Käyttöohje

Meridieselit
T4.165
T4.180
T4.200

970313789 FIN
15072010-D

Tekniset tiedot
MOOTTORIN TIEDOT

T4.165

T4.180

Työtapa
Maksimiteho - kW (ch)*

4 tahtinen, diesel
121,5 (165)

132,5 (180)

Sylinteriluku

2 982
11.8° @ 3400 kierr/min ennen yläkuolokohtaa, ECM

Puristussuhde

17,9:1

Toiminta

Turboahdin - Intercooler

Sylinterin läpimitta (mm)

96 x 103

Nimelliskierrosluku (kierr/min)*

3400 ± 50 kierr/min

Joutokäynti (kierr/min)*

750 ± 50 kierr/min

Maksimikierrosluku (kierr/min)*

4000 ± 50 kierr/min

Polttoaineen kulutus (L/h)

27.1 @ 3400 kierr/min

Kokonaispaino (kg)
POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ

T4.165

T4.180

Ruiskutusjärjestys

1-3-4-2

Ruiskutuspumppu

Denso HP3

T4.165

T4.180
API CD-SAE 15W40

Öljynpaine joutokäynnillä (bar)

0.3

Öljynpaine maksiminopeudella (bar)

7.1
T4.165

Tilavuus jäähdytysneste (L)

T4.180

T4.200

15.5
T4.165

Akun minimikapasiteetti (Ah)

T4.180

T4.200

100-120

Latausgeneraattori
LIITÄNNÄT

T4.200

2.5 - 6.1

Moottoriöljyn tilavuus (L)

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

T4.200

1800 bars maks, ECM

Moottoriöljy (Lämmin ilmasto)

JÄÄHDYTYSNESTE

34.9 @ 3400 kierr/min

Suora ruiskutus Common Rail

Ruiskutuspaine (bar)

12V / 100A
T4.165

T4.180

Pakokaasuletku (mm)

90

Polttoaineletku (imu ja paluu) (mm)

10

Merivesiletku (mm)

38

* Moottorinvauhtipyörällä, ISO 8665-1-normin
Ajokierrosluvuksi suositellaan 200 kier/min tai alle nimelliskierrosluvun.
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29.8 @ 3400 kierr/min
330

Ruiskutus

VOITELU

147,2 (200)

4 peräkkäin

Sylinteritilavuus (cm3)
Ruiskutusennakko ennen yläkuolokohtaa (°)

T4.200

T4.200

Moottorin tärkeimmät osat
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Valokuvat viitteellisiä. Kiinnitetyt laitteet ja lisälaitteet voivat vaihdella varustustason mukaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
3

Laturi
Laturin hihna
Starttimoottori
Ilmansuodatin
Suihkutuspumppu
Kierrosluvun säätö
Polttoainesuodattimet
Vedensuihkutuksen poistokäyrä
Öljyntäyttöaukko
Öljyn tyhjennys
Öljytikku
Öljynsuodatin

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Lämmönvaihtaja
Jäähdytysnesteen täyttöaukko
Merivesipumppu
Lämmönvaihtaja
Makeavesipumppu
Asennuskumityynyt
ECU
Nostorengas
Anodi
Turboahdin
Sulake
Circuit breaker

Huolto
Öljyn taso

I Varoitus !: Öljyn tarkistukset tehdään aina moottorin

ollessa pysähtynyt ja kylmä. Ole varovainen, nämä öljyt
ovat tulenarkoja, älä tupakoi läheisyydessä äläkä tuo
kipinöitä tai avotulta lähelle.
A. Öljytikku
B. Öljyntäyttöaukko
Moottorin öljypohja: poista mittatikku, pyyhi se aseta uudestaan
putkeen.
Ota tikku pois ja katso öljyntaso. Sen tulee olla minimi- ja
maksimimerkin välillä. Lisää tarvittaessa: avaa öljyntäyttöaukko,
kaada suositeltua öljyä (katso tekniset tiedot liitteestä) jotta
saavutetaan mittatikun maksimitaso, mutta älä ylitä sitä. Sulje
öljyntäyttöaukko.

