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1 Precauções de Segurança

1.1 Visão Geral
Leia completamente o Manual do Operador antes de operar o grupo gerador. Ele pode conter
instruções importantes que devem ser seguidas durante a operação e manutenção. A operação
segura e o desempenho máximo somente podem ser alcançados quando o equipamento é
operado e mantido adequadamente. Os proprietários e operadores do grupo gerador são
exclusivamente responsáveis por operá-lo em segurança.

A operação, manutenção e instalação do grupo gerador devem estar em conformidade com
todos os regulamentos e códigos locais, estaduais e federais. Eletricidade, combustível, escape
de gás, peças em movimento e baterias apresentam riscos que podem causar acidentes
pessoais graves ou mortes. Somente pessoal de serviço experiente e treinado com
conhecimentos dos riscos de combustíveis, eletricidade e maquinário deve executar
procedimentos de instalação ou ajuste do grupo gerador. Além disso, somente pessoal de
serviço experiente e treinado com conhecimentos dos riscos de combustíveis, eletricidade e
maquinário deve remover, desmontar ou descartar peças do grupo gerador.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

ALERTA
Este grupo gerador não é um sistema de suporte de vida. Ele pode parar sem aviso
prévio. Crianças, pessoas com limitações físicas ou mentais, e animais de estimação
podem sofrer danos pessoais ou morte. A assistente pessoal, alimentação redundante,
ou sistema de alarme deve ser usado se o funcionamento do grupo gerador é
fundamental.

ALERTA
Este grupo gerador não deve ser a fonte principal de energia para sistemas de direção
e comunicação. Ele pode parar sem alertar.

1.2 Símbolos de Precaução
Os símbolos a seguir usados neste manual alertam sobre perigos potenciais ao operador, ao
pessoal de manutenção e ao equipamento.

PERIGO
Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.

ALERTA
Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.

CAUTELA
Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos leves ou
moderados.
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1. Precauções de Segurança 3-2014

NOTIFICAÇÃO
Indica informações consideradas importantes, mas não relacionadas a riscos (por exemplo,
mensagens relacionadas a danos à propriedade).

1.3 Precauções Gerais de Segurança
ALERTA

As peças quentes, em movimento e energizadas eletricamente podem causar acidentes
pessoais graves ou morte. Manter as crianças afastadas do grupo gerador.

ALERTA
As peças quentes, em movimento e energizadas eletricamente podem causar acidentes
pessoais graves ou morte. Somente pessoal treinado e experiente deve fazer ajustes
quando o grupo gerador está em funcionamento.

ALERTA
Operação do equipamento.
Não é segura se estiver com fadiga mental ou física.
Não opere o equipamento quando estiver nessas condições, ou após o consumo de álcool ou
drogas.

ALERTA
Manutenção ou instalação de um grupo gerador.
Pode causar acidentes pessoais graves.
Ao trabalhar com o equipamento, use equipamento de proteção pessoal como, por exemplo,
óculos de segurança, luvas de proteção, capacetes, botas com biqueiras de aço e roupas de
proteção.

ALERTA
Peças em movimento.
Podem causar acidentes pessoais graves ou morte.
Verifique se todas as proteções estão colocadas corretamente antes de dar a partida no grupo
gerador.

ALERTA
Executar o grupo gerador sem tampa ou sem porta de serviço pode resultar em
acidentes pessoais graves ou danos ao equipamento. Não execute o grupo gerador se
a tampa ou a porta de serviço tiver sido removida.

ALERTA
Líquido de arrefecimento sob pressão.
Líquidos de arrefecimento quentes sob pressão podem causar queimaduras graves.
Não abra a tampa de pressão de um radiador ou trocador de calor enquanto o motor estiver
funcionando. Deixe o motor esfriar antes de remover a tampa de pressão do líquido de
arrefecimento. Gire a tampa lentamente e só a abra totalmente depois de aliviada a pressão.
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ALERTA
Peças metálicas quentes.
Podem provocar queimaduras graves.
Evite contato com o radiador, o turbocompressor e o sistema de escape.

ALERTA
Líquidos inflamáveis.
Podem causar um incêndio ou uma explosão.
Não armazene combustível, limpadores, óleo, etc. próximos ao grupo gerador.

ALERTA
Fluidos de partida como o éter.
Podem causar uma explosão e danos no motor do grupo gerador.
Não use.

ALERTA
Etileno glicol.
Usado como líquido de arrefecimento do motor, é tóxico para humanos e animais.
Limpe os derramamentos de líquido de arrefecimento e descarte o anticongelante usado de
acordo com os regulamentos ambientais locais.

ALERTA
Óleos usados de motor.
Foram identificados por alguns órgãos federais e estaduais como causadores de câncer ou
toxicidade ao sistema reprodutor.
Tome cuidado para não ingerir óleo, respirar vapores ou ter contato com o óleo usado ao
verificar ou trocar o óleo do motor. Use luvas de proteção.

ALERTA
A inalação de monóxido de carbono pode causar acidentes pessoais graves ou morte.
Verifique e confirme que todos os detectores de monóxido de carbono estão
funcionando de acordo com as instruções do fabricante ou com o manual do
proprietário antes de cada partida e após 8 horas de operação.

ALERTA
Substâncias em Gases de Escape.
Foram identificadas por alguns órgãos federais e estaduais como causadoras de câncer ou
toxicidade ao sistema reprodutor.
Não aspire ou entre em contato com gases de escape.

PERIGO
Partida acidental ou remota.
A partida acidental do grupo gerador, quando está trabalhando nele, pode causar acidentes
pessoais graves oumorte
Para impedir partidas acidentais ou remotas ao trabalhar no grupo gerador, desconecte o cabo
negativo (–) da bateria usando uma chave isolada.
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CAUTELA
Os elementos de fixação pouco firmes ou soltos podem causar danos ao equipamento.
Verifique se todos os elementos de fixação estão firmes e apertados corretamente.

CAUTELA
Os trapos ou outros materiais que contenham óleo podem causar incêndio e impedir o
arrefecimento. Mantenha limpos o grupo gerador, a bandeja de gotejamento e seu
compartimento.

CAUTELA
Graxa e óleo acumulados.
Podem causar superaquecimento e danificar o motor, representando um perigo potencial de
incêndio.
Mantenha o grupo gerador limpo e repare rapidamente todos os vazamentos de óleo.

NOTIFICAÇÃO
Mantenha um extintor de incêndio multiclasse ABC sempre à mão. Incêndios Classe A
envolvem materiais combustíveis comuns, como madeira e tecido. Incêndios Classe B
envolvem combustíveis gasosos ou líquidos inflamáveis. Incêndios Classe C envolvem
equipamento elétrico ativo. (Consulte a norma NFPA No. 10 para a região em questão.)

1.4 Choques Elétricos e Arcos Elétricos Podem
Provocar Acidentes Pessoais Graves ou Morte

• Apenas o pessoal de serviço qualificado e autorizado para trabalhar em circuitos de
potência pode trabalhar em circuitos energizados expostos.

• Todo o material de serviço relevante para seu produto deve estar disponível para todo
trabalho elétrico efetuado por pessoal de serviço autorizado.

• A exposição a circuitos energizados expostos com potenciais de CA de 50 Volts ou CC de
75 Volts ou superiores traz um risco significativo de choque elétrico e arco elétrico.

• Consulte a norma NFPA 70E ou normas de segurança equivalentes em regiões
correspondentes para obter detalhes sobre os perigos envolvidos e os requisitos de
segurança.

1.5 A Tensão do Gerador é Fatal
• As conexões das saídas elétricas do gerador devem ser feitas por um eletricista treinado e

experiente de acordo com todas as normas aplicáveis.

• Ter cuidado ao trabalhar com equipamentos elétricos energizados. Retire todas as joias,
certifique-se de que suas roupas e sapatos estão secas, fique em uma plataforma de
madeira seca e limpa ou um tapete de borracha isolante e use ferramentas com cabos
isolados.
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1.6 O Gás do Escape de Motores É Fatal
• Detectores de monóxido de carbono apropriados devem estar localizados em todas as

salas de estar do barco.

• Nunca se mantenha no barco enquanto o grupo gerador estiver funcionando a menos que
o barco esteja equipado com detectores marinhos de monóxido de carbono adequados.

• O sistema de escape deve estar instalado de acordo com o Manual de Instalação do
grupo gerador e estar livre de vazamentos.

• Antes de cada partida e após cada oito horas de operação, teste e confirme que todos os
detectores de monóxido de carbono estão funcionando de acordo com as instruções do
fabricante ou com o manual do proprietário.

• Verifique se o fundo do porão está ventilado adequadamente com um exaustor de energia
ou uma ventoinha.

• Inspecione se há vazamentos de escape em cada partida e após cada oito horas de
operação.

• Para obter mais informações sobre monóxido de carbono consulte a publicação ABYC
(American Boat and Yacht Council) TH-22—Informações Educativas sobre Monóxido de
Carbono.

1.7 O combustível diesel é altamente combustível.
• Não fume ou ligue/desligue chaves elétricas onde os vapores do combustível estiverem

presentes ou em áreas que compartilham ventilação com tanques de combustível ou
equipamento. Mantenha chamas, centelhas, chaves elétricas, chamas piloto,
equipamentos que produzem arcos elétricos e todas as outras fontes de ignição bem
afastadas.

• As linhas de combustível devem ser fixadas, não apresentar vazamentos e serem
separadas ou protegidas de fiação elétrica.

1.8 Os Gases da Bateria São Explosivos
• Use óculos de segurança à prova de respingos.

• Não fume e não permita chamas ou centelhas próximo à bateria em nenhum momento ou
lugar perto do grupo gerador.

• Para reduzir a formação de arcos elétricos ao desconectar ou reconectar os cabos da
bateria, sempre desconecte primeiro o cabo negativo (–) da bateria e reconecte-o por
último.

1.9 Peças em Movimento Podem Causar Acidentes
Pessoais Graves ou Morte

• Não use roupas folgadas ou joias perto de peças móveis tais como eixo de TDP,
ventoinhas, correias e polias.

• Mantenha as mãos afastadas das peças móveis.
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• Mantenha as proteções colocadas sobre ventoinhas, correias, polias e outras peças em
movimento.

1.10 O Vapor Inflamável Pode Causar Sobrevelocidade
do Motor Diesel

ALERTA
O vapor inflamável pode fazer com que o motor atinja sobrevelocidade e se torne difícil
de desligar, resultando em possível incêndio, explosão, acidentes pessoais graves e
morte. Jamais opere um grupo gerador a diesel ou gasolina onde se possa criar um
ambiente com vapores inflamáveis por derramamento de combustível, vazamento, etc.

Os proprietários e operadores do grupo gerador são exclusivamente responsáveis por operá-lo
em segurança.

1.11 Perigos do Monóxido de Carbono
ALERTA

Geradores movidos pelo motor pode produzir níveis perigosos de monóxido de
carbono que causam náuseas, desmaios, ou a morte. É possível ser prejudicado por
este gás venenoso, apesar da boa manutenção do gerador set e ventilação adequada.

1.11.1 Envenenamento por Monóxido de Carbono
O Monóxido de Carbono (CO) é um gás inodoro, incolor, insípido e não irritante. Não é possível
vê-lo ou sentir seu cheiro. A exposição até mesmo a baixos níveis de CO por um período
prolongado pode causar asfixia (falta de oxigênio) resultando em morte.

Os efeitos leves do envenenamento por CO incluem:

• irritação dos olhos

• tontura

• sono

• dores de cabeça

• fadiga

• incapacidade de pensar coerentemente

Os sintomas mais graves incluem:

• vômito

• ataques apopléticos

• desmaio
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3-2014 1. Precauções de Segurança

1.11.2 Riscos Especiais de CO em Barcos
Dependendo da temperatura do ar e do vento, o CO pode se acumular entre os cascos,
embaixo de um deque saliente ou na traseira de uma plataforma de mergulho, e dentro e em
volta do barco. Os nadadores podem ser expostos a níveis letais de CO quando o grupo
gerador estiver em funcionamento. Os passageiros no deque e nos quartos também podem
estar expostos, especialmente quando o barco estiver ancorado, na praia ou atado a um barco
vizinho.

O risco de exposição ao CO pode ser multiplicado enormemente pelo efeito "vagão",
obstruções que bloqueiam a dissipação do escape e infiltração de barcos próximos. Para se
proteger contra essas três situações, recomenda-se que alarmes marítimos aprovados para
detectar CO sejam instalados no seu barco.

• O Efeito "Vagão": Um barco empurra o ar através do seu movimento, causando uma
zona de baixa pressão na popa do barco e nas cabines nas quais os gases de escape
podem ser retirados (consulte a figura abaixo). Uma brisa que atravessa um barco
ancorado pode ter o mesmo efeito. A abertura de portas e janelas para que o ar possa
fluir através do barco pode reduzir o efeito.

FIGURA 1. EFEITO VAGÃO

• Obstruções: A ancoragem próxima de um objeto grande, como um barco-casa ou um
molhe, ou em espaço confinado, como um desfiladeiro, pode causar gases de escape que
se acumulam dentro e ao redor do barco apesar da boa manutenção do grupo gerador e
da ventilação apropriada. Não execute o grupo gerador quando estiver ancorado em tais
locais.

• Escape de Barcos Vizinhos: Quando barcos estiverem ancorados próximos aos quartos,
o escape do barco vizinho pode se acumular dentro e em volta do seu barco.

1.11.3 Proteção contra Envenenamento de CO
• Vigie constantemente os nadadores enquanto o grupo gerador estiver funcionando.

• Verifique se o escape não foi para debaixo do deque, entre os cascos ou entrou nos
quartos aravés de uma janela, abertura ou porta.

• Verifique se todos os detectores de CO estão funcionando corretamente.

• Preste atenção aos avisos de envenenamento por CO.

• Verifique se o sistema de escape não apresenta corrosão, obstrução ou vazamentos cada
vez que for dada partida no grupo gerador e a cada oito horas, se ele funcionar
continuamente.
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1.12 Substâncias Perigosas Para a Saúde
Os grupos geradores utilizam substâncias, emitem e criam resíduos que podem causar riscos à
saúde. Os operadores do grupo gerador deverão utilizar equipamento de proteção individual
adequado (como vestimenta, luvas, óculos de proteção e equipamentos para respiração)
quando os pulmões, olhos e pele forem expostos ao combustível, óleo, líquido arrefecedor,
baterias molhadas, graxa, agentes de limpeza ou outras substâncias. Use recipientes
adequados para transporte, armazenamento e descarte de resíduos. Siga os regulamentos
locais para o descarte e a reciclagem.

1.12.1 Anticongelante (Fleetguard - ES Compleat e EG Premix)
Esse anticongelante é também conhecido como um etileno glicol baseado em arrefecedor,
baseado em arrefecedor de verão e aditivo de arrefecedor. É um líquido viscoso roxo com um
leve odor químico, solúvel em água e nocivo sob certas condições. Contém etileno glicol e
dietileno glicol. O etileno glicol é um componente muito perigoso.

A substância tem um ponto de ebulição de 107 °C (224,6 °F) e um ponto de inflamação de 121
°C (249,8 °F).

É utilizado como um aditivo do líquido arrefecedor de motor e pode ser encontrado em
sistemas de arrefecimento e trocadores de calor. Instaladores, operadores e responsáveis pela
manutenção provavelmente encontrarão essa substância.

1.12.1.1 Reações Perigosas
O etileno glicol é combustível quando exposto ao calor e à chama e pode reagir fortemente
com oxidantes.

• É um perigo de explosão moderado na forma de vapor quando exposto ao calor ou à
chama. Produtos perigosos resultantes da combustão ou decomposição incluem monóxido
de carbono, dióxido de carbono e fumaça ácida. Devem ser utilizados equipamentos de
respiração autônoma no caso de acúmulo de fumaça.

• É incompatível com ácido sulfúrico, ácido nítrico, cáusticos e aminas alifáticas. Evite todos
os agentes oxidantes fortes.

• Pode causar sinais e sintomas neurológicos, dano aos rins e é irritante para a pele e os
olhos.

• É muito tóxico na forma de partículas quando inalado.

• É nocivo se ingerido. A dose letal humana é alegadamente 100 ml.

1.12.1.2 Medidas de Proteção
Evite comer, beber ou fumar ao utilizar o produto. Adote um alto padrão de higiene pessoal. Em
caso de contato com a pele, lave-a imediatamente com água e sabão.

Assegure-se de que há boa ventilação e evite fontes de calor. Evite respirar névoa. Se houver
risco de vapor ou partículas, use uma máscara adequada para vapor orgânico.

Devem ser utilizados proteção para olhos, luva, macacão e avental impermeável. Evite
contaminação dentro das luvas. Se o macacão for contaminado, pare de usar e lave-o.
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1.12.1.3 Armazenamento e Transporte
Armazene e transporte somente em recipientes marcados corretamente. Mantenha os
recipientes fechados quando não estiverem uso. Mantenha frio, longe da luz do sol e de
chamas abertas e ácidos fortes. Não congele. Armazene bem longe de alimentos e água
potável. Tome cuidado especial para evitar o descarte em drenos, esgotos e curso de águas.

Contenha vazamento e derramamento com areia, terra ou material absorvente não combustível
para evitar entrada da substância nos drenos (sistema de esgoto), cursos de água e solo.
Elimine todas as fontes de ignição. Use uma pá de plástico para a transferência a um recipiente
adequado. Faça o descarte da substância não desejada ou absorvida através de um
empreiteiro autorizado para um local licenciado.

1.12.1.4 Ação de Emergência
• Incêndio - Bombeiros devem usar equipamento de respiração autônoma. Mantenha frio os

recipientes expostos ao fogo. Evite o escoamento de cursos de água de entrada, drenos e
água potável. Meios de extinção: CO2, espuma resistente ao álcool, pó seco ou spray de
água.

• Ingestão - Tóxico se ingerido. Se ingerido, entre em contato com um médico ou centro de
controle de envenenamento. Somente induza ao vômito quando aconselhado por um
médico ou pelo centro de controle de envenenamento. A demora para obter tratamento
pode causar a morte.

• Inalação (de vapor) - Remova para maior exposição de ar. Em caso de irritação dos
pulmões ou da garganta, procure aconselhamento médico.

• Aspiração (inalação de líquidos) - Obtenha assistência médica imediata.

• Olhos - Lave com água em abundância ou preferivelmente com solução para olhos por
pelo menos 5 minutos. Procure aconselhamento médico.

• Pele - Lave-a com sabão e água e procure atenção médica se ocorrer irritação. Troque as
roupas, se necessário e, lave-as antes de usá-las novamente.

• Derramamento - Utilize um material absorvente e descarte-o conforme orientado em
Armazenamento e Transporte.

1.12.2 Gasóleo
Este produto é conhecido também com diesel vermelho, óleo combustível e tipo A1 ou A2.
Pode ser um líquido vermelho pálido ou claro com um odor leve característico. Contém óleo de
cracking catalítico, destilados petrolíferos, quinizarina e gasóleo com corante marcador
vermelho. O óleo catalítico de cracking e os destilados petrolíferos são componentes muito
perigosos.

A substância tem um ponto de ebulição inicial de 180 °C (345 °F), um ponto de inflamação
maior do que 56 °C (132,8 °F), uma pressão de vapor menor do que 0,7 mm Hg a 20 °C (68
°F) e solubilidade desprezível em água.

É utilizado como combustível diesel fora-de estrada para veículos e motores estacionários e
pode ser encontrado em tanques de combustível, pipas e sistemas de injeção. A substância
não deve ser utilizada para qualquer outro fim sem antes contatar o fabricante ou fornecedor.
Instaladores, operadores e responsáveis pela manutenção provavelmente encontrarão essa
substância.
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1.12.2.1 Reações Perigosas
Este líquido é inflamável. Evite fumar, fontes de calor, como soldagem e chamas abertas,
centelhas e acúmulo de eletricidade estática. Produtos de decomposição térmica são perigosos
e contêm componentes COX, NOX e SOX.

