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1. GİRİS
Jeneratörünüzün üretimin her aşamasında proses kontrolü, testleri ve son kalite kontrolleri titizlikle
yapılmıştır. Jeneratörün kullanma ve bakım kitapçığın da belirtilen hususlara uygun kullanım dahilinde Garanti Belgesinde belirtilen koşullar da 2 (iki) yıl süre ile garanti edilmiştir.
Bu kitapçık, jeneratörünüzün çalıştırılması, bakımının yapılması, dolayısıyla uzun yıllar jeneratörünüzden
randımanlı bir şekilde yararlanmanız için gerekli bilgileri içermektedir.
Jeneratörünüzden iyi bir performans almak ve uzun yıllar istifade etmek istiyorsanız, özellikle “Bakım” ve
“Jeneratörünüzün Yerleştirilmesi” kısımlarında açıklanan işlemleri tam olarak yapmanız gerekir.
Firmamız ve servislerimiz dışında ehliyetsiz tamircilere jeneratörünüzü asla tamir ettirmeyiniz. Eğer jeneratörünüzün garanti limitleri içerisinde ise, garantiden istifade etmeniz engellenebilir. Aynı şekilde jeneratör
üzerinde üretici firma onayı alınmadan yapılan herhangi bir değişiklikten veya orijinal olmayan parçaların
kullanılmasından kaynaklanacak onarım ve parça değişiklikleri garanti kapsamı dışında kalır.
Mamulümüzü saftn alarak bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, uzun yıllar sonsuz istifade etmenizi dileriz.
Firmamız yukarıdaki teknik tablolarda haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Şekil 1.1 : GDM Jeneratör Grup Etiketi

2. TANIMLAMALAR
2.1 Hava Filtresi: Yanma odası öncesi, gelen yanma havasını süzer bir aygıttır. Dizel motorun ömrünü
etkileyen çok önemli bir faktördür.GDM Jeneratör kullandığı ürünlerde yüksek kalitede filtreler
kullanmaktadır.
2.2 Hava Soğutmalı Motor: Fan veya motorun dönen parçaları üzerineyerleştirilen pervane yardımıyla
haraket ettirilen havanın, motorun ısınan parçaları üzerinde hareket ederek soğutmaşeklidir.
2.3 Alternatif Akım: Çoğu ev ve iş yerlerinde alternatif akım kullanılır.Alternatif akım, akım yönü düzenli
olarak değişen hem pozitif hem de negatif değeri olan akım olarak tarif edilir.Söz konusun yön değiştirme
sıklığı saniye bazında sabit olup, ABD’de 60 Hz., Avrupa’da ve ülkemizde 50 Hz. Olarak kullanılmaktadır.
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2.4 Alternatör: Mekanik Enerjiyi Alternatif Akımla elektrik enerjisine dönüştüren elektromekanik bir aygıftr.
Jeneratörlerimizde fırçasız, senkron üstün kalitede alternatörler kullanılmaktadır.
2.5 Sürekli Güç: Üretici tarafından öngördüğü sürekli kullanma koşullarına uygun işletimde (ki her zaman
sabit ve değişmeyen yükte işletim olarak tarif edilir) tavsiye ettiği güçtür. Jeneratörün tam yükte, devamlı,
kesintisiz çalışmaya müsait olmasıdır.
2.6 Standby Güç: Jeneratörün belli bir sure çalışftrıldıktan sonra dinlendirilerek soğumaya bırakılması, soğuyan jeneratörün tekrar çalışftrılması ile elde edilen güç. Standby güç devamlı gücün yaklaşık 1.1 kaftdır.
Örnek olarak; Devamlı gücü 100 KVA olan jeneratörün standby gücü 110KVA olarak ifade edilir.
2.7 Desibel ( dB ): Ses şiddetini gösteren birimin onda biridir. Kulağın ses şiddeti bakımından sınırları arasındaki fark oldukça büyük olduğundan, aritmetik ses şiddetinden ziyade pratikte logartimik eşel yani desibel
kullanılmaktadır. Desibel “db” ile gösterilir. Desibel adı telefonun mucidi olan Alexander Graham Bell’ in isminden kaynaklanmışftr. Desi onda bir demektir , bel de BELL soyadından gelir. İnsan kulağının tahammül
edebileceği azami ses seviyesi 140 dB dir.
2.8 Üçgen Bağlantı: Üç fazlı jeneratörlerin fazlarını üçgen bir şekilde oluşturacak şekilde bağlanmasıdır.Üç
fazlı sistemlerden 120/240 V elde etmek üzere iki fazı kullanıldığında güç 1/3’edüşer.
2.9 Dört Zamanlı Motor: İçten yanmalı motorlar, bir güç devrini tamamlayabilmesi için dört ayrı hareket
yapması gerekir.
a. Yakıt ve hava karışımı pistonun dışarı hareketiyledolar.
b. Karışım pistonun içeri hareket etmesiyle sıkışftrılır.
c. Sıkışmış karışım benzinli motorlarda bir kıvılcım ile tutuşturulur, dizel motorlarda ise yüksek basınç ve sıcaklık alftnda kendiliğinden tutuşur ve yanma gerçekleşir. Yanma sonucu açığa çıkan enerji ile piston dışarı
doğru itilir. Bu sayede krank şaftı döndürülür ve kinetik enerji elde edilmiş olur.
d. Pistonun geri dönüşü sırasında egzoz valfı açıkftr ve egzoz gazları pistondan aftlır. Döngü böylece başlangıç
konumuna gelir ve 1. aşamadan itibaren işlemler yinelenir.
2.10 Frekans: Alternatif voltaj veya akımda, belirli bir zaman diliminde oluşan dalgalanmaların miktarıdır.
Saniyede oluşan dalgalanmaya da Hz. denir. Yakıt Enjektörü: Yanma odasına ölçü miktarında yakıt püskürden
parçadır.
2.11 Governör: Esas haraket sağlayıcının, motorun hızını manyetik alıcı ile veya jeneratör çıkışındaki frekansı
takip ederek algılayan bir sistemdir.Motor hızı doğrultusunda, gerekli devri sağlayabilmek için elektrikli kontrol sistem aracılığı ile yanma odalarına uygun miktarda yakıt sevkinisağlar.
2.12 Mazot Pompası : Yakıft ölçerek basınçlı bir şekilde enjektörlere gönderen aygıftr.
2.13 Kilowatt: 1000 Watt değerinde gerçek elektrik gücüdür.
2.14 Su Soğutmalı Motor: Motorun ısınan yerlerinde dolaşan su aracılığı ile soğutulan motor tipidir.Soğutucu su radyatöre gider, radyatörde pervane yardımı ile soğur ve tekrar motora gider ve bu işlem tekrar eder.
2.15 Yedek Güç: İhtiyaç halinde devreye girecek güç.Asıl güç sağlayıcı devreden çıkftğında elektrik enerjisi
üretmek üzere seçilen güç kaynağıdır.Yedek güç uygulamaları için seçilen jeneratörlerin KW çıkftları sürekli
uygulama jeneratörlerden daha yüksektir.
2.16 Voltaj Regülatörü: Voltaj Düzenleyici.Jeneratörden elde edilen voltajın sistemin içinde veya dışında
otomatik olarak istenilen değerlerde tutulmasını sağlayancihazdır.
2.17 Yıldız Bağlama: Üç fazlı jeneratörün fazlarının kendi aralarında Y şeklinde bağlama metodudur.Her bir
fazın birer uçları birbiri ile temas edecek ve diğer uçlar sarfiyat yapılacak uygun hatlara bağlanır.
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3. UYARI İŞARETLERİ
Döner Parçalara yaklaşmayınız !
Vücudunuzu ve giysilerinizi döner
parçalardan koruyunuz
Sıcak Yüzeylere Dokunmayınız !
Sıcak yüzeylere dokunmanız durumunda vücudunuz zarar görür.

Radyatör hava aftmı.
Radyatör şiddetli bir şekilde
dışarı hava atar.

Dikkat ! Radyatörden
sıcak su atabilir.

Tehlike ! Yüksek Voltaj.

Dizel Yakıt Kullanınız
Haraketli parçaların
koruyucularını kesinlikle
sökmeyiniz.
Dikkat
Jeneratörü Kullanmadan önce
kullanma kılavuzunu mutlaka
okuyunuz.
Boşluğunu aldıktan sonra
anahtar ile yarım tur sıkınız.

Radyatör suyunu doldurmadan
önce boşaltma tapalarını
sıkınız.

Elektrik Çarpma
Tehlikesi

Topraklama noktası.
Mutlaka ürün
topraklaması yapın.

Ateşle Yaklaşmayınız.

