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Vigtige
sikkerhedsoplysninger
Kapitel1

BEMÆRK
Læs denne håndbog samt betjenings- og sikkerhedsvejledningerne, der følger med dit redskab og / eller
styring grundigt, før du monterer AutoBoom™-systemet.

• Følg alle sikkerhedsoplysninger, der fremlægges i denne håndbog.
• Hvis du har brug for hjælp til en hvilken som helst del af monteringen eller serviceringen af dit Raven-udstyr,
skal du kontakte din lokale Raven-forhandler for at få hjælp.

• Følg alle sikkerhedsmærkater, som sidder på systemkomponenterne i AutoBoom. Sørg for at bevare
sikkerhedsmærkaterne i god stand og udskift eventuelle manglende eller ødelagte mærkater. For at skaffe
erstatninger af manglende eller ødelagte sikkerhedsmærkater, skal du kontakte din lokale Ravenforhandler.
Når du betjener maskinen efter monteringen af AutoBoom, skal du overholde følgende
sikkerhedsforanstaltninger:

• Vær opmærksom og bevidst om omgivelserne.
• Brug ikke AutoBoom eller noget som helst landbrugsudstyr, når du er påvirket af alkohol eller ulovlige
stoffer.

•
•
•
•

Bliv altid i førersædet eller i en sikker arbejdsafstand af bommene, når AutoBoom er tilkoblet.
Deaktivér AutoBoom, når du forlader førersædet og maskinen.
Kør ikke med maskinen med AutoBoom aktiveret på offentlige veje.
Fastlæg og hold en sikker arbejdsafstand til andre personer. Operatøren er ansvarlig for at deaktivere
AutoBoom, når arbejdsafstanden er blevet for kort til at være sikker.

• Sørg for, at AutoBoom er deaktiveret før enhver form for vedligeholdelsesarbejde påbegyndes på
AutoBoom eller maskinen.

ADVARSEL
• Når maskinen startes for første gang efter monteringen af AutoBoom, skal du sørge for, at alle personer står
klar i tilfælde af, at en slange ikke er blevet ordentligt strammet.

• Maskinen skal holde stille og forblive slukket, med bommene foldet ud og understøttet, under montering
eller vedligeholdelse.

Håndbogsnr. 016-0130-078DK Rev. A
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FORSIGTIG

Hydraulisk
• Raven Industries anbefaler, at der altid bæres passende beskyttelsesudstyr, når du arbejder på det
hydrauliske system.

• Forsøg aldrig at åbne eller arbejde på et hydraulisk system med udstyret kørende. Vær altid forsigtig, når
du åbner et system, der tidligere har været under tryk.

• Når du afbryder hydraulikslangerne, eller en udrensning er påkrævet, skal du være opmærksom på, at
hydraulikvæsken kan være meget varm og under højt tryk. Der skal udvises forsigtighed.

• Alt arbejde, der udføres på det hydrauliske system, skal ske i overensstemmelse med maskinproducentens
godkendte vedligeholdelsesvejledninger.

• Når du monterer AutoBoom-hydraulikken eller udfører diagnosticering, vedligeholdelse eller rutinemæssig
service, skal du sørge for, at der træffes forholdsregler for at forhindre, at der kommer fremmedlegemer
eller forurenende stoffer i maskinens hydrauliksystem. Genstande eller materialer, der er i stand til at omgå
maskinens hydrauliske filtreringssystem, vil reducere ydelsen og muligvis beskadige hydraulikventilen
i AutoBoom.

Elektrisk
• Kontrollér altid, at strømkablerne er tilsluttet den korrekte polaritet som markeret. Hvis der byttes om på
strømkablerne, kan det forårsage alvorlig skade på udstyret.

• Sørg for, at strømkablet er det sidste kabel, der skal tilsluttes.
• Minimum 12 VDC er påkrævet for drift af systemet, med et maksimum på 15 VDC.

2
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Tillykke med dit køb af Raven ISO AutoBoom™-systemet! AutoBoom-systemet, der bruges sammen med en
Virtual Terminal (VT)-skærm, er designet til at give dig automatiseret højdejustering af bommen på
landbrugsudstyr. Ved at bruge maskinens eksisterende hydraulik, holder AutoBoom's parallelle
hydrauliksystem maskinens hydrauliksystem åbent, og bruger kun den hydraulikvæske, som er nødvendig, for
at skabe balance mellem de hydrauliske cylindere, så bommene kan hæves eller sænkes uden besvær.
Vejledningerne i denne håndbog er beregnet til at være en hjælp til korrekt kalibrering og betjening af
AutoBoom-systemet, når det bruges sammen med VT-skærmen.

Vigtigt:

Monteringen af AutoBoom-systemet skal være afsluttet, før systemet kalibreres. Hvis du har spørgsmål til
monteringen af AutoBoom-systemet, henvises du til den maskinspecifikke AutoBoom
Monteringsvejledning, der leveres sammen med monteringssættet. Ved spørgsmål omkring
markcomputeren / styringen, henvises du til monterings- og betjeningsvejledningen, der leveres sammen
med markcomputeren / styringen.

Note:

VT-en skal være instans 0 for at være kompatibel med ISO-produkter fra Raven.

Opdateringer
Opdateringer af monteringsvejledninger for udstyr og software er tilgængelige på Raven Industries Applied
Technology's hjemmeside på:
www.ravenhelp.com
Tilmeld dig e-mail-underretninger, og du får automatisk besked, når opdateringer til dine Raven-produkter er
tilgængelige på hjemmesiden!

Håndbogsnr. 016-0130-078DK Rev. A
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Hos Raven Industries bestræber vi os på at give dig så rig en oplevelse med vores produkter,
som muligt. Én måde at forbedre denne oplevelse på, er at give os en tilbagemelding på
denne håndbog.
Din tilbagemelding vil hjælpe med at forme fremtiden for vores produktdokumentation og den
samlede service, som vi yder. Vi sætter pris på muligheden for at se os selv, som vores kunder
ser os, og er ivrige efter at indsamle tanker omkring hvordan vi har hjulpet, eller idéer til
hvordan vi kan gøre det bedre.
For at betjene dig bedst muligt, bedes du sende en e-mail med følgende oplysninger til
techwriting@ravenind.com
- Kalibrerings- og betjeningshåndbog til ISO AutoBoom, softwareversion 6.0 og nyere
- Håndbogsnr. 016-0130-078DK Rev. A
- Alle kommentarer eller tilbagemeldinger (inkludér kapitel- eller sidenumre, hvis det er
relevant).
- Fortæl os, hvor længe du har brugt dette eller andre Raven-produkter.
Vi deler ikke din e-mail eller andre oplysninger, du giver os, med andre. Dine tilbagemeldinger
er værdifulde og meget vigtige for os.
Tak fordi du bruger tid på os.

Før monteringen
ADVARSEL
Læs og følg omhyggeligt alle sikkerhedskrav og
forholdsregler i denne håndbog og den
maskinspecifikke monteringsvejledning. Følges
sikkerhedsvejledningerne ikke, kan det
medføre beskadigelse af udstyr, personskade
eller dødsfald.
Før komponenterne i AutoBoom-systemet monteres, aktiveres, eller betjenes, og i starten af hver sæson,
anbefaler Raven Industries at udføre følgende trin for at sikre, at maskinen fungerer sammen med AutoBoomsystemet.
1.

Sørg for, at maskinens hydraulikfiltre er blevet skiftet, og der ikke er problemer med dele af maskinens
hydrauliksystem:

• Problemer med hydraulikpumpen
• Defekte hydraulikmotorer
• Andre problemer, der kan efterlade små metalaflejringer i kredsløbene
2.

Betjen hver af maskinens hydraulikfunktioner til bommen tre gange for at sikre, at maskinens ventil har frisk
olie og eventuelle rester er skyllet igennem systemets slanger, ventiler og filtre.

•
•
•
•
•
4

Tiltning
Foldning
Centerrack-styring
Tungeudstrækning
Alle andre funktioner, der fungerer ved hjælp af maskinens hydraulikventiler
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Ledningsforbindelser
FORSIGTIG
Tilslut altid strømkablet som det sidste led i
processen med at trække ledninger, og
kontrollér at strømkablerne er tilsluttet den
korrekte polaritet. Hvis der byttes om på
strømkablerne, kan det forårsage alvorlig skade
på udstyret.
For ledningsforbindelser lavet uden for førerhuset, påføres der rigeligt med dielektrisk siliconefedt
(varenr. 222-0000-006) på både han- og hunstikkene. Påføring af fedtet forhindrer, at stikbenene og
ledningerne korroderer.
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PowerGlide Plus

Kapitel3

PowerGlide Plus AutoBoom-systemet bruger målehjul til at opretholde en optimal bomhøjde, mens det mest
moderne hydraulik opretholder et konstant hydraulisk tryk i tiltcylinderne. PowerGlide Plus-systemerne
anvendes typisk før fremspiring.

Note:

Terrænforholdene og maskinens hydrauliksystem dikterer de faktiske hastigheder, der kan opnås
under påføring, med et tilkoblet AutoBoom-system. Et mere ujævnt og varieret terræn kræver
typisk lavere hastigheder, så længe AutoBoom er aktiveret.

PowerGlide Plus-sættets indhold
Udover de komponenter i sættet, som er listet nedenfor, er et af de følgende ledningsnet-kabler påkrævet, for
at ISO AutoBoom-systemet kan monteres:
Beskrivelse af maskinen

Varenummer
115-0171-974
115-0171-988

Trailersprøjte uden ISO dosering

115-0171-989
115-0171-975
115-0171-990
115-0171-931
115-0171-932

Trailersprøjte med Raven eller John Deere dosering

115-0171-933
115-0171-960
115-0171-961

Sprøjte med John Deere dosering

Håndbogsnr. 016-0130-078DK Rev. A
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Komponenterne i de følgende tabeller er påkrævede, for at ISO AutoBoom-systemet kan monteres. Find den
type sprøjte, som systemet er ved at blive monteret på, for at se listen over komponenter, der gælder for
maskinen. Systemtegningerne for disse komponenter er placeret i Kapitel 6, Systemdiagrammer.
TABLE 1. Trailersprøjte

(varenr. 117-0137-037)

Varebeskrivelse

Varenummer

Antal

Håndbog - Kalibrering og betjening af ISO
AutoBoom

016-0130-078

1

Styring - ISO AutoBoom CAN styring

063-0130-016

1

Terminering - ISO

063-0172-964

1

Kabel - Raven ISO til passiv terminering

115-0171-963

1

Kabel - AutoBoom styring / ventil

115-0230-085

1

TABLE 2. AGCO

selvkørende RoGator med GTA (varenr. 117-0137-039)

Varebeskrivelse

Varenummer

Antal

Håndbog - Kalibrering og betjening af ISO
AutoBoom

016-0130-078

1

Styring - ISO AutoBoom CAN styring

063-0130-016

1

Kabel - Falcon II RoGator PowerGlide Plus /
UltraGlide ISO CAN styring

115-2001-041

1

TABLE 3. John

Deere 4630, 4730, 4830 (modelår 2008+), 4920, 4930 (varenr. 117-0137-038)

Varebeskrivelse

8

Varenummer

Antal

Håndbog - Kalibrering og betjening af ISO
AutoBoom

016-0130-078

1

Styring - ISO AutoBoom CAN styring

063-0130-016

1

Kabel - Termineringsadapter til ISO CAN-bus

115-0230-024

1

Kabel - JD SP strømledningsnet, ISO CAN
AutoBoom

115-0230-025

1

Kabel - JD SP ventilforbindelse, ISO CAN
AutoBoom

115-0230-026

1
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Deere 4720 og 4830 (2007) (varenr. 117-0137-050)

Varebeskrivelse

Varenummer

Antal

Håndbog - Kalibrering og betjening af ISO
AutoBoom

016-0130-078

1

Styring - ISO AutoBoom CAN styring

063-0130-016

1

Kabel - Termineringsadapter til ISO CAN-bus

115-0230-024

1

Kabel - JD SP strømledningsnet, ISO CAN
AutoBoom

115-0230-025

1

Kabel - JD SP ventilforbindelse, ISO CAN
AutoBoom

115-0230-053

1

TABLE 5. John

Deere 4700 og 4710 med Green Star 2 eller nyere (varenr. 117-0137-052)

Varebeskrivelse

Varenummer

Antal

Håndbog - Kalibrering og betjening af ISO
AutoBoom

016-0130-078

1

Styring - ISO AutoBoom CAN styring

063-0130-016

1

Kabel - Termineringsadapter til ISO CAN-bus

115-0230-024

1

Kabel - JD SP strømledningsnet, ISO CAN
AutoBoom

115-0230-025

1

Kabel - JD SP ventilforbindelse, ISO CAN
AutoBoom

115-0230-044

1

3

TABLE 4. John

Rutinemæssig betjening af PowerGlide Plus
PowerGlide Plus AutoBoom-systemet bruger målehjul til at opretholde en optimal bomhøjde, mens det mest
moderne hydraulik opretholder et konstant hydraulisk tryk i tiltcylinderne. PowerGlide Plus-systemerne
anvendes typisk før fremspiring.