O vapor é explosivo. Altas concentrações de vapor podem causar irritação respiratória, tontura,
náusea e perda de consciência. Exposição excessiva e prolongada à névoa pode causar
reação inflamatória crônica nos pulmões e uma forma de fibrose pulmonar.

Evite agentes oxidantes fortes, como cloratos que podem ser utilizados na agricultura.

O gasóleo é levemente irritante à pele e tem ação de ressecamento. A toxicidade após
exposição única a um alto nível de gasóleo é de baixa importância. O contato prolongado e
repetido com a pele pode ressecá-la e resultar em possível irritação e dermatite. Em alguns
casos ocorreram verrugas, crescimento de formas cancerosas.

1.12.2.2 Medidas de Proteção
Assegure-se de que há boa ventilação e evite fontes de calor. A observância de boas regras de
arrumação garantirá a segurança geral. Não fume. Evite respirar névoa.

Ao trabalhar ou testar equipamento de injeção, é necessário cuidado especial para evitar
perfuração da pele pelo combustível de alta pressão. Use proteção para os olhos no caso de
vazamento suspeito de de alta pressão.

Adote um alto padrão de higiene pessoal. Em caso de contato com a pele, lave-a bem com
água e sabão.

Use luvas, macacão e proteção para os olhos se houver risco de respingos. Use luvas
impermeáveis ao óleo e evite contaminação dentro delas. Se o macacão for contaminado, pare
de usar e lave-o. O vestuário contaminado deve ser removido e lavado com água antes de
utilizá-lo novamente.

Não há precauções especiais respiratórias para uso normal.

Não utilize-o como solvente para remover sujeira, graxa etc da pele.

1.12.2.3 Armazenamento e Transporte
Armazene e transporte somente em recipientes marcados corretamente. Mantenha os
recipientes fechados quando não estiverem uso. Mantenha resfriado, longe da luz solar e de
chamas abertas. A continuidade elétrica é necessária entre os vasos de transporte e de
armazenamento durante a transferência do produto.

Contenha vazamentos e respingos com areia, terra ou outro material adequado e impeça a
entrada da substância em drenos (sistema de esgoto), cursos d'água e terra. Faça o descarte
da substância não desejada ou absorvida através de um empreiteiro autorizado para um local
licenciado.

Informe aos bombeiros e autoridades locais se o produto atingir linhas d'água, drenos, etc.
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1.12.2.4 Ação de Emergência
• Fogo - Evite fazer centelhas. Os bombeiros devem usar equipamento de respiração

autônoma. Mantenha frio os recipientes expostos ao fogo, utilizando névoa ou spray de
água. Evite o escoamento de cursos de água de entrada, drenos e água potável.

• Meios de extinção para grande incêndio: Espuma ou névoa de água. Nunca use jato
de água.

• Meio de extinção para pequeno incêndio: Espuma ou pó seco, AAAF, CO2, areia,
terra.

• Ingestão - Não induza ao vômito. Lave a boca com água e vá imediatamente ao hospital.

• Inalação (de vapor) - Remova para maior exposição de ar. Obtenha imediatamente
assistência médica.

• Aspiração (inalação de líquidos) - Se, após ingestão de gasóleo, ocorrer vômito, haverá
perigo de aspiração para os pulmões. Isso causaria irritação local intensa e pneumonia
química que podem ser fatais. Obtenha imediatamente assistência médica.

• Olhos - Lave com água em abundância ou preferivelmente com solução para olhos por
pelo menos 5 minutos. Se a irritação persistir, procure uma aconselhamento médico.

• Pele - Lave-a com sabão e água. Troque de roupa, se necessário. Se ocorrer injeção de
pressão alta, será necessário atenção cirúrgica imediata.

• Derramamento - Absorva utilizando areia, terra ou outro material adequado. Descarte o
material inflamável absorvido ou não desejado como orientado em Armazenamento e
Transporte.

1.12.3 Óleo Lubrificante - Premium Blue E 15W40
Também conhecido como óleo, óleo de lubrificação, óleo de cárter. O óleo novo é um líquido
viscoso, escuro, com um leve odor característico. O óleo de base contém destilados
(petrolíferos) e parafínicos pesados desparafinados com solvente. Não é classificado como
perigoso de acordo com a Diretiva 1999/45/EC e suas emendas e não está classificado de
acordo com as regulamentações da UE.

Tem um ponto de ebulição maior do que 150° C (302 °F) e um ponto de inflamação Open Cup
de 220° C (438 °F) (Cleveland) e é insolúvel em água fria.

É utilizado em sistemas para óleo lubrificante de motores, bomba de esgotamento e filtros,
tanques de reposição e sistemas de bombeamento como um óleo de lubrificação para uso em
uma ampla variedade de motores diesel que operam sob condições extremas. Instaladores,
operadores e responsáveis pela manutenção provavelmente encontrarão esse produto.

1.12.3.1 Reações Perigosas
Este produto é estável, embora levemente reativo com agentes oxidantes. Os resultados de
decomposição são óxidos de carbono (CO, CO2) e água.

Apesar de ser nocivo se ingerido (engolido) ou aspirado (respirado), a exposição repetida ou
prolongada não é conhecido por ser agravante das condições médicas.

O óleo usado pode conter subprodutos de combustão e combustível não queimado nocivos que
podem causar reações de pele como detalhadas para combustível. Deve ser tomado cuidado
especial no manuseio de óleo de um motor superaquecido. Use luvas impermeáveis, jaleco e
óculos de segurança. Não respire vapor ou spray.
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1.12.3.2 Medidas de Proteção
Assegure-se de que há boa ventilação e evite fontes de calor.

Adote um alto padrão de higiene pessoal. Em caso de contato com a pele, lave-a com água e
sabão.

Use óculos de segurança, luvas impermeáveis e jaleco. Evite contaminação dentro das luvas.
Se o macacão for contaminado, pare de usar e lave-o.

Não há precauções especiais respiratórias para uso normal. Não respire vapor ou spray ao
manusear materiais quentes.

1.12.3.3 Armazenamento e Transporte
Armazene e transporte somente em recipientes marcados corretamente. Mantenha os
recipientes bem vedados quando não estiverem uso. Mantenha em uma área fria e bem
ventilada, longe da luz do sol e de chamas abertas. Armazene bem longe de alimentos e água
potável.

Utilize óculos contra respingos, vestimenta completa, botas e luvas. Absorva o vazamento ou
derramamentos com um material inerte e faça o descarte da substância não desejada ou
absorvida através de um empreiteiro autorizado para um local licenciado. Termine a limpeza
espalhando água na superfície contaminada e deixe escoar através do sistema sanitário.

1.12.3.4 Ação de Emergência
• Incêndio - Bombeiros devem usar equipamentos de respiração autônoma e de combate à

incêndio completo. Mantenha frio os recipientes expostos ao fogo.

• Meios de extinção para grande incêndio: Use spray de água, névoa ou espuma. Não
use jato de água.

• Meio de extinção para pequeno incêndio: Use pó químico seco ou CO2.

• Ingestão - Não induza ao vômito. Obtenha imediatamente aconselhamento médico.

• Inalação (de vapor) - Remova para maior exposição de ar. Obtenha atenção médica.

• Aspiração (inalação de líquidos) - Obtenha assistência médica imediata.

• Olhos - Lave com água em abundância ou preferivelmente com solução para olhos por
pelo menos 15 minutos. Obtenha aconselhamento médico.

• Pele - Lave-a com sabão e água. Obtenha aconselhamento médico, se ocorrer irritação.
Troque as roupas, se necessário e, lave-as antes de usá-las novamente.

• Derramamento - Utilize um material inerte e descarte-o conforme orientado em
Armazenamento e Transporte.

1.13 Etiquetas de Alerta do Grupo Gerador
Os sinais de alerta são fornecidos para o grupo gerador quando próximos ou no ponto de risco.
Para evitar acidentes pessoais, tome sempre as precauções necessárias como indicadas no
sinais de amostra exibidos abaixo.
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Cuidado ou Alerta.
Indica um risco de acidente pessoal.

Cuidado ou Alerta de Perigo de Temperatura.
Indica um risco de acidente pessoal devido à alta temperatura.

Cuidado ou Alerta de Perigo de Alta Tensão.
Indica um risco de acidente pessoal devido a choque
elétrico ou eletrocussão.

Cuidado ou Alerta de Perigo de Pressão do Arrefecedor do Motor.
Indica um risco de acidente pessoal devido ao arrefecedor quente do motor pressurizado.

Cuidado ou Alerta.
Indica a leitura do Manual do Operador para obter informações adicionais.

Cuidado ou Alerta de Nenhum Degrau.
Indica um risco de acidente pessoal ou danos ao equipamento por pisar no
equipamento.

Cuidado ou Alerta de Perigo de Explosão ou Combustão.
Indica um risco de acidente pessoal devido à explosão.

Cuidado ou Alerta de Perigo de Correia e Peças em Movimento.
Indica um risco de acidente pessoal devido ao emaranhamento em peças em movimento.

Cuidado ou Alerta de Perigo de Substâncias Químicas (ingestão ou queimadura).
Indica um risco de acidente pessoal ou asfixia devido a vapores venenosos
ou gases tóxicos.

Cuidado ou Alerta de Perigo de Alta Tensão ou Fonte de Corrente.
Indica um risco de acidente pessoal devido a choque elétrico ou eletrocussão.

Cuidado ou Alerta de Perigo de Ventilador e Peças em Movimento.
Indica um risco de acidente pessoal devido ao emaranhamento em peças em movimento.
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Esta página foi deixada em branco intencionalmente.
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2 Introdução
ALERTA

Tensão perigosa.
Pode causar acidentes pessoais graves ou morte e danos no equipamento.
As conexões das saídas elétricas do gerador devem ser feitas por um eletricista treinado e
experiente de acordo com as instruções de instalação e todas as normas aplicáveis.

ALERTA
Equipamento de geração de eletricidade.
Pode causar acidentes pessoais graves ou morte.
Os grupos geradores têm de ser instalados, certificados e operador por pessoas treinadas e
experientes, de acordo com as instruções de instalação e os códigos aplicáveis.

2.1 Sobre Este Manual
Este é o Manual do Operador para o grupo ou grupos geradores listados na capa. Cada
operador deve conhecer este manual cuidadosamente e observar todas as suas instruções e
precauções. Mantenha este manual disponível prontamente para consulta.

As informações contidas no manual são baseadas nas informações disponíveis no momento da
impressão. De acordo com a política da Cummins Power Generation de desenvolvimento e
melhoria contínua, as informações podem mudar a qualquer momento sem aviso prévio. Os
usuários devem, portanto, certificar-se de que eles tenham as informações mais recentes
disponíveis antes de iniciar qualquer trabalho. A versão mais recente deste manual está
disponível em QuickServe Online (https://qsol.cummins.com/info/index.html).

Os Capítulos de Operação, Manutenção e Diagnóstico e Solução de Problemas deste manual
fornecem instruções necessárias para operar e manter o grupo gerador com alto desempenho.
O proprietário é responsável pela execução de manutenção de acordo com as informações
fornecidas em Seção 5.1 na página 37.

Este manual também inclui especificações e informações do grupo gerador sobre como obter
serviços, conformidades com o regulamento de emissões e a identificação do modelo.

Consulte o Manual de Peças para obter os números de identificação de peças e quantidades
necessárias. Para obter os melhores resultados, recomenda-se utilizar peças de reposição
Cummins Onan genuínas.

2.1.1 Aviso - Ignição Não Protegida do Grupo Gerador
ALERTA

O grupo ou os grupos geradores incluídos neste manual não têm proteção de ignição e
não devem ser usados em um ambiente com vapor inflamável.
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ALERTA
Within the Parts Manual, MC parts are marine critical and must comply with boating
safety ignition protection, backfire, fire resistance, exhaust system integrity, or other
requirements established by regulatory agencies, such as the U.S. Coast Guard, ABYC,
and ISO. When marine critical parts are replaced for any reason, use Cummins Onan
parts that are identified with the part numbers in the appropriate Parts Manual.

2.2 Literatura Relacionada
Antes que qualquer tentativa seja feita para operar o grupo gerador, o operador deve ter tempo
para ler todos os manuais fornecidos com o grupo gerador e familiarizar-se com as
advertências e procedimentos operacionais.

CAUTELA
Um grupo gerador deve ser operado e mantido adequadamente caso você deseje um
funcionamento seguro e confiável. O manual do Operador inclui um programa de manutenção e
um guia para solução de problemas.
O Manual de Segurança e de Saúde deve ser lido em conjunto com este manual para o bom
funcionamento do grupo gerador:

• Manual de Segurança e de Saúde (0908-0110)

Os manuais relevantes adequados a seu grupo gerador também estão disponíveis, sendo que
os documentos abaixo estão em inglês:

• Manual do Operador (A046J600)

• Manual de Instalação (A046J598)

• Manual de Serviço (A046J602)

• Manual de Peças para os Modelos MDKDP, MDKDR, MDKDV (A046L892)

• Manual de Peças para os Modelos MDKDS, MDKDT, MDKDU (A046J604)

• Manual de Serviço para Kubota 03-M-E3B, E3BG e 03-M DI-E3B, E4BG, M-E4BG

• Especificações e Ficha Técnica para os Modelos MDKDP NAS-5897, MDKDR NAS-5898,
MDKDV NAS-5902, MDKDS NAS-5899, MDKDT NAS-5900 e MDKDU NAS-5901 (para
obter informações técnicas específicas do grupo gerador)

• Tempo de Reparo Padrão - Família BT (0900-0625)

• Manual de Garantia (F1117-0002)

• Declaração de Garantia Comercial Global (A028U870)

• Declaração de Garantia sobre Emissões para Kubota (A048K395)

2.3 Identificação do Modelo
Cada grupo gerador é fornecido com uma plaqueta de identificação que contém o modelo e os
números de série. Essas informações são necessárias quando entrar em contato com a
Cummins Onan para obter peças, serviços ou informações sobre o produto.

Cada caractere do número de modelo é importante. O último caractere do número de modelo é
a letra de especificação, que é importante para obter as peças certas.
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Registre o modelo e os números de série do grupo gerador na figura abaixo para que sejam
fáceis de encontrar quando necessários.

2.3.1 Localização da Plaqueta de Identificação

FIGURA 2. LOCALIZAÇÃO DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

2.4 Como Obter Serviços
Para obter peças, serviços e literatura sobre o grupo gerador, entre em contato com o
distribuidor autorizado da Cummins Onan mais próximo. É possível acessar o site
www.cumminsonan.com para obter informações sobre como entrar em contato com nossos
distribuidores em todo o mundo.

2.4.1 Na América do Norte
Ligar para 1-800-888-6626 para entrar em contato com o distribuidor Cummins Onan mais
próximo nos Estados Unidos ou no Canadá. Pressione 1 (opção 1) para ser conectado
automaticamente

Se não for possível entrar em contato com um distribuidor por meio do serviço automatizado,
consulte as Páginas Amarelas. Geralmente, os distribuidores estão listados em: geradores -
elétricos

2.4.2 Fora da América do Norte
Ligue para Cummins Power Generation em +01-763- 745000 de 7:30 as 16:00 h (Horário
Padrão Central), de segunda-feira a sexta-feira, ou envie um fax para +01-763-5287229.

2.4.3 Disponibilidade de Informações
• número de modelo

• número de série

• data da compra
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• natureza do problema (consulte Capítulo 6 na página 63)

2.5 Etiqueta de Emissões
A etiqueta de emissões afirma conformidade com os regulamentos aplicáveis de emissões do
motor para modelos certificados pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) (17
MDKDP, 21.5 MDKDR e 29 MDKDS). Consulte também o Planejamento Federal de Emissões
e Garantia Limitada de Defeitos de C.I. Publicação Motor (Diesel) enviada no mesmo pacote do
Manual de Operação.

NOTIFICAÇÃO
A declaração de garantia sobre emissões aplica-se a produtos unicamente certificados pela EPA.

2.5.1 Localização Típica da Etiqueta de Emissões

FIGURA 3. LOCALIZAÇÕES TÍPICAS DAS ETIQUETAS DE EMISSÕES

2.6 Ruído
Os grupos geradores emitem ruído. Quando o nível de ruído e tempo de exposição aumenta, o
risco de danos de audição também aumenta. Capítulo 7 na página 77 inclui informações sobre
nível de ruído específico para esses grupos geradores. Utilize proteção auditiva individual
adequada para exposição ao ruído do grupo gerador.

Quando utilizado em países em que a conformidade com a diretiva de Ruído da UE é
obrigatória: este grupo gerador não foi avaliado e não está marcado para uso ao ar livre. Instale
o grupo gerador de acordo com o Manual de Instalação. Obedeça as restrições de ruído local
quando operar o grupo gerador.
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2.7 Conformidade com a Diretiva de Compatibilidade
Eletromagnética
Os grupos geradores emitem e recebem energia eletromagnética (frequência de rádio). Se o
grupo gerador afetar a operação dos dispositivos em volta ou os dispositivos próximos afetarem
a operação do grupos gerador, aumente a distância entre eles.

Quando utilizados em países em que a conformidade com a diretiva EMC é obrigatória: este
grupo gerador foi avaliado para uso em ambientes residencial, comercial e industrial leve.

2.8 Normas de Fabricação
O grupo gerador e seu sistema de controle foram planejados, construídos e testados em geral
de acordo com os seguintes Padrões quando aplicáveis.

Padrão Título

BS EN 1037:1995+a1:2008 Segurança do equipamento - Prevenção de partida inesperada.

BS EN ISO 14121-1:2007 Segurança do equipamento. Princípios de avaliação de riscos.

BS EN ISO 13857:2008 Segurança do equipamento. Distâncias de segurança para evitar zonas de
perigo que estejam ao alcance dos membros superiores e inferiores.

BS EN 349:1993+A1:2008 Segurança do equipamento - Espaços livres mínimos para evitar o
esmagamento de partes do corpo humano.

BS EN 547-1:1996+A1:2008 Segurança do equipamento - Dimensões do corpo humano - Parte 1:
Princípios de determinação das dimensões necessárias para aberturas de
acesso de todo o corpo ao equipamento.

BS EN 547-2:1996+A1:2008 Segurança do equipamento - Dimensões do corpo humano - Parte 2:
Princípios de determinação das dimensões necessárias para aberturas de
acesso.

BS EN 547-3:1996+A1:2008 Segurança do equipamento - Dimensões do corpo humano - Parte 3:
Dados antropomórficos.

BS EN 60204-1:2006+A1:2009 Segurança do equipamento. Equipamentos elétricos das máquinas.
Requisitos gerais.

BS EN 614-1:2006+A1:2009 Segurança do equipamento. Princípios de planejamento ergonômico.
Terminologia e princípios gerais.

BS EN 953:1997+A1:2009 Segurança do equipamento - Proteções - Equipamentos gerais para o
planejamento e construção de proteções fixas e móveis.

BS EN ISO 12100-1:2003+A1:2009 Segurança do equipamento. Conceitos básicos, princípios gerais para
planejamento. Terminologia básica, metodologia

BS EN ISO 12100-2:2003+A1:2009 Segurança do equipamento. Conceitos básicos, princípios gerais para
planejamento. Princípios técnicos

BS EN ISO 13732-1:2008 Ergonomia do ambiente térmico. Métodos de avaliação de respostas
humanas ao contato com superfícies. Superfícies quentes

BS EN ISO 13849-1:2008 Segurança do equipamento - Peças relacionadas à segurança de
sistemas de controle.

