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1.

Wprowadzenie.

Dzi kujemy za zaufanie i zakup wysokiej jako ci agregatu pr dotwórczego marki FOGO.
Jeste my przekonani, i przy wspó pracy z czo owymi producentami podzespo ów w wiecie,
oraz zastosowaniu innowacyjnych rozwi za technologicznych stworzyli my produkt, który wyznacza
miary post pu w zakresie bezpiecze stwa i niezawodno ci. Mamy nadziej , e znajdzie on Pa stwa
uznanie w codziennym u ytkowaniu. Bezpieczne korzystanie uwarunkowane jest zapoznaniem
si z niniejsz instrukcj obs ugi.
Zgodnie z wprowadzonymi w Polsce nowymi normami emisji spalin Etapu III A, obowi zuj cymi
po 31.12.2010r. konieczne jest okre lenie przeznaczenia zakupionego zespo u pr dotwórczego.
Wymagania tej normy dotycz silników, które zosta y zamontowane w niedrogowych maszynach
ruchomych. Etap III A nie obowi zuje w zakresie mocy silnika spalinowego w przedziale do 19kW
i powy ej 560kW lecz obowi zuje w zakresie mocy 19-37kW i 75-560kW. W zakresie mocy silnika
37-75kW Etap III A obowi zuje po 31.12.2010r. Dopuszcza si jednak produkcj agregatów po
31.12.2010r. z wykorzystaniem silników z norm II A pod warunkiem, e silnik zosta wyprodukowany
najpó niej do 31.12.2010. Takie silniki mo na wykorzystywa do produkcji przez 2 lata licz c od dnia
31.12.2010. Zatem z uwagi na nowe normy, w agregatach wyposa onych w przyczep jezdn koniecznym
jest stosowanie nowych silników o podwy szonej normie emisji spalin zgodnie z powy ej okre lonymi
zakresami mocy. Silniki zgodne z norm II A i ni ej mog by jednak u ywane do produkcji agregatów
stanowi cych ród o zasilania awaryjnego.
Poni sza tabela przedstawia program produkcji agregatów marki FOGO przeznaczonych
do monta u na przyczepach (w przypadku braku dost pno ci silników zgodnych z norm II A koniecznym
dzie zamówienie silnika z norm III A – mo liwa konieczno dop aty).
Oznaczenie
agregatu

FM

FI

FD

FU
FV

Zakres
mocy
agregatu w
kVA
10-19
20-30
40

Obowi zuj ca
norma emisji
spalin

Spe niana
norma emisji
spalin

Mo liwo
zamontowania
na przyczepie

NO
ETAP III A
ETAP II A

TAK
TAK

1)
2)

30-75
85-400

ETAP II A
ETAP III A

TAK
TAK

3)

130-170
200
300-450
600-630
650
280-600
650-3000
85-570
630

ETAP III A
ETAP III A
ETAP III A
NO
NO
ETAP III A
NO
ETAP III A
NO

ETAP II A
ETAP II A
ETAP II A lub
ETAP III A
ETAP II A
ETAP II A lub
ETAP III A
ETAP I A
ETAP II A
ETAP I A
ETAP I A
ETAP II A
ETAP III A
ETAP III A
ETAP II A
ETAP II A

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Uwagi

1)

NO – nie obowi zuje norma Etapu III A
1) – mo liwe zamówienie agregatu z silnikiem spe niaj cym norm Etapu III A
2) – brak dost pno ci silnika z norm Etapu II A – konieczno zamówienia silnika z norm Etapu III A
3) – mo liwy brak dost pno ci silnika z norm Etapu III A – konieczno zamówienia silnika
UWAGA! Wszelkie agregaty ze sterowaniem r cznym zbudowane na silnikach
z norm Etapu III A musz by bezwzgl dnie u ywane jako awaryjne ród o
zasilania.
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2.

Oznaczenia FOGO.

Producent Agregaty FOGO Sp z o.o. stosuje nast puj cy sposób oznaczania agregatów
pr dotwórczych swojej produkcji. Oznaczenie obejmuje wszystkie wersje, oraz opcje wyst puj ce
w naszych agregatach. Poni ej sposób oznaczenia, oraz przyk ady.

Przyk ad: FM15RCG – oznacza agregat produkcji FOGO, wykonany na silniku Mitsubishi, o mocy
15kVA ( 12kW ), wyposa ony w r czny uk ad sterowania, wykonany
w obudowie wyciszonej przystosowanej do warunków zewn trznych,
wyposa ony w uk ad wspomagaj cy rozruch w niskich temperaturach
(silniki Mitsubishi – tylko wiece arowe).
Przyk ad: FI60ASG – oznacza agregat produkcji FOGO, wykonany na silniku Iveco, o mocy
60kVA ( 48kW ), wyposa ony w automatyczny uk ad sterowania wraz
z uk adem automatycznego za czenia rezerwy ( SZR ), wykonany
jako otwarty na ramie - do zabudowy w pomieszczeniu, wyposa ony
w uk ad wspomagaj cy rozruch w niskich temperaturach.
Uwaga: Uk ad podgrzewania bloku silnika nale y traktowa jako element wspomagaj cy rozruch
w niskich temperaturach – w zale no ci od typu silnika jest to jeden z uk adów: obs uga wiec arowych,
grza ka p ynu ch odz cego w bloku silnika, grza ka zewn trzna p ynu ch odz cego.
UWAGA! Agregaty stacjonarne, to takie które s zwi zane na sta e
z pod em. Agregaty mobilne, to takie które nie s zwi zane na sta e
z pod em. Agregaty stacjonarne (nie przewo ne) nale y u ytkowa
jedynie stacjonarnie, (brak fabrycznego przystosowania do pracy
mobilnej). Niedopuszczalne jest jakiekolwiek przewo enie agregatów
stacjonarnych, oraz ich monta na przyczepie, a tak e u ytkowanie
agregatów stacjonarnych w innych, nie przeznaczonych do tego celu
lokalizacjach. Agregaty do pracy mobilnej (przewo ne) musz by
fabrycznie przygotowane do takiego u ytkowania!
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3.

Zasady bezpiecze stwa.

Szanowni Pa stwo,
Poni sza instrukcja obs ugi oraz zasady bezpiecze stwa s niezwykle istotne dla prawid owego
i bezpiecznego u ytkowania agregatów pr dotwórczych FOGO. Dlatego te obowi zkiem ka dego
ytkownika jest uwa ne zapoznanie si z ni i przechowywanie w atwo dost pnym i bezpiecznym miejscu.
nie uruchamia zespo u pr dotwórczego bez przeczytania niniejszej instrukcji,
agregat musi by obs ugiwany wy cznie przez wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel
posiadaj cy aktualne uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie obs ugi danej mocy agregatu,
nie uruchamia agregatu pr dotwórczego w zamkni tym pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji!
Spaliny zawieraj du e ilo ci bezwonnego gazu truj cego (CO - tlenku w gla) – GROZI ZATRUCIEM
A NAWET MIERCI !!!
nie uruchamia agregatu pr dotwórczego w przypadku rozlania paliwa. Ponowne uruchomienie jest
dopuszczalne po usuni ciu rozlanego paliwa – GROZI WYBUCHEM!!!
wszystkie uruchomienia, w tym testy przeprowadza wy cznie z panelu kontrolnego,
nie uruchamia agregatu pr dotwórczego w rodowisku ulatniaj cych si gazów, oparów farb,
rozcie czalników, lub innych atwopalnych materia ów – GROZI WYBUCHEM!!!
nie uruchamia agregatu pr dotwórczego w terenach le nych, lub podobnych bez apacza iskier –
GROZI PO AREM!!!
nigdy nie uruchamia agregatu bez zamontowanego filtra powietrza i uk adu wydechowego,
nie uruchamia agregatu pr dotwórczego w stanie mokrym lub zawilgoconym bez odpowiednich
zabezpiecze przeciwpora eniowych – GROZI PORA ENIEM A NAWET MIERCI !!!
przed rozpocz ciem pracy dokona sprawdzenia stanu technicznego agregatu, w tym szczególnie os on
ochronnych i izolacji przewodów
nie dotyka elementów wiruj cych w czasie pracy urz dzenia – GROZI USZKODZENIEM CIA A
LUB UTRAT ZDROWIA!!!
nie nape nia zbiornika paliwa podczas pracy silnika (nie dotyczy agregatów wyposa onych fabrycznie w
automatyczny system dotanku, lub z wlewem paliwa zamontowanym na zewn trz obudowy – zachowa
szczególn ostro no ) – GROZI WYBUCHEM!!!
nie pali tytoniu i nie u ywa otwartego ognia w pobli u kanistrów, albo pojemników z paliwem
– GROZI WYBUCHEM!!!
w czasie pracy agregatu, uwa
na przebywaj ce w pobli u dzieci i zwierz ta – nie transportowa i nie
pozostawia agregatu w zamkni tych pomieszczeniach zaraz po zako czeniu pracy – GROZI
PO AREM!!!
nie umieszcza adnych przedmiotów na pracuj cym agregacie – GROZI ZAP ONEM!!!
w czasie pracy agregatu pr dotwórczego, oraz d ugo po wy czeniu nie dotyka uk adu wydechowego
cznie z t umikiem – GROZI POPARZENIEM!!!
nigdy nie u ywa benzyny, lub p ynów atwopalnych do czyszczenia agregatu lub jego cz ci,
pami taj, e d ugotrwa y i cz sty kontakt skóry ze zu ytym olejem silnikowym mo e spowodowa
choroby skóry. W przypadku, gdy kontakt taki jest nie do unikni cia, nale y niezw ocznie dok adnie
umy r ce po zabrudzeniu,
podczas ryzyka styczno ci z olejami lub elektrolitami zawsze nosi odpowiednie ubranie, oraz r kawice
i okulary ochronne,
nie uruchamia i nie zatrzymywa agregatu pod obci eniem – GROZI USZKODZENIEM!!!
przed wykonywaniem jakichkolwiek prac serwisowych i naprawczych nale y bezwzgl dnie roz czy
akumulator i roz czy wy cznik g ówny w celu unikni cia przypadkowego rozruchu agregatu,
w przypadku agregatu zamocowanego na podwoziu jezdnym, zawsze zaci gn hamulec r czny, gdy
agregat znajduje si w bezruchu, agregat bezwzgl dnie uziemi przed uruchomieniem,
nie regulowa obrotów silnika – GROZI USZKODZENIEM I UTRAT GWARANCJI!!!
uwa , aby podczas pracy lub transportu agregat by odpowiednio wypoziomowany. Przechylenie mo e
spowodowa wylanie paliwa lub z e smarowanie – GROZI USZKODZENIEM!!!
nie stosowa nieoryginalnych cz ci zamiennych, oraz paliw i olejów nieznanego pochodzenia – GROZI
USZKODZENIEM I UTRAT GWARANCJI!!!
stosowa wy cznie wskazany w instrukcji p yn ch odniczy, olej silnikowy i olej nap dowy
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4.

Znaki ostrzegawcze.
Uwaga! Niebezpiecze stwo
Caution! Danger

Caution! Flammable materials

Uwaga! Niebezpiecze stwo
pora enia elektrycznego

Uziemi zespó przed
uruchomieniem

Caution! Danger of electric
shock

Earth the generator before
startup

Uwaga! Elementy wiruj ce

Miejsce podparcia przy
przenoszeniu

Caution! Rotating elements

Uwaga! Wysokie ci nienie

Support point while moving

yn ch odniczy

Caution! High pressure

Coolant

Uwaga! Rodzaj paliwa – olej
nap dowy

Uwaga! Zakaz gaszenia wod

Caution! Fuel type - diesel

Caution! Do NOT extinguish
with water

Podnosi wy cznie za uchwyt

Olej

Lift only by the handle

Oil

Uwaga! Ryzyko eksplozji

Stosuj ochron s uchu

Caution! Danger of explosion

Use ear protection

Uwaga! Gor ce – ryzyko
poparzenia

Przeczytaj instrukcj obs ugi

Caution! Hot surface – burning
danger
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Uwaga! Materia y atwopalne

Read the manual
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5.

Opis tabliczki znamionowej agregatu pr dotwórczego.

Tabliczka znamionowa agregatu otwartego – do zabudowy.

