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Antes da colocação em funcionamento tenha 
sempre em atenção as seguintes advertências de 
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2. Utilização correta 

Geradores síncronos com sistema eletrónico 
integrado são componentes para integração em 
máquinas que são usadas em sistemas industriais. 
A colocação em funcionamento do gerador é 
proibida até se ter determinado que a máquina 
na qual o gerador está integrado se encontra em 
conformidade com as disposições da diretiva de 
máquinas. 
Os geradores encontram-se em conformidade com 
as metas de proteção da diretiva de baixa tensão. 
A operação apenas é permitida se forem observadas 
as disposições da diretiva CEM. 
Devem ser consultados os dados técnicos bem como 
as indicações relativas às condições de ligação na 
placa de identificação e na documentação, devendo 
os mesmo ser impreterivelmente respeitados. 

3. Transporte, armazenamento 

Devem respeitar-se as instruções relativas ao 
transporte, ao armazenamento e ao manuseamento 
devido. 
Danos verificados após a entrega devem ser 
imediatamente informados à empresa responsável 
pelo transporte. Antes de uma colocação em 
funcionamento deverá, se necessário, notificar o 
fornecedor. 

4. Instalação

A instalação e o arrefecimento dos aparelhos deve 
ser efetuada conforme as normas da documentação 
correspondente. Os geradores devem ser protegidos 
de esforços excessivos. Apenas devem ser manuseados 
de forma a que os seus componentes não sejam 
sobrados e/ou nem as distâncias de isolamento sejam 
alteradas. Deverá evitar-se o contacto com componentes 
eletrónicos e contactos. 

1. Generalidades

Durante a operação e em determinadas circunstâncias, o 
gerador possui peças sob tensão, decapadas e superfícies 
muito quentes.
Caso a cobertura necessária seja removida, em caso 
de uma utilização indevida, instalação ou operação 
incorretas, existe o risco de morte, graves complicações 
de saúde e danos materiais.

Todos os trabalhos de transporte, instalação e colocação 
em funcionamento bem como de conservação, deverão 
ser efetuados por pessoal técnico qualificado (respeitar 
a IEC 364 e CENELEC HD 384 ou DIN VDE 0100 e o IEC 
Report 664 ou DIN VDE 0110 e as normas nacionais 
de prevenção de acidentes ou a VGB 4). Por pessoal 
qualificado no sentido destas advertências básicas de 
segurança são pessoas familiarizadas com a instalação, 
montagem, colocação em funcionamento e operação 
do aparelho, que disponham das qualificações 
correspondentes relacionadas com a sua atividade 
(estabelecidas na IEC 364 ou na DIN VDE 0105).

Por motivos de segurança e de preservação dos dados 
documentados do sistema, as reparações no gerador ou 
nos seus componentes apenas podem ser efetuadas pelo 
fabricante.

Devem ser consultados os dados técnicos bem como as 
indicações relativas às condições de ligação na placa de 
identificação e na documentação, devendo os mesmo ser 
impreterivelmente respeitados. 

Advertências de segurança / Informações gerais 

Todas as passagens marcadas no manual com a placa “Aviso” contêm informações 
muito importantes para a prevenção de perigos! 

AVISO

Todas as passagens marcadas no manual com a placa “Cuidado” contêm 
informações necessárias à prevenção de danos na alimentação de energia ou 
nos acessórios!CUIDADO

Deverão respeitar-se impreterivelmente os 
avisos seguintes. 

Em caso de não observância não poderá 
excluir-se a ocorrência de ferimentos 

pessoais graves com riscos mortais, graves 
problemas de saúde ou grandes danos 

materiais!

AVISO
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5. Ligação elétrica 

Aquando de trabalhos em geradores sob tensão 
deverão respeitar-se as normas nacionais em vigor para 
a prevenção de acidentes

A instalação elétrica deve ser efetuada conforme os 
regulamentos em vigor (por exemplo secções dos 
condutores, fusíveis). As informações adicionais 
encontram-se na documentação. 

O cumprimento dos valores limite exigidos pela legislação 
EMC para o sistema é da responsabilidade do fabricante 
do sistema. As informações para uma instalação 
conforme os requisitos da EMC como e blindagem e a 
colocação dos cabos encontram-se na documentação do 
gerador. 

6. Operação 

Os sistemas nos quais os geradores são montados devem 
ser eventualmente equipados com dispositivos de 
monitorização e de proteção.
Deve respeitar-se a documentação do fabricante.

Após a desconexão do gerador da unidade de 
acionamento não deve tocar-se em componentes do 
equipamento condutores de tensão e ligações devido 
à tensão existente, enquanto o eixo do gerador se 
encontra em rotação. 

Durante a operação deverão manter-se fechadas todas as 
coberturas. 

No sistema eletrónico encontram-se 
capacitores de circuito intermédio. 

A sua descarga poderá demorar mais do 
que 10 minutos! 

Antes dos trabalhos deverá garantir-se a 
ausência de tensão! 

Em caso de não observância não poderá 
excluir-se a ocorrência de ferimentos 

pessoais graves com riscos mortais, graves 
problemas de saúde ou grandes danos 

materiais!

AVISO

7. Outros documento válidos 

O pré-requisito para a utilização do 
gerador é a leitura e compreensão 

deste manual de operação. 
Devem ser particularmente seguidas 

as indicações de segurança aí 
mencionadas. 

