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Ansvarsfriskrivning
Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten i detta dokument,
Raven Industries tar inget ansvar för brister och fel. Inte heller tas något ansvar
för skador till följd av användning av informationen häri.
Raven Industries skall inte hållas ansvarigt för indirekta skador eller följdskador
eller förluster av förväntade fördelar eller vinster, avbrott i arbetet eller förlust
eller försämring av data som uppstår från användningen eller oförmågan att
använda, detta system eller någon av dess komponenter. Raven Industries skall
inte hållas ansvariga för eventuella ändringar eller reparationer som gjorts
utanför våra lokaler, ej heller skador som orsakats av bristfälligt underhåll av
detta system.
Som med alla trådlösa och satellitsignaler, kan flera faktorer påverka tillgången
och kvaliteten på trådlöst nät och satellitnavigering och korrigeringstjänster (t.ex.
GPS, GNSS, SBAS, etc.). Därför kan Raven Industries inte garantera
riktigheten, integriteten, kontinuitet och tillgänglighet av dessa tjänster och kan
inte garantera förmågan att använda Raven system eller produkter som används
som komponenter i system, som bygger på den mottagande av dessa signaler
eller tillgången på dessa tjänster. Raven Industries tar inget ansvar för
användning av någon av dessa signaler eller tjänster för andra än det angivna
syftet.
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Kapitel

1

Viktig
säkerhetsinformation
kapitel1

OBSERVERA
Läs noga den här handboken och drift- och säkerhets-instruktionerna som medföljer produkten och/eller
styrenheten innan du installerar AutoBoom™ systemet.

• Följ alla säkerhetsföreskrifter som presenteras i den här manualen.
• Om du behöver hjälp med någon del av installation eller underhåll av din Raven utrustning, kontakta din
lokala Raven återförsäljare för support.

• Följ alla säkerhetsanvisningar som är klistrade på AutoBoom systemkomponenter. Se till att hålla
säkerhetetiketter i gott skick och byt ut eventuella skadade eller saknade etiketter. För att få ersättning för
skadade eller saknade säkerhetsetiketter, kontakta din lokala återförsäljare Raven.
När du använder maskinen efter installation av AutoBoom, observera följande försiktighetsåtgärder:

• Vara uppmärksamma och medvetna om omgivningen.
• Använd inte AutoBoom eller lantbruksmaskiner under påverkan av alkohol eller droger.
• Sitt kvar i förarplatsen eller på säkert arbetsavstånd från balkarna vid alla tillfällen när AutoBoom är
inkopplad.

• Deaktivera AutoBoom när du lämnar förarsätet och maskinen.
• Använd inte maskinen på någon allmän väg med AutoBoom aktiverad.
• Bedöm och förbli på ett säkert arbetsavstånd från andra personer. Föraren är ansvarig för att deaktivera
AutoBoom när säkert avstånd har minskats.

• Se till AutoBoom är deaktiverad före underhållsarbeten på AutoBoom eller maskinen.

VARNING
• När maskinen startas första gången efter installation av AutoBoom, se till att alla personer står avsides om
en slang inte varit ordentligt åtdragen.

• Maskinen måste stå stilla och vara avstängd med balkar infällda och stödda, under installation eller
underhåll.
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VARNING

Hydraulisk
• Raven Industries rekommenderar att skyddsutrustning alltid användas vid arbete på hydraulsystemet.
• Försök aldrig öppna eller arbeta på hydraulsystemet med utrustning igång. Man måste alltid vara försiktig
när ett system öppnas som tidigare har varit trycksatt.

• Vid frånkoppling av hydraulslangar eller rensning krävs, att vara medveten om att hydraulolja kan vara
mycket het och under högt tryck. Försiktighet måste iakttas.

• Varje utfört arbete på hydraulsystemet måste göras i enlighet med tillverkarens godkända
underhållsinstruktioner.

• När du installerar hydrauliken för AutoBoom eller felsöker, utför underhåll eller rutinmässig service, se till att
åtgärder vidtas för att förhindra att främmande föremål eller föroreningar förs in i maskinens hydraulsystem.
Föremål eller material som kan kringgå maskinens hydrauliska filtreringssystem kommer att minska
prestanda och eventuellt skada AutoBooms hydraulventil.

El
• Kontrollera alltid att ledningarna är kopplade till rätt polaritet som markerats. Att felaktigt vända på
strömkablar kan orsaka allvarliga skador på utrustningen.

• Se till att strömkabeln är den sista kabel som ansluts.
• Minst 12 V DC och högst 15 V DC krävs för att systemet ska fungera.
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KAPITEL

Introduktion

kapitel2

2
Gratulerar till ditt köp av Raven ISO AutoBoom™ system! AutoBoom system, som används tillsammans med
en virtuell terminal (VT)-skärm, är utformad för att tillhandahålla automatiska balkhöjdinställningar för
jordbruksutrustning. Med hjälp av maskinens befintliga hydraulik, håller AutoBoom parallella hydraulsystem
maskinens hydraulsystem öppet, med endast hjälp av hydraulisk vätska som behövs för att balansera de
hydrauliska cylindrarna så att bommarna lätt kan höjas eller sänkas.
Anvisningarna i den här handboken är avsedda att hjälpa till med korrekt kalibrering och drift av AutoBoomsystem tillsammans med VT-visning.

Viktigt:

Obs!

Installation av AutoBoom-systemet skall vara slutfört före kalibrering av systemet. Om du har frågor om
installationen av AutoBoom-systemet, se installationshandboken för AutoBoom som medföljer
installationspaketet. För frågor om dator/styrenhet, se installations- och bruksanvisning som medföljer
dator/styrenhet.
VT måste vara 0 för att vara kompatibla med Raven ISO-produkter.

Uppdateringar
Uppdateringar för installation av utrustning och programvara finns tillgängliga på Raven Industries Applied
Technology webbplats:
www.ravenhelp.com
Registrera dig för e-post, och du kommer att meddelas automatiskt när uppdateringar för dina Raven produkter
finns tillgängliga på webbplatsen!