Tabliczka znamionowa agregatu zabudowanego – do instalacji na zewn trz.

1 – Znak CE potwierdzaj cy zgodno z wymaganiami Dyrektyw Europejskich,
2 – Poziom ha asu emitowanego do rodowiska wg Dyrektywy 2000/14/EC,
3 – Nazwa i adres producenta,
4 – Informacja o spe nieniu przez wyrób norm dla danego typu wyrobu,
5 – Model / typ agregatu pr dotwórczego,
6 – Moc znamionowa trójfazowa agregatu pr dotwórczego w [kVA],
7 – Wspó czynnik mocy znamionowej,
8 – Moc znamionowa trójfazowa agregatu pr dotwórczego w [kW],
9 – Moc znamionowa jednofazowa w [kVA] (w zale no ci od typu wykonania),
10 – Wspó czynnik mocy znamionowej jednofazowej,
11 – Moc znamionowa jednofazowa w [kW],
12 – Poziom napi cia znamionowego trójfazowego,
13 – Pr d znamionowy trójfazowy,
14 – Napi cie znamionowe jednofazowe,
15 – Pr d znamionowy jednofazowy,
16 – Cz stotliwo znamionowa,
17 – Dopuszczalna wysoko zainstalowania dla uzyskania mocy znamionowej,
18 – Dopuszczalna temperatura otoczenia,
19 – Masa zespo u suchego [kg],
20 – Klasa wykonania agregatu pr dotwórczego,
21 – Rok produkcji urz dzenia,
22 – Numer fabryczny urz dzenia,
23 – Informacja o kraju pochodzenia wyrobu.
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6.

Instalacja.

UWAGA! Instalacje standardowego zespo u pr dotwórczego nale y wykona
wed ug poni szych wytycznych. Zalecamy, aby instalacje wykonywa a
zawsze firma posiadaj ca wiedz , do wiadczenie, oraz odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Nale y pami ta , e agregaty do zabudowy
w pomieszczeniach nie nadaj si do instalacji zewn trznych, a standardowe
agregaty w obudowach nie nadaj si do instalacji w pomieszczeniach.
Istnieje mo liwo zamówienia agregatów w obudowach przeznaczonych
do zabudowy w pomieszczeniach – wykonanie indywidualne.
Zabudowa agregatu w obudowie d wi koch onnej w pomieszczeniu jest mo liwa jedynie
w przypadku wykonania takiej jednostki z konkretnym przeznaczeniem – informacja taka
musi zosta przekazana na etapie zamówienia – wykonanie indywidualne wymagaj ce
konsultacji z dzia em technicznym naszej firmy.
UWAGA! Podczas wykonywania posadowienia pod agregat nale y pami ta
o wykonaniu uziemienia zespo u pr dotwórczego (zalecana rezystancja
uziemienia <5 ). Nale y pami ta , e warto uziemienia jest inna dla
ró nych rodzajów gruntów, tak wi c wykonanie prawid owego uziomu
nale y zawsze rozpatrywa indywidualnie. Producent agregatu umo liwia
dostaw zestawów uziemiaj cych zgodnie z zapotrzebowaniem klienta,
jednak z uwagi na ró ne warunki glebowe, producent agregatu nie bierze
odpowiedzialno ci za uzyskanie rezystancji uziemienia w zalecanych
i wymaganych warto ciach oporno ci.

6.1. Instalacja zewn trzna.
Przy uzgadnianiu miejsca instalacji agregatu nale y bra pod uwag :
powierzchnie posadowienia – nale y zapewni min. 1,5 m wolnej przestrzeni wokó agregatu
dla bezpiecze stwa i bezproblemowej obs ugi zespo u pr dotwórczego,
nie nale y wykonywa instalacji pod drzewami, wiatami, lub w pobli u materia ów atwopalnych,
nale y wybra tak odleg
instalacji od budynku aby ha as nie przeszkadza mieszka com,
agregat w oczekiwaniu na instalacj musi by przechowywany na wypoziomowanym utwardzonym
pod u,
agregat musi by
posadowiony na wypoziomowanej jednolitej p ycie fundamentowej,
lub na wypoziomowanym specjalnie przygotowanym fundamencie (dla instalacji sta ej),
przytwierdzenie agregatu do p yty fundamentowej / fundamentu musi odby si w przeznaczonych
do tego celu miejscach w podstawie obudowy, (w ramie agregatu przygotowano miejsca wkr cenia
poziomych rub mocuj cych k townik; cz
pozioma k townika s y do przeprowadzenia ko ków
rozporowych; kotwienie nale y wykona po posadowieniu agregatu – nie jest wymagany monta
adnych elementów mocuj cych na etapie wykonywania p yty fundamentowej / fundamentu)
nale y przewidzie u enie w wykopie (tunelu / os on itp.) dla drogi kablowej pomi dzy agregatem
a rozdzielnic , w której to b dzie odbywa si
czenie agregatu do zasilania odbiorników.
y t a
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UWAGA! W celu uzyskania informacji o zalecanych
wymiarach p yty fundamentowej wynikaj cej z wymiarów
gabarytowych obudowy, oraz szczegó ów zwi zanych
z wykonaniem kotwienia agregatu pr dotwórczego skontaktuj si z producentem agregatów marki FOGO.
S posób

ko twien ia

w

wa runkac h

ze wn

trzn ych

Kotwienie agregatu nale y wykona
po posadowieniu agregatu na p yt
fundamentow ,
lub fundament. Nie s wymagane adne wystaj ce z fundamentu elementy mocuj ce przygotowywane
wst pnie. Do wykonania kotwienia przygotowano otwory w ramie agregatu (usytuowanie pokazano
na rysunku powy ej) – otwory przygotowano do wkr cenia rub. Kotwienie agregatu nale y wykona
za pomoc k towników mocowanych do ramy za pomoc
rub, a do fundamentu za pomoc
odpowiednich ko ków rozporowych.

6.2. Instalacja wewn trzna.
UWAGA! Pomieszczenie, w którym b dzie pracowa agregat
pr dotwórczy musi by uprzednio przygotowane w zakresie:
posadowienia (fundamentu), instalacji uk adów wentylacji,
oraz odprowadzenia spalin i instalacji elektrycznej.
Przy uzgadnianiu miejsca instalacji agregatu nale y bra pod uwag :
gabaryty agregatu, oraz otworów drzwiowych / bram umo liwiaj cych wprowadzenie agregatu
do pomieszczenia,
powierzchnie posadowienia – nale y zapewni min. 1,5m wolnej przestrzeni wokó agregatu
dla bezproblemowej obs ugi zespo u pr dotwórczego otwartego, oraz w przypadku agregatów
zabudowanych min. szeroko drzwi z ka dej strony,
nale y wykona tak wentylacj , aby ha as nie przeszkadza innym u ytkownikom budynku
i w przestrzeni wokó wlotów i wylotów powietrza na zewn trz,
agregat musi by posadowiony na jednolitej p ycie fundamentowej z wykonan dylatacj wokó p yty,
aby drgania nie przenosi y si na reszt budynku,
przytwierdzenie agregatu do p yty fundamentowej musi odby si w przeznaczonych do tego celu
miejscach w podstawie ramy,
nale y przewidzie u enie drogi kablowej pomi dzy agregatem a rozdzielnic , w której to b dzie
odbywa si
czenie agregatu do zasilania odbiorników,

Agregaty Fogo Sp. z o.o., ul. wi ciechowska 36, Wilkowice, 64-115 wi ciechowa
tel. (0 65) 534 11 80, fax. (0 65) 534 11 81

9

y ta f un d ame n to wa do inst ala c ji we wn t rzn ej
( pozio m p yt y mo e z naj dow a
si
n a po zi o mie pos a dzki )

S posób

ko twien ia

w

wa runkac h

wew n

trz nych

UWAGA! Przy zespo ach pr dotwórczych w obudowie atmosferycznej
wyciszonej wszelkie elementy wentylacji oraz uk adu odprowadzenia
spalin zosta y zainstalowane wewn trz obudowy. Nie wolno zmienia
wymiarów otworów wentylacyjnych (przys ania , zmienia kierunek
przep ywu powietrza/spalin) gdy mo e to prowadzi do przegrzania
lub zad awienia zespo u pr dotwórczego, a w konsekwencji do jego
uszkodzenia lub zniszczenia.
W
przypadku
instalacji
agregatu
obudowanego
w pomieszczeniu, nale y kierowa si
takimi samymi
zasadami, jak w zespo ach nie obudowanych instalowanych
wewn trz pomieszcze . Do takiego monta u nadaj
si
jedynie agregaty w wykonaniu indywidualnym,
uzgodnionym na etapie zamówienia z dzia em technicznym
FOGO.

10

Agregaty Fogo Sp. z o.o., ul. wi ciechowska 36, Wilkowice, 64-115 wi ciechowa
tel. (0 65) 534 11 80, fax. (0 65) 534 11 81

S pos ób

wen tylo wani a

pom ies zcze nia

1. Zespó pr dotwórczy; 2. Panel sterowania (r czny na agregacie, automatyka SZR oddzielnie);
3. Dylatowana podstawa fundamentowa; 4. Kana wylotowy ( cznik elastyczny, kana prosty,
przepustnica PWP, wyrzutnia cienna); 5. Kana y kablowe; 6. Czerpnia powietrza (czerpnia cienna,
przepustnica PWP); 7. T umik; 8. Rura wydechowa; 9. Kompensator (z cze elastyczne).

Agregaty Fogo Sp. z o.o., ul. wi ciechowska 36, Wilkowice, 64-115 wi ciechowa
tel. (0 65) 534 11 80, fax. (0 65) 534 11 81
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UWAGA! Wszystkie elementy wentylacji mo na zamówi
osobno
u producenta agregatów marki FOGO. Indywidualne wykonanie uk adów
wentylacji mo liwe jest po dokonaniu wizji lokalnej po posadowieniu
agregatu w docelowej lokalizacji.
UWAGA! Przy instalacji wewn trznej zespo u zabudowanego
nale y pozostawi z ka dej strony 1,5 m wolnej przestrzeni
( zalecane ).

UWAGA!
Kana y
doprowadzaj ce
powietrze
do
agregatowni
(czerpnie powietrza) musz mie powierzchnie o 25% wi ksz ni
powierzchnia kana wyrzutni ciep ego powietrza.
UWAGA! Przy odcinkach kana ów wentylacyjnych d szych ni 3mb,
nale y powierzchnie powi kszy w celu umo liwienia swobodnego
przep ywu powietrza. Dodatkowo nale y zwi ksza powierzchnie kana ów
wentylacyjnych w przypadku wyst powania jakichkolwiek zakr tów.
W przypadku potrzeby specjalnego wykonania wentylacji (np. dachowa lub d ugie kana y, du a ilo
kolan) nale y zawsze skonsultowa si z dzia em technicznym FOGO w celu poprawnego wykonania
wentylacji.
Standardowe wymiary wyrzutni ciep ego powietrza w karcie technicznej dla zespo ów do zabudowy
zosta y podane dla cznej d ugo ci kana u czerpni i wyrzutni nie przekraczaj cej 3 mb.
UWAGA! Wymiary kana ów wentylacji – patrz karta techniczna
Twojego agregatu na stronie www.fogo.pl lub skontaktuj
si z producentem.
Instalacje spalin s
zazwyczaj wykonane z g adkich rur stalowych bezszwowych,
lub w przypadkach wyj tkowych z przewodów ze stali nierdzewnej. Rury powinny doprowadzi wylot gazu
do miejsca, w którym nie b dzie ryzyka strat ani utrudnie w eksploatacji, daleko od drzwi, okien i wlotów
powietrza i by zako czone sta ym systemem ochronnym przed wod opadow .
S pos ób
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o dp rowad zen ia

s pali n

z

pomies zcze ni a

Agregaty Fogo Sp. z o.o., ul. wi ciechowska 36, Wilkowice, 64-115 wi ciechowa
tel. (0 65) 534 11 80, fax. (0 65) 534 11 81

S pos ób z ako c zeni a u k adu
o dpro wadze ni a sp al in z pom ies zc ze nia

UWAGA! Wymiary rur odprowadzenia spalin znajduj
tej instrukcji.
S pos ób

mo n ta u z
cza
– kompensatora

si

w 5.4

el asty c zn ego
drga

UWAGA! Z cze kompensacyjne dostarczone z zespo em,
powinno by
zamontowane z równoleg ymi rurami,
bez wst pnego napr ania.
UWAGA! W uk adzie wydechowym poprzez kondensacj pary
wodnej zbiera si
wilgo , która mo e powodowa
korodowanie uk adu wydechowego, a przy wi kszej jej ilo ci
mo e przedosta
si
do silnika i spowodowa
jego
uszkodzenie. Aby temu zapobiec w uk adach d
szych ni
5mb nale y zainstalowa rurk kondensacyjn z zaworem
odcinaj cym i co jaki czas j opró nia (kondensat nale y
odda do utylizacji tak samo jak zu yty olej silnikowy).
Z a wó r o d p ro wa d z aj cy ko n de n sa t
z u k a du wy dech o we go

Agregaty Fogo Sp. z o.o., ul. wi ciechowska 36, Wilkowice, 64-115 wi ciechowa
tel. (0 65) 534 11 80, fax. (0 65) 534 11 81
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UWAGA!
Opró nianie
rurki
kondensacyjnej
mo na
wykonywa
tylko
wtedy
kiedy
silnik
agregatu
pr dotwórczego nie pracuje i jest zimny. D ugo rurki min
200 mm.
UWAGA! Wszystkie elementy uk adu odprowadzenia spalin mo na
zamówi osobno u producenta agregatów marki FOGO.

