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2. Reglementaire toepassing

Synchrone generatoren met geïntegreerde elektronica 
zijn componenten voor de inbouw in machines die in 
commerciële installaties worden toegepast.
De inbedrijfstelling van de stroomgeneratoren is zo lang 
verboden tot werd vastgesteld dat de machine waarin de 
stroomgeneratoren zijn ingebouwd, aan de bepalingen 
van de machinerichtlijn voldoen. 

De stroomgeneratoren zijn in overeenstemming met 
de beschermingsdoelen van de laagspanningsrichtlijn. 
De werking is alleen bij opvolging van de EMC-richtlijn 
toegestaan.
De technische gegevens en de gegevens m.b.t. 
de aansluitvoorwaarden staan vermeld op het 
vermogensplaatje en de documentatie en moet absoluut 
in acht worden genomen.

3. Transport, opslag

De aanwijzingen voor transport, opslag en vakkundige 
bediening moeten worden opgevolgd. 

Na de levering vastgestelde beschadigingen moeten 
onmiddellijk aan het transportbedrijf worden 
meegedeeld. Voor de inbedrijfstelling moet eventueel de 
leverancier op de hoogte worden gebracht.

4. Opstelling

De opstelling en koeling van de apparatuur moet volgens 
de voorschriften van de bijbehorende documentatie 
plaatsvinden.

De stroomgeneratoren moeten tegen ontoelaatbare 
belastingen worden beschermd. Zij mogen allen zodanig 
worden aangepakt, dat er geen componenten en/of 
isolatieafstanden worden veranderd. Het aanraken van 
elektronische componenten en contacten moet worden 
voorkomen.

1. Algemeen

Tijdens de werking heeft de stroomgenerator 
eventueel spanninggeleidende, blanke en evt. ook hete 
oppervlakken.
Bij ontoelaatbaar verwijderen van de noodzakelijke 
afdekking, bij onvakkundige toepassing, bij verkeerde 
installatie of bediening bestaat gevaar voor dodelijk 
letsel of ernstige gezondheids- of materiële schade.

Alle werkzaamheden voor transport, installatie en 
inbedrijfstelling evenals reparatie moeten door 
gekwalificeerd vakpersoneel worden uitgevoerd (IEC 
364 resp. CENELEC HD 384 of DIN VDE 0100 en IEC 
Report 664 of DIN VDE 0110 en nationale voorschriften 
ter voorkoming van ongevallen of VGB 4 in acht 
nemen). Gekwalificeerd vakpersoneel in de zin van de 
principiële veiligheidsinstructies zijn personen, die met 
de opstelling, montage, inbedrijfstelling en werking 
van het product vertrouwd zijn en over de kwalificaties 
beschikken die voor hun werkzaamheden noodzakelijk 
zijn (vastgelegd in IEC 364 of DIN VDE 0105)

Reparaties aan stroomgeneratoren of de bijbehorende 
componenten mogen om veiligheidsredenen en om 
de gedocumenteerde systeemgegevens en functies te 
behouden uitsluitend door de fabrikant plaatsvinden.

De technische gegevens en de gegevens m.b.t. 
de aansluitvoorwaarden staan vermeld op het 
vermogensplaatje en de documentatie en moet absoluut 
in acht worden genomen.

Veiligheidsinstructies/algemene informatie

Alle passages die in het handboek met het symbool „Waarschuwing“ zijn gekenmerkt,
bevatten belangrijke informatie voor het vermijden van gevaren!

WAARSCHUWING

Alle passages die in het handboek met het symbool „Voorzichtig“ zijn gekenmerkt, 
bevatten informatie die nodig is om schade aan de stroomvoorziening of de 

accessoires te vermijden!VOORZICHTIG

De volgende waarschuwingen moeten 
absoluut in acht worden genomen.
Bij niet-inachtneming kan ernstig 

persoonlijk letsel met de dood als gevolg, 
ernstige gezondheidsschade of zware 

materiaalschade niet worden uitgesloten!

WAARSCHUWING
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5. Elektrische aansluiting

Neem de voorschriften voor het vermijden van 
ongevallen in acht bij werkzaamheden aan onder 
spanning staande stroomgeneratoren.

De elektrische installatie moet volgens de 
betreffende voorschriften worden uitgevoerd (bijv. 
leidingdoorsneden, zekeringen) Verdergaande 
aanwijzingen staan vermeld in de documentatie.

Het aanhouden van de door de EMC-wetgeving 
vereiste grenswaarden voor de installatie valt onder de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant van de installatie. 
Aanwijzingen voor de EMC-gerechte installatie zoals 
afscherming en installatie van de leidingen staan vermeld 
in de documentatie van de stroomgenerator.

6. Werking

Installaties waarin de stroomgeneratoren zijn 
ingebouwd, moeten evt. met extra bewakings- 
en beschermvoorzieningen worden uitgerust. De 
documentatie van de fabrikant moet in acht worden 
genomen. 

Na het loskoppelen van de stroomgenerator van 
het aandrijfaggregaat mogen spanninggeleidende 
apparaatdelen en leidingaansluitingen vanwege 
aanwezige spanning niet worden aangeraakt terwijl de 
generators draait.

Tijdens de werking moeten alle afdekkingen gesloten 
blijven.

In de elektronica bevinden zich 
tussencircuitcondensatoren. 

De ontlading ervan kan meer dan 10 
minuten duren!

Voor werkzaamheden spanningsloosheid 
controleren!

Bij niet-inachtneming kan ernstig 
persoonlijk letsel met de dood als gevolg, 

ernstige gezondheidsschade of zware 
materiaalschade niet worden uitgesloten!

WAARSCHUWING

7. Eveneens geldende documenten

Voor de toepassing van de 
stroomgenerator is de voorwaarde dat 
deze gebruiksaanwijzing werd gelezen 

en begrepen.
In het bijzonder moeten de daar 
genoemde veiligheidsinstructies 

worden opgevolgd. Bij niet-
inachtneming kan ernstig persoonlijk 

letsel met de dood als gevolg, 
ernstige gezondheidsschade of 

zware materiaalschade niet worden 
uitgesloten!

