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1. Wprowadzenie 

 Dziękujemy za zaufanie i zakup wysokiej jakości agregatu prądotwórczego marki Gappa. 

Jesteśmy przekonani, iż przy współpracy z czołowymi producentami podzespołów w świecie oraz 

zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych stworzyliśmy produkt, który wyznacza 

miary postępu w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności. Mamy nadzieję, że znajdzie on Państwa 

uznanie w codziennym użytkowaniu. Bezpieczne korzystanie uwarunkowane jest zapoznaniem się  

z niniejszą instrukcją obsługi. 

 

2. Zasady bezpieczeństwa 

 Szanowni Państwo, 

 Poniższa instrukcja obsługi oraz zasady bezpieczeństwa są niezwykle istotne dla 

prawidłowego i bezpiecznego użytkowania agregatów prądotwórczych Gappa. 

 Dlatego też obowiązkiem każdego użytkownika jest uważne zapoznanie się z nią                          

i przechowywanie w łatwo dostępnym i bezpiecznym miejscu. 

1. Nie uruchamiać zespołu prądotwórczego bez przeczytania niniejszej instrukcji. 

2. Agregat musi być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowany i odpowiednio 

przeszkolony personel posiadający aktualne uprawnienia kwalifikacyjne. 

3. Nie uruchamiać agregatu prądotwórczego w zamkniętym pomieszczeniu bez 

odpowiedniej wentylacji. Gazy spalinowe zawierają duże ilości bezwonnego gazu 

trującego (CO - tlenku węgla) - GROZI ZATRUCIEM A NAWET ŚMIERCIĄ!!! 

4. Nie uruchamiać agregatu prądotwórczego w przypadku rozlania paliwa. Ponowne 

uruchomienie jest dopuszczalne po usunięciu rozlanego paliwa - GROZI 

WYBUCHEM!!! 

5. Wszystkie uruchomienia w tym testy przeprowadzać wyłącznie z panelu kontrolnego.  

6. Nie uruchamiać agregatu prądotwórczego w środowisku ulatniających się gazów, oparów 

farb, rozcieńczalników lub innych łatwopalnych materiałów - GROZI WYBUCHEM!!! 

7. Nie uruchamiać agregatu prądotwórczego w terenach leśnych lub podobnych bez łapacza 

iskier - GROZI POŻAREM!!! 

8. Nigdy nie uruchamiać agregatu bez zamontowanego filtra powietrza i układu 

wydechowego. 

9. Nie uruchamiać agregatu prądotwórczego w stanie mokrym lub zawilgoconym bez 



odpowiednich zabezpieczeń przeciwporażeniowych - GROZI PORAŻENIEM A NAWET 

ŚMIERCIĄ!!! 

10. Przed rozpoczęciem pracy dokonać sprawdzenia stanu technicznego agregatu, w tym 

szczególnie osłon ochronnych i izolacji przewodów.  

11. Nie dotykać elementów wirujących w czasie pracy urządzenia - GROZI 

USZKODZENIEM CIAŁA LUB UTRATĄ ZDROWIA!!! 

12. Nie napełniać zbiornika paliwa podczas pracy silnika (nie dotyczy agregatów 

wyposażonych fabrycznie w automatyczny system dotanku lub z wlewem paliwa 

zamontowanym na zewnątrz obudowy - zachować szczególną ostrożność) - GROZI 

WYBUCHEM!!! 

13. Nie palić tytoniu i nie używać otwartego ognia w pobliżu kanistrów albo baniek                 

z paliwem - GROZI WYBUCHEM!!! 

14.  W czasie pracy agregatu uważać na przebywające w pobliżu dzieci i zwierzęta - nie 

transportować i nie pozostawiać agregatu w zamkniętych pomieszczeniach zaraz po 

zakończeniu pracy - GROZI POŻAREM!!! 

15. Nie umieszczać żadnych przedmiotów na pracującym agregacie - GROZI ZAPŁONEM!!! 

16. W czasie pracy agregatu prądotwórczego oraz długo po wyłączeniu nie dotykać układu 

wydechowego włącznie z tłumikiem - GROZI POPARZENIEM!!! 

17. Nigdy nie używać benzyny lub płynów łatwopalnych do czyszczenia agregatu lub jego 

części. 

18.  Pamiętaj, że długotrwały i częsty kontakt skóry ze zużytym olejem silnikowym  

spowodować choroby skóry. Jednakże kontakt taki jest nie do uniknięcia, należy 

wówczas  natychmiast dokładnie umyć ręce po zabrudzeniu  

19.  Podczas ryzyka styczności z olejami lub elektrolitami zawsze nosić odpowiednie ubranie 

oraz rękawice i okulary ochronne. 

20. Nie uruchamiać i nie zatrzymywać agregatu pod obciążeniem - GROZI 

USZKODZENIEM!!! przed wykonywaniem jakichkolwiek prac serwisowych                          

i naprawczych rozłączyć akumulator i rozłączyć włącznik główny w celu uniknięcia 

przypadkowego rozruchu agregatu. 