BS EN ISO 13850:2006 Segurança do equipamento - Parada de emergência. Princípios de
planejamento.

BS EN 61310-1:2008 Segurança do equipamento - Indicação, marca e acionamento - Parte 1:
Requisitos para sinais visuais, auditivos e táteis.
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Padrão Título

BS EN 61310-2:2008 Segurança do equipamento - Indicação, marca e acionamento - Parte 2:
Requisitos para marcas.

BS EN 61000-6-1:2007 Compatibilidade eletromagnética (EMC). Padrões genéricos. Padrão de
imunidade para ambientes residencial, comercial e industrial leve.

BS EN 61000-6-3:2007 Compatibilidade eletromagnética (EMC). Padrões genéricos. Padrão de
emissão para ambientes residencial, comercial e industrial leve.

BS EN 1299:1997+A1:2008 Vibração mecânica e choque - Isolamento de vibração de equipamentos -
Informações para a aplicação de isolamento da fonte.

BS EN 1679-1:1998 Motores alternativos de combustão interna - Segurança - Parte 1: Motores
de ignição de compressão

BS EN 12601:2001 Motor alternativo de combustão interna dirigido a grupos geradores -
Segurança
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3 Painel de Controle

3.1 Painel de Controle Local
O painel de controle do grupo gerador tem uma chave de controle com lâmpadas de status ou
um Mostrador Digital Cummins Onan. Um grupo gerador equipado para operação em paralelo
com outros grupos geradores pode ter uma chave seletora de operação Única/Paralela. Ele
também pode ter um regulador de tensão manual. Se o grupo gerador tiver um alojamento, o
painel frontal precisará ser removido para você poder acessar as chaves seletoras e o botão de
ajuste de tensão manual.

3.1.1 Componentes Típicos do Painel de Controle

N° Descrição N° Descrição

1 Painel Mostrador Digital (Opcional) 5 Disjuntor CC

2 Painel de Controle (Padrão) 6 Botão de Parada de Emergência

3 Lâmpadas de Status 7 Horímetro

4 Botões de Partida e Parada 8 Lâmpadas de Status e do Interruptor de Controle

FIGURA 4. COMPONENTES TÍPICOS DO PAINEL DE CONTROLE
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3.1.2 Lâmpadas de Status e do Interruptor de Controle
O interruptor de controle é usado para iniciar e parar o grupo gerador e preparar o combustível.

• Ao iniciar o grupo gerador, a lâmpada âmbar pisca rapidamente durante o pré-
aquecimento e a partida e se apaga quando o motor atinge a velocidade normal. A
lâmpada de status verde se acende após o início e fica assim enquanto o grupo gerador
funciona. (O pré-aquecimento é o período antes da partida do motor, quando as velas pré-
aquecem as câmaras de combustão. O tempo varia automaticamente pelo controlador do
grupo gerador com base na temperatura do motor.) Consulte Seção 4.4 na página 30
para obter mais informações.

• Ao parar o grupo gerador, todas as lâmpadas de status se apagam. Consulte Seção 4.5
na página 30 para obter mais informações.

• A lâmpada de status âmbar se acende e fica assim durante a preparação. Consulte
Lubrificando o Sistema de Combustível no Capítulo Operação para obter mais
informações.

• Se o grupo gerador for desligado anormalmente, a lâmpada âmbar piscará lentamente um
código numérico para indicar a causa do desligamento. Consulte Capítulo 6 na página 63
para obter mais informações sobre códigos de falha e códigos de piscagem da lâmpada
de status.

3.1.3 Painel Mostrador Digital
O painel de controle local pode ter um painel mostrador digital em vez de uma chave de
controle. Consulte Seção 3.3 na página 23 para obter mais informações sobre o painel
mostrador digital.

3.1.4 Botão de Parada de Emergência
Esse é um disjuntor que protege os circuitos de controle do grupo gerador contra curto
circuitos. Em uma emergência, a chave é posicionada para desligar. Ela é posicionada para
ligar depois de feitos todos os reparos necessários no grupo gerador e equipamentos
conectados.

3.1.5 Disjuntor CC
O disjuntor protege os circuitos de controle CC do grupo gerador contra curto circuitos. Ele
deve ser rearmado depois que todos os reparos necessários forem feitos no grupo gerado.

3.1.6 Disjuntor da Linha
O disjuntor da linha protege as pontas de alimentação CA conectadas ao grupo gerador contra
sobrecargas e curto-circuitos do equipamento. Ele pode estar localizado na lateral do grupo
gerador, em vez de no painel de controle local.

3.1.7 Horímetro
O horímetro registra o tempo total de funcionamento do grupo gerador. Ele não pode ser
redefinido.
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3.2 Painéis de Controle Remoto
O barco pode precisar ser equipado com um ou mais painéis de controle remoto para controle
e monitoramento do grupo gerador. Um painel de controle remoto pode consistir de uma chave
de controle e lâmpada de status ou pode ser um painel de Mostrador Digital Cummins Onan.

3.2.1 Sistema de Monitoramento de Embarcação
A operação do grupo gerador pode ser monitorada por um sistema de monitoramento integrado
que usa um protocolo de rede SAE J1939, SmartCraft™ ou NMEA 2000™. (SmartCraft é
marca comercial da Brunswick Corporation.)

3.3 Painel Mostrador Digital Cummins Onan
O painel mostrador digital Cummins Onan (veja a figura abaixo) tem uma tela LCD com 4
botões de navegação, 3 lâmpadas de status, um botão de partida e um botão de parada.

O mostrador digital comunica-se com o controlador do grupo gerador. Todos os painéis
mostradores conectados serão ligados automaticamente quando o grupo gerador for ligado em
qualquer estação. Todos eles serão desligados 5 minutos após o grupo gerador receber um
comando de parada normal. Se ocorrer uma falha, eles permanecerão ligados até que a falha
seja resolvida. Consulte Seção 4.2 na página 25.

FIGURA 5. MOSTRADOR DIGITAL CUMMINS ONAN

3.3.1 Botão Start
Quando pressionado, o botão Start iniciar o grupo gerador. Durante o início do grupo gerador,
a lâmpada de status do Gerador no mostrador digital piscará enquanto o motor estiver pré-
aquecendo e girando e ficará acesa enquanto o grupo gerador estiver em operação. O status
do mostrador digital mudará de Starting para Running. Consulte Seção 4.4 na página 30 para
obter mais informações.

3.3.2 Botão Stop
Quando pressionado, o botão Stop desliga o grupo gerador. Depois que o grupo gerador é
parado, a lâmpada de status Generator será apagada. O status do mostrador digital mudará de
Running para Stopped.Consulte Seção 4.5 na página 30 para obter mais informações.
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3.3.3 Lubrificar Usando o Botão Stop
O botão STOP é usado para lubrificar o grupo gerador. A lâmpada de status do gerador
piscará durante a lubrificação e o status no mostrador digital mudará de Stopped para
Priming. Consulte Lubrificando o Sistema de Combustível no Capítulo Operação para saber
quando e como lubrificar.

3.3.4 Lâmpada de Status do Gerador (Verde)
A lâmpada de status Generator pisca enquanto o motor está dando partida ou o sistema de
combustível está sendo lubrificado. Ela permanece ligada enquanto o grupo gerador está em
operação.

3.3.5 Lâmpada de Status do Pré-Alarme (âmbar)
A lâmpada de status Pre-alarm acende enquanto há uma condição de pré-alarme do motor.
Ela pisca rapidamente enquanto o grupo gerador está operando em modo de derivação de
falha, se equipado para isso.

3.3.6 Lâmpada de Status de Alarme (Vermelha)
A lâmpada de status Alarm pisca durante um desligamento com falha.

3.3.7 Status do Grupo Gerador
O status do grupo gerador é exibido em três ou quatro telas de status do mostrador digital,
dependendo da configuração do modelo. Consulte Seção 4.2 na página 25 para obter mais
informações.
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4.1 Verificações Pré-Partida
ALERTA

Exhaust gas is deadly. All engine exhaust contains carbon monoxide - an odorless,
colorless, poisonous gas that can cause unconsciousness and death. Symptoms of
carbon monoxide poisoning include: dizziness, nausea, sleepiness, headache,
vomiting, weakness, and inability to think coherently.
Get everyone out into fresh air immediately if anyone experiences any of these symptoms. Seek
medical attention if symptoms persist. Never sleep in the boat when the generator set is running
unless the cabin has a working carbon monoxide detector.
Look over the entire exhaust system and listen for leaks every time you start the generator set
and after every eight hours of operation. Shut down the generator set immediately if there is a
leak. Do not run the generator set until the leak has been repaired. The exhaust system must be
installed in accordance with the generator set Installation Manual.

Antes de cada partida:

1. Antes da primeira partida do dia e após cada oito horas de operação, inspecione o grupo
gerador como orientado em Seção 5.2 na página 38. Mantenha um registro de
manutenção (Capítulo 8 na página 87) e das horas de funcionamento e realize qualquer
manutenção devida (Seção 5.1 na página 37). Consulte Seção 5.9 na página 62 se o
barco esteve armazenado.

2. Verifique se todos os detectores de CO a bordo estão funcionando corretamente.

3. Desconecte todas as cargas elétricas e desengate a Tomada de Potência (TDP), se
equipada.

4. Verifique se há nadadores expostos ao gás de escape do motor.

4.2 Mostrador Digital
Toque em qualquer botão para ligar o painel mostrador digital. A tela de status principal (GEN
STATUS Pg1) mostrará a palavra Priming, Starting, Running, Stopped, Volt Adj ou Fault
Override, dependendo do status operacional do grupo gerador.

Use as setas duplas para navegar pelas telas ou toque em qualquer botão SETUP, FAULT ou
SCREEN para obter mais opções.

Informações adicionais da tela de status incluem:

• tensão de Saída CA

• frequência CA

• temperatura do arrefecedor do motor

• pressão de óleo do motor

• tensão de partida da bateria

• total de horas de funcionamento do grupo gerador.
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Uma quarta tela, se houver, mostra:

• porcentagem de carga total em incrementos de 10% como um gráfico de barras

• RPM do motor

• temperatura do coletor de admissão do motor

• temperatura do combustível

• taxa de consumo de combustível.

NOTIFICAÇÃO
O tempo total do horímetro principal prevalecerá se o tempo total no mostrador digital
for diferente. Consulte o Manual de Serviço para obter mais informações sobre como
redefinir o horímetro.

4.2.1 Telas de status do grupo gerador

FIGURA 6. TELAS DE STATUS DO GRUPO GERADOR

4.2.2 Tela de Falha
Se ocorrer um desligamento com falha, a lâmpada de status do alarme piscará e a tela exibirá
uma descrição da falha, o código de falha e a hora em que a falha ocorreu no tempo total de
operação do grupo gerador (veja a figura abaixo). Consulte Seção 6.4 na página 64 para
diagnosticar e corrigir o problema.

A tela exibirá a falha indefinidamente até que algum botão seja tocado para limpar a falha. O
mostrador digital se desligará 5 minutos após a falha ser limpa.

Pressione BACK para retornar a GEN STATUS.

FIGURA 7. TELA DE FALHA DO MOSTRADOR DIGITAL
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4.2.3 Histórico de Falhas
Para exibir qualquer uma das cinco últimas falhas, pressione FAULT em qualquer tela GEN
STATUS e HIST na tela FAULT (veja a figura abaixo).

A tela FAULT HISTORYexibe uma descrição da falha, o código da falha e a hora em que ela
ocorreu no tempo total de operação do grupo gerador. Pressione as setas duplas para alternar
entre as 5 últimas falhas. Se não houver falhas, a tela FAULT HISTORY exibirá No Stored
Faults.

Pressione BACK para retornar a GEN STATUS.

FIGURA 8. HISTÓRICO DE FALHAS

4.2.4 Pré-Alarmes do Motor
A lâmpada de status PRE-ALARM piscará quando a pressão do óleo ou a temperatura do
motor se aproximarem do limite de desligamento do motor. A tela exibirá Low Oil Pressure ou
High Engine Temperature (veja a figura abaixo).

Pressione BACK para retornar a GEN STATUS a fim de monitorar a temperatura e a pressão
do óleo do moto. Faça a manutenção do grupo gerador conforme o necessário.

FIGURA 9. PRÉ-ALARMES DO MOTOR
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4.2.5 Brilho e Contraste
Para ajustar o brilho ou o contraste da tela do visor digital, pressione SCREEN (Tela) em
qualquer GEN STATUS (Status do Gerador), depois NEXT (Avançar) para alternar entre
Brightness and Contrast (Brilho e Contraste) (consulte a figura abaixo). Pressione a seta direita
ou esquerda para aumentar ou diminuir o brilh o ou o contraste.

Pressione BACK (Voltar) para salvar as configurações e voltar a GEN STATUS (Status do
Gerador).

NOTIFICAÇÃO
Essas configurações só se aplicam ao painel de controle em que a alteração foi feita,
não a qualquer painel remoto. Todos os outros painéis precisarão ser alterados
localmente.

FIGURA 10. BRILHO E CONTRASTE DA TELA

4.2.6 Configuração do Mostrador
A tela SETUP permite a configuração de unidades de medida e a calibração do voltímetro e
fornece informações gerais sobre o gerador e o mostrador (Figura 11 na página 29).
Pressione SETUP em qualquer tela GEN STATUS e as setas para cima e para baixo para
alternar entre as opções: DISPLAY SETUP, GENSET INFO ou DISPLAY INFO. Pressione
ENTER quando a opção desejada for realçada.

Para selecionar as unidades de medida das telas GEN STATUS, pressione NEXT na tela
DISPLAY SETUP para realçar UNITS e, em seguida, as setas para cima ou para baixo para
selecionar SAE ou METRIC. Pressione BACK para salvar a seleção e retornar a GEN
STATUS.

Para calibrar o voltímetro do mostrador digital, pressione NEXT na tela DISPLAY SETUP para
realçar AC Voltmeter Calibration e pressione as setas para cima ou para baixo para aumentar
ou diminuir a tensão exibida para que corresponda à de um voltímetro CA preciso (linha a linha
ou linha a neutro, como desejado). Pressione BACK para salvar a seleção e retornar a GEN
STATUS.

NOTIFICAÇÃO
Esse procedimento não muda a tensão de saída CA.

ALERTA
Muitos procedimentos de diagnóstico e solução de problemas ou substituições de
peças apresentam perigos que podem resultar em danos ao equipamento e acidentes
pessoais graves ou morte. Antes de calibrar o voltímetro do mostrador digital, poderá
ser necessário uma pessoa com treinamento e experiência ajustar a tensão de saída
CA.
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4.2.7 Grupo Gerador e Informações do Mostrador Digital
Pressione SETUP em qualquer tela GEN STATUS. Pressione as setas para cima ou para baixo
na tela SETUP para selecionar GENSET INFO ou DISPLAY INFO e pressione ENTER (veja a
figura abaixo). Essas informações podem ser solicitadas pelo técnico de serviço. Continue a
pressionar BACK para retornar a GEN STATUS.

As telas GENSET INFO e DISPLAY INFO mostram informações de versão e números de peça
de software que podem ser solicitadas por um técnico de serviço. Pressione BACK para
retornar a GEN STATUS.

FIGURA 11. CONFIGURAÇÃO DO MOSTRADOR, GENSET INFO, DISPLAY INFO

4.3 Lubrificando o Sistema de Combustível
ALERTA

O diesel é altamente combustível, podendo causar lesões pessoais graves ou morte.
Não fume próximo a tanques de combustível ou a equipamentos movidos a
combustível ou em áreas que tenham ventilação em comum com tais equipamentos.
Mantenha chamas, centelhas, chamas piloto, arcos elétricos e interruptores, bem como
todas as outras fontes de ignição, bem afastadas. Mantenha um extintor de incêndio
multiclasse sempre à mão.

ALERTA
Os componentes do motor (drenos, filtros, mangueiras, etc) pode ser quente e causar
queimaduras graves, lacerações da pele, e respingo líquido. Use equipamento de
proteção individual quando se trabalha com ou em torno de materiais perigosos.
Exemplos de equipamentos de proteção individual incluem (mas não estão limitados a)
óculos de segurança, luvas de proteção, capacetes, botas de biqueira de aço, e
vestuário de protecção.
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O sistema de combustível deve ser lubrificado após a substituição dos filtros de combustível ou
após o grupo gerador esgotar o combustível.

Pressione e mantenha pressionado STOP (lubrificar) na chave de controle ou pressione e
mantenha pressionado STOP (lubrificar) no mostrador digital por pelo menos 30 segundos. A
lâmpada de status do Gerador piscará durante a lubrificação e o status no mostrador digital
mudará de Stopped para Priming.

4.4 Dando Partida no Grupo Gerador
O grupo gerador pode ser iniciado e parado a partir do painel de controle do grupo gerador ou
do painel de controle remoto.

1. Verifique visualmente se há vazamentos de água, líquido arrefecedor, combustível e
escape. Pare imediatamente o grupo gerador se houver um vazamento. Repare
imediatamente os vazamentos de combustível.

2. Pressione e mantenha pressionado a partida na chave de controle ou no mostrador digital
até que o grupo gerador dê a partida. A lâmpada de status do grupo gerador piscará
quando o motor estiver girando e ficará acessa enquanto o grupo gerador estiver em
operação. O status do mostrador digital mudará de Starting para Running.

3. Para obter uma vida útil mais longa, deixe que o motor se aqueça por dois minutos antes
de conectar os ares-condicionados e outras cargas elétricas grandes ou acionar o TDP, se
equipado.

4. Monitore o status do grupo gerador utilizando o mostrador digital. Realize manutenção ou
serviço conforme necessário se o mostrador indicar uma condição de pré-alarme
(Capítulo 5 na página 37).

5. Se o grupo gerador não der a partida, o giro irá parar em 20 a 60 segundos, dependendo
da temperatura do motor. O mostrador digital e/ou a lâmpada de status da chave de
controle indicará Código de Falha Nº 4. Consulte Seção 6.4 na página 64 se o grupo
gerador não iniciar após diversas tentativas.

ALERTA
Excessive cranking can burn out the starter or flood the engine (exhaust flow
during cranking is too low to expel water from a wet exhaust system). Find out why
the generator set does not start and make necessary repairs.

6. Se o grupo gerador desligar, o mostrador digital e/ou a lâmpada de status da chave de
controle indicará o código numérico de falha. Consulte Seção 6.4 na página 64.

4.5 Desligando o Grupo Gerador
Desconecte todas as cargas elétricas e desengate o TDP, se equipado, para deixar o grupo
gerador executar sem carga ou resfriamento. Após 2 minutos, pressione e libere a parada no
mostrador digital ou chave de controle. As lâmpadas de status do grupo gerador serão
apagadas.
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NOTIFICAÇÃO
A pós-ebulição pode forçar grandes quantidades de líquido arrefecedor através da
tampa de pressão e do tanque de recuperação de arrefecedor. Espere sempre que o
motor arrefeça antes de parar o grupo gerador. Após cada parada de emergência ou
cada desligamento devido a falha certifique-se sempre de que não haja uma perda de
líquido arrefecedor. Reabasteça e limpe conforme seja necessário.

4.6 Parada de Emergência
Em caso de emergência, pressione a chave de parada de emergência para a posição desligar.
Após terem sido feitos todos os reparos necessários, pressione a chave para a posição ligar
para que o grupo gerador possa ser operado. Consulte Seção 3.1 na página 21 para obter o
local ilustrado da chave de parada de emergência.