Manual nr 016-0130-078SE rev. A

3

Kapitel 2

På Raven Industries, strävar vi efter att göra din upplevelse med våra produkter så givande
som möjligt. Ett sätt att förbättra denna upplevelse är att ge oss feedback om denna handbok.
Dina synpunkter hjälper oss att forma vår framtida produktdokumentation och den totala
service vi erbjuder. Vi uppskattar möjligheten att se oss själva som våra kunder ser oss och är
ivriga att samla idéer om hur vi hjälpt eller hur vi kan hjälpa bättre.
För att tjäna dig bäst, vänligen skicka ett e-postmeddelande med följande information till
techwriting@ravenind.com
-ISO-kalibreringsprocedur för AutoBoom & bruksanvisning, version 6.0 och nyare
-Manual nr 016-0130-078SE rev. A
-Kommentarer eller feedback (inkludera kapitel eller sida om tillämpligt).
-Låt oss veta hur länge har du använt denna eller andra Raven produkter.
Vi kommer inte att dela ditt email eller någon information som du tillhandahåller med någon
annan. Dina synpunkter är värdefulla och mycket viktiga för oss.
Tack för din tid.

Förinstallation
VARNING
Läs noggrant och följ alla säkerhetsföreskrifter
och försiktighetsåtgärder som beskrivs i den här
handboken och den maskinspecifika
handboken. Om du inte följer
säkerhetsföreskrifterna kan det leda till skador
på utrustningen, personskador eller dödsfall.
Innan några komponenter i kalibreringsprocedur för AutoBoom system har installerats, aktiverats eller
används, och i början av varje säsong rekommenderar Raven Industries att du utför följande steg för att
säkerställa att maskinen fungerar med AutoBoom systemet.
1.

Se till att maskinens hydrauliska filter har bytts och det inte finns några problem med någon del av
maskinens hydraulsystem:

•
•
•
2.

Defekta hydrauliska motorer
Andra problem som kan lämna metallrester i systemet

Upprepa tre gånger manövrerna för maskinens hydrauliska funktioner för att säkerställa att maskinens
ventil har färsk olja och skräp har sköljts bort genom systemets slangar, ventiler och filter.

•
•
•
•
•
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Problem med hydraulpumpen

Luta
Vik
Styrning för centrumhylla
Tungförlängning
Övriga funktioner som drivs av maskinens hydrauliska ventiler
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Anslutning kablage
VARNING
Anslut alltid strömkabeln som sista steget i
kablaget och kontrollera att ledningarna är
kopplade med rätt polaritet. Att felaktigt vända
på strömkablar kan orsaka allvarliga skador på
utrustningen.
För kabelanslutningar som utförs utanför hytten, lägg på dielektriskt silikonfett (P/N 222-0000-006) rejält på
både ha- och hon-ändarna av kontakterna. Fettet kommer att förhindra korrosion på stift och ledningar.
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KAPITEL

PowerGlide Plus

kapitel3

3
Systemet Power Plus AutoBoom använder stödhjul för att upprätthålla optimal bomhöjd, medan med den
senaste hydrauliktekniken håller konstant hydraultryck till lutningscylindrarna. PowerGlide Plus system
används vanligtvis i framväxande applikationer.

Obs!

Terrängförhållanden och maskinens hydraulsystem dikterar den faktiska hastigheter som kan
uppnås av applikation med aktiverat AutoBoom system. Typiskt, grövre och varierad terräng
kräver långsammare hastighet medan AutoBoom är aktiverad.

PowerGlide Plus sats innehåll
Förutom sats-komponenter nedan, krävs en av följande kablar för installation av ISO för AutoBoom system:
Beskrivning

Artikelnummer
115-0171-974
115-0171-988

Drag-sprutare utan ISO styrning

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

Drag-sprutare med Raven eller John Deere styrning

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

Sprutare med John Deere styrning

Manual nr 016-0130-078SE rev. A

115-0171-991
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Komponenterna i följande tabeller krävs för installation av ISO AutoBoom system. Hitta den typ av sprutsystem
som installeras med en lista över tillämpliga delar till maskinen. Systemritningar för dessa komponenter finns i
kapitel 6, Systemdiagram.
TABELL 1. Darg-sprutare

(P/N 117-0137 -037)

Artikelbeskrivning

Artikelnummer

Kvant.

Manuell - ISO AutoBoom kalibrering & drift

016-0130-078

1

Nod - ISO AutoBoom CAN styrning

063-0130-016

1

Anslutning - ISO

063-0172-964

1

Kabel - Raven ISO till passiv anslutning

115-0171-963

1

Kabel - AutoBoom nod/ventil

115-0230-085

1

TABELL 2. AGCO

självgående RoGator med GTA (P/N 117-0137 -039)

Artikelbeskrivning

Artikelnummer

Kvant.

Manuell - ISO AutoBoom kalibrering & drift

016-0130-078

1

Nod - ISO AutoBoom CAN styrning

063-0130-016

1

Kabel - Falcon II RoGator Powerglide-Plus/
UltraGlide ISO CAN styrnod

115-2001-041

1

TABELL 3. John

Deere 4630, 4730, 4830 (MY 2008+ ), 4920, 4930 (P/N 117-0137 -038)

Artikelbeskrivning

8

Artikelnummer

Kvant.

Manuell - ISO AutoBoom kalibrering & drift

016-0130-078

1

Nod - ISO AutoBoom CAN styrning

063-0130-016

1

Kabel - ISO CAN-buss terminaladapter

115-0230-024

1

Kabel - JD SP Strömförsörjningssele ISO CAN för
AutoBoom

115-0230-025

1

Kabel - JD SP ventilanslutning ISO CAN för
AutoBoom

115-0230-026

1
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Deere 4720 och 4830 (2007) (P/N 117-0137-050)

Artikelbeskrivning

Artikelnummer

Kvant.