Note:

Terrænforholdene og maskinens hydrauliksystem dikterer de faktiske hastigheder, der kan opnås
under påføring, med et tilkoblet AutoBoom-system. Et mere ujævnt og varieret terræn kræver
typisk lavere hastigheder, så længe AutoBoom er aktiveret.

Note:

VT-en skal være instans 0 for at være kompatibel med ISO-produkter fra Raven.

Håndbogsnr. 016-0130-078DK Rev. A
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AutoBoom-ikoner
Når AutoBoom-styringen er blevet monteret, vil AutoBoom-ikonerne blive vist på opstartsskærmbilledet, og det
indikerer, at AutoBoom-styringen er blevet fundet.
FIGURE 1.

Redskab fundet

Se definitionerne af ikonerne nedenfor, når du konfigurerer AutoBoom-funktionen på ISO-terminalen.
FIGURE 2.

AutoBoom startskærmbillede
Hovedafbryder

Opsætning
Kalibrering

Diagnosticering

Start

•
•
•
•
•

Vælg hovedafbryder-ikonet for at slå AutoBoom-systemet fra og til.
Vælg opsætnings-ikonet for at få adgang til opsætningsværktøjerne.
Vælg KAL-ikonet for at få adgang til kalibrerings-skærmbilledet.
Vælg diagnosticerings-knappen for at køre systemdiagnosticerings-værktøjerne.
Vælg start-knappen for at vende tilbage til hovedmenuen for AutoBoom.

Opsætningsværktøjer
Opsætningsværktøjerne giver mulighed for finjustering af parametrene, der styrer minimum bomtryk og
højdeforskydning af sensoren i AutoBoom-systemet. For at få adgang til disse værktøjer, skal du vælge
opsætnings-ikonet. For at justere opsætningsværdierne for ISO AutoBoom, skal du vælge værdien og bruge
pil op og pil ned. For at vende tilbage til startskærmbilledet for AutoBoom, skal du vælge start-ikonet.

10
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FIGURE 3.

Justering 1 skærmbilledet

Diagnosticering

•

Min. tryk % - Sætter en laveste grænse for trykket, og forhindrer at bomtrykket falder under en vis
procentdel af det statiske tryk, og tilsidesætter styringen, når det er nødvendigt, for at opretholde en
laveste grænse for trykket på hver bom. Minimum tryk % forhindrer også bomme, der har begrænset
vandring, i at hvile på stoppene.

•

PWM-frekvens - Indstiller frekvensen af det pulsbreddemodulerede signal til den proportionale
reguleringsventil. Standardværdien for ventiler på 60 Hz anbefales for AutoBoom-ventiler med firkantede
spoler og 250 Hz for ventiler med runde spoler.

•

Manuel op-hastighed og Manuel ned-hastighed - giver mulighed for at justere den hastighed, hvormed
hydraulikventilen i AutoBoom manuelt hæver og sænker bommene på maskiner, der ikke har deres egen
hydraulik-styring. Lad indstillingen stå på standardværdien 0, hvis maskinen er udstyret til at kunne
styre bomfunktionerne ved hjælp af hydraulik.
FIGURE 4.

•

Skærmbillede der viser forskydningerne

Højdeforskydninger (center, inderste, midterste og yderste) - giver mulighed for at justere
sensorhøjderne alt efter hvor sensoren er monteret. Indtast en positiv værdi, hvis sensorerne er monteret
over sprøjtespidserne, og en negativ værdi, hvis sensorerne er monteret under. Se afsnittet
Højdeforskydninger af ultralydssensoren på side 45 for yderligere oplysninger.

Håndbogsnr. 016-0130-078DK Rev. A
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FIGURE 5.

•

Funktioner

Centerrack-styring - Slår centerrack-styringen til og fra. Når du vælger Centerrack-styring TÆNDT, er det
muligt at aktivere centerrack-styringen på markcomputeren / kontrolpanelet eller maskinens afbryder. Hvis
du vælger Centerrack-styring SLUKKET, kan centerrack-styringen ikke bruges.

Note:

Centerrack-styring bør kun tændes, hvis maskinen er udstyret med en centerrack-sensor og de
rigtige kabler, der giver mulighed for centerrack-styring.

Diagnosticeringsværktøjer
Integrerede diagnosticeringsværktøjer giver mulighed for at status for alle AutoBoom indgange og udgange
kan ses på ISO-terminalens skærm. For at få adgang til diagnosticeringsværktøjerne, skal du vælge
diagnosticerings-ikonet. Det følgende skærmbillede vises:

•
•

Tryk, Sensor h., Mid. h. og Ind. h. - viser status for de tilsvarende sensorer.
Hæve- og sænke-knapperne - viser status for bomkontakterne. Når du bruger maskinens manuelle
styringsfunktioner, vil den tilsvarende bomkontakt vise TÆNDT. Disse knapper kan også bruges til at
fejlfinde lednings- eller hydraulikproblemer, ved at bruge AutoBoom-ventilen til hæve- / sænke-funktioner,
og ved at bruge maskinens hydraulikventil til centerrack-funktioner (hvis maskinen er udstyret med
kabelføring til centerrack-styring).

•

Udfolde - Hvis maskinen er udstyret med en nærhedssensor eller AutoFold, viser Udfolde status for
bommene. SLUKKET angiver, at bommene er foldet ud, og TÆNDT angiver, at bommene er foldet
sammen. Hvis maskinen ikke er udstyret med en nærhedssensor eller AutoFold, vil Udfolde altid vise
SLUKKET.

•

Blokering - viser status for udgangen af dobbeltblokeringen. Blokering viser TÆNDT, når bommene hver
især er i gang eller kalibrerer.

12
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•

PWM% - viser pulsbredden til proportionalventilerne. Denne værdi vil være 0, hvis bommene hver især
ikke er i gang, og vil variere i udlæsningen op til 100, når AutoBoom er i gang, og systemet er i drift.

•

Basis PWM% - viser systemets beregnede statiske pulsbredde for kunne at opretholde den indstillede
højde eller det indstillede tryk. Dette tal vil typisk ændre sig langsomt fra 0 - 5 point under rutinemæssig
betjening.

•

Statistik - afspejler bommens ydeevne. Denne værdi bruges kun af Raven.

•

Manuelle kontrolknapper
- bruges til at aktivere de tilsvarende bomfunktioner. De kan bruges
til at foretage fejlfinding i tilfælde af lednings- eller hydraulikproblemer.

Alarmer

3

Alarmtonerne udsendes ikke, hvis operatøren navigerer gennem konfigurationsmenuerne. Dog vil aktiverings- /
deaktiveringsalarmerne altid udsendes, når det er relevant.

•

Alarmer for lavt tryk - når trykket i venstre eller højre tiltcylindere er lavt, vil alarmen for lavt tryk
udsendes. Alarmen er en konstant tone, og vil stoppe straks efter at trykket til systemet er gendannet.

•

Alarmer for fejl på tryksensor - alarmen for fejl på tryksensoren opstår straks, når der ikke bliver fundet
en tryksensor. Alarmen er en konstant tone, og den vil stoppe straks efter at sensoren er fundet.
FIGURE 6.

Lav HS-forsyning
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•

Lav HS-forsyning - denne alarm opstår, når spændingen til styringen kommer under 12 volt. Denne alarm
er en konstant tone, og den stopper straks efter, at den korrekte spænding til styringen er genoprettet.
FIGURE 7.

Meddelelse om forkert styring

•

Meddelelse om forkert styring - denne meddelelse vises, hvis der er tilsluttet en forkert elektronisk
styreenhed til systemet. Sørg for, at ISO AutoBoom ECU er monteret.

•

Andre toner - når AutoBoom-systemet aktiveres i automatisk tilstand via maskinens
bomstyringsfunktioner eller -kontakter, vil der komme et enkelt bip. Når du deaktiverer AutoBoom, vil der
lyde et dobbelt bip.

Diagnosticering af AutoBoom præ-kalibrering
Selv om der er gjort alt for at lave korrekt mærkning og dokumentation af forbindelserne til de hydrauliske og
elektriske komponenter i AutoBoom-systemet, kan forbindelserne til bomfunktionerne muligvis ikke
identificeres på grund af ændringer i maskinens mærke og model. Dette gør det særligt vigtigt at følge
slangerne fra tilslutningspunkterne, og kontrollere at de elektriske forbindelser er korrekte, for at sikre korrekt
drift af AutoBoom-systemet. For at kontrollere forbindelserne, er det nødvendigt at udføre en test, som
diagnosticerer præ-kalibreringen.
1.

Vælg opsætnings-ikonet.

2.

Vælg diagnosticerings-ikonet. Det følgende skærmbillede vises:

3.

Kontrollér, at følgende komponenter på ISO-terminalens skærm vises korrekt og ændrer sig, når bommene
hæves og sænkes via maskinens betjeningsfunktioner og de manuelle funktioner i AutoBoom:

•Tryk
14
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•Sensorhøjder
•Højre og venstre hæve- / sænke-funktioner
•Center hæve- / sænke-funktioner
•Folde- / udfolde-funktioner
•Manuelle hæve- og sænke-knapper

Kalibrering
Når monteringen af AutoBoom er afsluttet, er det nødvendigt at kalibrere AutoBoom-systemet før brug.
AutoBoom-kalibreringen kræver, at der er tryk i maskinens cylindere, og nok bomvandring til at systemet har
mulighed for at finde basispulsbredderne for systemet til brug under drift. Bommene skal være fri til at kunne
bevæge sig 25 cm op eller ned, uden at nå toppene eller bundene af cylinderstoppene.
Under kalibrering og drift, er det vigtigt at holde maskinen kørende med et tilstrækkelig højt omdrejningstal på
motoren, så hydraulikpumpen er i stand til at levere fuldt flow til det hydrauliske system.
Hvis maskinen har et hydrauliksystem med åbent center, eller hvis hydrauliksystemets type er
ukendt, så bør alle kalibreringsprocedurer udføres, mens maskinen arbejder med normalt
omdrejningstal på motoren.

1.

Tryk på AutoBoom-ikonet på skærmen for at få vist betjeningshovedmenuen for AutoBoom.

2.

Vælg Powerglide Plus på siden Funktioner i menuen Indstillinger.

3.

Kontrollér, at AutoBoom er tændt.

4.

Kontrollér, at bommene er foldet ud, og sænk centerracket, så hjulene er cirka 15 cm fra jorden.

Note:

3

Note:

Hvis bommene ikke går over midten eller er begrænsede i vandringen, skal du hæve bommene,
så spidserne er cirka 25 cm over den vandrette position og sænke midtersektionen lidt under den
normale sprøjtehøjde. Kontrollér, at hjulene stadig er cirka 25 cm over jorden.

