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2. Määräystenmukainen käyttö 

Tahtigeneraattorit, joissa on integroitu elektroniikka, ovat 
koneisiin asennettavia komponentteja, joita käytetään 
teollisuuslaitteistoissa. 

Generaattorin käyttöönotto on kielletty siihen asti, 
kunnes on määritetty, että se kone, jonka yhteyteen 
generaattorit on asennettu, täyttävät konedirektiivin 
määräykset. 
Generaattorit vastaavat pienjännitedirektiivin 
suojaustavoitteita. 

Käyttö on sallittua vain noudattaen EMC-direktiiviä. 

Tekniset tiedot ja kytkentäehtojen tiedot ovat 
arvokilvessä ja dokumentaatiossa ja niitä on 
ehdottomasti noudatettava. 

3. Kuljetus, varastointi 

Kuljetusta, varastointia ja asianmukaista käsittelyä 
koskevia ohjeita on noudatettava. 

Toimituksen jälkeen havaituista vaurioista on heti 
ilmoitettava kuljetusliikkeelle. Ennen käyttöönottoa on 
tarvittaessa neuvoteltava toimittajan kanssa.

4. Paikalleen asettaminen

Laitteen paikalleen asettaminen ja jäähdyttäminen on 
toteutettava asianmukaisessa dokumentaatiossa olevien 
määräysten mukaisesti. 

Generaattorit on suojattava liialliselta kuormitukselta. 
Niihin on tartuttava siten, että mikään rakenneosa 
ei väänny eivätkä eristysvälit muutu. Kosketusta 
elektronisiin rakenneosiin ja kontakteihin on vältettävä. 

1. Yleisesti 

Käytön aikana generaattorissa on olosuhteista riippuen 
jännitettävä johtavia, paljaita ja mahdollisesti myös 
kuumia pintoja. 

Jos vaadittava suojus poistetaan luvattomasti, jos laitetta 
käytetään epäasianmukaisesti, jos asennus tai käyttö 
tehdään virheellisesti, on olemassa kuolemanvaara tai 
voi syntyä vakavia vahinkoja terveydelle tai omaisuudelle. 
Kaikki kuljetukseen, asentamiseen ja käyttöönottoon 
ja kunnossapitoon liittyvät työt on teetettävä pätevällä 
ammattihenkilöstöllä (huomioikaa IEC 364 tai CENELEC 
HD 384 tai DIN VDE 0100 ja IEC-raportti 664 tai DIN 
VDE 0110 ja kansalliset tapaturmantorjuntamääräykset 
tai VGB 4 -määräys). Näiden turvallisuusohjeiden 
mukaisesti päteviä ammattihenkilöitä ovat henkilöt, jotka 
ovat perehtyneet tuotteen paikalleen asettamiseen, 
asentamiseen, käyttöönottoon ja käyttöön ja joilla on 
vastaava pätevyys tehtäviinsä (määritetty standardissa 
IEC 364 tai DIN VDE 0105). 

Generaattorin tai sen komponenttien korjaamisen saa 
turvallisuussyistä ja dokumentoitujen järjestelmätietojen 
noudattamiseksi ja toimintojen säilyttämiseksi teettää 
vain valmistajalla. 

Tekniset tiedot ja kytkentäehtojen tiedot ovat 
arvokilvessä ja dokumentaatiossa ja niitä on 
ehdottomasti noudatettava. 

Turvallisuusohjeet / yleiset tiedot 

Kaikki lauseet, joiden yhteyteen on tässä ohjekirjassa liitetty kyltti ”Varoitus”, 
sisältävät tietoja, joiden huomioiminen on tärkeää vaarojen välttämiseksi! 

VAROITUS 

Kaikki lauseet, joiden yhteyteen on tässä ohjekirjassa liitetty kyltti ”Varo”, 
sisältävät tietoja, joiden huomioiminen on tärkeää virtalähteen tai lisävarusteiden 

vaurioitumisen välttämiseksi! VARO

Seuraavat varoitukset on ehdottomasti 
huomioitava. 

Jos niitä ei huomioida, vakavia ja jopa 
kuolemaan johtavia henkilövahinkoja, 

vakavia vahinkoja terveydelle tai mittavia 
aineellisia vahinkoja ei voi sulkea pois! 

VAROITUS
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5. Sähköliitäntä

Kun käsitellään generaattoreita, joissa on sähköjännite, 
on noudatettava voimassa olevia kansallisia 
tapaturmantorjuntamääräyksiä. 

Sähköasennus on suoritettava voimassa olevien 
määräysten mukaisesti (esim. johtojen poikkipinta-ala, 
sulakkeet). Lisäksi ohjeita on dokumentaatiossa.

EMC-direktiivissä laitteistoa varten määritettyjen raja-
arvojen noudattaminen on laitteiston valmistajan 
vastuulla. EMC-direktiivin vaatimusten mukaista 
asentamista koskevat ohjeet, kuten häiriösuojausta ja 
johtojen linjaamista koskevat ohjeet, ovat generaattorin 
dokumentaatiossa.

6. Käyttö 

Laitteistojen, joihin generaattorit on asennettu, täytyy 
tarvittaessa varustaa lisävalvonta- ja suojalaitteilla. 

Valmistajan dokumentaatio on huomioitava. 

Kun generaattori on erotettu käyttöaggregaatista, 
jännitettä johtaviin laitteen osiin ja johtoliitäntöihin 
ei saa koskea niissä olevan jännitteen vuoksi, kun 
generaattorin akseli pyörii. 

Kaikki suojukset on pidettävä käytön aikana suljettuina. 

Elektroniikka sisältää 
välipiirikondensaattoreita. 

Niiden sähkövarauksen purkautuminen 
voi kestää yli 10 minuuttia! 

Varmista jännitteettömyys ennen töiden 
aloittamista! 

Jos niitä ei huomioida, vakavia ja jopa 
kuolemaan johtavia henkilövahinkoja, 

vakavia vahinkoja terveydelle tai mittavia 
aineellisia vahinkoja ei voi sulkea pois!

VARO

7. Ohjeelliset asiakirjat 

Generaattorin käyttö edellyttää, että 
tämä käyttöohje on luettu ja sen sisältö 

on ymmärretty. 

