca valoarea maxima ampermetrului de pe panoul de control  este mai mare decat
curentul nominal.

• Curentul maxim al generatorului reprezinta curentul total al consumatorilor monofazati si
trifazati. Cand voltmetrul de CA (curent alternativ) afiseaza 400/416V (50/60Hz), tensiunea
de iesire a unei singure faze va fi de 230/240V (50/60Hz).

• Cand este folosita priza monofazata, puterea de iesire a acesteia reprezinta doar 1/3 din
puterea nominala a generatorului (kW). Daca utilizati consumatori monofazati si trifazati in
acelasi timp, limitati consumul la 1/3 din puterea nominala (kW) a acestora.

Puterea maxima a fiecarui circuit monofazat este (PN  / 3)*0,8. (PN: Puterea nominala de iesire a
generatorului.)

• Pentru a evita supraincarcarea. Daca este necesara utilizarea unei sarcini dezechilibrate,
diferenta intre cele trei faze nu trebuie sa depaseasca 20%.

b) Priza monofazata
Setati intrerupatorul in pozitia ON pentru a alimenta prizele corespunzatoare.

• Exista doua prize monofazate pe panou, care sunt circuite independente.
• Nu este permisa suprasarcina.
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c) Respectati urmatoarele instructiuni in momentul realizarii conexiunilor
• Instalati un intrerupator intre bornele de iesire de la generator si consumatori. Nu utilizati

intrerupatorul (siguranta) principal pentru a controla consumatorii. Poate cauza defectiuni
generatorului si/sau ranirea grava.

• Setati  intrerupatorul principal in pozitia "OFF" si  opriti  generatorul inainte de conectarea
cablurilor.

• Nu conectati cablurile de la diferite faze impreuna.
• Dupa conectarea  cablurilor,  inchideti  cutia  de  borne,  dupa care  strangeti  suruburile  de

fixare.

4.5. Alegerea cablurilor electrice trifazate
Alegerea cablului electric depinde de curentul admisibil al cablului si de distanta dintre consumator
si generator. Sectiunea cablului trebuie sa fie suficient de mare pentru a suporta curentul.

Daca curentul din cablu este mai mare decat cel admis, acesta se va arde. Daca cablul este lung
si subtire, tensiunea de intrare a aparatului electric nu va fi suficienta, determinand ca generatorul
sa nu porneasca. 

• Utilizati urmatoarea formula pentru a calcula lungimea si diametrul (aria sectiunii) cablului.
Cadere de tensiune (V) = 1/58 * Lungime/Aria sectiunii * Curent (A) * √ 3

Relatia dintre curentul admis, caderea de tensiune, lungimea si aria sectiunii cablului de izolatie
(monofilar, multifilar) este prezentata in tabelul de mai jos (doar pentru tensiunea de 220V si o
cadere de tensiune mai mica de 10V):

Temperatura mediului: 250C
Nr. Cabluri de

cupru
Cablu monofilar

Capacitate curent
(A)

Cadere de
tensiune

mv/M

Cablu trifilar
Capacitate curent

(A)

Cadere de
tensiune

mv/M

Cablu multifilar
Capacitate curent

(A)

Cadere de
tensiune

mv/M
VV22 YJV22 VV22 YJV22 VV22 YJV22

1 1.5 mm2 20 25 30.86 13 18 30.86 13 13 30.86
2 2.5 mm2 28 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9
3 4 mm2 38 50 11.76 24 32 11.76 25 32 11.76
4 6 mm2 48 60 7.86 32 41 7.86 33 42 7.86
5 10 mm2 65 85 4.67 45 55 4.67 47 56 4.67
6 16 mm2 88 110 2.95 61 75 2.6 65 80 2.6
7 25 mm2 113 157 1.87 85 105 1.6 86 108 1.6
8 35 mm2 142 192 1.35 105 130 1.2 108 130 1.2
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9 50 mm2 171 232 1.01 124 155 0.87 137 165 0.87
10 70 mm2 218 294 0.71 160 205 0.61 176 220 0.61
11 95 mm2 265 355 0.52 201 248 0.45 217 265 0.45
12 120 mm2 305 410 0.43 235 292 0.36 253 310 0.36
13 150 mm2 355 478 0.36 275 343 0.3 290 360 0.3
14 185 mm2 410 550 0.3 323 400 0.25 333 415 0.25
15 240 mm2 490 660 0.25 381 480 0.21 400 495 0.21

ATENTIE: Variatia de temperatura si modul de instalare a cablurilor va influenta capacitatea
curentului din cabluri, tabelul de mai sus fiind doar o referinta.

5. LICHIDE SI ACUMULATOR

5.1. Combustibilul
Va rugam  sa  folositi  combustibilul  adecvat  in  functie  de  temperatura  mediului.  Va  fi  utilizat
combustibil  diesel  de  clasa  corespunzatoare  in  functie  temperatura.  Daca  nu  este  indeplinita
cerinta, va fi imposibila obtinerea unei performante maxime a motorului, precum si aparitia unor
erori, defectiuni.

Referire la standardele internationale pentru combustibil diesel
GB/T252-1994 motorina pentru motoare rapide 0# (vara), -10#, -20#, -35# (iarna).

(1) Tipul de combustibil
Combustibilul  este clasificat in functie de punctul  de solidificare.  Selectati  tipul  de motorina in
functie de conditiile termice.

Conditii termice (temperatura) Tip combustibil (GB252)
> 4ºC 0#
> -5ºC -10#

-5 ~ -14ºC -20#
-14 ~ -29ºC -35#
-29 ~ -44ºC -50#

(2) Utilizarea combustibilului
a) Combustibilul  ce  contine  apa  sau  substante  straine  poate  provoca

functionarea defectuoasa a motorului, cauzand probleme la injectoare si la
pompa de injectie.

b) Depozitati combustibilul in recipiente curate.
c) Recipientele trebuie protejate de ploaie, praf sau alte corpuri straine.
d) Lasati  recipientul  cu  combustibil  intr-un  singur  loc  pentru  mai  multe  ore.

Astfel apa si corpurile straine din combustibil se depun pe fundul recipien-
tului. Cu ajutorul unei pompe puteti scoate combustibilul curat din recipient.

ATENTIE
1) Combustibil pentru utilizare – motorina

Este  recomandata  utilizarea  motorinei.  Nu  folositi  kerosen,  combustibil  mixt  sau  tipuri  de
combustibil.

Acest  echipament  respecta  normele  cu  privire  la  emisia  de  noxe.  Daca utilizati  un  alt  tip  de
combustibil decat cel recomandat, sistemul de evacuare va fi suprasolicitat. De aceea va rugam
sa utilizati motorina.
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2) Combustibil utilizat in functie de sezon (iarna sau vara)
Utilizati combustibilul corect in functie de sezon. Daca utilizati combustibilul pentru vara in sezonul
rece, acesta poate ingheta, iar motorul va porni cu dificultate. Asigurati motorului combustibilul
necesar, adaptat temperaturii.

5.2. Ulei (lubrifiant)
Utilizati  uleiul  recomandat.  In  caz  contrar,  motorul  poate  suferi  defectiuni  sau  uzura  rapida  a
pieselor interne, in consecinta reducand durata de functionare a masinii.

(1) Alegerea uleiului

• Utilizati ulei de motor SAE10W-30 si SAE15W-40 (grad CD) in majoritatea cazurilor
• Se recomanda utilizarea uleiului cu grad CD sau CF (clasificarea API).

(2) Vascozitatea uleiului
• Alegeti uleiul cu vascozitatea corecta in functie de temperatura.

[OBSERVATIE]:  Inlocuiti  uleiul  dupa primele 50 de ore de functionarea,  dupa care inlocuiti  la
fiecare 250 de ore de functionare sau la fiecare trei luni.

(3) Utilizarea uleiului
• Nu lasati  impuritatile  si  praful  sa  patrunda  in  interiorul

recipientului cu ulei.
• Aveti grija sa indepartati impuritatile din jurul orificiului de

alimentare cu ulei.
• Va rugam sa nu amestecati  uleiul  de diferite marci sau

grade.  In  caz  contrar,  performanta  lubrifiantului  va  fi
redusa.

5.3. Lichid de racire
Este important sa verificati periodic lichidul de racire al motorului. Folositi apa curata (apa potabila
sau distilata).

(1) Utilizarea lichidului de racire
Lichidul de racire este un amestec de apa curata si antigel (LLC) cu protectie impotriva inghetului
si ruginii. Raportul de amestec este de 30-50%. Daca procentul este mai mic de 30%, motorul nu
mai  este  protejat  impotriva  ruginii.  Daca concentratia  acestuia  este  prea mare,  va  fi  afectata
capacitatea de racire a motorului. Respectati raportul de amestec.

Relatia dintre raportul de amestec si temperatura este urmatoarea: 
• 30%: -100C
• 40%: -200C
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• 50%: -300C
Va rugam sa folositi aceeasi marca si concentratie a lichidului de racire pentru realimentare.

ATENTIE: 
• Utilizati lichid de racire cu inhibitor de rugina.
• Inlocuiti lichidul de racire cel putin o data pe an, indiferent de numarul de ore de functionare

al generatorului.

5.4. Acumulatorul
PERICOL

In momentul alimentarii, acumulatorul produce un gaz extrem de inflamabil.

5.4.1. Masuri de siguranta speciale
• Asigurati o ventilatie corespunzatoare atunci cand incarcati acumulato-

rul. Daca acumulatorul este incarcat in spatii cu ventilatie necorespunzatoare, exista pericol
de incendiu sau explozie datorita gazelor inflamabile.

