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کلیـات

تهیه دستورالعمل چگونگی نصب دیزل ژنراتورها و نکات مهم سرویس و نگهداری آن. هدف : 

راهنمایی ها و راه کارهای ارایه شده حاصل تجربه سال ها کار عملی نصب اینگونه موتورها  شرح : 
می باشــد. باید اطمینان کامل داشت که نصب موتور به طرز صحیح انجام شده، ترتیب 

انجام کار رعایت و از مواد، مصالح و لوازم تأیید شده استفاده گردیده است.

تهیه این دســتورالعمل برای استفاده توسط افرادی است که مهارت، دانش و اطالعات الزم را در 
مورد انواع موتورهای دیزل دارا بوده و قادر به انجام کارهای مکانیکی و الکتریکی مربوطه باشند. 

برای دســتیابی به عملکرد بدون اشــکال و رضایت بخش دیزل ژنراتورها، دقت کافی برای نصب 
موتور و متعلقات آن باید بکار برد. همواره باید مطمئن بود که مشخصات، نقشه ها و سایر اطالعات 

الزم در مورد نصب، قبل از شروع بکار نصب موتور، حاضر و در اختیار می باشد.

مکان نصب موتور را بگونه ای طراحی نمایید که انجام کارهای ســرویس و نگهداری آن بســادگی 
و آسان انجام شود.

هنگام نصب، دقت الزم را بکار ببرید تا از ورود آشغال، آلودگی و مواد خارجی به داخل سیستم های 
ســوخت، خنک کننده یا توربوشارژر جلوگیری شــود. قبل از وصل لوله ها و شیلنگ های تغذیه 

موتور، آنها را با هوای فشرده کاماًل تمیز نمایید .

از آنجایــی که دیزل ژنراتورهــا از تجهیزات و لوازم جانبی متعددی تشــکیل گردیده، انحراف و 
نارســائی در عملکرد یکی از قطعات و متعلقات آن موجــب تأثیر نامطلوب بر عملکرد کلی موتور 

خواهد شد.

از این جهت، تنظیم مناسب و صحیح سیستم ها بسیار حائز اهمیت است.

قطعات و تجهیزاتی که بســته و پلمب می باشــند، باید توســط نمایندگی مجاز تنظیم و تعمیر 
شوند.

قبل از انجام هر گونه کار ســرویس و 
نگهداری بــر روی موتور دیزل، فصل 
کتابچــه   )Maintenance( نگهــداری 
 )Operator’s Manual( اپراتور  راهنمای 

را با دقت مطالعه نمائید .

اخطار!



2

نماینده انحصاری ولــوو پنتـا در ایران ـ تلفن: 99 44 77 88

پارسیان پیشرو صنعت

محل استقرار قالب

خاک زیر پی

D

L

h

فونداسیون
با توجه به وزن دستگاه و توزیع مناسب نیروهای دینامیکی وارد بر زمین، نصب دیزل ژنراتورهای 
ولــــوو پنتا نیاز به فونداســیون قوی و محکمی ندارد و تنها باید محل استقرار صاف )تـــراز( و 

بگونه ای فرش شده باشد که در زمان کار موتور، ایجاد گرد و خاک ننماید.

چنانچه مصرف کننده نیاز به اجرای فونداســیون می بیند، می تواند از راهنمایی های ارائه شده در 
مورد فونداسیون پیروی نمایید.

فونداسیون باید برای تحمل بار ساکن و هر نوع بار دینامیکی ایجاد شده به هنگام کار موتور، مقاوم 
و محکم باشد. باید کاماًل پایدار باشد تا از بروز شکست و تغییر شکل در آن که باعث از دست دادن 

تراز و همراستایی موتور و ژنراتور می شود، جلوگیری شود.

فونداسیون باید حداقل 40 الی 50 سانتیمتر در کلیه جهات از شاسی موتور دیزل وسیع تر باشد 
تا کارهای ســرویس و نگهداری آن آسان انجام شــود و 10 الی 20 سانتیمتر از کف محل بلندتر 

باشد.