Akü + / Jeneratörü kaldırmayerleri.İşaretin
olduğu yerler haricinde jeneratörü
kaldırmaya çalışmayınız.Aksi halde
ürün kaldırma esnasında düşebilir
ve etrafındakiler ve ürünzarar
görebilir.
Dikkat ! Kullanma
kılavuzunu okumadan
ürünün herhangi bir parça
veya kısmına müdehale

.

Acil Stop. Acil durumlarda basınız.
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etmeyin.

4. GÜVENLİK TALİMATLARI
4.1 Uyarılar ve GüvenlikTalimatları
Eğer kullanım el kitabında anlamadığınız yada şüpheye düştüğünüz herhangi bir nokta varsa lütfen
iletişim numaralarımızdan teknik ekibimiz ile irtibata geçiniz. Teknik ekibimiz size gerekli açıklamaları
yapacaktır.
Jeneratör seti ile birlikte verilen el kitabını dikkatlice okuyunuz.
Motor, alternatör, kumanda panosu ve ilave teçhizatlar üzerinde yapacağınız her değişiklik için üretici
firmanın onayı gereklidir. Aksi takdirde garantimiz sona erer.
Yakıt tankını doldururken sigara içmeyiniz.
Dökülen mazot, yağ ve suyu mutlaka siliniz ve ıslak bezleri ortalıkta bırakmayıp uygun bir yere kaldırmış
daha sonra uygun şekilde çöpe aftnız.
Motor çalışır durumdayken yakıt doldurmaktan kaçınınız.
Çalışır durumdaki motora kesinlikle yağlama, temizleme bakım yada ayar yapmayınız.
Eksoz gazları insan sağlığı için zararlı ve öldürücüdür. Zehirli gaz birikimini engellemek için motorun
yerleştirilmesine dikkat ediniz.Eksoz dumanının mutlaka ama mutlaka açık ortama sprel boru yardımı ile
taşınması gerekmektedir. Bu işlemler firmamız sorumluluğunda değildir.
Çalışftırma esnasında jeneratör yakınındaki kişileri uyarınız.
Jeneratörle ilgilenirken kol vb. kısımları sarkan giysiler giymeyiniz ve çalışan makinenin yanına
yaklaşmayınız. Motor çalışırken pervane kanatları açıkça görülmeyebilir.
Jeneratör setinizi koruyucu tertibatı olmadan ve döner kısımlar muhafaza alftna alınmadan asla çalışftrmayınız.
Motor sıcakken radyatör kapağını açmayınız. Çalışmakta olan motora su koymayınız.
Soğutma sistemine asla deniz suyu, dere suyu, diğer elektrolit yada aşındırıcı maddeler koymayınız.
Asla aküye çıplak ateşle yaklaşmayınız. Çünkü elektrolit gazları yanıcıdır, (Genellikle akü şarj edilirken)
Ayrıca bunların asitleri deri ve göz için tehlikelidir.
Jeneratör seti yalnız bir kişinin denetimi alftnda olmalıdır.
Jeneratör setine daima kontrol panelinden kumanda edilmelidir.
Eğer deriniz yüksek basınçlı yakıt temasına maruz kalarak tahriş olmuşsa derhal doktora başvurunuz.
Dizel yakıt bazı kişilerde deri alerjisine sebep olabilir. Koruyucu eldiven yada el kremi kullanınız.
Tamirata yada bakıma başlamadan önce motorun kazara çalışmasını önlemek amacıyla jeneratörü kapalı
konuma alıp, ilgili sigortaları indiriniz, akü kutup başını sökünüz.
Parçaları temizlemek için asla petrol yada diğer yanıcı maddeleri kullamayınız. Sadece tavsiye edilen
temizleme maddeleri kullanınız.
Yalnız GDM Jeneratör tarafından tavsiye edilen parçaları kullanınız.
Elektriksel bağlanftları standartlara göre yaptırınız.
Hasarlı, iyi izole edilmemiş yada zarar görmüş bağlanft kabloları kullamayınız.
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Antifriz içerisindeki glikol eğer yutulursa zehirli ve tehlikelidir.Cildinizle ve gözlerinizle
temasından kaçınınız.
Sıcak yağ veya su ciddi deri yanıklarına neden olur.Sıcak yağın cildinize temasından kaçınınız. Herhangi
bir işleme başlamadan önce sistemin yüksek basınç altında olmadığından emin olunuz.
Akü üzerindeki pozitif ve negatif kutupları asla değiştirmeyiniz. Kutuplar üzerindeki herhangi bir değişiklik elektrik sisteminde ciddi hasarlara sebep olabilir. Elektrik diyagramına bakınız.
Jeneratör setini kaldırmak için kaldırma kancalarını kullanınız.Kaldırma ekipmanlarının ve kaldırma kapasitesinin yeterli olup olmadığını kontrol ediniz.
Jeneratör seti üzerine monte edilen farklı ekipmanlar ağırlık merkezinin yerinin değişmesine sebep olur.
Dengeyi ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak için özel taşıma araçlarına ihtiyaç duyulabilir.
Asla kaldırma aracı ile kaldırılmış durumda olan jeneratör setine herhangi bir işlem
uygulamayınız.
Jeneratör seti asla patlayıcı madde içeren ürünlerin bulunduğu alanlarda çalışftrılmamalıdır.Tüm elektriksel ekipmanlar koruyucu tabaka ile kaplanmışftr, kıvılcımlardan etkilenebilir.
Daima tavsiye edilen ve suyu alınmış yakıtları kullanınız. Düşük kalitede yakıt kullanımı mazot pompasına
zarar verir, bu da motorun güçten düşmesine ve mekanik arızalara yol açar, garanti dışı kalmasına neden
olabilir.
Motoru ve ekipmanlarını temizlemek için asla yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayınız. Radyatör,
esnek borular, elektriksel ekipmanlar vs. zarar görebilir.
Jeneratör seti havalandırma sistemi iyi durumda olan bir odaya kurulduğunda dahi yangına karşı önlem
olarak ekstra yangın söndürücüler bulundurulmalıdır.
Jeneratör setinin panoya bağlanftsı firmanız tarafından yapılıyorsa, bu mutlaka yetkili ve
ehliyetli bir elektrikçi tarafından firmamızdan yazılı onay alınarak yapılmalıdır.Aksi taktirde
mesuliyet firmanıza ait olup, ürün garanti kapsamındançıkacakftr.
Jeneratör setinin topraklanması uygun şekilde yapılmalıdır. Topraklama işlemi seti saftn
alan kişi yada firmanın sorumluluğundadır. Bunun için şase üzerinde bulunan topraklama
cıvatasındanyararlanabilirsiniz.
Elektriksel bağlanft yada işlem yaparken mutlaka seti durdurup, çalışmaması için gereken
önlemleri yukarıda belirtildiği gibi alınız.
Elektrik tesisaft firmanız tarafından döşeniyorsa kauçukla izole edilmiş, dayanıklı ve esnek kablolar kullanınız.Kablo kesitleri Tablo 7.1 de belirtilmiştir.
4.2 Elektriksel Çarpmalara Karşı İlk Yardım Uyarıları
Elektrik çarpmasına maruz kalmış kişiye, elektrik kaynağını devre dışı etmeden önce çıplak elle dokunmayınız.
Eğer mümkünse elektrik kaynağını devre dışı ediniz.
Bu mümkün değil ise elektrik fişini çekiniz veya elektrik kablosunu elektriğe maruz kalan kişiden uzaklaşftrınız.
Eğer bunlar da mümkün değil ise, kuru yalıtkan madde üzerinde durunuz ve tercihen kuru tahta gibi yalıtkan bir madde kullanarak, elektriğe maruz kalan kişiyi iletkenden uzaklaşftrınız.
Eğer kazazede nefes alıyor ise, kazazedeyi aşağıda tanımlandığı gibi iyileşme pozisyonuna getiriniz.
Eğer elektriğe maruz kalan kişi bilincini kaybetmiş ise, ayıltmak için aşağıdaki işlemleri uygulayınız:
5

4.2.1 Solunum Yolunu Açmak
Kazazedenin başını geriye doğru eğiniz ve çenesini yukarı kaldırınız.
Kazazedenin ağzına veya boğazına kaçmış olabilecek takma dis, sakız, sigara gibi
nesneleri çıkarınız.