• In momentul conectarii cablurilor auxiliare, evitati contactul dintre polul pozitiv si cel negativ.
In caz contrar, scanteile vor aprinde gazul inflamabil din jurul acumulatorului si va cauza o
explozie.

• Deconectati borna negativa a acumulatorului in momentul intretinerii si repararii acestuia.
• Electrolitul contine acid sulfuric. Prin urmare, utilizarea incorecta poate produce

ranirea grava sau daune. Evitati contactul cu acesta. 
• Contactul  cu  pielea  si  ochii  produce  arsuri  grave.  Utilizati  ochelari  si

imbracaminte de protectie.  Daca ati intrat accidental in contact cu electrolitul,
spalati cu multa apa. Daca v-a intrat in ochi, spalati cu multa apa si apelati la
medic. 

• Pornirea si  oprirea frecventa va  determina un consum mare al  acumulatorului,  chiar  si
distrugerea electromotorului.

• Opriti motorul inainte de a verifica acumulatorul.
• Nu deconectati acumulatorul in timpul utilizarii generatorului, pentru a evita producerea de

daune la electromotor.

5.4.2. Verificarea acumulatorului
(1) Verificarea nivelului electrolitului

Se verifica periodic culoarea indicatorului capacitatii acumulatorului la acumulatorii fara intretinere.
Culoarea albastra indica suficienta electricitate la acumulator, iar culoarea rosie indica electricitate
insuficienta, trebuie alimentat acumulatorul.

(2) Verificarea greutatii relative a electrolitului
Atunci cand turatia redusa a arborelui cotit este cauza pornirii nereusite a echipamentului, trebuie
schimbat acumulatorul. Acesta trebuie inlocuit daca echipamentul nu poate fi pornit chiar si dupa
incarcare.

Masurati  greutatea  relativa  a  electrolitului,  daca  puterea  acumulatorului  este  scazuta.  Daca
diferenta de volum este sub 75%, incarcati acumulatorul.

Daca generatorul nu a fost pornit timp de 3 luni de zile, verificati tensiunea acumulatorului inainte
de  utilizare.  Incarcati  acumulatorul  cu  redresor  extern,  cand  tensiunea  este  sub  12V. In  caz
contrar, electromotorul va fi ars la pornirea cu tensiune scazuta.

Cod: KG16; Ver. 1/Rev. 7; Data: 21.01.2016; Traducere a instructiunilor originale                                                    21



Calculati raportul de incarcare pe baza greutatii relative si a urmatorului tabel:
                                          Temperatura (0C)
Capacitate de incarcare (%)

20 -10 0

100 1.28 1.3 1.29
90 1.26 1.28 1.27
80 1.24 1.26 1.25
75 1.23 1.25 1.24

Nota: Fiecare valoare are o marja de eroare de ±0.01. 
          Daca diferenta de volum este sub 75%, incarcati acumulatorul.

(3) Masuri in timpul incarcarii acumulatorului
• Acumulatorul  poate  fi  incarcat  automat  daca  generatorul  de  incarcare  sau  incarcatorul

pentru  incarcare  intermitenta  functioneaza.  In  caz  contrar,  deconectati  cablurile  de  la
electromotor inainte de a incarca acumulatorul.

• Va rugam sa incarcati in spatii ventilate corespunzator.
• Deconectati  mai  intai  cablul  de  la  borna negativa  (-),  atunci  cand doriti  sa deconectati

cablurile. (Daca deconectati mai intai cablul de la borna pozitiva, se pot produce scantei
daca cablul atinge carcasa generatorului).

• Pentru conectarea cablurilor  de la  acumulator, conectati  cablurile  pozitive (+)  mai  intai,
dupa care pe cele negative (-).

• Pastrati focul deschis, scanteile sau orice alta sursa de aprindere departe de acumulator in
timpul incarcarii.

• Intrerupeti  incarcarea acumulatorului  pentru o perioada de timp daca acesta este foarte
fierbinte (temperatura electrolitului este peste 450C).

• Opriti incarcarea bateriei imediat ce operatiunea s-a incheiat. Daca continuati sa incarcati
acumulatorul, chiar daca acesta este complet, apar urmatoarele probleme:

1) Supraincalzirea acumulatorului;
2) Reducerea electrolitului.
3) Anomalii in functionarea acumulatorului.

ATENTIE: Conectarea gresita a cablurilor poate duce la deteriorarea motorului.

6. FUNCTIONAREA GENERATORULUI

6.1. Verificari pre-operare
Respectati procedura de mai jos inainte de prima utilizare a generatorului.

6.1.1. Alimentarea cu combustibil
Combustibil  recomandat:  GB/T252-1994 combustibil  diesel,  0# pentru vara, -10#, -20# si  -35#
pentru iarna.

PERICOL:
• Va rugam sa folositi tipul de combustibil corect, in caz contrar exista pericol de

incendiu. De aceea, inainte de alimentarea rezervorului, va rugam sa verificati
combustibilul.

• Curatati imediat combustibilul varsat si asigurati-va ca zona, in care a fost varsat
combustibil, este uscata inainte de pornirea generatorului.

• In scopul de a preveni varsarea de combustibil, atunci cand masina functioneaza, rezervo-
rul de combustibil trebuie alimentat in proportie de 90%.
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6.1.2. Alimentarea cu ulei
a) Asezati motorul pe o suprafata nivelata atunci cand alimentati cu ulei.
b) Indepartati  capacul  de  la  orificiul  de  alimentare  cu  ulei.

Adaugati  uleiul  recomandat  pana  la  semnul  din  partea
superioara (H) a jojei de ulei.

c) Verificati nivelul uleiului cu ajutorul jojei. Mai intai scoateti joja
si stergeti-o pentru a fi curata, dupa care introduceti joja fara
a  insuruba,  in  orificiul  de  umplere  si  apoi  scoateti-o.  De
asemenea,  verificati  uleiul  si  asigurati-va  ca  nu  contine
mizerie sau sa fie amestecat cu lichidul de racire.

ATENTIE
Nivelul  lubrifiantului  trebuie  mentinut  intre  cele  doua  marcaje,  fara  sa  depaseasca  limita
superioara.  In  caz  contrar,  lubrifiantul  poate  iesi  prin  orificiul  de  aerisiere,  care  poate  cauza
defectarea motorului.

6.1.3. Verificarea si adaugarea lichidului de racire

Utilizati amestecul de lichid de racire corespunzator. A se vedea sectiunea 5.3. 

a) Desfaceti capacul radiatorului.
b) Adaugati  lichid de racire pana la nivelul  superior al  orificiului  de admisie al  radiatorului.

Lichidul de racire se toarna incet pentru a evita formarea spumei.
c) Inchideti  bine capacul radiatorului  pentru a preveni  scurgerile de apa. Indreptati  colierul

interior spre canelura orificiului de admisie a apei. Dupa care apasati capacul si rotiti-l 1/3 in
sensul acelor de ceasornic pentru a-l inchide.

Alimentarea vasului de expansiune
a) Indepartati capacul de la vasul de expansiune. Alimentati cu lichid de racire pana la semnul

limitei superioare. Dupa care inchideti capacul.

b) Verificati daca furtunul prezinta deteriorari sau daca conexiunile intre rezervorul auxiliar si
radiator sunt slabite. Remediati daca este necesar pentru a evita scurgerile lichidului de
racire.

AVERTISMENT: Inchideti bine capacul radiatorului. Daca nu este inchis bine, lichidul de
racire se va evapora repede, iar presiunea redusa va cauza temperaturi ridicate. De asemenea,
aburul si lichidul fierbinte pot cauza arsuri.
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6.2. Verficari inainte de pornire
Verificati elementele urmatoare inainte de pornirea generatorului:

1) Indepartati obiectele straine din interiorul si din apropierea generatorului.
• Verificati daca exista vreo unealta, carpe sau alte lucruri in interiorul sau langa generator.
• Verificati daca exista mizerie sau obiecte inflamabile in jurul esapamentului sau motorului.

Daca exista, indepartati-le imediat.
• Verificati daca gurile de admisie sau de evacuare ale generatorului sunt blocate de mizerii

sau diferite obiecte. Daca acestea sunt blocate, curatati-le imediat.

2) Verificarea starea generala a generatorului
• scurgeri de ulei, combustibil sau lichid de racire;
• cabluri rupte, scurtcircuit sau legaturi slabite;
• suruburi slabite sau lipsa;
• tensiunea si flexibilitatea curelei ventilatorului;
• capacitate acumulator;
• protectie impamantare – scurgeri de electricitate.

ATENTIE: Nu porniti generatorul pana nu sunt eliminate toate defectiunile.

6.3. Pornirea echipamentului
Asigurati-va  ca  imprejurimile  generatorului  si  consumatorilor  sunt  in  siguranta.  Tot  personalul
trebuie informat inainte de pornire.

Inchideti usile de acces inainte de pornire.

1) Setati intrerupatorul principal al generatorului este in pozitia OFF. Rotiti cheia de pornire in
pozitia START, iar generatorul va porni. Dupa pornirea motorului, eliberati cheia, iar aceasta
va reveni automat in pozitia ON, in timp ce generatorul va continua sa functioneze.

2) Introduceti cheia de pornire si rotiti-o in pozitia ON, in timp ce indicatorul panoului de control
digital se va aprinde. Setati panoul de control in modul de lucru "MANUAL"      , dupa care
apasati butonul      pentru a porni generatorul.

ATENTIE: Daca motorul nu porneste, setati cheia de pornire in pozitia OFF si incercati sa-l
reporniti dupa 15 secunde. 