21. W przypadku agregatu zamocowanego na podwoziu jezdnym, zawsze zaciągnąć hamulec 

ręczny, gdy agregat znajduje się w bezruchu  

22. Nie regulować obrotów silnika - GROZI USZKODZENIEM I UTRATĄ GWARANCJI!!! 



23. Uważać, aby podczas pracy lub transportu agregat był odpowiednio wypoziomowany. 

Przechylenie może spowodować wylanie paliwa lub złe smarowanie - GROZI 

USZKODZENIEM!!!  

24. Nie stosować nieoryginalnych części zamiennych oraz paliw i olejów nieznanego 

pochodzenia - GROZI USZKODZENIEM I UTRATĄ GWARANCJI!!! 

25. Stosować wyłącznie wskazany płyn chłodniczy, olej silnikowy i olej napędowy. 

 

Uwaga!!! 

• Agregat może być wyposażony w automatyczny rozruch.  

 Przy wszelkich pracach należy zachować najwyższą ostrożność. 

• Agregat należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych i dzieci. 

 
 

3. Znaki ostrzegawcze 

Uwaga! Wysokie ciśnienie 

Caution! High pressure 

Płyn chłodniczy 

Coolant 

Uwaga! Rodzaj paliwa - olej 

napędowy 

Caution! Fuel type - diesel 

Uwaga! Zakaz gaszenia wodą 

Caution! Do NOT extinguish with 
water 

DIESEL 

Podnosić wyłącznie za uchwyt Lift 

only by the handle 

Olej 

Oil 

Uwaga! Ryzyko eksplozji 

Caution! Danger of explosion 

Stosuj ochronę słuchu 

Use ear protection 

Uwaga! Gorące - ryzyko poparzenia 

Caution! Hot surface - burning 
danger 

Przeczytaj instrukcję obsługi Read 

the manual 
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4. Budowa agregatu  
 

•  
 

1. Sterownik Smartgen HGM 6110/6120 
2. Wyłącznik awaryjny 
3. Stacyjka 
4. Lampka sygnalizująca wytwarzanie napięcia przez agregat 
5. Wyłącznik główny mocy 
6. Prądnica 
7. Filtr oleju 
8. Pompa wtryskowa 
9. Filtr paliwa 
10. Filtr oleju turbospr ężarki 
11. Filtr Powietrza 
12. Chłodnica (opcjonalnie z intercoolerem ) 
13. Wlew płynu chłodzącego 
14. Wskaźnik poziomu Oleju 
15. Wlew Paliwa 
16. Wentylator chłodnicy 
17. Wlew oleju 
18. Moduł gaszenia 
19. Silnik 
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5. Wygląd panelu sterowania 
 

 
 
Opis Panelu sterującego: 
1. Powiadomienie o alarmie/ostrzeżeniu 
2. Ekran komunikacji z użytkownikiem 
3. Przewijanie w górę 
4. Przewijanie w dół 
5. Informacja o poprawnej pracy agregatu ( swieci na zielono) 
6. Stop/ kasowanie alarmu 
7. Praca ręczna  
8. Przełączenie zasilania na zasilanie z agregatu (gdy sterownik steruje również 

przełącznikiem ATS lub SZR) 
9. Praca automatyczna 
10. Tryb Testu z przełączeniem odbiorników na zasilanie z agregatu 
11. Informacja o zasilaniu odbiorników z sieci 
12. Tryb konfiguracyjny/ opcje serwisowe 
13. Start, gdy agregat jest wg trybie ręcznym 
14. Informacja o poprawnych parametrach zasilania z sieci. 
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6. Opis komunikatów sterownika 

 Sterownik komunikuje się z użytkownikiem poprzez wyświetlanie komunikatów na ekranie. 

Poszczególne ekrany zmieniamy naciskając strzałki w górę i w dół (nr 3 i nr 4). 
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Dla sterownika 6110: 

Gens (L-L) Napięcie między fazowe generatora (V) 
L1-L2, L2-L3, L3-L1 

Amp Prąd na poszczególnych fazach (A) 
Gens Freq Częstotliwość generatora w Hz 

Gens (L- N) Napięcie poszczególnych faz w odniesieniu do 
przewodu neutralnego (N) w Voltach 

Power W KW Moc czynna pobierana przez obciążenie           
w kVar moc bierna pobierana przez obciążenie,         

w KVA - Moc pozorna 
PF Wartość cos ø obciążenia 

Speed  RPM Prędkość obrotowa silnikla w Obr/min 
BAT Napięcie akumulatora w V DC 
W/L Napięcie ładowania alternatora 
Temp Temperatura silnika w C i F 
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Starts Licznik ilości uruchomień 
Run Hours Licznik godzin pracy 

Energy Ilość wyprodukowanej energii w kWh 
Stop mode Tryb pracy Stop 

Manual  mode Tryb pracy ręczny 
Auto mode Tryb pracy automatyczny 

Preheat time Czas rozgrzewania świecy płomieniowej 
Start delay Opóźnienie startu w (s) 
Cranking Praca rozrusznika 