6.3. Informacja dotycz ca norm ha asowych.
Poni ej zamieszczono tabel warto ci ha asów generowanych przez poszczególne typy agregatów,
oraz zalecenia zwi zane z ewentualn konieczno ci zabudowy agregatów produkcji FOGO.
L.p.

[-]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
52
54
55
56
57
58
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Typ
agregatu
(otwarty)
FM 10
FM 15
FM 19
FM 20
FM 30
FM 40
FB 50
FB 60
FB 80
FB 110
FB 130
FP 45
FP 60
FP 80
FP 100
FI 30
FI 40
FI 45
FI 50
FI 60
FI 80
FI 90
FI 100
FI 130
FI 160
FI 200
FI 280
FI 300
FI 350
FI 400
FV 90
FV 100
FV 130
FV 150
FV 180
FV 200
FV 250
FV 280
FV 300
FV 330
FV 350
FV 380
FV 400
FV 450
FV 500
FV 570
FV 630
FD 130
FD 170
FD 200
FD 300
FD 400
FD 450
FD 500
FD 600
FD 630
FD 650
FU 280

Powierzchniowy
poziom ci nienia
akustycznego
LpAm [dB]
92,2±0,6
96,2±0,8
100,2±0,9
95,1±0,7
98,3±1,2
91,3±0,6
102,3±0,9
92,7±0,5
95,81±0,6
92,4±0,7
105,1±0,8
93,9±0,7
98,9±0,9
100,1±0,7
98,6±0,7
100,7±0,9
99,2±0,9
102,7±0,7
102,1±1,2
101,9±1,1
95,0±0,6
103,0±0,4
103,1±0,8
101,2±0,8
102,2±0,8
96,8±0,9
99,8±0,7
92,7±0,5
102,2±0,7
101,6±0,8
101,6±1,0
100,2±0,7
101,6±0,8
101,2±0,8
104,5±0,9
103,0±0,8
101,6±1,0
94,6±0,7
102,9±0,7
100,0±0,6
101,9±0,7
95,3±0,6
98,0±0,7
101,8±0,8
-

Moc
akustyczna

Uwagi

LWA [dB]
108,1±0,6
117
117
112,0±0,8
117,0±0,9
111,9±0,7
121
115
115
115
117
114,4±1,2
108,3±0,6
119,5±0,9
109,6±0,5
112,8±0,6
109,4±0,7
121,7±0,8
110,9±0,7
115,7±0,9
117,3±0,7
119
115,8±0,7
117,7±0,9
116,3±0,9
117
121
120,6±0,7
119,8±1,2
120,6±1,1
112,0±0,7
119,6±0,4
120,3±0,8
118,1±0,8
119,1±0,8
114,1±0,9
118,0±0,7
109,6±0,5
120,4±0,7
119,8±0,8
119,8±1,0
118,6±0,7
119,8±0,8
120,0±0,8
123,3±0,9
121,5±0,8
120,3±1,0
111,9±0,7
118
121
121,1±0,7
118,7±0,6
121,0±0,7
114,0±0,6
117,2±0,7
120,8±0,8
122
-

Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy

Typ
agregatu
(zamkni ty)
FM 10 C
FM 15 C
FM 19 C
FM 20 C
FM 30 C
FM 40 C
FB 50 C
FB 60 C
FB 80 C
FB 110 C
FB 130 C
FP 45 C
FP 60 C
FP 80 C
FP 100 C
FI 30 C
FI 40 C
FI 45 C
FI 50 C
FI 60 C
FI 80 C
FI 90 C
FI 100 C
FI 130 C
FI 160 C
FI 200 C
FI 280 C
FI 300 C
FI 350 C
FI 400 C
FV 90 C
FV 100 C
FV 130 C
FV 150 C
FV 180 C
FV 200 C
FV 250 C
FV 280 C
FV 300 C
FV 330 C
FV 350 C
FV 380 C
FV 400 C
FV 450 C
FV 500 C
FV 570 C
FV 630 C
FD 130 C
FD 170 C
FD 200 C
FD 300 C
FD 400 C
FD 450 C
FD 500 C
FD 600 C
FD 630 C
FD 650 C
FU 280 C

Powierzchniowy
poziom ci nienia
akustycznego
LpAm [dB]
73,8±0,5
76,1±0,7
78,0±0,6
74,9±0,6
75,3±0,8
71,1±0,8
76,1±1,9
76,4±0,5
76,9±0,6
77,7±0,9
77,6±0,5
76,2±0,8
76,5±0,5
79,1±0,5
79,3±0,7
78,8±0,7
77,6±0,5
77,8±0,7
78,5±0,6
78,6±0,4
81,0±0,6
78,7±0,7
78,8±0,6
78,3±0,6
77,8±0,8
84,7±0,5
86,4±1,1
83,7±0,8
76,4±0,5
77,8±0,7
83,8±0,4
84,1±0,4
82,3±0,4
92,6±1,0
75,5±0,9

Gwarantowany
poziom
mocy
akustycznej
LWA [dB]
90 (89,9±0,5)
92 (91,6±0,7)
96 (95,2±0,6)
95
92 (91,4±0,6)
93 (92,1±0,8)
95
97
94
97
97
89 (87,9±0,8)
95 (93,2±1,9)
94 (93,6±0,5)
95 (94,1±0,6)
95 (94,1±0,9)
97
95 (94,4±0,5)
97
93 (92,6±0,8)
94 (93,7±0,5)
97 (96,4±0,5)
97 (96,2±0,7)
97 (96,7±0,7)
96 (95,5±0,5)
97
97 (96,7±0,7)
98
98 (97,5±0,6)
97
96 (95,9±0,4)
97 (96,8±0,6)
97 (96,6±0,7)
97 (96,8±0,6)
97 (96,9±0,6)
97
97 (96,6±0,8)
96
97
97
97
97
103
106
105 (104,3±0,5)
107 (106,0±1,1)
104 (103,6±0,8)
95 (94,4±0,5)
97
97 (96,7±0,7)
97
97
97
104 (103,3±0,4)
104 (103,8±0,4)
103 (102,1±0,4)
113 (112,4±1,0)
96 (95,0±0,9)

Uwagi

2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
Do zabudowy
Do zabudowy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
Do zabudowy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
2000/14/EC

Agregaty Fogo Sp. z o.o., ul. wi ciechowska 36, Wilkowice, 64-115 wi ciechowa
tel. (0 65) 534 11 80, fax. (0 65) 534 11 81

L.p.

[-]
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Typ
agregatu
(otwarty)
FU 300
FU 350
FU 400
FU 460
FU 500
FU 600
FU 650
FU 790
FU 900
FU 1000

Powierzchniowy
poziom ci nienia
akustycznego
LpAm [dB]
99,8±0,6
100,7±0,6
102,6±0,6
103,7±0,7
105,4±0,5
-

Moc
akustyczna

Uwagi

LWA [dB]
118,8±0,6
118,9±0,6
122,2±0,6
123,0±0,7
125,4±0,5
-

Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy
Do zabudowy

Typ
agregatu
(zamkni ty)
FU 300 C
FU 350 C
FU 400 C
FU 460 C
FU 500 C
FU 600 C
FU 650 C
FU 790 C
FU 900 C
FU 1000 C

Powierzchniowy
poziom ci nienia
akustycznego
LpAm [dB]
83,2±0,9
85,4±0,6
78,8±0,6
-

Gwarantowany
poziom
mocy
akustycznej
LWA [dB]
103 (102,5±0,9)
106 (105,6±0,6)
97 (96,8±0,6)
-

Uwagi

2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
2000/14/EC
Do zabudowy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
2000/14/EC
Nie dotyczy

UWAGA!
W
agregatach
wyciszonych,
montowanych
w
pomieszczeniu
nal y
wykona
uk ad
wydechowy
wg
indywidualnych
zalece
producenta
w
zwi zku
z mo liwo ci przekroczenia przeciwci nienia. Agregaty takie
mog posiada t umik instalowany na zewn trz obudowy.
W celu wykonania agregatu w obudowie przystosowanego
do instalacji w pomieszczeniu nale y dokona indywidualnych
uzgodnie
z dzia em technicznym naszej firmy i z
zamówienie wed ug wykonanych wcze niej uzgodnie ,
poniewa agregaty takie wyposa one s w niestandardowe
uk ady wyprowadzenia spalin z obudowy.

6.4. Wytyczne uk adów wydechowych
pr dotwórczych FOGO.

dla

stacjonarnych

agregatów

W celu zapewnienia prawid owej pracy silnika nap dowego zainstalowanego w zespole
pr dotwórczym FOGO, nale y zachowa odpowiednie przekroje rur oraz t umików w uk adach
wydechowych. Poni sza tabela przedstawia stosowane przekroje w/w elementów uk adu wydechowego
dla d ugo ci uk adu do 7mb i przy zastosowaniu do max. 4 kolan 900 ka de.
Je eli istnieje konieczno
zastosowania uk adu wydechowego przekraczaj cego za on
ugo
i ilo
kolan skontaktuj si z producentem agregatu w celu weryfikacji oblicze
(stacjonarne@agregaty.pl).
L.p.

Typ agregatu

Typ silnika

rednica kolana i
kompensatora za
silnikiem

[-]
-11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

[-]
-2FM 10
FM 15
FM 19
FM 20
FM 30
FM 40
FI 30
FI 40
FI 45
FI 50
FI 60
FI 80 / 75
FI 90 / 85
FI 100
FI 130
FI 160
FI 200
FI 280 / 275
FI 300
FI 350
FI 400
FV 90 / 85
FV100
FV130
FV150
FV 180
FV 200

[-]
-3S3L2-61SD
S4L2-61SD
S3L2-61SDH
S4Q2-Z361SD
S4S-Z263SD
S4S-2DT62SD
F32 AM1A
F32 SM1A
NEF45AM1
F32 TM1A
NEF45SM1A
NEF45SM2A
NEF45TM1A
NEF45TM2A
NEF67TM2A
NEF67TM3A
NEF67TE2A
CURSOR87TE1
CURSOR10TE1D
CURSOR13TE2D
CURSOR13TE3D
TD520GE
TAD531GE
TAD532GE
TAD731GE
TAD732GE
TAD733GE

[mm]
-448,3
48,3
48,3
48,3
48,3
60,3
48,3
48,3
60,3
60,3
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
114,3
114,3
114,3
114,3
60,3
60,3
60,3
76,1
76,1
76,1

Zw

ka

[mm/mm]
-548,3/60,3
48,3/60,3
88,9/101,6
88,9/101,6
88,9/101,6
114,3/159
114,3/159
114,3/159
60,3/88,9
60,3/88,9
60,3/88,9
76,1/101,6
76,1/101,6
76,1/114,3

Agregaty Fogo Sp. z o.o., ul. wi ciechowska 36, Wilkowice, 64-115 wi ciechowa
tel. (0 65) 534 11 80, fax. (0 65) 534 11 81

rednica
umika

rednica
rury

[mm]
-648,3
48,3
48,3
48,3
48,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
88,9
88,9
88,9
88,9
101,6
101,6
101,6
114,3
159
159
159
88,9
88,9
88,9
101,6
101,6
114,3

[mm]
-748,3
48,3
48,3
48,3
48,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
88,9
88,9
88,9
88,9
101,6
101,6
101,6
114,3
159
159
159
88,9
88,9
88,9
101,6
101,6
114,3

15

16

L.p.