Manuell - ISO AutoBoom kalibrering & drift

016-0130-078

1

Nod - ISO AutoBoom CAN styrning

063-0130-016

1

Kabel - ISO CAN-buss terminaladapter

115-0230-024

1

Kabel - JD SP Strömförsörjningssele ISO CAN för
AutoBoom

115-0230-025

1

Kabel - JD SP ventilanslutning ISO CAN för
AutoBoom

115-0230-053

1

TABELL 5. John

Deere 4700 & 4710 med Green Star 2 eller nyare (P/N 117-0137-052)

Artikelbeskrivning

Artikelnummer

Kvant.

Manuell - ISO AutoBoom kalibrering & drift

016-0130-078

1

Nod - ISO AutoBoom CAN styrning

063-0130-016

1

Kabel - ISO CAN-buss terminaladapter

115-0230-024

1

Kabel - JD SP Strömförsörjningssele ISO CAN för
AutoBoom

115-0230-025

1

Kabel - JD SP ventilanslutning ISO CAN för
AutoBoom

115-0230-044

1

3

TABELL 4. John

Rutindrift av Powerglide-Plus
Systemet Power Plus AutoBoom använder stödhjul för att upprätthålla optimal bomhöjd, medan med den
senaste hydrauliktekniken håller konstant hydraultryck till lutningscylindrarna. PowerGlide Plus system
används vanligtvis i framväxande applikationer.

Obs!

Terrängförhållanden och maskinens hydraulsystem dikterar den faktiska hastigheter som kan
uppnås av applikation med aktiverat AutoBoom system. Typiskt, grövre och varierad terräng
kräver långsammare hastighet medan AutoBoom är aktiverad.

Obs!

VT måste vara 0 för att vara kompatibla med Raven ISO-produkter.
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AutoBoom symboler
När AutoBoom nod har installerats, kommer AutoBoom ikoner att visas på startskärmen, som anger att
AutoBoom nod har upptäckts.
BILD 1.

Implementering upptäckt

Se ikon-definitioner nedan när du konfigurerar AutoBoom på ISO-terminalen.
BILD 2.

AutoBoom-skärmen
Huvudbrytare

Inställning
Kalibrera

Felsökning

Hem

•
•
•
•
•

Välj ikonen för huvudbrytare för att aktivera AutoBoom systemet.
Välj inställningsikonen genom att gå till inställningsverktyg.
Välj ikonen CAL för att gå till kalibreringskärmen.
Välj knappen diagnostik för att köra systemets diagnostiska verktyg.
Välj knappen hem för att återgå till AutoBooms huvudmeny.

Inställningar
Inställningsverktyget möjliggör finjustering av rampens minimumtryck och sensoirhöjds förskjutning för
AutoBoom systemet. Få tillgång till dessa verktyg genom att välja ikonen Setup (Inställningar). För att justera
ISO-värden för AutoBoom inställningar, markera värdet och använd upp- och nedåtpilarna. För att återgå till
AutoBoom skärmen välj ikonen Home (Hem).

10
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BILD 3.

Tuning (Justering) 1

Felsökning

Hem

• Min. tryck % - sätter en nedre tryckgräns, vilket förhindrar att bomtrycket faller under ett procentvärde av

• PWM-frekvens - ställer in frekvensen av PWM-signalen till den proportionella styrventilen. Standard
ventilvärde 60 Hz rekommenderas för AutoBoom ventiler med fyrkantiga spolar och 250 Hz för ventiler med
runda spolar.

• Manuell uppåt- och manuell nedåt-hastighet - anger den hastighet med vilken AutoBooms hydrauliska
ventil manuellt höjer och sänker de bommar som skall justeras på maskiner som inte har en egen
hydraulisk styrning. Lämna inställningen på standard 0 om maskinen är utrustad med hydraulisk
styrning av bommarnas funktioner.
BILD 4.

Offset skärm

• Höjd Offset (Center, inre, mellan och yttre) - gör att sensorn höjder justeras enligt givarens fäste. Ange
ett positivt värde om givarna är monterade ovanför spruttopparna och ett negativt värde om givarna är
monterade under. Se ultraljudsgivarens höjdförskjutning påSida 45 för mer information.

Manual nr 016-0130-078SE rev. A
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statiskt tryck, och övergriper styrningen när det är nödvändigt för att upprätthålla en låg gräns för trycket på
varje bom. Minimalt tryck % förhindrar också bommarna från att vila på stoppen för rörelse-begränsade
bommar.

Kapitel 3
BILD 5.

Funktioner

• Styrning av centrumhyllan - slår på och av centrumhyllan. Att välja Center Rack Control ON
(centrumhyllans styrning PÅ) tillåter centrumhyllans styrning vara aktiverad på fältdatorn/konsol eller
maskinens strömbrytare. Om Center Rack Control OFF (centrumhyllans styrning AV) är valt, kan styrningen
inte användas.

Obs!

Centrumhyllans styrning bör endast stängas av om maskinen är utrustad med sensor för
centrumhylla och lämpliga kablar som tillåter styrning av den.

Diagnostiska verktyg
Inbyggda diagnostiska verktyg visar status för alla AutoBoom in- och utgångar som kan ses på
ISO-terminalens skärm. Få tillgång till dessa verktyg genom att välja ikonen Diagnostics (diagnostik). Följande
skärm visas:

• Tryck, givare Ht, medel Ht och inre Ht - Indikerar status för motsvarande givare.
• Höj- och sänkknappar - anger status på bommens omkopplare. När du använder enhetens manuella
funktioner, visar motsvarande bomkontakt ON (PÅ). Dessa knappar kan också användas för att felsöka
kablage eller hydraulproblem genom att använda AutoBoom-ventilen för höjning/sänkning och genom att
använda maskinens hydrauliska ventil för centrumhyllans funktioner (om maskinen är utrustad med
styrkablar för centrumhyllan).