Nu incercati sa porniti motorul mai mult de doua ori pentru fiecare 3 minute. 

Pornirea  frecventa  si  functionarea  pe  termen  lung  va  consuma  acumulatorul  si  va  reduce
tensiunea acumulatorului. De asemenea, poate cauza deteriorarea electromotorului.

AVERTISMENT:  Este  interzisa  conectarea  consumatorilor  sau  a  uneltelor  inainte  de
pornirea generatorului.

6.4. Functionarea de proba
Atunci cand operati un nou generator sau generatorul a fost depozitat pentru o perioada mai lunga
de timp, acesta trebuie sa functioneze fara sarcina pentru o perioada scurta de timp pentru ca
lubrifiantul sa fie distribuit la fiecare piesa. Fara acest pas, piesele de schimb, precum pistonul,
mansonul cilindrului, arborele cotit si rulmentul se vor uza foarte repede sau se vor deteriora.

a) Dupa  pornirea  generatorului,  asigurati-va  ca  led-urile  de  avertizare  pentru  presiunea
uleiului, temperatura lichidului, eroare incarcare sau pentru alte eroare sunt stinse.

b) Lasati generatorul sa functioneze fara sarcina timp de 5 minute pentru a se incalzi.
c) Verificati daca exista anomalii, inclusiv zgomote anormale si scurgeri. 
d) Verificati nivelul uleiului si cel al lichidului de racire dupa oprirea motorului. Asteptati cinci

minute inainte de a verifica.
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Aveti  grija ca uleiul  si  lichidul  de racire sa fie distribuit  la fiecare piesa in mod egal  in timpul
functionarii de proba, si de aceea nivelul uleiului si lichidului de racire va fi mai mic decat originalul
in  momentul  reverificarii.  In  acel  moment,  va  rugam sa  mai  adaugati  lichide  pana  la  nivelul
corespunzator.

6.5. Functionarea echipamentului

PERICOL: In timpul functionarii generatorului, evitati contactul cu urmatoarele piese:
• Piesele mobile, precum ventilatorul si cureaua ventilatorului. 
• Piesele  fierbinti  ale  motorului,  precum  blocul  motor,  chiulasa,  teava  de  esapament  si

esapamentul. 
• Piesele aflate sub tensiune. 

Opriti generatorul inainte de verificari si service. 

Pastrati toate usile inchise in timpul functionarii generatorului.

Atunci cand alimentati ulei, combustibil si lichid de racire, generatorul trebuie sa fie oprit si complet
racit.

Ventilatorul  radiatorului  va  continua  sa  se  mai  roteasca  o  perioada  dupa  oprirea  motorului.
Asigurati-va ca ventilatorul s-a oprit complet inainte de service.

Functionarea generatorului se face prin operarea instrumentelor de pe panoul de control.

6.5.1. Verificari dupa functionare

1) Verificarea combustibilului si alimentare
Verificati periodic nivelul combustibilului din rezervor si alimentati daca este necesar.

Verificati rezervorul de combustibil, filtrul si separatorul combustibil-apa. Eliminati sedimentele si
amestecul de apa, daca este necesar.

2) Verificarea uleiului si alimentare
• Verificati nivelul uleiului cu ajutorul jojei de ulei.
• Alimentati  cu  tipul  de  ulei  specificat,  daca  este  necesar.  Adaugati  ulei  pana  la  limita

superioara. Aveti grija ca uleiul sa fie curat.

3) Verificarea si alimentarea cu lichid de racire
Verificati si alimentati cu lichid de racire cand motorul este complet racit.

AVERTISMENT:  Lichidul  de  racire  este  fierbinte  si  presurizat,
atunci cand generatorul functioneaza sau imediat dupa oprirea acestuia.
Nu desfaceti capacul radiatorului deoarece lichidul fierbinte sau aburul
pot cauza rani grave. Dupa ce temperatura lichidului de racire incepe sa
scada, infasurati capacul intr-o carpa si desfaceti-l incet. Dupa eliberarea
presiunii interne, indepartati capacul complet. Inchideti capacul radiato-
rului dupa verificare.

ATENTIE: Verificati cantitatea de lichid de racire din vasul de expansiune. 

Adaugati lichid de racire daca nivelul acestuia este sub semnul limitei inferioare. 

Verificati nivelul lichidului de racire inainte de fiecare pornire a echipamentului.

• Fluctuatia normala a nivelulului lichidului de racire:
➢ Inainte de pornire (in starea de racire): Nivel scazut;
➢ Dupa oprire (la temperaturi ridicate): Nivel inalt.
• Daca  nu  este  nicio  diferenta  dupa  functionarea  generatorului,  deschideti  capacul

radiatorului, verificati si adaugati lichid de racire. 
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• Verificati furtunurile care leaga capacul radiatorului de vasul de expansiune. Asigurati-va ca
toate conexiunile sunt sigure. 

4) Verificarea impamantarii generatorului
Asigurati-va ca impamantarea generatorului si cea a consumatorilor sunt realizate corespunzator.

Nu conectati faza-N, folosita exclusiv pentru conectorul trifazat, direct la pamant.

5) Verificati daca exista scurgeri
Verificati  imprejurimile  generatorului  si  deschideti  usa  de  acces  pentru  a  verifica  daca  exista
scurgeri de lichide. Reparati, daca este necesar. Contactati distribuitorul autorizat sau service-ul
autorizat, daca este necesar.

6) Verificati suruburile, piulitele si instalatia
Verificati  daca  suruburile  si  piulitele  sunt  stranse  bine,  in  special  la  filtrul  de  aer,  toba  de
esapament  si  generatorului  de  incarcare.  Vibratiile  normale  pot  determina  slabirea  in  timp  a
dispozitivelor de fixare.

Verificati starea cablurilor electrice. Asigurati-va ca acestea sunt conectate corespunzator.

7) Verificarea curelei ventilatorului
Verificati  tensiunea si  flexibilitatea curelei.  Verificati  daca aceasta aluneca sau este deformata.
Inlocuiti, daca este necesar.

8) Verificarea ventilatorului electric
In fata radiatorului exista un ventilator electric. Atunci cand generatorul este pornit, asigurati-va ca
ventilatorul functioneaza si ca nu sunt vibratii si zgomote anormale.
Este posibil ca ventilatorul sa nu se roteasca atunci cand generatorul functioneaza in gol. Atunci
cand viteza motorului creste, iar indicatorul generatorului se aprinde, ventilatorul electric va porni.
Nu lasati generatorul sa functioneze in gol pentru o perioada prea lunga de timp, in caz contrar
temperatura lichidului de racire va creste.

ATENTIE: Ventilatorul electric va continua sa se roteasca dupa oprirea generatorului.

In cazul in care generatorul functioneaza la viteza redusa pentru o perioada lunga de timp dupa
pornire, temperatura apei poate creste foarte repede deoarece ventilatorul electric nu se roteste.
Mariti turatia motorului si asigurati-va ca ventilatorul functioneaza inainte de a reveni la ralanti.

Intrerupeti  alimentarea  ventilatorului  electric  daca  acesta  nu  functioneaza  sau  daca  exista
supracurent sau curent minim sau daca au patruns materii straine in ventilator.

a) Siguranta
Verificati daca siguranta de la panoul de control este arsa. Inlocuiti cu alta siguranta de acelasi
amperaj.

b) Intrerupatorul ventilatorului electric
Verificati  daca  intrerupatorul  este  in  pozitia  OFF.  Setati  intrerupatorul  in  pozitia  ON.  Daca
intrerupatorul se opreste automat, verificati sursa problemei.

6.5.2. Reglari atunci cand generatorul este pornit fara sarcina
Setati intrerupatorul principal in pozitia OFF inainte de pornire.

Pornirea generatorului  cu intrerupatorul setat in pozitia ON, poate cauza deteriorarea
generatorului sau a consumatorilor.

Lasati generatorul sa se incalzeasca timp de 5 minute.

Reglati tensiunea si frecventa.
a) Frecventa poate fi schimbata modificand turatia motorului.
b) Ajustati tensiunea cu ajutorul regulatorului de tensiune (AVR).
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6.5.3. Functionarea cu sarcina redusa
AVERTISMENT:  Va rugam sa  evitati  functionarea  generatorului  fara  sarcina  sau  cu  o

sarcina redusa pe o perioada lunga de timp.

Cand sarcina este de 1/8 – 1/4, timpul de functionare ar trebui sa nu depaseasca mai mult de 5
ore. 

Daca echipamentul functioneaza cu sarcina incompleta pentru o perioada lunga de timp, va avea
loc  carbonizarea  la  nivelul  motorului  si  tevei  de  esapament,  ceea  ce  va  face  ca  motorul  sa
functioneze ineficient.

Cand  numarul  consumatorilor  a  ajuns  la  un  sfert  (1/4)  din  capacitate,  echipamentul  poate
functiona pentru o perioada lunga de timp.

6.5.4. Cum se conecteaza sarcina

1) Verificari inainte de pornire
a) Verificati  daca  valorile  tensiunii,  curentului  si  frecventei  de  pe  panoul  de  control  sunt

normale sau nu.
b) Verificati daca imprejurimile generatorului si consumatorilor sunt normale sau nu.
c) Setati  intrerupatorul  principal  in  pozitia  OFF si  setati  intrerupatoarele  consumatorilor  in

pozitia OFF.
• Verificati culoarea gazelor evacuate.

Incolor sau gri deschis: Normal

Negru: Anormal (ardere incompleta)

Albastru: Anormal (arderea lubrifiantului). Culoarea albastra este normala imediat dupa

pornire, daca generatorul a fost in ralanti o perioada mai lunga de timp.