Håndbogsnr. 016-0130-078DK Rev. A
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5.

Vælg KAL. Det følgende skærmbillede vises:

6.

Vælg KAL-knapperne for at kalibrere venstre og højre bom.

Note:

7.

Det kan tage flere sekunder at gennemføre kalibreringsprocessen. Når bomkalibreringen er
gennemført, forsvinder Kal V/H-ikonet, og det følgende skærmbillede vises:

Vælg start-ikonet for at vende tilbage til betjeningshovedmenuen for AutoBoom.

Kalibrering af centerrack-styring (hvis monteret)
Der er mange forskellige ventilkonfigurationer, som bruges til at styre maskinens centerrack-funktioner.
AutoBoom-systemet skal "lære" hvilke af maskinens magnetventiler, der bruges til at hæve og sænke
bommene med. Gennemfør følgende trin for at kalibrere centerrack-styringsfunktionen efter at bommene hver
især er blevet kalibreret.
1.

Tryk på hæve-knappen til centerracket på maskinens betjeningspanel eller joystick, og hold den nede i seks
sekunder, så centerracket hæves.

Note:
2.

Tryk på sænke-knappen til centerracket på maskinens betjeningspanel eller joystick, og hold den nede i
seks sekunder, så centerracket sænkes.

Note:

16

Centerracket når muligvis den øvre grænse for vandringen på den tid, men fortsæt med at holde
knappen nede, indtil alle seks sekunder er gået.

Centerracket når muligvis den nedre grænse for vandringen på den tid, men fortsæt med at holde
knappen nede, indtil alle seks sekunder er gået.
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Rutinemæssig betjening
Joystick-funktioner
Når AutoBoom-styringen er tændt, kan styringen af hver bom aktiveres eller deaktiveres via ISOterminalen, eller ved at trykke på sprøjtens afbryderfunktioner (hvis monteret).

Note:
◦
◦
•

Ved at trykke på ned-funktionen i mere end et halvt sekund ændres funktionen til manuel styring.
Operatøren skal trykke på ned-funktionen for at aktivere AutoBoom.
Et enkelt tryk opad på sprøjtens afbryderfunktioner deaktiverer AutoBoom på denne bom.
Et enkelt tryk nedad på sprøjtens afbryderfunktioner aktiverer AutoBoom på denne bom.

Hurtigt-ned-funktionen (tryk to gange på ned) bruges til hurtigt at sænke bommene, når trykindstillingen er
sat til en højere indstilling, hvilket får bommene til at sænke sig langsomt. Hurtigt-op-funktionen (tryk to
gange på op) bruges til at hæve én bom en lille smule.

◦

På maskiner med én proportionalventil (firkantede spoler på AutoBoom-ventilen), vil begge bomme
hæve sig en lille smule, når du trykker to gange på op, på enten den ene eller den anden bomkontakt.
Når du trykker to gange på ned, på enten den ene eller den anden bomkontakt, vil begge bomme
sænke sig hurtigt, og AutoBoom vil gå i gang igen ved det indstillede tryk.

◦

På maskiner med to proportionalventiler (runde spoler på AutoBoom-ventilen), vil den pågældende
bom hæve sig en lille smule, når du trykker to gange på op, på højre eller venstre bomkontakt. Når du
trykker to gange på ned, vil bommen sænke sig hurtigt, og AutoBoom vil gå i gang igen ved det
indstillede tryk.

Aktivering af AutoBoom via ISO-terminalen

1.

Tryk på AutoBoom-ikonet på ISO-terminalens skærm.

Håndbogsnr. 016-0130-078DK Rev. A
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2.

Vælg AutoBoom TÆNDT i øverste højre hjørne af skærmen.

Note:

3.

AutoBoom-systemet er nu tændt, men det er endnu ikke aktiveret.

Vælg ikonerne Venstre, Højre og Center for at aktivere de tilsvarende bomsektioner.

Note:

Bommene kan deaktiveres ved fravælge Venstre-, Højre- og Center-ikonerne, eller vælge
vippekontakt-ikonet i øverste højre hjørne, eller ved at bruge maskinens vippe op-funktion.

Justeringer af bommen når du nærmer dig forageren
Når du nærmer dig forageren for at svinge rundt, skal det indvendige målehjul hæves cirka 15 cm fra jorden,
for at forhindre det i at glide sidelæns eller baglæns, hvilket forårsager skade på målehjulskonstruktionen.
Hurtigt-op-funktionen kan bruges til at hæve det indvendige hjul i denne situation.

Centerrack-styring (AutoBoom aktiveret og Centerrack-styring tændt) - hvis monteret

Note:

Maskinen kræver muligvis aktivering af en bomventil og / eller hovedafbryderen til sprøjten for at
centerrack-styringsfunktionen går i gang.

Note:

Flere tryk på op eller ned i træk skal ske inden for 1,5 sekunder efter hinanden.

Note:

Retur til højden og retur til transporthøjden er målinger i forhold til afgrødedækket, ikke
nødvendigvis jordoverfladen.
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•

Center ned-kontakt - et enkelt tryk på ned vil sænke centerracket til den ønskede sprøjtehøjde, aktivere
centerracket og aktivere begge bomme.

•

Center op-kontakt - et enkelt tryk på op vil deaktivere centerracket og begge bomme. To tryk på op i træk
vil hæve centerracket til den ønskede transporthøjde (hvis den er indstillet). Fire tryk på op i træk vil hæve
centerracket til den maksimale højde, slå AutoBoom fra og bevare den nye transporthøjde som den
maksimale højde.

◦

Indstil en lavere transporthøjde - mens centerracket returnerer til transport, skal du trykke på ned én
gang på centerkontakten, når den nye transporthøjde er nået.

◦

Indstil transporthøjden til den maksimale højde - med centerracket placeret højere end den
nuværende transporthøjde, og uden at AutoBoom er i gang med at returnere til transporthøjden, skal
du trykke to gange på op på centerkontakten for at flytte centerracket til den maksimale højde.

Note:

Maskinen kræver muligvis aktivering af en bomventil og / eller hovedafbryderen til sprøjten for at
centerrack-styringsfunktionen går i gang.

Note:

Flere tryk på op eller ned i træk skal ske inden for 1,5 sekunder efter hinanden.

Note:

Retur til højden og retur til transporthøjden er målinger i forhold til afgrødedækket, ikke
nødvendigvis jordoverfladen.

•

Center ned-kontakt - to tryk på ned i træk vil sænke centerracket til den ønskede sprøjtehøjde og aktivere
begge bomme.

Note:
•

Centerrack-styringen vil ikke blive aktiveret, da centerrack-styringen er slukket.

Center op-kontakt - To tryk på op i træk vil deaktivere begge bomme og hæve centerracket til den
ønskede transporthøjde. Fire tryk på op i træk vil hæve centerracket til den maksimale højde, slå
AutoBoom fra og bevare den nye transportposition som den maksimale højde.

◦

Indstil en lavere transporthøjde - mens centerracket returnerer til transport, skal du trykke på ned én
gang på centerkontakten, når den nye transporthøjde er nået.

◦

Indstil transporthøjden til den maksimale højde - med centerracket placeret højere end den
nuværende transporthøjde, og uden at AutoBoom er i gang med at returnere til transporthøjden, skal
du trykke to gange på op på centerkontakten for at flytte centerracket til den maksimale højde.

Justeringer af systemet
Under kalibreringsprocessen beregner AutoBoom-systemet en standardindstilling for trykket. Normalt vil den
beregnede værdi være det niveau, som maskinen bør arbejde ved. Men nogle gange kan en justering af
trykindstillingen være nødvendig.

Note:

Under rutinemæssig betjening bør målehjulene gå ned og røre et øjeblik, hæves en lille smule og
så sænkes tilbage til den ønskede højde. Hjulene bør ikke køre på jorden hele tiden.
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1.

På startskærmbilledet for AutoBoom finder du ikonerne Venstre trykindst. og Højre trykindst.

2.

Kontrollér, at AutoBoom er tændt, og vælg dernæst Aktivér venstre eller Aktivér højre, eller tryk på
knapperne på joysticket for at sænke venstre og højre bom ned.

3.

Forlad førerhuset og løft fysisk enden af hver bom op, og hold øje med bommenes reaktionsevne.

Note:
4.

Den kraft, der kræves af operatøren for at løfte bommen, bør aldrig overstige 900 N [200 lbs].

Justér trykindstillingen for hver bom efter behov for at optimere ydeevnen, ved at vælge
trykindstillingsikonet og bruge ikonerne + og - til at justere indstillingen med.

•
•

Ved at øge trykindstillingen gøres bommen lettere og ned-hastigheden reduceres.
Ved at reducere trykindstillingen gøres bommen tungere og ned-hastigheden øges.

5.

Vælg Deaktivér venstre eller Deaktivér højre, eller tryk på knapperne på joysticket for at hæve venstre og
højre bom.

6.

Vælg OK.

Nulstilling af standardindstillingerne
Selv om det normalt ikke er nødvendigt, kan der være omstændigheder, hvor det kan være nødvendigt at
nulstille systemets standardindstillinger. Nulstilling af standardindstillingerne i AutoBoom sletter alle
systemindstillinger og justeringer, der er blevet udført. En systemkalibrering vil være påkrævet, efter
standardindstillingerne er blevet nulstillet.
1.

20

Vælg KAL-ikonet på startskærmbilledet for AutoBoom. Det følgende skærmbillede vises:
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Vælg ikonet Nulstil. Det følgende skærmbillede vises:

3

2.
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UltraGlide

Kapitel4

UltraGlide AutoBoom-systemet bruger ultralydssensorer til at måle bommenes højde over jorden, og det mest
moderne hydraulik til at opretholde et konstant hydraulisk tryk i tiltcylinderne. UltraGlide AutoBoom-systemet er
ideelt til anvendelse før og efter fremspiring.

Note:

Terrænforholdene og maskinens hydrauliksystem dikterer de faktiske hastigheder, der kan opnås
under påføring, med et tilkoblet AutoBoom-system. Et mere ujævnt og varieret terræn kræver
typisk lavere hastigheder, så længe AutoBoom er tilkoblet.

