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 :معرفی . 1

دربرگیرنده  که پیش رو دارید راهنمایی شرکت ما، تضمن تشکر از حسن انتخاب و خرید شما از محصوال
 . گازسوز انرژي سبز می باشدهايینی ژنراتوردستورالعمل راه اندازي، نگهداري و استفاده مطلوب از م

   .دقت مطالعه فرماییده  محصول، این راهنما را ب ي استفادهجهتاقدام  از هرگونه خواهشمند است پیش
نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش ) گرین پاور ایران(شرکت صنایع نیروگاهی پایا انرژي سبز 

کارشناسان  باطرف نمودن سئواالت و ابهامات احتمالی،  لطفا جهت برمحصوالت مذکور در ایران می باشد،
  .شرکت تماس حاصل فرمایید

  
 : و ساختار دستگاهاجزاء .2

 مجهز به سیستم CC3000-NG/LPG, CC4000-NG/LPG, CC5000-NG/LPG(: مدل
  )دستی /یکیاستارت الکتر

 
  ساسات .1
 کلید استارت .2
 متر ولت .3
 اتصال زمین .4
  ژنراتورACخروجی  .5
  بارفظمحاکلید  .6
 ژنراتور .7
  روغندریچه پرکن .8
 موتور .9

  تخلیه روغندریچه .10
 محل اتصال گاز .11
 شیر قطع و وصل گاز .12

  
  

 صفحات محافظ .13
 شمع .14
 شیلنگ .15
  گازمیکسر .16
 استارت دستیدستگیره  .17
 استارت دستی .18
 شاسی و بدنه دستگاه .19
 فیلتر هوا .20
 اگزوزانباره  .21
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مجهز به سیستم  CC1200-NG/LPG, CC1500-NG/LPG, CC2000-NG/LPG( :مدل

  )استارت دستی
  
  
 

  ساسات .1
  متر ولت .2
   بارمحافظکلید  .3
  ژنراتورACخروجی  .4
 اتصال زمین .5
 گازمحل اتصال  .6
  ژنراتور .7
  روغنپرکن دریچه  .8
 موتور .9

  دریچه تخلیه روغن .10
  شیر قطع و وصل گاز .11
  
  
  
 

  صفحات محافظ  .12
 شمع .13
  شیلنگ .14
  گاز میکسر .15
 تیاستارت دسدستگیره   .16
 استارت دستی  .17
 شاسی و بدنه دستگاه .18
 فیلتر هوا  .19
  اگزوز انباره   .20
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مجهز به سیستم   و حملیت قابلبا CC1200-NG/LPG ، CC700-NG/LPG  (:مدل

  ) استارت دستی
  

  ساسات .1
  برقنمایشگر .2
 ACتنظیم به حال اولیه  .3
  ژنراتورACخروجی  .4
  DCتنظیم به حالت اولیه .5
 ژنراتور .6
 وغن رپرکندریچه  .7
 دریچه تخلیه روغن .8
 موتور  .9

 استارت دستیدستگیره  .10
 استارت دستی  .11
 دستگیره حمل  .12
 انباره اگزوز  .13
  شمع .14
  شیلنگ  .15
 گاز  میکسر .16
 فیلتر هوا  .17
   محل اتصال گاز  .18
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  :نکات ایمنی. 3
 

  متر باشد 1 تجهیزات یا دیگر سطوح مجاورحداقل فاصله مجاز دستگاه از.  
  قرار گیرد، حتی اگر دستگاه فاقد روغن روانکاري کافی باشد   مسطح کامالًدر مکان دستگاه باید. 
  ننماییددستگاه را در محیط بسته و مرطوب روشن. 
  از برخورد ضمناً. هرگز نباید پیچ خورده و له شده باشد، باشیددستگاه مراقب شیلنگ گاز ورودي به 

 .لنگ با اجسام تیز و برنده جلوگیري نماییدشی
 مواد اشتعال زا همچون مواد نفتی، بنزین و حتی چوب کبریتنزدیکیدر روشن را  تگاه دسهرگز  

 . متر می باشد6 حداقل فاصله مناسب. قرار ندهید
 و  و سالمت بدنه شیلنگ در برابر صدمات احتمالی اتصال بستهاي شیلنگ گاز سالمتهمواره از 

دوره اي جهت سالمت خود   را به صورتیدبازداین . کامل حاصل نماییدی اطمینان وجود هرگونه نشت
 .و خانواده تکرار نمایید