عمق فونداسیون مطابق فرمول زیر محاسبه می شود.

)kg( وزن کلی دیزل ژنراتور

d × w × L
)D( عمق فونداسیون =

d = kg/m3

چگالی بتن )از 2400kg/m3 استفاده کنید(

W = عرض فونداسیون به متر

L = طول فونداسیون به متر

پــس از برآورد عمق فونداســیون، زمین و کف محل اســتقرار 
دستگاه را بررسی کنید که توانایی تحمل مجموعه بار )دستگاه 
و فونداســیون( و  نیروهایی که بر آن وارد خواهد شد را داشته 

باشد.

از ریزش هر گونه ســیال )آب، روغن، 
ســوخت گازوئیل( در مکان استقرار 
همواره  نمایید.  جلوگیری  دســتگاه 
برای جمع آوری آن در  ظرف مناسب 
اختیار داشته باشید. آبراه )کف شوی( 

مناسب برای مکان پیش بینی نمایید.

مهـم!
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طراحی و آرایش مکان استقرار
خروجی اگزوز باید بگونه ای مستقر شود که از برگشت دود اگزوز بداخل جلوگیری شود.  •
منبع اگزوز را با اتکا به سقف مستقر نمایید تا از اعمال بار بر روی موتور جلوگیری شود.  •

برای خنثی کردن لرزش های بین خروجی اگزوز موتور و لوله اگزوز از لرزه گیر استفاده نمایید   •
که همراه با دیزل ژنراتورهای اضطراری تحویل می گردد.

با توجه به اســتفاده از لرزه گیر بین ژنراتور و شاســی مربوط، نیازی به نصب و استفاده از لرزه   •
گیر بین شاسی و کف تمام شده نمی باشد.

برای جلوگیری از مقاومت در برابر جریان دود اگزوز )Back Pressure(، تا آنجا که ممکن است   •
سیســتم لوله کشی اگزوز باید کوتاه و پیچ و خم های آن در حداقل ممکن باشد )زانویی با خم 

باز استفاده شود(. 
جهت جلوگیری از برگشــت دود در توربوشارژر، قطر لوله اگزوز باید حداقل 15 الی 20 درصد   •

بزرگتر از دهانه توربوشارژر باشد.
 )Back Pressure( چنانچه بعلت شرایط حاکم، میزان مقاومت در برابر جریان خروج دود اگزوز  •
از مقدار تعیین شده زیادتر می شود، قطر لوله اگزوز را افزایش دهید )گشادتر استفاده نمایید(.

برای جلوگیری از انتشار دمای باالی اگزوز داخل مکان استقرار دیزل ژنراتور، منبع و لوله اگزوز   •
را با مصالح مناسب )پشم سنگ با روکش آلومینیوم( عایق بندی کنید.

با توجه به انبســاط لوله های فلزی در اثر دما، خالصی الزم را برای لوله های اگزوز پیش بینی   •
کنید تا از اعمال فشار بر تکیه گاه ها و موتور جلوگیری شود.

درپوش، کالهک یا زانویی مناســب برای انتهای بیرونــی لوله اگزوز تهیه نمایید تا از ورود آب   •
باران به داخل آن جلوگیری شود.

انتهای بیرونی لوله اگزوز را بگونه ای مســتقر کنید که در جهت پشــت به باد و یا وزش باد از   •
طرفین باشد.

منبع و
لوله اگزوز

به طرف 
مخزن بزرگ

پمپ سوخت
در صورت استفاده 

از مخزن بزرگ

برای جلوگیری از اعمال وزن بر روی توربوشارژر، لوله اگزوز و منبع اگزوز باید به 
سقف ساپورت شوند، به شکلی که لرزه گیر اگزوز به راحتی جای بازی داشته باشد

اتصال لوور یا 
برزنتگریل به برزنت

لرزه گیر اگزوز

صفحه لوور
باتری ها

منبع سوخت 
روزانه حداقل 

300 لیتر

پایه های شاسی

صفحه لوور 
یا گریل
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تهویه مکان استقرار
هدف نهایی تهویه، خارج کردن هوای گرم از محل اســتقرار دیزل ژنراتور و وارد کردن هوای آزاد 

از خارج و با حداقل گردش مجدد، به داخل مکان می باشد.

