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PREFATA

Va multumim pentru achizitionarea pompei de apa KIPOR.

Acest  manual  contine  informatii  privind  utilizarea  si  intretinerea  pompelor  de  apa  KDP20(E),
KDP30(E), KDP40(E). 

Informatiile din acest manual se bazeaza pe cele mai recente date ale produselor disponibile in
momentul printarii.

Ne rezervam dreptul de a face modificari in orice moment, fara notificarea prealabila si fara nicio
obligatie.

Aceasta publicatie nu poate fi reprodusa fara o aprobare scrisa.

Acest manual  trebuie considerat  o parte a pompei si  trebuie sa ramana in permanenta langa
aceasta.

Acordati o atentie sporita urmatoarelor informatii:
AVERTISMENT

AVERTISMENT

ATENTIE

Nota:

AVERTISMENT

Imposibilitatea de a respecta instructiunile, poate produce accidentari
grave, moartea sau deteriorarea echipamentului!
Cititi toate etichetele si manualul de utilizare inainte de operarea acestor
pompe.
Utilizati  echipamentul  doar  in  zone  foarte  bine  ventilate.  Gazele
evacuate contin monoxid de carbon, care poate fi mortal. Intotdeauna
opriti  motorul inainte de realimentare. Asteptati  5 minute inainte de a
reporni.
Verificati  daca  este  combustibil  varsat  sau  scurgeri.  Curatati  si/sau
reparati inainte de utilizare.
Pastrati  toate  sursele  de  aprindere  departe  de  rezervorul  de
combustibil.

Indica o mare posibilitate de ranire grava a personalului sau moarte,
daca instructiunile de folosire nu sunt respectate.

Indica  posibilitatea  de  ranire  a  personalului  sau  de  avariere  a
echipamentului, daca instructiunile de folosire nu sunt respectate.

Ofera informatii utile.
In cazul in care sunt probleme sau aveti nelamuriri in ceea ce priveste
produsul, consultati furnizorul autorizat.

Pompele  de  apa  ofera  cele  mai  bune  rezultate,  daca  sunt  utilizate
conform instructiunilor. Cititi  manualul de utilizare inainte de operarea
acestora. Imposibilitatea de a face acest lucru poate duce la vatamare
corporala si deteriorarea echipamentului.

Ilustratia poate varia in functie de model.
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1. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Pentru a asigura exploatarea echipamentului in conditii de siguranta:
AVERTISMENT 

       Pompele  KIPOR sunt  proiectate  pentru  a  fi  folosite  in  conditii  sigure  daca sunt
respectate instructiunile de utilizare.
Cititi  si  intelegeti  manualul  utilizatorului  inainte  de  folosirea  generatorului.  Altfel,

poate rezulta ranirea personalului sau avarierea produsului.

AVERTISMENT
                      Teava de esapament devine foarte fierbinte pe toata durata lucrului cu pompa si va
ramane astfel  o  vreme,  dupa oprirea  motorului.  Lasati  motorul  sa se  raceasca,
inainte de a depozita pompa de apa.
Sistemul  de  evacuare  se  va  infierbanta  in  timpul  utilizarii  echipamentului  si  va

ramane astfel o perioada de timp dupa oprirea motorului. Pentru a preveni arsurile , respectati
avertismentele atasate pompei.

• Intotdeauna inspectati motorul inainte de a-l porni.  Astfel  puteti  preveni un accident sau
avarierea echipamentului.

• Pentru siguranta niciodata nu pompati lichide inflamabile sau corozive cum ar fi benzina
sau acid. De asemenea, pompa se va coroda si de la apa sarata, solutii chimice sau lichide
caustice, cum ar fi uleiul uzat, vinul sau laptele.

• Plasati pompa pe o suprafata sigura, pentru a nu se rasturna.
• Pentru a preveni  pericolele de incendiu si  pentru a exista o ventilatie corespunzatoare,

plasati pompa la o distanta de cel putin 1 metru de cladire sau alte echipamente. Nu lasati
obiecte inflamabile in aproprierea pompei.

• Tineti  la distanta de zona de functionare a pompei copiii  si  animalele,  pentru a reduce
posibilitatea de producerii de accidente.