Typ agregatu

Typ silnika

[-]
-128
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

[-]
-2FV 250
FV 280 / 275
FV 300
FV 330 / 325
FV 350
FV 380
FV 400
FV 450
FV 500
FV 570
FV 630
FB 50
FB 60
FB 80
FB 110
FB 130
FP 45
FP 60
FP 80
FP 100
FD 130
FD 170
FD 200
FD 300

[-]
-3TAD734GE
TAD940GE
TAD941GE
TAD941GE
TAD1342GE
TAD1343GE
TAD1344GE
TAD1345GE
TAD1641GE
TAD1642GE
TWD1643GE
G-NA
G-TC1
G-TC2
G-TCA
448-TCA
1103C-33TG3
1104C-44TG3
1104C-4TAG1
1104C-4TAG2
D1146T
P086TI-1
P086TI
P126TI-2

52

FD 400

P158LE

53

FD 450

P158LE-S

54

FD 500

P180LE

55

FD 600

P222LE

56

FD 630

P222LE-S

57

FD 650

P222FE

58
59

FU 280
FU 300

6R1600G10/70
6R1600G20/80

60

FU 350

8V1600G10/70

61

FU 400

8V1600G20/80

62

FU 460

10V1600G10/70

63

FU 500

10V1600G20/80

64

FU 600

12V1600G10/70

65

FU 650

12V1600G20/80

66

FU 790

12V2000G65

67

FU 900

16V2000G25

68

FU 1000

16V2000G65

rednica kolana i
kompensatora za
silnikiem

[mm]
-476,1
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
114,3
114,3
114,3
114,3
48,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
76,1
76,1
76,1
73
73
73
73
2x
78
2x
78
2x
82,3
2x
82,3
2x
82,3
2x
81
107
107
2x
107
2x
107
2x
107
2x
107
2x
107
2x
107
2x
143
2x
143
2x
143

Zw

ka

[mm/mm]
-576,1/101,6
88,9/114,3
88,9/114,3
88,9/114,3
88,9/114,3
88,9/114,3
88,9/133
114,3/133
114,3/159
114,3/159
114,3/159
60,3/76,1
60,3/76,1
76,1/88,9
76,1/101,6
76,1/101,6
76,1/114,3
2x
88,9/101,6
2x
88,9/114,3
2x
88,9/114,3
2x
88,9/133
2x
88,9/114,3
2x
88,9/133
108/114,3
108/114,3
2x
108/114,3
2x
108/114,3
2x
108/114,3
2x
108/114,3
2x
108/114,3
2x
108/114,3
2x
133/159
2x
133/159
2x
133/159

rednica
umika

rednica
rury

[mm]
-6101,6
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
133
133
159
159
159
48,3
60,3
60,3
76,1
76,1
60,3
76,1
76,1
76,1
88,9
101,6
101,6
114,3
2x
101,6
2x
114,3
2x
114,3
2x
133
2x
114,3
2x
133
114,3
114,3
2x
114,3
2x
114,3
2x
114,3
2x
114,3
2x
114,3
2x
114,3
2x
159
2x
159
2x
159

[mm]
-7101,6
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
133
133
159
159
159
48,3
60,3
60,3
76,1
76,1
60,3
76,1
76,1
76,1
88,9
101,6
101,6
114,3
2x
101,6
2x
114,3
2x
114,3
2x
133
2x
114,3
2x
133
114,3
114,3
2x
114,3
2x
114,3
2x
114,3
2x
114,3
2x
114,3
2x
114,3
2x
159
2x
159
2x
159
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6.5. Odbiór mocy z zespo u pr dotwórczego.
UWAGA! Dla celów bezpiecze stwa obwody zasilane z agregatu
pr dotwórczego nale y koniecznie wyposa
w zabezpieczenie
ró nicowo-pr dowe. Istnieje jednak mo liwo
dodatkowego
wyposa enia agregatu w takie zabezpieczenie – w tym celu
skontaktuj si z producentem agregatów marki FOGO.
UWAGA! Instalacja odbioru mocy z pr dnicy wykonana jest
w uk adzie sieci TN-S (oddzielny przewód neutralny i przewód
ochronny po czony jedynie w jednym punkcie). W celu
wykonania pomiarów elektrycznych pr dnicy (rezystancja
izolacji) nale y w pr dnicy usun po czenie pomi dzy N i PE.
Po wykonaniu pomiaru nale y bezwzgl dnie przywróci
fabryczny uk ad po cze . Pomiary takie mo e przeprowadzi
osoba posiadaj ca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Zespo y pr dotwórcze FOGO musz by pod czane przez specjalistyczne firmy elektryczne
posiadaj ce aktualne uprawnienia elektryczne z zakresu obs ugi i instalacji agregatów pr dotwórczych.
Pierwsze uruchomienie wykonuje zawsze – pod rygorem utraty gwarancji producent agregatów FOGO,
lub jego autoryzowany serwis, za wyj tkiem agregatów wyposa onych w uk ad sterowania r cznego.
Odpowiednio u one, oraz przeprowadzone przez przeznaczone do tego przepusty w agregacie
pr dotwórczym przewody musz zosta pod czone do zacisków wewn trz panelu sterowania i odbioru
mocy. Zaciski dost pne s po otwarciu drzwi szafy sterowania i odbioru mocy, lub do odpowiednich
gniazd zamontowanych zgodnie ze specyfikacj . Jedno ze stosowanych rozwi za wyprowadzenia kabli
odbioru mocy, oraz sterowniczych z agregatów pr dotwórczych FOGO przedstawia rysunek poni ej.

UWAGA! W standardowych agregatach stacjonarnych FOGO
przy cze znajduje si zawsze w tylnej cz ci zespo u (strona
pr dnicy), zarówno w wersji otwartej przeznaczonej
do zabudowy jak i zabudowanej.
UWAGA! Kable wychodz ce z zespo u pr dotwórczego, sieci
zewn trznej, oraz odbiorów u ytkownika musz
zosta
pod czone do w ciwych zacisków w panelu automatyki SZR.
Nale y bezwzgl dnie, pod utrat gwarancji stosowa przewody
gi tkie!
Agregaty Fogo Sp. z o.o., ul. wi ciechowska 36, Wilkowice, 64-115 wi ciechowa
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UWAGA! Wszystkie agregaty pr dotwórcze FOGO posiadaj
w standardzie wykonane po czenie przewodu neutralnego
N z przewodem ochronnym PE.
Wy

c zni k

o dbi or u

mo c y

Standardowo agregaty FOGO wyposa one s w wy cznik g ówny, który zabezpiecza generator
przed przeci eniem i zwarciem. W agregatach wyposa onych w sterowanie r czne wy cznik
wyposa ono w cewk podnapi ciow wy czaj
wy cznik g ówny w przypadku zaniku
generowanego napi cia - np. w przypadku zatrzymania silnika spalinowego - od sygna u braku
paliwa. Jednak e w tym rodzaju sterowania nale y wszelkie manewry czeniowe wykonywa
cznie. Tak wi c, nale y uruchamia agregat z wy czonym wy cznikiem g ównym,
po uruchomieniu silnika spalinowego, oraz osi gni ciu znamionowych parametrów pracy
zespo u pr dotwórczego tj. standardowo napi cia ok. 400V cz stotliwo ci ok. 51,5 Hz
(agregaty klasy G2), lub 50 Hz (agregaty klasy G3,G4) temperatury silnika ok. 60°C (lub po
oko o 3-10 min. pracy) mo na za czy odbiory mocy przesuwaj c d wigni wy cznika z pozycji
dolnej - „wy czony” do pozycji górnej „za czony”. Je li wy cznik znajduje si w pozycji
rodkowej” – trip – w celu za czenia wy cznika nale y d wigni wy cznika najpierw
przesun
w dó do momentu wyczuwalnego zakleszczenia a nast pnie do oporu w gór .
Jakiekolwiek próby za czenia wy cznika wyposa onego w cewk podnapi ciow bez napi cia
(agregat nie pracuje) mog doprowadzi do jego uszkodzenia. Przed zatrzymaniem nale y
najpierw wy czy wy cznik g ówny, aby umo liwi prac bez obci enia w celu wych odzenia.
W agregatach wyposa onych w sterowanie automatyczne wy cznik g ówny pozostaje stale
za czony za wyj tkiem sytuacji w której wy cznik g ówny zosta wy czony od przeci enia
agregatu pr dotwórczego, lub zwarcia na linii zasilanej przez agregat. W agregatach
wyposa onych w sterowanie automatyczne wspó pracuj cych z uk adem SZR wykonanym
na prze czniku wy cznik g ówny wyposa ono w cewk wzrostow wy czaj
od uk adu
sterowania wykrywaj cego stany awaryjne. Wyj tkiem s
agregaty wspó pracuj ce
ze stycznikowym uk adem SZR które posiadaj wy cznik g ówny bez dodatkowego
wyposa enia. Nie wolno uruchamia jak i zatrzymywa agregatu pr dotwórczego z za czonym
obci eniem.
UWAGA! Nale y minimalizowa za czanie/roz czanie odbiorów mocy pod
obci eniem (takie dzia anie mo e doprowadza do skrócenia ywotno ci
wy cznika).
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P rzyk

adowy

wygl

d
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SZR

Po czenia dodatkowe pomi dzy zespo em a panelem sterowania musz zosta wykonane
przy wykorzystaniu wielo owych, gi tkich kabli pod czonych na z cza rubowe (dostawa
nie obejmuje kabli). Dobór przekrojów i typów kabli le y w kompetencjach projektanta - w ciwy dobór
przekrojów i typów kabli ze wzgl du na spadki napi , oraz p tl zwarcia. Zastosowanie niew ciwych
przekrojów kabli powodowa mo e spadki napi cia i szkodliwe dla kabli przegrzania.
Wszystkie kable cz ce tj. zespó z odbiorami przy zespo ach sterowanych r cznie oraz zespó
z panelem automatyki i SZR przy zespo ach sterowanych automatycznie, musz by w ciwie u one
w odpowiednim kanale lub wykopie ziemnym (kable ziemne).
Metalowe cz ci urz dze , z którymi cz owiek mo e mie kontakt, a które z powodu z ej
izolacji, lub innych przyczyn mog yby znale si pod napi ciem, musz by pod czone do uziemienia.
Zespo y pr dotwórcze i panele sterowania s zaopatrzone w odpowiedni zacisk uziemienia.
Przekroje kabla cz cego z uziemieniem i odpowiednia wytrzyma
po czenia musz
by zgodne z obowi zuj cym prawem i przepisami (rezystancja uziemienia <5 ).
W przypadku pracy z automatyk startu, agregat musi by wyposa ony w uk ad u atwiaj cy
start w niskich temperaturach otoczenia, umo liwiaj c niemal natychmiastowe przej cie obci enia bez
potrzeby wst pnego rozgrzewania silnika.
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7.

Uruchomienie.
UWAGA! Pierwsze uruchomienie wykonuje zawsze – pod
rygorem utraty gwarancji firma FOGO lub jego autoryzowany
serwis za wyj tkiem agregatów wyposa onych w uk ad
sterowania r cznego. Ewentualne szkolenie w zakresie
obs ugi i pod czenia agregatów wyposa onych w uk ad
sterowania r cznego odbywa si
jedynie w siedzibie
producenta.
UWAGA! – W trakcie u ytkowania agregatu nale y zapewni
minimalne obci enie na poziomie nie mniejszym ni 30%
mocy znamionowej pod rygorem utraty gwarancji.