Erityisesti on huomioitava siinä olevat 
turvallisuusohjeet. 

Jos niitä ei huomioida, vakavia ja jopa 
kuolemaan johtavia henkilövahinkoja, 

vakavia vahinkoja terveydelle tai 
mittavia aineellisia vahinkoja ei voi 

sulkea pois! 

VARO
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1.2 Käyttöalue 

MOZELT-generaattorilaitteisto tahtigeneraattorilla on 
suunniteltu kuormannostomagneettien virransyöttöön ja 
ohjaamiseen pyöräkaivinkoneissa. 
Se on tällä hetkellä saatavana 13, 20 ja 30 kW:n 
tehokkuusversioina. 
100 %:n (ED) toiminta-ajan vuoksi generaattorit ovat 
optimaalinen ratkaisu teollisuusromun lastaamista ja 
käsittelyä varten. 
Huoltovapaata ja kompaktia generaattorijärjestelmää 
käytetään kaivinkoneen dieselmoottorilla tai 
hydrauliikkajärjestelmällä. 

1.3 Kuvaus 

* r/min = kierrosta minuutissa 

1. Laitteen kuvaus 

1.1 Yleiset tiedot 

MOZELT ei ota vastuuta integroidulla elektroniikalla 
varustetun tahtigeneraattorin epäasianmukaisesti, 
huolimattomasti tai virheellisesti tehdyn asennuksen tai 
käytön seurauksista. 

Laitteeseen sovelletaan tuotteen ostohetkellä voimassa 
olleita MOZELT-yhtiön takuuehtoja. 
Oheisen käyttöohjeen sisältö pätee virheettömästi siihen 
generaattoriversioon, joka painohetkellä oli saatavana. 
MOZELT pidättää oikeuden tehdä muutoksia teknisen 
tuotekehityksen vuoksi. 

Muiden kuin meidän tekemämme muutokset 
generaattoriin, myös lisälaitteiden asentamisen 
myötä, voivat muuttaa teknisiä tietoja ja vaikuttaa 
dokumentaation ja käyttöohjeen sisällön oikeellisuuteen, 
minkä vuoksi vastuumme ja myös myöntämämme takuu 
lakkaavat olemasta voimassa. 

VAROITUS

VAROITUS

VAROITUS

VAROITUS

CG4-sarjan generaattorin 
nimelliskierrosluku on 3000 r/min *. 

Tällöin toleranssialueena on 
2500 r/min - 3800 r/min. 

On erityisen tärkeää, että kierrosluku 
pysyy vakaana eikä siinä esiinny 

heilahteluja! 

Tärkeimmät käyttö- ja kytkentätilat näytetään 
ohjaamossa olevassa näyttöyksikössä (MFA). 

1.4 Toimintatapa 

Harjattomasti generaattorissa muodostetun 
kolmivaihevirran muuntaminen tasajännitteeksi ja sen 
kosketukseton lähtö generaattorin aktivoimisen jälkeen 
tarjoaa käyttäjälle mukavuutta ja hyvän turvallisuuden. 

Generaattori CG4 on käytännössä huoltovapaa. Erilaisten 
kytkinreleiden tai ulkoisissa sähköisissä laitteiston 
alueissa olevien relekytkentöjen pois jääminen ja 
säätönuppien tai potentiometrien puuttuminen suojaa 
tätä laitteistojärjestelmää käyttövirheiltä. 

  Huomio!
  Elektroniikkarakenneryhmissä on  
  sähköstaattisesti herkät CMOS- ja 
  MOS-rakenneosat. 

Seuraavat ohjeet on ehdottomasti huomioitava, 
koska muuten nämä piirit voivat rikkoutua.

• Kun tehdään huoltotöitä, on ensin varmistettava 
potentiaalintasaus (staattinen varaus) 
elektroniikkarakenneryhmien, työkalun, 
mittauslaitteiden ja henkilöstön välillä. 

• Tartu elektroniikkarakenneryhmiin vain niiden 
reunoista, älä koske rakenneosiin ja niiden liitäntöihin.
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Generaattori CG 4 ei ole riippuvainen verkkovirrasta, 
vaan tuottaa oman syöttöjännitteen sisäistä ohjaustaan ja 
valvontaansa varten. Koneessa on suojaus ylikuormitusta 
ja oikosulkua vastaan. Oikea syöttöjännite säädetään 
automaattisesti generaattoriin liitettyjä magneetteja 
varten ja vaadittava pudotusaika optimoidaan ja 
toteutetaan jokaista lastattavaa materiaalia varten. 

Käyttäjä voi lukea tärkeimmät käyttötilat ohjaamossa 
olevasta toimintonäytöstä (MFA). 
 
Työhön liittyvät virheet voidaan paikantaa suoraan 
230 V-johtojärjestelmässä. Johtokatkos ja oikosulku 
230 V-johtojärjestelmässä aiheuttavat jännitteensyötön 
välittömän katkaisun (passiivinen henkilönsuojaus). 

1.5 Suojauskonsepti, menettely häiriötilanteessa 

Generaattorin ominaista turvallisuutta lisätään 
valvontatoimintojen laajennuksella. Asennetut 
valvontatoiminnot mahdollistavat järjestelmän hyvän 
käyttöturvallisuuden. 

Jos tapahtuu häiriö, elektroniikka lukitaan välittömästi. 
Samaan aikaan ilmoitetaan virheestä ja ”valmis”-LED 
sammuu. 

Seuraavat valvontatoiminnot ovat integroituina: 

• Ylikuormitussuojaus 
• Eristyksen valvonta 
• Lämpötilasuojaus 
• Kierroslukusuojaus 
• Avoin magneettipiiri 
• Oikosulku

1.6 Magneettikäytön turvallisuusmääräykset 

Kuormannostomagneettien käyttö pyöräkaivinkoneissa 
muodostaa erityisen käyttötavan, johon sisältyy tavallista 
suurempi turvallisuusriski. 
Muulloin kuin työskenneltäessä hydraulisella 
kouralla magneetti tarttuu kaikkiin saavutettavissa 
oleviin ferromagneettisiin materiaaleihin heti päälle 
kytkemisensä jälkeen. 
Niitä voi olla enemmän kuin pyöräkaivinkoneen 
kantavuus sallii.