WAARSCHUWING
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1.2 Toepassingsgebied

De           MOZELT           stroomvoorziening met synchrone 
generator is ontworpen voor de voeding en aansturing 
van lasthefmagneten op mobiele graafmachines.
Deze is momentaan in de capaciteiten 13, 20 en 30 kW
verkrijgbaar. 
Op grond van de inschakelduur van 100 % (ID) zijn de 
stroomgeneratoren de optimale oplossing voor het 
laden en de overslag in de industriële schroothandel. 
Het onderhoudsvrije en compact opgebouwde 
generatorsysteem wordt door de dieselmotor van 
de graafmachine of door het hydraulisch systeem 
aangedreven.

1.3 Beschrijving 

*  o.p.m. = omwentelingen per minuut

1. Beschrijving van het apparaat

1.1 Algemene informatie

MOZELT is niet aansprakelijk voor gevolgen die resulteren 
uit onvakkundige, nalatige of niet correcte installatie of 
werking van de synchrone generator met geïntegreerde 
elektronica.
Voor het apparaat gelden de garantiebepalingen van 
MOZELT in de editie die op het tijdstip van de koop geldig 
is.
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing geldt op het 
tijdstip dat deze in druk gaat voor de aangegeven 
generatorversie als juist. MOZELT behoudt zich het 
recht voor wijzigingen in het kader van de technische 
ontwikkeling uit te voeren.

Iedere niet door ons uitgevoerde verandering aan de 
stroomgenerator, ook de inbouw van aanvullende 
voorzieningen, kan een verandering van de technische 
gegevens en de inhoud van documentatie en 
gebruiksaanwijzing tot gevolg hebben en leidt daarom 
tot uitsluiting van onze aansprakelijkheid, ook uit de 
garantie.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG

Het nominale toerental van een 
stroomgenerator uit de serie CG4 ligt 

bij 3000 o.p.m. *. 

Hierbij kan het bereik van
2500 t/m 3800 o.p.m. nog als 

tolerantiebereik worden beschouwd.

Het is bijzonder belangrijk dat het 
toerental constant blijft en geen 

schommelingen vertoont!

De belangrijkste bedrijfs- en schakeltoestanden worden 
in een displayeenheid (MFA) in de bestuurderscabine 
weergegeven. 

1.4 Functiewijze

De omvorming van borstelloos in de stroomgenerator 
gegenereerde draaispanning in gelijkspanning 
en de contactloze afgifte na het activeren van de 
stroomgenerator betekent voor de operator comfort en 
hoogste veiligheid. 

De stroomgenerator CG4 is nagenoeg onderhoudsvrij. 
Het wegvallen van iedere soort schakelrelais 
of relaisschakelingen in het externe elektrische 
installatiegebied en het ontbreken van verstelknoppen of 
potentiometers beschermt dit installatiesysteem tegen 
foutieve bediening.

  Opgelet!
  De elektronische bouwgroepen zijn  
  met elektrostatisch sensitieve   
  CMOS- en MOS-componenten   
  uitgerust.

De volgende aanwijzingen moeten beslist worden 
opgevolgd omdat deze schakelcircuits anders 

vernield kunnen worden.

• Bij servicewerkzaamheden eerst voor 
potentiaalvereffening (statische oplading) zorgen 
tussen elektronische bouwgroepen, gereedschap. 
meetapparatuur en personeel.

• Elektronische bouwgroepen alleen aan de randen 
beetpakken, componenten en de aansluitingen hiervan 
niet aanraken.
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De stroomgenerator CG 4 is niet afhankelijk van 
het boordstroomnet maar genereert een eigen 
voedingsspanning voor de interne besturing en 
bewaking. De machine is beveiligd tegen overbelasting 
en kortsluitbestendig. Voor de aan de stroomgenerator 
aangesloten magneten wordt de juiste voedingsspanning 
automatisch geregeld en voor ieder te laden/lossen 
materiaal de noodzakelijke uitwerpduur geoptimaliseerd 
en uitgevoerd.
De operator kan de belangrijke bedrijfstoestanden in de 
bestuurderscabine op het functiedisplay (MFA) aflezen. 

De lokalisering van door het werk veroorzaakte fouten in 
het 230 V-leidingsysteem is direct mogelijk. Leidingbreuk 
en kortsluiting in het 230 V leidingsysteem hebben 
onmiddellijke uitschakeling van de voedingsspanning 
(passieve personenbescherming) tot gevolg.

1.5 Veiligheidsconcept, gedrag bij storingenn

De eigen veiligheid van de stroomgenerator wordt door 
een uitbreiding van de bewakingsfuncties verhoogd. 
Ingebouwde bewakingen zorgen voor een grote 
betrouwbaarheid van de werking van het systeem.
In geval van storing blokkeert de elektronica onmiddellijk. 
Tegelijkertijd wordt een fout gemeld en gaat de LED 
„Bedrijfsklaar“ uit.

De volgende bewakingsfuncties zijn geïntegreerd:

• beveiliging tegen overbelasting
• isolatiebewaking
• temperatuurbescherming
• toerentalbescherming
• open magneetcircuit
• kortsluiting

1.6 Veiligheidsvoorschriften magneetwerking

De werking van een lasthefmagneet aan een 
mobiele graafmachine vormt een bijzondere modus 
en een verhoogd veiligheidsrisico. Anders dan bij 
werkzaamheden met een hydraulische grijper neemt 
de magneet direct na het inschakelen al het bereikbare 
ferromagnetische metaal op. 
Dit kan zelfs meer zijn dat het draagvermogen van de 
mobiele graafmachine toestaat.