Em caso de não observância não 
poderá excluir-se a ocorrência de 

ferimentos pessoais graves com riscos 
mortais, graves problemas de saúde ou 

grandes danos materiais!

AVISO
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1.2 Âmbito de aplicação 

O dispositivo de alimentação de energia com gerador 
síncrono da MOZELT foi concebido para a alimentação e 
controlo de ímanes de elevação de carga em escavadoras 
móveis. 
Atualmente encontra-se disponível para as seguintes 
capacidades: 13, 20 e 30 kW. 
Com base no tempo de ligação de 100 % (ED), 
os geradores são a solução ideal para a carga e a 
movimentação no setor da sucata industrial. 
O sistema de gerador compacto e isento de manutenção 
é acionado pelo motor a diesel da escavadora ou 
também pelo sistema hidráulico

1.3 Descrição  

* rpm = rotações por minuto 

1. Descrição do aparelho 

1.1 Informações gerais 

A MOZELT não se responsabiliza por situações que 
possam ocorrer de uma instalação ou operação indevida, 
negligente ou incorreta do gerador síncrono com sistema 
eletrónico integrado. 
Para o aparelho aplicam-se as condições de garantia da 
MOZELT na versão válida à data da compra. 
Aquando da sua impressão, o conteúdo do presente 
manual de operação é considerado correto para a versão 
do gerador indicada. A MOZELT reserva-se o direito de 
proceder a alterações no sentido do progresso técnico.
 
Qualquer alteração ao gerador não executada por nós, 
incluindo a incorporação de dispositivos adicionais, 
poderá ter como consequência uma alteração dos dados 
técnicos e do conteúdo da documentação e do manual 
de operação, levando por conseguinte a um término da 
nossa responsabilidade, como também da garantia.

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO 

CUIDADO

A rotação nominal de um gerador da 
série CG4 é de cerca de 3.000 rpm*.

Considera-se o intervalo entre 2.500 
rpm até 3.800 rpm como ainda estando 

dentro da tolerância.

É particularmente importante que 
O número de rotações se mantenha 

constante e não apresente oscilações!

Os estados mais importantes de operação e de comutação são 
exibidos numa unidade de visualização (MFA) na cabina do 
condutor. 

1.4 Modo de funcionamento 

A conversão da corrente alterna gerada sem escova no 
gerador em corrente contínua, e a sua distribuição sem 
contactos após a ativação do gerador proporciona ao 
operador um maior conforto e segurança. 
O gerador CG4 é praticamente isento de manutenção. A 
supressão de qualquer tipo de proteções operacionais 
ou circuito de relé na zona do sistema elétrico externo, 
bem como a inexistência de botões de ajuste ou 
potenciómetros protege este sistema contra erros de 
operação. 

  Atenção! 
  Os componentes eletrónicos   
  encontra-se    
  equipados com componentes CMOS 
  e MOS eletrostaticamente sensíveis. 

Deverão respeitar-se sempre as advertências 
seguinte, umas vez que caso contrário poderá 

ocorrer a destruição desses circuitos.

• Aquando de trabalhos de assistências deverá começar 
por se garantir uma compensação de potencial (carga 
estática) entre componentes eletrónicos, ferramentas, 
dispositivos de medição e o pessoal. 

• Os componentes eletrónicos apenas devem ser 
tocados nas pontas; os componentes e as suas ligações 
não devem ser tocados.
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O gerador CG 4 não depende de corrente a bordo, 
mas gera a sua própria alimentação de corrente para 
o seu controlo e monitorização internos. A máquina 
está protegida contra sobrecargas e curto-circuitos. A 
tensão de alimentação correta para os ímanes ligados 
ao gerador é automaticamente regulada, sendo que 
por cada material a carregar é otimizado e executado o 
tempo de descarga necessário. 
O operador poderá efetuar a leitura dos estados 
operacionais mais importantes na cabina do condutor, na 
indicação de funcionamento (MFA). 
É diretamente possível a locação de erros de trabalho no 
sistema de ligação de 230 V. A rutura e o curto-circuito 
das ligações no sistema de ligação de 230 V levam a 
uma desconexão imediata da tensão de alimentação 
(proteção pessoal passiva).

1.5 Conceito de proteção, procedimento em caso   
 de avarias 

A segurança intrínseca do gerador é aumentada por uma 
extensão das funções de monitorização. Os sistemas 
de monitorização integrados garantem uma maior 
segurança operacional do sistema. 
Em caso de uma avaria ocorre um bloqueio imediato do 
sistema eletrónico. Ao mesmo tempo é reportado um 
erro e apaga-se o LED “Pronto”. 

Encontram-se integradas as seguintes funções de 
monitorização:

• Proteção contra sobrecarga 
• Monitorização do isolamento 
• Proteção térmica 
• Proteção de velocidade 
• Circuito magnético aberto 
• Curto-circuito 

1.6 Normas de segurança para a operação com   
 ímanes 

A operação de um íman de elevação de carga numa 
escavadora móvel representa um tipo de operação 
especial e um aumentado risco da segurança. 
Contrariamente aos trabalhos com uma garra hidráulica, 
imediatamente após a sua ligação o íman recolhe todo o 
material ferromagnético ao seu alcance.  
Isso poderá ser até mais do que a capacidade de carga da 
escavadora móvel. 