• Fäll ut - Om maskinen är utrustad med närhetssensor eller AutoFold, så kommuniceras status för
bommarna. OFF (AV) betyder att bommarna är utvikta, och ON (PÅ) anger att bommarna är hopfällda. Om
maskinen inte är utrustad med närhetssensor eller AutoFold, anger Unfold alltid OFF (AV).
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• Blocker - anger status för dubbel-blockers utgång. Blocker kommer att indikera ON (PÅ) när enskilda
bommar är inkopplade eller kalibreras.

• PWM% - anger effektperiod för proportionalventiler. Detta värde 0 om enskilda bommar är urkopplade, och
varierar i effekt upp till 100 när AutoBoom är inkopplad och systemet arbetar.

• Base PWM% - anger systemets beräknade statiska arbetsperiod för att hålla inställd höjd eller tryck. Detta
värde kommer vanligtvis ändras långsamt från 0 - 5 poäng under löpande drift.

• Statistik - visar bommens prestanda. Detta värde är för Raven.
• Manuella kontrollknappar

- Används för att aktivera motsvarande bomfunktioner. De kan
användas för att felsöka kablage eller hydraulproblem.

Larm

3

Larmsignaler ljuder inte om föraren navigerar genom någon av konfigurationsmenyerna. Larmen aktivera/
deaktivera larmen kommer alltid att höras när det är lämpligt.

• Larm för lågt tryck - När trycket i vänster eller höger lutningscylindrar är lågt, ljuder larm för lågt tryck.
Larmet är en stadig ton, och stannar omedelbart efter trycket återställs till systemet.

• Fel på tryckgivare - sensorlarm ges omedelbart när en tryckgivare inte upptäcks. Larmet är en jämn ton,
och stannar omedelbart efter trycket återställs till systemet.
BILD 6.

Låg HC effekt

Manual nr 016-0130-078SE rev. A
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• Låg HC effekt - detta larm inträffar när spänningen till noden faller under 12 volt. Larmet är en jämn ton,
och stannar omedelbart efter trycket återställs till systemet.
BILD 7.

Felaktig nodprompt

• Felaktig nodprompt - Detta meddelande visas om en felaktig ECU är ansluten till systemet. Kontrollera att
ISO-AutoBoom ECU är monterad.

• Andra toner - vid aktivering av AutoBoom-system i automatiskt läge via maskinens styrfunktioner eller
växlar för bommar, kommer ett pip att ljuda. När du deaktiverar AutoBoom, hörs en dubbel ljudsignal.

För-kalibreringsprocedur för AutoBoom diagnostik
Alla ansträngningar har gjorts för att rätt märka och dokumentera kopplingar för hydrauliska och elektriska
komponenter för AutoBoom-systemet, bommens funktion anslutningar kan eventuell inte identifieras på grund
av ändringar i märke och modell av maskinen. Det gör det särskilt viktigt att spåra slangarna från
anslutningspunkter och kontrollera att de elektriska anslutningar är korrekta för att säkerställa korrekt funktion
hos AutoBoom-systemet. I syfte att kontrollera ledningarna, är det nödvändigt att utföra ett diagnostisk förkalibreringstest.
1.

Välj ikonen Setup (Inställningar).

2.

Välj ikonen Diagnostics (diagnostik). Följande skärm visas:

3.

Kontrollera att följande komponenter på ISO-skärmen visas korrekt och ändrar sig vid höjning och sänkning
av bommarna via maskinens styrning och AutoBooms manuella funktioner:

•
14
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•
•
•
•
•

Sensorhöjder
Höger och vänster höj/sänkfunktioner
Centrum höj/sänkfunktioner
In- /utfällningsfunktioner
Manuella höj- och sänkknappar

Kalibrering
Efter installation av AutoBoom är klar, är det nödvändigt att kalibrera före användning av AutoBoom.
Kalibreringsprocedur för AutoBoom kräver tryck i maskinens cylindrar och tillräckligt med bomutvikning så att
systemet kan hitta systembas för arbetsperioder. Bommarna skall vara fri att röra sig 25 cm uppåt eller nedåt
utan att nå toppar eller bottnar av cylindrarnas stopp.
Under kalibrering och drift är det viktigt att ha ett tillräckligt motorvarvtal så att hydraulpumpen kan leverera en
fullt flöde till hydraulsystemet.
Om maskinen har ett öppet hydraulsystem, eller typ av hydraulsystem är okänd, bör all kalibrering
utföras med maskinen under normalt varvtal.

1.

Tryck på ikonen för AutoBoom ikon på skärmen för att visa skärmen för huvudkontroll av AutoBoom.

2.

Välj PowerGlide Plus från funktionssidan i menyn Settings (inställningar).

3.

Kontrollera att AutoBoom är påslagen.

4.

Kontrollera att bommarna är utvikta, och sänk centrumhyllan så att hjulen är ca 15 cm från marken.

Obs!

3

Obs!

Om bommarna inte går över mitten eller är rörelse-begränsade, höj bommarna så att ändarna är
cirka 25 cm ovanför den horisontella positionen och sänk centrumsektionen under den normala
besprutningshöjden. Kontrollera att hjulen fortfarande är cirka 25 cm ovan jord.

Manual nr 016-0130-078SE rev. A
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5.

Välj CAL. Följande skärm visas:

6.

Välj knapparna CAL för att kalibrera vänster och höger bommar.

Obs!

7.

Kalibreringen kan ta flera sekunder att genomföra. När bom-kalibreringen är klar, försvinner
L/R-ikonen och följande skärm visas:

Välj ikonen Home för att återvända till AutoBooms huvudmeny.

Kalibrering av centrumhyllan (om den finns)
Det finns många olika ventilkonfigurationer som används för att styra maskinens funktioner för centrumhyllan.
AutoBoom systemet måste "lära sig" villka magnetventiler som används för att höja och sänka bommar. Utför
följande steg för att kalibrera centrumhyllans styrfunktioner efter enskilda bommar har kalibrerats.
1.

Tryck på och håll ned mitthyllans lyftknapp på enhetens kontrollpanel eller styrspaken under sex sekunder
så att hyllan lyfts.