• Trebuie sa stiti  cum puteti  opri  pompa, in caz de urgenta, si  functiile tuturor butoanelor
pompei  de apa.  Nu permiteti  lucrul  cu pompa de apa persoanelor  neautorizate,  fara a
cunoaste instructiunile de folosire.

AVERTISMENT
Pentru a asigura o exploatare in conditii de siguranta:

• Motorina este foarte inflamabila si explosiva in anumite conditii. Realimentati rezervorul intr-
un loc bine ventilat si cu motorul oprit. Este interzis sa fumati, sa permiteti prezenta focului
in zona de alimentare cu combustibil sau in spatiul de depozitare. Nu umpleti rezervorul
peste limita normala. Dupa ce ati completat cu combustibil asigurati-va ca ati inchis bine
capacul rezervorului.

• Aveti  grija sa nu varsati  combustibil  cand umpleti  rezervorul.  Lichidul varsat sau vaporii
acestuia pot lua foc. Stergeti imediat combustibilul varsat, daca exista, inainte de pornirea
pompei de apa. 

• Nu utilizati pompa in spatii inchise sau ventilate necorespunzator. Noxele combustibilului
contin  monoxid  de  carbon.  Aceste  gaze  sunt  toxice  si  pot  produce  inconstienta  chiar
moartea. 

Purtati echipamentul de protectie adecvat. Intotdeauna folositi casti de protectie impotriva
zgomotului.

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
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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.

2. LOCALIZAREA ETICHETELOR DE SIGURANTA

Aceste  etichete  va  previn  de  eventualele  pericole  care  pot  provoca  ranirea  grava.  Cititi  si
respectati etichetele, precum si avertismentele si instructiunile descrise in acest manual. 

Daca etichetele se deterioreaza sau sunt greu de citit, contactati distribuitorul Kipor pentru a le
inlocui. 

Localizarea placutelor de identificare
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3. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR
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4. VERIFICARI PRE-OPERARE

1. Instalati racordul de furtun.
Verificati garnitura, dupa care conectati furtunul in portul pompei.

2. Conectati furtunul de aspiratie.
Puteti  folosi  furtunuri,  racorduri  de  furtun  si
legaturi  pentru  acestea  existente  pe  piata.
Furtunul  de aspiratie trebuie sa fie consolidat,
fara  indoituri.  Lungimea  acestui  furtun  nu
trebuie  sa  fie  mai  mare  decat  este  necesar,
deoarece performanta pompei este redusa daca
pompa este prea departe de nivelul apei. Durata
de  autoamorsare  este,  de  asemenea,  propor-
tionala cu lungimea furtunului.  Filtrul  cumparat
odata  cu  pompa  trebuie  atasat  la  capatul
furtunului de aspiratie cu un colier, precum este
ilustrat in figura.

ATENTIE:  Intotdeauna instalati filtrul la capatul furtunului de aspiratie cu un colier inainte
de pompare. Acesta retine molozul care poate strica pompa.

3. Conectati furtunul de evacuare.
Puteti folosi furtunuri, racorduri de furtun si legaturile acestora disponibile pe piata. Un furtun scurt,
cu un diametru mare este cel mai eficient. Diametrul furtunului – mare sau mic – influenteaza
frictiunea fluidului si randamentul pompei.

NOTA: Strangeti bine colierul furtunului, pentru a evita deconectarea la presiune inalta.
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4. Verificati nivelul uleiului
Verificati  nivelul  uleiului  si  completati  pana la partea superioara a busonului  de umplere, daca
pompa a fost folosita mai mult de 10 ore continuu.

ATENTIE
• Uleiul este un element important cu afecteaza performanta si durata de viata a motorului.

Nu este recomandat sa utilizati uleiuri fara detergenti sau vegetale.
• Verificarea nivelului uleiului se face pe o suprafata plana si cu motorul oprit.

Folositi un ulei pentru motor in 4 timpi sau echivalentul acestuia, care sa respecte cerintele de
calitate.  In general,  SAE 10W-40 este uleiul  recomandat  pentru orice temperatura. Daca este
utilizat un ulei monograd, alegeti vascozitatea in functie de temperatura medie a zonei.