Crank Rest delay Przerwa przed następnym cyklem pracy 
rozrusznika 

Start idle delay Czas na wyrównanie obrotów silnika 
Warming up 

delay 
Czas rozgrzewania silnika 

Safe time Czas na ustabilizowanie sygnałów alarmowych             
z silnika 

Gens normal Praca normalna agregatu. 
Stop delay Opóźnienie wyłączenia 

Cooling delay Czas na wychłodzenie silnika 
ETS hold time Czas działania siłownika gaszenia silnika 

Wait stop Czas potrzebny na pełne zatrzymanie silnika 
No shutdown 

alarm 
Brak alarmów 

No worn Brak komunikatów ostrzeżeń 
 

Dodatkowe komunikaty sterownika dla wersji 6120: 

Mains (L - L) Napięcie sieci zawodowej międzyfazowe (L- L)             

w voltach L1-L2 ,L2-L3, L3-L1 

Mains (L – N) Napięcie sieci zawodowej poszczególnych faz             

w odniesieniu do przewodu neutralnego (N)         

w Voltach 

Mains abnormal Czas oczekiwania po zaniku napięcia po jakim 

zostanie uruchomiona procedura startowa agregatu 

Mains normal Czas oczekiwania po powrocie napięcia po jakim 

zostanie uruchomiona procedura zatrzymania 

agregatu 

 

7.  Ostrzeżenia (ang. Warning) 

 Wywołanie ostrzeżenia powoduje wyświetlenie właściwego komunikatu na wyświetlaczu i nie 

powoduje zatrzymania agregatu. 
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Lost of speed  Utrata prędkości agregatu 

Gens over current Przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu pobieranej przez obciążenia  
w zakresie ustalonym w parametrze (treshold) przez   czas (over current delay) 

Failed to stop  Agregatu nie udało się wyłączyć 

Low oil Lewel  Niski poziom oleju 

Charge Alt Fail  Brak ładowania akumulatorów 

Low battery  voltage  Za niskie napięcie akumulatora 

High battery voltage Za wysokie napięcie akumulatora 

Low water Level  Za niski poziom płynu w układzie chłodzenia 

 

 

8.  Alarmy   

Alarmy Powodują wyłączenie pracy agregatu. 

Emergency Stop Wciśnięcie „grzybka” zatrzymania awaryjnego agregatu. 

High temp Alarm Zbyt wysoka temperatura w układzie chłodzenia 

Lower Op alarm Zbyt niskie ciśnienie oleju  

Over Speed alarm Zbyt wysoka prędkość obrotowa silnika 

Under speed alarm Zbyt niska prędkość obrotowa silnika 

Gens over Voltage Zbyt wysokie napięcie generatora 

Gens under Voltage Zbyt niskie napięcie generatora 

Gens over current Zbyt duży prąd obciążenia generatora 

Start Failed Alarm Nieudany start agregatu 
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Over frequency alarm Zbyt wysoka częstotliwość 

Under frequency alarm Zbyt niska częstotliwość 

Gens failed alarm Błąd prądnicy 

Oil Level lower signal Niski poziom oleju 

Water level lower signal Niski poziom płynu w układzie chłodzenia 

 
 

9. Klawisze (panel operatorski) 

1 Stop/Reset Ten klawisz przełącza moduł w tryb STOP. Wciśnięcie tego klawisza  
w trakcie pracy agregatu spowoduje zatrzymanie agregatu po 

zaprogramowanym czasie opóźnienia, wciśnięcie 2x spowoduje 
natychmiastowe zatrzymanie agregatu. W przypadku pojawienia się 
alarmu, naciśnięcie tego klawisza (5 sekund) spowoduje skasowanie  

alarmu. W trybie serwisowym klawisz wyjście (Escape) 

2 Tryb pracy 
ręcznej 

Naciśnięcie tego klawisza spowoduje przejście w tryb pracy ręcznej.  
W tym trybie wciśniecie klawisza 6 spowoduje rozruch agregatu 

(niezależnie od napięcia w sieci), a wciśnięcie klawisza 1 spowoduje 
zatrzymanie pracy agregatu. Agregat zasili obciążenie w przypadku 

braku zasilania głównego. Przy obecności zasilania sieciowego agregat 
nie przyjmie obciążenia. 

 

3 Tryb pracy 
automatycznej 

Praca w trybie automatycznym. Zanik zasilania spowoduje 
uruchomienie agregatu i przyjęcie obciążenia 

 

4 Tryb testu Przejście w tryb testu, po uruchomieniu agregat przyjmie obciążenie 
niezależnie od stanu sieci zasilającej. 

 

5 Tryb ustawień 
/Enter 

Wejście w tryb serwisowy/zatwierdzenie ustawienia (Klawisz Enter    
w trybie serwisowym) 

 6 Start W trybie ręcznym lub w trybie testu, naciśnięcie tego klawisza 
spowoduje uruchomienie agregatu 
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10. Tryby pracy: r ęczna i automatyczna 

• Praca Automatyczna  

 Ten tryb jest aktywowany poprzez naciśniecie klawisza 3. Zapalenie się zielonej diody LED przy 

klawiszu potwierdza przejście agregatu w tryb pracy automatycznej. W tym trybie przy zaniku napięcia 

z sieci następuje automatyczny rozruch agregatu i przyjęcie obciążenia przez agregat. Po powrocie 

napięcia z sieci następuje przekazanie obciążenia na sieć, wychłodzenie agregatu i wyłączenie agregatu. 