4.7 Carregando o Grupo Gerador
Os valores nominais (kW) na plaqueta de identificação do grupo gerador determina a carga
elétrica (motores, ventiladores, bombas, aquecedores, ares condicionados, equipamentos) que
o grupo gerador pode como alimentar. O grupo gerador desligará ou os seus disjuntores de
linha desarmarão se a soma das cargas exceder o valor nominal do grupo gerador.

NOTIFICAÇÃO
Poderá ser necessário executar cargas elétricas menores e equipamentos ao mesmo
tempo; a soma das cargas não deve ser maior do que o valor nominal do grupo
gerador.

Para evitar desligamentos devido à sobrecarga do grupo gerador, use os valores elétricos das
placas de identificação do equipamento para comparar a soma das cargas elétricas que serão
provavelmente utilizadas ao mesmo tempo com o valor nominal do grupo gerador. Consulte
Tabela 1 abaixo dos valores típicos do equipamento.

• Se o equipamento estiver marcado somente em ampères e volts, multiplique os ampères
pelos volts para obter a carga em watts.

• Divida os watts por 1000 para obter a carga em kilowatts.

O grupo gerador poderá desligar devido à sobrecarga quando um motor grande ou um ar-
condicionado for ligado ou se houver ciclos de liga/desliga, mesmo que a soma das cargas
elétricas for menor do que o valor nominal do grupo gerador. O motivo para que isso ocorra é
que a carga inicial do motor é muito maior do que a carga de seu funcionamento.

Nos grupos geradores equipados, o TDP pode tomar a maior parte, se não for toda, da
potência disponível do motor. O fabricante do barco pode ter tomado providências para
desconectar automaticamente todas ou a maioria das cargas elétricas quando o TDP for
acionado.

NOTIFICAÇÃO
Quando o TDP (se equipado) for acionado, poderá ser necessário executar cargas
elétricas menores e equipamentos, ou não executar nada.
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O grupo gerador está classificado com pressão barométrica, umidade e temperatura padrão
(referência ISO 3046). A pressão barométrica baixa (altitude alta) ou a temperatura ambiente
alta diminuirá a potência do motor.

TABELA 1. CARGAS TÍPICAS DE EQUIPAMENTOS

Equipamento Carga (watts)

Ar-condicionado 1400-2000

Carregador da Bateria Até 3000

Conversor de CC 300-700

Geladeira 600-1000

Forno de Micro-ondas 1000-1500

Fritadeira Elétrica ou Tipo Wok 1000-1500

Fogão Elétrico 350-1000

Aquecedor de Água Elétrico 1000-1500

Ferro Elétrico 500-1200

Secador de Cabelo 800-1500

Cafeteira 550-750

Televisão 200-600

Rádio 50-200

Furadeira Elétrica 250-750

Aspirador de Pó 200-500

Cobertor Elétrico 50-200

4.8 Operação sem Carga
Mantenha a operação sem carga o mínimo possível. Durante operação sem carga, as
temperaturas do cilindro caem a um ponto em que o combustível não queima completamente,
causando umedecimento do combustível e fumaça branca. É melhor o gerador ser executado
com carga de 1/4 a 3/4.

4.9 Acionamento de Manutenção do Grupo Gerador
Acione o grupo gerador pelo menos uma hora por mês se o uso não for frequente. O gerador
deve ser executado com carga de 1/4 a 3/4. Um único período de acionamento de manutenção
é melhor do que vários períodos mais curtos. O acionamento de manutenção do grupo gerador
retira a umidade, relubrifica o motor, utiliza o combustível antes que se torne velho e remove a
oxidação dos contatos elétricos. O resultado é melhor partida, maior vida útil do motor e mais
confiabilidade.

4.10 Reiniciando os Disjuntores da Linha
Se um disjuntor da linha do grupo gerador ou do painel de distribuição de potência desarmar,
poderá ter ocorrido um curto-circuito ou poderão ter sido conectadas muitas cargas.
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NOTIFICAÇÃO
O grupo gerador continuará a executar se o seu disjuntor desarmar.

Se um disjuntor desarmar:

1. Desconecte ou desligue o máximo de cargas elétricas e equipamentos possíveis.

2. Rearmar o disjuntor.

3. Se o disjuntor desarmar imediatamente, o equipamento (ou carga elétrica) poderá estar
em curto-circuito ou o disjuntor estar com defeito. Chame um eletricista qualificado.

NOTIFICAÇÃO
Poderá ser necessário pressionar o disjuntor para a posição OFF para reiniciá-lo e
ON para reconectar o circuito.

4. Se o disjuntor não desarmar imediatamente, reconecte as cargas uma a uma garantindo
que não há sobrecarga no grupo gerador e nem desarmamento do disjuntor. Se o disjuntor
desarmar imediatamente quando um equipamento for conectado, provavelmente esse
equipamento poderá estar em curto.

O equipamento elétrico deverá se utilizado e mantido de modo adequado e estar
apropriadamente aterrado para fazer com que os disjuntores da linha desarmem quando
ocorrer um curto-circuito.

Os equipamentos elétricos e ferramentas deverão ser utilizados e mantidos de acordo com as
instruções e precauções de segurança do fabricante. Eles devem estar adequadamente
aterrados para reduzir o risco de choque elétrico e incêndio.

ALERTA
Short circuits in electrical equipment can cause fire and electrical shock leading to
severe personal injury or death. Electrical equipment and its grounding must be
maintained properly to protect against short circuits.

4.11 Conectando-se à Energia de Terra
Quando as medidas forem tomadas para a conexão de energia de terra, a embarcação deve
ter um dispositivo aprovado para manter o grupo gerador e a energia de terra interconectados.

ALERTA
A interconexão do grupo gerador e da energia de terra pode resultar em eletrocussão
de trabalhadores da rede pública, danos ao equipamento e incêndio. Use um
dispositivo de comutação aprovado para evitar interconexões.

4.12 Cuidado do Motor Novo ou Reconstruído
Evite operação sem carga o máximo possível durante o amaciamento do motor. Substitua o
óleo e o filtro de óleo após as primeiras 50 horas de operação. Consulte Seção 5.4.1 na
página 44 para obter informações sobre recomendações de óleo.
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4.13 Baterias
O conjunto gerador exige uma bateria de 12 volts para alimentar seus circuitos de controle e de
partida. Uma partida confiável do conjunto gerador e a vida útil do motor de partida dependem
da manutenção e da capacidade adequadas do sistema de baterias. Consulte Capítulo 5 na
página 37 para obter informações sobre cuidados com as baterias e Capítulo 7 na página 77
para informações sobre requisitos de baterias.

4.14 Extintor de Incêndio
CAUTELA

Um bico do extintor de incêndio de tamanho inadequado poderá causar um
direcionamento incorreto do spray. Certifique-se de que o bico de ser extintor de
incêndio seja menor que o círculo inscrito na etiqueta de alerta do gabinete, a fim de
que possa passar através da porta. O extintor de incêndio deve ser do tipo gasoso.

O barco deve ter um extintor de incêndio facilmente disponível para apagar um incêndio no
grupo gerador. Ele deve ser aprovado para uso em combustível líquido e equipamento elétrico.

Um grupo gerador com gabinete tem uma porta para extintor de incêndio acessível pelo
disjuntor através do círculo na etiqueta de alerta localizada no lado de serviço do gabinete. O
extintor de incêndio deve ser do tipo gasoso.

No caso de incêndio:

1. Não abra o gabinete do grupo gerador.

2. Desligue os motores, geradores e ventoinhas.

3. Quebre o círculo na etiqueta com o bico e descarregue todo o conteúdo do extintor de
incêndio.
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4.14.1 Localização da Etiqueta da Porta do Extintor de Incêndio

FIGURA 12. LOCALIZAÇÃO DA ETIQUETA DA PORTA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
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Esta página foi deixada em branco intencionalmente.

36 A050G574 (Versão 1)



5 Manutenção

5.1 Manutenção Periódica
A manutenção periódica é essencial para se obter desempenho máximo e vida útil longa do
grupo gerador. Utilize a Programação de Manutenção Periódica abaixo como um guia para
manutenção periódica normal.

A manutenção, a substituição ou o reparo dos dispositivos de controle de emissão pode ser
realizado por qualquer oficina ou mecânico de reparo de motores. Entretanto, os trabalhos em
garantia precisam ser concluídos por um representante de serviço autorizado Cummins Onan.

Para ajudar a manter a manutenção regular do grupo gerador e fornecer uma base para as
reclamações de garantia, registre a manutenção realizada, consulte Capítulo 8 na página 87.

5.1.1 Programa de Manutenção Periódica
TABELA 2. PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

FREQUÊNCIA DE MANUTENÇÃO

Após ATodoas Todo Todo Todo Todo A cadas os AOPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO Prime s os s os s os s os cada 5mese cadairas dias/8 anos/ anos/ anos 2 anos/s/100 800 h50 h 200 h 350 h 500 h anos 2.000hHoras h

Inspeção Geral1 X

Verificar o Nível do Óleo do Motor X

Drenar a Água do Filtro de Combustível X

Verificar as Conexões da Bateria e a Bateria2 X

Verificar a Tensão da Correia em V3 X

Verificar o Quebra Sifão X

Trocar o Óleo e o Filtro, todos, exceto MDKDS, X XMDKDT e MDKDU5

Trocar o Óleo e o Filtro, somente X XMDKDS, MDKDT e MDKDU5

Trocar Filtro de Combustível X

Inspecionar o Ânodo de Zinco X

Substituir o Rotor da Bomba de Água Pura X

Ajustar a Folga de Válvulas do Motor4 X

Substituir o Arrefecedor, a Tampa de Pressão e o XTermostato

Inspecionar o Rolamento do Gerador4 X
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1 - Inclui inspeção do Nível de Óleo, Nível do Arrefecedor, Sistema de Combustível, Sistema de Escape, Baterias e
Conexões de Bateria.
2- Consulte as recomendações do fabricante da bateria.
3 - Verifique se há desgaste, trinca ou danos.
4 - Deve ser realizado por um mecânico qualificado (Revendedor autorizado Cummins Onan).
5 - Realize com o dobro de frequência quando utilizar combustível com alto teor de enxofre. Consulte as
Recomendações de Óleo do Motor no capítulo Manutenção.

5.2 Inspeção Geral
Inspecione os seguintes itens antes da primeira partida do dia e após cada oito horas de
operação.

• Conexões da Bateria

• Nível de Óleo

• Sistema de Combustível

• Nível do Arrefecedor

• Sistema de Água Pura

• Sistema de Escape

• Sistema Mecânico

Analise a figura que se segue para obter assistência sobre a localização de vários pontos de
serviço.
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5.2.1 Localização dos Pontos de Serviço

Nº Descrição Nº Descrição

1 Vareta de Óleo 4 Filtro de Combustível e Separador de Água

2 Abastecimento de Óleo 5 Mangueira de Drenagem de Óleo

3 Filtro de Óleo

FIGURA 13. PONTOS DE SERVIÇO DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL - MDKDP, MDKDR E MDKDV
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Nº Descrição Nº Descrição

1 Filtro de Combustível 4 Mangueira de Drenagem de Óleo

2 Vareta de Óleo 5 Filtro de Óleo

3 Abastecimento de Óleo

FIGURA 14. PONTOS DE SERVIÇO DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL - MDKDS, MDKDT E MDKDU

5.2.2 Conexões da Bateria
ALERTA

Chamas, centelhas ou arcos voltaicos em terminais da bateria, interruptores de luz ou
outros equipamentos podem incendiar o gás da bateria e causar lesões pessoais
graves. Ventile a área da bateria antes de trabalhar na bateria ou próximo dela, use
óculos de proteção e não fume. Acenda ou apague a luz de trabalho longe da bateria.
Antes de executar procedimentos de manutenção ou de reparo em uma bateria, pare o
grupo gerador e desconecte o carregador da bateria antes de desconectar os cabos da
bateria. Usando uma chave isolada, desconecte primeiro o cabo negativo (–) e
reconecte-o por último.

Verifique os terminais da bateria para obter conexões limpas e apertadas. Conexões frouxas ou
corroídas têm maior resistência elétrica, o que dificulta a partida.
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5.2.3 Nível de Óleo
ALERTA

Os componentes do motor (drenos, filtros, mangueiras, etc) pode ser quente e causar
queimaduras graves, lacerações da pele, e respingo líquido. Use equipamento de
proteção individual quando se trabalha com ou em torno de materiais perigosos.
Exemplos de equipamentos de proteção individual incluem (mas não estão limitados a)
óculos de segurança, luvas de proteção, capacetes, botas de biqueira de aço, e
vestuário de protecção.

ALERTA
A pressão do cárter pode expulsar óleo quente do motor pelo bocal de abastecimento e
causar queimaduras graves. Desligue sempre o grupo gerador antes de remover a
tampa do bocal de abastecimento de óleo.

ALERTA
Órgãos estaduais e federais determinaram que o contato com o óleo do motor usado
pode causar câncer ou toxicidade reprodutiva. Evite contato com a pele ea respiração
dos vapores. Use luvas de borracha e lavar a pele exposta.

CAUTELA
Muito pouco óleo pode causar sérios danos ao motor. Excesso de óleo pode causar
alto consumo de óleo. Mantenha o nível do óleo entre as esferas de altos e baixos na
vareta.

1. Desligue o grupo gerador.

2. Puxe o plugue de abastecimento de óleo e retire a vareta do gargalo de abastecimento de
óleo. Pode ser difícil puxar o plugue diretamente, incline o plugue no soquete enquanto
tenta puxá-lo.

3. Limpe a vareta e rosqueie-o novamente no gargalo de abastecimento. Ajuste o plugue que
se encaixa no soquete.

4. Remova o plugue e a vareta novamente e verifique o nível de óleo na vareta. Recoloque e
ajuste o plugue de abastecimento de óleo.

5. Adicione ou drene o óleo conforme necessário se o nível de óleo não estiver dentro das
marcas das esferas (marca FULL ou ADD). Consulte Seção 5.4 na página 44 para obter
recomendações sobre óleo.

NOTIFICAÇÃO
Não é necessário adicionar óleo entre as trocas a menos que o nível de óleo tenha
caído para mais de 1/3 do caminho entre as esferas alta e baixa. Um quarto de
galão (0, 9 litro) pode ser adicionado se o nível de óleo estiver na esfera mais
baixa.
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FIGURA 15. MARCAS ADD/FULL DA VARETA DE NÍVEL DE ÓLEO

5.2.4 Vazamentos do Sistema de Combustível
ALERTA

Fugas de combustível pode provocar incêndio. Reparar vazamentos imediatamente.
Não corra o grupo gerador se causa de vazamento de combustível.

1. Verifique se há vazamentos nas conexões da mangueira, do tubo e da tubulação nos
sistemas de abastecimento e retorno de combustível enquanto o grupo gerador está em
funcionamento e parado.

2. Verifique se há cortes, rachaduras, abrasões nas mangueiras flexíveis de combustível e
braçadeiras da mangueira frouxas.

3. Verifique se as linhas de combustível não estão esfregando contra outras peças.

4. Substitua partes danificadas ou gastas da linha de combustível antes que ocorram
vazamentos. Substitua a mangueira por uma mangueira de combustível TIPO USCG A1
ou ISO 7840-A1 de sistema de injeção de combustível de alta pressão.

5. Lubrifique o sistema de combustível se o grupo gerador esgotar o combustível.

5.2.5 Nível do Arrefecedor
O tanque de recuperação é projetado para manter o nível do arrefecedor, não para preencher o
sistema. Mantenha o nível de arrefecedor no tanque de recuperação entre COLD e HOT.
Consulte Seção 5.6.6 na página 53 para obter especificações de arrefecedor. Além disso,
consulte Seção 5.6.8 na página 54 para obter instruções detalhadas sobre como reabastecer o
sistema de arrefecimento.

1. Verifique o nível de arrefecedor no tanque de recuperação e, se necessário, reabasteça o
tanque de recuperação até o nível COLD quando o motor estiver frio ou até HOT quando
na temperatura normal de operação. Use a mistura de anticongelante recomendada.

2. Se o tanque estiver vazio, verifique e repare qualquer vazamento de arrefecedor e
reabasteça o sistema pelo gargalo de abastecimento no motor. Use a mistura de
anticongelante recomendada.

5.2.6 Sistema de Água Pura
1. Limpe o filtro de água do mar, se necessário.

2. Certifique-se de que a válvula de fundo esteja aberta para operação do grupo gerador.
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3. Quando houver um separador de água/exaustão, abra a válvula de fundo para a
mangueira de drenagem de água.

4. Verifique se há mangueiras que vazem ou estejam danificadas. Faça com quue um técnico
qualificado substitua todas as mangueiras que vazem ou estejam danificadas.

5.2.7 Sistema de Escape
ALERTA

Dos gases de escape é mortal. Não opere o gerador até que todos os vazamentos de
escape foram reparadas.

1. Verifique se todos os monitores de CO estão funcionando adequadamente.

2. Inspecione o sistema de escape para verificar se há vazamentos e braçadeiras de
mangueira frouxas em:

• coletor de escape

• joelho de escape

• silencioso

• separador de água

• conexões do casco

3. Substitua todas as partes danificadas da mangueira de escape.

5.2.8 Sistema Mecânico
1. Monitore o status do grupo gerador utilizando o mostrador digital.

2. Verifique visualmente se há danos no grupo gerador.

3. Para geradores com blindagem de som, instale portas de serviço antes de executar o
grupo gerador e, então ouça se há ruídos raros quando o grupo gerador estiver
funcionando.

4. Verifique os parafusos de montagem do grupo gerador.

5. Verifique se as aberturas de entrada e saída de ar do grupo gerador não estão entupidos
com detritos ou bloqueados.

6. Mantenha limpos o grupo gerador e seu compartimento.

5.3 Manutenção da bateria
ALERTA

Chamas, centelhas ou arcos voltaicos em terminais da bateria, interruptores de luz ou
outros equipamentos podem incendiar o gás da bateria e causar lesões pessoais
graves. Ventile a área da bateria antes de trabalhar na bateria ou próximo dela, use
óculos de proteção e não fume. Acenda ou apague a luz de trabalho longe da bateria.
Antes de executar procedimentos de manutenção ou de reparo em uma bateria, pare o
grupo gerador e desconecte o carregador da bateria antes de desconectar os cabos da
bateria. Usando uma chave isolada, desconecte primeiro o cabo negativo (–) e
reconecte-o por último.
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Consulte Seção 5.1 na página 37 para ver a programação de manutenção da bateria e siga as
instruções do fabricante da bateria. Faça a manutenção do sistema de carregamento da bateria
se a voltagem do sistema CC for consistentemente baixa ou alta.

Verifique os terminais da bateria para obter conexões limpas e apertadas. Conexões frouxas ou
corroídas têm maior resistência elétrica, o que dificulta a partida.

1. Mantenha a caixa e os terminais da bateria limpos e secos.

2. Mantenha os terminais da bateria apertados.

3. Remova os cabos da bateria com um extrator de terminais de bateria.

4. Verifique qual é o terminal positivo (+) e qual é o negativo (–) antes de conectar a bateria,
removendo sempre o cabo negativo (–) em primeiro lugar e reconectando-o por último
para reduzir a formação de arco.

5.4 Mantendo o Sistema de Lubrificação
Evite que poeira, água e outros contaminantes entrem no sistema de lubrificação e corroa ou
entupa os componentes de lubrificação.

5.4.1 Óleos Recomendados
CAUTELA

Usando normalmente especificados CH-4 ou óleos equivalentes não vai permitir que
um motor novo ou reconstruídas para quebrar-in corretamente.

• Utilize óleo para motor CH-4 de Categoria de Serviço da API (American Petroleum
Institute) ou melhor após as primeiras 100 horas de amaciamento do motor.