Vastaavasti magneetti vapauttaa ottamansa materiaalit 
äkillisesti pois kytkemisensä jälkeen tai kaapelin 
rikkoutuessa tai magneetin liitäntäjohdossa olevan 
oikosulun yhteydessä. Tämä tapahtuma voi johtaa 
vaarallisiin tilanteisiin laajalla työalueella, jos putoavan 
materiaalin vipuvaikutus saa muita esineitä sinkoilemaan 
ympäristöön. Lisäksi ei ole pois suljettua, että 
magneetista irtoaa sitä käännettäessä romukappaleita, 
jos ne ovat kiinnittyneen materiaaliryppään alareunassa. 
Tästä syystä on erityisen tärkeää huomioida seuraavat 
periaatteet: 

VARO

VARO

Magneetti voi alkaa heilahdella voimakkaasti kuorman 
pudotuksen jälkeen! !

Sen vuoksi on erittäin suositeltavaa toteuttaa 
magneettien mekaanisesti turvallinen kiinnitys 
pyöräkaivinkoneen puomin päässä erityisellä 
magneettiripustuksella! 

Älä käännä työvarustusta magneettien 
ollessa päälle kytkettynä ilman 

hyötykuormaa, äläkä muuta kaivinkoneen 
sijoituspaikkaa. Tahattomasti 

kiinnittyneet materiaalit voivat 
vammauttaa ihmisiä vipuvaikutuksen 

kautta! 

Kun työskennellään 
kuormannostomagneettien kanssa, 
on kiellettyä oleskella kaivinkoneen 
laajennetun työalueen sisäpuolella!
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2. Tekniset tiedot 

2.1 Suoritustiedot 

Malli CoolGen 4 13 kW 20 kW 30 kW
Nimellisjännite 230 V 230 V 230 V

Maks. lähtövirta 57 A DC  87 A DC 130 A DC
Käyttökierroslukualue * 2500....3800 r/min **

Tuuletus Oma tuuletin 
Paino 58 kg 87 kg 135 kg

Kotelointiluokka IP 55
Sallittu Ympäristön lämpötila -25° C…..+50° C ei kondensoiva 

Asennuskorkeus < 1000 m NN, yli 1000 m korkeudessa teho alenee 1 % / 100 m 

2.2 Lisävarusteet

2.2.1 Näyttö MFA

Arvokilvessä olevia tietoja tulee 
noudattaa!!

VAROITUS

Kun generaattori asennetaan koteloon 
tai suojuksen alle, jäähdytykseen 

käytetyn ilman lämpötila ei saa olla 
yli 50 °C (kotelon / suojuksen suurin 

sisälämpötila!)

VAROITUS

Kuva: 1 | CG4 Display -monitoiminäytön yleiskuvaus

Generaattorin erilaiset käyttötilat näytetään 
toimintonäytöllä (MFA) LED-valojen avulla. 

1

Tärkeimmät käyttötilat voidaan lukea heti:

 1 3 Toimintonäytöt  
Häiriönäytöt

USB-liitännän suojus (huoltotarkoituksiin)

Kytkinjohdon / painikkeen ruuviliitos
Ohjausjohdon liitäntä

*  taatut suoritustiedot 100% (ED) toiminta-ajalla
**   kierroslukuarvojen 2000 r/min ja 2500 r/min välillä 
mahdollisia ovat joko käyttö täydellä lähtöjännitteellä tai rajoitettu 
käyttö alennetulla lähtöjännitteellä.

2

3

9
10

Päällekytkentä-lajittelutoimintoa koskeva ohje
4
5
6

7
8

4 8

11

12

13

14

9
„Dribble Drop“ -toimintoa koskeva ohje10

11 QR-koodi - linkki ohjekirjaan
12
13
14
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2.3 Generaattorikoneistot

Pyöräkaivinkoneen mallista riippuen generaattoria käytetään joko mekaanisesti tai hydraulisesti.
Molemmat versiot on suunniteltu siten, että generaattorin tarvitsema työkierrosluku on varmistettu, kun 
dieselmoottori on saavuttanut täyden kierroslukunsa

2.3.1 Hihnakäytöt

Hihnan suoran kulkemisen varmistamiseksi täytyy molempien hihnapyörien akseleiden olla kohdakkain. Akseleiden 
varsien täytyy kulkea samansuuntaisesti generaattorin akseliin nähden.
On suositeltavaa käyttää hihnapyörien suuntaamiseen laser-suuntauslaitetta.

Esikiristyksen säätöön suosittelemme käyttämään hihnan mittauslaitteita. Asennuksen aikana tai sen jälkeen hihnaa 
on pyöritettävä muutaman kerran. Tällä tavalla hihna asettuu tasaisesti hihnapyörän päälle.
Hihnat tarkastetaan ensimmäisen kerran 0,5 - 4 tunnin käytön jälkeen. 
Hihnan kiristys on tarkastettava 6 - 12 kuukauden välein ja sitä on tarvittaessa korjattava.

2.3.2 Hydraulikoneistot

Hydraulisiin generaattorikoneistoihin on syötettävä aina prioriteettimäärä hydrauliikkaöljyä.

Se tarkoittaa, että syöttömäärä ei saa vaarantua moottorin kierroslukuvaihtelujen, kaivinkoneen nosto-, ajo- tai 
muiden liikkeiden vuoksi. Rakennuskoneen valmistajasta riippuen toteutus tapahtuu erilaisilla teknisillä versioille. 
Selvittäkää vastaavalta valmistajalta tai meiltä ”HydraBrain”-järjestelmän vaihtoehtoinen ratkaisu.

Joissain hydraulisissa koneistoissa voidaan työskennellä optimoidusti myös alemmalla dieselmoottorin kierrosluvulla. 
Tarkistakaa tätä koskevat tiedot pyöräkaivinkoneen valmistajan laatimasta ohjekirjasta.

Älä koskaan tartu käynnissä olevaan 
hihnakäyttöön!

VARO

Generaattoria ei saa koskaan käyttää 
ilman hihnan suojusta!