UWAGA! Nale y bezwzgl dnie uziemi
przed jego uruchomieniem.

zespó pr dotwórczy

Przed pierwszym uruchomieniem jak i po wykonaniu przegl du okresowego, lub po d
przestoju maszyny nale y wykona ni ej wymienione czynno ci sprawdzaj ce:

szym

UWAGA! Przed przyst pieniem do prac sprawdzaj cych
nale y upewni si , e zespó pr dotwórczy jest zablokowany
i nie ma mo liwo ci jego samoczynnego uruchomienia.
uk ad ch odzenia: agregaty FOGO dostarczane s zawsze z p ynem ch odz cym, uzupe nianie
ewentualnych ubytków powinno by wykonane za pomoc p ynu ch odz cego takiego samego
jakim zosta a zalana fabrycznie ch odnica – GLYKOSHELL. P yn nale y uzupe nia powoli
i pozostawi otwarty wlew przez kilka minut, aby z uk adu mog y wydosta si wszystkie
cherzyki powietrza.
UWAGA! Wszelkie prace zwi zane z uk adem ch odz cym
musz by wykonywane przy zimnym i niepracuj cym
silniku.
uk ad smarowania: agregaty FOGO dostarczane s zawsze z olejem silnikowym. Przed
pierwszym zalaniem olejem nale y najpierw opró ni misk olejow z pozosta ci poprzedniego
oleju. Olej musi by zalany do maksymalnego stanu oznaczonego na miarce poziomu oleju
nie przekraczaj c go. Po uruchomieniu silnika po kilku sekundach – jeszcze na zimnym silniku
nale y sprawdzi poziom oleju i ewentualne ubytki uzupe ni (czynno t nale y w razie potrzeby
powtórzy kilkakrotnie do ustabilizowania si poziomu oleju). Po rozgrzaniu sprawdzi uwa nie
silnik czy nie ma wycieków. Fabrycznie silnik zalany jest olejem silnikowym standardu VDS-3 typu
Shell Rimula R4 L 15W-40. Podczas pierwszego przegl du olej ten bezwzgl dnie nale y wymieni
na olej standardu VDS-3 / 4 – zalecany typ oleju – Shell Rimula R4 L 15W-40.
UWAGA!
Agregaty
w
standardzie
wyposa one
s
w sterowniki kontroluj ce ci nienie oleju (czujniki
kra cowe). Jednak nie zwalnia to Pa stwa z obowi zku
sprawdzania poziomu oleju przed uruchomieniem agregatu.
uk ad paliwowy: agregaty FOGO ze wzgl dów bezpiecze stwa dostarczane s bez paliwa,
co jednocze nie uniemo liwia wykonanie prób i testów. Przed uruchomieniem nale y uzupe ni
zbiornik paliwem – ON olej nap dowy standardu EN-590. Zbiornik nale y uzupe nia
na niepracuj cym silniku, nie dopuszczalne jest jednoczesne tankowanie i pod czanie odbiorników
pod pracuj cy agregat. Wlewaj c paliwo do zbiornika nale y zostawi oko o 2 cm wolnej
przestrzeni od góry zbiornika, aby rozszerzaj ce si paliwo w skutek nagrzania mia o si gdzie
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pomie ci . Nale y równie sprawdzi
wizualnie czysto
filtrów (przy filtrach wyposa onych
w odstojnik) – w razie zabrudzenia wymieni na nowe i wykona odpowietrzenie uk adu
paliwowego.
UWAGA! Do zalewania zbiornika paliwa nale y u ywa wy cznie
samochodowego oleju nap dowego (w ciwego dla danej pory
roku letni lub zimowy). NIE WOLNO stosowa
biopaliw,
biokomponentów, oleju opa owego itp. Stosowanie innego
paliwa ni olej nap dowy mo e prowadzi do uszkodzenia silnika
i utraty gwarancji.
UWAGA! Tankowanie nale y wykonywa z du
staranno ci .
Do zalewania zbiornika paliwa nale y u ywa wy cznie do tego
celu przeznaczonych produktów tj. dystrybutora paliwa, lejka
o odpowiedniej d ugo ci zapewniaj cego nie przelewanie paliwa
poza ram , lub obudow agregatu. NIE WOLNO stosowa
zamiennych produktów np. ci ta butelka zast puj ca lejek,
e nieprzystosowane do przelewu oleju nap dowego itp.
Stosowanie
w/w
zamienników
mo e
doprowadzi
do zanieczyszczania agregatu co w konsekwencji mo e
spowodowa samozap on i spalenie agregatu. Po zatankowaniu,
a przed uruchomieniem agregatu, rozlane paliwo znajduj ce
si
na elementach obudowy nale y bezwzgl dnie usun .
Zabroniona jest jakiekolwiek zmiana, lub modyfikacja elementów
konstrukcyjnych znajduj cych si przy wlewie paliwa.
generator synchroniczny: sprawdzi czysto
kratek wentylacyjnych pr dnicy, usuwaj c
ewentualne zanieczyszczenia. Po przestoju trwaj cym ponad 30 dni, lub d szym nale y
bezwzgl dnie przed uruchomieniem agregatu wykona badanie kontrolne stanu izolacji.
UWAGA! Podczas badania uk ady elektroniczne pr dnicy oraz
sterowniki musz zosta od czone aby unikn
uszkodzenia
podczas pomiaru.
akumulatory rozruchowe: agregaty FOGO zawsze s
dostarczane z na adowanymi
akumulatorami. Przy ewentualnej wymianie akumulatorów nale y pami ta o kolejno ci: najpierw
od czamy zacisk ujemny a nast pnie dodatni, przy pod czaniu zacisk dodatni jako pierwszy,
nast pnie zacisk ujemny. Przed pod czeniem nale y sprawdzi poziom elektrolitu w akumulatorze
- ewentualne ubytki uzupe ni .
UWAGA! Nie wolno roz cza akumulatorów podczas pracy
silnika !
Nie wolno pomyli zacisków +, - (plus i minus) zamiana
przewodów mo e doprowadzi do uszkodzenia alternatora, oraz
elektroniki sterowniczej.
uk ady elektryczne: nale y sprawdzi pod czenie kabli: odbiorów mocy, kabli sterowniczych,
kabli zasilania: (w zale no ci od typu agregatu) sieciowej adowarki akumulatorów, oraz grza ki.
Nale y sprawdzi ci
po cze wyrównawczych (uziemienie). Nale y sprawdzi kolejno faz,
oraz ich zgodno
przy wspó pracy z sieci zawodow SZR i urz dzeniami wymagaj cymi
odpowiedniej kolejno ci faz (np. silniki, pompy trójfazowe itp.). Agregat pr dotwórczy mo e by
uruchomiony jedynie po wykonaniu po czenia przewodu uziemiaj cego o odpowiedniej
rezystancji!

7.1. Pierwsze uruchomienie.
Nale y wykona dzia ania wst pne, podane powy ej, a nast pnie post pi jak ni ej:
oczy ci dok adnie zespó i otaczaj ce miejsce wokó urz dzenia z plam i pozosta ci brudu,
olejów, paliw, rozpuszczalników, lub innych rodków
sprawdzi , czy czy ciwo, papier, lub inne lekkie materia y nie znajduj si w bliskiej odleg ci
od agregatu
Agregaty Fogo Sp. z o.o., ul. wi ciechowska 36, Wilkowice, 64-115 wi ciechowa
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upewni si , czy aden obcy przedmiot nie znajduje si blisko cz ci wiruj cych
przenie narz dzia i czy ciwo do specjalnych pojemników
sprawdzi : czy nie ma ubytków w obiegu p ynu ch odz cego, poziom oleju i poziom paliwa
uruchomi r cznie zespó zgodnie z opisem w cz ci obs uga
sprawdzi poprzez symulacj dzia anie czujników na zaciskach, oraz w ciwe funkcjonowanie
zabezpiecze
zatrzyma zespó po krótkim dzia aniu (2-3 minuty) na biegu ja owym bez obci enia
Po tym pierwszym okresie dzia ania na uruchamianym zespole, przyst pi do poni szych kontroli:
sprawdzi poziomy oleju i p ynu ch odz cego i je li konieczne – uzupe ni
sprawdzi stan po cze rubowych, ewentualnie dokr ci .

7.2. Zespo y pr dotwórcze sterowane r cznie.
Uruchomienie zespo u pr dotwórczego wyposa onego w uk ad sterowania r cznego nale y
wykonywa wg poni szego algorytmu:
START:
Zespo y pr dotwórcze nale y uruchamia jedynie za pomoc zabudowanych dedykowanych
uk adów kontroli i sterowania. Aby uruchomi zespó pr dotwórczy nale y post powa zgodnie
z opisem zawartym w instrukcji sterowania. Po uruchomieniu zespo u, nale y post powa
w poni szy sposób:
UWAGA! Nie wolno uruchamia rozrusznika silnika d ej ni przez 15s.
Po tym czasie przed kolejn próba nale y 20s. odczeka w celu
och odzenia rozrusznika (zbyt d uga praca rozrusznika spowoduje jego
uszkodzenie).
po krótkim okresie pracy bez obci enia (oko o 5 min.) mo liwy jest odbiór mocy poprzez
zamkni cie wy cznika g ównego, po uprzednim upewnieniu si , e nie wyst puj warunki
zagro enia pora eniem pr dem elektrycznym na linii zasilanej z agregatu, a tak e sprawdzeniu
parametrów wytwarzanej przez agregat energii elektrycznej - napi cie, cz stotliwo – dopiero
po zweryfikowaniu tych parametrów z warto ciami znamionowymi nale y przej
do kolejnej
czynno ci
czy cz
obci enia (oko o 1/3 mocy nominalnej)
po kolejnych ok. 5-10 minut (lub, gdy temperatura wody/p ynu przekroczy 60°C) mo liwe
jest za czenie obci enia nominalnego
sprawdzi za pomoc analizatora parametrów elektrycznych , lub innych zastosowanych
wska ników czy warunki obci enia nie przewy szaj dopuszczalnych pr dów i mocy, podanych
na tabliczce znamionowej
W czasie dostarczania pr du z agregatu sprawdza okresowo warunki pracy silnika,
weryfikuj c poprawne funkcjonowanie, ewentualne ubytki p ynów eksploatacyjnych, oraz poziom
paliwa. Dla zespo ów ze wska nikami pracy silnika sprawdzi , czy warunki pracy silnika
w dopuszczalnych granicach, podanych w odpowiedniej dokumentacji. Kiedy poziom paliwa obni y
si poni ej minimum, zostanie wywo any alarm minimalnego poziomu paliwa, zespó pr dotwórczy
zatrzyma si automatycznie w celu unikni cia zapowietrzenia. W tym przypadku nale y uzupe ni
paliwo. Je li nie ma urz dzenia do automatycznego uzupe nienia paliwa z rurami umocowanymi na sta e
ze zbiornika magazynowego – czynno t nale y wykonywa przy wy czonym zespole.
ZATRZYMANIE SILNIKA:
Przed zatrzymaniem silnika, umo liwi prace przez kilka minut bez obci enia; w tym celu nale y
wignie wy cznika opu ci w dó – pozwoli to na wych odzenie zespo u pr dotwórczego
co zapobiegnie powa nemu uszkodzeniu turbospr arki. Pozostawi zespó dzia aj cy na biegu
ja owym przez co najmniej 2 – 5 min., po czym zatrzyma silnik spalinowy agregatu. Po udanym
zatrzymaniu nale y zabezpieczy agregat przed przypadkowym uruchomieniem.

7.3. Zespo y pr dotwórcze sterowane automatycznie.
W trybie pracy automatycznej kontroler zainstalowany w agregacie wspó pracuje
z nadrz dnym uk adem sterowania – SZR (Samoczynne Za czenie Rezerwy). Po podaniu do
kontrolera agregatu pr dotwórczego przez nadrz dny uk ad sterowania odpowiedniego sygna u
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(styk bezpotencja owy) nast puje wykonanie przez kontroler agregatu procedury rozruchowej uruchomienie agregatu pr dotwórczego. Standardowo kontrolery zainstalowane w agregatach
zaprogramowane s na 5 prób automatycznych rozruchów, po wykonaniu tego cyklu i przy braku
pracy silnika agregatu, nale y zresetowa sterownik agregatu i ponownie poda sygna START z
uk adu SZR, po ewentualnym usuni ciu przyczyny awarii w agregacie pr dotwórczym i
prze czeniu kontrolera agregatu w tryb automatyczny. Po poprawnym uruchomieniu agregatu
kontroler agregatu nadzoruje prac silnika, oraz w zale no ci od typu kontrolera inne parametry
takie jak np. poziom napi cia, czy cz stotliwo
generowanego przez agregat napi cia. Po
powrocie zasilania sieciowego, sterownik uk adu SZR prze cza odbiory na prac z sieci zawodowej
i wy cza sygna zdalny start podawany do kontrolera agregatu, który to realizuje procedur
wych odzenia silnika, a nast pnie jego zatrzymanie.