  دست نزنیدبه بدنه اگزوز ، آن خاموش شدن و بالفاصله بعد ازروشن بودن دستگاههرگز در هنگام . 
 شیر اصلی گاز را بسته نگه دارید دستگاهدر هنگام تعمیرات و سرویس ،. 
 ک فاز، بار هر فاز بایستی برابر در نظر گرفته شود، جهت استفاده از ژنراتورهاي سه فاز در مصارف ت

 .همچنین ماکزیمم بار روي هر فاز یک سوم بار نامی ژنراتور تنظیم گردد
 استفاده،گردد  توزیع می شرکت، که توسط شرکت و یا عاملین مجازیتنها از قطعات یدکی اصل  

یا دستکاري توسط افراد غیر گر دی استفاده از قطعات این شرکت هیچگونه تعهدي در قبال. نمایید
 .داردن ،متخصص

 
   :مشخصات گاز مورد نیاز .4

   گاز شهري
   kPa 6-1.5:  گاز مناسبفشار
  . مجهز باشدگاز به شیر قطع و وصل گاز باید حتماًلوله خط 

  
  ):سیلندر گاز(گاز مایع

  :کپسول باید مجهز به رگوالتور مناسب به شرح جدول زیر باشد

  دستگاهمدل 
CC1200-NG/LPG 
CC1500-NG/LPG 
CC2000-NG/LPG 
CC3000-NG/LPG 

CC4000-NG/LPG 
CC5000-NG/LPG  

Q ≥ 1.1 Q ≥   2 )بر ساعتکیلوگرم ( گاز دبی  

  kPa  0.5± kPa 2.8  فشار خروجی رگوالتور
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 :راه اندازي .5
  پیش راه اندازي .1 . 5

 نحوه جداسازي در داخل کارتن آورده شده . (دقبل از استفاده از دستگاه قفل دسته موتور را باز کنی
 )است
  در زیر شاسی جاذب ارتعاش میباشد که باید قبل از راه اندازي  قطعه پالستیکی 8 مجهز به دستگاه

 .د نصب گرددستگاه
 دستگاهول زیر حجم روغن مورد نیاز در جد .بازدید نمایید، سطح روغن دستگاه را پیش از استفاده 

 :نین درجه روغن مناسب را مشاهده میکنید همچ، مدلاي هربر
  

CC3000 – NG/LPG 
CC4000 – NG/LPG 
CC5000 – NG/LPG 

CC6000XT – NG/LPG 
  

CC1500 – NG/LPG 
CC2000 – NG/LPG  CC1200 – NG/LPG دستگاهمدل   

0.90  0.55  0.35 
حجم روغن 

  )لیتر(
SAE10W-30 (4 > دماي محیط oC ) 
SAE10W-40 (4 < دماي محیط oC ) 

  درجه روغن

سطح روغن بایستی . استفاده نمایید" روغن سنج"براي اندازه گیري سطح روغن از  :توجه
           .در محدوده مدرج قرار داشته باشد

  
  جهت اتصال خط ) متر5 تا 2 طول  و میلی متر8 قطر داخلی داراي( گاز مخصوص از شیلنگهاي 

 .به دستگاه استفاده کنیدسیلندر لوله گاز یا 
 
  ،اگر دستگاه شما مجهز به سیستم استارت دستی می باشد 

  /CC4000-NGمانند مدل ( آن را به باطري وصل نمایید 
LPG ، CC5000-NG/LPG(  

  استارت وصل " _"باطري بایستی به ترمینال " _" ترمینال 
 . اتصال زمین را فراموش نکنید.      شده باشد

  
 در حالت کلید محافظ بار را OFFاشد ب. 

  
  
  
  

   . خود متصل ننمایید برقاتستاسیدو طرفه به   کلید ایمنیتجهیز بدون راهرگز دستگاه  :توجه
 .استفاده نکنیدهرگز دستگاه را با ژنراتور دیگري به صورت موازي               

 ترمینال مثبت
)قرمز(  

 

 ترمینال منفی
)سیاه(  
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  : دستگاهراه اندازي  .2 . 5

  کنید باز را گاز اصلیشیر. 
  دستگاه ع و وصل گازطقشیر (Engine Switch) را 

  . قرار دهیدON وضعیتدر 
  وضعیتساسات را در Closeقرار دهید . 
 دستگاه را استارت کنید: 

  :استارت به روش دستی 
  ،       بکشید تا بایستدستارت دستی را      ابتدا کمی دستگیره ا

  .را کشیده تا دستگاه روشن شوددستگیره  سپس سریعاً     
  :یکیاستارت به روش الکتر      

  بچرخانیدStart به حالت ON استارت را از حالت      کلید
   و

  .رها نماییدپس از روشن شدن      
  وضعیتساسات را به Openبرگردانید . 