• Consulte o grau de viscosidade da SAE (Sociedade de Engenheiros Automobilísticos).
Escolha o grau de viscosidade apropriado para a temperatura ambiente esperada até a
próxima troca de óleo programada. Consulte a figura abaixo.

• Óleos multigrau, como SAE 15W-40, são recomendados para uso durante todo o ano.

5.4.1.1 Viscosidade do Óleo vs. Temperatura Ambiente

FIGURA 16. VISCOSIDADE DO ÓLEO VS. TEMPERATURA AMBIENTE
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5.4.2 Trocando o Óleo e o Filtro do Motor
ALERTA

A partida acidental ou remota do grupo gerador pode provocar acidentes pessoais
graves ou morte. Para impedir partidas acidentais, antes de remover um painel ou porta
de acesso, ou antes de trabalhar no grupo gerador, desconecte o cabo negativo (-) da
bateria usando uma chave isolada.

ALERTA
Os componentes do motor (drenos, filtros, mangueiras, etc) pode ser quente e causar
queimaduras graves, lacerações da pele, e respingo líquido. Use equipamento de
proteção individual quando se trabalha com ou em torno de materiais perigosos.
Exemplos de equipamentos de proteção individual incluem (mas não estão limitados a)
óculos de segurança, luvas de proteção, capacetes, botas de biqueira de aço, e
vestuário de protecção.

ALERTA
Órgãos estaduais e federais determinaram que o contato com o óleo do motor usado
pode causar câncer ou toxicidade reprodutiva. Evite contato com a pele ea respiração
dos vapores. Use luvas de borracha e lavar a pele exposta.

Consulte Capítulo 5 na página 37 para obter a programação de troca de óleo do motor.

1. Faça o grupo gerador funcionar com carga até atingir a temperatura de operação, pare e
desconecte o cabo negativo (–) da bateria.

2. Para grupos geradores com blindagem de ruído, remova a porta de serviço.

3. Remova o plugue de abastecimento de óleo e abra a válvula de drenagem. A válvula de
drenagem tem uma saída NPT de 3/8 para conexão de uma mangueira para facilitar a
drenagem de óleo.

ALERTA
A pressão do cárter pode expulsar óleo quente do motor pelo bocal de
abastecimento e causar queimaduras graves. Desligue sempre o grupo gerador
antes de remover a tampa do bocal de abastecimento de óleo.

NOTIFICAÇÃO
Se um sistema de bomba para saída de óleo tiver sido instalado, siga as instruções
fornecidas com a bomba.

NOTIFICAÇÃO
Descarte o óleo de acordo com os requisitos locais.

4. Drene o óleo usado para um recipiente adequado.

5. Feche a válvula de drenagem de óleo

6. Remova o filtro de óleo antigo ou filtros utilizando uma chave para filtro adequada
(disponível na Cummins Onan) e descarte-os adequadamente.

7. Remova a junta antiga se esta não se soltar com o filtro. Limpe as superfície de vedação.
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8. Aplique uma camada de óleo à junta do filtro novo e abasteça parcialmente o filtro com
óleo para que chegue às peças do motor logo na partida.

9. Rosqueie o filtro manualmente até que a junta toque a base de montagem e aperte com
3/4 de volta.

10. Abasteça novamente o motor com o tipo e a quantidade de óleo do motor adequados.
Consulte a seção anterior para saber sobre as recomendações e Capítulo 7 na página 77
capacidade do óleo.

CAUTELA
Muito pouco óleo pode causar sérios danos ao motor. Excesso de óleo pode
causar alto consumo de óleo. Mantenha o nível do óleo entre as esferas de altos e
baixos na vareta.

NOTIFICAÇÃO
Não abasteça o óleo através da porta de verificação de óleo (onde está localizado a
vareta), pois o óleo retornará do tubo.

11. Verifique o nível de óleo e adicione ou drene óleo conforme necessário.

12. Reinstale as portas de serviço nos grupos geradores que têm uma blindagem de ruído.

13. Reconecte o cabo negativo à bateria.

14. Execute o grupo gerador por alguns minutos, desligue-o e verifique novamente o nível de
óleo e se há vazamentos.

15. Descarte o óleo e o filtro de óleo usados de acordo com os regulamentos ambientais
locais.

5.5 Manutenção do Sistema de Combustível
Evite que poeira, água e outros contaminantes entrem no sistema de combustível e corroam ou
entupam os componentes do sistema de combustível.

5.5.1 Recomendações de Combustível
ALERTA

O diesel é altamente combustível, podendo causar lesões pessoais graves ou morte.
Não fume próximo a tanques de combustível ou a equipamentos movidos a
combustível ou em áreas que tenham ventilação em comum com tais equipamentos.
Mantenha chamas, centelhas, chamas piloto, arcos elétricos e interruptores, bem como
todas as outras fontes de ignição, bem afastadas. Mantenha um extintor de incêndio
multiclasse sempre à mão.
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É necessário combustível diesel Grau 2-D de alta qualidade para o bom desempenho e vida útil
longa do motor. Use combustível diesel Grau 1-D quando a temperatura ambiente for abaixo de
5 °C. Quando o combustível for exposto a uma temperatura ambiente baixa, utilize combustível
que tenha um ponto de turvação (temperatura na qual cristais de ceras começam a se formar)
de pelo menos 6 graus Celsius (10 Fahrenheit) abaixo da temperatura do combustível mais
baixa esperada.

• Os combustíveis diesel especificados pela EN 590 ou ASTM D975 são recomendados.

• O número de Cetano não deve ser menor do que 45 e o conteúdo de enxofre não menos
do que 0,5% pelo peso.

• As especificações sobre o tipo e o conteúdo de enxofre (ppm, % peso) do combustível
diesel utilizado devem atender a todos os regulamentos de emissões aplicáveis onde o
grupo gerador será operado.

• O combustível diesel deve atender à norma padrão ASTM D975 de lubricidade e passar
um nível de carga mínimo de 3100 gramas quando conforme a norma ASTM D6078 ou
um diâmetro máximo da marca de desgaste de 0,45 mm conforme a norma ASTM D6079
ou a norma ISO 12156-1.

• O combustível biodiesel B5 que atende às especificações e à qualidade do setor é
adequado para uso com este grupo gerador.

5.5.2 Drenando o Filtro de Combustível
O grupo gerador pode ter um filtro de separador de água do combustível. Verifique os outros
pré-filtros que também podem precisar de drenagem ou substituição. Drene a água e o
sedimento com mais frequência do que o programado se a qualidade do combustível for baixa,
a condensação não puder ser evitada ou quando o aviso de ÁGUA NO COMBUSTÍVEL for
exibido.

Tenha toalhas e recipientes prontos para limpar, coletar e descartar adequadamente o
combustível que derramou ou respingou.

1. Usando uma chave isolada, desconecte o cabo negativo (-) da bateria para impedir a
partida do motor.

2. Abra a porta de acesso frontal.

3. Remova o plugue de drenagem da parte inferior do filtro para drenar água e sedimento
para um recipiente adequado, cerca de 120 ml (1/2 copo).

4. Reinstale o plugue de drenagem.

5. Substitua a porta de acesso frontal.

6. Conecte o cabo negativo (-) à bateria.

7. Os líquidos drenados devem ser descartados de acordo com os regulamentos ambientais
locais.

5.5.3 Substituindo o Filtro de Combustível
ALERTA

A partida acidental ou remota do grupo gerador pode provocar acidentes pessoais
graves ou morte. Para impedir partidas acidentais, antes de remover um painel ou porta
de acesso, ou antes de trabalhar no grupo gerador, desconecte o cabo negativo (-) da
bateria usando uma chave isolada.
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ALERTA
Os componentes do motor (drenos, filtros, mangueiras, etc) pode ser quente e causar
queimaduras graves, lacerações da pele, e respingo líquido. Use equipamento de
proteção individual quando se trabalha com ou em torno de materiais perigosos.
Exemplos de equipamentos de proteção individual incluem (mas não estão limitados a)
óculos de segurança, luvas de proteção, capacetes, botas de biqueira de aço, e
vestuário de protecção.

ALERTA
O diesel é altamente combustível, podendo causar lesões pessoais graves ou morte.
Não fume próximo a tanques de combustível ou a equipamentos movidos a
combustível ou em áreas que tenham ventilação em comum com tais equipamentos.
Mantenha chamas, centelhas, chamas piloto, arcos elétricos e interruptores, bem como
todas as outras fontes de ignição, bem afastadas. Mantenha um extintor de incêndio
multiclasse sempre à mão.

Consulte Seção 5.1 na página 37 para a substituição programada do filtro de combustível.
Substitua os filtros de combustível se o motor não tiver potência. O grupo gerador pode ter um
filtro de combustível primário e um secundário. O filtro primário tem um separador de água e
um sensor. Verifique os pré-filtros que também podem precisar de substituição.

1. Usando uma chave isolada, desconecte o cabo negativo (-) da bateria para impedir a
partida do motor.

2. Abra a porta de acesso frontal (se aplicável).

3. Feche todas as válvulas de abastecimento e retorno de combustível.

4. Gire para retirar o filtro antigo com uma chave de filtro.

5. O filtro antigo deve ser descartado de acordo com os regulamentos ambientais locais.

6. Limpe a superfície de contato na base do filtro, lubrifique a junta nova do filtro e aperte
manualmente o filtro novo.

7. Abra todas as válvulas de abastecimento e retorno de combustível.

8. Feche a porta de acesso frontal, se aplicável.

9. Lubrifique o motor por pelo menos 30 segundos para abastecer o filtro novo. Verifique se
há vazamentos quando o grupo gerador estiver em funcionamento por alguns minutos.

10. Aperte novamente o filtro com as mãos, se necessário.

11. Conecte o cabo negativo (–) à bateria.

5.5.4 Lubrificando o Sistema de Combustível
ALERTA

O diesel é altamente combustível, podendo causar lesões pessoais graves ou morte.
Não fume próximo a tanques de combustível ou a equipamentos movidos a
combustível ou em áreas que tenham ventilação em comum com tais equipamentos.
Mantenha chamas, centelhas, chamas piloto, arcos elétricos e interruptores, bem como
todas as outras fontes de ignição, bem afastadas. Mantenha um extintor de incêndio
multiclasse sempre à mão.
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ALERTA
Os componentes do motor (drenos, filtros, mangueiras, etc) pode ser quente e causar
queimaduras graves, lacerações da pele, e respingo líquido. Use equipamento de
proteção individual quando se trabalha com ou em torno de materiais perigosos.
Exemplos de equipamentos de proteção individual incluem (mas não estão limitados a)
óculos de segurança, luvas de proteção, capacetes, botas de biqueira de aço, e
vestuário de protecção.

O sistema de combustível deve ser lubrificado após a substituição dos filtros de combustível ou
após o grupo gerador esgotar o combustível.

Pressione e mantenha pressionado STOP (lubrificar) na chave de controle ou pressione e
mantenha pressionado STOP (lubrificar) no mostrador digital por pelo menos 30 segundos. A
lâmpada de status do Gerador piscará durante a lubrificação e o status no mostrador digital
mudará de Stopped para Priming.

5.6 Manutenção do Sistema de Arrefecimento
O motor é arrefecido por um sistema líquido fechado e pressurizado. O arrefecedor é
bombeado por passagens no bloco do motor, nos cabeçotes e no coletor de exaustão. O
coletor de exaustão também serve como reservatório de arrefecedor do motor.

Água pura (água de flotação) é bombeada por tubos no trocador de calor para resfriar o
arrefecedor do motor. A água pura, então, passa por uma mangueira no misturador de água do
exaustor, onde resfria os gases da exaustão e é expelida.
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5.6.1 Sistema de Arrefecimento

N° Descrição N° Descrição

Água Pura para Bomba na Conexão de Anteparo no1 9 Sensor de Temperatura do Líquido ArrefecedorLado Direito ou Esquerdo

2 Bomba de Água Pura 10 Alojamento do Termostato do Arrefecedor

Mangueira de Água Pura para Misturador de Água Localização, Sensor do Líquido Arrefecedor Baixo
3 do Exaustor - Quando solicitado, substitua por 11 Opcional

quebra sifão e mangueiras de conexão

Trocador de Calor com Ânodo de Zinco e Tampas Reservatório de Arrefecedor com Tampa de Pressão
de Limpeza (ambas as extremidades) e Gargalo de Abastecimento do Arrefecedor - O

4 12 Gargalo de Abastecimento Tem Espiga de
Mangueira para Conectar o Tanque de Recuperação
de Arrefecedor

Tampa de Limpeza de Água Pura (Ambas as
Localização, Válvula de Drenagem do Bloco extremidades - Certifique-se de Reconectar a5 13(Arrefecedor) Pulseira de Aterramento nesta Extremidade com o

Parafuso da Tampa)

Plugues de Água Pura da Válvula de Drenagem do Água Pura e de Escape Fora da Conexão de6 14Arrefecedor (Em Baixo) Anteparo no Lado Direito ou Esquerdo

Misturador de Água do Exaustor com Interruptor de7 Fluxo do Líquido Arrefecedor 15 Exaustor a Alta Temperatura

8 Polia da Bomba de Arrefecimento

FIGURA 17. MDKDP, MDKDR E MDKDV
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5.6.2 Sistema de Arrefecimento

N° Descrição N° Descrição

Mangueira, Termostato para Reservatório de1 8 Interruptor de Fluxo de Água PuraArrefecedor

Correias de Montagem do Trocador de Calor (2)2 Fluxo do Líquido Arrefecedor 9 Aperte com torque de 11 Nm (8 ft-lb)

Mangueira, Trocador de Calor para Bomba do3 10 Válvula de Drenagem do ArrefecedorArrefecedor

Mangueira, Reservatório de Arrefecedor para4 11 Plugue de Drenagem de Água PuraTrocador de Calor

Mangueira, Água Pura para Misturador de Água do
Exaustor - Substitua a mangueira por quebra sifão e Trocador de Calor com Tampas de Limpeza (ambas5 as mangueiras de conexão quando solicitado - Para 12 as extremidades)escape seco substitua pela mangueira para conexão
do casco.

6 Fluxo de Água Pura 13 Bomba de Água Pura
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Mangueira, Bomba de Água Pura para Trocador de7 Ânodo de Zinco 14 Calor

FIGURA 18. MDKDS, MDKDT E MDKDU

5.6.3 Tampa de Pressão
ALERTA

Refrigerante quente está sob pressão e pode pulverizar, causando queimaduras graves
ao soltar a tampa de pressão ou abrir o dreno do líquido refrigerante. Deixe o motor
esfriar antes de soltar a tampa de pressão. Use óculos de segurança.

Substitua a tampa de pressão a cada dois anos (as vedações se deterioram e vazam). A
pressão adequada do sistema de arrefecimento (7 psi) é essencial para o arrefecimento ideal
do motor e redução da perda de arrefecedor.

5.6.4 Mangueiras de Arrefecimento
Verifique e substitua mangueiras que vazem ou estejam danificadas.

Certifique-se de que as duas mangueiras do tanque de recuperação passem pelos dois orifícios
no lado direito do gabinete do grupo gerador (caso se aplique), que a mangueira de
recuperação do arrefecedor esteja conectada ao gargalo de abastecimento no motor e que a
mangueira de escoamento termine na bandeja de gotejamento, onde não respingará
arrefecedor em componentes elétricos.

5.6.5 Quebra Sifão
ALERTA

Ignorando uma pausa sifão ou não mantê-lo pode levar a inundação do motor e danos
no motor, que não é coberto pela garantia.

Um quebra sifão será instalado quando o misturador de água do exaustor estiver a menos de 6
polegadas acima da linha de água. Substitua o quebra sifão se estiver recoberto por depósitos,
o que indica vazamento. Se for do tipo escape-respiro, verifique se a mangueira de respiro está
conectada a uma conexão através do casco. Verifique se o fluxo de água está normal sempre
que o motor estiver em funcionamento. Consulte o Manual de Instalação para obter mais
informações relacionadas ao quebra sifão.

52 A050G574 (Versão 1)



3-2014 5. Manutenção

Nº Descrição N.º Descrição

1 Mangueira 4 Mangueira de Braçadeira

2 Verificação da Válvula 5 Mangueira do Conector

3 Tampa de Tubo 6 VAC com Marca Lateral (Preta)

FIGURA 19. QUEBRA SIFÃO

5.6.6 Recomendações para Arrefecedor
Use um arrefecedor de etileno glicol de alta qualidade e completo com inibidores de oxidação e
estabilizadores de arrefecedor que sigam a norma ASTM D6210 para arrefecedores de motores
de alta performance totalmente baseados em glicol. Isso oferecerá proteção contra corrosão,
controle de espuma, proteção contra cavitação e controle de depósitos.

Exceto quando proibido por regulamentos de transporte, o grupo gerador é fornecido com a
mistura recomendada 50/50 de água e etileno glicol que fornece proteção até -37 °C. Em
climas mais quentes e ambientes de água do mar, uma mistura 60/40 de água/etileno glicol é a
recomendada.

Use água potável com baixos níveis de minerais e elementos químicos corrosivos para a
mistura de arrefecedor. Água destilada é a melhor.

Consulte Capítulo 7 na página 77 para obter informações sobre a capacidade de arrefecedor.
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ALERTA
O etileno glicol anticongelante é considerado tóxico. Descarte-a de acordo com os
regulamentos locais para substâncias perigosas.

5.6.7 Completando a Perda Normal de Líquido Arrefecedor
Verifique o nível de arrefecedor no tanque de recuperação antes de dar a primeira partida do
dia e, se necessário, reabasteça o tanque até o nível COLD quando o motor estiver frio ou até
HOT quando estiver em funcionamento. O tanque de recuperação é projetado para manter o
nível do arrefecedor, não para preencher o sistema. Se o tanque estiver vazio, verifique e
repare qualquer vazamento de arrefecedor e reabasteça o sistema pelo gargalo de
abastecimento no motor.

Certifique-se de que as duas mangueiras do tanque de recuperação passem pelos dois orifícios
na extremidade direita do gabinete do grupo gerador, que a mangueira de recuperação do
arrefecedor esteja conectada ao gargalo de abastecimento no motor e que a mangueira de
escoamento termine na bandeja de gotejamento, onde não respingará arrefecedor em
componentes elétricos.

5.6.8 Reabastecimento do Sistema de Arrefecimento
CAUTELA

Preenchendo um motor quente com água fria pode causar rachaduras no tubo, cabeça
e bloco. Siga as instruções do fabricante para a limpeza e lavagem.

Consulte Seção 5.6.6 na página 53 para obter especificações de arrefecedor. Consulte
Capítulo 7 na página 77 para obter informações sobre a capacidade de arrefecedor.

1. Feche as válvulas de drenagem do trocador de calor e do bloco (ou verifique se estão
fechadas), reconecte a mangueira de entrada da bomba (ou verifique se está fechada) e
abasteça o sistema através do gargalo de abastecimento do motor. O sistema será
abastecido tão rapidamente quanto o escape de ar. Abasteça até a parte inferior do
gargalo de abastecimento.

2. Dê a partida e faça o motor funcionar por alguns minutos para expelir as bolsas de ar e,
em seguida, desligue.

3. Verifique o nível do arrefecedor, adicione o quanto for necessário e fixe a tampa de
pressão.

4. Reabasteça o tanque de recuperação até a marca COLD (FRIO).

5. Em grupos com gabinete, fixe as portas de acesso frontal e superior e use uma chave
isolada para reconectar os cabos das baterias, o negativo [-] por último, quando terminar.

CAUTELA
Baixo nível de refrigerante pode causar sérios danos ao motor. Verifique se o sistema
está cheio.
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5.6.9 Drenagem e Limpeza do Sistema de Arrefecimento
ALERTA

Refrigerante quente está sob pressão e pode pulverizar, causando queimaduras graves
ao soltar a tampa de pressão ou abrir o dreno do líquido refrigerante. Deixe o motor
esfriar antes de soltar a tampa de pressão. Use óculos de segurança.