Alb: Anormal (nu are loc combustia combustibilului sau exista prea multa apa in 
combustibil). Culoarea alba este normala la pornire cand echipamentul este pornit la
temperaturi scazute.

• Verificati daca exista sunete sau vibratii anormale, daca echipamentul functioneaza normal.
• Verificati daca sunt scurgeri de combustibil, ulei sau lichid de racire.

2) Conectarea consumatorilor
a) Setati intrerupatorul principal in pozitia ON.
b) Daca  generatorul  a  fost  pornit  cu  succes  si  functioneaza  fara  probleme,  iar  parametrii

electrici sunt normali, atunci setati intrerupatorul consumatorilor in pozitia ON.

ATENTIE:  Este  interzisa  cresterea  sau  reducerea  brusca  a  sarcinii  sau  alte  operatiuni
necorespunzatoare in timpul utilizarii generatorului, mai ales in perioada de rodaj (primele 50 de
ore de functionare ale noului motor).

3) Reglari in timpul functionarii
Reglati tensiunea si frecventa la parametrii normali. 

4) Verificari in timpul functionarii
Verificati urmatoarele elemente in timpul functionarii generatorului:

a) Verificati parametrii
Utilizatorul trebuie sa verifice daca ecranul afiseaza valorile normale pentru tensiune / curent /
frecventa sau daca exista vreun semnal de avertizare.

b) Daca  indicatorul  pentru  combustibil  arata  un  nivel  scazut  al  acestuia,  opriti  motorul  si
alimentati.

c) Daca generatorul ramane fara combustibil  in timpul functionarii,  eliminati  aerul ramas in
conducta de combustibil dupa alimentare, in caz contrar, echipamentul nu poate fi pornit.
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ATENTIE:  Daca are  loc orice fel  de anomalie  in  timpul  functionarii  generatorului,  opriti
imediat echipamentul si efectuati verificarile si intretinerea acestuia. Daca continuati sa utilizati
echipamentul in stare anormala, exista riscul producerii unui accident grav.

6.6. Oprirea generatorului
1. Oprirea in conditii normale
a) Opriti toti consumatorii.
b) Setati intrerupatorul pentru consumatori in pozitia OFF.
c) Setati intrerupatorul principal (siguranta) al generatorului in pozitia OFF.
d) Lasati generatorul sa functioneze in gol timp de 5 minute.
e) Setati cheia de pornire in pozitia OFF si apasati butonul "STOP" (oprire) de pe panoul de

control. Astfel generatorul va fi oprit.
f) Scoateti  cheia  si  inchideti  usile  de  acces pentru  a preveni  functionarea neautorizata  a

generatorului.

AVERTISMENT: Este interzisa oprirea generatorului cand consumatorii sunt conectati, cu
exceptia situatiilor de urgenta.

2. Oprirea in caz de urgenta
a) In situatii  de urgenta, cum ar fi, scurt-circuit,  supraturatie, vibratii  excesive sau zgomote

anormale, apasati butonul "EMERGENCY STOP" pentru a opri generatorul. Ut
b) Dupa remedierea erorilor, resetati  butonul  "Oprire in caz de urgenta" (Emergency stop)

inainte de pornirea generatorului. Apasati butonul si rotiti-l in sensul acelor de ceasornic
pentru a reveni la pozitia normala.

ATENTIE: Atunci cand apasati butonul "Oprire in caz de urgenta", siguranta (intrerupator)
principala  a  generatorului  va  sari  (in  pozitia  OFF),  iar  alimentarea  cu  energie  electrica  a
consumatorilor va fi intrerupta. In acelasi timp generatorul se va opri, iar led-ul de avertizare de pe
panoul de control se va aprinde.

Pentru  a  relua  functionarea,  resetati  mai  intai  butonul  "Oprire  in  caz  de urgenta",  dupa  care
apasati butonul "RECOVER" (recuperare) de pe panoul de control. Dupa eliminarea problemelor
tehnice si stingerea led-ului de avertizare, generatorul poate fi pornit conform procedurii normale.

AVERTISMENT:  Oprirea  in  caz  de  urgenta  va  cauza  anumite  daune  generatorului  de
aceea este importanta utilizarea acestui buton doar in situatii de urgenta.

Nu opriti generatorul cu butonul "Oprire in caz de urgenta" atunci cand consumatorii functioneaza.
In caz contrar, temperatura fiecarei piese a motorului va creste brusc, ceea ce va cauza uzarea
pistonului si griparea alezajului cilindrului.

7. INTRETINEREA SI SERVICE-UL GENERATORULUI

Verificarea preventiva si intretinerea periodica reprezinta elemente cheie pentru o durata de viata
lunga a generatorului. Repararea si intretinerea ar trebui efectuate de personal tehnic calificat.
Pastrati o evidenta detaliata a tuturor activitatilor de intretinere.

PERICOL: In timpul verificarilor sau intretinerii, aplicati semnul de avertizare PERICOL, NU
PORNITI! in  locuri  vizibile,  cum  ar  fi  langa  butonul  de  pornire,  pentru  a  preveni  operarea
generatorului de catre alte persoane.
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PERICOL:  Verificarile  si  intretinerea  generatorului  se  pot  face  doar  daca  acesta  este
complet oprit, sigurantele sunt in pozitia OFF, iar cablurile acumulatorului sunt deconectate.

ATENTIE Respectati instructiunile privind verificarile inainte de a pornire
➢ Intotdeauna realizati verificarile zilnice inainte de pornire. A se citi instructiunile de la punctul

6.1.. 
➢ Inlocuiti piesele deteriorate cu piese de schimb originale KIPOR. Acestea au fost proiectate

sa  se  potriveasca  generatorului.  Utilizarea  de  piese  neautorizate  poate  avea  un  efect
negativ asupra performantei generatorului si, eventual, poate cauza pierderea garantiei. 

➢ Cand  efectuati  intretinerea  generatorului,  utilizatorul  trebuie  sa  poarte  hainele  si
dispozitivele de protectie corespunzatoare pentru lucru. Utilizatorul  nu trebuie sa poarte
haine largi sau cravata deoarece aceste se pot prinde in piesele mobile ale echipamentului,
si, prin urmare, poate determina ranirea grava.

➢ Eliminarea tuturor deseurilor, precum combustibilul uzat, ulei de motor, lichid de racire si
acumulator, se va face respectand reglementarile legislative aflate in vigoare. Deseurile
lichide de la acest echipament trebuie depozitate in recipiente adecvate. 

➢ Este interzisa eliminarea acestor deseuri direct in mediul inconjurator, deoarece acesta va fi
poluat. Nu turnati deseurile lichide in rauri, mare si lacuri sau in sistemele de canalizare.

7.1. Intretinerea zilnica si periodica

Verificari zilnice (de rutina): Verificari inainte de fiecare pornire a generatorului.

Intretinerea  periodica:  Anumite  elemente  trebuie  verificate  sau  piese  care  trebuie  inlocuite  la
intervale regulate de 50, 250, 500 sau 1000 de ore. Se recomanda intocmirea unui  jurnal de
functionarea in care sa se inregistreze informatii privind functionarea generatorului si numarul de
ore de functionare acumulate. Consultati tabelul de mai jos pentru realizarea verificarilor periodice
si a intretinerii.

Unele  elemente  necesita  unelte  speciale  sau  cunostinte  tehnice  avansate.  Acestea  trebuie
realizate de tehnicieni calificati si autorizati. De asemenea, contactati distribuitorul autorizat pentru
mai multe informatii tehnice.

In cazul in care generatorul functioneaza frecvent la temperaturi mai mici de -18ºC sau mai mari
de 38ºC, sau motorul este expus conditiilor de praf si  opriri  frecvente, intervalul  de intretinere
trebuie micsorat. Aceste aspecte sunt importante pentru ulei si filtrele acestuia, precum si pentru
filtrul de aer.

Intervalul pentru intretinerea periodica poate fi inaintea timpului de lucru sau poate fi amanat in
functie de utilizarea generatorului, situatia consumatorilor, calitatea combustibilului si uleiului sau
alte conditii.

Semnificatia simbolurilor din tabelul de mai jos:   Ο: verificare;   ◊: inlocuire;   ●: contactati service-ul autorizat

Sistem Elemente de verificat Zilnic 50 ore 250h 500h 1000h Daca este
necesar

Ulei Verificati, adaugati ulei curat Ο

Scurgeri de ulei Ο

Inlocuirea uleiului ◊ (prima
folosire)

◊

Inlocuirea filtrului de ulei

C
o

m
b

u
st

ib
il Verificati nivel combustibil si alimentati Ο

Scurgeri de combustibil Ο

Inlocuirea separatorului apa-
combustibil

Ο (drenare
apa)

 ◊
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Drenare apa si curatarea rezervorului 
de combustibil

Ο

Inlocuirea filtrului de combustibil ◊

Lichid de 
racire

Verificati si adaugati lichid de racire Ο

Verificare curea ventilator, reglare 
tensiune curea

Ο

Curatarea radiatorului Ο

Inlocuire lichid de racire ◊

Furtun de
cauciuc

Verificati conexiunile si furtunurile Ο ◊

Inlocuire furtun combustibil si furtun de 
la lichidul de racire

◊

Sistem de
admisie

Verificati si curatati filtrul de aer Ο Ο ◊

Inlocuire filtru de aer ◊

Sistem de
evacuare

Verificati conexiunile Ο

Verificati culoarea gazelor evacuate Ο

Generator Verificati cauciucul pentru absorbtie 
vibratii

Ο ◊

Verificare materiale de amortizare Ο ◊

Piese 
electrice

Verificati instrumentele, alarmele si led-
urile de avertizare

Ο

Verificare acumulator si incarcarea 
acestuia

Ο ◊

Verificare impamantarea generatorului Ο

Sistem de
control

Functionare regulator Ο

Reglare ralanti ●

Chiulasa Reglarea jocului supapelor de admisie 
si evacuare

● (prima
utilizare)