4.2.2 Nefes alma
Kazazedenin nefes alıp almadığını, görerek, dinleyerek ve hissederek kontrol ediniz.
4.2.3 Kan Dolasımı
Kazazedenin boynundan nabzını kontrol ediniz.
4.2.4 Eger Nefes Alamıyor fakat Nabız Varise
Kazazedenin burnunu sıkıca kapaftnız.
Derin nefes alarak dudaklarınızı kazazedenin dudakları ile birlestiriniz. Göğüs kafesinin yükseldiğini gözleyerek agzından yavasça üfleyiniz. Sonra üflemeyi bırakarak
gögüs kafesinin tamamen inmesine izin veriniz. Kazazedeye dakikada ortalama 10
defa nefes veriniz.
Eğer yardım çağırmak için kazazede yalnız bırakılacaksa, 10 defa nefes vererek kısa
zamanda geri dönünüz ve nefes verme islemine devam ediniz.
Her 10 nefes verme işleminden sonra nabzı kontrol ediniz.
Nefes alıp vermeye başladığı anda kazazedeyi iyileşme pozisyonuna getiriniz.
4.2.5 Nefes Alamıyor ve Nabız Yok ise
Tıbbi yardım isteyin veya en yakın saglık kurulusunu arayınız.
Kazazedeye iki defa nefes verin ve asagıdaki gibi kalp masajına baslayın.
Göğüs kafesinin birleşme yerinden 2 parmak yukarıya avuç içini yerlestiriniz.
Diğer elinizi de parmaklarınızı kilitleyerek yerlestiriniz.
Kollarınızı dik tutarak, dakikada 15 defa 4-5 cm aşağı doğru basftrınız.
Tıbbi yardım gelene kadar 2 nefes verme ve 15 kalp masajı islemini tekrar ediniz.
Eğer kazazedenin durumunda düzelme görülürse, nabzını kontrol ederek nefes vermeye devam ediniz. Her 10 nefes verme isleminden sonra nabzını kontrol
ediniz.
Nefes alıp vermeye başladığı anda kazazedeyi, iyilesme pozisyonuna getiriniz.
4.2.6 Iyilesme Pozisyonu
Kazazedeyi yan yaftrınız.
Solunum yolunun açık olmasını sağlamak için çenesi ileriye dogru bakacak sekilde
basını egik tutunuz.
Kazazedenin öne veya arkaya doğru yuvarlanmamasını saglayınız.
Nefes alıp vermesini ve nabzını düzenli bir sekilde kontrol ediniz. Eger ikisinden biri
durursa yukarıdaki islemleri tekrarlayınız.
4.2.7 Uyarılar
Kazazedenin bilinci tekrar yerine gelene kadar; su gibi sıvılar vermeyiniz.
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5. JENERATÖRÜ YERİNE YERLEŞTİRME
5.1 Seti indirirken
Jeneratör setinizi nakliye aracından indirirken maksimum emniyet için aşağıdaki tedbirleri alınız.
Kaldırmak için kullandığınız cihaz ve halatlar uygun kapasitede olmalıdır.
Kaldırma halatları jeneratör üzerindeki belirtilen kaldırma yerlerine takılmalıdır

Şekil 5.1: Jeneratör Kaldırma Yerleri
Kaldırma sırasında halatların boşluğu yavaşça alınmalı ve set üzerindeki herhangi bir parçaya veya kabin
varsa kabine zarar vermemesi sağlanmalıdır.
Eğer forklift kullanıyorsa çatalların mutlaka şasenin her iki yan traversim üzerine alacak kadar uzun olması
gereklidir.
Forkliftin hareketi sırasında set mümkün olduğu kadar yere yakın taşınmalıdır.
Zemin jeneratör setinin ağırlığını taşıyacak mukavemette olmalıdır. Aksi takdirde ağırlığı yayacak önlemler
alınmalıdır.
Set hizmet yapacağı noktaya en yakın yere indirilmelidir.

5.2 Seti Yerine Taşıma
Set eğer çalışftrılacağı noktaya forklift veya vinçle indirilemiyorsa bu durumda kısa
mesafeli yer değiştirmeler için uygun kapasitede transpaletler kullanılmalıdır. Eğer bu da mümkün olmuyorsa
jeneratör seti şaseden daha geniş ve eşit çaplı borular üzerine indirilerek, daha sonra da hasar vermeyecek
şekilde itilerek yerine yerleştirilebilir.
Dikkat!
Bu işlemler ancak düz zeminler üzerinde gerçekleştirilebilir. Setin üzerine
zemin daha önceden gönyeye alınmış ve set ağırlığına göre takviyelendirilmiş olmalıdır.

yerleştirileceği

5.3 Jeneratör Çalıştırılması, Montaj ve İşletmeye Bağlanması Hazırlık
Jeneratör setinin iyi hizmet verebilmesi için montajı sırasında belirli kurallara uyulması
gereklidir. Eğer bu kurallara uyulmazsa set hasar görebilir yada normalden kısa sürede
aşınma meydana gelebilir.Jeneratör grubunu çalışftrmadan önce gözle muayene ediniz.
Herhangi bir yerinde kırık, çatlak, kopuk, yağ ve mazot kaçağı olup olmadığına bakın, varsa arızayı gidermeden jeneratörü çalışftrmayınız.Elektrik kablo bağlanftlarının doğru yapılıp
yapılmadığını kontrol ediniz.Motor ve alternatör üzerinde bulunan anahtar, takım, üstüpü,
kağıt vb. yabancı maddelerin olup olmadığını kontrol ediniz. Aşağıdaki hususlar standart bir dizel jeneratörün montajında uyulması gereken ilkeleri göstermektedir.Özel uygulamalar söz konusu olduğu takdirde
lütfen teknik ekibimizle irtibatageçiniz.
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6. MONTAJ, ÇALIŞTIRMA ve YÜKE VERME
Jeneratörün yerinin seçimi uygulamadan uygulamaya değişiklik göstermekle birlikte aşağıdaki faktörler ilk
dikkate alınması gereken noktalardır.
1. Mahal kuru tozdan arındırılmış, havadar ve aydınlık olmalıdır.
2. Mazot ikmali
3. Zeminin durumu
4. Setin bulunduğu yere giriş-çıkış kolaylığı
5. Uygun hava girişi
6. Uygun eksoz çıkışı
7. Uygun sıcak hava çıkışı
8. Gürültü seviyesi
9. Müşteri panosuna yakınlık
10. Koruma Topraklanmasıyapılmalıdır.
6.1 Montaj
Jeneratörün montajı firmamız yada yetkili servislerimiz tarafından yapılmadığı taktirde ürün garanti kapsamı
dışında kalır.Jeneratörün montajını mutlaka yetkili servisimize yada firmamıza yapftrınız.Jeneratör montajı
firmanız tarafından yapıldığı takdirde aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gereklidir.
Jeneratörün bulunduğu yer, motor ve alternatörün fazla
zaman ve işçilik kaybı olmaksızın sökülebilmesine müsait olmalı, çıkış yolu üzerinde bu aksamların odadan çıkarılmasını
engelleyecek malzeme veya cisimler olmamalıdır.
Zaman içinde ünitenin yerinden komple sökülmesi gerekebileceğinden jeneratör üzerindeki kaldırma yerlerinde değişiklik yapılmamalıdır.
Mazot pompası, enjektörler ve mazot filtreleri gerek değiştirme
gerekse mazot havasının alınabilmesi açısından kolay ulaşılabilir
olmalıdır.
Volan üzerinde pompanın sente ayarı için işaret varsa rahatlıkla
görülmesi sağlanmalıdır.
Silindir kapağı, külbütör kapağı ve subap mekanizmasına ait diğer
parçalar motoru yerinden çıkarmak gerekmeksizin sökülebilmelidir.

Şekil 6.2 : Yağ Boşaltma Tıpası

Yağ doldurma kapağı / boşaltma tapası ve yağ seviye çubuğu kolaylıkla ulaşılabilir olmalıdır. Şekil 6.1 ’e bakınız.
Su doldurma kapağı ve kolaylıkla ulaşılabilir olmalıdır. Şekil 6.2’ ye
bakınız.

Şekil 6.2 : Su Doldurma Kapağı
Jeneratörün görevini sağlıklı yapabilmesi için işletmeye bağlanftsının doğru yapılması gerekir. Panoya iki
kablo girişi vardır.Biri şebekenin kontrolü için şebeke girişi, diğeri jeneratör çıkışıdır.Sayaç çıkışından veya
varsa kompanzasyon panosundan alınan şebeke haft, şebeke kontaktörü üzerinden alıcıya verilir. Burada
dikkat edilecek husus; jeneratörün sayaçtan sonra yüke bağlanmasıdır.
Jeneratörün soğutulması, sevis ve bakımının yapılabilmesi için jeneratörün tüm kapılarının açılacağı
şekilde yerine yerleştirilmesi gerekmektedir.
Yetkisiz kişilerin jeneratör mahaline girişi engellenmelidir.
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6.2 Kullanılması Gereken Kablo Kesitleri
Bazı durumlarda motorun emeceği hava, bulunduğu odanın müsait olmamasınedeniyle dışarıdan alınabilir.
Bu tür durumlarda aşağıdaki hususlara dikkatedilmesi gerekir.