Obs!
2.

Tryck och håll inne centrumhyllans sänkningsknapp på enhetens kontrollpanel eller styrspaken under sex
sekunder så att hyllan sänks.

Obs!
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Centrumhyllan kan nå upp till det övre ändläget under denna tid, men fortsätt att hålla knappen
intryckt tills sex sekunder har passerat.

Centrumhyllan kan nå det lägre ändläget under denna tid, men fortsätt att hålla knappen intryckt
tills sex sekunder har passerat.
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PowerGlide Plus

Rutinanvändning
Styrspaksfunktioner
När AutoBooms styrning är på, kan styrning av varje bom aktiveras eller inaktiveras via ISO-terminal eller
genom att trycka på sprutans funktioner (om så utrustad).

Obs!
◦
◦
•

Nedtryckning av funktionen längre än 1/2 sekund ändrar till manuell kontroll. Operatören måste
klicka ner-funktionen för att aktivera AutoBoom.
En enda uppåt-klick på sprutans funktioner deaktiverar AutoBoom på den bommen.
En enda nedåt-klick på sprutans funktioner aktiverar AutoBoom på den bommen.

Snabbfunktion nedåt (dubbelklicka nedåt) används för att snabbt sänka bommarna när trycket är inställd
på ett högre värde, vilket gör att bommarna sänks något. Snabbfunktion uppåt (dubbelklicka uppåt)
används för att höja en bom något.

◦

På maskiner med en proportionell ventil (fyrkants-spolar på AutoBoom-ventilen), ett dubbel-klick på
någon av bomkontakterna höjer både bommar något. Ett dubbel-klick nedåt på någon av bomkontakterna kommer att snabbt sänka båda bommarna och AutoBoom kommer att återställa
tryckinställningar.

◦

På maskiner med två proportionella ventiler (runda spolar på AutoBoom-ventilen), kommer ett dubbelklick på höger eller vänster bom-kontakt att höja bommen något. Ett dubbel-klick nedåt på kommer att
snabbt sänka bommarna och AutoBoom kommer att återställa tryckinställningar.

Aktivera AutoBoom via ISO-terminal

1.

Tryck på ikonen på ISO-terminalens skärm.

Manual nr 016-0130-078SE rev. A
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2.

Välj AutoBoom ON (PÅ) i högra hörnet av skärmen.

Obs!

3.

AutoBoom-systemet är nu påslaget, men ännu inte aktiverat.

Välj vänster, höger ochCenter ikoner för att aktivera respektive bomsektioner.

Obs!

Bommarna kan deaktiveras genom att välja bort vänster, höger, center-ikoner, välja omkopplarikonen i det övre högra hörnet, eller genom att utföra en maskin fäll upp funktion.

Bomjusteringar när du närmar dig vändteger
När det närmar sig vändtegen föt att svänga så måste inre stödhjulet höjas cirka 15 cm från marken för att
förhindra att den glider i sidled eller bakåt, vilket orsakar skador på mätarhjulet. Snabbt uppåt-funktionen kan
användas för att höja det inre hjulet i den här situationen.

Styrning av centrumhyllan (AutoBoom aktiverad och Center Rack Control On
(cetrumhyllans styrning påslagen) - Tillval

Obs!

Maskinen kan kräva en aktivering av en bomventil och/eller huvudsprutans omkopplare för att
centrumhyllans-funktion skall aktiveras.

Obs!

Upprepade uppåt- eller nedåt-tryckningar mpste utföras inom 1,5 sekunder från varandra.

Obs!

Återgång till höjd och återgång till transporthöjder mäts relativt grödans topp, inte nödvändigtvis
marken.
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PowerGlide Plus

• Omkopplaren Center down (centrum ner) - ett enda ner-tryck sänker mitthyllan till önskad spruthöjd,
aktiverar centrumhyllan, och aktiverar båda bommarna.

• Center Up (centrum upp) - ett enda uppåt-tryck kommer att deaktivera centrumhylla och båda bommarna.
Två uppåttryck kommer att höja mitthyllan till önskad transporthöjd (om det har ställts in). Fyra på varandra
följande uppåt-tryck höjer hyllan till maximal höjd, stänger av AutoBoom och sparar den nya
transporthöjden som maximal höjd.

◦

Ställ in en lägre transporthöjd - medan centrumhyllan återgår till transportläge, tryck nedåt en gång på
centrumknappen när den nya transporthöjden uppnåtts.

◦

Ställ in transporthöjd till maximal höjd - med centrumhyllan högre än nuvarande transporthöjd och med
AutoBoom inte åter till transporthöjd, tryck två gånger på centrumomkopplaren för att flytta mitthyllan
till maximal höjd.

Styrning av centrumhylla (AutoBoom aktiverad och styrning av centrumhylla OFF, avstängd) Tillval

Obs!

Upprepade uppåt- eller nedåttryckningar måste utföras inom 1,5 sekunder från varandra.

Obs!

Återgång till höjd och återgång till transporthöjder mäts relativt grödans topp, inte nödvändigtvis
marken.

• Omkopplaren Center down (centrum ner) - två ner-tryck efter varandra sänker mitthyllan till önskad
spruthöjd, och aktiverar båda bommarna.

Obs!

Styrning av centrumhyllan aktiveras inte, eftersom styrningen är avstängd.

• Center Up Switch (centrum uppåt omkopplare) - Två på varandra följande tryckningar uppåt kommer
deaktivera båda bommarna och höja mitthyllan till önskad transporthöjd. Fyra på varandra följande uppåttryck höjer hyllan till maximal höjd, stänger av AutoBoom och sparar den nya transporthöjden som
maximal höjd.

◦

Ställ in en lägre transporthöjd - medan centrumhyllan återgår till transportläge, tryck nedåt en gång på
centrumknappen när den nya transporthöjden uppnåtts.

◦

Ställ in transporthöjden till maximal höjd - med centrumhyllan högre än nuvarande transporthöjd och
med AutoBoom inte åter till transporthöjd, tryck två gånger på centrumomkopplaren för att flytta
mitthyllan till maximal höjd.