Da mesma forma, após a sua desconexão, no caso 
de rutura de cabos ou curto-circuito na alimentação 
magnética, este volta a largar subitamente o material 
recolhido. Esta operação pode levar a situações perigosas 
na sua área de trabalho alargada, caso o material em 
queda lance pelo ar outros objetos devido ao efeito de 
alavanca. Além disso, também não se exclui que, durante 
um procedimento de inclinação, se soltem pedaços de 
sucata do íman, caso estes se encontrem no extremo 
inferior do material recolhido. É por estes motivos que 
é particularmente importante ter atenção o princípio 
seguinte: 

AVISO 

AVISO 

Após largar a carga, é possível que o íman oscile 
fortemente! 

Recomenda-se portanto a fixação mecanicamente segura 
do íman na forma de uma suspensão magnética especial 
no extremo da lança na escavadeira móvel! 

Não inclinar o equipamento de trabalho 
sem carga útil com o íman ligado nem 

mudar a localização da escavadora, 
uma vez que os materiais recolhidos 

acidentalmente poderão ferir pessoas 
devido ao efeito de alavanca! 

Ao trabalhar com o íman de elevação de 
carga é proibido permanecer na área de 

trabalho alargada da escavadora!
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2. Dados técnicos 

2.1 Dados de desempenho

Modelo CoolGen 4 13 kW 20 kW 30 kW
Tensão nominal 230 V 230 V 230 V

Saída de corrente máx. 57 A CC  87 A CC 130 A CC
Intervalo da rotação  * 2500....3800 U/min **

Ventilação  Ventilação própria
Peso 58 kg 87 kg 135 kg

Tipo de proteção IP 55
Temperatura 

Ambiente admissível 
entre -25° C e +50° C sem condensação 

Altura de colocação < 1.000 m NN, acima de 1.000 m dá-se uma redução do desempenho de 1% por 
cada 100 m 

2.2 Acessórios

2.2.1 Ecrã MFA

São válidos os dados indicados na 
placa de identificação!

AVISO

Aquando da instalação do gerador 
numa estrutura ou por baixo de uma 
cobertura, a temperatura do ar usado 

para refrigeração não pode ser mais do 
que 50 °C (temperatura interna máx. da 

estrutura / da cobertura!)

AVISO

Abb.: 1 |Vista geral do ecrã multifuncional CG4

Os diversos estados de operação do gerador são exibidos 
no dispositivo de indicação de funcionamento (MFA) 
através de LEDs. 

1

Os estados operacionais mais importantes são 
imediatamente legíveis:

1 3 Indicações de funcionamento 
Indicações de avaria

Tampa da ligação USB (efeitos de assistência)

Terminal de parafuso para cabo
 de ligação / botão
Ligação para cabos de controlo

*  dados de desempenho garantidos para 100% (ED) do tempo de 
ligação
**   Entre 2.000 e 2.500 rpm, dependendo da carga, é possível uma 
operação com a tensão de saída total ou uma operação limitada com 
uma tensão de saída reduzida.

2

3

9
10

Aviso de função de ligação-ordenação
4
5
6

7
8

4 8

11

12

13

14

9
Aviso de “Dribble Drop”10

11 Código QR - Ligação para o manual
12

13
14
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2.3 Acionamentos do gerador

Dependendo da versão da escavadora móvel, o gerador pode ser acionado mecânica ou hidraulicamente.
Ambas as variantes foram concebidas de forma a que se garanta o número de rotações de trabalho necessário do 
gerador, assim que o motor a diesel tenha atingido a sua velocidade total.

2.3.1 Acionamento por correias

De forma a garantir que as correias estão direitas, ambos os eixos da polia devem estar alinhados um com o outro. Os 
eixos das hastes devem passar de forma paralela ao eixo do gerador.
Para o alinhamento das polias recomenda-se a utilização de um dispositivo de alinhamento a laser.
Para o ajuste da pré-carga recomendamos a utilização de dispositivos de medição de correias. Durante e após a 
montagem devem fazer-se algumas rotações das correias. Desta forma ocorre uma fixação uniforme do disco.
O primeiro controlo das correias rodadas ocorre após 0,5 a 4 horas. 
A tensão da correia deve ser controlada a cada 6 a 12 meses e corrigida, se necessário.

2.3.2 Acionamentos hidráulicos

Os acionamentos hidráulicos dos geradores devem ser sempre abastecidos com uma quantidade prioritária de óleo 
hidráulico. Isto significa que a quantidade de abastecimento não pode ser influenciada por variações do motor, 
movimentos de elevação, de condução ou outros movimentos da escavadora. A aplicação ocorre, de acordo com 
o fabricante da máquina de construção, em diversas versões técnicas. Informe-se junto do respetivo fabricante ou 
connosco, para soluções alternativas do sistema “HydraBrain”.

No caso de alguns acionamento hidráulicos também é possível uma operação ideal com uma velocidade mais reduzida 
do motor a diesel. 

Nunca toque no acionamento por 
correias em funcionamento!

CUIDADO

Den Stromerzeuger nie ohne 
Riemenschutzabdeckung betreiben!

CUIDADO

Abb.: 2 | Acionamento por correias

Abb.: 3 |Acionamento hidráulico com acoplamento “BELL CLUTCH”

Em acionamento de motor hidráulicos de até 4.000 rpm no binário de desligamento do íman, 
desde que não se mantenham por mais de 0,5 segundos. No caso de rotações superiores a 3.800 
rpm e abaixo de 2.500 rpm não é possível a operação do íman, ou a operação é possível apenas de 
forma limitada.