VARO

Kuva: 2 | Hihnakäyttö

Kuva: 3 | Hydraulinen käyttö „BELL CLUTCH“ -kytkimen kanssa

Käytettäessä hydraulimoottoreita magneetin poiskytkentämomentti sallii enintään 4000 r/min 
huippukierrosluvun, jos se ei kestä yli 0,5 sekuntia. Kun kierrosluku on yli 3800 r/min ja alle 2500 
r/min, magneettikäyttö ei ole mahdollista tai se on mahdollista vain rajoitetusti.VAROITUS

VAROITUS

On erityisen tärkeää, että kierrosluku 
pysyy vakaana eikä siinä esiinny 

heilahteluja!

VAROITUS

Yli 3800 r/min kierrosluvut voivat rikkoa 
generaattorin!

VAROITUS

Kierrosluku tulee mitata paitsi 
tyhjäkäynnissä, myös päälle- ja 
poiskytkentävaiheiden aikana!
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3. Asennus

3.1 Asennusohjeet

  

3.2 „BELL CLUTCH“ -kytkimen asennus

Kytkinpuoliskojen etäisyystaulukko

1
2 3 5 6

7 8
5

8
4

Generaattorityyppi Hydraulimoottori Etäisyys A Etäisyys B
T4002 / CG4 13 kW Bosch-Rexroth 16 ccm / Sunfab 17 ccm 0 mm 0 mm
T4002 / CG4 13 kW Bosch-Rexroth 23 ccm / Sunfab 25 ccm 12 mm 12 mm
T4002 / CG4 20 kW Bosch-Rexroth 23 ccm / Sunfab 25 ccm 11 mm 0 mm

1
2
3
4

Hydraulimoottori
Adapterirengas 16/17 ccm -hydraulimoottoria varten
Kytkinkotelo
Kierroslukumittarin suojus

6
7
8
9

Kiristysholkki hydraulimoottorissa
Tähtikytkin
Kiristysholkki generaattorissa
Akseli / laakerikilpi generaattorissa

5 Kytkinpuoliskot

Kuva: 4 | Explosion-kytkin „BELL CLUTCH“

Kuva: 5 | Kytkinpuoliskojen etäisyyspiirros

1

VORSICHT

  Ympäristön ilmassa ei saa olla aggressiivista pölyä, syövyttäviä tai ruostuttavia höyryjä, kaasuja  
  ja nesteitä. Generaattori on suojattava kosteudelta kotelointiluokkaa IP 55 vastaavasti.
  Integroidulla elektroniikalla varustettuja tahtigeneraattoreita ei saa käyttää vaarallisiksi   
  luokitelluilla alueilla, ellei niitä ole asennettu hyväksytyllä tavalla asianmukaiseen koteloon.   
  Generaattori on tarkoitettu asennettavaksi tukijalkojen varaan.

On varmistettava, että generaattorin muodostama lämpö voidaan ohjata pois. Tuuletusritilän on oltava tätä 
varten aina vapaana, jotta riittävä raikkaan ilman saanti on taattu. Ympäristön lämpötilan määrittämiseksi on 
huomioitava kaikki lämmönlähteet, jotta lämpötila ei ylitä generaattorille määritettyä suurinta sallittua arvoa.
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3.3 EMC-ohjeet, sähkömagneettinen yhteensopivuus

Kuten kaikki sähkölaitteet, myös integroidulla elektroniikalla varustetut tahtigeneraattorit voivat säteillä 
sähkömagneettista energiaa ja altistua sen vaikutukselle.
Sähkömagneettinen yhteensopivuus saavutetaan yhtäältä siten, että laitteet eivät ole herkkiä sähkömagneettisen 
säteilyn aiheuttamille häiriöille, toisin sanoen estämällä laitteen altistuminen sähkömagneettiselle säteilylle, ja 
toisaalta siten, että määrättyä häiriösäteilyn tasoa ei ylitetä eivätkä muut laitteet häiriydy sen seurauksena.

Tämä taso riippuu laitteen käyttöympäristöstä. Tällöin erotetaan toisistaan teollisuusympäristöt ja asuinympäristöt, 
mukaan lukien kauppa- ja liiketilat ja pienverstaat.

Tässä luvussa ovat ohjeet käyttökoneistojen asentamiseen, EMC-ongelmien välttämiseen ja EMC-vaatimukset 
täyttävän johdotuksen toteuttamiseen EMC-direktiivin mukaisesti.

3.3.1 Häiriönsieto

CG4 ... ovat erittäin kestäviä sähkömagneettista säteilyä vastaan.
Häiriönsietoisuus saavutetaan laitteissa ilman lisäapuvälineitä. Lisäksi kaikkien induktiivisten komponenttien, kuten 
esim. kosketin- ja relekäämien, sähkömagneettisten jarrujen jne. on oltava häiriövaimennettuja käyttäen vastaavia 
komponentteja (esim. RC-piirit).

3.3.2 Häiriösäteily

Kielletyn häiriösäteilyn välttämiseksi on johdotusohjeita ehdottomasti noudatettava. 
Johtoon liittymätön häiriöpäästö säteilee suoraan integroidusta elektroniikasta ja johdotuksesta taajuusalueella 30 
MHz - 1 GHz. 

Pääsääntöisesti sen aiheuttavat nopeat logiikkapiirit ja sen energia on hyvin alhainen. 
Sen ei odoteta aiheuttavan ongelmia muille elektroniikkalaitteille.

Johtoon liittyvä häiriösäteily taajuusalueella 150 kHz - 30 MHz aiheutuu yleensä tehopuolijohteen kytkemisestä. 
Erillisen verkon vuoksi muille laitteille ei aiheudu ongelmia.

3.4 Magneettiliitäntä

Sähköiset johtoliitännät ja liitinlaitteet (pistoke / kytkin) on sovitettu generaattorin vastaaviin tehoihin. 
Tällöin on kiinnitetty suurta huomiota toimivuuteen ja turvallisuuteen. 

Käytä vain alkuperäisiä MOZELT-varaosia.