UltraGlide-sættets indhold
Udover de komponenter i sættet, som er listet nedenfor, er et af de følgende ledningsnet-kabler påkrævet, for
at ISO AutoBoom-systemet kan monteres:
Beskrivelse af maskinen

Varenummer
115-0171-974
115-0171-988

Trailersprøjte uden ISO dosering

115-0171-989
115-0171-975
115-0171-990
115-0171-931
115-0171-932

Trailersprøjte med Raven eller John Deere dosering

115-0171-933
115-0171-960
115-0171-961

Sprøjte med John Deere dosering
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Komponenterne i de følgende tabeller er påkrævede, for at ISO AutoBoom-systemet kan monteres. Find den
type sprøjte, som systemet er ved at blive monteret på, for at se listen over komponenter, der gælder for
maskinen.
TABLE 1. Trailersprøjte

(varenr. 117-0137-041)

Varebeskrivelse

Varenummer

Antal

Håndbog - Kalibrering og betjening af ISO
AutoBoom

016-0130-078

1

Styring - ISO AutoBoom CAN styring

063-0130-016

1

Terminering - ISO

063-0172-964

1

Kabel - 21 m forlænger til ultralydssensor

115-0171-527

2

Kabel - Raven ISO til passiv terminering

115-0171-963

1

Kabel - AutoBoom styring / ventil

115-0230-085

1

.
TABLE 2. John

Deere 4700 / 4710 med GS2 eller nyere (varenr 117-0137-053)

Varebeskrivelse

Varenummer

Antal

Håndbog - Kalibrering og betjening af ISO
AutoBoom

016-0130-078

1

Styring - ISO AutoBoom CAN styring

063-0130-016

1

Kabel - 18 m forlænger til ultralydssensor

115-0230-051

2

Kabel - Termineringsadapter til ISO CAN-bus

115-0230-024

1

Kabel - JD SP strømledningsnet, ISO AutoBoom

115-0230-025

1

Kabel - JD SP ventilforbindelse, ISO AutoBoom

115-0230-053

1

.
TABLE 3. AGCO

selvkørende med GTA (varenr. 117-0137-043)

Varebeskrivelse

24

Varenummer

Antal

Håndbog - Kalibrering og betjening af ISO
AutoBoom

016-0130-078

1

Styring - ISO AutoBoom CAN styring

063-0130-016

1
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TABLE 3. AGCO

selvkørende med GTA (varenr. 117-0137-043)

Varebeskrivelse

Varenummer

Antal

Kabel - 21 m forlænger til ultralydssensor

115-0171-527

2

Kabel - Falcon II Rogator PowerGlide Plus /
UltraGlide ISO CAN styring

115-2001-041

1

.
TABLE 4. John

Deere 4720 og 4830 (2007) (varenr. 117-0137-051)

Varebeskrivelse

Varenummer

Antal

Håndbog - Kalibrering og betjening af ISO
AutoBoom

016-0130-078

1

Styring - ISO AutoBoom CAN styring

063-0130-016

1

Kabel - 12 m forlænger til ultralydssensor

115-0171-602

2

Kabel - Termineringsadapter til ISO CAN-bus

115-0203-024

1

Kabel - JD SP strømledningsnet, ISO CAN
AutoBoom

115-0230-025

1

Kabel - JD SP ventilforbindelse, ISO CAN
AutoBoom

115-0230-044

1

TABLE 5. John

Deere 4630, 4730, 4830 (modelår 2008+), 4920 og 4930 (varenr. 117-0137-042)

Varebeskrivelse

Varenummer

Antal

Håndbog - Kalibrering og betjening af ISO
AutoBoom

016-0130-078

1

Styring - ISO AutoBoom CAN styring

063-0130-016

1

Kabel - 21 m forlænger til ultralydssensor

115-0171-527

2

Kabel - Termineringsadapter til ISO CAN-bus

115-0203-024

1

Kabel - JD SP strømledningsnet, ISO CAN
AutoBoom

115-0230-025

1

Kabel - JD SP ventilforbindelse, ISO CAN
AutoBoom

115-0230-026

1
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Rutinemæssig betjening af UltraGlide
UltraGlide AutoBoom-systemet bruger ultralydssensorer til at måle bommenes højde over jorden, og det mest
moderne hydraulik til at opretholde et konstant hydraulisk tryk i tiltcylinderne. UltraGlide AutoBoom-systemet er
ideelt til anvendelse før og efter fremspiring.

Note:

Terrænforholdene og maskinens hydrauliksystem dikterer de faktiske hastigheder, der kan opnås
under påføring, med et tilkoblet AutoBoom-system. Et mere ujævnt og varieret terræn kræver
typisk lavere hastigheder, så længe AutoBoom er aktiveret.

Note:

VT-en skal være instans 0 for at være kompatibel med ISO-produkter fra Raven.

AutoBoom-ikoner
Når AutoBoom-styringen er blevet monteret, vil AutoBoom-ikonerne blive vist på opstartsskærmbilledet, og det
indikerer, at AutoBoom-styringen er blevet fundet.
FIGURE 1.

Redskab fundet

Se definitionerne af ikonerne nedenfor, når du konfigurerer AutoBoom-funktionen på ISO-terminalen.
FIGURE 2.

AutoBoom startskærmbillede
Hovedafbryder

Opsætning
Kalibrering

Diagnosticering

Start
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•
•
•
•
•

Vælg hovedafbryder-ikonet for at slå AutoBoom-systemet fra og til.
Vælg opsætnings-ikonet for at få adgang til opsætningsværktøjerne.
Vælg KAL-ikonet for at få adgang til kalibrerings-skærmbilledet.
Vælg diagnosticerings-knappen for at køre systemdiagnosticerings-værktøjerne.
Vælg start-knappen for at vende tilbage til hovedmenuen for AutoBoom.

Opsætningsværktøjer
Opsætningsværktøjerne giver mulighed for finjustering af parametrene, der styrer stabilitetskontrollen,
minimum bomtryk og højdeforskydning af sensoren i AutoBoom-systemet. For at få adgang til disse værktøjer,
skal du vælge opsætnings-ikonet. For at justere opsætningsværdierne for ISO AutoBoom, skal du vælge
værdien og bruge pil op og pil ned. For at vende tilbage til startskærmbilledet for AutoBoom, skal du vælge
start-ikonet.
Justering 1 skærmbilledet

4

FIGURE 3.

• Fart - styrer hvor hurtigt bommen vil bevæge sig væk fra en forhindring, og hvor meget bommen kommer
over den ønskede højde. Farten bør indstilles, så bommens bevægelse er jævn, og maskinen ikke
oscillerer. Justér fartindstillingen efter behov, så den fart som bommene hæves med, passer til den fart som
hånden bevæger sig med, så bommene ikke overreagerer og bliver ustabile.

• Følsomhed - giver operatøren mulighed for at justere følsomhedsniveauet for sensorerne. Hvis
følsomhedsindstillingen er for høj, vil bommen virke ustabil og urolig, og reagere på små ændringer i den
ønskede højde eller græssets bevægelser.

• Stabilitetsfaktor - giver mulighed for finjustering af stivheden af maskinens centerrack. Standardværdien
på 20 anbefales til maskiner med et fast centerrack. En værdi på 5 - 14 anbefales til maskiner med
centerrack, der svæver frit. Justér denne værdi efter behov for at forhindre, at bommen oscillerer.

◦ En stabilitetsindstilling på 0 deaktiverer stabilitetsstyringen helt, hvilket gør den venstre og højre bom
helt uafhængige af hinanden. Når de er over den ønskede højde, bliver styringen af begge bomme
accelereret for at øge farten nedad. Denne indstilling er nyttig på maskiner, der har et fast centerrack.

◦ En stabilitetsindstilling på 1 - 99 vil justere stabiliteten af midtersektionen. Lavere tal bevirker, at den
modstående bom, som ikke er styret, modvirker bevægelsen af den styrede bom, ved at hæve sig for at
afbalancere eller stabilisere midtersektionen, og for at forhindre uønsket rotation eller bevægelse. Selv
om lavere tal gør, at bommene kan reagere med samme fart og på samme tid, kan lave indstillinger
forhindre, at bommene sænkes. Højere stabilitetsindstillinger gør, at bommene kan reagere uafhængigt
af hinanden, men kan forårsage, at midtersektionen oscillerer, hvilket formindsker ydeevnen.
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• XT-forstærkning (hvis maskinen er udstyret med XT-styring og funktionen er aktiveret) - giver mulighed for
finjustering af den tilladte rotation af midtersektionens ophæng. Standardværdien er 10. Et højere tal vil
sætte mere tryk på XT-styrecylinderne, når chassiset manøvrerer i udfordrende terræn.
FIGURE 4.

Justering 2 skærmbilledet

• Min. tryk % - Sætter en laveste grænse for trykket, og forhindrer at bomtrykket falder under en vis
procentdel af det statiske tryk, og tilsidesætter styringen, når det er nødvendigt, for at opretholde en laveste
grænse for trykket på hver bom. Minimum tryk % forhindrer også bomme, der har begrænset vandring, i at
hvile på stoppene.

• XT PWM-frekv. - Indstiller frekvensen af det pulsbreddemodulerede signal til den proportionale XT
reguleringsventil. Standardværdien er 250 Hz.

• PWM-frekvens - Indstiller frekvensen af det pulsbreddemodulerede signal til den proportionale
reguleringsventil. Standardværdien for ventiler på 60 Hz anbefales for AutoBoom-ventiler med firkantede
spoler og 250 Hz for ventiler med runde spoler.

• Manuel ned-hastighed og Manuel op-hastighed - giver mulighed for at justere den hastighed, hvormed
hydraulikventilen i AutoBoom manuelt hæver og sænker bommene på maskiner, der ikke har deres egen
hydraulik-styring. Lad indstillingen stå på standardværdien 0, hvis maskinen er udstyret til at kunne
styre bomfunktionerne ved hjælp af hydraulik.
FIGURE 5.

Skærmbillede der viser forskydningerne

• Højdeforskydninger (center, inderste, midterste og yderste) - giver mulighed for at justere
sensorhøjderne alt efter hvor sensoren er monteret. Indtast en positiv værdi, hvis sensorerne er monteret
over sprøjtespidserne, og en negativ værdi, hvis sensorerne er monteret under. Se afsnittet
Højdeforskydninger af sensoren på side 45 for yderligere oplysninger.
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FIGURE 6.

Funktioner

• Yderste sensorer - giver operatøren mulighed for at deaktivere de yderste bomsensorer, hvis maskinen er
udstyret med valgfrie indvendige bomsensorer. Denne funktion er nyttig, når de yderste bomspidser er
foldet ind, og der kun er behov for de indvendige bomsensorer til styringen.

Note:

Systemet skal muligvis kalibreres igen, hvis de yderste sensorer deaktiveres, og så genaktiveres.

• Centerrack-styring - Slår centerrack-styringen til og fra. Når du vælger Centerrack-styring TÆNDT, er det
muligt at aktivere centerrack-styringen på markcomputeren / kontrolpanelet eller maskinens afbryder. Hvis
du vælger Centerrack-styring SLUKKET, kan centerrack-styringen ikke bruges.

Note:

Centerrack-styring bør kun tændes, hvis maskinen er udstyret med en centerrack-sensor og de
rigtige kabler, der giver mulighed for centerrack-styring.

FIGURE 7.

4

• XT-styring - Slår XT-funktionen til og fra.
Kalibrerings-skærmbilledet

• Database for valg af maskine - maskintypen kan vælges ved at vælge KAL-knappen i højre side af
skærmen. Databasen for valg af maskine indeholder en liste over maskiner, der, når de bliver valgt,
automatisk udfylder de ideelle indstillinger for den specifikke maskine.
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FIGURE 8.

Skærmbillede der viser valg af maskine

Hvis den specifikke maskine ikke findes på listen, skal du vælge den profil, der passer bedst til maskinen:

◦
◦

Standard0 - generisk profil, som passer til de fleste maskiner.

◦

Standard200 - generisk profil til maskiner med lettere bomme, der kræver lavere tryk for at kunne
sænke bommene hurtigere. Vælg denne profil, hvis det statiske tryk, der kræves for at holde
bommenes højde, er 900 psi [6.205 kPa] eller lavere.

Standard100 - generisk profil til maskiner med tunge bomme, der kræver højere tryk for at kunne løfte
bommene hurtigt. Vælg denne profil, hvis det statiske tryk, der kræves for at holde bommenes højde,
er 1800 psi [12.411 kPa] eller højere.

Diagnosticeringsværktøjer
Integrerede diagnosticeringsværktøjer giver mulighed for at status for alle AutoBoom indgange og udgange
kan ses på ISO-terminalens skærm. For at få adgang til diagnosticeringsværktøjerne, skal du vælge
diagnosticerings-ikonet. Det følgende skærmbillede vises:

• Tryk, Sensor h., Mid. h. og Ind. h. - viser status for de tilsvarende sensorer.
• Hæve- og sænke-knapperne - viser status for bomkontakterne. Når du bruger maskinens manuelle
styringsfunktioner, vil den tilsvarende bomkontakt vise TÆNDT. Disse knapper kan også bruges til at
foretage fejlfinding i tilfælde af lednings- eller hydraulikproblemer, ved at bruge AutoBoom-ventilen til hæve-/
sænke-funktioner, og ved at bruge maskinens hydraulikventil til centerrack-funktioner (hvis maskinen er
udstyret med kabelføring til centerrack-styring).
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• Udfolde - Hvis maskinen er udstyret med en nærhedssensor eller AutoFold, viser Udfolde status for
bommene. SLUKKET angiver, at bommene er foldet ud, og TÆNDT angiver, at bommene er foldet
sammen. Hvis maskinen ikke er udstyret med en nærhedssensor eller AutoFold, vil Udfolde altid vise
SLUKKET.