Nivele de vascozitate SAE

ATENTIE
Folosirea unui ulei pentru motor in 2 timpi sau ulei fara detergenti, poate reduce durata de viata a
echipamentului. 

Se recomanda folosirea pompei la temperaturi cuprinse intre -5°C si 40° C.

1) Asezati motorul orizontal pe o suprafata plana.
2) Desfaceti joja si verificati nivelul uleiului.
3) Daca nivelul este minim, completati cu uleiul recomandat

pana la partea superioara a busonului de umplere.

ATENTIE: Exploatarea  motorului  cu  insuficient  ulei
poate cauza avarii grave acestuia.
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5. Verificati nivelul combustibilului
Desfaceti capacul rezervorului si verificati nivelul combustibilului. Realimentati daca este necesar.

Folositi  combustibil  diesel  pentru  motoare  cu  ardere  interna.  Nu  folositi  amestec  de  ulei  /
combustibil sau combustibil murdar. Evitati patrunderea mizeriei, prafului sau a apei in rezervor.

AVERTISMENT
• Motorina este foarte inflamabila si explosiva in anumite conditii.
• Realimentati rezervorul in spatii bine ventilate si cu motorul oprit. Este interzis sa fumati, sa

permiteti prezenta focului in zona de alimentare cu combustibil sau in spatiul de depozitare.
• Nu umpleti rezervorul peste limita normala. Dupa ce ati completat cu combustibil asigurati-

va ca ati inchis bine capacul rezervorului.
• Aveti  grija sa nu varsati  combustibil  cand umpleti  rezervorul.  Lichidul varsat sau vaporii

acestuia pot lua foc. Stergeti imediat combustibilul varsat, daca exista, inainte de pornirea
pompei de apa.

• Evitati  contactul  repetat  sau prelungit  cu  vaporii  de  combustibil.  TINETI  LA DISTANTA
COPIII.
Capacitate rezervor combustibil: KDP20: 2.5L, KDP30: 3.5L, KDP40: 5.5L.

6. Verificarea filtrului de aer
Desfaceti carcasa filtrului de aer prin desurubarea
piulitei – fluture. Verificati filtrul de aer pentru a fi
siguri  ca  este  curat.  Daca  filtrul  este  murdar,
curatati-l. Inlocuiti filtrul, daca este defect.

Reinstalati filtrul si carcasa acestuia.

ATENTIE:  Nu porniti  motorul  fara  filtru  de
aer,  altfel  carburatorul  se  va  uza  foarte  repede,
datorita prafului si mizeriei care ajung la motor.

7. Verificati  ca toate piulitele si  suruburile sa fie stranse.
Strangeti suruburile si piulitele corect si sigur, daca este
necesar.

8. Verificati  apa  de  amorsare.  Camera  de  amorsare  a
pompei trebuie sa fie plina cu apa inainte de utilizare.

ATENTIE:  Nu porniti  pompa fara apa de amorsare. In
caz contrar, pompa se va supraincalzi. Lucrul cu pompa fara
apa va  distruge dispozitivul  de  etanseitate  al  pompei.  Daca
unitatea a fost  utilizata in  astfel  de conditii,  opriti  motorul  si
lasati pompa sa se raceasca, dupa care adaugati apa.
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5. PORNIREA MOTORULUI

1. Deschideti supapa de combustibil.
2. Setati parghia regulatorului in pozitia START.

3. Trageti de manerul sforii pana cand opune rezistenta, dupa
care il lasati sa revina la pozitia initiala.

4. Pozitionati decompresorul in pozitia fara compresiune. Dupa
pornirea motorului, decompresorul va reveni automat.

5. Trageti  manerul  sforii  de  pornire  pana  cand  simtiti
rezistenta, moment in care trageti brusc.

6. Iarna,  cand  este  mai  dificil  sa  porniti  motorul  diesel,
desurubati  surubul  de  realimentare  de  la  carcasa
cilindrului si adaugati 2 ml de ulei.

7. Tineti bine de cadrul pompei si trageti manerul sforii de
pornire  pana  cand  simtiti  rezistenta,  moment  in  care
trageti brusc.