7.4.

Wspó praca agregatów pr dotwórczych FOGO z obcymi uk adami
SZR.

Do wspó pracy z agregatami pr dotwórczymi produkcji Agregaty FOGO Sp. z o.o. uk ady SZR
musz spe nia nast puj ce funkcje: - uk ad SZR musi „wyda ” do kontrolera agregatu pr dotwórczego
sygna ZDALNY START – (musi to by sygna „zwarcie” styku bezpotencja owego, NO) podawany przez
wymagany czas pracy agregatu pr dotwórczego. Kontroler agregatu pr dotwórczego po przyj ciu tego
sygna u wykona zaprogramowan sekwencj startow (uruchomienie agregatu), po uruchomieniu
agregatu i skontrolowaniu zaprogramowanych progów zabezpiecze , agregat b dzie pracowa tak d ugo,
jak d ugo sygna ZDALNY START b dzie podawany na wej cie kontrolera agregatu. Jednak po wykryciu
stanu alarmowego, którego konsekwencj musi by zatrzymanie agregatu pr dotwórczego, kontroler
agregatu zatrzyma silnik spalinowy pomimo utrzymuj cego si sygna u ZDALNY START. Informacje
o wykryciu ewentualnych stanów alarmowych zawarto w opisach poszczególnych kontrolerów instrukcji
sterowania. Wy czenie sygna u Zdalny Start uruchamia procedur wych odzenia i zatrzymania agregatu
pr dotwórczego realizowanego przez zastosowane kontrolery agregatów.
Uk ad SZR musi wy czy
cznik agregatu uk adu SZR przed zatrzymaniem agregatu
pr dotwórczego. NIEDOPUSZCZALNE JEST ZATRZYMANIE AGREGATU PR DOTWÓRCZEGO
Z ZA CZONYM OBCI ENIEM! ZATRZYMANIE AGREGATU PR DOTWÓRCZEGO Z ZA CZONYM
OBCI ENIEM DOPROWADZI MO E DO USZKODZENIA PR DNICY!
Realizacja tej funkcji – w przypadku stycznikowego uk adu SZR nale y napi ciem generowanym
przez agregat pr dotwórczy zasila cewk stycznika agregatu (w trakcie awaryjnego zatrzymywania
agregatu nast puje spadek generowanego przez pr dnic napi cia, jako funkcja zmniejszania obrotów,
spadek napi cia poni ej 70% znamionowej warto ci spowoduje wy czenie stycznika generatora uk adu
SZR, zatem nast pi zdj cie obci enia przed zatrzymaniem agregatu pr dotwórczego); – w przypadku
pozosta ych aparatów cz cych zastosowanych w uk adach SZR nale y stosowa cewk podnapi ciow
zasilan z napi cia generowanego przez agregat pr dotwórczy (w tym przypadku równie nast pi
od czenie obci enia przed zatrzymaniem agregatu pr dotwórczego). Je li uk ad SZR nie umo liwia
realizacji powy ej opisanej funkcji, czyli wy czenia obci enia przed zatrzymaniem agregatu
pr dotwórczego wówczas nale y bezwzgl dnie dobudowa odpowiedni element steruj cy!
BRAK REALIZACJI POWY EJ OPISANYCH FUNKCJI W UK ADZIE SZR WSPÓ PRACUJ CYM
Z AGREGATAMI PR DOTWÓRCZYMI PRODUKCJI FOGO ZWALNIA PRODUCENTA AGREGATU
Z UDZIELONEJ GWARANCJI! WSZELKIE NAPRAWY WYKONYWANE B
ODP ATNIE WED UG
AKTUALNIE OBOWI ZUJ CEGO CENNIKA!
W przypadku potrzeby realizacji przez uk ady sterowania, zarówno agregatów jak i uk adów SZR,
dodatkowych niestandardowych funkcji, prosimy o kontakt i konsultacj z dzia em technicznym FOGO.

7.5. Kontroler zespo u pr dotwórczego.
Agregaty pr dotwórcze FOGO wyposa one s w kontroler parametrów pracy silnika spalinowego
agregatu pr dotwórczego. Kontroler taki umieszczony jest w szafie sterowniczej. Zadaniem kontrolera jest
wykonywanie sekwencji rozruchowej, kontroli pracy, oraz wykonania sekwencji zatrzymania silnika
spalinowego agregatu od komend operatora, lub sygna ów zewn trznych. Szczegó owy opis dost pnych
funkcji zastosowanych kontrolerów / sterowników umieszczono w instrukcji sterowania.

7.6. Wska niki parametrów elektrycznych.
Agregaty FOGO wyposa one s we wska niki parametrów elektrycznych informuj cych
o warto ciach elektroenergetycznych generowanego napi cia / mocy. W zale no ci od specyfikacji
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wyposa enia i zastosowanego typu wska ników dost pne mog by nast puj ce informacje;
poziom napi cia, warto pr du, cz stotliwo , moc w kVA / kW / kVAr. Opis dost pnych informacji,
oraz opis zastosowanych wska ników parametrów elektrycznych umieszczono w instrukcji sterowania.

7.7. Zespo y pr dotwórcze do pracy równoleg ej - synchronizacja.
Równoleg a praca agregatów pr dotwórczych przewidziana jest dla zaspokojenia
zapotrzebowania na moc elektryczn obiektów o du ym zu yciu energii elektrycznej za pomoc
agregatów o mniejszej mocy. Rozwi zanie takie nale y tak e rozwa
przewiduj c ewentualn
rozbudow i zwi zanym z ni wzrostem zu ycia energii elektrycznej.
Rozwi zanie takie umo liwia czenie zespo ów pr dotwórczych w jeden scalony uk ad
generatorów oddaj cych do dyspozycji moc b
sum wszystkich zespo ów pr dotwórczych.
W taki sposób mo liwe jest po czenie do 16 zespo ów pr dotwórczych. Ka dy z zespo ów posiada
zainstalowany sterownik przedstawiaj cy na wy wietlaczu parametry pracy danej jednostki
nap dowej jak i generatora. Kontrolery pracy równoleg ej zespo ów pr dotwórczych,
zaprogramowane mog by na realizacj funkcji obliczania zapotrzebowania mocy elektrycznej
danego obiektu decyduj c o konieczno ci do czenia kolejnej jednostki pr dotwórczej, lub od czania
jednego, lub kilku zespo ów w celu minimalizacji kosztów wyprodukowania 1 kW energii.
Szczegó owe informacje zwi zane z tym rodzajem sterowania znajduj si w instrukcji sterowania.

7.8. Zespo y pr dotwórcze wyposa one w podwozia jezdne.
Agregaty pr dotwórcze FOGO mog by dostarczane równie w wersji wyposa onej
w podwozie jezdne z prawem do poruszania si po drogach publicznych (z homologacj ).
W zale no ci od wagi agregatu podwozie mo e by wyposa one w nast puj ce elementy sk adowe:
hamulce najazdowe lub pneumatyczne
jedn lub dwie osie jezdne
zaczep kulowy lub oczkowy
zawieszenie o odpowiednio dobranej elastyczno ci
dyszel prosty o sta ej wysoko ci lub amany o regulowanej wysoko ci
ko o postojowe wyposa one w korb do podnoszenia
ko o zapasowe
stopy stabilizuj ce
wietlenie
UWAGA! NIE wolno podnosi zespo u pr dotwórczego zainstalowanego
na przyczepie za uchwyt agregatu. Uchwyt ten przygotowano jedynie
do podnoszenia samej jednostki pr dotwórczej. Podnoszenie agregatu
pr dotwórczego w wersji mobilnej wraz z przyczep za uchwyt agregatu
mo e spowodowa uszkodzenie uchwytu, a tak e obudowy jednostki.

7.8.1. Przygotowanie do pracy.
Przed ka dym uruchomieniem agregatu pr dotwórczego zainstalowanego na podwoziu jezdnym
nale y przestrzega odpowiednich zasad i procedur wynikaj cych z bezpiecze stwa u ytkowania.
W tym celu nale y:
zaci gn hamulec r czny podwozia (je eli jest w taki wyposa one)
odczepi link stalow podwozia jezdnego po czon z jej hamulcem ze sta ym elementem
znajduj cym si na samochodzie
odblokowa zaczep kulowy lub wyci gn sworze zabezpieczaj cy w zaczepach oczkowych
podnie dyszel podwozia za pomoc ko a postojowego powy ej zaczepu samochodu
opu ci dyszel podwozia za pomoc ko a postojowego w celu wypoziomowania agregatu
opu ci i zablokowa stopy stabilizuj ce (je eli jest w takie wyposa one)
uziemi zespó pr dotwórczy wykorzystuj c przygotowan do tego celu i odpowiednio oznaczon
rub uziemiaj
uruchomi agregat pr dotwórczy

7.8.2. Zako czenie pracy i przygotowanie do transportu.
Po ka dym u ytkowaniu i przed ka dym transportem agregatu na podwoziu jezdnym nale y:
wy czy agregat pr dotwórczy
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usun uziemienie zespo u pr dotwórczego
zaci gn hamulec r czny podwozia (je eli jest w taki wyposa one)
zwolni i zablokowa stopy stabilizuj ce (je eli jest w takie wyposa one)
podnie dyszel podwozia za pomoc ko a postojowego powy ej zaczepu samochodu
wycofa samochodem w taki sposób, aby zaczep znalaz si pod zaczepem podwozia lub oczko
trafi o w gniazdo samochodu
opu ci podwozie za pomoc ko a postojowego tak, aby zaczep zakleszczy si na zaczepie
kulowym (lub po trafieniu oczka w gniazdo samochodu zabezpieczy oczko sworzniem)
zaczepi link stalow podwozia jezdnego po czon z jej hamulcem o sta y element znajduj cy si
na samochodzie
zwolni hamulec podwozia jezdnego

7.9. Zespo y pr dotwórcze wyposa one w maszty o wietleniowe.
Dodatkowym wyposa eniem agregatów pr dotwórczych marki FOGO mo e by równie maszt
wietleniowy. Standardowo agregat wyposa ony w taki maszt zamontowany jest na podwoziu jezdnym.
Maszty o wietleniowe wyst powa
mog
w wersjach z podnoszeniem r cznym
jak i pneumatycznym. W zale no ci od potrzeb, oraz mocy agregatu istnieje mo liwo wyboru mocy
wietlenia z po ród:
3
3
3
1
2
3

x
x
x
x
x
x

2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x

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

Przed uruchomieniem masztu wietlnego nale y najpierw przeprowadzi procedur zwi zan
z podwoziem jezdnym zapisan w p-kcie 6.8 tej instrukcji. Po uruchomieniu agregatu nale y podnie
maszt o wietleniowy r cznie, lub przy pomocy kompresora, a nast pnie za czy o wietlenie.
Po zako czonej pracy nale y w pierwszym kroku wy czy o wietlenie, a nast pnie z
maszt i wygasi
agregat.

8.

Obs uga (przegl dy i testy).

Aby utrzyma zespó pr dotwórczy przez d ugi czas w dobrym stanie, nale y przestrzega
okre lonych przez producenta zasad obs ugi. Klient zobowi zany jest do za enia i systematycznego
prowadzenia ksi ki serwisowej agregatu, w której nale y odnotowywa przeprowadzone czynno ci,
ilo godzin pracy urz dzenia w ka dym dniu, podejmowane interwencje, naprawy, przegl dy, stany
zawarto ci p ynów itd. Test powinien by wykonywany, co najmniej raz w miesi cu.
UWAGA! Wszelkie prace kontrolne musz by wykonywane
na zablokowanym agregacie: w agregatach sterowanych
cznie wcisn
przycisk WY CZNIK BEZPIECZE STWA,
wyj
kluczyki z stacyjki / prze czy
prze cznik
STOP/START w pozycj STOP, roz czy akumulatory; przy
agregatach sterowanych automatycznie: wcisn WY CZNIK
BEZPIECZE STWA, automatyk
ustawi
w tryb RESET,
roz czy akumulatory, roz czy adowark akumulatorów.