3.5 LED-toiminnot

Kuva: 6 | LED-tilat ohjauspiirilevyllä

Erilaiset käyttötilat näytetään lisäksi generaattorin ohjauspiirilevyn 
LEDeillä. Näiden LEDien avulla voidaan lukea seuraavat käyttötilat:

1 Ulk. painiketulo -LED  Kytkentäriman yläpuolisen ulkoisen painiketulon tila

2
3
4
5

Ilmoituslähtö-LED      AIlmoituslähdön ohjaus

Tila LED    Tila ”Päällä”

Syöttöjännite-LED  Sisäinen elektroniikan syöttöjännite olemassa

Virhe-LED   LED ilmoittaa virheestä 

6 Vara-LED   Vara-LED

2 4 6

3 5

1
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3.6 Ohjausjohdot

Ohjaussignaalien johtojen on oltava häiriösuojattuja. Johdon häiriösuoja yhdistetään liitinkoteloon.
Signaalimaata ei tarvitse maadoittaa.
Käytä vain alkuperäisiä MOZELT-varaosia.

3.7 Liitäntäkotelo

Ennen generaattorin ja elektroniikan erottamista on huomioitava seuraava varoitus:

Purkausaika alkaa generaattorin viimeisen pysäytyksen jälkeen!

Kuva: 8 | Ohjausjohdon liitäntä generaattorissa

5

1 Magneettiliitäntä 230 V DC
2
3
4
5

Suojajohtimen liitäntä
Kytkentärima

USB-liitäntä
Ohjausjohdon ruuviliitos

Kuva: 7 | Liitäntäkotelo 

1

4
2

35

6

6 Ohjauspiirilevy

VARO

Elektroniikka sisältää välipiirikondensaattoreita.
Niiden sähkövarauksen purkautuminen voi kestää yli 10 minuuttia!

Varmista jännitteettömyys ennen töiden aloittamista!
Jos niitä ei huomioida, vakavia ja jopa kuolemaan johtavia henkilövahinkoja, 

vakavia vahinkoja terveydelle tai mittavia aineellisia vahinkoja ei voi sulkea pois!

Kuva: 9 | Kytkentärima

3
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3.8 Kytkentärima

Hydrauliikka- ja lämpötilasondien liittimien kytkentä on aina samalla tavalla järjestetty. Erilaisten painikekytkentöjen 
avulla saadaan seuraavat mahdollisuudet:

3.8.1 Päällekytkentäkäsky kytkentäjohdon kautta MFA-näytöstä

Generaattorin käynnistyessä elektroniikka tunnistaa signaalin liittimessä 7.
Näyttöpainike aktivoidaan MFA:ssa ja painiketulo deaktivoidaan liittimissä 5 + 9.

3.8.2 Päällekytkennän käsky kytkentäriman kautta

Generaattorin käynnistyessä elektroniikka tunnistaa signaalin puuttumisen liittimessä 7.
Näyttöpainike deaktivoidaan ja painiketulo aktivoidaan liittimissä 5 + 9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hydrauliikkaohjaus
HydraBrain

Painikekytkentä Lämpötilasondi
Generaattori

Silta Sisäinen 
lämpötilasondi

MFA-näyttö

Painikesignaali
Painikesignaali 

deaktivoitu 
näytössä

3.9 USB-liitäntä

Ohjauspiirilevyllä ja MFA:ssa on USB-liitäntä. Molemmat USB-liitännät ovat samanlaisia ja mahdollistavat seuraavat 
toiminnot käyttäen huolto-ohjelmistoa DriveSoft (katso liite DriveSoft):

• Lähtöjännitteen muuttaminen
• Ramppien muuttaminen magneetin nosto- ja irrotustoimenpiteitä varten  
• Lajittelukäytön asetukset
• Virheanalyysi 
• Käyttötilat (kierrosluku, lämpötila, käyttötunnit, lähtöjännite jne.)
• Oskilloskooppi-toiminto
• Laiteohjelmiston päivitykset

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hydrauliikkaohjaus
HydraBrain

Painikekytkentä Lämpötilasondi
Generaattori

Katso liite 
Aggregaatti

„Hydrabrain“

Silta Sisäinen 
lämpötilasondi

MFA-näyttö

Kytkinjohto

Painikesignaali

Kuva: 10 | Varaukset kytkentärimassa (painike aktivoitu MFA:ssa)

Kuva: 11 | Varaukset kytkentärimassa (painike aktivoitu kytkentärimassa)

Kuva: 12 |USB-liitäntä 
 ohjauspiirilevyllä

Katso liite 
Aggregaatti

„Hydrabrain“
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3.10 Kaapeleiden asennus, 230 V
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3.11 Generaattorin mittapiirrokset

Kuva: 14 |  Generaattori CG4 30 kW

Kuva: 15 | Generaattori CG4 20 kW

Kuva: 16 | Generaattori CG4 13 kW

Hammasakseli: W 30x2x30x14x9g DIN 5480
Spline Shaft (Kiila-akseli): W 30x2x30x14x9g DIN 5480
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4. Käyttöönotto

Generaattorin sisäinen elektroniikkayksikkö on viritetty täydellisesti tehtaalla, eikä sitä tarvitse säätää tai tarkastaa. 
Vain näyttö ”MFA” on liitettävä 9-napaisella kaapelilla generaattorijärjestelmään. Kaapelin molemmissa päissä on 
liitinpistoke. 
Vapautuspainike liitetään tähän näyttöyksikköön 3-napaisella liittimellä. Magneetti liitetään 2 liitospultilla. Käyttö 
molempiin kiertosuuntiin on mahdollista ilman johdotuksen muuttamista.

4.1 Turvallisuusohjeet

Käyttäjältä vaaditaan, että hän perehtyy käyttöohjeisiin ennen generaattorin käyttöönottoa.

Seuraavia varoitusohjeita on ehdottomasti noudatettava:

VARO

Tämän generaattorin käytössä voi esiintyä vaarallisia jännitteitä, jotka voivat johtaa kuolemaan 
tai vakaviin ruumiinvammoihin! Kun generaattorin parissa työskennellään, on noudatettava 
äärimmäistä varovaisuutta.

  

VARO

• Vain pätevällä huolto- ja korjaushenkilöstöllä on lupa tarkastaa laitteen ja sen osien   
 toiminta ja korjata niitä.
• Liittimien kytkentätiloja, suojuksia ja 230 V -liitinlaitteita generaattorissa ja    
 magneetissa ei saa koskaan avata tai jättää avoimiksi käyttömoottorin käydessä!
• Aseta eristetty (EGB-hyväksytty) alusta ja varmista, että se ei ole maadoitettu, ennen   
 kuin alat suorittaa käyttöönottotoimenpiteitä päälle kytketyllä laitteella.