ALERTA
Os componentes do motor (drenos, filtros, mangueiras, etc) pode ser quente e causar
queimaduras graves, lacerações da pele, e respingo líquido. Use equipamento de
proteção individual quando se trabalha com ou em torno de materiais perigosos.
Exemplos de equipamentos de proteção individual incluem (mas não estão limitados a)
óculos de segurança, luvas de proteção, capacetes, botas de biqueira de aço, e
vestuário de protecção.

1. Tenha toalhas e recipientes prontos para limpar, coletar e descartar adequadamente o
arrefecedor.

2. Use uma chave isolada para desconectar o cabo negativo (–) da bateria para impedir a
partida do motor, deixe o motor esfriar, remova a porta de acesso frontal, a parte superior
do gabinete e a tampa de pressão do arrefecedor.

3. Remova a tampa de pressão.

4. Remova o plugue de drenagem do trocador de calor. Solte e drene as mangueiras
inferiores. Abra a válvula de drenagem do bloco. Drene o arrefecedor em recipientes
adequados para descarte de acordo com os regulamentos locais para substâncias
perigosas.

5. Drene ou descarregue um arrefecedor de quilha de acordo com as instruções do
fabricante.

6. Use materiais de limpeza de radiadores para limpar e descarregar o sistema de
arrefecimento antes de reabastecê-lo com arrefecedor novo. Siga as instruções do
fabricante do limpador.

CAUTELA
Preenchendo um motor quente com água fria pode causar rachaduras no tubo,
cabeça e bloco. Siga as instruções do fabricante para a limpeza e lavagem.

5.6.10 Trocador de Calor
ALERTA

A partida acidental ou remota do grupo gerador pode provocar acidentes pessoais
graves ou morte. Para impedir partidas acidentais, antes de remover um painel ou porta
de acesso, ou antes de trabalhar no grupo gerador, desconecte o cabo negativo (-) da
bateria usando uma chave isolada.
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ALERTA
Os componentes do motor (drenos, filtros, mangueiras, etc) pode ser quente e causar
queimaduras graves, lacerações da pele, e respingo líquido. Use equipamento de
proteção individual quando se trabalha com ou em torno de materiais perigosos.
Exemplos de equipamentos de proteção individual incluem (mas não estão limitados a)
óculos de segurança, luvas de proteção, capacetes, botas de biqueira de aço, e
vestuário de protecção.

ALERTA
O etileno glicol é considerado tóxico. Não usá-lo para proteger as passagens de água
bruta no trocador de calor de congelamento. Ele será expelido para o meio ambiente
quando o conjunto gerador é iniciado.

Consulte Seção 5.1 na página 37 para saber mais sobre a manutenção agendada. Limpe os
tubos de água pura se o motor ficar se desligando (código nº 1) ou se o medidor do motor ou o
mostrador digital indicarem temperaturas de motor anormalmente altas. Drene o trocador de
calor se houver perigo de congelamento quando o grupo gerador não estiver em operação ou
for armazenado. A água congelada pode danificar os tubos de água do trocador de calor. O
arrefecedor do motor é protegido contra congelamento; a água, não.

5.6.10.1 Trocador de Calor

Nº Descrição Nº Descrição

1 Ânodo de Zinco 3 Plugue de Drenagem de Água Pura

2 Válvula de Drenagem do Arrefecedor 4 Tampa de Limpeza (ambas as extremidades)

FIGURA 20. TROCADOR DE CALOR
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5.6.10.2 Removendo e Instalando o Trocador de Calor
Remoção

1. Desconecte as quatro mangueiras. (Para retirar o joelho da mangueira do arrefecedor da
conexão do trocador de calor, será necessário afrouxar as braçadeiras de mangueira nas
duas extremidades)

2. Remova o parafuso e as correias de montagem.

3. Remova o trocador de calor.

Instalação

1. Reconecte as mangueiras.

2. Coloque o trocador de calor no suporte de montagem.

3. Instale a correia de montagem e fixe o parafuso.

5.6.10.3 Drenando e Limpando o Trocador de Calor
1. Desconecte o cabo negativo (-) da bateria para impedir a partida do motor, deixe o motor

esfriar e feche a válvula de fundo.

2. Remova a porta de acesso frontal, a proteção da correia, o topo do gabinete e o painel
final, se houver.

3. Tenha toalhas e recipientes prontos para impedir que respingue água pura nos
componentes elétricos abaixo do trocador de calor.

4. Remova o plugue de drenagem ou a tampa de limpeza.

5. Limpe e descarregue os tubos. O plugue de drenagem deve ser removido para retirar toda
a água dos tubos. Não use hastes de metal para limpar os tubos. Os tubos são feitos de
uma liga de cobre relativamente mole e que pode ser danificada facilmente.

NOTIFICAÇÃO
Faça com que o trocador de calor seja limpo em uma oficina de radiadores se
houver depósitos duros nos tubos.

6. Aplique selante de rosca no plugue de drenagem e uma nova junta de tampa de limpeza
se a antiga estiver gasta ou danificada.

7. Remonte todas as partes que foram desmontadas para o acesso.

5.6.11 Ânodo de Zinco
Substitua o ânodo de zinco como recomendado em Capítulo 5 na página 37. Aplique selante
de rosca no plugue de zinco e substitua as juntas de tampa de limpeza se as antigas estiverem
gastas ou danificadas. Consulte Seção 5.6.10 na página 55 para saber a localização do ânodo
de zinco.
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5.6.12 Substituindo o Termostato
ALERTA

A partida acidental ou remota do grupo gerador pode provocar acidentes pessoais
graves ou morte. Para impedir partidas acidentais, antes de remover um painel ou porta
de acesso, ou antes de trabalhar no grupo gerador, desconecte o cabo negativo (-) da
bateria usando uma chave isolada.

ALERTA
Refrigerante quente está sob pressão e pode pulverizar, causando queimaduras graves
ao soltar a tampa de pressão ou abrir o dreno do líquido refrigerante. Deixe o motor
esfriar antes de soltar a tampa de pressão. Use óculos de segurança.

Consulte a seção Seção 5.1 na página 37 para a substituição programada.

1. Use uma chave isolada para desconectar o cabo negativo da bateria para impedir a
partida do motor. Deixe o motor esfriar e remova a porta de acesso frontal.

2. Remova a tampa de pressão.

3. Drene o sistema de arrefecimento seguindo o procedimento da seção anterior - Drenando
e Limpando o Sistema de Arrefecimento.

4. Remova os dois parafusos do alojamento do termostato e retire o alojamento, o termostato
e a junta. Não é necessário retirar a mangueira.

5. Limpe a área da junta e instale o termostato novo e a junta. Aplique o vedador líquido
Three Bond 1215 ou equivalente na parte superior da junta.

6. Reabasteça qualquer líquido arrefecedor perdido (consulte a seção anterior -
Reabastecendo o Sistema de Arrefecimento), fixe a tampa de pressão e a porta de acesso
e reconecte o cabo negativo da bateria.

FIGURA 21. TERMOSTATO E ALOJAMENTO TÍPICOS
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5.6.13 Substituindo o Rotor da Bomba de Água Pura
ALERTA

A partida acidental ou remota do grupo gerador pode provocar acidentes pessoais
graves ou morte. Para impedir partidas acidentais, antes de remover um painel ou porta
de acesso, ou antes de trabalhar no grupo gerador, desconecte o cabo negativo (-) da
bateria usando uma chave isolada.

ALERTA
Os componentes do motor (drenos, filtros, mangueiras, etc) pode ser quente e causar
queimaduras graves, lacerações da pele, e respingo líquido. Use equipamento de
proteção individual quando se trabalha com ou em torno de materiais perigosos.
Exemplos de equipamentos de proteção individual incluem (mas não estão limitados a)
óculos de segurança, luvas de proteção, capacetes, botas de biqueira de aço, e
vestuário de protecção.

Consulte Seção 5.1 na página 37 para a substituição programada. Evite respingar água pura
nos componentes elétricos abaixo da bomba. Tenha toalhas e recipientes prontos em caso de
derramamento de água.

1. Feche a válvula de fundo.

2. Desconecte o cabo negativo (–) da bateria para impedir a partida do motor.

3. Afrouxe os três parafusos na extremidade do corpo da bomba para remover a bomba ou a
tampa do rotor, dependendo da construção (consulte abaixo).

4. Remova o rotor e o anel. Uma ferramenta para remoção do rotor pode ser necessária para
retirar o rotor do eixo.

5. Inspecione o rotor à procura de palhetas quebradas. Verifique e retire peças que podem
estar alojadas no trocador de calor.

6. Instale o rotor novo - para facilitar a instalação, gire o rotor no sentido em que ele mesmo
gira habitualmente, comprimindo-o no alojamento.

7. Para fornecer uma lubrificação inicial antes que a água chegue à bomba, molhe o interior
da bomba e do rotor com água, solução com sabão ou um lubrificante de silicone, e fixe o
anel e a tampa.

CAUTELA
Não lubrifique com produtos derivados do petróleo, como graxa e óleo que atacam
quimicamente materiais impulsor.

8. Fixe a tampa ou o corpo da bomba e o anel.

9. Se o filtro de água do mar estiver acima da linha de água, abasteça-o para uma escorva
mais rápida na partida.

10. Abra a válvula do fundo, reconecte o cabo negativo da bateria e dê partida no grupo
gerador. O grupo gerador será desligado em poucos segundos se não houver fluxo de
água pura e a lâmpada de status âmbar piscará o código nº 7 de desligamento. Se ele
desligar, remova qualquer bloqueio e reinicie o grupo gerador.
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Nº Descrição N.º Descrição

1 Tampa 3 Rotor

2 Anel 4 Bomba de Água Pura

FIGURA 22. SUBSTITUINDO O ROTOR DA BOMBA DE ÁGUA PURA

5.6.14 Ajustando a Tensão da Correia em V
ALERTA

A partida acidental ou remota do grupo gerador pode provocar acidentes pessoais
graves ou morte. Para impedir partidas acidentais, antes de remover um painel ou porta
de acesso, ou antes de trabalhar no grupo gerador, desconecte o cabo negativo (-) da
bateria usando uma chave isolada.

1. Use uma chave isolada para desconectar o cabo negativo (-) da bateria para impedir a
partida do motor.

2. Remova a proteção ou o painel superior e as portas de acesso da correia.

3. Afrouxe o parafuso do alternador e, em seguida, o parafuso do suporte de ajuste na parte
superior.

4. Gire o alternador para aumentar a tensão da correia. Mantenha a pressão apertando o
parafuso de ajuste e verifique-a aplicando 10 kg ao meio da distância da polia. A tensão
da correia está correta quando a deflexão é de 10 mm.

5. Aperte os parafusos do alternador quando a tensão estiver correta.

6. Aperte os parafusos, encaixe a proteção ou o gabinete da correia e reconecte o cabo
negativo da bateria.
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Nº Descrição Nº Descrição

1 Parafuso de Ajuste da Tensão 3 Correia em V

2 Parafuso do Alternador

FIGURA 23. AJUSTANDO A TENSÃO DA CORREIA EM V

5.6.15 Substituindo a Correia em V se Equipado com TDP
Um kit especial de substituição de correia deverá ser utilizado quando o grupo gerador estiver
equipado com um TDP. O kit inclui uma ferramenta para manter o acoplamento flexível e evitar
torção durante a montagem e desmontagem. O acoplamento deve ser desmontado para que a
correia passe em volta da polia da manivela. Siga as instruções no kit.

5.7 Armazenando o Grupo Gerador
Quando o grupo gerador não puder ser executado regularmente e/ou estiver ocioso por mais
de 120 dias, será essencial o armazenamento adequado para preservação do desempenho
ideal e e confiabilidade.

1. Desligue o disjuntor de linha do grupo gerador ou do painel de distribuição.

2. Troque o óleo e o filtro do motor e cole uma etiqueta indicando a viscosidade do óleo.

3. Gire o motor várias vezes pressionando a partida momentaneamente mas não deixe que
dê a partida. Isso irá abastecer a passagens de óleo com o óleo novo.

4. Use uma chave isolada para desconectar os cabos da bateria, primeiro o cabo negativo [-],
da bateria de partida e armazene a bateria de acordo com as recomendações do
fabricante. Verifique o nível de líquido arrefecedor e adicione o líquido conforme
necessário. Teste a mistura de líquido arrefecedor se houver temperaturas muito baixas e
troque se necessário.

5. Drene o trocador de calor e o silenciosos se forem esperadas temperaturas muito baixas.

6. Desconecte a embreagem do TDP, se estiver equipada.
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7. Limpe e lubrifique levemente peças que possam enferrujar.

5.8 Armazenamento em Temperatura Baixa
A água congelada pode danificar o trocador de calor e o arrefecedor de escape. Drene toda a
água dessas peças antes que comecem as temperaturas de congelamento. Consulte Seção
5.7 na página 61.

5.9 Recolocação do Grupo Gerador em Serviço
1. Verifique a etiqueta do óleo no grupo gerador e troque o óleo se a viscosidade indicada

não for apropriada para as temperaturas esperadas.

2. Use uma chave isolada para reconectar a bateria de partida, o cabo negativo (-) por
último.

3. Substitua o rotor da bomba de água pura se tiver mais de um ano de uso.

4. Faça manutenção no elemento do filtro de ar se estiver sujo.

5. Reinstale a correia do tipo serpentina se estiver equipada (consulte o Manual de Serviço).

6. Reinstale a embreagem do TDP, se estiver equipada.

7. Realize a manutenção necessária.

8. Após conectar a bateria, conclua as verificações de pré-partida e lubrifique o sistema de
combustível.

9. Dê a partida e execute o grupo gerador.

10. Ligue o disjuntor de linha do grupo gerador ou do painel de distribuição quando estiver
pronto para alimentar as cargas.
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6.1 Visão Geral
Para diagnosticar e solucionar falhas no grupo gerador, use a lâmpada piscante de status da
chave de controle ou o código de falha do mostrador digital em conjunto com a lista de códigos
de falha a seguir (listados por ordem de número de código de falha). Realize as ações passo-a-
passo sugeridas nesta seção. Se você não conseguir resolver o problema ainda, entre em
contato com um representante de serviço autorizado da Cummins Onan. Consulte Seção 2.4
na página 17.

NOTIFICAÇÃO
Muitos desligamentos de grupo gerador podem ser evitados pela realização de
manutenção periódica programada e por não executar o grupo gerador sem
combustível. Observe que quando os grupos geradores e motores de propulsão
consomem do mesmo tanque de combustível, os tubos de recolhimento estão
geralmente organizados para que os grupos geradores primeiro sejam executados sem
combustível. Marcando os pontos vazios do grupo gerador nos marcadores de
combustível, será mais fácil saber quando parar os geradores antes de executá-los sem
combustível.

ALERTA
Alguns procedimentos de serviço do grupo gerador apresentam perigos que podem
resultar em acidentes pessoais graves ou morte. Somente pessoal de serviço
experiente e treinado com conhecimentos dos riscos de combustíveis, eletricidade e
maquinário deve executar serviço no grupo gerador. Consulte o capítulo Precauções de
Segurança para obter mais informações sobre os riscos.

ALERTA
A partida acidental ou remota do grupo gerador pode provocar acidentes pessoais
graves ou morte. Para impedir partidas acidentais, antes de remover um painel ou porta
de acesso, ou antes de trabalhar no grupo gerador, desconecte o cabo negativo (-) da
bateria usando uma chave isolada.

6.2 Diagnosticando e Solucionando Problemas com o
Mostrador Digital
Se ocorrer um desligamento com falha, a lâmpada de status do ALARME no Mostrador Digital
piscará e a tela de LCD exibirá o Número de Falha, uma descrição da falha e a hora em que a
falha ocorreu no tempo total de operação do grupo gerador.

A falha será exibida até que seja limpa. Toque em qualquer botão até limpar a falha. O
mostrador desligará 5 minutos após a falha ser limpa.

Para mostrar qualquer uma das cinco últimas falhas, consulte Seção 4.2.3 na página 27.
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6.3 Diagnosticando e Solucionando Problemas com a
Lâmpada de Status
Se ocorrer um desligamento por falha, a lâmpada de status âmbar na chave de controle piscará
repetidamente vários grupos de piscadas.

• Um grupo de uma piscada indica desligamento devido a alta temperatura do motor.

• Um grupo de duas piscadas indica desligamento devido a perda de pressão do óleo do
motor.

• Um grupo de três piscadas indica uma falha de serviço.

1. Pressione Stop uma vez para fazer o código de desligamento de dois dígitos piscar.

O código de dois dígitos consiste de dois grupos grupos de piscadas. O primeiro
grupo é de 1 a 7 piscadas, que representa os dez dígitos do número do código. Há
uma breve pausa e depois o segundo grupo de 1 a 9 piscadas, que representa os
dígitos de unidade do número do código. Isso é seguido por uma pausa mais longa e
depois o processo é repetido.

Por exemplo, Código de Tensão Baixa Nº 13 aparece como:
piscada—pausa—piscada-piscada-piscada—pausa longa—repetição

2. Pressionando Stop novamente para de piscar.

• Um grupo de quatro piscadas indica desligamento devido a uma falha de partida durante o
tempo permitido para o giro.

• Um grupo de cinco piscadas indica desligamento devido a níveis altos de monóxido de
carbono (CO) na embarcação.

• Um grupo de sete piscadas indica desligamento devido à perda de fluxo de água pura
para o motor e arrefecimento de escape.

A piscada continua por cinco minutos e para. Para restaurar a piscada, pressione a chave de
controle para a posição STOP (Lubrificar) até que a lâmpada acenda (3 a 4 segundos). Em
seguida, pressione STOP (Lubrificar) três vezes até restaurar a piscada.

NOTIFICAÇÃO
A última falha registrada piscará mesmo que a condição que causou o desligamento
possa ter sido corrigida.

6.4 Diagnosticando e Solucionando Problemas no
Grupo Gerador

ALERTA
Alguns procedimentos de serviço do grupo gerador apresentam perigos que podem
resultar em acidentes pessoais graves ou morte. Somente pessoal de serviço
experiente e treinado com conhecimentos dos riscos de combustíveis, eletricidade e
maquinário deve executar serviço no grupo gerador. Consulte o capítulo Precauções de
Segurança para obter mais informações sobre os riscos.
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ALERTA
A partida acidental ou remota do grupo gerador pode provocar acidentes pessoais
graves ou morte. Para impedir partidas acidentais, antes de remover um painel ou porta
de acesso, ou antes de trabalhar no grupo gerador, desconecte o cabo negativo (-) da
bateria usando uma chave isolada.

6.4.1 Nenhum Código - Sem Resposta no Mostrador Digital ou
Chave de Controle.
Lógica:

Chave defeituosa, conexões deficientes ou ausentes, bateria descarregada

Diagnóstico e Reparo:

Consulte os desenhos do Apêndice conforme apropriado.

1. Pressione a Parada de Emergência para remover o modo de parada de emergência.
Pressione o Disjuntor CC para ON se estiver desarmado.

2. Tente o mostrador digital local ou a chave de controle no grupo gerador se não houver
resposta na chave de controle remota e vice-versa.

3. Se nenhuma chave de controle funcionar, faça manutenção das conexões da bateria,
conforme necessário, limpando, ajustando, recarregando ou substituindo a bateria ou seus
cabos danificados (Seção 5.3 na página 43).