ترین  مناســب  روبــرو  شــکل 
وضعیــت اســتقرار دســتگاه را 
مکان  دیوارهــای  بــه  نســبت 

استقرار نشان می دهد.

هوای آزاد را از پایین ترین ارتفاع 
هدایت  رادیاتور  به طرف  ممکن 

کنید.

نزدیکی  در  دســتگاه  اســتقرار 
بگونه ای  واســط،  بدون  و  دیوار 
بــا دریچه خروجی  رادیاتور  که 
دیوار فاصله داشته باشد، مطلوب 

نمی باشــد، زیرا هنگام کار دســتگاه، مقداری هوای گرم از فاصله ایجاد شده بین رادیاتور و دیوار 
مجدداً به داخل رادیاتور گردش خواهد کرد و این امر باعث پایین آمدن کارآیی خنک ســازی و 

نهایتاً مشکالت ناشی از گرم شدن هوای داخل می گردد.

دریچه خروجی دیوار باید حدود 25% وســیع تر از شبکه رادیاتور و مطابق شکل هندسی آن   •
باشد.

دریچه هوای ورودی نیز باید حدود 25% وســیع تر از شــبکه رادیاتور باشد، و با توجه به فن   •
)پروانه( موتور که از نوع مکنده اســت و هوا را به داخل می کشد، هوا ابتدا از روی ژنراتور عبور 
کرده و سپس به موتور می رسد و از طریق رادیاتور به بیرون دمیده می شود. بدین جهت دریچه 

هوای ورودی باید در سمت جهت وزش باد ایجاد شود. 

در صورت نصب هر گونه محافظ )توری، کرکره، صفحات صداگیر ....( بر روی دریچه های ورود و   •
خروج هوای مکان، از آنجایی که اینگونه محافظ ها در برابر جریان هوا مقاومت ایجاد می نمایند،  

ابعاد دریچه ها را باید وسیع تر از میزان تعیین شده ایجاد نمود. )به صفحه 5 رجوع نمایید(

برای خنثی کردن لرزش های احتمالی و پایین آوردن میزان صدا، واســط هدایت خروجی بین   •
رادیاتور و دریچه خروج هوا را از جنس ارتجاعی )الستیک، پالستیک، برزنت ....( انتخاب کنید.

چنانچه به علت شــرایط مکانی، خروجی دود اگزوز و دودکش ســاختمان مشترک می باشد،   •
نســبت به نصب یک عدد فن بر روی انتهای خروجــی دود اقدام کنید، تا در صورت همزمانی 
عملکرد موتور و مشــعل ســاختمان، بتوان آن را فعال و دود موجود دودکش را سریعتر خارج 

نمود تا از ایجاد Back Pressure که باعث گرم شدن موتور می گردد، جلوگیری نمود.
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برای مثال: 

رادیاتوری که دارای 1/25 متر مربع مســاحت شبکه می باشــد، دریچه ورود و خروج هوا باید   
1/56 متر مربع باشــد و چنانچه محافظ دریچه )توری، کرکره، ....( نصب شــده باشد، مساحت 

دریچه باید به 1/95 متر مربع افزایش یابد.

متر
 1

/4

1/12 متر 1/25 متر
تقریبی

متر
 1

/25
بی

قری
1/25 مترمربعت

1/4 متر

متر
 1

/4

1/4 متر

= 25% + 1/25 مترمربع
1/56 مترمربع

سطح مشبک جلوی رادیاتور ورودی یا خروجی هوا

ابعاد ورودی یا خروجی 
هوا برای نصب گریل

ابعاد ورودی یا خروجی 
هوا برای نصب لوور

متر
 1

/12

1/951/56 مترمربع = 
0/8

1/95 مترمربع
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سرویس و نگهداری

سیستم سوخت 
منبع سوخت را هر 12 ماه، تخلیه و آب و رسوبات آن را خالی   •

کنید.