VARO

Generaattorin jännitteettömyys on tarkastettava ennen töiden aloittamista. Varmista, että 
magneetin liitännässä ei ole jännitettä. Jos tämä ohje laiminlyödään, seurauksena voi olla 
vakavia tai jopa kuolettavia ruumiinvammoja!

VARO

• Jos töitä tehdään liitetyn koneen tai koneen syöttöjohtojen parissa, täytyy generaattori  
 pysäyttää ja varmistaa POIS-asentoon.
• VDE 1060 -määräyksen mukaan virrattomaksi kytkeminen vapautuspainikkeen    
 lukitsemisella ei ole sallittua. 
• Turvapoiskytkentä lukitse tehomoduulit häiriötilanteessa. Tämän toiminnon avulla   
 ei voida kuitenkaan varmistaa, että generaattorin sisällä ja sen lähtöliittimissä ei ole   
 enää jäännösjännitteitä. Generaattorin avaamisen jälkeen jäljellä oleva jäännösjännite  
 on mitattava muista jännitettä johtavista osista. Ennen kuin sähköisiin kontakteihin   
 kosketaan, on varmistettava, että jännitettä johtavissa osissa ei ole enää jännitettä.
• Älä käytä sellaisia mittausteknisiä varusteita, joiden tiedetään olevan vahingoittuneita   
 tai viallisia.

VARO

Huomio !
Virhetilanteessa myös toiminnan vuoksi potentiaalittomat rakenneryhmät voivat johtaa 
potentiaalia. Ennen laitteen parissa tehtäviä töitä on virran pois kytkemisen jälkeen 
varmistettava mittaamalla, että laite on jännitteetön. Jos tämä ohje laiminlyödään, seurauksena 
voi olla vakavia tai jopa kuolettavia vammoja.
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Kuormannostomagneetin virransyötön päälle- ja pois 
kytkeminen suoritetaan yleensä kahvassa olevalla 
painikkeella. Se täytyy, laitetyypistä riippuen, vapauttaa 
pyöräkaivinkoneen ohjauspöydässä olevalla erillisellä 
kytkimellä. 
Katso tähän liittyen myös pyöräkaivinkoneen ohjekirjassa 
olevat ohjeet. Jos annetaan päällekytkentäkäsky, 
generaattori CG 4 kytkee kosketuksettomasti 
jännitteenkuormannostomagneettiin.
Jos annetaan poiskytkentäkäsky, generaattori suorittaa 
automaattisen demagnetoinnin. 
Demagnetoinnin suorittamisen aikana, jolloin magneetti 
pudottaa kuorman (noin 1 sekunti), ei voida antaa uutta 
päällekytkentäkäskyä.
Laitteiston päälle kytkeminen on mahdollista vain, jos 
kuormannostomagneetti on liitetty järjestelmään.

Magneetin päälle kytkeminen:
Paina tätä varten ohjausvivussa olevaa painiketta 1 
kerran. Monitoimi-toimintonäyttö tulee esiin 
keltaisen ”Valmis”-LEDin lisäksi 
vihreä ”Magneetti nostaa” -LED palaa.

Päällekytkentä-lajittelutoiminto:
Käyttäjällä on mahdollisuus käyttää tavanomaisen 
päällekytkentämenettelyn lisäksi lajittelutoimintoa 
päällekytkentähetkellä. Tätä varten ohjausvivussa olevaa 
painiketta painetaan 1 kerran jatkuvasti. Monitoimi-
toimintonäyttö tulee esiin sen lisäksi, että keltainen 
”Valmis”-LED ja vihreä ”Magneetti nostaa” -LED palavat 
jatkuvasti. Painikkeen jatkuva aktivointi saa aikaan 
jatkuvan jännitteen nousun 0 V -arvosta maksimiarvoon, 
jos painikkeen painamista ei keskeytetä. Sen jälkeen 
lastaus-tilassa on käytössä maksimijännite.

Magneetin pois kytkeminen:
Paina tätä varten ohjausvivussa samaa painiketta, mutta 
vain 1 kerran. Nyt vihreä ”Magneetti nostaa” -LED 
sammuu ja punainen ”Magneetti pudottaa” LED syttyy. 
Kuorman pudottamisen jälkeen se sammuu itsenäisesti. 
Kytkentätoimenpiteiden aikana edelleen palava ”Valmis”-
LED osoittaa, että uusi päällekytkentätoimenpide on 
mahdollista suorittaa. 
 
„Dribble Drop“:
Käyttäjä voi suorittaa ennen koko materiaalin pudotusta 
lajittelutoiminnon, jonka nimi on ”Dribble Drop”. Tätä 
varten on magneetin ollessa aktiivisena ja lastaus-tilassa 
pidettävä ohjausvivussa olevaa painiketta 1 x pitkään 
painettuna.

Varmista, että ...
• koekäyttöä valvova henkilö on valtuutettu ja  
 pätevä suorittamaan ja tarkastamaan   
 mekaanisia ja sähköisiä asennustoimenpiteitä.
• generaattorin nimellisarvot vastaavat    
 käyttöolosuhteita.
• generaattori on kiinnitetty turvallisesti.
• generaattoria tuuletetaan sopivalla tavalla.

Varotoimenpideohjeita on noudatettava 
asianmukaisesti!

4.2 Käyttöohje

Kuormannostomagneetin kanssa tehtävissä töissä 
on noudatettava voimassa olevia työturvallisuus- ja 
tapaturmantorjuntamääräyksiä.
Sen lisäksi kuormannostomagneetin käytön saa 
aloittaa vain, jos käyttäjä tuntee ”Magneettikäytön 
turvallisuusmääräykset” (katso sisällysluettelo).
Ennen generaattorin CG 4 käyttöönottoa koneen 
omistajan / käyttäjän on tarkastettava, että 230 V 
-johtojärjestelmä on silmämääräisesti tarkastellen 
moitteettomassa kunnossa. Liittimien ja pistokeliitäntöjen 
kunnollinen kiinnitys on tarkastettava, magneetin 
liitäntäjohdon kiristyslaitteen asianmukainen toiminta on 
tarkastettava. 
Hihnakäytöissä on tarkastettava kiilahihnojen kireys ja 
tarvittaessa hihnoja on kiristettävä vastaavan ohjeen 
mukaisesti. 
Pyöräkaivinkoneen dieselmoottori on - ellei muuta 
ole nimenomaisesti neuvottu - säädettävä täyteen 
kierroslukuasetukseen. Generaattori toimii silloin 
työkierroslukualueellaan. Keltainen ”Valmis”-LED syttyy 
automaattisesti ohjaamossa olevassa MFA-näytössä. 