6.4.2 Nenhum Código - Motor de Partida Engata e Desengata
Lógica:

Tensão baixa de partida

Diagnóstico e Reparo:

1. Desenergize a embreagem do TDP, se equipado.

2. Faça manutenção das conexões da bateria, conforme necessário, limpando, ajustando,
recarregando ou substituindo a bateria ou seus cabos danificados (Seção 5.3 na página
43).

6.4.3 Nenhum Código - Baterias de Partida não Mantêm Carga
Lógica:

Bateria marginal, conexões da bateria ou sistema de carga

Diagnóstico e Reparo:

Consulte os desenhos do Apêndice conforme apropriado.

1. Faça manutenção das conexões da bateria, conforme necessário, limpando, ajustando,
recarregando ou substituindo a bateria ou seus cabos danificados (Seção 5.3 na página
43).

2. Verifique e desconecte cargas parasitas da bateria.
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6.4.4 Nenhum Código - Sem Energia CA Quando o Grupo
Gerador é Executado
Lógica:

Um disjuntor está desligado, desarmado ou com malfuncionamento ou o gerador não está
conectado adequadamente.

Diagnóstico e Reparo:

Consulte os desenhos do Apêndice conforme apropriado.

1. Reinicie, posicione para ON ou repare o disjuntor do grupo gerador se estiver desligado ou
desarmado.

2. Reinicie, posicione para ON ou repare qualquer outro disjuntor no sistema de
abastecimento de energia CA se estiver desligado ou desarmado.

3. Se o grupo gerador tiver um regulador de tensão manual, posicione a chave seletora de
tensão manual para AUTO.

6.4.5 Código Nº 1 - Temperatura Alta do Motor
Lógica: Temperatura do líquido arrefecedor do motor excede o limite do projeto.

Diagnóstico e Reparo:

1. Verifique e limpe um filtro de água do mar entupido. Se o filtro estiver acima da linha de
água, abasteça o filtro com água para ajudar a lubrificação.

2. Verifique o nível de líquido arrefecedor do motor e adicione o líquido conforme necessário.

3. Verifique se há mangueiras desconectadas, torcidas ou com vazamento e reconecte,
redirecione ou substitua.

4. Inspecione se o quebra sifão está funcionando adequadamente (Seção 5.6.5 na página
52).

5. Verifique se o rotor de água pura está desgastado e substitua conforme necessário.

6. Limpe o trocador de calor.

7. Verifique na parte inferior do casco se há algum bloqueio na conexão do casco.

8. Drene e limpe o sistema de arrefecimento para remover incrustações na passagem do
líquido arrefecedor.

9. Substitua o termostato do líquido arrefecedor, o qual pode não estar abrindo totalmente.

6.4.6 Código Nº 2 - Pressão de Óleo Baixa
Causa Possível:

Pressão de óleo baixa

Ação Corretiva:

Verifique o nível de óleo do motor e adicione ou drene o óleo conforme necessário (Seção
5.4.2 na página 45). Repare todos os vazamentos de óleo.

66 A050G574 (Versão 1)



3-2014 6. Diagnóstico e Solução de Problemas

6.4.7 Código Nº 3 - Verificação de Serviço
Lógica:

Ocorreu uma falha com número de código de falha com 2 dígitos.

Diagnóstico e Reparo:

Pressione uma vez a chave para a posição STOP. A lâmpada de status piscará o código de
desligamento de dois dígitos, o qual será um dos códigos desta seção. (Não se aplica ao
Mostrador Digital).

6.4.8 Código Nº 4 - Excesso de Duração de Partida
Causa Possível:

O tempo de partida excedeu 20 a 60 segundos, dependendo da temperatura do motor.

Diagnóstico e Reparo:

1. Desconecte a embreagem do TDP, se equipado.

2. Verifique o nível de combustível e abasteça novamente se necessário.

NOTIFICAÇÃO
As captações de combustível do grupo gerador são provavelmente maiores do que
as captações de combustível do motor de propulsão.

3. Abra todas as válvulas fechadas de abastecimento e retorno de combustível.

4. Lubrifique o sistema de combustível do motor por pelo menos 30 segundos; consulte
Lubrificando o Sistema de Combustível no Capítulo Manutenção.

5. Faça manutenção das conexões da bateria, conforme necessário, limpando, ajustando,
recarregando ou substituindo a bateria ou seus cabos danificados (Seção 5.3 na página
43).

6. Remova o ar de combustão ou libere os bloqueios do sistema.

7. Verifique se há vazamentos de ar e combustível em todas as conexões, aperte conforme
for necessário e lubrifique novamente.

8. Substitua os filtros de combustível e lubrifique novamente; consulte Drenando o Filtro de
Combustível no Capítulo Manutenção.

9. Se equipado, verifique o filtro de ar do motor e remova todo o bloqueio.

10. Verifique se o combustível está contaminado conectando-se com uma fonte de qualidade
de combustível conhecida.

11. Troque o óleo do motor para um óleo de viscosidade correta para a temperatura ambiente
(Seção 5.4 na página 44). A alta viscosidade do óleo pode diminuir a velocidade de
partida.

6.4.9 Código Nº 5 - Alerta de Desligamento Devido ao CO
Lógica:

Níveis perigosos de monóxido de carbono na embarcação.

Diagnóstico e Reparo:
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Leve todas as pessoas para o ar fresco imediatamente e procure assistência médica.

6.4.10 Código Nº 7 - Perda de Fluxo de Água Pura
Lógica:

Pressão baixa de água pura no trocador de calor.

Diagnóstico e Reparo:

1. Abra a válvula de fundo.

2. Verifique e limpe um filtro de água do mar entupido. Se o filtro estiver acima da linha de
água, abasteça-o com água para ajudar a lubrificação.

3. Verifique se há mangueiras desconectadas, torcidas ou com vazamento e reconecte,
redirecione ou substitua.

4. Verifique se o rotor de água pura está desgastado e substitua conforme necessário.

5. Verifique na parte inferior do casco se há algum bloqueio na conexão do casco.

6.4.11 Código Nº 1446 - Tensão CA Alta
Lógica:

Depois de que a regulagem de tensão foi ativada, a tensão de saída saltará para mais do que
125% do nominal por 75 milissegundos ou para mais do que 115% do nominal por 3 segundos

Diagnóstico e Reparo:

1. Não se aplica quando o grupo gerador tiver excitação PMG.

2. Verifique se o disjuntor do grupo gerador desarmou, reinicie se necessário e execute com
menos cargas. (O desligamento do disjuntor sob carga pode causar excesso de tensão no
grupo gerador).

3. Verifique se há vazamentos de ar e combustível em todas as conexões e filtros e aperte
conforme for necessário. (Bolhas de ar podem interromper a frequência e tensão do grupo
gerador).

4. Lubrifique o sistema de combustível do motor por pelo menos 30 segundos; consulte
Lubrificando o Sistema de Combustível no Capítulo Manutenção.

5. Pressione o disjuntor da linha do grupo gerador para a posição OFF, inicie o grupo
gerador. Se a tensão de saída está normal, o problema está nos circuitos externos para o
grupo gerador. Se não houver tensão, consulte o representante de serviço autorizado da
Cummins Onan.

6.4.12 Código Nº 13 - Tensão CA Baixa
Lógica:

Depois que a regulagem de tensão foi ativada, a tensão de saída cai para menos de 90% do
nominal por 5 segundos.

Diagnóstico e Reparo:

1. Não se aplica quando o grupo gerador tiver excitação PMG.
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2. Pressione o disjuntor da linha do grupo gerador para posição de desligado e desconecte o
TDP, se estiver equipado. Se o grupo gerador agora executa e a tensão e frequência esão
normais, reduza o número de cargas elétricas e mecânicas (TDP). Se não houver tensão,
consulte o representante de serviço da Cummins Onan.

3. Verifique o nível de combustível e abasteça se necessário.

NOTIFICAÇÃO
As captações de combustível do grupo gerador são provavelmente maiores do que
as captações de combustível do motor de propulsão.

4. Remova o ar de combustão ou libere os bloqueios do sistema.

5. Lubrifique o sistema de combustível do motor por pelo menos 30 segundos.

6. Verifique se há vazamentos de ar e combustível em todas as conexões e filtros e aperte
conforme for necessário. (Bolhas de ar podem interromper a frequência e tensão do grupo
gerador).

7. Substitua os filtros de combustível e lubrifique novamente.

6.4.13 Código Nº 14 - Frequência CA Alta
Lógica:

Depois que o motor de partida foi engatado, a frequência saltou para mais de 70 Hz por 40
milissegundos ou para mais de 2% sobre a nominal por 6 segundos.

Diagnóstico e Reparo:

1. Verifique se o disjuntor do grupo gerador desarmou, reinicie se necessário e execute com
menos cargas.

NOTIFICAÇÃO
O desligamento do disjuntor sob carga pode causar excesso de frequência ao
grupo gerador.

2. Verifique se há vazamentos de ar e combustível em todas as conexões e filtros e aperte
conforme for necessário.

NOTIFICAÇÃO
Bolhas de ar podem interromper a frequência

6.4.14 Código Nº 15 - Frequência CA Baixa
Lógica:

Durante operação normal, a frequência cai para menos do que 90% do nominal por mais de 8
segundos
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Diagnóstico e Reparo:

1. Pressione o disjuntor da linha do grupo gerador para posição de desligado e desconecte a
embreagem do TDP, se estiver equipado. Se o grupo gerador executar, reduza o número
de cargas elétricas e mecânicas (TDP), especialmente aquelas com cargas altas de
partida de motor, como ares-condicionados.

2. Verifique o nível de combustível e abasteça se necessário.

NOTIFICAÇÃO
As captações de combustível do grupo gerador são provavelmente maiores do que
as captações de combustível do motor de propulsão causando o esgotamento de
combustível do gerador antes dos motores de propulsão.

3. Remova o ar de combustão ou libere os bloqueios do sistema.

4. Lubrifique o sistema de combustível do motor por pelo menos 30 segundos; consulte
Lubrificando o Sistema de Combustível no Capítulo Manutenção.

5. Verifique se há vazamentos de ar e combustível em todas as conexões e aperte conforme
for necessário.

NOTIFICAÇÃO
Bolhas de ar podem causar flutuações na velocidade do motor que podem alterar a
frequência e a tensão.

6. Substitua os filtros de combustível e lubrifique novamente; consulte Substituindo o Filtro de
Combustível no Capítulo Manutenção.

7. Verifique se o combustível está contaminado conectando-se com uma fonte de qualidade
de combustível conhecida.

8. Se equipado, verifique o filtro de ar do motor e remova todo o bloqueio.

6.4.15 Código Nº 22 - Sobrecarga do Controlador
Lógica:

Tempo máximo permitido no ciclo de trabalho completo foi excedido.

Diagnóstico e Reparo:

1. Reduza o número de equipamentos funcionando, especialmente aqueles com cargas altas
de partida do motor, tais como ares-condicionados.

2. Verifique o nível de combustível e abasteça novamente se necessário.

NOTIFICAÇÃO
As captações de combustível do grupo gerador são provavelmente maiores do que
as captações de combustível do motor de propulsão causando o esgotamento de
combustível do gerador antes do motor de propulsão.

3. Remova o ar de combustão ou libere os bloqueios do sistema.

4. Lubrifique o sistema de combustível do motor por pelo menos 30 segundos.

70 A050G574 (Versão 1)



3-2014 6. Diagnóstico e Solução de Problemas

5. Verifique se há vazamentos de ar e combustível em todas as conexões e filtros, aperte
conforme for necessário e lubrifique novamente.

6. Substitua os filtros de combustível e lubrifique novamente; consulte Substituindo o Filtro de
Combustível no Capítulo Manutenção.

7. Verifique se o combustível está contaminado conectando-se com uma fonte de qualidade
de combustível conhecida.

6.4.16 Código Nº 23 - Falha no Emissor de Pressão de Óleo
Lógica:

Emissor aterrado detectado do controlador

Diagnóstico e Reparo:

Consulte o representante de serviço autorizado da Cummins Onan.

6.4.17 Código N° 24 - Falha no Emissor de Temperatura
Lógica:

Emissor aberto detectado do controlador

Diagnóstico e Reparo:

Consulte o representante de serviço autorizado da Cummins Onan.

6.4.18 Código Nº 27 - Perda de Detecção de Tensão de CA
Lógica:

O controlador do grupo gerador perdeu a detecção de VCA durante a regulagem de tensão
normal quando o campo estava funcionando normalmente e a frequência era no mínimo 40 Hz

Diagnóstico e Reparo:

Consulte o representante de serviço autorizado da Cummins Onan.

6.4.19 Código Nº 29 - Tensão Alta da Bateria
Lógica:

Durante a partida o controlador do grupo gerador detectou que a tensão do sistema da bateria
era maior do que 19.2 volts se o sistema fosse de 12 VCC ou 32.2 volts se o sistema fosse de
24 VCC.

Diagnóstico e Reparo:

1. Verifique as conexões de grupo da bateria e reconecte se necessário para 12 volts ou 24
volts, dependendo do modelo do grupo gerador.

2. Selecione uma taxa menor de carga de reforço da bateria (sistema de carga externa)

6.4.20 Código Nº 32 - Falha na Partida
Lógica:

O controlador do grupo gerador não pôde detectar velocidade de partida por 3 segundos.
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Diagnóstico e Reparo:

1. Desconecte a embreagem do TDP, se equipado.

2. Execute os motores de propulsão enquanto tenta dar a partida no grupo gerador. Os
alternadores de carga podem manter uma tensão alta suficiente no terminal da bateria
para dar a partida no grupo gerador.

3. Faça manutenção da bateria, conforme necessário, limpando e ajustando as conexões,
recarregando ou substituindo a bateria ou seus cabos danificados (Seção 5.3 na página
43).

4. Troque o óleo do motor para um óleo de viscosidade correta para a temperatura ambiente
(Seção 5.4 na página 44).

NOTIFICAÇÃO
A alta viscosidade do óleo pode diminuir a velocidade de partida.

6.4.21 Código Nº 35 - Falha da Placa do Controle - EE
Lógica:

Durante a partida, o controlador do grupo gerador detectou um erro de memória EE.

Diagnóstico e Reparo:

Consulte o representante de serviço autorizado da Cummins Onan.

6.4.22 Código Nº 36 - Desligamento Desconhecido
Lógica:

O controlador do grupo gerador anunciou essa falha porque a velocidade do motor caiu abaixo
de 1000 RPM por 0,5 segundos, mas não pela ação do controle do motor ou grupo gerador.

Diagnóstico e Reparo:

1. Verifique se há dano mecânico e faça a manutenção conforme necessário.

2. Pressione o disjuntor da linha do grupo gerador para posição de desligado e desconecte a
embreagem do TDP, se estiver equipado. Se o grupo gerador agora executa, reduza o
número de cargas elétricas e mecânicas (TDP).

3. Verifique o nível de combustível e abasteça novamente se necessário.

NOTIFICAÇÃO
As captações de combustível do grupo gerador são provavelmente maiores do que
as captações de combustível do motor de propulsão.

4. Lubrifique o sistema de combustível do motor por pelo menos 30 segundos; consulte
Lubrificando o Sistema de Combustível no Capítulo Manutenção.

5. Remova o ar de combustão ou libere os bloqueios do sistema.

6. Verifique se há vazamentos de ar e combustível em todas as conexões e aperte conforme
for necessário.
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7. Substitua os filtros de combustível e lubrifique novamente; consulte Substituindo o Filtro de
Combustível no Capítulo Manutenção.

8. Se equipado, verifique o filtro de ar do motor e remova todo o bloqueio.

6.4.23 Código Nº 37 - Configuração Inválida do Grupo Gerador
Lógica:

O controlador do grupo gerador não está configurado adequadamente para o grupo gerador.

Diagnóstico e Reparo:

Consulte o representante de serviço autorizado da Cummins Onan.

6.4.24 Código Nº 38 - Sobrecarga de Campo
Lógica:

Tensão de campo alta induzida pela temperatura do rotor alta ou cargas de fator de potência
baixas.

Diagnóstico e Reparo:

1. Remova bloqueios do fluxo de ar do gerador na grade de entrada de ar frontal.

2. Reduza o número de equipamentos funcionando ao mesmo tempo, especialmente aqueles
com cargas altas de partida do motor, tais como ares-condicionados.

3. Verifique se os ares-condicionados e outros equipamentos estão funcionando
adequadamente.

NOTIFICAÇÃO
O rotor do compressor travado pode causar fator de potência muito baixo.

6.4.25 Código Nº 41 - Falha no Rotor do Gerador
Lógica:

F+ aterrado.

Diagnóstico e Reparo:

Consulte o representante de serviço autorizado da Cummins Onan.

6.4.26 Código Nº 43 - Falha da Placa do Controle - RAM
Lógica:

Durante a partida, o controlador do grupo gerador detectou um erro de memória RAM.

Diagnóstico e Reparo:

Consulte o representante de serviço autorizado da Cummins Onan.

6.4.27 Código Nº 45 - Detecção de Velocidade Perdida
Lógica:
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Após desconexão de partida, o controlador do grupo gerador perdeu a detecção de velocidade
por 0,25 segundos.

Diagnóstico e Reparo:

Consulte o representante de serviço autorizado da Cummins Onan.

6.4.28 Código Nº 48 - Detecção de Campo Perdido - RAM
Lógica:

O controlador não consegue detectar a tensão do campo.

Diagnóstico e Reparo:

Consulte o representante de serviço autorizado da Cummins Onan.

6.4.29 Código Nº 57 - Tempo excessivo de chave de controle
pressionada
Lógica:

Uma chave de controle local ou remota ficou pressionada na posição principal por mais de 5
minutos.

Diagnóstico e Reparo:

Verifique se há algum objeto pressionando uma chave de controle (local ou remota) na posição
principal e remova-o.

6.4.30 Código Nº 58 - Temperatura Alta de Escape
Lógica:

A temperatura de escape excedeu os limites do projeto devido à falta de água distribuída para
o misturador de água do exaustor.

Diagnóstico e Reparo:

1. Verifique se há mangueiras desconectadas, torcidas ou com vazamento de água e
reconecte, redirecione ou substitua.

2. Verifique e limpe um filtro de água do mar entupido. Se o filtro estiver acima da linha de
água, abasteça-o com água para ajudar a lubrificação.

3. Examine se o quebra sifão (se fornecido) está funcionando adequadamente.

4. Se estiver solto, reconecte os terminais S5+ e S5- ao interruptor de temperatura alta de
escape S5.

5. Verifique se o rotor de água pura está desgastado e substitua conforme necessário.

6. Limpe o trocador de calor.

7. Desconecte o conector P1 (preto) do controlador do grupo gerador e verifique a
continuidade entre o Pino 11 e o terminal S5+ e entre o terminal S5- e B- (aterramento).
Repare as fiações e conexões quando necessário.

8. Teste o interruptor de temperatura alta de escape S5 e substitua conforme necessário.

9. Substitua o controlador do grupo gerador.
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6.4.31 Código 59 - Baixo Nível do Líquido de Arrefecimento
Lógica:

O nível do líquido de arrefecimento caiu abaixo do sensor de nível ideal.

Diagnóstico e Reparo:

Adicione líquido arrefecedor conforme necessário e repare os vazamentos.

6.4.32 Código Nº 61 - Desligamento Externo
Lógica:

O grupo gerador foi desligado por uma sistema de extinção de incêndio ou outro controle
externo.