ATENTIE:  Nu lasati sfoara de pornire libera. Aduceti-o
incet  in  pozitia  initiala  pentru  a  preveni  deteriorarea
echipamentului.

NOTA:  Intotdeauna  trageti  brusc  de  sfoara,  altfel
motorul nu va porni.
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6. UTILIZAREA POMPEI

ATENTIE: Nu folositi pompa pentru apa cu namol, ulei uzat, vin. Nu trageti de racord pentru
a utiliza motorul in afara parametrilor normali.

1. Setati parghia regulatorului la viteza dorita.
Debitul de descarcare este controlat prin ajustarea turatiei
motorului.  Deplasarea  parghiei  regulatorului  in  pozitia
FAST, va creste debitul, iar in pozitia SLOW acesta va fi
redus.

7. OPRIREA MOTORULUI

Pentru a opri motorul, setati comutatorul in pozitia STOP. In conditii normale, folositi urmatoarea
procedura:

1. Mutati parghia regulatorului in pozitia STOP.

2. Setati supapa de combustibil de la rezervor in pozitia OFF.

Dupa utilizare, desfaceti surubul pentru drenaj al pompei si dopul filetat. Curatati camera pompei
cu jet  de apa curata. Dupa aceea, scurgeti  apa si  puneti  la loc dopul filetat  si  surubul pentru
drenaj.
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8. INTRETINEREA

Inspectia  periodica  si  reglarea  pompei  sunt  esentiale  pentru  a  mentine  acelasi  nivel  inalt  de
performanta  al  echipamentului.  Intretinerea  periodica  va  ajuta,  de  asemenea,  la  prelungirea
duratei  de  functionare.  Perioadele  de  service  si  tipul  operatiunilor  de  intretinere  ce  trebuie
realizate, sunt descrise in tabelele de mai jos.

AVERTISMENT
• Opriti motorul inainte de orice verificare.
• Daca,  intr-adevar  motorul  trebuie  sa  functioneze  in  timpul  verificarilor,  asigurati-va  ca

spatiul este foarte bine ventilat. Gazele evacuate contin monoxid de carbon, care este toxic;
expunerea poate cauza pierderea cunostintei sau chiar moartea.

ATENTIE
• Daca pompa a fost utilizata cu apa sarata, etc., curatati-o imediat cu apa curata pentru a

reduce coroziunea si a indeparta sedimentele.
• Utilzati  piese  originale  sau  echivalentele  lor  pentru  intretinere  si  reparare.  Piesele  de

schimb care nu sunt echivalente din punct de vedere calitativ, pot deteriora pompa.

Program de intretinere
1: Verificare si Inlocuire consumabile 2: Contactati dealer-ul autorizat KIPOR

Piesa Verificare Zilnic / la
fiecare utilizare 

8h(ore) 24h Din 50
in 50h

La 500h /
2 ani

S
is

te
m

u
l

 

co
m

bu
st

ib
ilu

lu
i

Verificati nivelul combustibilului din rezervor si 
adaugati daca este necesar

1

Verificati daca sunt scurgeri de combustibil 1

Drenati apa din rezervorul de combustibil 1

Inlocuiti filtrul de combustibil 1 1 1

Tratament apa si spalarea filtrului 1 1 1

S
is

te
m

u
l

 

d
e 

u
ng

e
re

Verificati si adaugati lubrifiant 1

Verificati daca sunt scurgeri de ulei 1

Inlocuiti uleiul 1 1 1

Inlocuiti filtrul de ulei 1 1 1

S
is

te
m

u
l

 

d
e 

ra
ci

re

Verificati si adaugati lichid de racire 1

Verificati daca sunt scurgeri de lichid 1

Inlocuiti lichidul de racire 2

Curatati ventilatorul radiatorului 1

Curatati si reparati conducta sistemului de racire 2

Verificati tensionarea curelei ventilatorului 1

S
is

te
m

u
l

 

d
e 

a
d

m
is

ie
 s

i

 

d
e 

e
va

cu
a

re Verificati daca sunt scapari la evacuare 1

Verificati culoarea gazelor evacuate 1

Curatati si inlocuiti filtrul de aer 1

Piesele 
electrice

Verificati starea tuturor instrumentelor si ledurilor de 
avertizare

1

Chiulasa Reglarea jocului dintre supapa de admisie si cea de 
evacuare

2
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Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie 
si de evacuare