Po wyłączeniu agregat oczekuje na kolejny zanik napięcia z sieci. 

 

 Auto Start czyli automatyczny rozruch przy zaniku napięcia z sieci. 

  

 Opis kolejnych kroków pracy sterownika: 

a) HGM6120KC, gdy sieć zasilająca jest poniżej lub powyżej zaprogramowanych parametrów (napięcie 

powyżej lub poniżej zaprogramowanych progów lub brak jednej z faz), powoduje przejście do 

odliczania  czasu komunikat: mains “abnormal delay” * czyli opóźnienie zaniku sieci i na  wyświetlaczu 

pojawia się  odliczanie, po odliczeniu do zera sterownik przechodzi do kroku odliczania opóźnienie 

startu (komunikat:  start delay); 

b) w wersji HGM6110KC, sterownik przechodzi do odliczania “start delay”, gdy pojawia się sygnał 

“Remote Start”; 

c) odliczanie w dół zaprogramowanego czasu jest widoczne na wyświetlaczu LCD sterownika; 

d) gdy odliczanie zakończy się następuje załączenie stycznika sterującego świecą żarową lub 

płomieniową (w wersjach agregatów, które są wyposażone), czas nagrzewania jest wyświetlany na 

wyświetlaczu sterownika (komunikat: preheat delay); 

e) po zakończeniu nagrzewania świec, następuje załączenie przekaźnika rozrusznika na czas ustawiony 

w parametrze (komunikat cranking); niepowodzenie w uruchomieniu agregatu powoduje rozłączenie 

rozrusznika i wejście w tryb przerwy pomiędzy rozruchami (komunikat: crank rest time), zakończenie 

odliczania przerwy powoduje przejście w kolejną sekwencje rozruchu;  

f) po ostatniej z zaprogramowanej ilości prób rozruchu powoduje przejście czwartej linii wyświetlacza 

LCD na kolor czarny i wyświetlenie komunikatu: start failed alarm; 

g) po udanym rozruchu silnika, sterownik przejdzie do kroku czas na rozruch (komunikat: “safety  

time”). W czasie tego kroku wszystkie alarmy są nieaktywne. Po zakończeniu odliczania sterownik 

przejdzie do kroku wyrównanie obrotów silnika (komunikat: “start idle delay” (jeśli zaprogramowany 

czas jest > 0), jest to dodatkowe konfigurowalne opóźnienie; 
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h) Kolejnym krokiem jest rozgrzewanie silnika agregatu komunikat: “warming up time delay” (jeśli 

zaprogramowano); 

i) Po zakończeniu odliczania czasu na rozgrzewanie następuje przejście do trybu   pracy (gens running)  

i przyjęcie obciążenia przez agregat. W przypadku, gdy któryś z parametrów pracy generatora jest 

niewłaściwy, następuje wyłączenie generatora i wyświetlenie właściwego opisu błędu w 4-tym wierszu 

wyświetlacza LCD. Opisy błędów znajdziesz w instrukcji sterownika Smartgen; 

 
 

W czasie dostarczania prądu z agregatu sprawdzać należy od czasu do czasu 

warunki pracy silnika, weryfikując poprawne funkcjonowanie, ewentualne ubytki 

oraz czy zadbano o okresowe uzupełnianie paliwa. Dla zespołów ze wskaźnikami pracy 

silnika sprawdzić, czy warunki pracy silnika są w dopuszczalnych granicach, podanych  

w odpowiedniej dokumentacji. Kiedy poziom paliwa obniży się poniżej minimum 

na wskaźniku paliwa lub alarm LOW FUEL - zespół zatrzyma się automatycznie  

w celu uniknięcia zapowietrzenia. W tym przypadku należy uzupełnić paliwo. Jeśli 

nie ma urządzenia do automatycznego uzupełnienia paliwa z rurami umocowanymi 

na stałe ze zbiornika magazynowego - czynność tą należy wykonywać przy 

wyłączonym zespole. 

 

 Auto Stop czyli automatyczne zatrzymanie przy powrocie napięcia z sieci. 

 Opis kolejnych kroków pracy sterownika: 

a) HGM6120KC, Po powrocie zasilania sterownik przechodzi do kroku odliczania opóźnienia 

komunikat: “mains normal delay”  jest to oczekiwanie przez zaprogramowany  odcinek czasu  i kontrola 

czy parametry sieci na pewno  są takie jak zaprogramowano., Lampka informującą że sieć została 

załączona zapala się i następuje przejście do kroku opóźnienie wyłączenia (komunikat : “Stop  delay”)            

i rozpoczyna się odliczanie; 

b) W HGM6110KC generator przechodzi do trybu Opóźnienie zatrzymania komunikat:“stop delay”,  

gdy sygnał  “Remote Start” (zdalny start) przestaje być aktywny; 

c) Gdy odliczanie “stop delay” dobiegnie końca, agregat przechodzi do kroku opóźnienie na 

wychłodzenie silnika, komunikat: “cooling delay”. Sieć zostaje załączona na odbiorniki, a agregat 

odłączony. Lampka przy prądnicy zostaje wyłączona a zapala się przy sieci; 

d) Następuje wysterowanie przełącznika ATS lub SZR (jeśli tak zostało skonfigurowane                         

w ustawieniach) “stop idle relay” (If this been configured); 

e) Następuje załączenie aktuatora gaszącego “ETS relay”; 
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f) Sterownik przechodzi do kroku “stop time”; 

g) Nie zatrzymanie się agregatu w wyznaczonym czasie powoduje wyświetlenia komunikatu alarmu 

„stop failed” w wyswietlaczu LCD.  