B

A

Moottoriöljyn vaihto

I Varoitus !: Kuuma öljy voi polttaa. Vältä ihokosketusta.
Noudata ympäristönsuojelumääräyksiä.
A. Öljyn tyhjennys
Moottoriöljyn vaihto tehdään imemällä öljy öljyn tarkastusreiän
kautta, moottori on mieluiten hieman lämmin.
• Pumppaa, kunnes kaikki öljy on tullut pois.
• Täytä uudella öljyllä.
• Tarkista pinnan taso öljytikulla.
• Älä ylitä maksimimäärää

A

Ilmansuodatin
A. Ilmansuodatin
B. Kiinnityskaulukset

I Varoitus !: Varmista, että moottoriin ei pääse
epäpuhtauksia.
Poista joustava kaulus ja ota suodatin pois. Puhdista suodatin
tarvittaessa pesemällä se saippuavedellä. Huuhtele se sitten
puhtaalla vedellä.
Puristas suodatinta, jotta saat siitä veden pois ja suodatin
kuivaisi.
NANNI DIESEL on suunnitellut puhdistussarjan, joka
soveltuu joillekin ilmansuodatinmalleille.Tämän sarjan käyttöä
suositellaan näille moottoreille, jotta puhdistus olisi varmasti
tehokasta ja jotta moottorin hyvä « hengitys » varmistettaisiin.
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Huolto

Dieselöljysuodatin

I Varoitus !: Pyyhi kaatunut polttoaine aina pois Noudata
ympäristönsuojelumääräyksiä.
A. Polttoainehana
• Palosuojus ei saa.
• Sulje polttoainehana
• Kierrä suodatinpään patruuna auki
• Voitele uuden patruunan tiiviste sopivalla öljyllä
• Kierrä uusi suodatin suodatinpäälle, kiristä siten käsin
¾ kierrosta älä käytä työvälineitä). Laita sondi ja
tyhjennysruuvi paikoilleen (jos asennettu), tarkista tiiviste
• Avaa polttoainehana
• Tyhjennä piiri
• Käynnistä moottori ja tarkista tiiviys

Sinkkianodi

I Varoitus !: Toimenpide tehdään moottorin seistessä
Sinkkianodi kuuluu pakoputkeen. Se toimii galvaanisena
anodina. Se pitää vaihtaa, kun siitä on kulunut yli noin 50 %.
Halkaisija: 10 mm
Pituus: 16 mm

A

Huolto

Laturin hihna

I Varoitus !: Toimenpide tehdään moottorin seistessä

B

A

A. Laturi
B. Laturin hihna
Tarkista säännöllisesti laturin hihnan kireys. Kiristä hihna
pyörien välille, noudata kireyttä tai hihnan roikkumisvaraa,
joka on annettu teknisissä tiedoissa käyttämällä DENSOkiristysapuvälinettä.

Merivesipumpun kumisiipi

I Varoitus !: Sulje meriveden imulinja, sillä on olemassa
vaara, että vettä pääsee sisään.
A. Merivesipumppu
B. Pumpun siipipyörä
C. Merivesipumpun tiiviste
• Sulje meriveden imuventtiili
• Ota vesipumpun kansi pois
• Ota käytetty kumisiipi pois pihtien avulla
• Jos kumisiipissa on halkeamia tai muita vikoja, kumisiipi
on vaihdettava
• Puhdista säilytettävät osat
• Asenna uusi kumisiipi kääntämällä sitä myötäpäivään
• Laita vesipumpun kansi paikoilleen, laita uusi tiiviste
• Avaa meriveden imuventtiili.
• Käynnistä moottori ja tarkista piirin tiiviys.
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Huolto