8.1. Zespo y pr dotwórcze sterowane r cznie.
a) nale y skontrolowa agregat pod wzgl dem:
kontrola p ynu ch odz cego
kontrola oleju
kontrola szczelno ci uk adu smarowania i ch odzenia (czy nie ma wycieków)
kontrola akumulatorów (stan elektrolitu i na adowania)
kontrola czysto ci ch odnicy oraz czysto ci wentylacji pr dnicy
kontrola czysto ci elementów wentylacji czerpni, wyrzutni, oraz kana ów dolotowych
kontrola grza ki bloku silnika (sprawdzi przed uruchomieniem czy blok silnika jest ciep y >20°C)
b) uruchomi zespó pr dotwórczy i sprawdzi jego parametry znamionowe (cz stotliwo , napi cie)
skontrolowa dro no i szczelno uk adu wydechowego
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c) obci
agregat (min 30% mocy znamionowej) i pracowa pod obci eniem ok. 30min
(sprawdzaj c parametry agregatu)
d) po wykonanej próbie wy czy obci enie a nast pnie po ok. 2 min pracy na biegu ja owym
zatrzyma agregat
e) ponownie skontrolowa agregat jak w punkcie a) pomijaj c kontrole p ynu ch odz cego, któr
nale y wykonywa na ch odnym silniku)

8.2. Zespo y pr dotwórcze sterowane automatycznie.
a) skontrolowa agregat pod wzgl dem:
kontrola p ynu ch odz cego
kontrola oleju
kontrola szczelno ci uk adu smarowania i ch odzenia (czy nie ma wycieków)
kontrola akumulatorów (stan elektrolitu i na adowania)
kontrola czysto ci ch odnicy oraz czysto ci wentylacji pr dnicy
kontrola czysto ci elementów wentylacji czerpni, wyrzutni, oraz kana ów dolotowych
kontrola sterownika – kontrola wy wietlacza (funkcjonalno / czytelno )
kontrola grza ki bloku silnika (sprawdzi przed uruchomieniem czy blok silnika jest ciep y >20°C)
b) ustawi automatyk w tryb pracy AUTO spowodowa zanik napi cia sieci zawodowej i sprawdzi
poprawno wykonywanych procedur poprzez automatyk :
po zaniku napi cia sieci, po okre lonym czasie zw oki, powinien nast pi samoczynny rozruch
silnika spalinowego agregatu pr dotwórczego
po ustabilizowaniu pracy zespo u pr dotwórczego (napi cie i cz stotliwo ) obci enie powinno
zosta automatycznie prze czone na agregat
podczas pracy pod obci eniem (min 30% mocy znamionowej) skontrolowa parametry elektryczne
(napi cie, cz stotliwo ), oraz parametry silnika
c) po ok. 30 minutach pracy agregatu pod obci eniem za czy sie zawodow i sprawdzi poprawno
pracy automatyki:
po sprawdzeniu przez automatyk poprawno ci napi cia nast puje prze czenie obci enia
z generatora na sie zawodow i sch adzanie agregatu ok. 2 min.
po tym czasie powinno nast pi zatrzymanie agregatu i przej cie w stan czuwania (czas
wych odzenia jest programowany i mo e by ró ny od 2 min.)
d) skontrolowa szczelno

uk adu wydechowego

e) ponownie skontrolowa agregat jak w punkcie 1. pomijaj c kontrole p ynu ch odz cego któr nale y
wykonywa na ch odnym silniku)

8.3. Inne czynno ci obs ugowe.
regularnie sprawdza filtr wlotu powietrza. Cz stotliwo
sprawdzania zale y od pory roku
i warunków pracy; przy nara eniach na zapylenie kontrola musi by przeprowadzana odpowiednio
cz ciej
regularnie sprawdza poziom elektrolitu w akumulatorze i w przypadku konieczno ci uzupe ni
wy cznie wod destylowan
akumulator utrzymywa w czysto ci
zbiornik paliwa powinien by prawie ca kowicie zalany paliwem, aby unikn
powstawania
kondensatu pary wodnej
regularnie usuwa wod i zanieczyszczenia ze zbiornika
regularnie usuwa wod z filtru wst pnego paliwa je eli silnik jest w niego wyposa ony
regularnie wymienia filtr paliwa, kiedy spada ci nienie paliwa, lub moc zespo u pr dotwórczego
regularnie sprawdza napr enie i stan pasków nap dowych
sprawdzi raz na miesi c prawid owo
przy cze elementów elektrycznych silnika do tablicy
rozdzielczej
raz w roku sprawdzi panel steruj cy, kontroluj c, czy wszystkie zaciski s dobrze zamocowane.
Dok adnie oczy ci przy u yciu np. odkurzacza. Sprawdzi stan i czysto przeka ników
w zimie minimum co dwa dni sprawdzi sprawno funkcji podgrzewania bloku silnika je eli silnik
jest w taki uk ad wyposa ony
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8.4. Obs uga okresowa - przegl dy
Czynno

kontrolna

Pierwszy przegl d

Silnik
Mitsubishi
Po 50 rh

Silnik
Iveco

Silnik
Volvo

Silnik
JCB

Silnik
Perkins

Po 100 rh Po 100 rh Po 100 rh Po 100 rh

Silnik
Doosan
Po 50 rh

Silnik
MTU

Silnik
Deutz

Po 100 rh Po 100 rh

lub po
lub po
lub po
lub po
lub po
lub po
lub po
lub po
pierwszym pierwszym pierwszym pierwszym pierwszym pierwszym pierwszym pierwszym
roku
roku
roku
roku
roku
roku
roku
roku
(wymiana oleju i filtrów
oleju, kontrola ogólna) eksploatacji eksploatacji eksploatacji eksploatacji eksploatacji eksploatacji eksploatacji eksploatacji

Wymiana oleju
Wymiana filtrów oleju
Wymiana filtrów paliwa
Wymiana filtrów
powietrza
Czyszczenie lub
wymiana filtrów
odpowietrzenia skrzyni
korbowej
Wymiana p ynu
ch odz cego
Wymiana filtra p ynu
ch odz.
Wymiana pasków
klinowych
Ustawianie naci gów
pasków klinowych
Regulacja wtryskiwaczy
Regulacja luzów
zaworowych
Czyszczenie
turbospr arki
Sprawdzenie t umika
drga skr tnych
Sprawdzenie uk adów
kontroli silnika (GAC,
EDC, EMS, CIU)
Sprawdzenie pr dnicy
Kontrola stanu izolacji
generatora

Kontrola stanu baterii
akumulatorów
Wymiana baterii
akumulatorów

Co 250 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 200 rh Co 500 rh Co 500 rh
Co 250 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 200 rh Co 500 rh Co 500 rh
Co 250 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 200 rh Co 500 rh Co 500 rh
Co 250 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 600 rh Co 500 rh Co 500 rh
Brak

Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 200 rh Co 500 rh Co 500 rh
Dotyczy silników wyposa onych w filtr odpowietrzenia!

Co 1000 rh Co 1000 rh Co 1000 rh Co 1000 rh Co 1000 rh Co 1000 rh Co 1000 rh Co 1000 rh
lub dwa
lub dwa
lub dwa
lub dwa
lub dwa
lub dwa
lub dwa
lub dwa
lata
lata
lata
lata
lata
lata
lata
lata
-

-

Co 1000 rh

-

-

-

-

-

Co 500 rh Co 1000 rh Co 1000 rh Co 1000 rh Co 1000 rh Co 400 rh Co 1000 rh Co 1000 rh
Co 250 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 400 rh Co 500 rh Co 500 rh
Co 500 rh Co 1000 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 400 rh Co 500 rh Co 1000 rh
Co 500 rh Co 1000 rh Co 2000 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 400 rh Co 2000 rh Co 500 rh
Co 2500 rh Co 2500 rh Co 2500 rh Co 2500 rh Co 2500 rh Co 800 rh Co 2500 rh Co 2500 rh
brak

Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 400 rh Co 500 rh Co 500 rh

brak

Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 400 rh Co 500 rh Co 500 rh

Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 400 rh Co 500 rh Co 500 rh
Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 500 rh Co 400 rh Co 500 rh Co 500 rh
lub ponad lub ponad lub ponad lub ponad lub ponad lub ponad lub ponad lub ponad
1 mc
1 mc
1 mc
1 mc
1 mc
1 mc
1 mc
1 mc
postoju
postoju
postoju
postoju
postoju
postoju
postoju
postoju
Co 6 mc

Co 6 mc

Co 6 mc

Co 6 mc

Co 6 mc

Co 6 mc

Co 6 mc

Co 6 mc

Co 2 lata

Co 2 lata

Co 2 lata

Co 2 lata

Co 2 lata

Co 2 lata

Co 2 lata

Co 2 lata

UWAGA! Powy sze sugerowane czasookresy wykonywania czynno ci serwisowych s pogl dowe.
Zakres czynno ci serwisowych powinien by ustalany indywidualnie, bior c pod uwag warunki
pracy agregatu.
UWAGA! W przypadku nie zaistnienia przedzia ów okre lonych w tabeli powy ej nale y raz do roku
wykonywa przegl d roczny obejmuj cy:
wymiana oleju oraz filtrów oleju
wymiana filtrów paliwa
wymiana filtrów powietrza
kontrola p ynu ch odz cego, co dwa lata wymiana p ynu ch odz cego
wymiana filtrów odpowietrzenia skrzyni korbowej (w agregatach wyposa onych w filtr
odpowietrzania skrzyni korbowej)
kontrola stanu elementów gumowych (paski klinowe, uszczelnienia, rury) – w przypadku
konieczno ci wymiany, nale y tak czynno wykona wymieniaj c wadliwy element na nowy
kontrola szczelno ci uk adu ch odzenia, smarowania i paliwowego
kontrola ogólna zespo u pr dotwórczego
kontrola pr dnicy
pomiar rezystancji izolacji generatora
kontrola i testy uk adów sterowniczych agregatu
kontrola uk adów elektrycznych (kontrola EDC)
kontrola pojemno ci baterii akumulatorów, co dwa lata nale y akumulatory wymieni na nowe
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9.

Wycofanie z u ytkowania, utylizacja.
Celem utylizacji / recyklingu jest ograniczenie zu ycia surowców
naturalnych, oraz zmniejszenie ilo ci odpadów. Wed ug ustawy
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628
wraz z pó niejszymi zmianami: Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 2003.02.06, Dz.U.
2004 nr 116 poz. 1208 2004.07.25, Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458
2005.10.13, Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495 2006.07.01, Dz.U. 2006 nr 63
poz. 441 2006.04.13, Dz.U. 2010 nr 28 poz. 145 2010.03.12, Dz.U. 2011
nr 138 poz. 809 2011.07.20, pod poj ciem recyklingu "rozumie si taki
odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji, lub
materia ów zawartych w odpadach, uzyskuj c maksymalizacj ponownego
wykorzystania tych samych materia ów, z uwzgl dnieniem minimalizacji
nak adów na ich przetworzenie, przez co chronione s surowce naturalne,
które s
do ich wytworzenia oraz surowce s
ce do ich pó niejszego
przetworzenia.
UWAGA! Zarówno generator jak i materia y u yte do jego budowy, oraz
eksploatacji mog
powodowa
znaczne szkody dla
rodowiska
w przypadku, je li nie b
w sposób prawid owy usuwane. Dzi ki
powtórnemu wykorzystaniu materia ów, lub innym formom wykorzystania
zu ytych urz dze wnosz Pa stwo istotny wk ad w ochron naszego
rodowiska.
UWAGA! Nie wolno usuwa agregatu pr dotwórczego jak i materia ów
eksploatacyjnych po zako czeniu okresu u ytkowania poprzez normalne
odpady komunalne! Wszystkie odpady s potencjalnym ród em zagro
i zanieczyszczaj rodowisko. Zabrania si kategorycznie zanieczyszczania
rodowiska zu ytymi materia ami, lub wyeksploatowanymi urz dzeniami.
Wszystkie materia y musz by zbierane, segregowane, utylizowane
i wykorzystywane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami danego kraju.
Informacji o w ciwym punkcie usuwania zu ytych urz dze udzieli
Pa stwu administracja gminna.