AVISIO

AVISIO

É particularmente importante que 
o número de rotações se mantenha 
constante e não apresente oscilações!

AVISIO

Rotações superiores a 3.800 rpm poderão 
destruir o gerador!

AVISIO

A velocidade deve ser medida apenas 
em vazio, mas também durante a fase de 
ligação e desconexão!
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3. Montagem

3.1 Informações de montagem

  

3.2 Montagem do acoplamento “BELL CLUTCH”

Tabela de distâncias dos semiacoplamentos

1
2 3 5 6

7 8
5

8
4

Tipo de gerador Motor hidráulico Distância A Distância 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

Motor hidráulico
Anel adaptador para motores hidráulicos de 
16/17 ccm
Campânula do acoplamento
Cobertura para a medição das rotações

6
7
8
9

Bucha de fixação no motor hidráulico
Cubo do acoplamento
Bucha de fixação no gerador
Eixo / Placa do mancal no gerador

5 Semiacoplamento

Abb.: 4 | Acoplamento protegido contra explosão “BELL CLUTCH“

Abb.: 5 |Esquema de distâncias dos semiacoplamentos

1

AVISIO

  O ambiente circundante de estar isento de poeira agressiva, vapores, gases e líquidos corrosivos.  
  O gerador estar protegido contra humidades conforme a norma IP 55. Geradores síncronos   
  com sistema eletrónico integrado não podem ser operados em zonas classificadas   
   como perigosas, a não ser que estejam montados numa estrutura aprovada. Os geradores foram  
  concebidos para uma fixação de base.

Deverá ter em atenção que o calor gerado pelo gerador tem de poder ser dissipado. A grelha de ventilação deve 
estar sempre livre de forma a ser possível garantir o fornecimento suficiente de ar fresco. Para se determinar a 
temperatura ambiente devem ser consideradas todas as fontes de calor, para que a temperatura não suba acima 
do valor máximo permitido para o gerador.
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3.3 Informações CEM relativas à compatibilidade eletromagnética

Como todos os equipamentos elétricos, os geradores síncronos com sistema eletrónico integrado podem emitir e 
ser influenciados por energia eletromagnética.  
A compatibilidade eletromagnética requer, por um lado, que os aparelhos sejam imunes a interferências no que 
respeita a radiações eletromagnéticas, ou seja, que não se deixem influenciar, e por outro lado, requer que não 
excedam um determinado nível de interferências, não interferindo com os outros aparelhos.

Este níveis dependem do ambiente no qual os aparelhos vão ser operados. Aqui diferencia-se entre setor industrial 
ou doméstico, inclusive setor comercial ou empresarial, bem como pequenas empresas.

Este capítulo deve ser visto como orientação para a instalação dos acionamentos, a fim de evitar problemas de 
CEM e ser possível a realização de uma ligação compatível no sentido da diretiva CEM.

3.3.1 Imunidade a interferências

CG4 ... São extraordinariamente imunes a interferências no que respeita à irradiação eletromagnética.
A imunidade a interferências nos aparelhos é conseguida sem a utilização de equipamentos adicionais. Além disso, 
deve ser suprimida a interferência de todos os componentes indutivos, como por exemplo as bobinas de relé e as 
boninas de contactores, os travões eletromagnéticos e os seus respetivos componentes (por exemplo, elementos 
RC).

3.3.2 Irradiação de interferências

De forma a evitar-se uma irradiação de interferências não permitida, devem ser impreterivelmente respeitadas 
sempre as informações de ligação fornecidas.
A emissão de interferências não conduzida é diretamente irradiada pelo sistema eletrónico integrado e pela 
cablagem numa gama de frequências entre os 30 MHz e 1 GHz. É gerada principalmente pelos rápidos circuitos 
lógicos e é de potência bastante baixa. 
Não se esperam, portanto, problemas com outros dispositivos eletrônicos.

A interferência conduzida na gama de frequência entre 150 kHz e 30 MHz é causada principalmente pela comutação 
dos semicondutores de potência. Devido à rede independente, não ocorrem problemas com outros dispositivos.

3.4 Ligação magnética

As ligações de linhas elétricas bem como os dispositivos conectores (fichas / acoplamento) são adaptados aos 
respetivos desempenhos do gerador. As maiores exigências colocadas são a nível da funcionalidade bem como da 
segurança. 
Se necessário, utilize apenas peças de substituição originais MOZELT.

3.5 Funções LED

Abb.: 6 | Estados LED na placa de controlo

Os diversos estados operacionais são ainda exibidos na placa 
de controlo do gerador, por meio de LEDs. Os seguintes estados 
operacionais são legíveis por meios destes LED:
1 LED Entrada externa de interruptor        Estado da entrada externa de  

               interruptor através do bloco de terminais
2

3

4

5

LED Saída de mensagens             Controlo da saída de mensagens

LED Estado           Estado “Ligado”

LED Tensão de alimentação         Tensão de alimentação do sistema  
                eletrónico interno disponível
LED Erro           LED sinaliza uma avaria 

6 LED Reserva           LED de reserva

2 4 6

3 5

1
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3.6 Cabos de controlo

As ligações para os sinais de controlo devem ser blindadas. A blindagem devem ser ligada ao casquilho da ficha.
O sinal de terra não tem de estar aterrado.
Se necessário, utilize apenas peças de substituição originais MOZELT.

3.7 Caixa de terminais  

Antes de efetuar a desconexão do gerador e do sistema eletrónico deverá observar-se o seguinte:

O tempo de descarga começa após a última paragem do gerador!