●

Uzura inelului de etansare de la 
admisie si evacuare

●

Injector si
pompa de
injectie

Verificarea si reglarea presiunii de 
injectie

●

Verificarea si reglarea distributiei 
injectiei de combustibil

●

Intretinerea injectorului si a pompei de 
injectie a combustibilului

●

Alternator Verificati daca releul de protectie este 
ok sau nu

Ο

Masurarea rezistentei de izolatie Ο

Verificati conexiunea circuitului si borna
de conectare

Ο

In tabelul de mai sus sunt enumerate doar elementele principale pentru motor. Consultati si manualul de
utilizare al motorului pentru informatii mai detaliate.
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7.2. Intervale de intretinere
(1) Primele 50 de ore de functionare
➢ Inlocuirea uleiului
➢ Inlocuirea filtrului de ulei
➢ Verificarea tensiunii curelei ventilatorului
➢ Drenarea apei de la separatorul apa-ulei

(2) Dupa 250 de ore de functionare
➢ Inlocuirea uleiului
➢ Inlocuirea filtrului de ulei
➢ Curatarea filtrului de aer
➢ Testarea rezistentei izolatiei generatorului (lunar)

(3) Dupa 500 de ore de functionare
➢ Inlocuirea filtrului de aer
➢ Inlocuirea filtrului de combustibil
➢ Curatarea radiatorului
➢ Verificarea instalatiei electrice si a bornelor
➢ Curatarea interna a rezervorului de combustibil
➢ Realizarea tuturor elementelor specificate la intretinerea dupa 250 de ore de functionare

(4) Dupa 1000 de ore de functionare
➢ Drenarea radiatorului si alimentarea cu lichid de racire nou
➢ Reglarea presiunii de injectie a combustibilului
➢ Verificarea amortizoarelor de vibratii
➢ Verificarea furtunurilor
➢ Verificarea materialelor pentru izolatia fonica
➢ Realizarea elementelor specificate la intretinerea de la 250 de ore si de la 500 de ore.

Pentru informatii suplimentare, consultati manualul de utilizare al motorului.

7.2.1. Verificarea dupa primele 50 de ore de functionare
(1) Inlocuirea uleiului de motor

Inlocuiti  pentru  prima  data  dupa  50  de  ore,  iar  apoi  va  fi
inlocuit la fiecare 250 de ore.

a) Scoateti busonul de golire de la motor pentru a drena
uleiul  intr-un  recipient  adecvat.  Lasati  motorul  sa
functioneze  timp  de  3-5  minute  pentru  a  se  incalzi,
dupa care drenarea va fi mult mai usoara. 

b) Indepartati busonul pentru drenare.
c) Schimbati filtrul de ulei. A se vedea punctul (2) de mai

jos. Reinstalati busonul pentru drenare.
d) Scoateti joja de ulei de la orificiul de umplere si alimentati cu uleiul recomandat pana la

limita superioara (H) de pe joja.
e) Dupa alimentarea motorului  cu ulei,  porniti  generatorul  si  lasati-l  sa functioneze cateva

minute. Opriti generatorul si verificati din nou nivelul uleiului pentru a va asigura ca acesta
este este intre limita superioara (H) si cea inferioara (L).
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(2) Inlocuirea filtrului de ulei 
Primul interval de inlocuire al uleiului este la 50 de ore, iar de la a
doua  inlocuire,  intervalul  se  extinde  la  250  de  ore.  Reduceti
intervalul de inlocuire daca generatorul este utilizat intr-o zona cu
mult praf. 

a) Folositi cheia, utilizata exclusiv pentru filtru, pentru a scoate
filtrul de ulei. Va rugam sa curatati suprafata de instalare a
filtrului.

b) Aplicati  un strat subtire de ulei  pe garnitura de etansare a
noului  filtru.  Cand  instalati  noul  filtru,  insurubati  mai  intai
manual,  dupa  care  strangeti  cu  cheia  exclusiva  la
aproximativ 3/4 - 1.

c) Dupa  inlocuirea  filtrului,  porniti  motorul  si  lasati-l  sa
functioneze cateva minute inainte de a-l  opri.  Dupa aceea
verificati din nou daca nivelul uleiului este intre limita H si limita L.

(3) Verificati tensiunea curelei ventilatorului
Functionarea defectuoasa a ventilatorului, a pompei de racire si a alternatorului datorita lipsei de
tensionare a curelei, poate cauza supraincalzirea motorului sau incarcarea incorecta.  Pe de alta
parte, o tensionare mare a curelei va deteriora pompa de racire sau alternatorul generatorului.
Ajustati tensionarea curelei dupa cum urmeaza:

a) Deschideti usa laterala de acces. Verificati tensionarea curelei, apasand mijlocul curelei cu
degetul pentru a verifica flexibilitatea acesteia.

b) Slabiti suruburile de ancorare ale alternatorului pentru a regla tensiunea. Dupa care trageti
pana ce flexibilitatea curelei este intre 10-15mm sau tensiunea este 98.1N (10kgf).

c) Strangeti suruburile de ancorare ale alternatorului si verificati din nou tensiunea.
d) Aveti grija sa protejati cureaua de substante straine, precum uleiul. In caz contrar, cureaua

poate aluneca sau are tendinta de largire. 
e) Inlocuiti imediat cureaua deteriorata.

Curea ventilator

Tensiune 98.1N (40kgf)

Curbura 10~15mm
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(4) Drenarea apei de la separatorul apa-combustibil
Apa  amestecata  in  motorina  va  duce  la  scaderea
performantei  generatorului.  Separatorul  apa-
combustibil  poate  separa  apa  din  motorina.  Se
recomanda ca utilizatorul sa dreneze periodic apa.

a) Deschideti  usa de acces. Verificati  daca exista
praf, murdarie si depuneri la separator. Curatati
sau Inlocuiti-l, daca este necesar.

b) Asezati un recipient langa orificiul de drenare al
separatorului apa-combustibil.

c) Rotiti  surubul  pentru  drenaj  in  directia  sagetii
pana incepe apa sa curga.

d) Drenati  toata  cantitatea  de  apa,  dupa  care
insurubati la loc surubul pentru drenaj.

7.2.2. Verificarile realizate la fiecare 250 de ore
(1) Inlocuirea uleiului la fiecare 250 de ore.

(2) Inlocuirea filtrului de ulei de la motor la fiecare 250 de ore

(3) Curatarea filtrului de aer
a) Desfaceti filtrul de aer si curatati-l prin suflarea cu aer

comprimat uscat si curat.
b) Verificati daca filtrul de aer este deteriorat. Inlocuiti cu

un nou filtru, daca este necesar.
c) Curatati carcasa filtrului de aer.
d) Instalati filtrul de aer.

(4) Masurati rezistenta de izolatie

PERICOL: Socuri electrice
• Verificati rezistenta de izolatie dupa oprirea motorului.
• Inainte de masurarea rezistentei  izolatiei,  trebuie sa deconectati  cablul  de conectare al

AVR-ului si panoului de control, in caz contrar acestea se pot defecta permanent.

Masurati lunar rezistenta de izolatie cu un megohmmetru de 500V. Verificati daca rezultatul este
peste 1MΩ.

Metode de masurare:
Demontati cablul trifazat de la priza trifazata si setati intrerupatorul
principal  in  pozitia  ON. Masurati  rezistenta izolatiei  intre borna de
iesire si carcasa generatorului.

Este  posibil  sa  existe  pierderi  de  electricitate  sau  incendiu  daca
rezistenta izolatiei este mai mica de 1MΩ. Curatati si stergeti borna
de iesire,  intrerupatorul  si  cablul.  Contactati  distribuitorul  autorizat
pentru orice nelamurire.

(5) Verificati raporturile acumulatorului
Cand motorul nu poate fi pornit, se poate datora scurgerilor de la acumulator sau nivelului redus
de electrolit. De aceea trebuie masurata proportia electrolitului acumulatorului. (Pentru mai multe
informatii, va rugam sa cititi 5.4.2. Verificarea acumulatorului).
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7.2.3. Verificarile realizate la fiecare 500 de ore
(Trebuie realizate si verificarile de la 250 de ore.)

(1) Inlocuirea filtrului de combustibil
a) Folositi  cheia speciala de filtre pentru a desuruba si  scoate

filtrul de combustibil. Scoateti garnitura filtrului.
b) Curatati componentele filtrului si instalati-l dupa ce aplicati un

strat subtire de ulei pe noua garnitura.
Pentru a evita strangerea excesiva a filtrului de combustibil, mai intai
insurubati manual filtrul, dupa care folositi cheia speciala si strangeti
2/3.

c) Eliminati  aerul  din  conducta de combustibil,  dupa inlocuirea
filtrului.

(Pentru  mai  multe  informatii,  va  rugam sa  consultati  manualul  de
utilizare si intretinere al motorului diesel.)

(2) Curatati radiatorul.
Curatati radiatorul cu abur sau aer comprimat.

ATENTIE: Cand folositi aerul comprimat pentru a curata, pentru a
evita deteriorarea ventilatorului sau conductei, tineti spray-ul cu aer la
o distanta de minim 1.5 m fata de radiator. De asemenea, desfaceti
ventilatorul  electric,  pentru a evita  contactul  cu aburul  sau apa de
inalta presiune.