Jeneratör Gücü
(kVA)

Tavsiye Edilen Kablo Kesiti
(NYY) mm

15 – 16 Arası

4x4

20 – 35 Arası

4x6

40 – 55 Arası

4 x 10

55 – 63 Arası

4 x 16

75

3 x 25 + 16

110 – 150 Arası

3 x 50 + 25

150-165 Arası

3 x 70 + 35

210

3 x 95 + 50

250

3 x 120 + 70

320-350 Arası

2 x ( 3 x 70 + 35 )

400-450 Arası

2 x ( 3 x 95 + 50 )

500

( 3 x 95 + 50 ) + (3 x 120 + 70 )

550

2 x ( 3 x 120 + 70 )

600-720 Arası

3 x ( 3 x 95 + 50 )

800-880 Arası

4 x ( 3 x 95 + 50 )

1080

4 x ( 3 x 120 + 70 )

1154

( 3 x 120 + 70 ) + ( 3 x 150 + 70 )

1443

4 x ( 3 x 180 + 95 )
Tablo 7.1 : Kablo Kesiti Tablosu

6.3 Jeneratörü Yüke Verirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Jeneratör, kapasitesinin üzerinde yüklenmemelidir.Aşırı yükleme, aşırı voltaj düşümüne sebep olur ki,
devredeki cihazların sağlıksız çalışmasına, hatta bozulmasınasebep olur.Yüklemede dikkat edilecek diğer
bir husus, yüklemenin dengeli yapılmasıdır.Dengeli yükleme demek, üç fazın eşit akım çekmesidir. Bunun
panoda bulunan üç faza ait ampermetrelerden gözleyebilirsiniz. Dengesiz yüklenen fazlar aşırı akım çekerek
ısınacak, hatta yanacakftr.
Dengesiz yüklü faza bağlı cihazlar da zarar görecektir.Buna sebep vermemek için işletmedeki tek fazlı (monafaze) yükler dengeli olarak üç faza dağıftlmalıdır.
6.4 Yanma İçin Gerekli Hava
Motorun yanma için kullanacağı emiş hava sıcaklığının 30 0C’den az olması tavsiye edilir.Emilen havanın
sürekli olarak 30°C’den yüksek olması halinde motor gücünde düşme olacakftr.Motor için size verilen güç
değerleri standart şartlardaki testler sonucunda elde edilmiştir.Eğer motorun emiş havası kaçınılmaz olarak
sıcak bir mahalden alınıyorsa bu durumda motorun verdiği güç değerinin düzeltilmesi gerekir.
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6.5 Emiş Havasının Oda Dışından Alınması
Bazı durumlarda motorun emeceği hava, bulunduğu odanın müsait olmamasınedeniyle dışarıdan alınabilir.
Bu tür durumlarda aşağıdaki hususlara dikkatedilmesi gerekir.
Emiş havasının mümkün olduğunca temiz olmasına dikkat edilmelidir.
Eksoz gazlarının veya radyatörden geçen sıcak havanın tekrar emilmemesinedikkat edilmelidir.
Emiş havasına kimyasal nitelikli kirliliklerin karışmamasına dikkat edilmelidir.
Hava emiş yerinin su, kar, toz ve kirli maddeler tarafından bloke edilmeyecek şekilde tasarlanıp yerleştirilmesi sağlanmalıdır.
Hat üzerinde keskin dönüşler olmamalıdır.
Boru boyu mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.
Boru çapı hava filtre giriş çapından küçük olmamalıdır.
Hat boyunca keskin dirsekler bulunmamalıdır.
Boru içleri temiz ve pürüzsüz olmalıdır.
Hat boyunca hortum kullanılıyorsa emiş sırasında büzülmemesi için takviyeli olmalıdır.
Öte yandan oda içerisindeki sıcaklığın 60°C’den yukarı çıkmamasına dikkat edilmelidir.Aksi takdirde motor
üzerindeki elektriksel aksamların arıza yapma ihtimali fazladır.
Sıcaklığın 600C’den üstüne çıkftğı hallerde sıcaklığın düşürülmesi için odaya temiz hava gönderen bir fan
konulması gereklidir. Odadaki hava tüketimi ve sıcaklığı ile ilgili hesaplamalar yapılırken eğer Jeneratör
dışında hava tüketimi yapan yada ısı üreten cihazlar varsa bunların tüketimleri ve katkıları da dikkate
alınmalıdır
6.6 Emiş Havasının Oda içinden Alınması
Emiş havasının oda içerisinden alınması halinde;
Odaya yeterince hava girmesi teminat alftna alınmalıdır.
Odaya hava giriş yerinin boyutları oda içerisinde vakum oluşmasına izin vermeyecek şekilde olmalıdır.
Yanma için gerekli olan emiş havasına ilave olarak motor fanı da odadan dışarıya hava üflemektedir.Bu
nedenle vakum oluşmaması açısından odanın hava girişi radyatör alanının 1.5 kaft olarak açılmalıdır.
Hava girişi eksoz ve radyatörden çıkan sıcaklıktan en az etkilenecek bir şekilde konumlandırılmalıdır.
Hava emişinin kazara bloke olmayacak şekilde yerleştirilmesi gereklidir.
Daha önce de belirtildiği üzere emilen havanın ısı derecesi motor performansı açısından önem
taşıdığından eksozdan ve alternatörden çıkan ısının düzeyi önem taşımaktadır. Bu nedenle eksoz borularının
izolasyonu ısı kontrolünü sağlayan bir önlem olabilir.Oda içensinde ısı üreten diğer cihazların katkıları da
göz önüne alındığında emiş hava sıcaklığı kritik bir düzeye yükseliyorsa bu durumda odanın bir fanla cebri
olarak havalandırılması zorunludur.Jeneratör grubu havalandırması yerleşim planı bodrum ve zemin kat için
Şekil 7.1 -7.2-7.3-7.4 de gösterilmiştir.
6.7 Deniz Seviyesinden Yükseklik
Motorların mazot pompaları fabrikalarında 760 mm, hg sütunu yüksekliğine eşdeğer bir hava basıncı
değerinde %100 güç çıkışı verecek şekilde ayarlanmışftr. Hava basıncı rakımı yüksek yerlerde değişimler
göstereceği için motor güç değerinde de düşme söz konusudur. (Doğal emişli motorlar için daha fazla,
turbolu motorlar için daha az güç değişikliği olur.
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6.8 Mazot Sistemi
Motorun düzgün çalışabilmesi için mazot devresinde düzgün ve yeterli bir akış sağlanması gereklidir. Bu
açıdan mazot filtrelerinin zamanında değiştirilmesi, fleks hortumlarının zaman zaman kontrol edilmesi
önemlidir.Pompaya mazot taşıyan hortumlardaki kırılma veya ezilmeler mazot akışını güçleştirerek verim
düşüklülüğüne veya stop etmeye neden olabilir.
Mazot tankının yükseğe monte edilmesi durumunda arıza halleri için besleme pompa çıkışına bir vana
konulması yararlı olacakftr.
Diğer taraftan mazot sıcaklığının 35°C’nin üstüne çıkması motorda güç düşümüne neden olacağından mazot
hatlarının sıcak bölgelerden (eksoz, radyatörden geçen sıcak hava, direkt güneş ışığı vb.) geçirilmesine
dikkat edilmelidir.
Grup montajı sırasında tanktan su ve birikintilerin tahliyesi için kullanılantapaların kolaylaşılabilecek ve
sökülecek bir konumda yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.
6.9 Eksoz ve Susturucu Sistemi
Jeneratör grup odasının sıcaklık kontrolü açısından izole edilmesi önemlidir. Ancak yalnızca ısı izolasyonuna
yönelik bir uygulamanın ses izolasyonu üzerinde negatif bir etkisi olacağı unutulmamalıdır.
Eksoz hatları üzerinde susturucu yerinin ses izolasyonu açısından önemli bir etkisi vardır.Bu açıdan en iyi
netice susturucunun eksoz borusunun çıkışma yakın olduğu durumda alınır.En iyi ses izolasyon etkisini elde
etmek için susturucudan sonraki eksoz boru uzunluğunu 0.8-1.5 m. arasında olmasıdır.
Pratik açıdan susturucunun boru çıkışma yakın konamadığı durumlarda motorun eksoz çıkışına yakın konmasında yarar vardır.
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Hava Çıkışı
Hava Girişi

Şekil 7.1: Kabinli Jeneratör grubu havalandırması yerleşim planı

Hava Çıkışı
Hava Girişi

Şekil 7.2: Kabinli Jeneratör grubu havalandırması yerleşim planı
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Egzoz

Hava Çıkışı

Radyadör
Hava Girişi

Şekil 7.3: Kabinsiz Jeneratör grubu havalandırması yerleşim planı

Hava Çıkışı

Hava Girişi

Şekil 7.4: Kabinsiz Jeneratör grubu havalandırması yerleşim planı
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7. 1 YAKIT, YAĞ ve ANTİFİRİZ
7.1 Yakıt
GDM Jeneratör’ün kullanmakta olduğu dizel motorların üreticileri, kullanılan mazotun ASTM D-975-77-2D
veya BS EN590:1995 CLASS 1 Kalitesine uygun olmasını talep etmektedirler.
7.2 Yağ
Viskozite-Sıcaklık Diyagramı: Kullanılan yağın bulunduğunuz bölgedeki sıcaklıklarla uyumlu olmasını Şekil
8.2.2 çizelgeden kontrol edebilirsiniz.
7.3 Antifriz
Setinizin radyatörüne fabrika çıkışında antifriz konulmamışftr. Radyatörünüze su konurken asgari %35
oranında antifriz konulmalıdır. Motorunuzda yaz ve kış antifrizli su kullanmanız motorunuzun ömrü ve su
kanalları açısından büyük önem taşımaktadır.