VARO

Tarkasta koko järjestelmä 
silmämääräisesti ennen käyttöönottoa!

VARO

Tarkasta kiilahihnojen oikea asetus 
ennen käyttöönottoa!

VARO

Liitä vain kuormannostomagneetti 
järjestelmään! Käyttö muuta 
sähkökuluttajaa varten on kielletty!

VARO

Käyttömoottori on sammutettava ennen 
kuin mitään työtä aletaan suorittaa!
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alainen 4.3 MFA-näytön käyttönäytöt

Näyttö:  - LED 1 (keltainen),  ”Ready”.

Huomautus: - Generaattori odottaa päällekytkentäkäskyä

1

Generaattori toimii työkierroslukualueella

Kuva: 17 | MFA ilmoittaa käyttövalmiudesta

Näyttö:  - LED 1 (keltainen),  ”Ready”
  - LED 2 (vihreä),  ”Raise”.

Huomautus: - Magneetti nostaa materiaalia

1

Kun päällekytkentäkäsky on annettu käyttöpainikkeella, magneetti suorittaa noston

Kuva: 18 | MFA ilmoittaa aktivoidusta magneetista

2

Näyttö:  - LED 1 (keltainen),  ”Ready”,
  - LED 3 (punainen) ”Drop”.

Huomautus: - Magneetti pudottaa materiaalia.

1

Kun poiskytkentäkäsky on annettu käyttöpainikkeella, magneetti suorittaa pudotuksen

Kuva: 19 | MFA ilmoittaa materiaalin pudotuksesta

3

Monitoimi-toimintonäyttö vilkkuu sen lisäksi, että keltainen ”Valmis”-LED ja punainen ”pudottaa” -LED palavat 
jatkuvasti. Painikkeen pitäminen jatkuvasti aktivoituna saa aikaan materiaalin pudottamisen rajoitetusti. Jos 
painikkeen painaminen keskeytetään, magneetissa on taas täysi jännite ja se pitää kiinni magneetissa vielä 
olevasta jäännösmateriaalista. Tätä voidaan jatkaa niin kauan, kunnes painikkeen lyhytaikainen painallus toteuttaa 
täydellisen pudotustoiminnon.
„DribbleDrop“ mahdollistaa käyttäjälle nostetun materiaalin hallitun lajittelun.
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4.4 Häiriönäytöt MFA

Häiriöt ilmaistaan palavalla punaisella LED-valolla. Sellaisten häiriöiden merkitys ja poistaminen selitetään 
kuvaesityksillä, joiden yhteydessä on vastaavat tekstit.

Näyttö:  - LED 1 (keltainen),   ”Ready”,
  - LED 2 (vihreä, vilkkuva), ”Raise”.

Huomautus: - Magneetti nostaa materiaalia jatkuvasti. Generaattori on 
  lajittelutilassa.

1

Kun käyttöpainiketta painetaan jatkuvasti, magneetti nostaa jatkuvasti

Kuva: 20 | MFA ilmoittaa aktivoidusta   
 magneetista, joka on   
 lajittelutilassa

2

Näyttö:  - LED 1 (keltainen),  ”Ready”,
  - LED 3 (punainen, vilkkuva), ”Drop”.

Huomautus: - Magneetti pudottaa jatkuvasti. Generaattori on ”Dribble  
  Drop” -tilassa.

1

Kun käyttöpainiketta painetaan jatkuvasti, magneetti pudottaa jatkuvasti

Kuva: 21 | MFA ilmoittaa aktivoidusta   
 ”Dribble Drop” -tilasta

3

”Häiriö”-näyttö syttyy

Kuva: 22 | MFA ilmoittaa tuntemattomasta häiriöstä

Näyttö:

Mahdollinen syy:

Huomautus:

 

- Vain LED 8 (punainen),  ”Error”.

- Tarkan vika-analyysin saamiseksi MOZELT-huollon on  
luettava vikamuisti

Generaattori on pysäytettävä heti siihen asti, 
kunnes virhe on poistettu. Ota viipymättä yhteyttä 
MOZELT-huoltoon. Virhenäyttö voidaan poistaa vain 
pysäyttämällä generaattorin.

8
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Näyttö:   - LED 1 (keltainen),  ”Ready”.

Mahdollinen syy:  - Kytkinjohdon katkos
   - Käyttöpainike viallinen  
   - Ohjausjohto viallinen

Kun päällekytkentäkäsky on annettu käyttöpainikkeella, toimintoa ei ole

1

Kuva: 23 | Päällekytkentäkäsky ei reagoi

Kun päällekytkentäkäsky on annettu käyttöpainikkeella, esiin tulee ”Line interrupt”  

5

Kuva: 24 | MFA ilmoittaa Johto auki

Näyttö:    - LED 5 (punainen),  „Line open“,
   - LED 8 (punainen), „Error“.

Mahdollinen syy:  - Johtokatkos 230 V -piirissä
   - Magneettia ei ole liitetty tai se on liitetty väärin
   - Magneetti, johto tai liitinlaite viallinen  
 
Huomautus:  Generaattori on pysäytettävä heti siihen asti,   
   kunnes virhe on poistettu. Virhenäyttö voidaan   
   poistaa vain pysäyttämällä generaattorin.

Kun päällekytkentäkäsky on annettu käyttöpainikkeella, esiin tulee ”Short-cirucit”

Kuva: 25 | MFA ilmoittaa oikosulusta

Näyttö:   - LED 6 (punainen),  „Short-circuit“,
   - LED 8 (punainen), „Error.

Mahdollinen syy: - Oikosulku johtojärjestelmässä 230 V
   - Magneetin täysi maasulku
   - Magneetin teho on virtalähteelle liian suuri

Huomautus:  Generaattori on pysäytettävä heti siihen asti,   
   kunnes virhe on poistettu.
   Virhenäyttö voidaan poistaa vain pysäyttämällä   
   generaattorin.