Bovendien laat de magneet na het uitschakelen, 
bij kabelbreuk of bij kortsluiting in de 
magneettoevoerleiding plotsklaps het opgenomen 
materiaal weer los. Deze procedure kan tot gevaarlijke 
toestanden in het verruimde werkgebied leiden wanneer 
het vallende materiaal door de hefboomwerking van 
andere voorwerpen naar boven wordt geslingerd. Verder 
is het niet uitgesloten dat tijdens een zwenkprocedure 
schrootstukken van de magneet loslaten wanneer 
deze zich aan het onderste einde van de opgenomen 
materiaaltros bevinden. Om deze redenen is het 
bijzonder belangrijk het volgende principe in acht te 
nemen:

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

De magneet kan na het uitwerpen van de last sterk 
pendelen!

De mechanisch veilige bevestiging van de magneet in 
vorm van een bijzondere magneetophanging aan het 
einde van de dwarsarm op de mobiele graafmachine 
wordt daarom dringend aanbevolen!

Niet met ingeschakelde magneet zonder 
nuttige last de arbeidsuitrusting zwenken 

of de standplaats van de graafmachine 
veranderen, ongewenst opgenomen 

materiaal kan door de hefboomwerking 
mensen verwonden!

Tijdens het werken met de 
lasthefmagneet is het verboden 

zich in het verruimde gebeid van de 
graafmachine op te houden!
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2. Technische gegevens

2.1 Vermogensgegevens

Model CoolGen 4 13 kW 20 kW 30 kW
Nominale spanning 230 V 230 V 230 V

Max. uitgangsstroom 57 A DC  87 A DC 130 A DC
Bereik bedrijfstoerental  * 2500....3800 o.p.m **

Ventilatie Eigen ventilator
Gewicht 58 kg 87 kg 135 kg

Beschermklasse IP 55
Toegelaten omgevingstemperatuur -25° C…..+50° C niet condenserend

Opstellingshoogte < 1000 m NN, boven 1000 m vermogensdaling van 1 % per 100 m

2.2 Accessoires

2.2.1 Display MFA

De op het vermogensplaatje
aangegeven gegevens zijn geldig!

VOORZICHTIG

Bij de inbouw van de stroomgenerator 
in een behuizing of onder een afdekking 

mag de temperatuur van de voor de 
koeling gebruikt lucht niet meer dan 

max. 50 °C bedragen
(max. binnentemperatuur van de 

behuizing/de afdekking!)

VOORZICHTIG

Afb.: 1 | Overzicht multifunctioneel display CG4

De verschillende bedrijfstoestanden van de 
stroomgenerator worden op het functiedisplay (MFA) via 
LED weergegeven. 

1

De belangrijkste bedrijfsgegevens zijn direct af te lezen:

 1 3 functie-indicaties
storingsindicaties

Afdekking USB-aansluiting (servicedoeleinden)

schroefaansluiting voor schakelaarleiding/toets
aansluiting voor stuurleiding

*  gegarandeerde vermogensgegevens bij 100% (ID)   
 inschakelduur
**   tussen 2000 en 2500 o.p.m. is naar gelang de last een   
 werking met volle uitgangsspanning of een beperkte   
 werking met gereduceerde uitgangsspanning mogelijk.

2

3

9
10

aanwijzing op inschakel-sorteerfunctie
4
5
6

7
8

4 8

11

12

13

14

9
aanwijzing op „Dribble Drop“10

11 QR code - link naar handboek
12
13
14
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2.3 Generatoraandrijvingen

Naar gelang de uitvoering van de mobiele graafmachine wordt de stroomgenerator mechanisch of hydraulisch 
aangedreven. Beide varianten zijn zodanig geconcipieerd dat het noodzakelijke arbeidstoerental van de 
stroomgenerator gewaarborgd is zodra de dieselmotor het volle toerental heeft bereikt.

2.3.1 Riemaandrijvingen

Om ervoor te zorgen dat de riem recht loopt moeten beide assen van de riemschijven in lijn tot elkaar staan. De 
spillen van de assen moeten parallel tot de spil van de stroomgenerator lopen.
Er wordt aanbevolen om voor de uitlijning van de riemschijven een laser-uitlijnapparaat te gebruiken.

Voor de instelling van de voorspanning adviseren wij het gebruik van riem-meettoestellen. Tijdens resp. na de 
montage moeten enkele riemomwentelingen worden uitgevoerd. Daardoor zetten deze zich gelijkmatig in de schijf. 
De eerste controle van de ingelopen riem vindt na 0,5 tot 4 uur plaats. 
De riemspanning iedere 6 tot 12 maanden controleren en evt. corrigeren.

2.3.2 Hydraulische aandrijvingen

Hydraulische generatoraandrijvingen moeten altijd van een prioriteitshoeveelheid aan hydraulische olie worden 
voorzien. Dit betekent dat de voedingshoeveelheid niet door motorschommelingen, hef-, rij of andere bewegingen 
van de graafmachine mag worden belemmerd. De uitvoering vindt, naar gelang de fabrikant van de bouwmachine, in 
verschillende technische uitvoeringen plaats. Informatie is verkrijgbaar bij de betreffende fabrikant of bij ons over de 
alternatieve oplossing van het systeem „HydraBrain“.

Bij sommige hydraulische aandrijvingen is ook een optimaal werken met laag dieseltoerental mogelijk. Raadpleeg 
hiervoor het handboek van de fabrikant van de mobiele graafmachine. 

Nooit in de lopende riemaandrijving 
grijpen!

WAARSCHUWING

De stroomgenerator nooit zonder 
beschermafdekking van de riem 

ebruiken!