 

• Praca Ręczna  

1) Wciśnięcie klawisza 2 powoduje przejście do trybu praca ręczna. 

2) Wciśnięcie klawisza 6 powoduje rozruch agregatu (kroki opisane w punktach od „b)” do ”i)”  

trybu auto start). 

3) UWAGA! Nie wolno uruchamiać rozrusznik silnika dłużej niż przez 15s.              

Po tym czasie przed kolejną próba należy 20s. odczekać w celu ochłodzenia 

rozrusznika (za długa praca rozrusznika spowoduje jego spalenie). 

 

4) Wciśnięcie klawisza 1 powoduje wywołanie procedury ręczny stop (szczegółowa procedura            

w punktach od „b)” do ”g)”  w  trybie  Auto stop powyżej). 

 

Zatrzymywanie - przed zatrzymaniem należy wyłączyć obciążenie z odbiorów 

mocy, następnie dźwignie wyłącznika opuścić w Po wystudzeniu wcisnąć klawisz 1.                

Po wystudzeniu silnika nastąpi zatrzymanie silnika.  Po udanym zatrzymaniu należy zabezpieczyć 

agregat przed przypadkowym uruchomieniem (nie dotyczy wersji pracującej w trybie 

automatycznym, tam za odłączenie odbiorników odpowiada wyłącznik ATS lub układ SZR). 

W y ł ą c z n i k   o d b i o r ó w   m o c y 
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Błędy lub Awarie 

 Wystąpienie błędów takich jak zbyt niskie ciśnienie oleju, zbyt wysoka 

temperatura silnika, zbyt niska lub wysoka częstotliwość, zbyt niskie  lub wysokie napięcie, 

przeciążenie agregatu  spowoduje zatrzymanie pracy silnika i wyświetlenie właściwego 

komunikatu w czwartej linii wy świetlacza. Opis poszczególnych komunikatów i sposób ich 

usunięcia znajduje się w Instrukcji sterownika Smartgen. 

 

Reset sterownika 

 Błąd po ustaniu przyczyny można zresetować przytrzymuj ąc guzik 1 

(czerwone 0) przez czas 8 sek. lub wyłączając zasilanie sterownika za pomocą stacyjki. 

 

Emergency stop Alarm – zatrzymanie Awaryjne 

 

 W przypadku nieprawidłowej pracy agregatu, pożaru, zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 

agregat można zatrzymać przez wciśnięcie stopu awaryjnego (czerwonego przycisku) na pulpicie 

sterowniczym agregatu. Spowoduje to wyświetlenie komunikatu: EMERGENCY STOP ALARM  

i awaryjne zatrzymanie agregatu. Po awaryjnym zatrzymaniu agregat nie pozwoli się ponownie 

uruchomić. Do czasu przekręcenia czerwonego grzybka w prawo do oporu tak, by grzybek 

przycisku wyskoczył oraz zresetowania sterownika j.w.  

 

11. Zespoły prądotwórcze wyposażone w podwozia jezdne 

Agregaty prądotwórcze Gappa mogą być dostarczane również w wersji wyposażonej                     

w podwozie jezdne z prawem do poruszania się po drogach publicznych (z homologacją).                       

W zależności od wagi agregatu podwozie może być wyposażone w następujące elementy składowe: 

- hamulce najazdowe lub pneumatyczne, 

- jedną lub dwie osie jezdne, 

- zaczep kulowy lub oczkowy, 
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- zawieszenie o odpowiednio dobranej elastyczności - dyszel prosty o stałej wysokości lub łamany                 

o regulowanej wysokości,  

- koło postojowe wyposażone w korbę do podnoszenia, 

- koło zapasowe, 

- stopy stabilizujące, 

- oświetlenie. 

 
• Przygotowanie do pracy. 

 Przed każdym uruchomieniem agregatu prądotwórczego zainstalowanego na podwoziu jezdnym 

należy przestrzegać odpowiednich zasad i procedur wynikających z bezpieczeństwa użytkowania. 

 W tym celu należy: 

- zaciągnąć hamulec ręczny podwozia (jeżeli jest w taki wyposażone), 

- odczepić linkę stalową podwozia jezdnego połączoną z jej hamulcem o stały element znajdujący się na 

samochodzie, 

- odblokować zaczep kulowy lub wyciągnąć sworzeń zabezpieczający w zaczepach oczkowych, 

 - podnieść dyszel podwozia za pomocą koła postojowego powyżej zaczepu samochodu,  

- opuścić dyszel podwozia za pomocą koła postojowego w celu wypoziomowania agregatu,  

- opuścić i zablokować stopy stabilizujące (jeżeli jest w takie wyposażone), 

- uziemić zespół prądotwórczy wykorzystując przygotowaną do tego celu i odpowiednio oznaczoną 

śrubę uziemiającą,  

- uruchomić agregat prądotwórczy. 