6

8

8
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- Mitään LED-näyttöä ei ole nähtävissä tai
- Kaikki LEDit palavat jatkuvasti.

Kaapelirikko / tehokatkos ohjausjohdossa.

Generaattori käy työkierroslukualueellaan, mutta mitään toimintaa ei ole 
havaittavissa tai kaikki LEDit palavat

Kuva: 26 | MFA ei toimi / kaikki LEDit   
  palavat 

Näyttö:

Mahdollinen syy:

- LED 1 (keltainen),  „Ready“,
- LED 4 (punainen, vilkkuva),  „R.P.M not ok“.

”R.P.M not ok” -näyttö vilkkuu ja ”Ready”-näyttö palaa

Kuva: 27 | MFA ilmoittaa  „R.P.M not ok“

Näyttö:

Mahdollinen syy: Generaattori käy liian korkealla kierrosluvulla. 

Sammuta moottori heti ja tarkastuta kierrosluku 
estääksesi generaattorin vahingoittumisen!

VARO

”R.P.M not ok”-näyttö palaa

Kuva: 28 |MFA ilmoittaa liian alhaisesta  
  kierrosluvusta

Anzeige:

Mögliche Ursache:

 

- LED 4 (punainen), „R.P.M not ok“ mahdollisesti myös 
vilkkuva,
- LED 8 (punainen), „Error“.

Generaattori käy liian alhaisella kierrosluvulla.

Tarkastuta kierrosluku!

14

4

8
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Näyttö:   - LED 1 (keltainen, vilkkuva), „Ready“.

Mahdollinen syy: Generaattori on ylikuumentunut, eikä sitä voi   
   sen vuoksi kytkeä päälle. Generaattori käy kielletyssä   
   ympäristön lämpötilassa.
   Raikkaan ilman syöttö generaattoriin ei ole   
   riittävästi taattu.

Huomautus:  Generaattori on jälleen käyttövalmiina, kun   
   normaali lämpötila on taas saavutettu..

1

”Ready”-näyttö vilkkuu

Näyttö:   - LED 7 (punainen),   „Insulation fault“,
   - LED 1 (keltainen),  „Ready“,
   - mahdollisesti LED 8 (punainen), „Error“.

Mahdollinen syy: Magneetissa on eristysvirhe.
Huomautus:  Generaattori on pysäytettävä heti siihen asti,   
   kunnes magneetin eristysvirhe on korjattu.
   Käyttö on mahdollista ohjelmisto-asetuksesta   
   riippuen.

”Insulation fault”-näyttö syttyy

”R.P.M not ok”-näyttö palaa

Näyttö:

Mahdollinen syy:

  

- LED 4 (punainen),  „Kierrosluvun häiriö“,
- LED 8 (punainen),  „Häiriö“.
Tämä poiskytkentä tapahtuu, kun generaattori 
on käynyt useita sekunteja liian korkealla 
kierroslukualueella (ylikierroksilla).
Poiskytkentä voidaan kumota vain pysäyttämällä 
generaattorin.

Sammuta moottori heti ja tarkastuta kierrosluku 
estääksesi generaattorin vahingoittumisen!

Kuva: 29 | MFA ilmoittaa liian korkean 
kierrosluvun aiheuttamasta poiskytkennästä   

Kuva: 30 |”Ready”-näyttö vilkkuu

Kuva: 31 |”Eristysvirhe”-näyttö syttyy

VARO

7
8

4

8
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4.5 Generaattorin asennuskaavio

7

8 1
2
3
4a

5
6
7
8
9

Generaattori CoolGen 4
Näyttö MFA
Ohjausvivussa oleva käyttöpainike
Versio A, kytkinjohto

Ohjausjohto
Magneettijohto, 230 V
Liitinlaite
Magneetin liitäntäjohto
Kuormannostomagneetti

Oleelliset rakenneosat ovat:

321

4a

4b

5

6

7

9
4b Versio B, kytkinjohto

Kuva: 32 | Generaattorin asennuskaavio
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VARO

Romutettavat laitteet on hävitettävä lakisääteisten ja paikallisten määräysten mukaan. 
Tahtigeneraattoreihin integroidut elektroniikkaosat voivat sisältää haitallisia aineita ja myrkkyjä 
ja ne on hävitettävä elektroniikkaromuna (vaara terveydelle)!

VARO

Elektroniikka sisältää välipiirikondensaattoreita.
Niiden sähkövarauksen purkautuminen voi kestää yli 10 minuuttia!
Varmista jännitteettömyys ennen töiden aloittamista!
Jos tätä ei huomioida, seurauksena voi olla vakavia ja jopa kuolemaan johtavia 
henkilövahinkoja, vakavia vahinkoja terveydelle tai mittavia aineellisia vahinkoja!

4.6 Mekaaninen kierrosluvun mittaus

Kun teholuokkien 13 kW ja 20 kW generaattoreiden kytkinkotelossa 
„BELL CLUTCH“ on paikat mekaanista kierrosluvun mittauslaitetta varten, 
teholuokan 30 kW hydraulimoottorissa hammasakseli on kiinnitetty 
laipalla suoraan generaattoriin. 
Tätä tarkoitusta varten generaattorin CG4 (30 kW) vasemmalla ja oikealla 
puolella on huoltoluukku. 
Huoltoluukku voidaan ottaa pois avaamalla neljä lieriöruuvia. Sen alla 
on tuulettimen siipi, johon voidaan kiinnittää heijastinliuskat mekaanista 
kierrosluvun mittausta varten.

Kuva: 33 |Huoltoluukku kierrosluvun mittausta 
  varten

Kuva: 34 | Pääsy tuulettimen siipeenVARO

Kun käsitellään tuulettimen siipeä, käyttökoneisto 
on pysäytettävä ja varmistettava päälle kytkemistä 
vastaan!

VARO

Älä koskaan tartu käynnissä olevaan tuulettimen 
siipeen tai mittaustyökaluihin/esineisiin! Mittaaminen 
tapahtuu turvallisen etäisyyden päästä tuulettimen 
siivestä.

5. Käytöstä poisto