(3) Verificati circuitul electric al bornelor si circuitul conectorului.
Verificati  daca  exista  rugina,  eroziune,  arsuri  sau  alte  daune  la  borne  sau  circuite.  Inlocuiti
cablurile si bornele deteriorate.

(4) Curatare rezervorul de combustibil intern
a) Inainte  de  curatare,  lasati  generatorul  sa  functioneze  pentru  a  consuma  cat  mai  mult

combustibil posibil.
b) Deschideti capacul rezervorului si drenati combustibilul. Curatati toate impuritatile si apa din

rezervor.
c) Drenati combustibilul uzat intr-un recipient corespunzator si eliminati-l conform legislatiei in

vigoare.
d) Asigurati-va ca rezervorul de combustibil este curat inainte de a adauga combustibil nou.

Inchideti bine capacul rezervorului.

7.2.4 Verificari efectuate la 1000 de ore
(Trebuie realizate si verificarile de la 250 si 500 de ore.)

(1) Inlocuirea lichidului de racire
Se  recomanda  inlocuirea  lichidului  de  racire  o  data  pe  an,  indiferent  de  numarul  de  ore  de
functionare. Performantele lichidului de racire se vor reduce datorita poluarii cu rugina si murdarie.
Chiar  daca  este  adaugat  antigelul,  lichidul  de  racire  trebuie  inlocuit  si  datorita  imbatranirii
aditivului.

ATENTIE
Nu deschideti capacul radiatorul pentru a drena lichidul imediat dupa oprirea motorului
pentru a evita arsurile cauzate de lichidul fierbinte pulverizat afara.

a) Deschideti usa de acces si desfaceti capacul de la radiator.
b) Scoateti busonul pentru drenarea lichidului de racire din partea inferioara a radiatorului si

drenati  lichidul  intr-un  recipient  corespunzator.  Eliminati  lichidul  uzat  conform legislatiei
privind protectia mediului.
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c) Dupa  drenarea  completa  a  lichidului,  reinstalati  capacul  portului,  carcasa  si  busonul
radiatorului.

d) Adaugati lichid de racire nou la radiator si la vasul de expansiune.

(2) Verificarea materialelor izolatoare (anti-vibratii)
Daca materialul  din  cauciuc  antisoc  este  deteriorat  sau distrus,  contactati  service-ul  autorizat
pentru a-l inlocui.

(3) Verificati furtunurile
Daca furtunurile sunt rupte, vulcanizate, uzate, contactati service-ul pentru a le inlocui.

(4) Verificati materialele amortizoare de zgomot
Daca acestea sunt uzate, va rugam sa contactati service-ul autorizat pentru a le inlocui.

(5) Verificare – reglare presiunea de injectie
Presiunea de injectie optima si  pulverizarea de calitate vor contribui  la cresterea performantei
motorului. Aceste verificari trebuie realizate doar de personalul calificat folosind uneltele speciale.

Contactati service-ul autorizat pentru informatii si recomandari.

(6) Verificare – reglare jocul supapelor de admisie si evacuare
Reglarea corespunzatoare a jocului supapei va creste performantele motorului. Aceste verificari
trebuie realizate doar de personalul calificat folosind uneltele speciale.

Contactati service-ul autorizat pentru informatii si recomandari.

8. PROBLEME TEHNICE

In cazul in care se remarca o anomalie in timpul functionarii, se opreste imediat generatorul pentru
verificari  si  raparatii.  Daca se  continua utilizarea generatorului  in  aceasta stare,  pot  avea loc
accidente grave. Determinati cauza problemei tehnice si reparati inainte de a reporni generatorul.

PERICOL Piesele mobile
Este foarte periculos sa atingeti piesele mobile ale generatorului. Nu atingeti piesele mobile pentru
a evita producerea de accidente.

• Intretinerea si service-ul generatorului se realizeaza doar dupa oprirea completa a genera-
torului, cu exeptia cazurilor specificate in manualul de service.

• Ventilatorul  electric  va continua sa se mai  roteasca o perioada dupa oprirea motorului.
Echipamentul trebuie sa fie oprit complet inainte de intretinere.

PERICOL Socuri electrice
• Atingerea  bornelor  de  iesire  si  a  instalatiei  electrice  poate  cauza  electrocutarea,  chiar

decesul.
• Setati  intrerupatorul  principal  in  pozitia  OFF  si  opriti  generatorul  inainte  de  realizarea

verificarilor si a intretinerii.

ATENTIE Piese fierbinti
Este foarte periculoasa atingerea pieselor fierbinti.

• Opriti generatorul inainte de verificari si service.
• Dupa oprirea motorului, multe din componentele generatorului vor ramane fierbinti pentru o

perioada. Asigurati-va ca echipamentul s-a racit complet inainte de realizarea activitatilor de
verificare si intretinere, pentru a preveni arsurile.
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ATENTIE Acumulator
• Acumulator poate produce gaze inflamabile. Aveti grija pentru a evita orice accident cauzat

de o explozie.

• Mai intai deconectati cablul de la borna negativa a acumulatorului inainte de service.

Probleme tehnice
Probleme tehnice Cauze Remedii

M
o

to
ru

l n
u

 p
o

rn
e

st
e

Electromotorul
nu  functioneaza
sau  viteza  este
prea mica

Acumulator descarcat Verificati electrolitul acumulatorului

Bornele acumulatorului slabite, 
deconectate sau ruginite

Curatati si instalati

Contact slab la impamantare Veriificati si refaceti impamantarea

Siguranta arsa Inlocuiti 

Electromotor defect Reparati sau inlocuiti 

Cabluri defecte Reparati 

Electromotorul
functioneaza
normal

Nivel scazut de combustibil Adaugati combustibil

Filtrul de combustibil este infundat Curatati sau inlocuiti filtrul de combustibil

Aer in instalatia de combustibil Scoateti aerul

Temperatura 
mediului 
ambiant este 
foarte scazuta

Combustibilul este inghetat
Utilizati un combustibil adecvat pentru 
temperatura din zona.

Exista apa inghetata in conducta de 
combustibil

Incalziti motorul si eliminati apa

Motorul se opreste 
automat sau turatia 
nu poate atinge 
valoarea nominala

Aer in conducta de combustibil Scoateti aerul

Filtrul de combustibil este infundat Curatati sau inlocuiti filtrul de combustibil

Compresie scazuta a motorului Reparati

Filtrul de aer infundat Curatati sau inlocuiti filtrului de aer

Presiune scazuta a 
uleiului

Nu este suficient ulei Adaugati ulei

Senzor ulei defect Inlocuiti comutatorul

Filtrul de ulei infundat Inlocuiti filtrul

Nivel de zgomot 
foarte mare

Conexiunile de la esapament sunt slabite Strangeti toate conexiunile

Zgomote anormale la motor Verificati manualul motorului

Rulmentul generatorului este rupt sau 
boltul alternatorului este slabit

Inlocuiti rulmentul sau strangeti boltul

Zgomote anormale la carcasa Reparati

Supraincalzire

Esapamentul este blocat Indepartati orice obstacol

Nivel scazut al lichidului de racire Verificati si adaugati, daca este necesar

Cureaua ventilatorului este slabita Verificati si reglati cureaua ventilatorului

Radiatorul este infundat Curatati radiatorul

Termostat defect Inlocuiti termostatul

Suprasarcina Reduceti numarul consumatorilor (sarcina)

Valoarea tensiunii nu 
este corecta sau nu 
este tensiune

AVR defect Contactati service-ul autorizat

Redresorul mobil este ars Inlocuiti sau contactati service-ul autorizat

Circuitul rotor este rupt Inlocuiti sau contactati service-ul autorizat

Defectiuni la motor Verificati si contactati service-ul autorizat

Generatorul nu AVR defect Contactati service-ul autorizat
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atinge valoarea 
tensiunii nominale

Redresorul mobil este ars Inlocuiti, contactati service-ul autorizat

Instalatia generatorului este arsa Verificati si inlocuiti, contactati service-ul autorizat

Turatia este prea mica Mariti viteza

Supratensiune AVR defect Contactati service-ul autorizat

Tensiunea scade 
brusc in momentul 
conectarii 
consumatorilor

Redresorul mobil este ars Contactati service-ul autorizat

AVR defect Contactati service-ul autorizat

Instalatia generatorului este arsa Verificati si inlocuiti, contactati service-ul autorizat

Dezechilibru la sarcina Echilibrarea sarcinii

Intrerupatorul nu 
functioneaza

Intrerupator defect Verificati si inlocuiti, contactati service-ul autorizat

Intrerupator de supracurent este defect Verificati si inlocuiti, contactati service-ul autorizat

Scurt circuit Verificati

9. DEPOZITAREA PE TERMEN LUNG

9.1. Masuri de siguranta pentru depozitare
Daca generatorul urmeaza sa fie depozitat pe termen lung, acesta trebuie asezat intr-un spatiu
uscat, lipsit de praf si foarte bine ventilat. Realizati depozitarea conform urmatoarelor instructiuni:

1) Drenati complet lichidul de racire.
a) Deschideti usa de acces si desfaceti capacul radiatorului.
b) Desfaceti busonul pentru drenarea lichidului de racire si drenati tot continutul din radiator

intr-un recipient corespunzator. (Este interzisa varsarea acestuia pe pamant)
c) Desfaceti surubul pentru drenaj al blocului motor si drenati lichidul de racire din motor.
d) Drenati lichidul de racire din vasul de expansiune.
e) Dupa drenarea completa, inchideti capacul radiatorului si reinstalati surubul pentru drenaj.