• Blokering - viser status for udgangen af dobbeltblokeringen. Blokering viser TÆNDT, når bommene hver
især er i gang eller kalibrerer.

• PWM% - viser pulsbredden til proportionalventilerne. Denne værdi vil være 0, hvis bommene hver især ikke
er i gang, og vil variere i udlæsningen op til 100, når AutoBoom er i gang, og systemet er i drift.

• Basis PWM% - viser systemets beregnede statiske pulsbredde for kunne at opretholde den indstillede
højde eller det indstillede tryk. Dette tal vil typisk ændre sig langsomt fra 0 - 5 point under rutinemæssig
betjening.

• Statistik - afspejler bommens ydeevne. Denne værdi bruges kun af Raven.
• XT PWM% - viser XT-styringens pulsbredde til proportionalventilerne. Denne værdi vil være 0, hvis XTstyringen ikke er aktiveret, og kan variere i udlæsningen op til 100, når XT-styringen er tilkoblet og i drift.
En minimumsværdi opretholdes, når XT-styringssystemet er aktiveret, og bevæger sig en lille smule, når
bommen er ved at centrere sig igen.

• Rullehastighed - viser den målte rullehastighed for chassiset. Denne værdi vil ændre sig, når maskinens
chassis ruller til venstre eller højre. Rullehastigheden måles i grader pr. sekund.

• Grader - giver operatøren mulighed for at se rotationsgraden, mens den manuelle XT-styring betjenes.
• Manuelle kontrolknapper

- bruges til at aktivere de tilsvarende bomfunktioner. De kan
bruges til at foretage fejlfinding i tilfælde af lednings- eller hydraulikproblemer.

Alarmtonerne udsendes ikke, hvis operatøren navigerer gennem konfigurationsmenuerne. Dog vil aktiverings- /
deaktiveringsalarmerne altid udsendes, når det er relevant.

• Alarmer for lavt tryk - når trykket i venstre eller højre tiltcylindere er lavt, vil alarmen for lavt tryk udsendes.
Alarmen er en konstant tone, og vil stoppe straks efter at trykket til systemet er gendannet.

• Alarmer for fejl på tryksensor - alarmen for fejl på tryksensoren opstår straks, når der ikke bliver fundet
en tryksensor. Alarmen er en konstant tone, og den vil stoppe straks efter at sensoren er fundet.
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• Alarm for ultralydssensor for lav - denne alarm opstår, hvis ultralydssensoren er tættere end 13 cm på
jorden i et halvt sekund.

• Alarm for ultralydssensor for høj - denne alarm opstår, når ultralydssensoren er højere end 165 cm over
jorden i fem sekunder.

• Alarm for fejl på ultralydssensor - denne alarm opstår straks, når der ikke bliver fundet en
ultralydssensor. Alarmen er en konstant tone, og den vil stoppe straks efter at sensoren er fundet.
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FIGURE 9.

Lav HS-forsyning

• Lav HS-forsyning - denne alarm opstår, når spændingen til styringen kommer under 12 volt. Denne alarm
er en konstant tone, og den stopper straks efter at den korrekte spænding til styringen er genoprettet.
Meddelelse om forkert styring

4

FIGURE 10.

• Meddelelse om forkert styring - denne meddelelse vises, hvis der er tilsluttet en forkert elektronisk
styreenhed til systemet. Sørg for, at ISO AutoBoom ECU er monteret.

• Andre toner - når AutoBoom-systemet aktiveres i automatisk tilstand via maskinens bomstyringsfunktioner
eller -kontakter, vil der komme et enkelt bip. Når du deaktiverer AutoBoom, vil der lyde et dobbelt bip.

Diagnosticering af AutoBoom præ-kalibrering
Selv om der er gjort alt for at lave korrekt mærkning og dokumentation af forbindelserne til de hydrauliske og
elektriske komponenter i AutoBoom-systemet, kan forbindelserne til bomfunktionerne muligvis ikke
identificeres på grund af ændringer i maskinens mærke og model. Dette gør det særligt vigtigt at følge
slangerne fra tilslutningspunkterne, og kontrollere at de elektriske forbindelser er korrekte, for at sikre korrekt
drift af AutoBoom-systemet. For at kontrollere forbindelserne, er det nødvendigt at udføre en test, som
diagnosticerer præ-kalibreringen.
1.

Vælg opsætnings-ikonet.

2.

Vælg diagnosticerings-ikonet. Det følgende skærmbillede vises:
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3.

Kontrollér, at følgende komponenter på ISO-terminalens skærm vises korrekt og ændrer sig, når bommene
hæves og sænkes via maskinens betjeningsfunktioner og de manuelle funktioner i AutoBoom:

•
•
•
•
•
•

Tryk
Sensorhøjder
Højre og venstre hæve- / sænke-funktioner
Center hæve- / sænke-funktioner
Folde- / udfolde-funktioner
Manuelle hæve- og sænke-knapper

Kalibrering
Når monteringen af AutoBoom er afsluttet, er det nødvendigt at kalibrere AutoBoom-systemet før brug.
AutoBoom-kalibreringen kræver, at der er tryk i maskinens cylindere, og nok bomvandring til at systemet har
mulighed for at finde basispulsbredderne for systemet til brug under drift. Bommene skal være fri til at kunne
bevæge sig 25 cm op eller ned, uden at nå toppene eller bundene af cylinderstoppene.
Under kalibrering og drift, er det vigtigt at holde maskinen kørende med et tilstrækkelig højt omdrejningstal på
motoren, så hydraulikpumpen er i stand til at levere fuldt flow til det hydrauliske system.

Note:

Hvis maskinen har et hydrauliksystem med åbent center, eller hvis hydrauliksystemets type er
ukendt, så bør alle kalibreringsprocedurer udføres, mens maskinen arbejder med normalt
omdrejningstal på motoren.

Vigtigt:

Sørg for, at området er ryddet for personer og forhindringer, før kalibreringsprocessen påbegyndes.

1.

Flyt maskinen til et fladt område.

2.

Kontrollér, at AutoBoom er tændt.
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Kontrollér, at bommene er foldet ud, og sænk centerracket.

Note:

Hvis bommene ikke går over midten eller er begrænsede i vandringen, skal du hæve bommene,
så bomspidserne er cirka 25 cm over den vandrette position og sænke midtersektionen til cirka
50 cm.

4.

Ved hjælp af et målebånd, skal du måle afstanden fra bunden af sensoren til sprøjtedysens spids.

5.

Gå ind på opsætnings-skærmbilledet for AutoBoom.

6.

Justér indstillingen af den lodrette højdeforskydning af sensoren i ISO-terminalen, til den sensorposition
som blev målt i trin 4.

•
•
•
7.

Positive forskydninger angiver, at sensoroverfladen er placeret over de nærmeste sprøjtespidser.
Negative forskydninger angiver, at sensoroverfladen er placeret under de nærmeste sprøjtespidser.
Det er ikke påkrævet, at de inderste og yderste forskydninger samt centerforskydningen, er de samme
tværs overmaskinens bredde, men de skal måles korrekt i forhold til sprøjtespidserne.

Hæv bomspidserne til cirka den ønskede højde.

Note:

4

3.

Som standard er den ønskede højde 76 cm. Kontrollér, at bommene ikke er hævet helt op til
bomstoppene. Hvis der er monteret målehjul, skal indstillingen justeres til 100 - 115 cm for at
undgå, at hjulene rører jorden under systemkalibreringen.

8.

Vælg siden Funktioner i menuen Opsætning.

9.

Vælg UltraGlide i tilstandsområdet og tænd for AutoBoom i øverste højre hjørne.
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10.

Vælg KAL. Det følgende skærmbillede vises:

11.

Vælg kalibreringsikonet for venstre bom for at starte kalibreringen af venstre bom.

Note:

Den venstre bom hæves, og derefter sænkes den. Dette er en normal del af
kalibreringsprocessen. Under kalibreringsprocessen vises det følgende skærmbillede:

12.

Gentag trin 9 - 10 ovenfor for at kalibrere den højre bom. Når kalibreringsprocessen for højre bom er
gennemført, vises det følgende skærmbillede:

13.

Vælg start-ikonet.
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1.

Kontrollér, at funktionen XT-styring er tændt på skærmbilledet Funktioner i menuen Opsætning.

2.

Vælg KAL-ikonet på startskærmbilledet.

3.

Vælg KAL-ikonet yderst i venstre side af skærmen.

4.

Indtast nummeret på den retningspil på styringen, som peger fremad.

Note:

4

Kalibrering af XT-styring

Bomspidserne hæves muligvis automatisk for at give midtersektionen mulighed for at dreje hele
vejen rundt. Trykket i én XT-cylinder vil stige, indtil midtersektionen begynder at rotere en lille
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smule. Midtersektionen vil derefter rotere hele vejen rundt med uret og derefter mod uret, for at
kalibrere midterrotations-sensoren.

Note:

Midterrotations-sensoren kan centreres igen ved at kalibrere XT-styringen igen, eller ved manuel
justering af centreringsbolten, samtidig med at det kontrolleres, at midtersektionen er i
midterpositionen.

Kalibrering af centerrack-styring
Der er mange forskellige ventilkonfigurationer, som bruges til at styre maskinens centerrack-funktioner.
AutoBoom-systemet skal "lære" hvilke af maskinens magnetventiler, der bruges til at hæve og sænke
bommene med. Gennemfør følgende trin for at kalibrere centerrack-styringsfunktionen efter at bommene hver
især er blevet kalibreret.
1.

Tryk på hæve-knappen til centerracket på maskinens betjeningspanel eller joystick, og hold den nede i seks
sekunder, så centerracket hæves.

Note:
2.

Centerracket når muligvis den øvre grænse for vandringen på den tid, men fortsæt med at holde
knappen nede, indtil alle seks sekunder er gået.

Tryk på sænke-knappen til centerracket på maskinens betjeningspanel eller joystick, og hold den nede i
seks sekunder, så centerracket sænkes.

Note:

Centerracket når muligvis den nedre grænse for vandringen på den tid, men fortsæt med at holde
knappen nede, indtil alle seks sekunder er gået.

Rutinemæssig betjening
Joystick-funktioner
• Når AutoBoom-styringen er tændt, kan styringen af hver bom aktiveres eller deaktiveres via ISOterminalen, eller ved at trykke på sprøjtens afbryderfunktioner (hvis monteret).

Note:
◦
◦

38

Ved at trykke på ned-funktionen i mere end et halvt sekund vil funktionen ændres til manuel
styring. Operatøren skal trykke på ned-funktionen for at aktivere AutoBoom.
Et enkelt tryk opad på sprøjtens afbryderfunktioner deaktiverer AutoBoom på denne bom.
Et enkelt tryk nedad på sprøjtens afbryderfunktioner aktiverer AutoBoom på denne bom.
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Aktivering af AutoBoom via VT-skærmen

Tryk på AutoBoom-ikonet på VT-skærmbilledet.

2.

Vælg Tændt i øverste højre hjørne af skærmen.

4

1.

Note:

AutoBoom-systemet er nu tændt, men det er endnu ikke aktiveret.
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3.

Vælg ikonerne Venstre og Højre for at aktivere bommene.

Note:

Bommene kan deaktiveres ved fravælge Venstre- og Center-ikonerne, eller vælge vippekontaktikonet i øverste højre hjørne, eller ved at bruge maskinens vippe op-funktion.

