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provi e a voltage ig er t an t e rate  voltage.
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USOLL - Voltage adjustment. It co-operates with the external pot. 
To adjusting of USOLL trimmer proceed as follows: 
 
Since the engine has the right-periods (cycles), then the remote knob is adjusted to the middle position. 
Then the USOLL trimmer (which is located in the main unit) is adjusted until the right voltage is reached. 
ALL THE adjustments, must be done without any load in the generator, 
the switch (ACB) must be in OFF position. 
 
 
TNACH - Stability. It eliminates the voltage fluctuations. 
To adjusting of TNACH trimmer proceed as follows: 
 
We start by placing the trimmer to the middle position and while moving it in a anti-clockwise direction,  
the sensitivity of the engine increase. The anti-clockwise movement will lead to fluctuation of the voltage. 
If the trimmer is moved in a clockwise direction, the sensitivity of the engine will decrease.  
Great care should be taken into account due to the extensive droop of voltage due to the vast  
self-induction loads. 
 
 
VREG - stands for Gain. 
To adjusting of VREG trimmer proceed as follows: 
 
The regulator gain is adjusted on the potentiometer Vreg, but the integral action time and the optimum 
transient response characteristic is adjusted on the potentiometer Tnach. 
Turning the knob of Vreg in anti-clockwise direction and that of Tnach in clockwise direction 
normally stabilizes the control circuit and reduces the control rate. 
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USOLL - Η ρύθμιση της τάσεως. Συνεργάζεται με τον εξωτερικό ρυθμιστή. 
H ρύθμιση του παραπάνω τρίμερ γίνεται ως εξής : 
 
Αφού η μηχανή έχει σωστές περιόδους τοποθετούμε τον εξωτερικό ροοστάτη στην   
μέση της διαδρομής του και ρυθμίζουμε από το τρίμερ USOLL την σωστή τάση του πλοίου .  
Απαραίτητη προϋπόθεση , η γεννήτρια να βρίσκεται  εκτός φορτίου.  
Δηλαδή ο διακόπτης (ACB) να είναι OFF. 

 
 

TNACH - Stability. Σταθεροποιεί την διακύμανση της τάσης. 
H ρύθμιση του παραπάνω τρίμερ γίνεται ως εξής : 
 
Ξεκινώντας από την μεσαία θέση του τρίμερ , αριστερόστροφα (anti-clockwise) ο χρόνος αντίδρασης της  
γεννήτριας από την επιβολή ή την αποβολή φορτίων μικραίνει μέχρι που μπορεί να ανεβοκατεβαίνει η τάση. 
Στρέφοντας το δεξιόστροφα (clockwise) από την μέση ο χρόνος αντίδρασης από την επιβολή ή την αποβολή φορτίων 
μεγαλώνει αλλά δεν πρέπει να υπερβάλλουμε διότι θα έχουμε μεγάλες βυθίσεις τάσεως σε μεγάλα 
αυτεπαγωγικά φορτία. 
 
  
VREG - ΕΝΙΣΧΥΣΗ. Ρυθμίζει την αναλογία της τάσης σε σχέση με τα αμπέρ της γεννήτριας. 
 
H ρύθμιση του παραπάνω τρίμερ γίνεται ως εξής : 
 
Το ποσοστό της ενίσχυσης του AVR ρυθμίζεται από το τρίμερ VREG. 
Το VREG τρίμερ ελέγχει την συμπεριφορά της τάσης που θα έχει το AVR σε κάθε φορτίο. 
Το πόσο δηλαδή θα αυξάνει την τάση του σε σχέση με το φορτίο που καλείται να τροφοδοτήσει η γεννήτρια. 
Το VREG λειτουργεί σε συνδυασμό με το τρίμερ TNACH.  
Συγκεκριμένα πρέπει να ρυθμίζεται αντίστροφα από το TNACH για να επιτευχθεί σωστή σταθεροποίηση.    
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