 

• Zakończenie pracy i przygotowanie do transportu. 

 Po każdym użytkowaniu i przed każdym transportem agregatu na podwoziu jezdnym należy: 

- wyłączyć agregat prądotwórczy, 

- usunąć uziemienie zespołu prądotwórczego, 

- zaciągnąć hamulec ręczny podwozia (jeżeli jest w taki wyposażone), 

- zwolnić i zablokować stopy stabilizujące (jeżeli jest w takie wyposażone), 

- podnieść dyszel podwozia za pomocą koła postojowego powyżej zaczepu samochodu,  

- wycofać samochodem w taki sposób, aby zaczep znalazł się pod zaczepem podwozia lub oczko trafiło 

w gniazdo samochodu,  

- opuścić podwozie za pomocą koła postojowego tak, aby zaczep zakleszczył się na zaczepie kulowym 

(lub po trafieniu oczka w gniazdo samochodu zabezpieczyć oczko sworzniem), 

- zaczepić linkę stalową podwozia jezdnego połączoną z jej hamulcem o stały element znajdujący się na 
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samochodzie,  

- zwolnić hamulec podwozia jezdnego. 

 

• Zespoły prądotwórcze wyposażone w maszty oświetleniowe. 

 Dodatkowym wyposażeniem agregatów prądotwórczych marki Gappa może być również maszt 

oświetleniowy. Standardowo agregat wyposażony w taki maszt zamontowany jest na podwoziu 

jezdnym. 

 Maszty oświetleniowe występować mogą w wersjach z podnoszeniem ręcznym jak                              

i pneumatycznym. W zależności od potrzeb oraz mocy agregatu istnieje możliwość wyboru mocy 

oświetlenia spośród: 

- 3 x 2 x 500W (agregaty 3-fazowe); 

- 3 x 2 x 1000W (agregaty 3-fazowe); 

- 3 x 2 x 1500W (agregaty 3-fazowe); 

- 1 x 2 x 500W lub 1000W lub 1500W (agregaty 1-fazowe); 

- 2 x 2 x 500W lub 1000W lub 1500W (agregaty 1-fazowe); 

- 3 x 2 x 500W lub 1000W lub 1500W (agregaty 1-fazowe). 

 Przed uruchomieniem masztu świetlnego należy najpierw przeprowadzić procedurę związaną             

z podwoziem jezdnym zapisaną tej instrukcji. Po uruchomieniu agregatu należy podnieść maszt 

oświetleniowy ręcznie lub przy pomocy kompresora, a następnie załączyć oświetlenie. Po zakończonej 

pracy należy w pierwszym kroku wyłączyć oświetlenie a następnie złożyć maszt i wygasić agregat. 

 

12. Czynności obsługowe i konserwacyjne 

 Aby utrzymać zespół prądotwórczy przez długi czas w dobrym stanie, należy przestrzegać 

określonych przez producenta zasad obsługi. Poleca się prowadzenie załączonej karty obsługi, w której 

można odnotowywać przeprowadzone czynności, ilość godzin pracy urządzenia w każdym dniu, 

podejmowane interwencje, naprawy, przeglądy, stany zawartości płynów itd. Test (powinien być 

wykonywany, co najmniej raz w miesiącu). 

UWAGA!  Wszelkie prace kontrolne muszą być wykonywane na zablokowanym 

agregacie:  

W agregatach sterowanych ręcznie wcisnąć przycisk WYŁĄCZNIK 

BEZPIECZEŃSTWA, wyciągnąć kluczyki ze stacyjki/przełączyć stacyjkę na pozycję wyłączoną, 

rozłączyć akumulatory; przy agregatach sterowanych automatycznie: wcisnąć WYŁĄCZNIK 

BEZPIECZEŃSTWA, automatykę ustawić w tryb Stop, przełączyć stacyjkę pozycję wyłączoną, 

rozłączyć akumulatory, rozłączyć ładowarkę akumulatorów. 
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• Zespoły prądotwórcze sterowane ręcznie 

należy skontrolować agregat pod względem: 

- kontrola płynu chłodzącego, 

- kontrola oleju, 

- kontrola szczelności układu smarowania i chłodzenia (czy niema wycieków), 

- kontrola akumulatorów (stan elektrolitu i naładowania), 

- kontrola czystości chłodnicy oraz czystości wentylacji prądnicy - kontrola czystości elementów 

wentylacji czerpni wyrzutni, kanałów dolotowych - kontrola grzałki bloku silnika (sprawdzić 

przed startem czy blok silnika jest ciepły > 20°C) uruchomić zespół prądotwórczy i sprawdzić 

jego parametry znamionowe (częstotliwość, napięcie) skontrolować szczelność układu 

wydechowego obciążyć agregat (min 30% mocy znamionowej) i pracować pod obciążeniem ok. 