Diagnóstico e Reparo:

Faça todos os reparos necessários no grupo gerador e equipamentos conectados. Reinicie o
controle externo que desligou o grupo gerador.
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Esta página foi deixada em branco intencionalmente.
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7 Especificações

7.1 13.5 MDKDP, 17.5 MDKDR, 19 MDKDV
TABELA 3. ESPECIFICAÇÕES DO GRUPO GERADOR

DESCRIÇÃO 13.5 MDKDP 17.5 MDKDR 19 MDKDV

Alternador Rolamento Único, Campo Rolamento Único, Campo Rolamento Único, Campo
Rotativo de 4 Polos, sem Rotativo de 4 Polos, sem Rotativo de 4 Polos, sem

Escovas Escovas Escovas

Desenho de Instalação A047E164 A047E164 A047E164

Motor Kubota Ciclo de Quatro Kubota Ciclo de Quatro Kubota Ciclo de Quatro
Tempos, Injeção Indireta, Tempos, Injeção Indireta, Tempos, Injeção Indireta,

Refrigerado a Água, Diesel, Refrigerado a Água, Diesel, Refrigerado a Água, Diesel,
com Governador Eletrônico com Governador Eletrônico com Governador Eletrônico

Digital Digital Digital

Modelo V2003 V2403 V2403

RPM Nominal

60 Hz N/D N/D N/D

50 Hz 1500 1500 1500

Número de Cilindros 4 4 4

Diâmetro Interno 83 mm (3,27 pol) 87 mm (3,43 pol) 87 mm (3,43 pol)

Curso 92,4 mm (3,64 pol) 102,4 mm (4,03 pol) 102,4 mm (4,03 pol)

Cilindrada 1,999 L (121,99 pol3) 2,434 L (148,53 pol3) 2,434 L (148,53 pol3)

COMBUSTÍVEL:

Compatibilidade com N/D N/D N/D
Biodiesel

Consumo - 60 Hz

Sem Carga N/D N/D N/D

Meia Carga N/D N/D N/D

Plena Carga N/D N/D N/D

Consumo - 50 Hz

Sem Carga 1,1 L/h (0,3 gal/h) 1,1 L/h (0,3 gal/h) 1,1 L/h (0,3 gal/h)

Meia Carga 2,6 L/h (0,7 gal/h) 3,8 L/h (1 gal/h) 3,8 L/h (1 gal/h)

Plena Carga 4,9 L/h (1,3 gal/h) 6,4 L/h (1,7 gal/h) 6,4 L/h (1,7 gal/h)

Pressão Mínima de Entrada - 1,7 psi - 1,7 psi - 1,7 psi
de Combustível

Pressão Mínima de Entrada N/D N/D N/D
de Combustível com Bomba
Auxiliar

LUBRIFICAÇÃO:

Capacidade de Óleo do 7,6 L (8 qt) 7,6 L (8 qt) 7,6 L (8 qt)
Motor
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DESCRIÇÃO 13.5 MDKDP 17.5 MDKDR 19 MDKDV

Angularidade Máxima em
Qualquer Direção

Contínuo 10° 10° 10°

Intermitente 22,5° 22,5° 22,5°

ARREFECIMENTO:

Capacidade do Líquido 7,6 L (8 qt) 7,6 L (8 qt) 7,6 L (8 qt)
Arrefecedor

Taxa de Fluxo do Líquido
Arrefecedor

60 Hz N/D N/D N/D

50 Hz 37,9 L/min (10 gal/min) 37,9 L/min (10 gal/min) 37,9 L/min (10 gal/min)

Taxa de Fluxo de Água
Pura

60 Hz N/D N/D N/D

50 Hz 26,5 L/min (7 gal/min) 26,5 L/min (7 gal/min) 26,5 L/min (7 gal/min)

Pressão Mínima de Entrada - 1,7 psi - 1,7 psi - 1,7 psi
de Água Pura

Queda Máxima de Pressão 1 psi 1 psi 1 psi
através da Conexão de
Entrada e Saída do
Arrefecedor de Quilha

Dispersão de Calor para o
Líquido Arrefecedor

60 Hz N/D N/D N/D

50 Hz 379 Kcal/min (1.500 422 Kcal/min (1.670 422 Kcal/min (1.670
BTU/min) BTU/min) BTU/min)

Temperatura de Abertura 71 °C (159,8 °F) 71 °C (159,8 °F) 71 °C (159,8 °F)
do Termostato

Temperatura de Abertura 85 °C (185 °F) 85 °C (185 °F) 85 °C (185 °F)
Completa do Termostato

Tampa de Pressão 48 kPA (7 psi) 48 kPA (7 psi) 48 kPA (7 psi)
Recomendada

FLUXO DE AR DO GRUPO
GERADOR:

Fluxo de Ar de Combustão 1,45 m3/min (52 pés3/min) 1,72 m3/min (60 pés3/min) 1,72 m3/min (60 pés3/min)

Dispersão de Calor para o
Ambiente

60 Hz N/D N/D N/D

50 Hz 72 Kcal/min (285 Btu/min) 88 Kcal/min (350 Btu/min) 88 Kcal/min (350 Btu/min)

ESCAPE:

Contrapressão Máxima de 3 pol. Hg 3 pol. Hg 3 pol. Hg
Escape

Fluxo de Gás de Escape 4,5 m3/min (160 pés3/min) 5,1 m3/min (180 pés3/min) 5,1 m3/min (180 pés3/min)
Seco

Temperatura de Escape - - -
Seco
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DESCRIÇÃO 13.5 MDKDP 17.5 MDKDR 19 MDKDV

BATERIAS:

Tensão Nominal da Bateria 12/24 VCC 12/24 VCC 12/24 VCC

Classificação de CCA 500 A 625 A 625 A
Mínima - SAE @ 0 °C (32
°F) 12 VCC

Saída de Carga Líquida da
Bateria de 12 Volts

Aterramento Negativo (60 N/D N/D N/D
Hz)

Aterramento Isolado (60 Hz) N/D N/D N/D

Aterramento Negativo (50 25 A 25 A 25 A
Hz)

Aterramento Isolado (50 Hz) 35 A 35 A 35 A

Saída de Carga Líquida da - - -
Bateria de 24 Volts

Aterramento Negativo (60 N/D N/D N/D
Hz)

Aterramento Isolado (60 Hz) N/D N/D N/D

Aterramento Negativo (50 13 A 13 A 13 A
Hz)

Aterramento Isolado (50 Hz) 24 A 24 A 24 A

Corrente de Rotação do
Motor de Partida

12 V N/D N/D N/D

24 V N/D N/D N/D

Resistência de Corrente
Máxima de Partida

12 V N/D N/D N/D

24 V N/D N/D N/D

TAMANHO, PESO, RUÍDO:

Peso sem Blindagem de
Som:

Peso Seco 377 kg (830 lb) 375 kg (870 lb) 375 kg (870 lb)

Peso com Blindagem de
Som:

Peso Seco 404 kg (890 lb) 422 kg (930 lb) 422 kg (930 lb)

Nível de Som com 64 dB(A) 64 dB(A) 64 dB(A)
Blindagem de Som a 1
metro

Nível de Som com N/D N/D N/D
Blindagem de Som a 1
metro conforme norma
ISO-3744
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7.2 17 MDKDP, 21.5 MDKDR
TABELA 4. ESPECIFICAÇÕES DO GRUPO GERADOR

DESCRIÇÃO 17 MDKDP 21.5 MDKDR

Alternador Rolamento Único, Campo Rotativo de Rolamento Único, Campo Rotativo de
4 Polos, sem Escovas 4 Polos, sem Escovas

Desenho de Instalação A047E164 A047E164

Motor Kubota Ciclo de Quatro Tempos, Kubota Ciclo de Quatro Tempos,
Injeção Indireta, Refrigerado a Água, Injeção Indireta, Refrigerado a Água,
Diesel, com Governador Eletrônico Diesel, com Governador Eletrônico

Digital Digital

Modelo V2403 V2403

RPM Nominal

60 Hz 1800 1800

50 Hz N/D N/D

Número de Cilindros 4 4

Diâmetro Interno 87 mm (3,43 pol) 87 mm (3,43 pol)

Curso 102,4 mm (4,03 pol) 102,4 mm (4,03 pol)

Cilindrada 2,434 L (148,53 pol3) 2,434 cm3 (148,53 pol3)

COMBUSTÍVEL:

Compatibilidade com Biodiesel N/D N/D

Consumo - 60 Hz

Sem Carga 1,8 L/hr (0,5 gal/hr) 1,9 L/h (0,5 gal/h)

Meia Carga 3,6 L/hr (1 gal/hr) 4,1 L/hr (1,1 gal/hr)

Plena Carga 6,1 L/h (1,6 gal/h) 8,2 L/hr (2,2 gal/hr)

Consumo - 50 Hz

Sem Carga N/D N/D

Meia Carga N/D N/D

Plena Carga N/D N/D

Pressão Mínima de Entrada de - 1,7 psi - 1,7 psi
Combustível

Pressão Mínima de Entrada de N/D N/D
Combustível com Bomba Auxiliar

LUBRIFICAÇÃO:

Capacidade de Óleo do Motor 7,6 L (8 qt) 7,6 L (8 qt)

Angularidade Máxima em Qualquer
Direção

Contínuo 10° 10°

Intermitente 22,5° 22,5°

ARREFECIMENTO:

Capacidade do Líquido Arrefecedor 7,6 L (8 qt) 7,6 L (8 qt)
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DESCRIÇÃO 17 MDKDP 21.5 MDKDR

Taxa de Fluxo do Líquido
Arrefecedor

60 Hz 53 L/min (14 gal/min) 53 L/min (14 gal/min)

50 Hz N/D N/D

Taxa de Fluxo de Água Pura

60 Hz 59,1 L/min (15,6 gal/min) 34,1 L/min (9 gal/min)

50 Hz N/D N/D

Pressão Mínima de Entrada de Água - 1,7 psi - 1,7 psi
Pura

Queda Máxima de Pressão através 1 psi 1 psi
da Conexão de Entrada e Saída do
Arrefecedor de Quilha

Dispersão de Calor para o Líquido
Arrefecedor

60 Hz 402 Kcal/min (1.590 BTU/min) 570 Kcal/min (2.260 BTU/min)

50 Hz N/D N/D

Temperatura de Abertura do 71 °C (159,8 °F) 71 °C (159,8 °F)
Termostato

Temperatura de Abertura Completa 85 °C (185 °F) 85 °C (185 °F)
do Termostato

Tampa de Pressão Recomendada 48 kPA (7 psi) 48 kPA (7 psi)

FLUXO DE AR DO GRUPO
GERADOR:

Fluxo de Ar de Combustão 1,72 m3/min (60 pés3/min) 1,72 m3/min (60 pés3/min)

Dispersão de Calor para o
Ambiente

60 Hz 88 Kcal/min (350 Btu/min) 120 Kcal/min (478 Btu/min)

50 Hz N/D N/D

ESCAPE:

Contrapressão Máxima de Escape 3 pol. Hg 3 pol. Hg

Fluxo de Gás de Escape Seco 5,1 m3/min (180 pés3/min) 5,1 m3/min (180 pés3/min)

Temperatura de Escape Seco 555 °C (1031 °F) 555 °C (1031 °F)

BATERIAS:

Tensão Nominal da Bateria 12/24 VCC 12/24 VCC

Classificação de CCA Mínima - SAE 625 A 625 A
@ 0 °C (32 °F) 12 VCC

Saída de Carga Líquida da Bateria
de 12 Volts

Aterramento Negativo (60 Hz) 29 A 29 A

Aterramento Isolado (60 Hz) 38 A 38 A

Aterramento Negativo (50 Hz) N/D N/D

Aterramento Isolado (50 Hz) N/D N/D
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DESCRIÇÃO 17 MDKDP 21.5 MDKDR

Saída de Carga Líquida da Bateria
de 24 Volts

Aterramento Negativo (60 Hz) 14 A 14 A

Aterramento Isolado (60 Hz) 28 A 28 A

Aterramento Negativo (50 Hz) N/D N/D

Aterramento Isolado (50 Hz) N/D N/D

Corrente de Rotação do Motor de
Partida

12 V N/D N/D

24 V N/D N/D

Resistência de Corrente Máxima de
Partida

12 V N/D N/D

24 V N/D N/D

TAMANHO, PESO, RUÍDO:

Peso sem Blindagem de Som:

Peso Seco 381 kg (840 lb) 375 kg (870 lb)

Peso com Blindagem de Som:

Peso Seco 408 kg (899 lb) 422 kg (930 lb)

Nível de Som com Blindagem de N/D N/D
Som a 1 metro

Nível de Som com Blindagem de 70 dB(A) 70 dB(A)
Som a 1 metro conforme norma
ISO-3744

7.3 22.5 MDKDT, 27 MDKDU, 29 MDKDS
TABELA 5. ESPECIFICAÇÕES DO GRUPO GERADOR

DESCRIÇÃO 22.5 MDKDT 27 MDKDU 29 MDKDS

Alternador Rolamento Único, Campo Rolamento Único, Campo Rolamento Único, Campo
Rotativo de 4 Polos, sem Rotativo de 4 Polos, sem Rotativo de 4 Polos, sem

Escovas Escovas Escovas

Desenho de Instalação A047E158 A047E158 A047E158

Motor Kubota Ciclo de Quatro Kubota Ciclo de Quatro Kubota Ciclo de Quatro
Tempos, Injeção Indireta, Tempos, Injeção Indireta, Tempos, Injeção Indireta,

Refrigerado a Água, Diesel, Refrigerado a Água, Diesel, Refrigerado a Água, Diesel,
com Governador Eletrônico com Governador Eletrônico com Governador Eletrônico

Digital Digital Digital

Modelo V3300 V3300 V3300

RPM Nominal

60 Hz N/D N/D 1800

50 Hz 1500 1500 N/D

Número de Cilindros 4 4 4
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DESCRIÇÃO 22.5 MDKDT 27 MDKDU 29 MDKDS

Diâmetro Interno 98 mm (3,86 pol) 98 mm (3,86 pol) 98 mm (3,86 pol)

Curso 110 mm (4,33 pol) 110 mm (4,33 pol) 110 mm (4,33 pol)

Cilindrada 3,318 L (202,48 pol3) 3,318 cm3 (202,48 pol3) 3,318 L (202,48 pol3)

COMBUSTÍVEL:

Compatibilidade com N/D N/D N/D
Biodiesel

Consumo - 60 Hz

Sem Carga N/D N/D 2,4 L/hr (0,6 gal/hr)

Meia Carga N/D N/D 5,6 L/hr (1,5 gal/hr)

Plena Carga N/D N/D 10,7 L/hr (2,8 gal/hr)

Consumo - 50 Hz

Sem Carga 1,9 L/h (0,5 gal/h) 1,9 L/h (0,5 gal/h) N/D

Meia Carga 4,5 L/h (1,2 gal/h) 4,5 L/h (1,2 gal/h) N/D

Plena Carga 9,1 L/h (2,4 gal/h) 9,1 L/h (2,4 gal/h) N/D

Pressão Mínima de Entrada - 1,7 psi - 1,7 psi - 1,7 psi
de Combustível

Pressão Mínima de Entrada N/D N/D N/D
de Combustível com Bomba
Auxiliar

LUBRIFICAÇÃO:

Capacidade de Óleo do 10,4 L (11 qt) 10,4 L (11 qt) 10,4 L (11 qt)
Motor

Angularidade Máxima em
Qualquer Direção

Contínuo 10° 10° 10°

Intermitente 22,5° 22,5° 22,5°

ARREFECIMENTO:

Capacidade do Líquido 14 L (14,5 qt) 14 L (14,5 qt) 14 L (14,5 qt)
Arrefecedor

Taxa de Fluxo do Líquido
Arrefecedor

60 Hz N/D N/D 53 L/min (14 gal/min)

50 Hz 43,5 L/min (11,5 gal/min) 43,5 L/min (11,5 gal/min) N/D

Taxa de Fluxo de Água
Pura

60 Hz N/D N/D 59,1 L/min (15,6 gal/min)

50 Hz 49,2 L/min (13 gal/min) 49,2 L/min (13 gal/min) N/D

Pressão Mínima de Entrada - 1,7 psi - 1,7 psi - 1,7 psi
de Água Pura

Queda Máxima de Pressão 1 psi 1 psi 1 psi
através da Conexão de
Entrada e Saída do
Arrefecedor de Quilha
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DESCRIÇÃO 22.5 MDKDT 27 MDKDU 29 MDKDS

Dispersão de Calor para o
Líquido Arrefecedor

60 Hz N/D N/D 625 Kcal/min (2.480
BTU/min)

50 Hz 470 Kcal/min (1.870 555 Kcal/min (2.200 N/D
BTU/min) BTU/min)

Temperatura de Abertura 76,5 °C (170 °F) 76,5 °C (170 °F) 76,5 °C (170 °F)
do Termostato

Temperatura de Abertura 90 °C (194 °F) 90 °C (194 °F) 90 °C (194 °F)
Completa do Termostato

Tampa de Pressão 48 kPA (7 psi) 48 kPA (7 psi) 48 kPA (7 psi)
Recomendada

FLUXO DE AR DO GRUPO
GERADOR:

Fluxo de Ar de Combustão 2,6 m3/min (91,7 pés3/min) 2,6 m3/min (91,7 pés3/min) 2,6 m3/min (91,7 pés3/min)

Dispersão de Calor para o
Ambiente

60 Hz N/D N/D 149 Kcal/min (590 Btu/min)

50 Hz 111 Kcal/min (441 Btu/min) 130 Kcal/min (515 Btu/min) N/D

ESCAPE:

Contrapressão Máxima de 3 pol. Hg 3 pol. Hg 3 pol. Hg
Escape

Fluxo de Gás de Escape 6,8 m3/min (240 pés3/min) 6,8 m3/min (240 pés3/min) 6,8 m3/min (240 pés3/min)
Seco

Temperatura de Escape 475 °C (887 °F) 475 °C (887 °F) 526 °C (958 °F)
Seco

BATERIAS:

Tensão Nominal da Bateria 12/24 VCC 12/24 VCC 12/24 VCC

Classificação de CCA 1400 A 1400 A 1400 A
Mínima - SAE a 0 °C (32
°F) 12 VCC

Saída de Carga Líquida da
Bateria de 12 Volts

Aterramento Negativo (60 N/D N/D 28 A
Hz)

Aterramento Isolado (60 Hz) N/D N/D 37 A

Aterramento Negativo (50 20 A 20 A N/D
Hz)

Aterramento Isolado (50 Hz) 33 A 33 A N/D

Saída de Carga Líquida da
Bateria de 24 Volts

Aterramento Negativo (60 N/D N/D 21 A
Hz)

Aterramento Isolado (60 Hz) N/D N/D 26 A

Aterramento Negativo (50 23 A 23 A N/D
Hz)
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Aterramento Isolado (50 Hz) 23 A 23 A N/D

Corrente de Rotação do
Motor de Partida

12 V N/D N/D N/D

24 V N/D N/D N/D

Resistência de Corrente
Máxima de Partida

12 V N/D N/D N/D

24 V N/D N/D N/D

TAMANHO, PESO, RUÍDO:

Peso sem Blindagem de
Som:

Peso Seco 565 kg (1.245 lb) 590 kg (1.300 lb) 590 kg (1.300 lb)

Peso com Blindagem de
Som:

Peso Seco 601 kg (1.325 lb) 626 kg (1.380 lb) 626 kg (1.380 lb)

Nível de Som com 67 dB(A) 65 dB(A) N/D
Blindagem de Som a 1
metro

Nível de Som com N/D N/D 70 dB(A)
Blindagem de Som
conforme norma ISO-3744
a 1 metro
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8 Registro de Manutenção
TABELA 6. REGISTRO DE MANUTENÇÃO

Registre todos os serviços e manutenções periódicos e não programados. Consulte a seção Manutenção
Periódica.

LEITURA
DODATA MANUTENÇÃO OU SERVIÇO EXECUTADOHORÍMET
RO

Registrar o nome, endereço e telefone da assistência técnica autorizada Cummins Onan.
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