2

G
en

e
ra

to
r Verificati impamantarea 1

Verificati daca cablurile electrice sunt slabite 1

Masurati rezistenta de izolatie 1

Verificati conexiunile circuitului 1

Verificati daca sunt suruburi sau piulite slabite 1

Verificati furtunurile 1

Verificati instalatia de amortizare si izolare acustica 1

NOTA:
(1) Asigurati service-ul mai des, cand echipamentul este folosit in zone pline cu praf.

1. Schimbarea uleiului
Drenati uleiul, cand motorul este putin cald, pentru a asigura o
scurgere rapida si completa.

(1) Indepartati joja si surubul pentru drenaj pentru a drena
uleiul.

(2) Dupa aceea, reinstalati surubul si strangeti-l bine.
(3) Realimentati  cu  uleiul  recomandat  si  verificati  nivelul

acestuia.
(4) Puneti la loc si joja de ulei.

Capacitate baie de ulei: KDP20: 0.75L, KDP30: 1.1L, KDP40: 1.62L.
Spalati mainile cu apa si sapun dupa ce ati umblat cu ulei uzat.

NOTA:  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.

2. Service-ul filtrului de aer
Un filtru de aer murdar limiteaza curentul de aer, rezultand pornirea dificila a pompei, pierderi de
putere, iar culoarea gazelor evacuate este neagra. Pentru a preveni defectarea pompei, verificati
filtrul de aer periodic. Realizati service-ul mai des, cand utilizati pompa in zone cu mult praf.

AVERTISMENT:  Nu folositi  motorina sau solventi  cu temperatura  de aprindere scazuta
pentru curatare. Sunt substante inflamabile si explozive in anumite conditii.

ATENTIE:  Nu utilizati  pompa fara filtru  de aer. Va rezulta  uzura prematura a motorului
datorita impuritatilor precum praful si murdaria ce ajung in motor.
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(1) Indepartati  capacul  filtrului  de  aer  prin
desurubarea piulitei fluture.

(2) Spalati elementul filtrului cu produse non-
inflamabile, dupa care uscati-l bine.

(3) Inmuiati  filtrul  in  ulei  curat  si  eliminati
excesul dupa aceea.

(4) Puneti la loc filtrul de aer.
(5) Puneti la loc capacul si insurubati piulita.

3. Curatarea si inlocuirea filtrului de combustibil.
Desfaceti  filtrul  de  combustibil  din  rezervor;  spalati-l  sau
inlocuiti-l.

Curatare: la fiecare 6 luni sau la 500 de ore de functionare 

Inlocuire: in fiecare an sau la 1000 de ore. 

(1) Drenati combustibilul din rezervor.
(2) Desurubati doua piulite de la supapa de combustibil,

scoateti fitrul de combustibil din rezervor.

AVERTISMENT:  Daca motorul a fost utilizat, esapamentul este foarte fierbinte. Asteptati sa
se raceasca, inainte de a continua.

9. TRANSPORT / DEPOZITARE

AVERTISMENT
• Pentru a evita producerea de arsuri sau incendii, lasati motorul sa se raceasca inainte de a

transporta sau depozita in spatii inchise pompa.
• Cand trasportati  pompa, setati  supapa de combustibil  in pozitia

OFF,  pastrati  pompa  in  pozitie  orizontala  si  verificati  capacul
rezervorului. Combustibilul varsat sau vaporii se pot aprinde.

Inainte de a depozita pompa pe termen lung:
1. In spatiul de depozitare sa nu existe umiditate si praf in exces.
2. Curatati interiorul pompei.

Exista sedimente in interiorul pompei daca aceasta a fost utilizata in apa
cu noroi, nisip, etc.
Curatati interiorul pompei cu apa curata inainte de a opri. Dupa spalarea
pompei, drenati apa si reinstalati surubul pentru drenaj.