WAARSCHUWING

Afb.: 2 | Riemaandrijving

Afb.: 3 | Hydraulische aandrijving met „BELL CLUTCH“ koppeling

Bij hydromotor-aandrijvingen worden in het uitschakelmoment van de magneet toerentalpieken tot 
4000 o.p.m. toegelaten voor zover ze niet langer dan 0,5 seconden aanwezig zijn. Bij toerentallen 
boven 3800 o.p.m. en onder 2500 o.p.m. is magneetwerking niet resp. slechts eperkt mogelijk.VOORZICHTIG

VOORZICHTIG

Het is bijzonder belangrijk dat het 
toerental constant blijft en geen 
schommelingen vertoont!

VOORZICHTIG

Toerentallen boven 3800 o.p.m. kunnen 
de stroomgenerator vernielen!

VOORZICHTIG

Het toerental moet niet alleen stationair 
maar ook tijdens de in- en uitschakelfase 
worden gemeten!
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3. Montage

3.1 Montageaanwijzingen

  

3.2 Montage koppeling „BELL CLUTCH“

Afstandstabel koppelingshelften

1
2 3 5 6

7 8
5

8
4

Type generator Hydraulische motor Afstand A Afstand 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

Hydraulische motor
Adapterring voor 16/17 ccm hydraulische motoren
Koppelingskap
Afdekking voor toerentalmeting

6
7
8
9

Spanbus op hydraulische motor
Koppelingsster
Spanbus op stroomgenerator
Spil/lagerschild op stroomgenerator

5 Koppelingshelft

Afb.: 4 | Explosie koppeling „BELL CLUTCH“

Afb.: 5 | Afstandstekening koppelingshelften

1

VOORZICHTIG

  De omgevingsatmosfeer moet vrij zijn van agressief stof, corroderende dampen, gassen en   
  vloeistoffen. De stroomgenerator moet overeenkomstig IP 55 tegen vocht worden    
  beschermd. Synchrone generatoren met geïntegreerde elektronica mogen niet in als    
  gevaarlijk geclassificeerde gebieden worden toegepast, behalve wanneer zij in een goedgekeurde 
  behuizing zijn gemonteerd en werden toegelaten. De stroomgenerators zijn ontworpen voor   
  voetmontage.

Let erop dat de door de stroomgenerator gegenereerde warmte kan worden afgeleid. Hierbij moet het 
ventilatierooster steeds vrij zijn om voldoende toevoer van frisse lucht te garanderen. Voor het bepalen van de 
omgevingstemperatuur moeten alle warmtebronnen worden meegerekend zodat de temperatuur niet boven de 
voor de stroomgenerator toegelaten maximumwaarde stijgt.
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3.3 EMC-aanwijzingen Elektromagnetische compatibiliteit

Net als alle elektrische apparaten kunnen synchrone generatoren met geïntegreerde elektronica elektromagnetische 
energie uitstoten en hierdoor worden beïnvloed.
Elektromagnetische compatibiliteit vereist enerzijds dat apparaten ongevoelig zijn voor storingen t.o.v. 
elektromagnetische straling d.w.z. dat zij zich niet laten beïnvloeden en anderzijds een bepaalde graad aan 
elektromagnetische interferentie niet overschrijden, zodat zij andere apparaten niet storen.

Deze niveaus zijn afhankelijk van de omgeving waarin de apparaten worden toegepast. Hierbij maakt men verschil 
tussen industriegebied en woongebied inclusief commercieel gebied en kleine bedrijven.

Dit hoofdstuk dient als richtlijn voor de installatie van de aandrijven om EMC-problemen te voorkomen en een 
EMC-gerechte bedrading in het kader van de EMC-richtlijn te realiseren.

3.3.1 Ongevoeligheid voor elektromagnetische storingen

CG4 ... zijn buitengewoon ongevoelig voor storingen t.o.v. elektromagnetische straling.
De ongevoeligheid voor elektromagnetische storingen wordt bij de apparaten zonder extra hulpmiddelen bereikt. 
Bovendien moeten alle inductieve componenten zoals bijv. relais en relaisspoelen, elektromagnetische remmen 
enz. met overeenkomstige componenten (bijv. RC-elementen) zijn ontstoord.

3.3.2 Elektromagnetische interferentie

Om ontoelaatbare elektromagnetische interferentie te voorkomen moeten de vermelde bedradingsaanwijzingen 
beslist worden opgevolgd. Kabelloze interferentie wordt direct door de geïntegreerde elektronica en de bedrading 
in een frequentiebereik tussen 30 MHz en 1 GHz uitgestraald. Deze wordt hoofdzakelijk door de snelle logica 
circuits gegenereerd en heeft een zeer geringe energie. Problemen met andere elektronische apparaten worden 
daarom niet verwacht.

Aan kabels gebonden interferentie in het frequentiebereik tussen 150 kHz en 30 MHz wordt hoofdzakelijk door 
het schakelen van de vermogenshalfgeleiders veroorzaakt. Op grond van het zelfstandige netwerk treden geen 
problemen op met anderen apparaten.

3.4 Magneetaansluiting

De elektrische kabelverbindingen en de stekkers/koppelingen zijn afgestemd p de overeenkomstige vermogens van 
de stroomgenerator. Hierbij worden maximum eisen aan functionaliteit en veiligheid gesteld. 

Gebruik indien noodzakelijk alleen originele MOZELT reserveonderdelen.

3.5 LED-functies

Afb.: 6 | LED-States op besturingsprintplaat

Verschillende bedrijfstoestanden worden bovendien op de 
besturingsprintplaat van de stroomgenerator via LED weergegeven. De 
volgende bedrijfstoestanden kunnen via deze LED worden afgelezen:

1 Ext. toetsingang LED  Status externe toetsingang via klemmenlijst

2
3
4
5

Melduitgang LED    Aansturing melduitgang

Status LED   Status „Aan“

Voedingsspanning LED  Interne elektronische voedingsspanning aanwezig

Fout LED   LED signaleert een fout

6 Reserve LED   Reserve LED

2 4 6

3 5

1
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3.6 Stuurleidingen

Leidingen voor stuursignalen moeten worden afgeschermd. De kabelafscherming moet met de stekkerbehuizing 
worden verbonden. De signaalmassa hoeft niet te worden geaard.
Gebruik indien noodzakelijk alleen originele MOZELT reserveonderdelen.