Abb.: 8 |Ligação para o cabo de controlo no gerador

5

1 Ligação magnética 230 V DC
2
3
4
5

Ligação do cabo de proteção
Bloco de terminais

Ligação USB
União roscada para cabos de controlo

Abb.: 7 |Caixa de terminais 

Steuerelektronik

1

4
2

35

6

6 Placa de controlo

AVISIO

No sistema eletrónico encontram-se capacitores de circuito intermédio.
A sua descarga poderá demorar mais do que 10 minutos!

Antes dos trabalhos deverá garantir-se a ausência de tensão!
Em caso de não observância não poderá excluir-se a ocorrência de ferimentos pessoais graves 

com riscos mortais, graves problemas de saúde ou grandes danos materiais!

LED Entrada externa de interruptor        Estado da entrada externa de  
               interruptor através do bloco de terminais
LED Saída de mensagens             Controlo da saída de mensagens

LED Estado           Estado “Ligado”

Abb.: 9 |Bloco de terminais

3
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3.8 Bloco de terminais

A comutação dos bornes do sistema hidráulico e do sensor de temperatura está sempre ordenada da mesma forma. 
As diversas ligações de botões resultam nas possibilidades seguintes:

3.8.1 Comando de comutação através de cabo de ligação no ecrã MFA

Quando é iniciado o gerador, o sistema eletrónico reconhece um sinal no borne 7.
Desta forma é ativado o botão do visor no MFA e desativada a entrada do botão nos bornes 5 + 9.

3.8.2 Comando através do bloco de terminais

Quando pé iniciado o gerador, o sistema eletrónico reconhece a ausência de sinal no borne 7.
Desta forma é desativado o botão do visor e ativada a entrada do botão nos bornes 5 + 9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Controlo hidráulico
HydraBrain

Ligações dos botões Sensor de 
temperatura Gerador

Ponte Sensor de temperatura interno

Ecrã MFA

Sinal de 
pressão

Sinal de pressão desativado 
no ecrã

3.9 Ligação USB

Tanto na placa de controlo como no MFA encontra-se uma ligação USB. Ambas as ligações USB são idênticas e 
possibilitam as funções seguintes por meio do software de assistência DriveSoft (ver anexo relativo ao DriveSoft):

• Alteração da tensão de saída
• Alteração das rampas relativas ao comportamento de elevação e de descarga do íman 
• Configurações para a operação de separação
• Análise de erros 
• Estados operacionais (rotações, temperatura, horas de operação, tensão de saída, entre outras)
• Função do osciloscópio
• Updates de Firmware

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Controlo hidráulico
HydraBrain

Ligações dos botões Sensor de 
temperatura Gerador

Ver anexo  
Aggregat

„Hydrabrain“

Ponte Sensor de temperatura 
interno interno interno

Ecrã MFA

Cabo de ligação

Sinal de 
pressão

Abb.: 10 |Atribuição no bloco de terminais (botão no MFA ativado)

Abb.: 11 |Atribuição no bloco de terminais (botão no bloco de terminais ativado)

Abb.: 12 | Ligação USB na  
   placa de controlo

Ver anexo  
Aggregat

„Hydrabrain“
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3.10 Atribuição de cabos 230 Volt
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3.11 Desenhos dimensionais do gerador

Abb.: 14 | Gerador CG4 30 kW

Abb.: 15 |Gerador CG4 20 kW

Abb.: 16 | Gerador CG4 13 kW

Zahnwelle:  W 30x2x30x14x9g DIN 5480
Spline Shaft: W 30x2x30x14x9g DIN 5480
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4. Colocação em funcionamento

A unidade eletrónica interna do gerador vem totalmente ajustada de fábrica e não necessita de quaisquer 
regulações e controlos adicionais. Deve apenas ligar-se o ecrã “MFA” ao gerador com um cabo de 9 polos, com 
ficha de dupla face. Nesta unidade de visualização é ligado o botão de liberação por meio da ficha de 3 polos. A 
ligação magnética é feita por meio de 2 parafusos de aperto. É possível uma operação em ambos os sentidos sem 
ser necessário mudar a cablagem.

4.1 Instruções de segurança

Pressupõe-se que, antes da colocação em funcionamento, o utilizador do gerador se familiarizou com o manual de 
operação.
Siga impreterivelmente as advertências seguintes:

AVISIO

Aquando do funcionamento deste gerador é possível a ocorrência de tensões perigosas, que 
podem ter como consequência a morte ou ferimentos graves! Deverá ter-se um cuidado extremo 
durante os trabalhos com o gerador.

  

AVISIO

• Apenas é permitida a verificação funcional e reparação do aparelho ou de partes do   
 mesmo por parte de pessoal de manutenção ou conservação qualificado.
• Nunca deixar abertos ou abrir os compartimentos das ligações de terminais, coberturas  
 e dispositivos conectores de 230 V no gerador bem como ímanes enquanto o motor de  
 acionamento estiver a funcionar!
• Posicione-se sobre uma base isolada (compatível com a CES) e certifique-se de   
 que esta não está ligada à terra antes de executar qualquer trabalho de colocação em  
 funcionamento no aparelho ligado.

AVISIO

Antes do início dos trabalhos deverá verificar-se de o gerador está livre de qualquer tensão. 
Certifique-se de que não existe tensão na ligação magnética. Caso esta advertência não seja 
respeitada é possível a ocorrência de ferimentos graves ou mesmo mortais!