SAE 0W 30
SAE 0W 40
SAE 5W 30
SAE 5W 40
SAE 10W 30
SAE 10W 40
SAE 20W 500
SAE 20W 50
-30

-25

-20

-15

-10

-5

0C

5

10

15

20

Şekil 8.2.2 Kullanılan Yağın Uyumluluk Çizelgesi
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8. JENERATÖR SETİ TANIMI
8.1 Jeneratör SetiTanımı
Jeneratör setinin bakanlıkça bildirilen kullanım ömrü 10 yıldır. GDM Jeneratör seti yandaki şekilde gösterilmiş
olup jeneratörü içeren tüm ekipmanlar aşağıda sıralanmışftr.

1. Alternatör
2. Motor

10. Akü
11. Marş Motoru

3. Hava Filtresi

12. Yakıt Deposu

4. Kontrol Panosu

13. Termik Manyetik Şalter

5. Yakıt Pompası

14. Depo Kapağı

6. Radyatör

15. GDM Jeneratör Ürün Etiketi

7. Yakıt Filtresi

16. Motor Etiketi

8. Ceket suyuısıftcısı

17. Motor Antivibrasyon Takoz

9. Antivibrasyon Takoz

18. Jeneratör Kontrol Karft
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9. JENERATÖR KONTROL PANOSU

1. Jeneratör Kontrol Panel
2. Electromekanik Metre
3. Panel Kapak Kilidi

16

10. ARIZA BULMA ve GİDERME
Şebeke kesilmediği halde jeneratör çalışıyor veya geldiği halde jeneratör çalışmaya devam
ediyor:
-Motor gövdesi topraklanmış olmalıdır, kontrol ediniz.
-Şebeke voltajları programlanmış limitlerin dışına çıkmış olabilir, faz gerilimlerini ölçünüz.
-MENÜ tuşuna basarak cihazın şebeke voltajlarını doğru ölçtüğünü kontrol ediniz.
-Şebeke alt ve üst voltaj sınırları çok dar verilmiş olabilir. Program moduna geçerek Şebeke Voltajı Alt
Limit ve Şebeke Voltajı Üst Limit parametrelerini kontrol ediniz. Standart değerler 170 / 270 volttur.
-Histeresis voltajı çok yüksek verilmiş olabilir. Şebeke kesik ise alt limit histeresis voltajı kadar yükseltilir,
üst limit histeresis voltajı kadar düşürülür.
Standart histeresis değeri 8 volttur.

Cihazda AC voltajlar hatalı okunuyor veya jeneratör frekansı hatalı okunuyor:
-Motor gövdesi topraklanmış olmalıdır, kontrol ediniz. AKÜ(-) ile Nötrü birleştirerek hatanın düzelip düzelmediğini kontrol ediniz.
-Okuma hatası +/- 3 volttur.
-Eğer sadece motor çalışırken hatalı ölçümler oluyorsa motorda şarj alternatör veya konjektör arızası
olabilir. Şarj alternatörü bağlanftsını söküp tekrar deneyiniz.
-Eğer sadece şebeke varken hatalı ölçümler oluyorsa akü şarj redresörü arızalı olabilir. Redresör
sigortasını kapatarak kontrol ediniz.

Faz-nötr voltajlar doğru okunduğu halde faz-faz voltajlar hassas değil:
-Faz sırası hatalı, düzeltiniz.

-Akım trafoları ilgili fazlara bağlanmamış veya akım trafolarından bazılarının yönleri ters bağlanmış.
Her defasında bir adet akım trafosunu cihaza bağlayarak doğru KW ve cosΦ ölçülecek şekilde uçları
belirleyiniz, hepsi tamam olunca üçünü birden bağlayınız.DİKKAT: Kullanmadığınız akım trafolarının
çıkışlarını kısa devre ediniz..

Motor ilk marşta çalışmıyor, sonra marşa basmıyor ve YAĞ BASINCI VAR! mesajı çıkıyor:
-Yağ basınç müşiri çok geç kapaftyor, kontak kapanınca marşa basılacakftr. İstenirse yağ basınç müşiri
değiştirilebilir.

Şebeke kesilince cihaz kontağı açıyor, marşa basmıyor ve YAĞ BASINCI VAR! mesajı çıkıyor:
Cihazın YAĞ BASINÇ girişine AKÜ(-) gelmiyor.
-Yağ basınç ucu boşta bırakılmış olabilir.
-Yağ basınç kablosunda kopuk olabilir.
-Yağ basınç müşiri bozuk olabilir.
-Yağ basınç müşiri çok geç kapaftyor olabilir, kontak kapanınca marşa basılacakftr. İstenirse yağ basınç
müşiri değiştirilebilir.
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Şebeke kesilince motor çalışıyor fakat cihaz sonradan MARŞLAMA hatası veriyor ve motor
duruyor:
-Jeneratör faz voltajı cihaza gelmiyor. Jeneratör L1 fazı ile jeneratör nötr uçları arasındaki voltajı motor
çalışırken ölçünüz. Jeneratör faz sigortası atmış veya kapaftlmış olabilir, bir bağlanft hatası olabilir. Herşey
tamamsa panodaki bütün sigortaları kapaftn, daha sonra DC besleme sigortasından başlayarak
hepsini açın ve yeniden test yapın.

Cihaz marşı geç kesiyor:
-Alternatör voltajı geç yükseliyor ve alternatörün remanans gerilimi 20 voltun alftnda. Cihaz marşı jeneratör frekansı ile keser ve frekans okuyabilmek için en az 20 volta ihtiyaç duyar. Eğer sorun mutlaka
çözülmek isteniyorsa tek yol bir röle ilave etmektir. Bu rölenin bobini AKÜ(-) ile şarj alternatörünün D+
(lamba) ucu arasında olacakftr. Cihazın marş çıkışı bu rölenin normalde kapalı kontağından seri olarak
geçirilmelidir. Böylece şarj alternatörü gerilim üretince marş kesilmiş olur.

Cihaz hiç çalışmıyor:
Cihazın arkasındaki AKÜ+ ve AKÜ- klemensleri arasındaki DC voltajı ölçünüz. Voltaj varsa panodaki bütün
sigortaları kapaftn, daha sonra DC besleme sigortasından başlayarak hepsini açın ve yeniden test yapın.

Programlama konumuna girilemiyor:
PROGRAM KİLİT ucundan AKÜ(-) ‘yi ayırınız. İşlem bittikten sonra, izinsiz program değişikliklerine engel
olmak için bu bağlanftyı yeniden yapınız.

OTO ışığı yanıp sönüyor, şebeke kesildiği halde jeneratör çalışmıyor:
Haftalık çalışma programı KAPALI zamanındasınız. Lütfen cihazın tarih ve saat ayarını ve haftalık çalışma
programı parametrelerini kontrol ediniz.
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Motor Marşlamıyor.

a) Zayıf yada şarjsız akü.
b) Ters yada kötü akübağlanftsı.
c) Kontrol panelindeki sigortalar aftk.
d) Acil durdurma butonu basılı.
e) Arıza ledlerinden biri yanıyor yani arızamevcut.
f) Kontrol paneli kapalıkonumunda.

a) Aküyü şarj ettirin yada değiştirin
b) Bağlanftları kontroledin
c) Sigortayı kaldırın
d) Acil durdurma butonunu
sağa doğru çevirin ve açın
e) Arızayı gidermeniz gerekiyor
f) Kontrol paneli anahtarını
oto konumuna getirin

Motor marşlıyor
fakat çalışmıyor.

a) Selenoid çalışmıyor
b) Kalitesiz Mazot
c) Mazot deposu boş
d) Mazot sisteminde hava var
e) Hava filtresi kapalı

a) Enerjiyi kontrol edin
b) Yakıft değiştirin
c) Mazot ekleyin
d) Motorun havasını alın
e) Hava filtresini temizleyin ya da
değiştirin

a) Regülatör üzerinde yardımcı sigorta aftk.
b) Döner diyotlar bozuk.
c) Motorun devri çok düşük.
d) Regülatör karftarızalı.

a) Sigortayı değiştirin
b) Diyotları 4,5 V pil ve buna
seri bağlı bir lamba ile kontrol
edin. Lambanın bir yönde yanıp
diğerinde yanmaması gerekir.
bozuksa değiştirin
c) Motorun devrini 1500 e getirin
d) Regülatörü değiştirin.