  

   (AC) بارگیري از دستگاه. 3 . 5

 3 را خروجی  شاخه مصرفACدستگاه متصل کنید . 
  را از محافظ بارکلید "OFF "به وضعیت"ON "ببرید. 
 ید را روشن نمایکننده را مصرف تجهیزات. 

 کاهش هنگام بارگذاري دستگاه اگر توان خروجی :توجه  
  یافت، 

  . دریچه ساسات را ببندیدکمی کافیست   
 ساعت 6 بدون توقف، دستگاهکاکرد زمان  حداکثر مدت  
  .تاس

 

   DC مصارف. 4 . 5
 .مورد استفاده قرارگیرد ولت اتومبیل 12شارژ باتري می تواند براي  DCترمینال

  

    خاموش کردن دستگاه. 5 . 5

  را خاموش نماییدمصرف کنندهتجهیزات . 
  بارمحافظ کلید (Circuit Breaker) در وضعیت را OFF قرار دهید. 
   شیر گاز دستگاه(Engine Switch) حالت در راOFFگذارید ب 
   اصلی گاز را ببندیدشیر. 
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  :سرویس و نگهداري. 6

  انبندي نگهداريجدول زم: 

  
  شمع/ سوپاپ (فیلر گیري:( 

 
 تعویض روغن: 

  خلیه تموتور کمی گرم است، تعویض نمایید زیرا در این حالت روغن سریعتر و کامل  که روغن را زمانی
   .می گردد

پس از .  باز کردن دریچه روغن و واشر مربوطه، اجازه دهید روغن در ظرف مناسبی تخلیه گرددپس از
   .ندیدببمحکم تخلیه روغن درب آن را به همراه واشر آب بندي 

  هر یکسال   ساعت100هر    ساعت50هر    ساعت25هر    ساعت8هر   موضوع
          √  بازدید روغن
    √        تعویض روغن

        √    تمیز کردن فیلتر هوا
    √  √      تعویض شمع/ تمییز کردن

  √          تمییز کردن سیستم خنک کاري
    √        فیلرگیري شمع

  √          رسوب زدایی محفظه احتراق
      √      زدید شیلنگ گازبا

  :توجه
  ساعت می باشد100هر  دوره هاي آتی تعویض روغن.  ساعت اول کارکرد، روغن روانکاري را تعویض نمایید20پس از . 

 قبل از راه اندازي روغن موتور و اتصاالت لوله گاز را بازدید نمایید.. 

 مییز نماییددر شرایط محیطی نامناسب، در صورت نیاز فیلتر هوا را به موقع ت.  

  موضوع  )میلی متر(میزان فیلر 
  )سرد(سوپاپ ورودي   0.1-0.08

  )گرم(سوپاپ خروجی   0.12-0.1
 

CC700-NG.LPG 
CC1200 – NG/LPG  

  )سرد(سوپاپ ورودي   0.04 – 0.06
  )گرم(ی سوپاپ خروج  0.06 – 0.08

CC1500 – NG/LPG 
CC2000 – NG/LPG 
CC2500-NG/LPG  

  )سرد(سوپاپ ورودي   0.06 – 0.08
  )گرم(سوپاپ خروجی   0.08 – 0.10

CC3000 – NG/LPG 
CC4000 – NG/LPG 
CC5000 – NG/LPG 
CC6000XT-NG/LPG  

  فیلر شمع  0.6-0.55
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 سرویس شمع 
 
 
  

   
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 تمیز کردن فیلتر هوا: 

  
 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

    
 
 

اسفنج را با بنزین یا نفت 
 .سپس خشک نمایید، بشویید

   میلی متر)0.6(
 

 شمع را باز کنید دستگاه  بد کار میکند؟

جرقه زن را با دقت تمیز قسمت 
کنید

  :شمع را فیلرگیري کنید
  میلی متر 0.6

 طلوبکارکرد م

  بیرون بیاوریداجزاي فیلتر را درپوش فیلتر هوا را باز کنید

اسفنج را در روغن موتور غوطه ور 
 ،و سپس با فشار دست روغنها را

 .خارج کنید
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 ب یابیعی. 7
  

  راه حل  لعل  عیوب
     صحیح ترمینال هااتصال   استمتصل نشدهسیم ها صحیح 

   عدم استارت الکتریکی  تعمیر یا تعویض    خراب است استارترله 
    )CC5000: مدل(

  باطريشارژ    شارژ کافی نداردريطبا
 نقص در سیستم گاز رسانی    

  تعمیر   نشتی دارد خالءلوله
  تعمیر یا تعویض   نقص دارد میکسر

  را تمییز کنیدمیکسر و مسیر گاز    نمی رسد به میکسر)سیلندر/  گاز شهري ( گاز
   را بازدید نماییداساتشیر س   مناسب نیستازگفشار   تنظیم شیر گاز