Systemjusteringar
Under kalibreringen, beräknar AutoBoom systemet en förvald tryckinställning. Normalt beräknas den på den
nivå vilken maskinen skall fungera. Men ibland kan en justering av trycket vara nödvändigt.

Obs!

Vid löpande drift, skall stödhjulen trycka ned tillfälligt och höjas något, sedan sänkas tillbaka till
målhöjd. Hjulen skall inte ständigt vidröra marken.
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Obs!
Maskinen kan kräva en aktivering av en bomventil och/eller huvudsprutans omkopplare för att
centrumhyllans-funktion skall aktiveras.

Kapitel 3

1.

Från AutoBooms huvudskärm hitta ikonerna Left Press Set (inställning av vänster tryck) och Right Press
Set (inställning av höger tryck).

2.

Kontrollera att AutoBoom är påslagen, sedan väljer du Enable Left (aktivera vänster) eller Enable Right
(aktivera höger), eller klicka på vänster och höger nedåtknappar för bommar.

3.

Gå ut r hytten och lyft fysiskt upp varje bom, titta på bommarnas känslighet.

Obs!
4.

Den kraft som krävs för att lyfta bommen bör aldrig överstiga 90 kg [900 N].

Justera trycket på varje bom som behövs för att optimera prestanda genom att markera tryckikonen och
med hjälp av + och - ikonerna justera inställningen.

•
•

Ökat tryck gör bommen lättare och minskar nedåt hastigheten.
Minskat tryck gör bommen tyngre och ökar nedåt hastigheten.

5.

Välj Disable Left (deaktivera vänster) eller Disable Right (deaktivera höger), eller tryck på vänster och
höger bom uppåt knapparna på joysticken.

6.

Välj OK.

Återställ standardinställningar
Även om det är normalt inte nödvändigt, kan det finnas omständigheter som det nödvändigt att återställa
standardinställningarna för systemet. Återställning av standardinställningar raderar alla AutoBooms
systeminställningar och justeringar som har utförts. Kalibreringen av systemet kommer att krävas efter att
standardinställningarna har återställts.
1.
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Välj ikonen CAL på AutoBoom hemskärm. Följande skärm visas:
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PowerGlide Plus
Välj Reset icon (Återställ). Följande skärm visas:

3

2.
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UltraGlide

KAPITEL

kapitel4

4

UltraGlide AutoBoom system använder ultraljudsgivare för att mäta bommens höjd över marken, och
toppmodern hydraulik för att bibehålla ett konstant hydraultryck till lutningscylindrarna. UltraGlide
kalibreringsprocedur för AutoBoom system är perfekt för användning före uppväxt och efter uppväxt.

Obs!

Terrängförhållanden och maskinens hydraulsystem avgör den faktiska hastigheter som kan
uppnås med AutoBoom system. Typiskt, kräver grövre och varierad terräng lägre hastighet med
AutoBoom inkopplad.

UltraGlide satsens innehåll
Förutom satsens komponenter nedan, krävs ett av följande kablage för installation av ISO-AutoBoom system:
Maskinbeskrivning

Artikelnummer
115-0171-974
115-0171-988

Sprayare av dragtyp utan ISO-produktkontroll

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

Sprayare av dragtyp med Raven eller John Deere-produktkontroll

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

Sprayare John Deere-produktstyrning

Manual nr 016-0130-078SE rev. A
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Komponenterna i följande tabeller krävs för installation av ISO-AutoBoom system. Hitta typ av installerat spraysystem på en lista över tillämpliga delar till maskinen.
TABELL 1. Sprayare

av drag-typ (P/N 117-0137-041)

Artikelbeskrivning

Artikelnummer

Kvant.

Manuell - ISO-AutoBoom kalibrering & drift

016-0130-078

1

Nod - ISO AutoBoom styrning

063-0130-016

1

Anslutning - ISO

063-0172-964

1

Kabel - 70" förlängning av ultraljudsgivare

115-0171-527

2

Kabel - Raven ISO till passiv anslutning

115-0171-963

1

Kabel - AutoBoom Nod/ventil

115-0230-085

1

.
TABELL 2. John

Deere 4700/4710 med GS2 eller nyare (P/N 117-0137-053)

Artikelbeskrivning

Artikelnummer

Kvant.

Manuell - ISO-AutoBoom kalibrering & drift

016-0130-078

1

Nod - ISO AutoBoom styrning

063-0130-016

1

Kabel - 60" förlängning av ultraljudsgivare

115-0230-051

2

Kabel - ISO CAN-buss terminaladapter

115-0230-024

1

Kabel - JD SP strömkablage ISO AutoBoom

115-0230-025

1

Kabel - JD SP ventilanslutning ISO CAN för
AutoBoom

115-0230-053

1

.
TABELL 3. AGCO

självgående med GTA (P/N 117-0137-043)

Artikelbeskrivning
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Artikelnummer

Kvant.

Manuell - ISO-AutoBoom kalibrering & drift

016-0130-078

1

Nod - ISO AutoBoom-styrning

063-0130-016

1
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UltraGlide
TABELL 3. AGCO

självgående med GTA (P/N 117-0137-043)

Artikelbeskrivning

Artikelnummer

Kvant.

Kabel - 70" förlängning av ultraljudsgivare

115-0171-527

2

Kabel - Falcon II Rogator Powerglide Plus/
UltraGlide ISO CAN styra nod

115-2001-041

1

.
TABELL 4. John

Deere 4720 och 4830 (2007) (P/N 117-0137-051)

Artikelbeskrivning

Artikelnummer

Kvant.