Justeringer af bommen når du nærmer dig forageren (hvis maskinen er udstyret med målehjul)
Når du nærmer dig forageren for at svinge rundt, skal det inderste målehjul hæves cirka 15 cm fra jorden, for at
forhindre det i at glide sidelæns eller baglæns, hvilket forårsager skade på målehjulskonstruktionen.

Centerrack-styring (AutoBoom aktiveret og centerrack-styring tændt)

Note:

Maskinen kræver muligvis aktivering af en bomventil og / eller hovedafbryderen til sprøjten for at
centerrack-styringsfunktionen går i gang.

Note:

Flere tryk på op eller ned i træk skal ske inden for 1,5 sekunder efter hinanden.

Note:

Retur til højden og retur til transporthøjden er målinger i forhold til afgrødedækket, ikke
nødvendigvis jordoverfladen.

• Center ned-kontakt - et enkelt tryk på ned vil sænke centerracket til den ønskede sprøjtehøjde, aktivere
centerracket og aktivere begge bomme.

• Center op-kontakt - et enkelt tryk på op vil deaktivere centerracket og begge bomme. To tryk på op i træk
vil hæve centerracket til den ønskede transporthøjde. Fire tryk på op i træk vil hæve centerracket til den
maksimale højde, slå AutoBoom fra og bevare den nye transporthøjde som den maksimale højde.

◦

Indstil en lavere transporthøjde - mens centerracket returnerer til transport, skal du trykke på ned én
gang på centerkontakten, når den nye transporthøjde er nået.

◦

Indstil transporthøjden til den maksimale højde - med centerracket placeret højere end den nuværende
transporthøjde, og uden at AutoBoom er i gang med at returnere til transporthøjden, skal du trykke to
gange på op på centerkontakten for at flytte centerracket til den maksimale højde.

Centerrack-styring (AutoBoom aktiveret og centerrack-styring slukket)

Note:

Maskinen kræver muligvis aktivering af en bomventil og / eller hovedafbryderen til sprøjten for at
centerrack-styringsfunktionen går i gang.

Note:

Flere tryk på op eller ned i træk skal ske inden for 1,5 sekunder efter hinanden.

Note:

Retur til højden og retur til transporthøjden er målinger i forhold til afgrødedækket, ikke
nødvendigvis jordoverfladen.

• Center ned-kontakt - to tryk på ned i træk vil sænke centerracket til den ønskede sprøjtehøjde og aktivere
begge bomme.

Note:

Centerrack-styringen vil ikke blive aktiveret, da centerrack-styringen er slukket.

• Center op-kontakt - To tryk på op i træk vil deaktivere begge bomme og hæve centerracket til den ønskede
transporthøjde. Fire tryk på op i træk vil hæve centerracket til den maksimale højde, slå AutoBoom fra og
bevare den nye transportposition som den maksimale højde.
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◦

Indstil en lavere transporthøjde - mens centerracket returnerer til transport, skal du trykke på ned én
gang på centerkontakten, når den nye transporthøjde er nået.

◦

Indstil transporthøjden til den maksimale højde - med centerracket placeret højere end den
nuværende transporthøjde, og uden at AutoBoom er i gang med at returnere til transporthøjden, skal
du trykke to gange på op på centerkontakten for at flytte centerracket til den maksimale højde.
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Betjening af UltraGlide AutoBoom-systemet i PowerGlide Plus-tilstanden
(firkantede spoler på AutoBoom-ventilen)
UltraGlide AutoBoom-systemet er også i stand til at fungere i PowerGlide Plus-tilstanden. Udover ændringen
på AutoBoom-ventilen, som er listet nedenfor, kræves der et målehjulssæt, for at systemet kan fungere i
PowerGlide Plus-tilstanden. For oplysninger om tilgængelige sæt og bestilling, skal du kontakte din lokale
Raven-forhandler
Gennemfør følgende trin for at konvertere UltraGlide AutoBoom-ventilen til PowerGlide Plus-tilstanden.
Nåleventiler på UltraGlide AutoBoom-ventilen

1.

Find nåleventilerne i portene RT og LF på AutoBoom-ventilen.

2.

Derefter skal du løsne kontramøtrikkerne på nåleventilerne.

3.

Brug en unbrakonøgle til at dreje pinolskruerne mod uret, indtil de ikke flytter sig yderligere.

4.

Spænd kontramøtrikkerne.

Note:

Når AutoBoom-systemet konverteres tilbage til UltraGlide, skal nåleventilerne skrues helt tilbage i
(med uret).

FIGURE 12.

ISO-terminalen programmeret til at køre i PowerGlide Plus-tilstanden
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5.

Vælg PowerGlide + tilstand på siden Funktioner i menuen Opsætning.

Note:

Når AutoBoom-systemet konverteres tilbage til UltraGlide, skal ISO-terminalens skærm vise, at
UltraGlide-tilstanden er valgt.

Betjening af UltraGlide AutoBoom-systemet i PowerGlide Plus-tilstanden
(runde spoler på AutoBoom-ventilen)
Før systemet kan fungere i PowerGlide Plus-tilstanden, er det nødvendigt at tage begrænserfittings ud af
ventilen i AutoBoom-systemet. Hvis disse fittings ikke tages ud af ventilen, vil bommenes fart nedad
begrænses, når systemet er aktiveret.
FIGURE 13.

Placering af port 3A og 3B

Port 3B

Port 3A

1.

Find portene 3A og 3B på AutoBoom-ventilen.
FIGURE 14.

2.

42

Spole fjernet fra AutoBoom-ventilen

Fjern spolerne fra magnetventilerne i nærheden af portene 3A og 3B for at lette adgangen til disse porte.
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FIGURE 15.

3.

Propper til portene taget ud af AutoBoom-ventilen

Brug en unbrakonøgle til at skrue propperne ud af portene 3A og 3B.
FIGURE 16.

Begrænserfitting taget ud af AutoBoom-ventilen

4

Begrænserfitting
taget ud - opbevar til
senere brug

4.

Tag begrænserfittings ud af portene 3A og 3B.

Vigtigt:
FIGURE 17.

Vip AutoBoom-ventilen om på siden, og brug unbrakonøglen til at skrue begrænseren ud af hulrummet,
og pas på at begrænseren ikke falder ind i ventilen.
Proppen til porten monteret igen i AutoBoom-ventilen
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5.

Brug unbrakonøglen til at montere propperne igen i portene 3A og 3B på AutoBoom-ventilen.
FIGURE 18.

6.

Montér spolerne igen på magnetventilerne på AutoBoom-ventilen.

Note:

Når AutoBoom-systemet konverteres tilbage til UltraGlide, skal der monteres begrænserfittings
igen.

FIGURE 19.

7.

ISO-terminalen programmeret til at køre i PowerGlide Plus-tilstanden

Vælg PowerGlide + tilstand på siden Funktioner i menuen Opsætning.

Note:
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Spole monteret igen på AutoBoom-ventilen

Når AutoBoom-systemet konverteres tilbage til UltraGlide, skal VT-skærmen vise, at UltraGlidetilstanden er valgt.
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Justeringer af systemet
Note:

AutoBoom skal aktiveres, efter begge bomme er blevet kalibreret, for at justeringer af systemet
kan udføres.

Højdeforskydninger af ultralydssensoren

Note:

Den maksimale højdeforskydningsværdi er 76 cm.

Note:

Ultralydssensorer vil reagere på den første ting, der reflekterer et ekko, uanset om det er jorden
eller afgrøden. I situationer med rækkeafgrøder kan det være fordelagtigt at justere
sensorpositionerne til direkte over en række, eller tilføje ekstra bomsensorer.
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Justeringer af højdeforskydningen af ultralydssensoren bruges til at kompensere for forskellen mellem højden
af sensoroverfladen og højden af sprøjtespidsen. Højdeforskydningen beregnes, ved at måle afstanden fra
bunden af sensoren til højden af afgrøden, måle afstanden fra sprøjtespidsen til højden af afgrøden, og
derefter trække sprøjtespids-afstanden fra sensorafstanden. Se diagrammet nedenfor for at afgøre, om
forskydningsværdien skal være positiv eller negativ.
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• Tryk på pil op i sensorhøjde-området for at øge værdien, som repræsenterer afstanden mellem sensoren
og jorden.

• Tryk på pil ned i sensorhøjde-området for at reducere værdien, som repræsenterer afstanden mellem
sensoren og jorden.

Note:

På maskiner med bomme, der har begrænset vandring, skal højdeforskydningerne for den
miderste sensor muligvis indtastes som mindre end den målte værdi, fra sensoren til jorden, for at
sikre at bomcylinderne har tilstrækkeligt stort tryk under drift.

Følsomhed
1.

Placér den ene hånd på jordoverfladen under en bomsensor, og hæv den langsomt (cirka 30 cm pr.
sekund) til inden for 30 cm af sensoroverfladen.

Note:
2.

Bommen bør reagere med det samme og hæve sig med cirka samme fart som din hånd.

Justér følsomhedsindstillingen efter behov, for at gøre bommen mere eller mindre reaktiv overfor håndens
bevægelser.

Note:

Standardindstillingen er 15. Hvis følsomheden er for høj, vil bommen virke ustabil og urolig, og
reagere på små ændringer i den ønskede højde eller afgrødens bevægelser. En typisk
følsomhedsindstilling, som virker bedst for de fleste maskiner, er 13 - 17. Under rutinemæssig drift,
bør AutoBoom ikke reagere på ændringer i højden på 5 - 8 cm, men AutoBoom bør reagere hurtigt
på ændringer på 12 cm eller mere.
I situationer med rækkeafgrøder, eller når afgrødernes tilstand er sparsom, og de ikke fuldt ud
dækker jorden, kan det være en fordel at reducere følsomheden, så bommen er mindre reaktiv
overfor pludselige ændringer i afgrødernes højde, og mindre tilbøjelig til at forårsage pludselige
bevægelser, der formidsker ydeevnen.

Fart
Fartindstillingen styrer, hvor hurtigt bommen vil bevæge sig væk fra en forhindring, og hvor meget bommen
kommer over den ønskede højde. Farten bør indstilles, så bommens bevægelse er jævn, og maskinen ikke
oscillerer. Justér fartindstillingen efter behov, så den fart som bommene hæves med, passer til den fart som
hånden bevæger sig med, så bommene ikke overreagerer og bliver ustabile.
1.

Placér den ene hånd på jordoverfladen under en bomsensor, og hæv den hurtigt (cirka 60 cm pr. sekund),
indtil den er inden for 30 cm af sensoroverfladen.

Note:
2.

Bommen bør reagere med det samme og justere, med en fart opad, der passer til håndens
bevægelse, og overstige den nye ønskede højde med 30 cm eller mindre.

Justér fartindstillingen efter behov.

Note:

Standardindstillingen er 25. Farten bør indstilles, så bommens bevægelse er jævn, og maskinen
ikke oscillerer. En typisk fartindstilling, som virker bedst for de fleste maskiner, er 22 - 27, men den
kan være meget højere, afhængigt af bommens statiske tryk, bomgeometrien og
følsomhedsindstillingerne.

Stabilitet
1.

Placér den ene hånd på jordoverfladen under en bomsensor, og hæv den hurtigt (cirka 60 cm pr. sekund),
indtil den er inden for 30 cm af sensoroverfladen, mens du observerer den modsatte boms bevægelser.

Note:
46

Den modsatte bom bør hæve sig en lille smule samtidigt (som regel ikke mere end 15 cm).
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2.

Justér stabilitetsindstillingen for at minimere den modsatte boms bevægelser.

Note:

Reducér stabilitetsværdien for at gøre den modsatte boom mere stiv, men lad tallet være højt nok
til, at der er mulighed for, at bommen kan bevæge sig naturligt, uden det påvirker chassisets
rulning.