 شمع نقص دارد     
   آنیا تعویضسرویس شمع    خراب است یا خیلی کثیف است شمع

   میلی متر0.6 :گپ مجاز   فیلر شمع نامناسب است
 جرقه نمی زند    

  اضافه کردن روغن   پایین استسطح  روغن
   سطح روغنتعویض کنترل کننده   پایین استکنترل کننده سطح روغن

   میلی متر0.6 : گپ مجاز  استخیلی زیاد ) گپ(فاصله هوایی شمع 
  تعمیر یا تعویض آن  مگنت جرقه اتصال کوتاه شده یا خراب می باشد

  پاك کردن فیلتر  فیلتر هوا مسدود می باشد

  عدم استارت الکتریکی
 سیستم سوخت( 

 سیستم جرقه
 سیستم تامین هوا

 )رنر مکانیکی سیستم گاو
  

  

  چرخش میله تنظیم سرعت  به عقب و   مکانیکی از کار افتاده استاورنرگ
   هنگام استارت کمک دستاعمال نیرو به

  زدید و تعمیربا  نشت گاز
 که منجر به ،افزایش بار بیش از توان خروجی دستگاه

  از افزایش ناگهانی بار اجنتاب کنید   می گردد ولتاژ یا دور موتورچشمگیر کاهش 

  و تنظیم شیر گاز بازدید نشتی گاز   مناسب نیستازگفشار 
 سبب کاهش چگالی گاز گردیده  دماي باالي محیط

   ببندیدکاملیا  را نیمه ساسات    است

   موتور نزدیک کنیدبهسیلندر گاز را   تبخیر کمتر گاز می گردد  سببدماي پایین محیط

  کاهش توان

  ی ببندید کمراساسات دریچه   ترکیبات مختلف گاز
  گاز دستگاه را تنظیم نمایید  شیر    به طور چشمگیر تغییر می کندنسبت هوا به سوخت  سرعتنوسان 

  بازدید نمایید     به دستگاه متصل نشده است پریز بدرستی
  عدم خروجی برق   را فشار دهید(reset) را تنظیم و کلید تنظیم مجددبار  (Circuit Breaker)محافظ باریدن کلید پر

   نماییدتعویضکلید را    بار داراي اتصال کوتاه استکلید محافظ
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 دستگاه روشن نمی شود؟
.منبع گاز را چک کنید  

  .روغن دستگاه را چک کنید

را چک کنیدشیر اصلی گاز   

 .دستگاه را استارت کنید
 

  شمع را تست کنید که آیا جرقه میزند یا خیر؟  .شمع را باز کنید  .شیر اصلی گاز را ببندید

 .دستگاه خوب کار میکند
 

  . قرار دهیدCloseساسات را در حالت 
  :توجه فرمایید

  )، بستهراست /  چپ، بازCC1200-LPG/NGبراي مدل (
  )راست، باز/  چپ، بسته CC1500-5000-LPG/NGبراي مدلهاي (
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  ل دستگاه و حم)انبار (نگهداري. 8

  

  نبار ا 1 . 8
  کامال تخلیه کنیدقبل از انبار کردن، روغن دستگاه را. 
 و بر روي رزوه داخل محفظه میل لنگبه محل نصب شمع از  مقداري روغن ،شمع را باز کنید 

 . آغشته گرددروي سطح داخلی سیلندربر  لنگ را بچرخانید تا روغن میلسپس . بریزیدشمع 
 نگهداري نمایید سپس در مکانی خشک بدنه دستگاه را تمیز و. 
  دهید در مجاورت مواد اشتعال زا و انفجاري قرار نرادستگاه. 
  

  : حمل 2 . 8
 روغن دستگاه را کامال تخلیه کنید. 
  دستگاهحمل محافظ(Bracket Unit)  در محل مربوطه ، جعبهون در دستگاهرا قبل از استقرار 

 .نصب کنید
 ر دهیدستگاه را درون جعبه خود قراد. 
 نگردانیدته و  سر دستگاه رارگزه . 
 
خواهشمند است جهت اطالع بیشتر، قبل از استفاده دستگاه شرایط ضمانت را به دقت مطالعه : تذکر

  .فرمایید
  
 
 
  
  
  
  

  
  

  
  

  )گرین پاور ایران( شرکت صنایع نیروگاهی پایا انرژي سبز 
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