Manuell - ISO-AutoBoom kalibrering & drift

016-0130-078

1

Nod - ISO AutoBoom styrning

063-0130-016

1

Kabel - 40" förlängning av ultraljudsgivare

115-0171-602

2

Kabel - ISO CAN-buss terminaladapter

115-0203-024

1

Kabel - JD SP strömkablage ISO CAN AutoBoom

115-0230-025

1

Kabel - JD SP ventilanslutning ISO CAN för
AutoBoom

115-0230-044

1

TABELL 5. John

4

.
Deere 4630, 4730, 4830 (år 2008+), 4920 & 4930 (P/N 117-0137-042)

Artikelbeskrivning

Artikelnummer

Kvant.

Manuell - ISO-AutoBoom kalibrering & drift

016-0130-078

1

Nod - ISO AutoBoom styrning

063-0130-016

1

Kabel - 70" förlängning av ultraljudsgivare

115-0171-527

2

Kabel - ISO CAN-buss terminaladapter

115-0203-024

1

Kabel - JD SP strömkablage ISO CAN AutoBoom

115-0230-025

1

Kabel - JD SP ventilanslutning ISO CAN för
AutoBoom

115-0230-026

1
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Rutinanvändning UltraGlide
UltraGlide AutoBoom system använder ultraljudsgivare för att mäta bommens höjd över marken, och
toppmodern hydraulik för att bibehålla ett konstant hydraultryck till lutningscylindrarna. UltraGlide
kalibreringsprocedur för AutoBoom-system är perfekt för användning före uppväxt och efter uppväxt.

Obs!

Terrängförhållanden och maskinens hydraulsystem avgör den faktiska hastigheter som kan
uppnås med AutoBoom system. Typiskt, kräver grövre och varierad terräng lägre hastighet med
AutoBoom inkopplad.

Obs!

VT måste vara 0 för att vara kompatibel med Raven ISO-produkter.

AutoBoom ikoner
När AutoBoom nod har installerats, kommer AutoBoom ikoner att visas på startskärmen, som anger att
AutoBoom nod har upptäckts.
BILD 1.

Implement upptäckt

Se ikondefinitioner nedan när du konfigurerar AutoBoom på ISO-terminal.
BILD 2.

AutoBoom hemskärm
Huvudbrytare

Inställning
Kalibrera

Felsökning

Hem
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•
•
•
•
•

Välj Master kontakt-ikonen för att slå av och på AutoBoom systemet.
Välj inställningsikonen för att nå inställningar.
Välj ikonen CAL för att nå kalibreringar.
Välj knappen diagnostics för att köra systemets diagnostiska verktyg.
Välj ikonen Home för att återvända till AutoBooms huvudmeny.

Inställningsverktyg
Inställningsverktyg möjliggör finjustering av stabilitet, minsta bomtryck, och sensorhöjd offset för AutoBoomsystemet. Kom åt dessa verktyg genom att välja ikonen Setup (inställningar). Justera ISO AutoBoom
inställningar, markera värdet och använd upp- och nedpilarna. För att återgå till AutoBooms hemskärm välj
ikonen Home.
Skärmen Tuning 1 (Justera 1)

4

BILD 3.

• Hastighet - Styr hur snabbt bommen kommer att flytta sig bort från ett hinder, och hur mycket bommen
överskjuter målets höjd. Hastigheten bör vara inställd så att bommen rörelse är mjuk och maskinen inte
pendlar. Justera hastigheten så att bommens lyftning motsvarar handrörelsen, men så att bommarna åndå
inte överreagerar och blir instabil.

• Känslighet - låter föraren justera känsligheten hos sensorerna. Om känsligheten är för hög, kommer
bommen att vara instabil och skakig, och reagerar på små förändringar i höjd eller gräs.

• Stabilitetsfaktor - Tillåter finjustering av styvheten i maskinens centrumhylla. Standardvärdet 20
rekommenderas för maskiner med en styv centrumhylla. Ett värde på 5 - 14 rekommenderas för maskiner
med centrumhylla som rör sig fritt. Ställ in detta värde för att förhindra att bommen pendlar.

◦ Stabilitetsinställning 0 deaktiverar stabilitetsstyrning helt, vilket gör att vänster och höger bommar helt
oberoende av varandra. Över målet, ökar styrningen av båda bommarna för att öka nedåthastighet.
Den här inställningen är användbar för maskiner som har en stel centrumhylla.

◦ Stabilitetsinställningar 1 - 99 kommer att justera stabiliteten för centrumhyllan. Lägre nummer gör att
den motsatta bommen inte är kontrollerad för att motverka rörelsen av den kontrollerade bommen
genom att öka balans eller stabilisera mittsektionen och för att förhindra oönskad rotation eller rörelser.
Medan lägre värden tillåter bommarna att reagera samtidigt, kan låga inställningar förhindra att
bommarna sänks. Högre stabilitetsinställning gör att bommarna reagera oberoende av varandra, men
kan orsaka att den mittre sektionen pendlar, med sämre prestanda.
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• XT Gain(om utrustad med XT-funktionen är aktiverad) - möjliggör finjustering av tillåten rotation av
mittsektionens fjädring. Standardvärdet är 10. Ett högre värde kommer att öka trycket på XT-styrcylindrar
när chassit går över svår terräng.
BILD 4.

Skärmen Tuning 2 (Justera 2)

• Min. tryck % - sätter en nedre tryckgräns, vilket förhindrar att bomtrycket faller under ett procentvärde av
statiskt tryck, och övergriper styrningen när det är nödvändigt för att upprätthålla en låg gräns för trycket på
varje bom. Minimalt tryck % förhindrar också bommarna från att vila på stoppen för rörelse-begränsade
bommar.

• XT PWM Freq - Ställer in frekvensen hos PWM-signalen till XT:s proportionella styrventilen. Standardvärdet
är 250 Hz.

• PWM Frequency - Ställer in frekvensen hos PWM-signalen till den proportionella styrventilen. Standard
ventilvärde 60 Hz rekommenderas för AutoBoom ventiler med fyrkantiga spolar och 250 Hz för ventiler med
runda spolar.