Jäähdytysnesteen taso

I Varoitus !: Täytettäessä jäähdytysjärjestelmää
jäähdytysnesteen taso tulee tarkastaa 10 minuutin
käytön
jälkeen,
sillä
järjestelmä
tyhjentyy
automaattisesti ilmasta. Lisää tarvittaessa.
A. Lämmönvaihtajan
Käännä täyttökorkkia ensimmäiseen pysäyttäjään asti,
jotta paine pääsee järjestelmästä pois ennen korkin
poistamista.
Tarkista nesteen taso, sen tulee olla täyttökaulan
alareunan ja tasomerkin välissä (jos asennettu),
nämä rajat vastaavat paisuntakammion minimi- ja
maksimitasoja. Lisää tarvittaessa, käytä nestettä, jossa
on 50% vettä ja 50% pakkasnestettä.
Moottorissa on toinen täyttöaukko 31, tee täydennys
jäähdytysnesteen avulla samalla tavalla tästä reiästä.

A

Asennustarkastus
I Varoitus !: Moottorin asennuksen pitää tapahtua valtuutetulla telakalla tai hyväksytyllä Nanni Industries -edustajalla
asennusohjeiden mukaisesti.
Voit kuitenkin itse tarkistaa muutaman tärkeän kohteen moottorin asennuksesta. Ota huomioon, että moottorisi
asennustapa saattaa poiketa tässä kappaleessa kuvatusta asennuksesta.
6
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1. Moottorin alusta
Moottorin alustan tulee olla kiinteä ja sen pitää pystyä
vaimentamaan kaikki siihen kohdistuva dynaaminen paine
sekä moottorin paino. Alustan tulee olla kiinnitetty aluksen
runkoon niin laajalta alueelta kuin mahdollista.
Moottori saa olla enintään 15° kulmassa, kun vene on
pysähdyksissä..
2. Potkuriakseli
Propulsiojärjestelmä tulee valita moottorin ja veneen
asettamien rajoitusten mukaisesti.
3. Vesilukko
Vesilukko tulee sijoittaa niin lähelle moottoria ja niin alas
kuin mahdollista. Sen tilavuuden tulee olla vähintään 20
litraa. Suurin sallittu takapaine on 28.7 kPa (4.162 PSI).
4. Runkoläpivienti
Runkoläpiviennin tulee sijaita 15 cm vesilinjan yläpuolella.
Äänenvaimentimen ja runkoläpiviennin välisen putken
tulee muodostaa joutsenkaula, jotta vesi ei pääse
runkoläpiviennin kautta pakoputkeen.
5. Lappoventtiili
Tämä on välttämätön veneissä, joiden moottori sijaitsee
vesilinjan alapuolella. Lappoventtiili tulee asentaa
merivesijärjestelmän loppupäähän ennen pakoputken
mutkaa 0,5–2 metriä vesilinjan yläpuolelle.
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6. Merivesisuodatin
Tämä tulee sijoittaa vähintään 15 cm vesilinjan yläpuolelle.
7. Runkoläpiviennin venttiili
Aluksissa ja veneissä, joiden nopeus ei ylitä 12 solmua,
vedenotto tulee kääntää veneen perää kohti.
Moottoriveneissä, joiden nopeus ylittää 12 solmua,
vedenotto tulee kääntää eteenpäin.
Moottoritila
Moottoritilan enimmäislämpötila saa olla 50°C, mutta
enintään 20°C ulkolämpötilaa korkeampi.
Hitaissa veneissä tulee olla tuuletus. Puhdas ilma johdetaan
veneen etuosasta taakse. Ilmanotto sijoitetaan alhaalle
moottoritilan etupuolelle ja ulostulo ylös moottoritilan
taakse, jolloin saavutetaan paras ilmankierto (moottorin
ilmantarve: T4.200 : 1520 m3/h, T4.180 : 1370 m3/h, T4.165
: 1260 m3/h).
Kaapelit ja lisälaitteet tulee kiinnittää turvallisesti moottoriin
ja/tai moottoritilan seinämiin (älä jätä roikkumaan äläkä
vedelle tai kosteudelle alttiiksi).