3.7 Aansluitkast

Let voor het loskoppelen van stroomgenerator en elektronica op de volgende waarschuwing:

De ontladingstijd begint na het laatste stilzetten van de stroomgenerator!

Abb.: 8 | Aansluiting stuurleiding aan stroomgenerator

5

1 Magneetaansluiting 230 V DC
2
3
4
5

Aansluiting veiligheidsaarddraad
Klemmenlijst

USB-aansluiting
Schroefverbinding stuurleiding

Afb.: 7 | Aansluitkast 

Steuerelektronik

1

4
2

35

6

6 Besturingsprintplaat

WAARSCHUWING

In de elektronica bevinden zich tussencircuit-condensatoren.
De ontlading ervan kan meer dan 10 minuten duren!

Voor werkzaamheden spanningsloosheid controleren!
Bij niet-inachtneming kan ernstig persoonlijk letsel met de dood als gevolg, 

ernstige gezondheidsschade of zware materiaalschade niet worden uitgesloten!

Afb.: 9 | Klemmenlijst

3
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3.8 Klemmenlijst

De schakeling van de hydraulische en temperatuursensorklemmen is altijd gelijk gerangschikt. Door de verschillende 
toetsschakelingen ontstaan de volgende mogelijkheden:

3.8.1 Inschakelcommando via schakelaarleiding aan MFA Display

Bij het opstarten van de stroomgenerator herkent de elektronica een signaal op klem 7.
Daardoor is de displaytoets op de MFA geactiveerd en de toetsingang op klemmen 5 + 9 uitgeschakeld
.

3.8.2 Inschakelcommando via klemmenlijst

Bij het opstarten van de stroomgenerator herkent de elektronica het ontbrekende signaal op klem 7. Daardoor is de 
displaytoets uitgeschakeld en de toetsingang op klemmen 5 + 9 geactiveerd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hydraulische besturing 
HydraBrain

Tasterschakeling Temperatuursensor
Generator

Brug Interne
temperatuursensor

MFA Display

Tastsignaal
Tastsignaal 
op display 

uitgeschakeld

3.9 USB-aansluiting

Zowel op de besturingsprintplaat als op de MFA bevindt zich een USB-aansluiting. Beide USB-aansluitingen zijn 
identiek en maken de volgende functies via de servicesoftware DriveSoft (zie aanhang DriveSoft) mogelijk:

• veranderen van de uitgangsspanning
• veranderen van de helling voor het hef- en loslaatgedrag van de magneet
• instellingen voor de sorteerwerking
• foutanalyse
• bedrijfstoestanden (toerental, temperatuur, bedrijfsuren, uitgangsspanning enz.)
• oscilloscoopfunctie
• firmware-updates

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hydraulische besturing 
HydraBrain

Tasterschakeling Temperatuursensor
Generator

Zie aanhang
aggregaat

„Hydrabrain“

Brug Interne
temperatuursensor

MFA display

Schakelaarleiding

Tastsignaal

Afb.: 10 | Bezetting aan de klemmenlijst (Taster op MFA geactiveerd)

Afb.: 11 | Bezetting aan de klemmenlijst (toets op klemmenlijst geactiveerd)

Afb.: 12 | USB-aansluiting op 
de besturingsprintplaat

Zie aanhang
aggregaat

„Hydrabrain“
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3.11 Maattekeningen stroomgenerator

Afb.: 14 | Stroomgenerator CG4 30 kW

Afb.: 15 | Stroomgenerator CG4 20 kW

Afb.: 16 | Stroomgenerator CG4 13 kW

Tandas:  W 30x2x30x14x9g DIN 5480
Spline Shaft: W 30x2x30x14x9g DIN 5480
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4. Inbedrijfstelling

De generatorinterne elektronische eenheid is volledig in de fabriek afgestemd en er zijn geen verdere instellingen 
en controles noodzakelijk. Enkel het display „MFA“ moet via een 9-pol. kabel en stekkeraansluiting aan beide kanten 
met het generatorsysteem worden verbonden. Op deze weergave-eenheid wordt de vrijgavetoets via de 3-pol. 
stekker aangesloten. De magneetaansluiting vindt via 2 klembouten plaats. Een werking in beide draairichtingen is 
mogelijk zonder de bedrading te moeten omwisselen.

4.1 Veiligheidsinstructies

Er wordt vanuit gegaan dat de gebruiker zich voor de inbedrijfstelling van de stroomgenerator met de 
bedieningshandleiding vertrouwd heeft gemaakt.

Volg in ieder geval de volgende waarschuwingen op:

WAARSCHUWING

Bij de werking van deze stroomgenerator kunnen gevaarlijke spanningen optreden, die de dood 
of ernstig letsel tot gevolg kunnen hebben! Wees uiterst voorzichtig bij het werken aan de 
stroomgenerator.

  

WAARSCHUWING

• Het is allen gekwalificeerd onderhouds- en reparatiepersoneel toegestaan de functie   
 van het apparaat en delen ervan te controleren en te repareren.
• Aansluitruimtes van klemmen, afdekkingen en 230 V insteekinrichtingen op   
 de stroomgenerator evenals magneten nooit bij lopende aandrijfmotor geopend laten  
 of openen!
• Plaat het op een geïsoleerde (EGB-gerechte) ondergrond en controleer of deze niet   
 is geaard voordat u inbedrijfstellingswerkzaamheden aan het ingeschakelde apparaat   
 uitvoert.

WAARSCHUWING

Voor begin van de werkzaamheden moet de spanningsloosheid van de stroomgenerator worden 
gecontroleerd. Controleer of er geen spanning op de magneetaansluiting aanwezig is. Wanneer 
deze aanwijzing niet in acht wordt genomen, kan ernstig tot dodelijk letsel het gevolg zijn!