AVISIO

• Quando estiver a trabalhar na máquina ligada ou nas linhas de alimentação à máquina  
 deverá desligar-se o gerador garantindo que se encontra na posição DESLIGADO.
• De acordo com a VDE 1060, não é permitida a ativação através do bloqueio do botão de  
 liberação..
• Em caso de avaria, uma desconexão de segurança bloqueia os módulos de energia.   
 Contudo, com esta função não é possível garantir que já não fiquem tensões residuais   
 nos terminais de saída e dentro do gerador. Após a abertura do gerador deverá medir-  
 se a tensão residual que permaneceu em todas as partes condutoras de tensão.   
 Antes de tocar nos contactos elétricos certifique-se de que não existe qualquer tensão   
 em partes condutoras de tensão.
• Não use quaisquer equipamentos metrológicos caso saiba que os mesmos se encontram  
 danificados ou que apresentem qualquer tipo de defeito.

AVISIO

Atenção !
Em caso de avaria, também componentes operacionais livres de potencial poderão ser 
condutores de potencial. Antes dos trabalhos no aparelho deverá efetuar-se uma medição para 
garantir que, após a ativação o aparelho se encontra livre de tensão. Caso esta advertência não 
seja respeitada é possível a ocorrência de ferimentos graves ou mesmo mortais.
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A ligação e a desconexão da alimentação de corrente 
ou do íman de elevação de carga é feita, por norma, 
por meio de um botão localizado na pega. Este tem de 
ser, dependendo do tipo de aparelho, ativado com um 
interruptor separado no painel de controlo da escavadora 
móvel. Deverão consultar-se também as instruções no 
manual da escavadeira móvel.
Quando for dado o comando de ligação, o gerador CG 4 
liga sem contacto a tensão ao íman de elevação de carga. 
Quando for dada a ordem de desconexão, o gerador dá 
automaticamente início à desmagnetização.  
Durante o processo de desmagnetização, em que o íman 
é ejetado (aprox. 1 segundo), não é possível voltar a ser 
emitido um novo comando de ligação.
A ligação do sistema apenas é possível quando um íman 
de elevação de carga for ligado ao sistema.

Ligação do íman:
Acionar 1 vez o botão na alavanca de operação. 
No visor multifuncional, 
além do LED amarelo “Pronto” 
Acende também o LED verde “Íman levanta”.

Ligação da função de ordenação:
Como uma alternativa ao procedimento convencional 
de ligação, o utilizador tem ainda à disposição uma 
função de ordenação no binário de arranque. Para 
tal, o botão na alavanca de operação é ativado 1 vez 
de forma permanente. No visor multifuncional, além 
do LED amarelo permanentemente aceso „Pronto“, 
acende também o LED verde „Íman levanta“. Uma 
ativação permanente do botão causa um aumento 
constante de tensão de 0 V no máximo, desde que não 
seja interrompida a pressão no botão. Finalmente, 
encontramo-nos no modo de carga, com tensão máxima.

Desconexão do íman:
Para tal, deverá premir-se novamente o mesmo botão 
na alavanca de operação, mas apenas 1 vez. O LED verde 
já aceso “Íman levanta” apaga-se, acendo agora um LED 
vermelho com a designação “íman solta a carga”. 
Após a descarga este LED desliga-se automaticamente. 
O LED “Pronto” constantemente aceso durante as 
operações indica que já é possível um novo procedimento 
de ligação. 

“Dribble Drop”:
Antes de soltar a totalidade do material, o utilizador 
tem a possibilidade de ativar uma função de ordenação 
chamada “Dribble Drop”. Para tal, enquanto o íman se 
encontra ativado e no modo de carga, deverá premir-se o 
botão na alavanca de operação 1 vez.

Certifique-se de que ...
• a pessoa que supervisiona o e nsaio é  
 qualificada e competente para realizare   
 supervisionar a instalação mecânica e elétrica.
• dos valores nominais do gerador correspondem  
 às condições de operação.
• o gerador está firmemente apertado.
• o gerador está adequadamente ventilado.

As medidas de segurança devem ser devidamente 
cumpridas!

4.2 Instrução de operação

Durante os trabalhos com o íman de elevação de carga 
deverão cumprir-se com as disposições e as normas 
em vigor relativamente à segurança no trabalho e à 
prevenção de acidentes. Além disso, apenas pode 
iniciar-se a operação com o íman de elevação de carga 
se o operador tiver conhecimento das “Normas de 
segurança para a operação com ímanes” (ver índice). 
Antes da ligação da fonte de alimentação do CG 4 o 
operador deverá verificar se o sistema de ligação de 
230 V se encontra em perfeito estado, a nível visual. 
Deverá verificar-se se as fichas e conectores estão bem 
encaixadas, verificando também a função adequada do 
dispositivo de tensão do cabo de ligação do íman.Deverá 
verificar-se a tensão das correias trapezoidais no caso de 
acionamento por correias e, se necessário, deverão voltar 
a esticar-se as correias conforme as normas. O motor a 
diesel da escavadora móvel deverá ser acionado com o 
número máximo de rotações, a menos que indicado de 
outra forma. O gerador funciona, seguidamente, dentro 
do seu intervalo de velocidade de trabalho. No ecrã MFA 
da cabina do condutor acende automaticamente o LED 
amarelo “Pronto”. 

