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10. VEAOTSING JA PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Diiselmootor ei käivitu

Probleemi põhjus

Lahendus

Kütteõli ei ole piisavalt.

Lisage kütteõli.

Kütusekraan ei ole asendis
START.
Kütuse sissepritsepumbast ja
düüsist ei tule kütust või seda ei
tule piisavalt.
Pöörlemiskiiruse regulaator ei ole
asendis START.

Pöörake see asendisse
START.
Eemaldage düüs ja
parandage see
katsestendil.
Seadke hoob asendisse
START.
Õlitase peab jääma ülemise
ja alumise tasememärgi
vahele.

Kontrollige õlitaset.
Düüs on saastunud.

Puhastage düüs.

Starteri käepideme
tõmbamiskiirus ja -jõud ei ole
piisav.

Käivitage mootor
kasutusjuhendis kirjeldatud
juhiste järgi.
Laadige aku või vahetage
see uue vastu.

Akus ei ole energiat.

Generaator ei genereeri
energiat

Peatoide ei ole sisse lülitatud.

Keerake peatoite lüliti
asendisse „ON”.

Süsinikhari on kulunud.

Vahetage süsinikhari välja.

Pistikupesa ei anna kontakti.

Puhastage pistikupesa.

Nimikiirust ei ole võimalik
saavutada.

Reguleerige vastavalt
juhistele.

Automaatne pingeregulaator on
kahjustunud.

Vahetage automaatne
pingeregulaator välja.

Erinevate konfiguratsioonitüüpide elektriskeem
<1> C-tüübi elektriskeem
230 V väljund
Pneumolüliti

ergutusmähis
sekundaarne
ergutusmähis
peamähis

peamähis
väljavõttega mähis

väljalülitamise indikaator

Seiskamise
elektromagnet

12 V mähis

peamähis

kaitselüliti

sildalaldi

12 V väljund

peamähis

väljalülitusmagnet

madala õlisurve
kaitse

Relee

madala
õlisurve lüliti

häireindikaator

ergutusmähis

ergutusmähis
kaitse

12 V
mähis

kaitselüliti

samaaegne väljund

pingevaheldi lüliti

Alternatiivne väljund

peamähis

väljavõttega
ergutus- peamähis mähis
mähis

pneumolüliti

voltmeeter

230 V
väljundi pesa

<2> X-tüübi elektriskeem (üksik pingeväljund)
<3> X-tüübi elektriskeem (topeltpingeväljund)

käivitusvõti

käivitusmootor

madala
õlisurve
lüliti
seiskamise
elektromagnet

12 V mähis

peamähis

kaitse

pneumolüliti

12 V mähis

peamähis
väljavõttega mähis

kaitselüliti

samaaegne väljund

pingevaheldi lüliti

alternatiivne väljund

peamähis

sekundaarne
ergutusmähis

kaitselüliti

Elektrilukk

ergutusmähis
peamähis

väljalülitusmagnet

madala õlisurve
kaitse

hooratta generaator

käivitamise elektromagnet

regulaator

aku

käivitusmootor
seiskamise indikaator

regulaator

aku

hooratta
generaator

ergutusmähis

väljalülitamise indikaator

<4> E-tüübi elektriskeem (üksik pingeväljund)
<5> E-tüübi elektriskeem (topeltelektriskeem
(topeltpingeväljund))

Elektromagnet

<6> T-tüübi elektriskeem

seiskamise elektromagnet

väljavõttega mähis

peamähise
kolm gruppi
must

sekundaarne
mähis

hooratta generaator

aku

seiskamise
signaallamp

valge

käivitusmootor regulaator
kollane

elektrilukk

drosseli
solenoid

aku

käivitusmootor

elektristarter

12 v
mähis

hall
punane

madala õlisurve kaitse

käivitamise
elektromagnet

rootori
ergutusmähis

väljavõttega mähis

laadimismähis

alalisvool, 12 v

madala
õlisurve
kaitse

regulaator

hooratta
generaator

ergutusmähis

kaitselüliti

Sekundaarne
ergutusmähis

peamähis peamähis

voltmeeter

pneumolüliti

ühefaasiline
väljund

<7> X3, E3-tüübi põhimõtteline elektriskeem

elektromagnet

Madala õlisurve signaallamp

Kirjeldus: X3-tüüpi konfiguratsiooni puhul ei ole kahe
klemmi ja soonega karpi paigaldatud ühtegi komponenti.

Regulaator:

Hooratta
generaator

Drosseli
solenoid
Käivitusmootor

Elektristarter

Pneumolüliti

Kolmfaasiline
mähis
Laadimismähis

Sekundaarne
mähis

Ergutusmähis

Väljavõttega mähis

Kolmefaasiline
Ühefaasiline
pesa
pesa

<8> T3-tüübi põhimõtteline elektriskeem

Madala õlisurve
kaitse

Käivitamise
elektromagnet

madala õlisurve
signaallamp