 

WAARSCHUWING

• Wanneer u aan de aangesloten machine of aan de toevoerleidingen naar de machine   
 werkt, moet de stroomgenerator zijn stilgezet en in de UIT-stand zijn beveiligd.
• Conform VDE 1060 is de vrijschakeling door vergrendeling van de vrijgavetoets niet   
 toegestaan.
• Een veiligheidsuitschakeling sluit in geval van storing de vermogensmodule af.    
 Met deze functie kan echter niet gegarandeerd worden dat er geen restspanningen  
 meet aan de uitgangsklemmen en binnen de stroomgenerator aanwezig zijn. Na   
 het openen van de stroomgenerator moet aan alle normaal gesproken     
 spanninggeleidende delen de resterende restspanning worden  gemeten. Voordat   
 u elektrische contacten aanraakt, dient u te controleren of er gene spanning aan   
 spanninggeleidende delen aanwezig is.
• Gebruik geen meettechnische uitrustingen waarvan u weet dat deze in beschadigde of in  
 defecte toestand zijn

WAARSCHUWING

Opgelet !
In geval van storing kunnen ook bedrijfsmatig potentaalvrije bouwgroepen potentiaal geleiden. 
Voor werkzaamheden aan het apparaat moet na het vrijschakelen door meten worden 
gecontroleerd dat het apparaat spanningsloos is. Wanneer deze aanwijzing niet in acht wordt 
genomen, kan ernstig tot dodelijk letsel het gevolg zijn!
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Het in- en uitschakelen van de stroomvoorziening resp. 
van de lasthefmagneet vindt in het algemeen via een 
toets plaats die zich in de handgreep bevindt. Deze moet, 
naar gelang het type apparaat, met een aparte schakelaar 
in het bedieningspaneel van de mobiele graafmachine 
worden vrijgeschakeld. Zie hiervoor ook de aanwijzingen 
in het handboek van de mobiele graafmachine.
Wanneer het inschakelcommado wordt gegeven, schakelt 
de stroomgenerator CG 4 contactloos de spanning voor 
de lasthefmagneet door. Wanneer het commando 
voor het uitschakelen wordt gegeven, wordt door de 
stroomgenerator automatisch het ontmagnetiseren 
ingeleid.
Tijdens het ontmagnetiseren, waarbij de magneet 
afwerpt, (ca. 1 sec.) kan geen nieuw inschakelcommando 
worden gegeven.
Het inschakelen van de installatie is alleen mogelijk 
wanneer een lasthefmagneet aan het systeem is 
aangesloten.

Inschakelen van de magneet:
Hiervoor de toets in de bedieningshendel 1 x bedienen. 
In het multifunctionele display brandt bovendien de gele 
LED „Ready„ de groene LED „Raise“..

Inschakel-sorteerfunctie:
De gebruiker heeft alternatief tot het gebruikelijke 
inschakelproces een sorteerfunctie in het 
inschakelmoment ter beschikking. Hiervoor wordt 
de toets in de bedieningshendel 1x permanent 
geactiveerd. In de multifunctionele display knippert 
naast de continu brandende LED “Ready” bovendien 
de groene LED „Raise“. Een permanente activering van 
de toets bewerkstelligt een continue spanningsstijging 
van 0 V - Maximum, voor zover het vasthouden niet 
wordt onderbroken. Vervolgens bevindt men zich met 
maximale spanning in de laadmodus.

Uitschakelen van de magneet:
Hiervoor dezelfde toets in de bedieningshendel nogmaals 
slechts 1 x bedienen de reeds weergevende groene LED 
„Raise„ gaat nu uit en er brandt nu een rode LED met de 
aanduiding „Drop“.
Na de lastuitworp gaat deze zelfstandig uit.
De permanent tijdens de schakelprocessen brandende 
LED „Ready“ geeft aan dat nu een hernieuwde 
inschakelprocedure mogelijk is.

„Dribble Drop“:
De gebruiker heeft de mogelijk voor het uitwerpen van 
het gehele materiaal een sorteerfunctie met de naam 
„Dribble Drop“ in te leiden. Hiervoor moet terwijl de

Zorg ervoor dat  ...
• de persoon die toezicht houdt op de testloop   
 bevoegd en competent is om de mechanische   
 en elektrische installatie uit te voeren    
 en te bewaken.
• de nominale waarden van de stroomgenerator   
 overeenkomen met de bedrijfsvoorwaarden.
• de stroomgenerator veilig is vastgespannen.
• de stroomgenerator op adequate wijze wordt   
 geventileerd.

Veiligheidsmaatregelen moeten volgens de 
voorschriften worden opgevolgd!

4.2 Bedieningsinstructie

Bij werkzaamheden met de lasthefmagneet moeten de 
bepalingen en de overeenkomstige voorschriften voor 
de arbeidsveiligheid en ter voorkoming van ongevallen 
worden opgevolgd. Bovendien mag de lasthefmagneet 
alleen worden opgenomen wanneer de exploitant 
op de hoogte is van de „Veiligheidsvoorschriften 
magneetwerking“ (zie inhoudsopgave).
Voor de inbedrijfstelling van de stroomvoorziening CG 4 
moet door de exploitant worden gecontroleerd of het 230 
V leidingsysteem in optisch correct toestand is. Stekkers 
en steekverbindingen moeten op vast zitten worden 
gecontroleerd, de afspanvoorziening van de magneet 
aansluiting moet op de gewenste functie worden 
onderzocht. De V-snaarspanning bij riemaandrijvingen 
moet worden gecontroleerd en eventueel moeten 
de riemen naar voorschrift worden nagespannen. De 
dieselmotor van de mobiele graafmachine moet, voor 
zover niets anders uitdrukkelijk werd aangegeven, op vol 
toerental worden gebracht. De stroomgenerator loopt 
dan in het werk-toerentalbereik. In het display MFA in de 
bestuurderscabine verschijnt automatisch de gele LED
„Gereed“.