Min. tryk %
På maskiner med bomme, der har begrænset vandring, skal du betjene AutoBoom-systemet med
centerrack-styringen aktiveret, eller med den miderste sensor i samme højde som, eller lidt under,
den ønskede højde, for at forhindre bommene i at gå ind i min. tryk %-tilstanden hele tiden. Denne
tilstand er kun til beskyttelse af bommene i nødsituationer, og AutoBoom-systemet bør ikke køre i
denne tilstand under rutinemæssig drift.

1.

Hæv centerrack-sektionen til den ønskede højde, så bommene og centerracket er vandrette.

2.

Aktivér AutoBoom-systemet.

3.

Find indstillingen Min. tryk % i kontrolmenuerne i AutoBoom.

Note:

Standardindstillingen er 65.

4.

Forøg værdien for Min. tryk % til cirka 80.

5.

Placér den ene hånd ved jordoverfladen under en bomsensor, og hæv den langsomt (cirka 30 cm pr.
sekund), indtil den er inden for 30 cm af sensoroverfladen, eller indtil bommen bevæger sig op, cirka
1 meter højere end den oprindelige ønskede højde.

6.

Træk hånden væk, og kontrollér, at bommene sænkes langsomt, efter en lille forsinkelse.

Note:

Hvis bommene ikke sænkes, skal du reducere den indstillede værdi for Min. tryk % med én, og
gentage trinene ovenfor. Fortsæt med at udføre Min. tryk %-testen, indtil bommene begynder at
sænke sig.

4

Note:

XT-forstærkning
Giver mulighed for finjustering af den tilladte rotation af midtersektionens ophæng. Højere værdier af XTforstærkningen bevirker, at XT-styringen reagerer mere aggressivt, når styringen mærker, at chassiset ruller,
og kan bevirke, at bommen bliver alt for stiv, hvilket muligvis forårsager skade på centerracket. Lavere værdier
af XT-forstærkningen bevirker, at XT-styringen er mindre aggressiv, og kan bevirke, at systemet ikke reagerer,
og ikke styrer ophænget på grundlag af chassisets rulning.
1.

Kør maskinen ud på marken og observér rotationen af midtersektionens ophæng med AutoBoom-systemet
tændt og venstre, højre og XT styring aktiveret.

2.

Justér indstillingen af XT-forstærkningen for at få XT-styringen til at være mere eller mindre reaktiv.

Note:

Standardindstillingen er 10.

Nulstilling af standardindstillingerne
Selv om det normalt ikke er nødvendigt, kan der være omstændigheder, hvor det kan være nødvendigt at
nulstille systemets standardindstillinger. Nulstilling af standardindstillingerne i AutoBoom sletter alle
systemindstillinger og justeringer, der er blevet udført. En systemkalibrering vil være påkrævet, efter
standardindstillingerne er blevet nulstillet.
1.

Tryk på KAL på ISO-terminalens skærm. Det følgende skærmbillede vises:
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2.
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Vælg ikonet Nulstil. Det følgende skærmbillede vises:

Kalibrerings- og betjeningshåndbog til ISO AutoBoom, softwareversion 6.0 og nyere

KAPITEL

5

Fejlfinding

Kapitel5

Styring
AutoBoom CAN-styringen har flere grønne lysdioder (LED'er), som kan bruges til at diagnosticere problemer i
AutoBoom-systemet.

Note:

FIGURE 1.

Hvis lysdioderne ikke vises som skitseret på figuren nedenfor, eller alle er tændt hele tiden, skal du
kontrollere CAN-forbindelserne og forbindelserne til styrekablet på styringen. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte din lokale Raven-forhandler for yderligere teknisk støtte.
Lysdioder på AutoBoom CAN-styringen

Logik-forsyning - tændt, når styringen
forsynes med strøm fra +12 V.

HS-forsyning (høj strøm) - tændt, når
styringen forsynes med høj strøm.

Mikro 1 Hz - blinker én gang i sekundet, når
processoren er aktiv.

CAN Rx - Blinker for at vise, at styringen
modtager CAN-meddelelser. Normalt blinker
denne lysdiode hurtigt.
CAN Tx - Blinker for at vise, at styringen
sender CAN-meddelelser. Denne lysdiode
blinker med varierende hastighed.
Diag 1 - tændes, når den inderste venstre
sensor bliver fundet på et UltraGlide-system
med dobbelt-sensor.
Diag 2 - tændes, når den inderste højre
sensor bliver fundet på et UltraGlide-system
med dobbelt-sensor.
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Diagnosticering af AutoBoom præ-kalibrering
Problem

Mulig årsag

AutoBoom-styringen bliver ikke fundet.

Korrigerende handling
Kontrollér de elektriske forbindelser til
styringen, inklusiv forsyningskredsløbet
og kredsløbet til CANkommunikationen.
• Kontrollér forsyningskredsløbene.

AutoBoom-ikonet vises ikke på
VT-skærmen.

Forsyningskredsløbene er ikke
ordentligt tilsluttede.

Forkert fungerende / tilsluttet CANsystem.

• Kontrollér, at systemerne til høj strøm,
logik, og CAN-forsyning er forbundet til
batteriet og koblet rigtigt til.
• Kontrollér, at CAN-systemet er
monteret korrekt.
• Kontrollér, at termineringer, kabler og
forbindelser virker.

Systemopstart udført forkert.

Sluk for strømmen til CAN-systemet, og
tænd igen.

Måleenheder programmeret forkert.

Omprogrammér VT-skærmen til at vise
de korrekte måleenheder.

Forbindelserne til venstre og højre
tryktransducer er byttet om.

Byt om på forbindelserne til venstre og
højre transducer.

Venstre og højre slangeforbindelser er
byttet om.

Byt om på venstre og højre
cylinderforbindelser på AutoBoomventilen.

Forbindelserne til venstre og højre
ultralydssensor er byttet om.

Byt om på forbindelserne til den yderste
venstre og den yderste højre sensor på
ledningsnet-kablet til AutoBoom.

De yderste sensorer er forbundet til de
inderste sensorstik.

Afbryd forbindelsen mellem sensorerne
og ledningsnet-kablet til AutoBoom, og
tilslut de yderste sensorstik til
sensorerne.

Hæve- / sænke-funktionerne for
venstre, højre og center bliver
ikke aflæst korrekt, når
maskinens funktioner bruges.

Bommens sense-kabler / -forbindelser
er tilsluttet de forkerte spoler på
maskinen.

Kontrollér forbindelserne til maskinens
spoler, og følg ledningerne for at sikre,
at spolerne er tilsluttet rigtigt.

Midtersektionen hæves /
sænkes ikke manuelt, når
maskinens funktioner bruges.

Centerrackets bom-sense-kabler er ikke
forbundet til den korrekte center sense/ kontrolfunktion.

Kontrollér forbindelserne til maskinens
spoler, og følg ledningerne for at sikre,
at spolerne er tilsluttet rigtigt.

Tryk / højder vises ikke i de
korrekte måleenheder.

Trykket til venstre og højre bom
vises ikke i den rigtige side.

Højderne fra ultralydssensorerne
viser forkerte placeringer.
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Kalibrering af AutoBoom
Problem

Bommene bevæger sig
ikke under kalibreringen.

Mulig årsag

Korrigerende handling

Proportional- / blokeringsforbindelserne er
byttet om eller ikke tilsluttet ordentligt.

Kontrollér tilslutningerne på AutoBoomventilen for at sikre, at tilslutningerne til
ledningsnet-kablet er tilsluttet de korrekte
porte.

De hydrauliske tilslutninger er ikke tilsluttet
ordentligt.

Kontrollér de hydrauliske tilslutninger.

Bommene hviler på deres stop, eller
cylinderne er skudt helt ud.

Løft bommene og sænk centerracket for at
sikre, at trykket i bommene er stort nok til
kalibreringen.

Tryktransduceren eller forbindelsen er
defekt.

Kontrollér transducerforbindelserne til
ledningsnet-kablet til AutoBoom.

Strømforsyningen er for lav.

Kontrollér forsynings- og steltilslutningerne
på batteriet og AutoBoom-styringen.

Forbindelserne til den inderste og den
yderste sensor er byttet om.

Kontrollér forbindelserne til den inderste og
den yderste sensor, og byt dem om, hvis
det er nødvendigt.
• Kontrollér kabelføringen til sensorerne.

Bommene hæves helt
under kalibreringen og
sænkes ikke.

De hydrauliske tilslutninger er ikke tilsluttet
ordentligt.

• Kontrollér, at sensorens overflade er ren.
• Kontrollér, at der ikke er forhindringer eller
bomkomponenter, som forstyrrer
sensoraflæsningerne.
• Kontrollér de hydrauliske tilslutninger.
• Skift retningen på hydraulikhåndtaget på
trailersprøjter.

De elektriske forbindelser til AutoBoomventilen er byttet om.

Kontrollér forbindelserne til proportional- og
blokeringsventilerne, og byt dem om, hvis
det er nødvendigt.

Fartindstillingen er for høj.

Reducér fartindstillingen.

Følsomhedsindstillingen er for høj.

Reducér følsomhedsindstillingen.

Det hydrauliske flow er for højt (kun på
trailersprøjter).

Reducér det hydrauliske flow på
fjernbetjeningen til AutoBoom-kredsløbet.
Flowet bør være 11 - 19 l/min. [3 - 5 g/min.]
eller 20 - 30 %.
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Ultralydssensorerne giver dårlige
aflæsninger.

Kapitel 5

Problem

Mulig årsag
Forbindelserne til proportionalventilerne er
byttet om på AutoBoom-ventilen.

De hydrauliske tilslutninger er ikke tilsluttet
ordentligt.

Korrigerende handling
Kontrollér tilslutningerne på AutoBoomventilen for at sikre, at tilslutningerne til
ledningsnet-kablet er tilsluttet de korrekte
porte.
• Kontrollér de hydrauliske tilslutninger.
• Skift retningen på hydraulikhåndtaget på
trailersprøjter.
Drej stilleskruerne indad på
proportionalventilen for at kontrollere, at
bommene hæves under kalibreringen.

Bommene falder til jorden
under kalibreringen.
Proportionalventil fungerer ikke, som den
skal.

• Hvis bommene hæves, skal du foretage
fejlfinding på det elektriske system og /
eller AutoBoom-styringen.
• Hvis bommene ikke hæves, skal du
foretage fejlfinding på det hydrauliske
system og / eller AutoBoom-styringen.

Hydraulikken er ikke aktiveret (kun på
trailersprøjter).

Bommene overreagerer
eller oscillerer under
kalibreringen.

• Kontrollér, at hydraulikken er aktiveret.
• Sørg for, at der er hydraulisk flow til
AutoBoom-ventilen.

Der er genstande nedenunder sensorerne,
som forårsager fejlbehæftede aflæsninger.

Forsøg at kalibrere systemet over åben jord
eller et ensartet afgrødedække.

Forbindelserne til den inderste og den
yderste sensor er byttet om.

Kontrollér forbindelserne til den inderste og
den yderste sensor, og byt dem om, hvis
det er nødvendigt.

Fejlbehæftede aflæsninger fra
ultralydssensorerne.

Kontrollér sensorerne og kablerne, og
udskift, hvis det er nødvendigt.

Fartindstillingen er sat for højt.

Reducér fartindstillingen.

Følsomhedsindstillingen er for høj.

Reducér følsomhedsindstillingen.

Det hydrauliske flow er for højt (kun på
trailersprøjter).

Reducér det hydrauliske flow på
fjernbetjeningen til AutoBoom-kredsløbet.

Betjening af AutoBoom
Problem

Mulig årsager

Korrigerende handling
• Kontrollér kabelføringen.

Adapterkablerne til bom-sense er
ødelagte eller ikke tilsluttede.

Bommene aktiveres ikke ved tryk på
ned på maskinens funktioner.
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• Brug menuen Diagnosticering for at
afgøre, hvordan ledningerne
forbindes korrekt.

Der er utilstrækkelig spænding på
systemet.

Brug et multimeter til at kontrollere, at
der leveres +12 V til maskinens
spoler, når funktionen aktiveres.