10 - 15min (sprawdzając parametry agregatu) po wykonanej próbie zdjąć obciążenie a następnie 

po ok. 2 min pracy na biegu jałowym zatrzymać agregat ponownie skontrolować agregat jak       

w punkcie a) pomijając kontrole płynu chłodzącego, którą należy wykonywać na chłodnym 

silniku) 

 

• Zespoły prądotwórcze sterowane automatycznie 

skontrolować agregat pod względem: 

- kontrola płynu chłodzącego 

- kontrola oleju 

- kontrola szczelności układu smarowania i chłodzeni (czy nie ma wycieków) 

- kontrola akumulatorów (stan elektrolitu i naładowania) 

- kontrola czystości chłodnicy oraz czystości wentylacji prądnicy 

-           kontrola czystości elementów wentylacji czerpni wyrzutni, kanałów dolotowych 

- kontrola sterownika - kontrola wyświetlacza (czytelność) 

- kontrola grzałki bloku silnika (sprawdzić przed startem czy blok silnika jest ciepły >20°C) 

 ustawić automatykę w tryb pracy AUTO spowodować zanik sieci zawodowej i sprawdzić poprawność 

wykonywanych procedur poprzez automatykę: 

- po zaniku sieci po określonym czasie zwłoki powinien nastąpić samoczynny rozruch silnika  

- po ustabilizowaniu pracy agregat powinien przejąć obciążenie 

- podczas pracy pod obciążeniem (min 30% mocy znamionowej) skontrolować parametry elektryczne 

(napięcie, częstotliwość, parametry silnika) 

 po ok. 10-15 min. pracy pod obciążeniem załączyć sieć zawodową i sprawdzić poprawność pracy 

automatyki: 
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- po sprawdzeniu przez automatykę poprawności napięcia po ok. 2 min następuje przełączenie 

obciążenia z generatora na sieć zawodową i schładzanie agregatu ok. 1 min. 

- po tym czasie powinno nastąpić zatrzymanie agregatu i przejście w stan czuwania 

skontrolować szczelność układu wydechowego 

ponownie skontrolować agregat jak w punkcie 1. pomijając kontrole płynu chłodzącego którą należy 

wykonywać na chłodnym silniku) 

W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania pełnej próby z wyłączeniem sieci zawodowej               

a można ją wyłączyć ręcznie należy wykonać następujące czynności: 

- przełączyć automatykę w tryb ręczny Test następnie uruchomić agregat przyciskiem START - po 

osiągnięciu przez agregat parametrów pracy, automatycznie załączy się obciążenie . Agregat powinien 

pracować pod obciążeniem ok. 10-15min sprawdzając parametry agregatu na wyświetlaczu - po 

zakończonej należy wcisnąć przycisk „0”, agregat będzie się chłodzić (ok. 1 min pracy bez obciążenia)  

i zatrzyma się. Należy przejść w tryb stop należy zabezpieczyć ponownie agregat przed samoczynnym 

załączeniem. 

- ponownie skontrolować agregat jak w punkcie a) pomijając kontrole płynu chłodzącego, którą należy 

wykonywać na chłodnym silniku) 

Następnie należy powrócić do opcji czuwania załączając tryb auto lub pozostawić agregat w trybie stop. 

UWAGA! Jeżeli podczas przeprowadzania testu za pomocą trybu pracy TEST na biegu 

jałowym nastąpi zanik napięcia w sieci, w ułamku sekundy odłączona zostanie sieć, a 

załączony zostanie stycznik zespołu prądotwórczego. 

13. Inne czynności obsługowe 

- regularnie sprawdzać filtr wlotu powietrza. Częstotliwość sprawdzania zależy od pory roku                    

i warunków pracy; przy narażeniach na zapylenie kontrola musi być przeprowadzana odpowiednio 

częściej 

- regularnie sprawdzać poziom elektrolitu w akumulatorze i w przypadku konieczności uzupełnić 

wyłącznie wodą destylowaną - akumulator utrzymywać w czystości 

- zbiornik paliwa powinien być prawie całkowicie pełny, aby uniknąć powstawania kondensatu - 

regularnie usuwać wodę i zanieczyszczenia ze zbiornika 

- regularnie usuwać wodę z filtru wstępnego paliwa jeżeli silnik jest w niego wyposażony  

- regularnie wymieniać filtr paliwa, kiedy spada ciśnienie lub moc zespołu prądotwórczego  

- regularnie sprawdzać naprężenie i stan pasków napędowych 
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- sprawdzić raz na miesiąc prawidłowość przyłączeń elementów elektrycznych silnika do tablicy 

rozdzielczej 

- raz w roku sprawdzić panel sterujący, kontrolując, czy wszystkie zaciski są dobrze zamocowane. 

 Dokładnie oczyścić przy użyciu odkurzacza. Sprawdzić stan i czystość przekaźników - w zimie 

minimum co dwa dni sprawdzić sprawność funkcji podgrzewania silnika. 