AVISIO

Antes da colocação em funcionamento 
deverá sujeitar-se todo o sistema a uma 
inspeção visual!

AVISIO

Antes da colocação em funcionamento 
deverá certificar-se de que as correias 
trapezoidais assentam bem!

AVISIO

Ligue apenas ímanes de elevação 
de carga ao sistema! É proibido o 
funcionamento com outros consumidores 
elétricos!

AVISIO

Antes do começar de todos os trabalhos 
em todo o sistema deverá parar-se o 
motor de acionamento!
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português 4.3 Indicadores de operação no ecrã MFA

Exibição: - LED 1 (amarelo),  “Sistema pronto”.

Nota:  - Gerador espera pelo comando de ligação

1

O gerador funciona no intervalo de velocidade de trabalho

Abb.: 17 |O MFA sinaliza a prontidão do sistema

Exibição: - LED 1 (amarelo),  “Sistema pronto”
  - LED 2 (verde),  “Íman levanta”.

Nota:  - O íman recolhe material

1

Após emissão do comando de ligação por meio do botão de controlo, o íman levanta

Abb.: 18 | O MFA sinaliza que um íman se encontra ativo

2

Exibição: - LED 1 (amarelo),  “Sistema pronto”,
  - LED 3 (vermelho), “Íman solta a carga”.

Nota:  - O íman solta o material.

1

Após emissão do comando de desconexão por meio do botão de controlo, o íman 
solta a carga

Abb.: 19 | O MFA sinaliza que o material foi solto

3

No visor multifuncional, além do LED amarelo permanentemente aceso „Pronto“, acende também o LED vermelho 
“íman solta a carga”. A ativação permanente do botão resulta na redução da queda do material. Caso seja 
interrompida a pressão no botão, o íman volta a reter toda a tensão, segurando o material restante que ainda se 
encontre no íman. Tal pode continuar até que uma ativação breve do botão dê início ao processo de descarga.
A função “DribbleDrop” permite ao utilizador uma ordenação controlada do material recolhido.
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4.4 Indicações de avaria MFA

As avarias são exibidas por meio de LEDs vermelhos. O significado e eliminação de tais problemas são explicados com 
representações visuais com textos.

Exibição: - LED 1 (amarelo)   “Sistema pronto”,
  - LED 2 (verde, intermitente), “Íman levanta”.

Nota:  - O íman recolhe constantemente material. O gerador   
    encontra-se no modo de ordenação.

1

Após se manter premido o botão de controlo, o íman levanta 
constantemente

Abb.: 20 |O MFA sinaliza um íman ativo 
  no modo de ordenação

2

Exibição: - LED 1 (amarelo)    “Sistema pronto”,
  - LED 3 (vermelho, intermitente), “Íman solta a 
carga”.

Nota:  - O íman solta constantemente o material. O gerador   
    encontra-se no modo “Dribble Drop”.

1

Após se manter premido o botão de controlo, o íman solta 
constantemente a carga

Abb.: 21 |O MFA sinaliza um modo   
 “Dribble Drop” ativado

3

É exibida a indicação “Avaria”

Abb.: 22 |O MFA sinaliza uma avaria desconhecida

Exibição:

Causa possível

Nota:

 

Apenas LED 8 (vermelho), “Avaria”.

- Para uma análise precisa do erro, a equipa de 
assistência da MOZELT deverá proceder à leitura da 
memória de erros.

O gerador deve ser imediatamente parado até 
que a avaria tenha sido solucionada. Contacte 
imediatamente a Assistência MOZELT. A exibição dos 
erros apenas pode ser suprimida com a paragem do 
gerador.

8
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Exibição:  LED 1 (amarelo),  “Sistema pronto”.

Causa possível:   - Interrupção do cabo de ligação
   - Botão de controlo avariado 
   - Cabo de ligação avariado

Sem funcionamento mesmo após a emissão de do comando de ligação por 
meio do botão de controlo

1

Abb.: 23 |O comando de ligação não   
  reage

Após emissão do comando de ligação por meio do botão de controlo aparece 
“Ligação aberta” 

5

Abb.: 24 |O MFA  sinalização “Linha aberta”

Exibição:   LED 5 (vermelho),  “Ligação aberta”,
   LED 8 (vermelho), “Avaria”.
Causa possível:   - Interrupção da ligação no circuito de 230 V
   - O íman não se encontra ligado ou encontra-se 
erradamente ligado
   - Íman, linha ou ficha avariados
   
Nota:   O gerador deve ser imediatamente parado até   
   que a avaria tenha sido solucionada. A exibição dos  
   erros apenas pode ser suprimida com a paragem  
   do gerador.

Após emissão do comando de ligação por meio do botão de controlo aparece 
a indicação “Curto-circuito”

Abb.: 25 |O MFA sinaliza um curto-  
  circuito

Exibição:  LED 6 (vermelho),  “Curto-circuito”,
   LED 8 (vermelho), “Avaria”.
Causa possível: - Curto-circuito no sistema de ligação de 230 V
   - Curto-circuito total do íman
   - Íman com demasiada potência para    
     a alimentação de corrente

Nota:   O gerador deve ser imediatamente parado até que  
   a avaria tenha sido solucionada.
   A exibição dos erros apenas pode ser suprimida   
   com a paragem do gerador.

6

8

8
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Nenhuma indicação LED visível ou Todos os 
LED estão permanentemente ligados.

Rutura de cabos / Interrupção da energia 
no cabo de ligação.