ATENTIE:  Lichidul  de racire trebuie drenat  complet.  In caz contrar, echipamentul  poate
suferi deteriorari cauzate de inghetarea si expansiunea lichidului de racire ramas in motor.

2) Lasati motorul sa functioneze timp de 3 minute, dupa care opriti-l. Cand motorul este putin
cald, drenati uleiul vechi si adaugati altul nou. In acest moment, schimbati si filtrul de ulei.
Eliminati uleiul uzat conform legislatiei privind protectia mediului.

3) Drenati tot combustibilul din rezervor si eliminati toate sedimentele. 
4) Aplicati un strat subtire de ulei la toate punctele de sprijin si conectare ale sistemului de

control turatie.
5) Curatati  impuritatile  si  petele  de  ulei  din  interiorul  si  exteriorul  echipamentului.  Curatati

exteriorul echipamentului.
6) Deconectati cablurile de la bornele acumulatorului, mai intai cel negativ (-), dupa care cel

pozitiv (+). Incarcati acumulatorul cu ajutorul unui redresor de baterie cel putin o data pe
luna.

7) Verificarea elementelor de la o inspectie periodica trebuie incheiata inainte de depozitare.
Daca exista o componenta a echipamentului care prezinta de probleme, va recomandam
sa realizati reparatiile necesare pentru a va asigura ca nu este nicio problema inainte de
urmatoarea utilizare.
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8) Acoperiti tot echipamentul cu o folie de plastic pentru a preveni patrunderea apei si prafului
in  interiorul  generatorului.  Utilizati  echipamente  de  protectie  suplimentare  pentru
depozitarea generatorului in aer liber.

Dupa depozitarea pe termen lung si inainte de utilizarea generatorului, va rugam sa realizati
procedura descrisa la 6.1. - Pregatiri inainte de pornire.

Va rugam sa consultati manualul de utilizare al motorului pentru verificarile specifice.

9.2. Stivuirea
ATENTIE

Asezati generatoarele in pozitia corecta, altfel acestea vor cadea si pot provoca un accident.

Respectati cu atentie instructiunile urmatoare:
1. Asigurati-va ca nu este deteriorata carcasa motorului, iar surubul de fundatie nu este slabit

sau lipsa.
2. Generatoarele trebuie asezate pe o suprafata plana si care sa suporte greutatea acestora.
3. Daca  asezati  un  generator  deasupra  altuia,  asigurati-va  ca

greutatea si dimensiunea celui de deasupra este mai mica decat a
celui de dedesubt.

4. Intre doua generatoare stivuite asezati suporti de lemn, precum in
figura. Asezati suportii exact ca in figura.

5. Nu  porniti  generatoarele  cand  sunt  stivuite.  Altfel  cele  asezate
deasupra vor cadea. 

10.SPECIFICATII TEHNICE

10.1. Puterea conditionata de ambient
Tabel cu coeficientul modificat al puterii conditionate de ambient
Conditii pentru puterea de iesire nominala a generatorului:
Altitudine: ≤1000m               Temperatura ambiantei: 50C ~ 250C            Umiditatea relativa:30%
Daca generatorul este utilizat in alte conditii de mediu decat cele de testare, va rugam sa realizati
ajustarile necesare pentru aceste diferente. Va rugam sa consultati urmatorul tabel:

Coeficientul modificat al ambientului: C         (Umiditatea relativa: 30%)
Altitudine (m) Temperatura ambiantei (0C)

25 30 35 40 45
1000 1 0.97 0.94 0.91 0.87
2000 0.87 0.84 0.81 0.78 0.74
3000 0.73 0.7 0.67 0.64 0.60
4000 0.60 0.57 0.54 0.51 0.47

Nota: (1) Cand umiditatea relativa este 60%, coeficientul modificat este C-0.01
               Cand umiditatea relativa este 80%, coeficientul modificat este C-0.02
               Cand umiditatea relativa este 90%, coeficientul modificat este C-0.03
               Cand umiditatea relativa este 100%, coeficientul modificat este C-0.04

(2) La o altitudine de peste 4000m, puterea de iesire va scadea cu 4% la fiecare 300m crestere
in altitudine.

(3) Cand temperatura ambientala este peste 250C, puterea de iesire se va reduce cu 3% la
fiecare crestere de 50C a temperaturii ambientale. Atunci cand temperatura ambientala este
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mai mare de 400C, puterea de iesire se va reduce cu 4% la fiecare crestere de 50C a
temperaturii ambientale.

(4) Cand temperatura ambientala este sub 50C, puterea de iesire se va reduce cu 3% la fiecare
scadere  de  50C  a  temperaturii  ambientale.  Se  recomanda  echiparea  generatorului  cu
dispozitive  suplimentare  pentru  temperaturi  reduse,  cum  ar  fi  aeroterma,  boiler  apa,
preincalzire combustibil, incalzire ulei si acumulator pentru temperaturi reduse.

Exemplu:
In momentul in care puterea nominala a generatorului este PN=20KW, altitudinea este 2000m,
temperatura este 400C, umiditatea relativa este 80%, puterea nominala a generatorului este:

P=PN*(C-0.02)=20*(0.78-0.02)=15.2KW

10.2. Specificatii tehnice
(1) Generator monofazat

Model KDE 25SS KDE 30SS KDE 35SS

G
e

n
e

ra
to

r

Frecventa nominala Hz 50 50 50

Putere in regim continuu
KVA 18.5 23 30

kW 18.5 23 30

Putere in regim interventie
KVA 20 25 33

kW 20 25 33

Tensiune nominala V 115/230 115/230 115/230

Curent nominal A 161/80.4 200/100 261/130.4

Turatie nominala r/min 1500 1500 1500

A
lt

e
rn

a
to

r 

Producator KIPOR KIPOR KIPOR

Model KF30 KF30 KF35

Numar poli 4 4 4

Tip excitatie Fara perii, auto – excitatie si tensiune constanta (cu AVR)

Factor de putere cosΦ 1.0 1.0 1.0

Grad izolatie H H H

M
o

to
r 

Producator KIPOR KIPOR KIPOR

Model motor KM493G KM493ZG KD4105G

Structura
4 cilindri, 4-timpi, racire cu

lichid, injectie directa
4 cilindri, 4-timpi, racire cu

lichid, injectie directa,
incarcare rapida

4 cilindri, 4-timpi, racire cu
lichid, injectie directa

Alezaj x Cursa mm 93 x 102 93 x 102 105 x 125

Capacitate cilindrica L 2.771 2.771 4.33

Raport compresie 18.2:1 18.2:1 17.5:1

Putere nominala kW 23.2 28.5 40.2

Capacitate lichid 
de racire

Motor 
L

3.9 3.9 6.1

Radiator 8 8 10.4

Sistem de ungere Improscare cu presiune

Tip ulei SAE 15W-40, 10W-30

Capacitate baie de ulei L 8.5 8.5 11

Sistem de pornire Pornire electrica 12V Pornire electrica 12V Pornire electrica 24V

Capacitate electromotor V-kW 12V       2.8kW 12V       2.8kW 24V       3.7kW

Capacitatea alternator incarcare V – A 14V       20A 14V       20A 28V       35A

Capacitate acumulator x numar V – Ah 12V     80Ah x 1 12V     80Ah x 1 12V     80Ah x 2

Consum combustibil g/kW*h 245 240 255

Tip combustibil Motorina: 0-10-35 (vara) -10 (iarna) -35 (inghet)
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G
e

n
e

ra
to

r

Tip panou Panou de control inteligent

Iesire
Priza 2 prize monofazate 2 prize monofazate 2 prize monofazate

Cutie borne Da Da Da

Nivel zgomot (7m) dB(A) 51 51 53

Nivel putere acustica garantat dB(A) 95 95 95

Capacitate rezervor combustibil L 95 95 95

Dimensiuni mm 1900x950x1200 1900x950x1200 2250x950x1300

Greutate neta kg 960 985 1220

(2) Generatoare trifazate
Model KDE 30SS3 KDE 35SS3

G
e

n
e

ra
to

r

Frecventa nominala Hz 50 50

Putere in regim continuu
KVA 24 28

kW 19.2 22.4

Putere in regim interventie
KVA 26 31

kW 20.8 24.8

Tensiune nominala V 400/230 400/230

Curent nominal A 34.6 40.4

Turatie nominala r/min 1500 1500

A
lt

e
rn

a
to

r 

Producator KIPOR KIPOR

Model alternator KFS35 KFS35

Numar poli 4 4

Tip excitatie Fara perii, auto – excitatie si tensiune constanta (cu AVR)

Factor de putere cosΦ 0.8 (lag) 0.8

Grad izolatie H H

M
o

to
r 

Producator KIPOR KIPOR

Model motor KM493G KM493ZG

Structura 4 cilindri, 4-timpi, racire cu lichid, injectie
directa

4 cilindri, 4-timpi, racire cu lichid, injectie
directa, incarcare rapida

Alezaj x Cursa mm 93 x 102 93 x 102

Capacitate cilindrica L 2.771 2.771

Raport compresie 18.2:1 18.2:1

Putere nominala kW 23.2 28.5

Capacitate lichid 
de racire

Motor 
L

3.9 3.9

Radiator 8 8

Sistem de ungere Improscare cu presiune

Tip ulei SAE 15W-40, 10W-30

Capacitate baie de ulei L 8.5 8.5

Sistem de pornire Pornire electrica 12V Pornire electrica 12V

Capacitate electromotor V-kW 12V       2.8kW 12V       2.8kW

Capacitatea alternator incarcare V – A 14V       20A 14V       20A

Capacitate acumulator x numar V – Ah 12V     80Ah x 1 12V     80Ah x 1

Consum combustibil g/kW*h 245 240

Tip combustibil Motorina: 0-10-35 (vara) -10 (iarna) -35 (inghet)