Po zako czeniu eksploatacji agregatu, lub jakiejkolwiek jego cz ci nale y je podda odpowiedniej
utylizacji. Nast puj ce materia y musz by dostarczone do oficjalnych miejsc utylizacji poniewa
mog by odpadami niebezpiecznymi. Odpady niebezpieczne to zu yte przedmioty, oraz substancje sta e,
a tak e nie b
ce ciekami substancje ciek e, powstaj ce w zwi zku z bytowaniem cz owieka,
lub dzia alno ci gospodarcz , nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powsta y i uci liwe
dla rodowiska. W szczególno ci dotyczy to:
ynów eksploatacyjnych (olej silnikowy, p yn ch odniczy etc.)
filtrów
akumulatorów rozruchowych
mieszanki wody i rodków ochrony przed mrozem
wszelkich materia ów nas czonych p ynami eksploatacyjnymi, lub olejem nap dowym
materia y u ywane do czyszczenia (np. zat uszczone, nasi kni te paliwem, albo zanieczyszczone
chemicznymi rodkami czy ciwo)
Materia y te musz by przekazane odpowiednim jednostkom zajmuj cym si ich skupem, zbiórk
i utylizacj . Nie wolno zanieczyszcza rodowiska, lub sk adowa ich cznie ze zwyk ymi odpadami
komunalnymi.
Je eli generator nie b dzie ju wykorzystywany, musi by dostarczony do organizacji zajmuj cej
si oficjalnie utylizacj maszyn przemys owych.
Zu yty agregat mo e zosta dostarczony do producenta agregatów pr dotwórczych marki FOGO.

10. Dokumentacja.
Razem z agregatem dostarczane s wszystkie niezb dne do jego eksploatacji dokumenty:
deklaracja CE
instrukcja obs ugi agregatu FOGO w j zyku polskim
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instrukcja obs ugi silnika
instrukcja obs ugi pr dnicy
instrukcja obs ugi sterowania wraz ze schematami elektrycznymi
homologacja przyczepy – w przypadku zespo ów jezdnych (homologacja dostarczana wraz
z faktur zakupow )
karta gwarancyjna i ogólne warunki gwarancji

11. Dostawa, roz adunek, sk adowanie.
D OSTA WA
Producent agregatów FOGO zapewnia transport swoich wyrobów na terenie Polski. Wszystkie
wyroby sprzedawane poza granice kraju dostarczane s na zasadach EXW magazyn centralny Wilkowice
64-115. Do obowi zków klienta nale y zapewnienie roz adunku, oraz sk adowania agregatów w miejscu
ich przeznaczenia.
Urz dzenie na czas transportu zosta o zabezpieczone od wp ywu
warunków atmosferycznych. Po rozpakowaniu urz dzenia nale y usun
elementy opakowania w sposób niezagra aj cy rodowisku. Szczegó owy
sposób
post powania
z
odpadami
opakowaniowymi
okre la
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pa dziernika 2005 Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1858.
R OZ ADU NE K
Za roz adunek i jego bezpiecze stwo odpowiedzialny jest odbiorca urz dzenia. Aby bezpiecznie
roz adowa agregat, nale y przestrzega ogólnych zasad bezpiecze stwa, oraz przepisów BHP.
W szczególno ci zwróci uwag na nast puj ce punkty:
do roz adunku zawsze u ywa dedykowanego do tego celu sprz tu (d wig, wózek wid owy)
o odpowiednim ud wigu
wszystkie haki nale y bezpiecznie umie ci wy cznie w dedykowanych do tego zaczepach
roz adunek przeprowadza na odpowiednio utwardzonym pod u, które daje pewno
bezpiecznego utrzymania agregatu i sprz tu roz adowuj cego
agregaty zamontowane na przyczepach nie wolno podnosi za uchwyt agregatu – do roz adunku
nale y u
odpowiedniego wózka wid owego
S K AD OWANI E
W przypadku, gdy agregaty b
przed instalacj sk adowane przez d
przestrzega podstawowych zasad:

szy okres nale y

przechowywa w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu (suche i wentylowane)
odpowiednio zabezpieczy agregat przed kurzem i korozj
oczy ci agregat ze wszystkich ewentualnych zabrudze i przeprowadzi konserwacj zawiasów
i zamków
pozamyka otwory za pomoc ta my izolacyjnej
przykry odpowiedni plandek , zapewniaj c jednocze nie prawid ow wentylacj
w celu dodatkowego zabezpieczenia przed wilgoci wskazane jest u ycie soli absorbuj cej wilgo
Szczegó owe zalecenia znajduj si w instrukcjach producentów silnika, pr dnicy i innych istotnych
komponentów.

12. Gwarancja.
UWAGA! Poni sza tre
gwarancji jest jedynie informacyjna
i mo e ulec zmianie, oraz nie jest podstaw do udzielenia
gwarancji, lub ewentualnych roszcze gwarancyjnych. Gwarancji
udziela si jedynie po okazaniu orygina u karty gwarancyjnej
dostarczanej wraz z dokumentacj .
Agregaty Fogo Sp. z o.o. gwarantuje, e dostarczone agregaty pr dotwórcze s wolne od usterek
w zakresie elementów i wykonania. Agregaty Fogo Sp.z o.o. w Wilkowicach udziela gwarancji na okres
12 miesi cy liczonych od dnia dostawy agregatu do Kupuj cego. Czas gwarancji nie podlega przed eniu,
nawet je li agregat nie by u ywany. Gwarancja obejmuje produkty dostarczone bezpo rednio przez
Agregaty Fogo Sp. z o.o., ul. wi ciechowska 36, Wilkowice, 64-115 wi ciechowa
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Sprzedawc na warunkach okre lonych w niniejszej karcie gwarancyjnej i u ytkowanych z obci eniem nie
mniejszym ni 30%.
Gwarancja nie obejmuje:
Cz ci podlegaj cych zu yciu takich jak np. wibroizolatory, paski klinowe itp.
Cz ci oraz p ynów eksploatacyjnych takich jak: filtry, olej silnikowy, p yn ch odniczy, wiece etc
Cz ci uszkodzonych przez nieprawid owe u ytkowanie, lub wykonywanie serwisu przez osoby
nie uprawnione przez Agregaty Fogo Sp.z o.o. do jego wykonania
Cz ci uszkodzonych na skutek nieuwa nego lub nieodpowiedzialnego obchodzenia
si z urz dzeniem
Cz ci uszkodzonych na skutek nieprawid owego monta u przez osoby nieupowa nione przez
Agregaty Fogo Sp. z o.o.
Cz ci uszkodzonych na skutek nadmiernej eksploatacji materia ów i urz dzenia
Cz ci uszkodzonych na skutek zaniedba w czynno ciach konserwacyjnych
Cz ci uszkodzonych z powodów niezale nych od Agregaty Fogo Sp. z o.o., a w szczególno ci
wy adowa atmosferycznych, dzia
wojennych czy terrorystycznych oraz innych przypadków
losowych
Spalenia si agregatu lub po aru z jakiejkolwiek przyczyny
Produktów ze zmienionymi lub uszkodzonymi tabliczkami znamionowymi
Produktów, które zosta y poddane jakimkolwiek modyfikacjom bez pisemnej zgody producenta
Agregaty Fogo Sp. z o.o.
Produktów uszkodzonych w skutek pod czenia niew ciwych (np. uszkodzonych) odbiorników
Produktów, w których zosta y zastosowane nieoryginalne cz ci zamienne lub inne materia y
eksploatacyjne
Produktów
zalanych
niezgodnymi
z
instrukcj
obs ugi
p ynami
eksploatacyjnymi
lub nieodpowiednim paliwem
Baterii akumulatorów po podstawowym okresie gwarancji (standardowo akumulator obj ty jest
gwarancj 12 miesi czn )
Innych elementów podlegaj cych naturalnemu zu yciu, oraz nast pstw ich uszkodze w okresie
udzielonej gwarancji, lub uszkodzeniu/zniszczeniu zgodnie z przeznaczeniem (wk adki
bezpiecznikowe, elementy gumowe itp.)
Agregaty Fogo Sp. z o.o. naprawi ka dy produkt, lub podzespó wykazuj cy usterk zawinion
przez producenta, pod warunkiem pisemnego stwierdzenia usterki w okresie wa no ci gwarancji.
W przypadku wymiany cz ci agregatu/zespo u pr dotwórczego na nowy, czas gwarancji wyd a si
o okres niesprawno ci agregatu. Gwarancja dla cz ci agregatu (nie dotyczy agregatu) biegnie od nowa
jedynie w sytuacji, gdy ca a uszkodzona z uwagi na dan cz
zosta a wymieniona na now .
O usterce nale y zawiadomi niezw ocznie nie pó niej jednak ni w terminie 5 dni
od jej zaobserwowania, pod rygorem utraty gwarancji.
Naprawy na koszt Agregaty Fogo Sp. z o.o. s wykonywane w fabrykach Producenta Agregaty
Fogo Sp.z o.o.
Sprzej cy udziela gwarancji, która obowi zuje tylko na terenie Polski. Gwarancja obowi zuje poza
granicami Polski tylko w krajach, w których Agregaty Fogo Sp.z o.o. posiada autoryzowane
przedstawicielstwo sprzeda y, lub serwisu.
Naprawy gwarancyjne nie b
wykonywane poza granic Polski. Wszelkie naprawy nawet
w okresie gwarancji wykonywane poza granic Polski obci aj Kupuj cego. W sytuacji je eli Kupuj cy
chce, aby Sprzedaj cy wykonywa napraw za granic Polski, naprawa taka b dzie napraw odp atn
w zakresie prac serwisowych, oraz dojazdu. Naprawa zostanie wykonana po wcze niejszym wp aceniu
przez Kupuj cego zaliczki na poczet przysz ej naprawy w wysoko ci szacunkowych kosztów naprawy.
Je eli uszkodzenie b dzie kwalifikowane jako uszkodzenie podlegaj ce naprawie gwarancyjnej, koszty
nowych cz ci, lub ich naprawy pokryje Sprzedaj cy.
Na silnik zespo u pr dotwórczego, oraz pr dnic Agregaty Fogo Sp.z o.o. udziela jedynie gwarancji
producenta silników i pr dnic, na zasadach i warunkach danego producenta. W tym zakresie spó ka
Agregaty Fogo jest jedynie przedstawicielem producenta silników, oraz pr dnic – gwaranta. Uznanie
gwarancji zale y od producenta.
Postanowienia dodatkowe:
Agregaty FOGO obj te s podstawowym okresem gwarancyjnym 12 miesi cy bez limitu godzin
pracy. Agregaty pracuj ce jako zasilanie rezerwowe obj te s 60 miesi cznym okresem gwarancji
obwarowanym limitem 1000 godzin pracy.
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Warunkiem wype nienia zobowi za gwarancyjnych przez Agregaty Fogo Sp.z o.o. jest
dokonywanie przegl dów okresowych silnika wy cznie w autoryzowanych punktach serwisowych
Agregaty Fogo Sp.z o.o. Przegl dy musz by potwierdzone w karcie gwarancyjnej lub ksi ce serwisowej.
List autoryzowanych punktów serwisowych mo na uzyska na stronie internetowej www.fogo.pl
lub telefonicznie w Serwisie Centralnym: +48 65 534 11 80. Lista czynno ci serwisowych, oraz ich
okresowo znajduje si w instrukcji obs ugi agregatu.
WIADCZAM, E URZ DZENIE ODEBRA EM SPRAWNE I KOMPLETNE wraz z instrukcj obs ugi.
Zapozna em si z przys uguj cymi mi uprawnieniami z tytu u gwarancji, przyjmuj je do wiadomo ci, oraz
w pe ni akceptuj .

13. Notatki.
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