Alternatör gerilim
üretmiyor.

a) Kalıcılık voltajının kaybı.
b) Voltaj ayar potansiyometresi devresinde.

a) Alternatör nominal voltajı
üretmesi için fazlar arasındaki
remenans voltajının, nominal voltajın %10’u kadar olması yeterlidir.
b) Kopukluk veya
temassızlığı düzeltiniz.

Jeneratör
yüklendiğinde
voltaj çöküyor.

a) Döner diyotlar bozuk.
b) Motor devri yüklenince aşırı düşüyor.
c) Jeneratör çıkışı aşırı düşüyor.
d) Regülatör karftarızalı.

Jeneratör voltajı
çok yüksek.

a) Regülatöre gelen faz uçlarından birikopuk.
b) Regülatör Karftarızalı.

Alternatör
boşta nominal
gerilim
üretmiyor.
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a) Diyotları yukarda
belirtildiği şekilde kontrol
edin.
b) Akaryakıt pompası ayarsız,
hortumlar ftkalı, delik veya
hava alıyor.
c) Yükü kontroledin.
d) Regülatör karftnıdeğiştirin
a) Çıkış klemensindeki U-V-W
terminalinden regülatöre
giden uçları kontrol edin.
b) Regülatör karftnıdeğiştirin.

Voltaj titreşimli.

a) Regülatörün stabilite ayarı bozuk.

a) Regülatör üzerinde bulunan
trimport den ayarlayın.

Fazlar arası gerilim
dengesiz.

a) Aşırı dengesiz yük.

a) Şebeke yüklerinizi dengeleyiniz.

Gerilim var TMŞ
aftyor

a) Tesisatta kısa devre var.
b) Yük fazla.

a) Tesisatta kısa devre var.Kontrol et
b) Grup etikentinde yazan akıma
göre yükü ayarlayın.

Jeneratör aniden
duruyor.

a) Düşük yağ basıncı arızası.
b) Yüksek motor sıcaklığı.
c) Mazot bitmiş.
d) Marşlama arızası.
e) Kon. Pan. girişindeki sigortaları kontrolet.
f) Motor düzenliçalışmıyor.
g) Aşırı hız arızası.
i) Kontrol paneli kapalı konumda.
j) Acil durdurma butonu basılı.
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a) Yağ seviyesini kontrol et, gerekirse yağ ilave et.
b) Jeneratör odasına ait hava giriş
çıkışını kontrol edin.
c) Depoya mazot ekleyin.
d) Kontrol panelini
resetleyin, otomatik konuma
get.
e) Sigortayıkaldırın.Yine de
aftyorsa servisi arayın
f) Servisi arayın.
g) Makinayı resetleyin, devam
ediy- orsa servisi arayın.
h) Yağ seviyesini ve tipini
kontrol edin, servisi arayın.
i) Kontrol paneli anahtarını
otomatik konumuna getirin.
j) Butonu açın.

11. MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI
Sayın GDM JENERATÖR Kullacısı
Jeneratörünüzün süresinden önce garanti dışı kalmaması, sorunsuz çalışması ve uzun ömürlü olması için
aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.
1. Garanti belgesi veya fatura ibraz edilmediğinde yapılan işlemler garanti kapsamına alınmayacakftr.
2. Jeneratör grubuna GDM ‘ in bizzat yetkilendiği kişiler ya da servisler haricinde, 3. şahıslarınmüdahalesiye doğabilecek arızalar garanti kapsamı dışıdır.
3. Periyodik bakım çizelgesinde belirtilen kontroller ve bakımlar zamanında ve tam olarak yapılmalıdır.
Periyodik bakım yapılmadığı için doğacak arızalar garanti dışıdır.
4. Jeneratörünüzün montajı kullanma klavuzunda belirtildiği gibi yapılmalıdır. Yapılmadığı taktirde meydana
gelecek problemler garanti kapsamınaalınmayacakftr.
5. Kirli ve sulu mazot kullanılması halinde doğacak arızalardan müşteri sorumluolacakftr.
6. Motorun yağ şeçimi kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi olmalıdır. Aksi durumlarda meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamınagirmez.
7. Aküler kırılma, fazla asit koymasi, şarjsız bırakıp sertleştirme durumlarında garanti dışıkalır.
8. Manuel jeneratörlerde motor çalışftktan hemen sonra marş anahtarı bırakılmamalıdır. Motor çalışmıyorsa marşlama işlemi 3 defa 10 ’ar saniyeden fazla yapılmamalıdır. Aksi durumlarda marş dişlişi kırılabilir veya
marş motoru yanabilir. Bu durumlar garanti kapsamı dışındadır.
9. Jeneratör yük alftnda iken dizel motoru çalışftrmayınız ve stop etmeyiniz. Çalışftrma ve stop işlemi, yük
ayrıldıktan sonra jeneratör boşta iken yapılmalıdır. Aksi halde subaplarda sıkışmalar meydana gelebilir.
gerilim regülatörü, trafo ve diyotlarda arızalara yol açar. Bu durumlar garanti dışındadır.
10. Otomatik jeneratörlerde kullanılan şebeke kontaktöründe meydana gelecek aşırı akım, düşük ve yüksek
gerilimden kaynaklanan hasarlardan firmamız sorumlu değildir.
11. Jeneratör çalışıyor iken akü kablolorını çıkarmayınız. Akü kablolarının çok kısa bir süre dahi yerlerinden
çıkarılması, şarj alternatör rolesinin ve elektronik governor devresinin hasar görmesine sebebiyet verebilir.
Bu durumlar garanti kapsamı dışındadır.
12. Aşırı veya dengesiz yüke bağlı arızalar (alternatör ve kontaktör arızaları gibi) garanti kapsamı dışındadır.
13. Manüel modda motorun çalışma sıcaklığına gelmesi için jeneratör 3-5 dakika boşta çalışftrılır, jeneratör
durdurulurken ise, ilk önce yükü üzerinden alınır ve yine motorun soğuması için yüksüz olarak 3-5 dakikada
çalışftrmaya devam edilir. Aksi halde oluşacak arızalar garanti dışıdır.
14. Grubun uzun süreli prime gücünün %30 nun alftnda çalışftrılmasından kaynaklanacak arızalar garanti
kapsamıdışındadır.
15. Garanti kapsamındaki bütün makinelerımızde, GDM Jeneratör ün orjinal yedek parçaları kullanılmalıdır. Orjinal parça kullanılmaması durumunda oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.
16. Saftn alınan jeneratörlerin devreye alma işlemleri, GDM Jeneratör Yetkili Servislerince yapılmalıdır.
Müşterinin kendisi veya başka bir serviste start işlemi yapftrması, garanti kapsamı dışına çıkmasına sebeb
olur.
17. Saftn alınan jeneratörlere garanti süresi içerisinde, orjinal ekipmanları ve projesi haricinde ilave
ekipman ve proje yapılamaz. Yapılması planlanan ilave çalışmalar (Jeneratörlerin paralel çalışftrılması,
ilave kontrol ünitesi, pano, transfer pano vs.) GDM Jeneratör ün onayı olmadan yapılırsa, makine garanti
kapsamı dışına çıkar.
18. Garanti periyodu 2 yıl yada 2000 saattir (hangisi önce meydana gelirse) ve jeneratör saftn alındığı
tarihte başlar.
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11.1 Müşterinin Sorumlulukları
1. Makinenin çalışma şartlarının kontrol edilerek (yerleşim, montaj, elektriksel bağlanftlar, kablo kesitleri,
havalandırma, egzoz çıkışı, yakıt yolu vs.) yapılan devreye alma işlem, sadece, devreye alma işleminin
yapıldığı nokta için geçerlidir. İlk start işleminin yapıldığı mekanın değiştirilmek istenmesi halinde, makinenin çevreye bağlı çalışma şartlarıda değişmiş olacağından, makinenin sağlıklı çalışmasının ve garanti
süresinin devamı için, tekrar GDM Jeneratör Servislerince kontrol edilerek işletmeye alınmalıdır. Yetkisiz
kişilerce yapılacak yer değiştirme ve yeniden devreye alma işlemi, makinenin garanti kapsamı dışında kalmasına sebeb olacakftr. İkinci defa yapılacak devreye alma işleminin ücretini müşteri karşılayacakftr.
2. Garanti süresi içerisindeki bütün jeneratörlerimizin, periyodik bakım cizelgesinde belirtilen tüm bakıları
GDM Jeneratör ün yetkili servislerince ücreti karşılığında yapftrılmalıdır. Jeneratöre ait bakım çizelgesi ve
bakım kitapcıkları makine ile birlikte müşteriye teslim edilmiştir. Söz konusu bakım kitapçığı ve çizelgesinin
kaybolması durumunda müşteri, bu kitapcıkları tekrar temin etmekle yükümlüdür.
3. Müşteri, imalat hatası dışındaki tüm bakım, arıza ve problemlerin giderilmesindeki ücreti karşılayacakftr.
4. Kamyon üstü teslimlerde, nakliye sorumuluğu, indirme sorumluluğu da dahil olmak üzere ( kamyon
üstünde tesliminden sonra devreye alma (start) işlemine kadar) makinenin uygun şartlarda muhafaza
edilmesi tamamen müşterinin sorumluluğu alftndadır.
5. Saftn alınan jeneratör 2 ay içerisinde devreye alınmayacaksa, söz konusu jeneratöre ait depolama
koşullarını sağlamak kaydı ile bekletilmelidir. Elinizdeki makinenin depolama koşulları ile ilgili gerekli bilgi ve
yardımı, GDM Jeneratör Yetkili Servislerinden temin edebilirsiniz.
6. Garanti süresi içerisindeki bir makinenin depolama ( konserve ) işleminin GDM Jeneratör e yapftrılması
zorunludur.
7. Garanti servis hizmeti veren servis elemanının fazla mesai yapması, müşteri tarafından talep edilirse,
fazla mesaisinden doğacak maliyeti müşteri karşılayacakftr.
8. Makineye ulaşmak için yapılan girişler, bariyerler, duvarlar, parmaklıklar, tavanlar ya da bunun gibi yapılar
kiralık vinçler yada benzerleri, oluşturulan rampalar ya da benzerleri, çekiciler yada koruyucu yapıların,
makinenin komple alınmasında yada bağlanmasında oluşacak ücretler müşteriyeaittir.
9. Müşterinin, servis için gelen personelin yetkisini sorma ve araşftrma hakkı vardır. Bu aynı zamanda
müşterinin görevidir.
10. Müşteri garanti hizmeti alabilmesi için, istenmesi halinde, makinenin garanti belgesini start formunu
servis yetkililerine göstermekle yükümlüdür. Bu yüzden söz konusu belgeler, jeneratör odasında, kolay
ulaşılabilecek bir yerde muhafaza edilmelidir.
11. Jeneratör odası ölçülerinin normlara uygun olması, yeterli havalandırma ve egzoz çıkışını müşteri,
sağlamaklayükümlüdür.
12. Jeneratör gücüne uygun seçilen şebeke kontaktörü üzerinden jeneratçör nominal akımından fazla akım
çekilmesinden kaynaklanacak arızalardan GDM Jeneratör sorumlu değildir.
13. Bütün jeneratörlerimizde, şebeke alt ve üst limitleri, makinemizin ve müşteriye ait işletmenin,
sağlıklı çalışabileceği değerler baz alınarak belirlenmiştir. Şebeke voltaj limitlerinin değiştirilmesi müşteri
tarafından istenmesi halinde, bu değişiklikten kaynaklanacak arızaların bütün sorumluluğunu, müşterinin
üstelendiğine dair rapor yazılarak bu değişiklik yapılabilir.