Asennustarkastus

Polttoaineen syöttöjärjestelmä
Moottorin
polttoainetankin
tulee
sijaita
mahdollisuuksien mukaan samalla tasolla tai hieman
korkeammalla kuin moottori.
Paluuputki tulee sijoittaa polttoainetankin alarajan
alapuolelle.
Vakiopumppu pystyy imemään polttoaineen 0,5 m
korkeuteen.
1. Tankki
2. Esisuodatin
3. Polttoaineen syöttöputki Ø10 mm
4. Sähköpumppu (valinnainen)
5. Moottorin polttoainepumppu
6. Polttoaineen paluuputki Ø10 mm

Sähköasennus
Virheellinen tai puutteellinen sähköasennus saattaa
aiheuttaa vuotovirtaa, joka voi vaikuttaa moottorin
galvaaniseen suojaukseen ja vahingoittaa moottoria
tämän seurauksena.
Asentajan tulee ottaa huomioon kaikki tarvittavat
varomääräykset
moottorin
suojaamiseksi
korroosiolta.

12 V ulosotto mittaripaneelissa
A4-, B4- ja C4-paneeleissa on virran ulosotto 12 V /
3 A.
Paneelien ja moottorin väliset liittymät on suojattu
sulakkeella.
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Instrumentaatio
Mittaripaneeli välittää tärkeitä tietoja moottorista moottorin ollessa käynnissä. Tarkista tiedot säännöllisin väliajoin, kun
moottori on käynnissä.
Mittaripaneeleita on saatavana kahtena sarjana. Mittareiden sijainti ja ulkoasu ja/tai symbolit saattavat vaihdella eri
paneelityyppien välillä. Kaikki paneelit eivät sisällä kaikkia näitä osia.
1. Kierroslukumittari
2. Käyttötuntimittari/jännitemittari
3. Moottorin öljynpaine
4. Jäähdytysnesteen lämpötila
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Akun lataus. Tämä varoitusvalo palaa käynnistettäessä. Jos tämä varoitusvalo syttyy moottorin käydessä,
laturi ei lataa akkua oikein
Hehkutuvalo. Tämä valo syttyy, kun sytytystulppia hehkutetaan palotilassa (moottorin mukaan).
Vettä dieselsuodattimessa -varoitusvalo (valinnainen). Tämä valo syttyy, jos dieselsuodattimessa on
liian paljon vettä.
Korkea ahtopaine. Tämä merkkivalo ilmoittaa, että turboahtimen ilmanpaine on liian korkea.

!
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Laitevika. Tämä merkkivalo palaa, jos moottorin sähköjärjestelmässä on jokin vika. Jos tämä merkkivalo
syttyy, ota yhteys valtuutettuun Nanni Diesel -jälleenmyyjään.

Instrumentaatio

Moottorin käyttäminen Eco4-, A4-, B4- tai C4-paneelilla:
Moottorin käynnistäminen :
1. Aseta kaasukahva vapaa-asentoon.
2. Käännä avain ON/STOP-sytytysasentoon.
3. Käännä avainta neljänneskierros oikealle. Kaikki varoitusvalot syttyvät ja kuulet äänisignaalin. Tässä
vaiheessa voit tarkistaa, että kaikki mittarit ja valot toimivat. Hetken kuluttua vain öljyn varoitusvalo ja akun varauksen
varoitusvalo jäävät palamaan.
4. Aloita hehkutus painamalla START-painike puoliväliin. Pidä painiketta painettuna 5–15 sekuntia
ympäröivän lämpötilan mukaan, jotta moottori esilämpiää. Käynnistä moottori painamalla painike kokonaan pohjaan.

I Varoitus !: Älä koskaan paina START-painiketta moottorin käydessä.
Moottorin sammuttaminen:
Käännä avainta vastapäivään. Moottori ja kaikki varoitusvalot sammuvat.
ECO3-, A3-, B3- ja C3-paneelien käyttö on selitetty käyttöohjeen viitteessä 970313180, joka on toimitettu moottorin
mukana.
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Nanni Industries S.A.S.
11, Avenue Mariotte - Zone Industrielle
BP 107- 33260 La Teste France
Tel : + 33 (0)5 56 22 30 60
Fax : +33 (0)5 56 22 30 79
E-mail : contact@nannidiesel.com
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