 
Zakres przeglądów: 

Czynność kontrolna Seria GA-2  

GA-3 Pierwszy przegląd 

(wymiana oleju i filtrów oleju, kontrola 

ogólna) 

Po 50 rh lub po 6-u miesiącach 

eksploatacji 

Wymiana oleju Co 150 rh 

Wymiana filtrów oleju Co 150 rh 
Wymiana filtrów paliwa Co 150 rh 

Wymiana filtrów powietrza Co 150 rh 
Czyszczenie lub wymiana filtrów 

odpowietrzenia miski olejowej 

Brak 

  Wymiana płynu chłodzącego Co 500 rh 

Wymiana filtra płynu chłodzącego - 

Wymiana pasków klinowych Co 500 rh 
Ustawianie naciągów pasków klinowych Co 150 rh 

Regulacja wtryskiwacza Co 500 rh 
Regulacja luzów zaworowych Co 250 rh 
Czyszczenie turbosprężarki Co 2500 rh 

Sprawdzenie tłumika drgań skrętnych brak 

Sprawdzenie układów kontroli silnika  Co 500rh  

(jeżeli występuje) 

Sprawdzenie prądnicy Co 500 rh 

Kontrola stanu izolacji generatora Co 500 rh lub ponad 1 mc postoju 

Kontrola stanu baterii akumulatorów Co 6 mc 

Wymiana baterii akumulatorów Co 2 lata 
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14.   Pierwsza pomoc przy porażeniach prądem 

Nie należy dotykać ofiary porażenia prądem dopóki napięcie nie zostanie odłączone. 

• Odłącz napięcie, jeżeli to możliwe 

• Jeżeli nie, odciągnij ofiarę od źródła napięcia lub przewody od ofiary. 

Niezwłocznie wezwij pogotowie ratunkowe/ skontaktuj się z lekarzem. 

 

Ostrzeżenie!!!! 

 Nigdy nie demontuj osłon prądnicy w czasie pracy.  Przed demontażem upewnij się, że 

napięcie zewnętrzne zostało odłączone oraz akumulatory rozruchowe zostały odłączone. 

 
15.       Typowe Usterki i sposób ich usunięcia 

Brak jakichkolwiek informacji na  

wyświetlaczu LCD 

1.Sprawdź napięcie akumulatora  

2. Sprawdź przewody zasilające sterownika 

3. Sprawdź ładowarkę akumulatorów 

4. Sprawdź bezpiecznik DC 

Nagłe wyłączenie generatora 1. Sprawdź temperaturę płynu chłodzącego 

2.uruchom agregat bez obciążenia i sprawdź napięcie 
AC oraz częstotliwość generatora 

3. Sprawdź bezpiecznik DC na zasilaniu sterownika 
SmartGen 

Komunikat: Emergency stop Alarm na 
wyświetlaczu 

1. Sprawdź „grzybek” wyłącznik awaryjny 

2. Sprawdź okablowanie „grzybka” 

3. Sprawdź obwód wyłącznika awaryjnego 

Agregat (silnik) nie odpala 1. Sprawdź akumulatory (napięcie akumulatorów 
min 26V lub 13V w zależności od wersji instalacji 

24V lub 12V) 

2. Sprawdź rozrusznik i jego okablowanie 

3..Sprawdź Paliwo i jego jakość w zbiorniku 

4. Sprawdź filtr paliwa 

5. Odnieś się do instrukcji silnika. 

6. Sprawdź aktuator gaszenia silnika (ETS) 
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Niskie ciśnienie oleju 1. Sprawdź okablowanie 

2. Sprawdź czujnik oleju 

3. Sprawdź olej 

Zbyt wysoka temperatura silnika - High Temp. 
alarm 

 

1. Sprawdź płyn w układzie chłodzenia 

2. Sprawdź wentylacje w agregatorowni/kontenerze, 
w którym zainstalowany jest agregat. 

3.Sprawdź czujnik temperatury silnika (wymień 
czujnik) 

Przełącznik ATS nie przełącza Sprawdź czy kluczyk przełącznik jest na pozycji M –
Motor lub auto (w zależności od wersji wykonania) 

Sprawdź okablowanie, wymień ATS 

Zbyt niskie napięcia akumulatorów  

Poniżej 26V dla instalacji 24V i poniżej 13V 
dla instalacji 12V 

Sprawdź działanie prostownika doładowującego 
akumulatory. 

Sprawdź działanie programatora załączającego 
prostownik 

16.        Ostrzeżenia  
 

<<< TĘ STRONĘ NALEŻY WYDRUKOWA Ć 2x I UMIE ŚCIĆ PRZY  PRZEŁĄCZNIKU ATS 
LUB SZR  oraz przy wejściu do pomieszczenia agregatorownii  >> 

 

Uwaga!!! 

Agregat Wyposażony jest w Auto start. 

  

Wszelkie prace należy wykonywać po odłączeniu klemy minus od akumulatora. 

 

Przełącznik ATS można obsługiwać za pomocą dźwigni tylko po przełączeniu kluczyka w tryb ręczny 
(rys. z ręką) lub manual. 

 

Przełączenie dźwigni, gdy klucz jest w pozycji auto- oznaczonej literką M – motor, spowoduje 
uszkodzenie przełącznika. 

Gappa PPH 

Tel. kom.: 607 102 202 