در صورتی که منبع سوخت در هوای آزاد قرار دارد، در زمستان   •
برای جلوگیری از پارافینی شــدن سوخت و مشکالت ناشی از 

آن، به مقدار الزم به آن ضد یخ سوخت اضافه کنید.

فیلتر سوخت را در فواصل زمانی تعیین شده )طبق دستورالعمل   •
دفترچه سرویس و نگهداری( عوض کنید.

جنس منبع سوخت گازوئیل و لوله کشی آن از جنس گالوانیزه نباشد و قسمت داخلی 
منبع گازوئیل نباید رنگ کاری شود.

مهـم!

نکات مهم در عملکرد توربوشارژر 
روغنکاری و خنک کاری توربوشارژر در شرایط زیر تضمین می گردد:   •

تولید کنندگان موتورهای دیزلی که مجهز به توربوشــارژر می باشــند، با توجه به دور بسیار   -
باالی توربوشــارژر، برای حفظ عملکرد طوالنی و بازدهی مناسب آن پیشنهاد می کنند قبل 
از خاموش کردن موتور، اجازه دهید موتور چند دقیقه ای )حداکثر 10 دقیقه( بدون بار کار 
کند و سپس دستگاه را خاموش کنید. این عمل برای موتورهایی که روزانه چند ساعت کار 

می کنند، می باید رعایت شود.

روغن موتور و فیلترهای روغن موتور در فواصل زمانی تعیین شده عوض شوند.  -

فیلتر هوا به طور منظم سرویس و تعویض گردد.  -

در صورتی که توربوشــارژر صدای غیر عادی می دهد، باید بالفاصله توسط نمایندگی مجاز   -
تعمیر یا تعویض گردد.

از  بازدید کلی موتور را قبل   / بررسی 
روشــن کردن، به صورت عادت برای 
تا در صورت مشاهده  آورید،  خود در 
هر گونــه نقــص، آن را برطرف و از 
ایجاد اشکاالت احتمالی نیز جلوگیری 

نمایید.

مهـم!

لطفًا بــه راهنمایی های ایمنی و نکات 
مربوط به محیط زیست که در کتابچه 
راهنمای اپراتــور و تعمیر و نگهداری 
موتــور بیان گردیده، توجه داشــته 

باشید.

اخطار! در موتورهایی که بــا تابلوی اضطراری   
کار می کننــد، عملیــات کنترل زمان 
خاموش شدن موتور جهت خنک کاری 
سیستم  در  توربوشــارژر  روغنکاری  و 
تنظیمات روشن / خاموش شدن دستگاه 

لحاظ شده است.
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سیستم خنک کننده 
هنگام تعویــض مایع خنک کننده موتور، از همان نوع که قباًل   •
توســط سازنده موتور پر شده است استفاده کنید. ترکیب انواع 
مختلف مایع خنک کننده باعث صدمه زدن به موتور می شود.

ترکیب 40% ضد یخ و 60% آب خالص، موتور ولــوو را تا 25-   •
درجه سانتیگراد از خطر یخ زدگی محافظت می نماید. ترکیب 
بیش از 50% ضد یخ با آب، موجب کاهش تأثیر خنک سازی و 

باال رفتن دمای موتور می گردد.

ضــد یخ و آب خالص را قباًل در ظرف پالســتیکی جداگانه ای   •
کاماٌل با یکدیگر مخلوط و سپس رادیاتور را با آن پر کنید.

هنگام پر کــردن رادیاتور، آن را به آرامــی پر کنید تا فرصت   •
خارج شدن هوا از سیستم به آن داده شود.

تمیز کردن سیستم خنک کننده 
سیستم خنک کننده را کاماًل خالی کنید.  .1

با قرار دادن شــیلنگ آب پاکیزه در محل پر کردن مایع خنک کننده، آن را کاماًل پاکســازی   .2
نمایید تا اثری از رسوبات و آلودگی همراه آب از شیر تخلیه مشاهده نشود.