G
e

n
e

ra
to

r Tip panou Panou de control inteligent

Iesire
Prize 2 prize monofazate 2 prize monofazate

Cutie borne da da

Nivel zgomot (1m) dB(A) 51 51
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Nivel putere acustica garantat dB(A) 95 90

Capacitate rezervor combustibil L 95 95

Dimensiuni mm 1900x950x1200 1900x950x1200

Greutate neta kg 960 985

Model KDE 45SS3 KDE 60SS3

G
e

n
e

ra
to

r

Frecventa nominala Hz 50 50

Putere in regim continuu
KVA 37 50

kW 29.6 40

Putere in regim interventie
KVA 40 54

kW 32 43.2

Tensiune nominala V 400/230 400/230

Curent nominal A 53.4 72.2

Turatie nominala r/min 1500 1500

A
lt

e
rn

a
to

r 

Producator KIPOR KIPOR

Model alternator KFS45 KFS50

Numar poli 4 4

Tip excitatie Fara perii, auto – excitatie si tensiune constanta (cu AVR)

Factor de putere cosΦ 0.8 (lag) 0.8

Grad izolatie H H

M
o

to
r 

Producator KIPOR KIPOR

Model motor KD4105G KD4105ZG

Structura 4 cilindri, 4-timpi, racire cu lichid, injectie
directa

4 cilindri, 4-timpi, racire cu lichid, injectie
directa, incarcare rapida

Alezaj x Cursa mm 105 x 125 105 x 125

Capacitate cilindrica L 4.33 4.33

Raport compresie 17.5:1 17.5:1

Putere nominala kW 40.2 49

Capacitate lichid 
de racire

Motor 
L

6.1 6.1

Radiator 10.4 10.4

Sistem de ungere Improscare cu presiune

Tip ulei SAE 15W-40, 10W-30

Capacitate baie de ulei L 11 11

Sistem de pornire Pornire electrica 24V Pornire electrica 24V

Capacitate electromotor V-kW 24V       3.7kW 24V       3.7kW

Capacitatea alternator incarcare V – A 28V       35A 28V       35A

Capacitate acumulator x numar V – Ah 12V     80Ah x 2 12V     80Ah x 2

Consum combustibil g/kW*h 255 250

Tip combustibil Motorina: 0-10-35 (vara) -10 (iarna) -35 (inghet)

G
e

n
e

ra
to

r

Tip panou Panou de control inteligent

Iesire
Prize 2 prize monofazate 2 prize monofazate

Cutie borne da da

Nivel zgomot (1m) dB(A) 53 54

Nivel putere acustica garantat dB(A) 94 95

Capacitate rezervor combustibil L 95 95

Dimensiuni mm 2250x950x1300 2250x950x1300

Greutate neta kg 1270 1310
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Model KDE 75SS3 KDE 100SS3

G
e

n
e

ra
to

r

Frecventa nominala Hz 50 50

Putere in regim continuu
KVA 62 80

kW 49.6 64

Putere in regim interventie
KVA 66 85

kW 52.8 68

Tensiune nominala V 400/230 400/230

Curent nominal A 89.5 115

Turatie nominala r/min 1500 1500

A
lt

e
rn

a
to

r 

Producator KIPOR KIPOR

Model alternator KFS70 KFS80

Numar poli 4 4

Tip excitatie Fara perii, auto – excitatie si tensiune constanta (cu AVR)

Factor de putere cosΦ 0.8 (lag) 0.8

Grad izolatie H H

M
o

to
r 

Producator KIPOR KIPOR

Model motor KD6105G KD6105ZG

Structura 6 cilindri, 4-timpi, racire cu lichid, injectie
directa

6 cilindri, 4-timpi, racire cu lichid, injectie
directa, incarcare rapida

Alezaj x Cursa mm 105 x 125 105 x 125

Capacitate cilindrica L 6.494 6.494

Raport compresie 17.5:1 17.5:1

Putere nominala kW 59 72

Capacitate lichid 
de racire

Motor 
L

11.8 11.8

Radiator 12 12

Sistem de ungere Improscare cu presiune

Tip ulei SAE 15W-40, 10W-30

Capacitate baie de ulei L 18.5 18.5

Sistem de pornire Pornire electrica 24V Pornire electrica 24V

Capacitate electromotor V-kW 24V       4.5kW 24V       4.5kW

Capacitatea alternator incarcare V – A 28V       35A 28V       35A

Capacitate acumulator x numar V – Ah 12V     120Ah x 2 12V     120Ah x 2

Consum combustibil g/kW*h 260 255

Tip combustibil Motorina: 0-10-35 (vara) -10 (iarna) -35 (inghet)

G
e

n
e

ra
to

r

Tip panou Panou de control inteligent

Iesire
Prize 2 prize monofazate 2 prize monofazate

Cutie borne da da

Nivel zgomot (1m) dB(A) 55 55

Nivel putere acustica garantat dB(A) 95 95

Capacitate rezervor combustibil L 110 110

Dimensiuni mm 2700x1140x1500 2700x1140x1500

Greutate neta kg 1650 1680
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Model KDE 40ST3

G
e

n
e

ra
to

r

Frecventa nominala Hz 50

Putere in regim continuu
KVA 38

kW 30.4

Putere in regim interventie
KVA 40

kW 32

Tensiune nominala V 400/230

Curent nominal A 54.8

Turatie nominala r/min 3000

A
lt

e
rn

a
to

r 

Producator KIPOR

Model alternator KFS38-2P

Numar poli 2

Tip excitatie Fara perii, auto – excitatie si tensiune constanta (cu AVR)

Factor de putere cosΦ 0.8 (lag)

Grad izolatie H

M
o

to
r 

Producator KIPOR

Model motor KM493G

Structura 4 cilindri, 4-timpi, racire cu lichid, injectie directa

Alezaj x Cursa mm 93 x 102

Capacitate cilindrica L 2.771

Raport compresie 18.2:1

Putere nominala kW 40

Capacitate lichid de racire
Motor 

L
3.9

Radiator 8

Sistem de ungere Improscare cu presiune

Tip ulei SAE 15W-40, 10W-30

Capacitate baie de ulei L 8.5

Sistem de pornire Pornire electrica 12V

Capacitate electromotor V-kW 12V       2.8kW

Capacitatea alternator incarcare V – A 14V      20A

Capacitate acumulator x numar V – Ah 12V     80Ah

Consum combustibil g/kW*h 272

Tip combustibil Motorina: 0-10-35 (vara) -10 (iarna) -35 (inghet)

G
e

n
e

ra
to

r

Tip panou Panou de control inteligent

Iesire
Prize 2 prize monofazate

Cutie borne da

Nivel zgomot (7m) dB(A) 68

Capacitate rezervor combustibil L 110

Dimensiuni mm 1900x950x1200

Greutate neta kg 985
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10.3. Diagrame electrice
(1) KDE 25SS, KDE 30SS, KDE 35SS – diagrama electrica monofazat
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(2) KDE 25SS, KDE 30SS, KDE 35SS – diagrama electrica pentru tensiune duala

Cod: KG16; Ver. 1/Rev. 7; Data: 21.01.2016; Traducere a instructiunilor originale                                                    45



(3) KDE30SS3, KDE35SS3, KDE40ST3, KDE45SS3, KDE60SS3, KDE75SS3, KDE100SS3 – 
diagrama electrica trifazat
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11. GARANTIE

La  solicitarea  acordarii  garantiei,  utilizatorul  este  obligat  sa  prezinte  echipamentul  insotit  de
certificatul de garantie, factura de achizitie si prezentarea detaliata a defectului constatat.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:
• Produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre

persoane fizice si de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice, dar nu mai
mult de 1000 de ore de functionare in cazul generatoarelor cu o putere de 10kVA sau mai
mult sau 500 de ore in cazul generatoarelor cu o putere mai mica de 10kVA.

Prevederile certificatului de garantie nu se extind asupra:
• consumabilelor - componentele uzate in urma unei exploatari normale, in concordanta cu

instructiunile de folosire (ex: bujii,  sfoara demaror, clicheti,  role  demaror, filtru  aer, filtru
combustibil,  filtru  ulei,  conducte  de  alimentare,  cabluri  de  alimentare,  perii  colectoare,
mandrine, semeringuri, garnituri, roti de transport, etc.) ;

• defectelor  vizibile  de  genul  zgarieturilor,  fisurilor,  sparturilor,  rupturilor,  care  nu  au  fost
semnalate la momentul achizitionarii;

• defectelor cauzate de suprasolicitare, de o utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele
prevazute in manualul de utilizare al produsului, de intretinere defectuoasa sau de pastrare
in conditii neadecvate;

• echipamentelor  la  care  au  fost  aduse  modificari  de  care  beneficiar,  fara  acordul
producatorului;

• echipamentelor instalate si/sau exploatate necorespunzator (de catre personal neautorizat,
in  spatii  neprotejate  de  intemperii,  fara  priza  de  aer  proaspat,  fara  evacuare
corespunzatoare).

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate de service-urile autorizate
KIPOR. 

Producatorul nu raspunde pentru daunele provocate echipamentului de catre fenomenele naturale
(trasnet, inundatie, cutremur), incendii, accidente, neglijenta in exploatare sau deteriorari cauzate
de o manipulare defectuoasa.
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