3. Scurgeti combustibilul.
a) Drenati  motorina  din  rezervorul  de  combustibil

intr-un  recipient  adecvat  avand  grija  sa  nu
varsati.

b) Strangeti supapa de combustibil.
4. Inlocuiti uleiul.
5. Curatati filtrul de aer.
6. Trageti  sfoara  de  pornire  pana  simtiti  o

rezistenta. Astfel supapele se vor inchide pentru

Cod: KP1; Ver. 1/ Rev. 6; Data: 08.07.2015;Traducere a instructiunilor originale                                                               14



a impiedica  patrunderea umezelii  la  cilindrii  motorului.  Motorul  va  fi  protejat  de  praf  si
coroziune. Lasati sfoara sa revina incet la pozitia initiala.

7. Acoperiti pompa pentru a o proteja de praf.

10.PROBLEME TEHNICE

Cand motorul nu porneste: 
1. Este utilizata motorina corecta?
2. Exista suficient ulei in rezervor?
3. Supapa de combustibil este in pozitia ON?
4. Exista combustibil in rezervor?
5. Reglarea aprinderii este corecta?

Ajustati grosimea garniturilor.
6. Duza de injectie nu pulverizeaza corect?

Curatati sau inlocuiti duza.
7. Daca motorul continua sa nu porneasca, duceti pompa la dealer-ul autorizat.

AVERTISMENT:  Daca a fost varsat combustibil, asigurati-va ca zona este curata si uscata
inainte de a porni motorul. Combustibilul varsat sau vaporii se pot aprinde.

Cand pompa nu poate pompa apa:
1. Este pompa complet amorsata?
2. Filtrul este infundat?
3. Colierele furtunului sunt instalate corect?
4. Furtunul este deteriorat?
5. Inaltimea de aspiratie a pompei este prea mare?
6. Daca pompa continua sa nu functioneze, duceti-o la un dealer autorizat.
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11. SPECIFICATII

MODEL KDP20 /E KDP30 /E KDP40 /E

Diametru de racordare (mm) 50 80 100

Debit nominal (m3/h) 22 30 40

Inaltime de refulare nominala (m) 15 13 16

Adancime de aspiratie maxima (m) 8

Timp de autoamorsare (s/4m) 80 120 180

Greutate (kg) 38.5 49 62.5

Dimensiuni (Lxlxh) (mm) 525 x 410 x 515 570 x 445 x 550 650 x 480 x 480

Model KM170 KM178 KM186

Tip motor 1 cilindru, 4-timpi, racire cu aer, injectie directa, vertical

Capacitate cilindrica (cm3) 211 296 406

Alezaj x Cursa (mm) 70 x 55 78 x 62 86 x 70

Putere nominala (kW) 2.8 4 6.3

Putere maxima (kW/rpm) 3.1/3600 4.4/3600 6.3/3600

Consum (g/kWh) 288 < 285 <281

Sistem de racire Racire cu aer

Directia de rotatie a axului motorului Sens invers acelor de ceasornic

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

Sistem de pornire KDP20: sfoara
KDP20E: electric

KDP30: sfoara
KDP30E: electric

KDP40: sfoara
KDP40E: electric

Nivel zgomot [dB(A)] 95 95 95
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12.ANEXA

Tabel cu coeficientul modificat al puterii conditionate de ambient

Conditii pentru puterea de iesire nominala a generatorului:
Altitudine: 0m                Temperatura ambiantei: 250C                Umiditatea relativa:30%
Coeficientul modificat al ambientului: C         (Umiditatea relativa: 30%)

Altitudine (m) Temperatura mediu ambiant (0C)
25 30 35 40 45

0 1 0.98 0.96 0.93 0.9
500 0.93 0.91 0.89 0.87 0.84

1000 0.87 0.85 0.82 0.8 0.78
2000 0.75 0.73 0.71 0.69 0.66
3000 0.64 0.62 0.6 0.58 0.56
4000 0.54 0.52 0.5 0.48 0.46

Nota: 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

Exemplu:
In  momentul  in  care  puterea nominala  a  generatorului  este  PN=5KW, altitudinea este  1000m,
temperatura este 350C, umiditatea relativa este 80%, puterea nominala a generatorului este:

P=PN*(C-0.02)=5*(0.82-0.02)=4KW
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