سیستم خنک کننده )رادیاتور( را با مخلوطی از 15 الی 20 درصد ضد یخ و آب خالص پر کنید   .3
)مخلوط را قباًل در ظرف پالستیکی جداگانه ای کاماًل با یکدیگر ترکیب نمائید( و بمدت 1 الی 

2 روز موتور را با آن بکار بیندازید.

پس از این دوره، با باز کردن در پوش محل پر کردن و شــیر تخلیه، سیستم را بسرعت تخلیه   .4
و مجدداً آن را با آب گرم پاکیزه شستشو دهید تا آب کاماًل تمیز از شیر تخلیه خارج شود.

شــیر تخلیه را ببندید و سیســتم را با ترکیب مناســب ضد یخ و آب خالــص )قباًل در ظرف   .5
پالستیکی جداگانه ای کاماٌل مخلوط شده باشد( که مطابق شرایط مکانی باشد، پر کنید.

در  مقاومت  ایجــاد  بر  یخ عالوه  ضد 
مقابل یخ زدگی، خوردندگی و تشکیل 
رسوب در سیستم خنک کننده، عامل 
بسیار مهمی در باال بردن نقطه جوش 
بدین  نیز می باشد.  کننده  مایع خنک 
جهت هرگــز در فصول گرم ســال، 
مخلوط ضد یخ را از سیســتم خنک 

کننده موتور تخلیه ننمایید.

مهـم!

در مکان هایی که در آب مورد استفاده، 
میزان امالح و رسوبات باال می باشد، از 
این آب برای رادیاتور استفاده نکنید، 
زیرا ایــن امالح و رســوبات موجب 
و  رفت  آب  لوله های  شــدن  مسدود 
برگشت و پمپ آب شده و باعث گرم 

شدن موتور می گردد.

اخطار!
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سیستم روغن کاری )تعویض روغن(
پس از 100ســاعت اولیه کارکرد موتــور، روغن موتور و فیلتر   •

روغن موتور را همزمان با هم عوض کنید.

در صورتــی که دیزل ژنراتور برای مصارف اضطراری اســتفاده   •
می گــردد، فاصله زمانی تعویض روغن نباید از 12 ماه بیشــتر 

شود.

هیــچ نوع افزودنی به روغن های تولیدی ولــــوو VDS3 اضافه   •
نکنید، این امــر نه تنها کمکی به بهبــود عملکرد و نگهداری 
موتورهای ولــــوو پنتا نمی نماید، بلکه احتمال صدمه زدن به 

آن نیز وجود دارد.

تنها از روغن و روانکارهای توصیه شده توسط شرکت ولــوو و   •
شرکت پارسیان پیشرو صنعت استفاده نمایید.

مــوتــور
روغن و فیلتر روغن موتور را هر 100 ساعت عوض کنید.  •

هرگز بدون فیلتر هوا، موتور را روشن نکنید و از فیلترهای صدمه دیده استفاده ننمایید.  •

در محیط های پر گرد و خاک، فیلتر هوا را به دفعات بیشتری عوض کنید. از استفاده از هوای   •
پرفشــار جهت تمیز کردن فیلتر هوا جداً خوددرای نمایید، زیرا این کار باعث بسته شدن و یا 

باز شدن بیش از اندازه منافذ گردیده و به موتور آسیب می زند.

در فصل سرما برای گرم کردن موتور، هرگز از مشعل و نظایر آن استفاده نکنید.  •

هرگز تغییری در سیستم Intake و Exhaust موتور ایجاد ننمایید.  •

در 200 ســاعت اولیه کارکرد موتور، کاهش میزان روغن امری عادی است. بطور منظم میزان   •
روغن آن را بررسی و در صورت نیاز به آن روغن اضافه کنید.

بازبینی/ تنظیم سوپاپ موتور، انژکتورها و توربوشارژر و یا کلیه سرویس و تعمیرات 
دیگر باید توسط نمایندگی مجاز ولــوو انجام گردد.