WAARSCHUWING

Voor de inbedrijfstelling het complete 
systeem visueel controleren!

WAARSCHUWING

Voor de inbedrijfstelling de correcte 
zitting van de V-snaren controleren!

WAARSCHUWING

Alleen lasthefmagneten aan het systeem 
aansluiten! Voor andere elektrische 
verbruikers is de werking verboden!

WAARSCHUWING

Voor begin van alle werkzaamheden aan 
het gehele systeem de aandrijfmotor 
stilzetten!
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4.3 Bedrijfsindicaties display MFA

Weergave: - LED 1 (geel),  „Ready“.

Aanwijzing: - Stroomgenerator wacht op inschakelcommando

1

Stroomgenerator loopt in arbeidstoerentalbereik

Afb.: 17 | MFA signaleert bedrijfsklare toestand

Weergave: - LED 1 (geel),  „Ready“
  - LED 2 (groen), „Raise“.

Aanwijzing: - Magneet heft materiaal op

1

Na gegeven inschakelcommando via bedieningstoets heft de magneet

Afb.: 18 | MFA signaleert een actieve magneet

2

Weergave: - LED 1 (geel),  „Ready“,
  - LED 3 (rood), „Drop“.

Aanwijzing: - Magneet werpt materiaal uit

1

Na gegeven uitschakelcommando via bedieningstoets werpt de magneet uit

Afb.: 19 | MFA signaleert de uitworp van het materiaal

3

magneet geactiveerd is en zich in de laadmodus bevindt, de toets in de bedieningshendel 1 x lang worden 
vastgehouden. In het multifunctionele display knippert bovendien de permanent brandende gele LED „Ready“ de 
rode LED „Drop“. Een permanente activering van de toets bewerkstelligt een gereduceerd vallen van het materiaal. 
Wanner het vasthouden van de toets wordt onderbroken heeft de magneet weer volle spanning en houdt het 
zich nog aan de magneet hechtende restmateriaal vast. Dit kan zolang worden voortgezet tot een kortdurende 
bediening van de toets de volledige uitwerpprocedure inleidt. 
„DribbleDrop“ maakt het de gebruiker mogelijk het opgenomen materiaal gecontroleerd te sorteren.



N
ederlands

MOZELT GmbH & Co. KG
Hefmagneetinstallaties

Technisch handboek: CoolGen 4 Rev. 2

Copyright:  MOZELT GmbH & Co. KG, D-47269 Duisburg   Ausgabe:  Augustus 2014   Rev.:  02

Pagina 18  

4.4 Storingsindicaties MFA

Storingen worden door een brandende rode LED weergegeven. De betekenis en het verhelpen van dergelijke 
storingen wordt aan hand van afbeeldingen met tekst toegelicht

Weergave: LED 1 (geel)   „Ready“,
  LED 2 (groen, knipperend) „Raise“.

Aanwijzing: - Magneet heft continu materiaal op. De stroomgenerator  
  bevindt zich in de sorteermodus.

1

Na het vasthouden van de bedieningstoets heft de magneet continu op

Afb.: 20 | MFA signaleert een geactiveerde  
 magneet in sorteermodus

2

Weergave: LED 1 (geel)   „Ready“,
  LED 3 (rood, knipperend) „Drop“.

Aanwijzing: - Magneet werpt continu uit. De stroomgenerator bevindt  
  zich in de „Dribble Drop“ modus.

1

Na het vasthouden van de bedieningstoets werpt de magneet continu uit

Afb.: 21 | A signaleert een geactiveerde  
 „Dribble Drop“-modus

3

De indicatie „Error“ brandt

Afb.: 22 | MFA signaleert een onbekende storing

Weergave:

Mogelijke oorzaak:

Aanwijzing:

 

Alleen LED 8 (rood), „Storing“..

- Voor de precieze foutanalyse moet de MOZELT 
Service het foutgeheugen uitlezen.

De stroomgenerator moet onmiddellijk worden 
gestopt tot de fout is verholpen. Neem direct contact 
op met de MOZELT Service. De foutindicatie kan 
alleen door het stilzetten van de stroomgenerator 
worden opgeheven.

8
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Weergave:  LED 1 (geel),  „Ready“.

Mogelijke oorzaak:  - Onderbreking van de schakelaarleiding
   - Bedieningstoets defect 
   - Stuurleiding defect

Na gegeven inschakelcommando via bedieningstoets geen functie

1

Afb.: 23 | Inschakelcommando reageert  
 niet

Na gegeven inschakelcommando via bedieningstoets verschijnt „Line interrupt“ 

5

Afb.: 24 | MFA signaleert „Line interrupt“

Weergave:   LED 5 (rood),  „Line interrupt“,
   LED 8 (rood), „Error“.

Mogelijke oorzaak:  - Leidingsonderbreking in 230 V circuit
   - Magneet niet of verkeerd aangesloten
   - Magneet, leiding of steekvoorziening defect
   
Aanwijzing:  De stroomgenerator moet onmiddellijk worden   
   gestopt tot de fout is verholpen. De foutindicatie  
   kan alleen door het stilzetten van    
   de stroomgenerator worden opgeheven.

Na gegeven inschakelcommando via bedieningstoets verschijnt „Short-circuit“

Afb.: 25 | MFA signaleert kortsluiting

Weergave:  LED 6 (rood),  „Short-circuit“,
   LED 8 (rood), „Error“.

Mogelijke oorzaak: - Kortsluiting in leidingsysteem 230 V
   - Volledige aardsluiting van de magneet
   - Magneet te veel vermogen voor stroomvoorziening

Aanwijzing:  De stroomgenerator moet onmiddellijk worden   
   gestopt tot de fout is verholpen.
   De foutindicatie kan alleen door het stilzetten van  
   de stroomgenerator worden opgeheven.