O gerador funciona dentro do ser intervalo de velocidade de trabalho, mas 
não se reconhece qualquer função, ou todos os LEDs estão acesos

Abb.: 26 |O MFA não funciona / Todos os  
  LED estão acesos 

Exibição:

Causa possível:

LED 1 (amarelo),    “Pronto”, 
LED 4 (vermelho, intermitente),  “Velocidade   
            perturbada”.

A indicação “Velocidade perturbada” fica intermitente e a indicação “Pronto” 
está acesa

Abb.: 27 |O MFA sinaliza “Velocidade perturbada”

Exibição:

Causa possível: O gerador está a funcionar em excesso de velocidade. 

Desligue imediatamente o motor e solicite a 
verificação da velocidade de forma a evitar 
danos no gerador!

AVISIO

É exibida a indicação “Velocidade perturbada”

Abb.: 28 | O MFA sinaliza um número   
  insuficiente de rotações

Exibição: 

Causa possível: 

LED 4 (vermelho),  “Velocidade perturbada”  
            eventualmente intermitente,
LED 8 (vermelho),  “Avaria”.

O gerador está a funcionar com um número 
insuficiente de rotações. 
Solicite a verificação da velocidade!

14

4

8
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Exibição:  LED 1 (amarelo, intermitente),  “Pronto”.

MCausa possível: O gerador sobreaquece, não sendo possível a sua  
   ligação.
   O gerador está a funcionar numa temperatura   
   ambiente não admitida. A alimentação de   
   ar fresco ao gerador não é suficiente.

Nota:   O gerador volta a estar pronto a funcionar assim  
   que se voltar a atingir a temperatura normal.

1

A indicação “Pronto” fica intermitente

Exibição:  LED 7 (vermelho),  “Falha no isolamento”,
   LED 1 (amarelo), “Pronto”,   
   possivelmente LED 8 (vermelho), „Avaria”.

Causa possível:  O íman tem um problema de isolamento.

Nota:   O gerador deve ser parado imediatamente 
   até que o problema de isolamento do íman tenha  
   sido resolvido. Dependendo das configurações do  
   software é possível a operação.

Acende a indicação “Falha no isolamento”

É exibida a indicação “Velocidade perturbada”

Exibição:

Causa possível:

  

LED 4 (vermelho),  “Velocidade perturbada”,
LED 8 (vermelho),  “Avaria”.

Esta desconexão ocorre se o gerador estiver várias 
a horas a funcionar em excesso de velocidade.
A desconexão apenas pode ser suprimida com a 
paragem do gerador. 

Desligue imediatamente o motor e solicite a 
verificação da velocidade de forma a evitar danos 
no gerador!

Abb.: 29 |O MFA sinaliza uma desconexão 
devido a um excesso de velocidade

AVISIO

7
8

4

8

1

Abb.: 30 |O MFA sinaliza    
  superaquecimento

Abb.: 31 |O MFA sinaliza falha de   
  isolamento
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4.5 Plano do gerador

7

8 1
2
3

4a

5
6
7
8
9

Gerador CoolGen 4
Ecrã MFA
Botões de operação na alavanca de 
operação
Cabo de ligação Variante A

Cabo de controlo
Ligação do íman 230 Volt
Ficha
Cabo de ligação do íman
Íman de elevação de carga

Os componentes fundamentais são:

321

4a

4b

5

6

7

9
4b Cabo de ligação Variante B

Abb.: 32 |Plano do gerador
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AVISIO

Aparelhos prontos a reciclar deverão devem ser eliminados conforme as disposições legais e 
locais aplicáveis. Os componentes eletrónicos integrados em geradores síncronos poderão conter 
substâncias nocivas e venenos, devendo ser eliminados como lixo eletrónico (determinadas 
situações representam risco para a saúde)!

AVISIO

No sistema eletrónico encontram-se capacitores de circuito intermédio.
A sua descarga poderá demorar mais do que 10 minutos!
Antes dos trabalhos deverá garantir-se a ausência de tensão!
Em caso de não observância poderão ocorrer ferimentos pessoais graves com riscos mortais, 
graves problemas de saúde ou grandes danos materiais!

4.6 Medição mecânica da velocidade

Enquanto que as campânulas do acoplamento “BELL CLUTCH” para 
geradores de 13 kW e 20 kW de potência possuem aberturas para uma 
medição mecânica da velocidade, no caso de geradores de 30 kW de 
potência, o motor hidráulico com eixo estriado é diretamente flangeado 
no gerador. 
Para este efeito, do lado esquerdo e direito do gerador CG4 30 kW 
encontra-se uma tampa para o serviço de assistência. 
É possível retirar a tampa para assistência depois de se soltarem os 
quatro parafusos de cabeça cilíndrica. Por baixo desta encontra-se a pá 
de ventilação, sobre a qual pode ser aplicada uma tira refletora para a 
medição mecânica da velocidade.

Abb.: 33 |Placa de assistência para a medição da   
  velocidade

Abb.: 34 |Acesso à pá de ventilaçãoAVISIO

Aquando de trabalhos na pá de ventilação deverá 
desligar-se o acionamento e impedir que o mesmo 
volte a ligar!

AVISIO

Nunca tente tocar na pá de ventilação em movimento 
nem introduza ferramentas de medição ou objetos! A 
medição deve ser realizada a partir de uma distância 
segura da pá de ventilação.

5. Colocação fora de serviço