تعمیر و دســتکاری توســط افــراد غیرمتخصص، باعث صدمه و آســیب دیدگی 
موتورگردیده و دستگاه از گارانتی خارج می گردد. به همین منظور سرویس های سیار 
شرکت پارسیان پیشرو صنعت با متخصصان کارآزموده و دارای صالحیت از شرکت 

ولــوو، آماده ارائه خدمات سرویس و پشتیبانی شما می باشند.

مهـم!

عوض  موتــور  روغن  کــه  زمان  هر 
نیز  را  موتور  روغن  فیلتر  می شــود، 

عوض کنید.

فقط از روغن و فیلترهای اصلی ولــوو 
استفاده نمایید.

مهـم!
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در صورتیکــه موتور ژنراتور مدتی زیر بار کامل بوده اســت قبل از خاموش کردن موتور، اجازه   •
دهید موتور تنها چند دقیقه بدون بار کار کند. این امر باعث یکنواختی دما در موتور، جلوگیری 
از جوش آمدن پس از توقف، خنک شــدن توربوشــارژر و در نتیجه افزایش عمر مفید و بدون 

عیب موتور خواهد شد.

کارکرد موتور با بار کم، دمای احتراق را پایین می آورد و در نتیجه احتراق ناقص سوخت شکل   •
می گیرد. سوخت محترق نشده وارد سیستم روغنکاری شده و باعث رقیق شدن روغن می گردد  
که تأثیر عملکرد روغنکاری را کاهش داده و بعالوه با خارج شدن روغن از اطراف سرسیلندر و 
سیستم اگزوز، ایجاد دود می نماید. این امر در کارکرد موتورهایی که برای مدت طوالنی روشن 

و بدون بار کار می کنند نیز صادق می باشد، لذا کارکرد موتور با بار کم را به حداقل برسانید.

در مورد ژنراتورهای اضطراری )emergency( موتور را دو الی سه هفته یک بار آزمایشی و بدون   •
بار بصورت منظم و به مدت 5 دقیقه روشــن کنید تا روغنکاری قطعات و تجهیزات داخلی آن 
تجدید شده و از آمادگی باطری و موتور جهت روشن شدن در مواقع مورد نیاز اطمینان حاصل 

نمایید.

در موتورهایی که کمتر به حالت بار کامل و دور حداکثر قرار می گیرند، برای از بین بردن کربن   •
داخل موتور و سیستم اگزوز، هر 6 ماه یک بار باید به مدت 2 ساعت با بار کامل یا حداقل %80 

1500 تجاوز نکند(. rpm کار کنند. )در دیزل ژنراتور، دور حداکثر از

تحت هیچ شــرایطی نباید موتور را بدون ترموستات بکار انداخت. ترموستات باعث حفظ دمای   •
سیستم خنک کننده در گستره مناسبی می شود. 

هیچگاه ترموستات را از روی موتور باز نکنید، چرا که:  

زمان گرم شدن موتور به طول می انجامد و با بار کم، سبک   -
و متوســط و در دمای معمول محیط به دمای کاری عادی 

نمی رسد.

دمای روغن موتور به حد نرمال نمی رسد، که موجب افزایش   -
مصرف سوخت می گردد. آالینده های اگزوز افزایش یافته و 
توان موتور را کاهش می دهد. عالوه بر آن موجب فرســایش 

و کاهش عمر مفید موتور می گردد.

از آنجائــی که تمامی مایع خنــک کننده از رادیاتور عبور نمی کند، ظرفیت خنک ســازی   -
سیستم کاهش می یابد.

در دوره آب بندی موتور )10 ســاعت اولیه(، با موتور مدارا کنید،و ســعی نمایید از 60  توان   •
آن استفاده نمایید که این کار باعث آببندی قطعات به طور کامل میگردد. 

کارهای ســرویس و نگهداری موتور را مطابق فواصل زمانی تعیین شــده در برنامه 
سرویس دیزل ژنراتور ولــوو پنتا انجام دهید.

مهـم!

ترموســتات  بدون  موتور  کردن  کار 
موجب لغو ضمانت گارانتی می شود. 