6

8

8
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geen LED-weergave herkenbaar of alle LED’s zijn 
permanent aan.

kabelbreuk/vermogensonderbreking in de 
stuurleiding.

Stroomgenerator loopt in het werk-toerentalbereik, maar er is gene 
functie te herkennen of alle LED’s zijn aan

Afb.: 26 | MFA heeft geen functie /   
 Alle LED’s branden

Weergave:

Mogelijke oorzaak:

LED 1 (geel),   „Ready“,
LED 4 (rood, knipperend),  „R.P.M not OK     “.

De weergave „R.P.M not OK“ en de weergave „Ready“ zijn aan

Afb.: 27 | MFA signaleert „R.P.M not OK“

Weergave:

Mogelijke oorzaak: De stroomgenerator draait met te hoog toerental. 
Zet de motor direct uit en laat het toerental 
controleren om beschadigingen aan de 
stroomgenerator te voorkomen!WAARSCHUWING

De weergave „R.P.M not OK“ brandt

Afb.: 28 | MFA signaleert te laag toerental

Weergave:

Mogelijke oorzaak:

 

LED 4 (rood), „R.P.M not OK“ evt. ook knipperend, 
LED 8 (rood), „Error“.

De stroomgenerator loopt met te laag toerental.
Laat het toerental controleren!

14

4

8
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Weergave:  LED 1 (geel, knipperend),  „Ready“.
Mogelijke oorzaak: stroomgenerator oververhit en kan daarom niet   
   worden ingeschakeld.
   Stroomgenerator draait in een niet    
   toegestane omgevingstemperatuur. De toevoer   
   van frisse licht naar de stroomgenerator is   
   niet voldoende gewaarborgd.

Aanwijzing:  de stroomgenerator is weer bedrijfsklaar zodra de  
   normale temperatuur weer is bereikt.

1

De weergave „Ready“ knippert

Weergave:  LED 7 (rood),    „Insulation fault“,
   LED 1 (geel),   „Ready“,
   eventueel LED 8 (rod),  „Error“.

Mogelijke oorzaak: Magneet heeft een isolatiefout.

Aanwijzing:  de stroomgenerator moet onmiddellijk worden   
   stilgezet tot de isolatiefout van de magneet werd  
   verholpen. Naar gelang de software-instelling is   
   de werking mogelijk.

De weergave „Insulation fault“ brandt.

De weergave „R.P.M not OK“ brandt

Weergave:

Mogelijke oorzaak:

  

LED 4 (rood),  „R.P.M not OK“,
LED 8 (rood),  „Error“.
Voor zover de stroomgenerator meerdere 
seconden lang in het te hoge toerentalbereik 
loopt vindt deze uitschakeling plaats. De 
uitschakeling kan alleen door het stilzetten van de 
stroomgenerator worden opgeheven. 

Schakel de motor onmiddellijk uit en laat het 
toerental controleren om beschadigingen aan de 
stroomgenerator te voorkomen!

Afb.: 29 | MFA signaleert uitschakeling   
 op grond van te hoog toerental

WAARSCHUWING

7
8

4

8

1

Afb.: 30 | MFA signaleert te hoge   
 temperatuur

Afb.: 31 | MFA signaleert isolatiefout
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4.5 Bouwschema stroomgenerator

7

8 1
2
3
4a

5
6
7
8
9

Stroomgenerator CoolGen 4
Display MFA
Bedieningstoets op bedieningshendel
Variant A schakelaarleiding

Stuurleiding
Magneetleiding 230 Volt
Stekkervoorziening
Magneetaansluitleiding
Lasthefmagneet

De belangrijkste componenten zijn:

321

4a

4b

5

6

7

9
4b Variant B schakelaarleiding

Afb.: 32 | Bouwschema stroomgenerator
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WAARSCHUWING

Apparaten die verschroot moeten worden, moeten volgens de wettelijke en evt. plaatselijke 
voorschriften worden afgevoerd. De elektronische componenten die in de synchrone generatoren 
zijn geïntegreerd kunnen schadelijke stoffen en gif bevatten en moeten als elektronicaschroot 
worden verwijderd (eventueel schadelijk voor de gezondheid)!

WAARSCHUWING

In de elektronica bevinden zich tussencircuit-condensatoren. De ontlading ervan kan meer dan 
10 minuten duren!
Voor werkzaamheden spanningsloosheid controleren!
Bij niet-inachtneming kan ernstig persoonlijk letsel met de dood als gevolg, ernstige 
gezondheidsschade of zware materiaalschade het gevolg zijn!

4.6 Mechanische toerentalmeting

Terwijl de koppelingskappen „BELL CLUTCH“ voor stroomgeneratoren 
met de vermogens 13 kW en 20 kW uitsparingen hebben voor een 
mechanische toerentalmeting, wordt bij het vermogen 30 kW de 
hydraulische motor met tandas direct aan de stroomgenerator geflensd.

Voor dit doel bevindt zich aan de linker en rechter kant van de 
stroomgenerator CG4 30 kW elk een onderhoudsklep. 

Na het losdraaien van de vier cilinderkopschroeven kan de 
onderhoudsplaat worden verwijderd. Daaronder bevindt zich de 
ventilatorvleugel waaraan een reflecteerstrook voor een mechanische 
toerentalmeting kan worden aangebracht.

Afb.: 33 |Onderhoudsplaat voor toerentalmeting

Afb.: 34 | Toegang tot ventilatorvleugelWAARSCHUWING

Bij werkzaamheden aan de ventilatorvleugel de 
aandrijving stilzetten en tegen inschakelen beveiligen!

WAARSCHUWING

Grijp nooit in de ventilatorvleugels en plaats er geen 
meetgereedschap/voorwerpen in! Het meten vindt in 
veilige afstand tot de ventilatorvleugel plaats.

5. Buiten werking stellen