AutoBoom-systemet er ikke
kalibreret.

Kalibrér AutoBoom-systemet.

Ledningsnet-kablet til AutoBoom er
beskadiget.

Undersøg kablet for skader og
reparér eller udskift efter behov.

AutoBoom-styringen er defekt.

Udskift AutoBoom-styringen.
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Problem

Trykalarmen er aktiveret hele tiden.

Genstande under den ene bom får
den modsatte side til at reagere.

Mulig årsager

Korrigerende handling

Indstillingen af trykalarmen i
PowerGlide Plus-tilstanden er sat for
lavt.

Forøg indstillingen af trykalarmen.

Tryk- og beholderslangerne er byttet
om.

Kontrollér slangerne, og byt dem om,
hvis det er nødvendigt.

Tryktransduceren er defekt.

• Undersøg transduceren og
kontrollér trykaflæsningen på
diagnosticerings-skærmbilledet.
• Udskift tryktransduceren, hvis det er
nødvendigt.

Tryktransducerne er ikke forbundet til
ledningsnet-kablet til AutoBoom.

Tilslut tryktransducerne til
ledningsnet-kablet til AutoBoom.

Ledningsnet-kablet til AutoBoom er
beskadiget.

Undersøg kablet for skader og
reparér eller udskift efter behov.

Bommene hviler på deres stop, eller
cylinderne er skudt helt ud.

Løft bommene, sænk midtersektionen
og sæt AutoBoom i gang igen.

Forbindelserne til venstre og højre
sensor er byttet om.

Kontrollér forbindelserne til de
venstre og de højre sensorer, og byt
dem om, hvis det er nødvendigt.

Forbindelserne til
proportionalventilerne er byttet om,
eller den ene side er ikke tilsluttet.

Kontrollér tilslutningerne på
AutoBoom-ventilen for at sikre, at
tilslutningerne til ledningsnet-kablet er
tilsluttet de korrekte porte.

Stabilitetsindstillingen er for lav.

Forøg stabilitetsindstillingen trinvist,
indtil den modsatte side næsten ikke
hæves.
• Undersøg proportionalventilen.

Bommene oscillerer eller
overreagerer, når maskinen holder
stille.

• Rengør og / eller udskift, hvis der er
nødvendigt.

Følsomhedsindstillingen er for høj.

Reducér følsomhedsindstillingen med
ét trin, indtil bommen stopper med at
oscillere.

Vinden påvirker
sensoraflæsningerne.

Reducér følsomhedsindstillingen med
ét trin, indtil bommen stopper med at
oscillere.

Fartindstillingen er for høj.

Reducér fartindstillingen med ét trin,
indtil bommen stopper med at
oscillere.

Midtersektionen er ustabil.

Reducér stabilitetsindstillingen for at
skabe balance mellem bommenes
bevægelser på begge sider af
midtersektionen.

Sporadiske aflæsninger fra
ultralydssensorerne.

Undersøg sensorkabelføringen for
skader og reparér eller udskift efter
behov.
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Proportionalventilen er defekt.
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Problem

Bommene hæver sig, men vil ikke
sænke sig, eller sænker sig for
langsomt under drift.

Bommene er langsomme til at hæve
sig, eller reagerer ikke på
højdeændringer.

Bommene hæver sig, men vil ikke
sænke sig, når maskinen startes eller
hydraulikken sættes i gang
(trailersprøjter) med AutoBoom i
gang.

Mulig årsager

Korrigerende handling

Der blev indtastet den forkerte PWMfrekvens.

Kontrollér indstillingen af PWMfrekvensen på Raven-kontrolpanelet /
-markcomputeren. (60 Hz for ventiler
med firkantede spoler, 250 Hz for
ventiler med runde spoler).

Fartindstillingen er for lav.

Forøg fartindstillingen.

Indstillingen af minimum tryk % er for
høj.

Reducér indstillingen af minimum tryk
% med ét trin, indtil bommene
sænkes med den ønskede fart.

Det indstillede tryk er for højt (kun på
PowerGlide Plus).

Reducér det indstillede tryk med 10,
indtil bommene sænkes med den
ønskede fart.

Forbindelserne til den inderste og den
yderste sensor er byttet om.

Kontrollér forbindelserne til den
inderste og den yderste sensor, og
byt dem om, hvis det er nødvendigt.

Fejlbehæftede aflæsninger fra
ultralydssensorerne.

Kontrollér sensorerne og kablerne, og
udskift, hvis det er nødvendigt.

Begrænserne eller begrænsninger i
kredsløbet begrænser returflowet fra
tiltcylinderne.

Undersøg AutoBoom-hydraulikken,
og tag begrænserne ud eller fjern
begrænsninger i kredsløbet, hvis der
er nødvendigt.

Fartindstillingen er for lav.

Forøg fartindstillingen.

Følsomhedsindstillingen er for lav.

Forøg følsomhedsindstillingen.

For stor kørehastighed.

Reducér kørehastigheden.

Der blev indtastet de forkerte
højdeforskydninger af sensoren.

Kontrollér den korrekte
højdeforskydning og justér
indstillingerne efter behov. Se det
relevante kapitel i denne håndbog for
den Raven-styring / -markcomputer,
som bruges til at fastlægge
beregningen af indstillingerne af
højdeforskydningen.

Begrænserne eller begrænsninger i
kredsløbet begrænser returflowet fra
tiltcylinderne.

Undersøg AutoBoom-hydraulikken,
og tag begrænserne ud eller fjern
begrænsninger i kredsløbet, hvis der
er nødvendigt.

PWM-udgangspunktet er for højt.

Sæt AutoBoom-hydraulikken i gang
og lad PWM-udgangspunktet falde og
lad bommene sænke sig automatisk.

Systemet er ude af kalibrering.

Kalibrér AutoBoom-systemet igen.
• Tilslut ultralydssensorerne

Ultralydssensorerne er ikke fundet.
Kan ikke skifte fra PowerGlide Plustilstand til UltraGlide.
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• Kontrollér kabelføringen til sensorer
og styring, og reparér eller udskift,
hvis det er nødvendigt.

Ultralydssensorerne er forbundet til
de inderste sensorstik på et system
uden dobbelt-sensor.

Tilslut ultralydssensorerne til de
yderste sensorstik.

UltraGlide-styringen er ikke forbundet
til CAN-bussen.

Kontrollér, at styringen er forbundet til
CAN-bussen.
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6

Systemdiagrammer

Kapitel6

Dette afsnit indeholder systemdiagrammer for maskinspecifikke konfigurationer af ISO AutoBoom. Find frem til
det passende diagram for den type maskine, som ISO AutoBoom-systemet monteres på.
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Begrænset garanti
Hvad dækker denne garanti?
Denne garanti dækker alle fabrikations- eller materialefejl i dit produkt fra Raven
Applied Technology Division ved normal brug, vedligeholdelse og service, når det
anvendes til formålet.

Hvor lang er dækningsperioden?
Produkter fra Raven Applied Technology er dækket af denne garanti i 12 måneder fra
datoen for detailsalg. Perioden med begrænset garanti vil under ingen
omstændigheder overskride 24 måneder fra den dato, hvor produktet blev udsendt
fra Raven Industries Applied Technology Division. Denne garantidækning gælder kun
for den oprindelige ejer og kan ikke overdrages.

Hvordan kan jeg få service?
Medbring den defekte del og et købsbevis til din Raven-forhandler.
Hvis forhandleren godkender garantikravet, vil forhandleren behandle kravet og
sende det til Raven Industries til endelig godkendelse. Fragtomkostningerne til Raven
Industries vil være kundens ansvar. RMA-nummeret skal anføres på kassen og al
dokumentation (inklusiv købsbevis) skal lægges i kassen, der skal sendes til Raven
Industries.

Hvad vil Raven Industries gøre?
Efter bekræftelse af garantikravet, vil Raven Industries (efter vores skøn) reparere
eller erstatte det defekte produkt og betale for standard returfragt, uanset den
indgående forsendelsesmetode.
Fremskyndet fragt er muligt på kundens regning.

Hvad er ikke dækket af denne garanti?
Raven Industries påtager sig ikke udgifter eller ansvar for reparationer foretaget uden
for vores faciliteter uden skriftligt samtykke. Raven Industries er ikke ansvarlig for
skade på tilhørende udstyr eller produkter, og vil ikke være ansvarlig for tab af
fortjeneste, arbejdskraft, eller andre skader. Forpligtelsen i denne garanti træder i
stedet for alle andre garantier, udtrykt eller underforstået, og ingen person eller
organisation er bemyndiget til at påtage sig ansvar på vegne af Raven Industries.

Skader forårsaget af normal slitage, forkert brug, misbrug, forsømmelse, uheld
eller forkert montering og vedligeholdelse er ikke dækket af denne garanti.
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Udvidet garanti
Hvad dækker denne garanti?
Denne garanti dækker alle fabrikations- eller materialefejl i dit produkt fra Raven Applied
Technology Division ved normal brug, vedligeholdelse og service, når det anvendes til
formålet.

Skal jeg registrere mit produkt for at få ret til den udvidede garanti?
Ja. Produkter / systemer skal registreres senest 30 dage efter detailsalget for at modtage
dækning under den udvidede garanti. Hvis komponenten ikke har en seriekode, skal det
sæt, den fulgte med i, registreres i stedet.

Hvor kan jeg registrere mit produkt for at få den udvidede garanti?
For at registrere, skal du gå på nettet og ind på www.ravenhelp.com og vælge
Produktregistrering.

Hvor lang er dækningsperioden for den udvidede garanti?
Produkter fra Raven Applied Technology, som er blevet registreret på nettet, er dækket i
yderligere 12 måneder ud over den begrænsede garanti, i en samlet dækningsperiode på
24 måneder fra datoen for detailsalg. Perioden med udvidede garanti vil under ingen
omstændigheder overskride 36 måneder fra den dato, hvor produktet blev udsendt fra
Raven Industries Applied Technology Division. Denne udvidede garantidækning gælder
kun for den oprindelige ejer og kan ikke overdrages.

Hvordan kan jeg få service?
Medbring den defekte del og et købsbevis til din Raven-forhandler. Hvis forhandleren
godkender garantikravet, vil forhandleren behandle kravet og sende det til Raven Industries
til endelig godkendelse. Fragtomkostningerne til Raven Industries vil være kundens ansvar.
RMA-nummeret skal anføres på kassen og al dokumentation (inklusiv købsbevis) skal
lægges i kassen, der skal sendes til Raven Industries. Desuden skal ordene "Udvidet
garanti" anføres på kassen og al dokumentation, hvis fejlen opstår mellem 12 og
24 måneder fra detailsalget.

Hvad vil Raven Industries gøre?
Efter bekræftelse af produktets registrering med henblik på udvidet garanti og selve kravet,
vil Raven Industries (efter vores skøn) reparere eller erstatte det defekte produkt og betale
for standard returfragt, uanset den indgående forsendelsesmetode. Fremskyndet fragt er
muligt på kundens regning.

Hvad er ikke dækket af den udvidede garanti?
Raven Industries påtager sig ikke udgifter eller ansvar for reparationer foretaget uden for
vores faciliteter uden skriftligt samtykke. Raven Industries er ikke ansvarlig for skade på
tilhørende udstyr eller produkter, og vil ikke være ansvarlig for tab af fortjeneste,
arbejdskraft, eller andre skader. Kabler, slanger, softwareforbedringer og renoverede varer
er ikke omfattet af denne udvidede garanti. Forpligtelsen i denne garanti træder i stedet for
alle andre garantier, udtrykt eller underforstået, og ingen person eller organisation er
bemyndiget til at påtage sig ansvar på vegne af Raven Industries.

Skader forårsaget af normal slitage, forkert brug, misbrug, forsømmelse, uheld eller
forkert montering og vedligeholdelse er ikke dækket af denne garanti.
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