تـوجـه!
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سیستم الکتریکی
برای اســتفاده از باتری کمکی، ابتدا قطب + )مثبت( باتری کمکی را به قطب + )مثبت( موتور   •
دیزل وصل کنید، سپس کابل اتصال را از قطب – )منفی( باتری کمکی به نقطه ای دور از باتری 

موتور وصل کنید. جدا کردن کابل ها را بر عکس ترتیب اتصال آنان انجام دهید.

در دیزل ژنراتورهای ولــــوو پنتا، هرگز از کمک کننده های استارت )اسپری، اتر، ...( استفاده   •
ننمایید، خطر انفجار در سیستم ورودی هوا )Intake( وجود دارد.

هرگــز اجازه ریزش ســوخت گازوئیل روی ژنراتور را ندهید، زیرا موجب خســارت زدن به آن   •
می شود.

چنانچه برای نصب دیزل ژنواتور نیاز به جوشکاری دیده شود، هرگز اتصال بدنه از دیزل ژنراتور   •
و اجزای آن نگیرید و حتی االمکان ســرباتری و EDC connector را باز کنید. بعد از اتمام کار 

آنها را دوباره نصب کنید.

هرگز گیره اتصال را به موتور وصل نکنید، زیرا موجب عبور جریان از یاتاقان ها شــده و باعث   •
صدمه زدن به آلترناتور )دینام( و سوختن ولتاژ رگالتور می شود.

EMS
کنترل الکترونیکی موتور



11

نماینده انحصاری ولــوو پنتـا در ایران ـ تلفن: 99 44 77 88

پارسیان پیشرو صنعت

دقت الزم را بهنگام وصل کابل های باتری بکار ببرید و از اتصال اشتباه آن جداً بپرهیزید.  •

باتری دشــارژ )تخلیه( شده را با باتری کاماًل شــارژ به صورت سری وصل نکنید، تبادل سریع   •
جریان می تواند باعث ترکیدن باتری ها شود.

هنگام نصب باتری، کابل اتصال بدنه )شاسی( را در آخر وصل کنید.  •

بررسی کنید که ولتاژ باتری کمکی مشابه با باتری های دیزل ژنراتور باشد.  •

هرگز فیوزی را با میزان آمپر باالتر از آنچه که روی برچســب تعیین شــده نصب نکنید، خطر   •
آتش سوزی یا خسارت به موتور و سیستم الکتریکی وجود دارد.

قبل از شــروع بکار سرویس و نگهداری روی سیستم الکتریکی، موتور را خاموش و کلید اصلی   •
جریان برق را قطع کنید.

قطب های باتری را همواره تمیز نگهدارید. آلودگی و اکسید شدن باتری و قطب های آن موجب   •
برقراری جریان ناخواســته )ســرگردان(، افت ولتاژ و دشارژ شــدن آن، به خصوص در هوای 
مرطوب می گردد. با استفاده از برس، آلودگی ها و اکسیداسیون را از ترمینال و قطب های باتری 

پاک کنید. 

هنــگام شستشــوی موتــور با آب 
فشــار قوی، هرگز نــازل آب را روی 
الکترونیکی  و  الکتریکی  سیستم های 

نگیرید.

مهـم!
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جهت تسریع و انجام به موقع نصب و راه اندازی، سرویس و تعمیرات مورد نیاز دیزل ژنراتور، 
 اطالعات زیر را به بخش خدمات پس از فروش شرکت پارسیان پیشرو صنعت به شماره 

65437098- 021 فاکس نمایید.

نوع و مدل موتور  •

شمار سریال موتور  •

ساعت کار موتور  •

آدرس محل استقرار موتور و شماره تماس مسوول پیگیری درخواست  •

نوع خدمات درخواستی  •

 شرکت پارسیان پیشرو صنعت آماده پاسخگویی به سواالت شما می باشد. 
با ما با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید.

دفتر مرکزی:      99 44 77 88 )021(

)021( 65437091-4 خدمات پس از فروش: 
)021( 65437098                                                  