22

12. KONTROLLER ve PERİYODİKBAKIM
12.1Çalıştırma Öncesi YapılacakKontrolller
Kullanma ve bakım kılavuzunda bahsedilen talimatlar ve emniyet tedbirleri doğrultusunda jeneratorünüz
monte edilmiş olmalıdır.
Elektrik bağlanftlarının, teknik kurallara ve şemalara uygun olarak yapıldığından emin olun.
Aşağıdaki kontrolleri jenerator setinin ilk çalışma aşamasında eksiksiz olarak yapılmalı, emniyet tedbirlerine
uyulmalıdır.
Jeneratörün metal aksamında, göstergelerde çizik, kırık ve benzeri hasar var mı?
Jeneratör düzgün ve uygun bir zemine yerleştirilmiş mi?
Jeneratör çevresinde, çalışmayı engelleyecek veya tehlike yaratacak cisim var mı?
Jeneratörün kurulu bulunduğu yerde uygun hava sirkülasyonu sağlanmış mı?
Havalandırma kanalları uygun şekilde bağlanmış mı?
Egzoz sistemi doğru bağlanmış mı?
Motor yağı, soğutma suyu seviyesi uygun mu?
Yakıt tankında ilk çalışftrma için yeterli yakıt varmı?
Akü kutup başları doğru bağlanmış mı?
Her iki akü voltajı 12.5V değerinin üzerinde mi?
Kullanılan enerji kablosu kesiti jeneratör gücüne uygun mu ve bağlanftları doğru yapılmış mı?
Kumanda kablolarının bağlanftları doğru yapılmış mı?
Şebeke ve jeneratör transfer panosu doğru bağlanmış mı?
Jeneratör topraklaması uygun şekilde yapılmış mı?
Motor blok ısıftcı ve akü şarj redresörü doğru bağlanmış mı?
12.2Çalıştırma Sonrası Yapılacak Kontroller
Anormal ses veya titreşim var mı?
Egzoz sisteminde gaz sızınftsı var mı?
Yağ, yakıt veya su sızınftsı var mı?
Hava aftş ve emişde hava sirkülasyonu uygun mu?
Yağ basıncı ve hararet değerleri uygun mu?
Yakıt sisteminin havası alınmış mı?
Sarj voltajı değeri, elektrik sistemi 12V olan jeneratorler için 13.7V, 24V olan jeneratörler için 27.6V
değerinin üzerinde mi?
Jeneratör enerjisi mevcutken faz sırası doğru mu?
Jeneratör voltajı ve frekansı uygun mu?
Yük kademeli arftrıldığında hararet uygun mu?
12.3Yapılması Gereken PeriyodikBakım
Günlük Kontroller (Çalışftrmadan Önce)
Radyatördeki soğutma suyu miktarı kontrol edilir. Gerekiyorsa su tamamlanır. Radyatöre su boğazına kadar
doldurulmaz, üst hazne yüzeyinin 2-2,5cm alftna kadar doldurulur.Yani radyatörde buharlaşan su için yer
bırakılır. Soğuk havalar başlamadan antifiriz miktarı kontrol edilir ve gerektiği kadar antifiriz ilave edilir.
Yağ çubuğı çekilerek yağ miktarı kontrol edilir. Yağ çubuktaki iki çizgi arasında olmalıdır.Eksik ise yağ doldurma boğazından motordaki yağın aynısından konur. 15 dakika bekledikten sonra yağ seviyesi tekrar kontrol
edilir. Motor çalışftrıldığında panodaki yağ lambasından yağ basınç kontrol edilir.(Yağ lambası yağ basıncı
tavsiye edilen değerinin alftna indiğinde yanar). Tavsiye edilen değerin alftnda olmaması gerekir.
Tanktaki yakıt miktarı kontrol edilir. Motora hava yapftracak seviyede inmesine engel olunuz.
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12.3.1İlk Bakım ( 50 Saat bakımı )
Günlük bakımda yapılan işlemlerin tümü tekrarlanır. Yakıt filtre elemanı değiştirilir.
Önemli not : Yakıt filtre elemanı değiştirilmesi ihmal edilmemelidir. Aksi halde yakıt pompası arızalanır.Yağ
filtresi ve varsa diğer filtreler ( su, turbo vs. ) değiştirilir. Akümülatör elektrolitik seviyesi kontrol edilir, eksik
ise saf su ilave edilir. Hücre kapak delikleri kirliyse temizlenir.
Akümülatöre sadece saf su konulur. Kesinlikle asitli su konmaz. Konulan su plakaların 1 cm üzerine kadar
doldurulmalı, kesinlikle boğaza kadar doldurulmamalıdır.
12.3.2Yıllık veya “250” Saatlik Bakım
Aylık veya “50” saatlik bakımda yapılan işlemlerin tümü tekrarlanır. Yağlama yağı değiştirilir. Yağ filtre
elemanı değiştirilir.Kağıt elemanlı kuru tip hava filtresi değiştirilir. Tahrik kayışı yırftlma ve gergisi kontrol
edilir. Gerekiyorsa gerilerek boşluğu alınır. Yakıt, yağlama sistemi kaçakları kontrol edilir.
12.3.3Yıllık veya “750” Saatlik Bakım
Alft aylık veya “250” saatlik bakımda yapılan işlemlerin tümü tekrarlanır. Silindir kafa cıvata ve somunlar
sıkılarak kontrolü yapılır. Rübap ayar açıklıkları kontrol edilerek gerekiyorsa ayarlama yapılır. Soğutma
sistemindeki su tamamen boşalftlarak yeni antifriz konulur. Motor çalışftrılarak yağ basıncı kontrol edilir.
Alternatör ve marş motoru bağlanftları kontrol edilir. Tüm göstergelerin tam çalışıp çalışmadığı kontrol
edilir. Enjektörler çıkarılır,gaz yağı ile temizlenerek ayarları kontrol edilerek yerine takılır.
12.3.4Her “1250” Saatlik Bakım
“750” saatlik bakımların tümü tekrarlanır. Enjektör ve valf ayarları kontrol edilir ve gerekli ayarlar yapılır.
Soğutma suyu sistemi kontrol edilir ve gerekli temizlik işlemleri yapılır. Marş motoru ve şarj alternatörünü
kontrol edin. Montaj cıvata ve somunlarını kontrol edin ve sıkışftrın.
12.3.5Her “2500” Saatlik Bakım
“1250” Saatlik bakımların tümü tekrarlanır. Soğutma suyu temiz su ile değiştirilerek, antifriz konulur. Sızınft
kontrolü ve bağlanft elemanları kontrol edilir. Radyatör petekleri temizlenir ve sistemdeki sıkışmış hava
varsa alınır.
Dikkat: Jeneratörünüz belirtilen şartlarda yüklenmesi ve bakımların kılavuza uygun şekilde yapılması
durumunda ve GDM Jeneratör’ün yetkili kıldığı teknik servis elemanlarının dışında bakım ve onarım veya
başka işlemler yapılmamış olması şarftyla tamamen malzeme, işcilik ve üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl
veya 1000 çalışma saati ( hangisi önce dolarsa garanti süresi sona erer ) garanti kapsamındadır.
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Aylık bakımın mutlaka yapılması gerekmektedir. Aksi durumda garanti dışı kalacakftr.
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13. GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için 2 yıldır. Malı mesleki ve ticari
amaçlı olarak kullanan Tacirler (müşteri) için ise garanti süresi, firmalar arası yapılan sözleşme ile belirlenir.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan:
a. Sözleşmeden dönme,
b. Saftş bedelinden indirimisteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. Saftlanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda saftcı; işcilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad alftnda hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak
veya yapftrmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Saftcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halindemalın;
a. Garanti süresi içinde tekrararızalanması,
b. Tamiri için gereken azami sürenin açılması,
c. Tamirin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, saftcı üretici veya ithalatçı tarafından bir
raporla belirlenmesi durumunlarında;
Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesini saftcıdan talep edebilir. Saftcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu
talebin yerine getirilmemesi durumunda saftcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili
servis istasyonuna veya saftcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna
teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya
ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tükecinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir.
7. Malın kulanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kulanılmasından kaynaklanan arızalar garanti
dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine başvurabilir.
9. Saftcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi genelMüdürlüğüne başvurabilir.
Not: Servisin Müdahalesi sırasında müşteri tarafından Garanti Belgesi veya Fatura ibraz edilmek zorundadır.
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14. GARANTİ DIŞI DURUMLAR
1. Saftn alınan jeneratörlerin devreye alma işlemleri GDM Jeneratör yetkili servislerince yapılmalı,
müşterilerin kendisi veya başka bir servise yapftrılmamalıdır. Aksi durumda Jeneratör garanti kapsamı dışına
çıkar. Yapılan devreye alma işlemi, sadece işlemin yapıldığı mekan için geçerli olup, yeni bir yerde kullanım
için tekrar GDM Jeneratör yetkili servislerince devreye alınmalıdır. İkinci defa yapılacak olan devreye alma
işleminin ücretini müşteri karşılayacakftr.
2. Garanti süresi içerisindeki bütün jeneratörlerimizin, periyodik bakım çizelgesinde belirtilen tüm bakımları, GDM Jeneratör ün yetkili servislerine ücreti karşılığında yapftrılmalıdır. Bu bakımlardan herhangi
birisinin yapılmaması durumunda jeneratör garanti kapsamı dışınaçıkar.
3. GDM Jeneratör tarafından onaylanmayan malzeme kullanımı sonucu gerçekleşen arızalar, ihmal
sonucu oluşan arızalar, yanlış kulanma, uygun olmayan güçte kulanma, yanlış yerleşim, uygun olmayan
şartlardaki depolama durumlarından kaynaklanacak arızalarda ve yetkili olmayan servisler ve şahışlar
tarafından tamir, bakım ve müdahalelerde jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
4. Saftn alınan jeneratör 6 ay içerisinde devreye alınmayacaksa, jeneratöre ait depolama koşuları sağlanmak kaydı ile bekletilmelidir. Garanti süresi içerisindeki bir makinenin depolama (konservasyon) işleminin
yapftrılması durumunda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
5. Kamyon üstü teslimlerde, nakliye sorumluluğu, indirme sorumluluğu da dahil olmak üzere kamyon
üstünde tesliminden sonra, start işlemine kadar makinenin uygun şartlarda muhafaza edilmesi tamamen
müşterinin sorumluluğu alftndadır. Bu esnada oluşacak hasar ve arızalarda jeneratör garanti kapsamı dışına
çıkar.
6. Soğutma sistemine, silindir gömlek veya bloğunda karıncalanma, erezyon ve tortu oluşmaması için
eklenmesi gereken kimyasalların eklenmemesi durumunda, oluşan arızalardan jeneratör garanti kapsamı
dışına çıkar.
7. Saftn alınan jeneratörlere garanti süresi içerisinde, orjinal ekipmanları ve projesi haricinde senkron, ilave
kontrol ünitesi, pano v.b ilave ekipman veya proje yapılamaz. GDM Jeneratör ün onayı olmadan yapılırsa,
jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
8. Deprem, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve benzeri doğal afetler gibi çevresel etkilerden ve şebekeden
kaynaklanan arızalarda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
9. Jeneratör gücüne uygun seçilen şebeke kontaktörü üzerinden jeneratör nominal akımından fazla akım
çekilmesinden kaynaklanacak arızalardan GDM Jeneratör sorumlu değildir.
10. Kullanılan yakıt, yağ ve soğutma suyu kullanma kitapçıklarında verilen özelliklere sahip olmalıdır. Aksi
halde oluşacak arıza ve hasarlarda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
11. Jeneratör uzun süre çalışftrılmazsa aküsü boşalabilir. motorun yağlanması, uzun ömürlü olması ve
akünün şarjı için jeneratörün haftada 1 gün çalışftrılması gerekmektedir. Aksi halde oluşacak arızalarda
jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
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15.TEKNİK DESTEK
Eğer telefon ile teknik destek istiyorsanız, aşağıdaki bilgileri doldurarak fakslamanız
gerekmektedir.
Lütfen telefon etmeden önce aşağıdaki boş kısımları doldurunuz.
İletişim
Tarih :
Firma Adı :
Yetkili Adı :
Tel :
Fax :
E-mail :
Kontrol
Jenerator Modeli :
Seri No :
Motor Markası :
Motor Modeli :
Problem Tanımı
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Jeneratör Fatura Tarihi :
Jeneratörü Saftn Alan Firma Adı:
Tel :
Fax :
Motor Markası:
MotorMmodeli :
Motor Seri No :
Alternatör Markası:
Alternatör Modeli :
Alternatör Seri No :
Motorun Yağ Hacmi:
Kabin:
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! Aşağıdaki bakım kaşesi bölümüne yetkili servis kaşe imza yapılması gerekmektedir.
Kullanma kılavuzumuzda belirtilen zamanlarda resmi servislere bakım yaptırmayanların
garantisi son bulmuş olur.

BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM KAŞESİ

BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM KAŞESİ

BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM KAŞESİ

BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM KAŞESİ

BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM KAŞESİ

Bakım Yapan Firma
Kişi
Çalışma Saati
Not

Bakım Yapan Firma
Kişi
Çalışma Saati
Not

Bakım Yapan Firma
Kişi
Çalışma Saati
Not

Bakım Yapan Firma
Kişi
Çalışma Saati
Not

Bakım Yapan Firma
Kişi
Çalışma Saati
Not
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