• Manual Dn Speed samt Manual Up Speed - anger den hastighet med vilken AutoBooms hydrauliska
ventil manuellt höjer och sänker bommar som ska justeras på maskiner som inte har en egen hydraulisk
styrning. Lämna inställningen på standardvärdet 0 om maskinen är utrustad med hydrauliska
styrfunktioner för bommar.
BILD 5.

Offset skärm

• Höjd offset (mitt, inre, mellan och yttre) - gör att sensorn höjder justeras enligt givarens fäste. Ange ett
positivt värde om givarna är monterade ovanför sprutspetsar och ett negativt värde om givarna är
monterade under. För mer information se Sida 45 sektionen Sensor Height Offsets.
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BILD 6.

Funktioner

• Yttre givare - låter föraren inaktivera spray-bommen yttre givare om maskinen är utrustad med extra inre
bomsensorer. Den här funktionen är användbar när de yttre bomspetsarna är infällda, och endast inre
sensorer behövs för styrning.

Obs!

Systemet kan behöva omkalibreras om den yttre sensorn är inaktiverad, sedan aktiveras igen.

• Styrning av mitthyllan - slår på och av styrning av mitthyllan. Att välja Center Rack Control ON
(centrumhyllans styrning PÅ) tillåter centrumhyllans styrning vara aktiverad på fältdatorn/konsol eller
maskinens strömbrytare. Om Rack-OFF (AV) är valt, kan inte centrumhyllans styrning användas.

Obs!

Centrumhyllans styrning bör endast stängas av om maskinen är utrustad med sensor för
centrumhylla och lämpliga kablar som tillåter styrning av den.

BILD 7.

4

• XT styrning- slår på och av XT styrning.
Kalibreringsskärm

• Val av maskin databas - maskintyp kan väljas genom att trycka på knappen CAL på höger sida av
skärmen. Databasen för maskinval innehåller en lista över de maskiner som när det väljs automatiskt fyller
i de idealiska inställningarna för den specifika maskinen.
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BILD 8.

Skärm för maskinval

Om den specifika maskinen inte finns med i listan, välj den profil som passar bäst:

◦
◦

Standard0 - allmän profil lämplig för de flesta maskiner.

◦

Standard200 - Allmän profil för maskiner med lätta bommar som kräver mindre tryck för att snabbt
kunna sänka bommarna. Välj den här profilen om det statiska trycket som krävs för att hålla bomnivå
är 900 psi [6.205 kPa] eller lägre.

Standard100 - Generisk profil för maskiner med tunga bommar som kräver mer tryck för att snabbt
kunna lyfta bommarna. Välj den här profilen om det statiska trycket som krävs för att hålla bomnivå
är 1800 psi [12.411 kPa] eller högre.

Felsökningsverktyg
Inbyggda diagnostiska verktyg visar status för alla AutoBoom in- och utgångar som kan ses på ISOterminalens skärm. Få tillgång till dessa verktyg genom att välja ikonen Diagnostics (diagnostik). Följande
skärm visas:

• Tryck, givare Ht, medel Ht och inre Ht - Indikerar status för motsvarande givare.
• Höj- och sänkknappar - anger status på bommens omkopplare. När du använder enhetens manuella
funktioner, visar motsvarande bomkontakt ON (PÅ). Dessa knappar kan också användas för att felsöka
kablage eller hydraulproblem genom att använda AutoBoom-ventilen för höjning/sänkning och genom att
använda maskinens hydrauliska ventil för centrumhyllans funktioner (om maskinen är utrustad med
styrkablar för centrumhyllan).
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• Fäll ut - Om maskinen är utrustad med närhetssensor eller AutoFold, så kommuniceras status för
bommarna. OFF (AV) betyder att bommarna är utvikta, och ON (PÅ) anger att bommarna är hopfällda. Om
maskinen inte är utrustad med närhetssensor eller AutoFold, anger Unfold alltid OFF (AV).

• Blocker - anger status för dubbel-blockers utgång. Blocker kommer att indikera ON (PÅ) när enskilda
bommar är inkopplade eller kalibreras.

• PWM% - anger effektperiod för proportionalventiler. Detta värde 0 om enskilda bommar är urkopplade, och
varierar i effekt upp till 100 när AutoBoom är inkopplad och systemet arbetar.

• Base PWM% - anger systemets beräknade statiska arbetsperiod för att hålla inställd höjd eller tryck. Detta
värde kommer vanligtvis ändras långsamt från 0 - 5 poäng under löpande drift.

• Statistik - visar bommens prestanda. Detta värde är för Raven.
• XT PWM% - anger effektperiod för XT-styrning av proportionalventiler. Detta värde kommer att vara 0 om
XT inte är aktiverad, och kan variera i värde upp till 100 när XT-styrning är inkopplad och arbetar. Ett minsta
värde kommer att bibehållas när XT styrsystemet är aktiverat, och röra sig något när bommen åter
centrerar sig.

• Rollstyrka - anger det uppmätta chassi rullvärde. Detta värde kommer att ändras när maskinens chassi
rullar åt vänster eller höger. Hastigheten mäts i grader per sekund.

• Deg - Låter föraren se antal graders rotation medan manuell XT-styrning används.
• Manuella styrknappar

- Används för att aktivera motsvarande bomfunktioner. De kan
användas för att felsöka kablage eller hydraulproblem.

Larm

4

Larmsignaler ljuder inte om föraren navigerar genom någon av konfigurationsmenyerna. Larmen aktivera/
deaktivera kommer alltid att höras när det är lämpligt.

• Larm för lågt tryck - När trycket i vänster eller höger lutningscylindrar är lågt, ljuder larm för lågt tryck.
Larmet är en stadig ton, och stannar omedelbart efter trycket återställs till systemet.

• Fel på tryckgivare - sensorlarm ges omedelbart när en tryckgivare inte upptäcks. Larmet är en jämn ton,
och stannar omedelbart efter att sensorn hittats.
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• Ultraljudsgivare - larm för nära marken - detta larm uppstår om ultraljudsgivaren är närmare än 13 cm till
marken under 1/2 sekund.

• Ultraljudsgivare - larm för högt över marken - detta larm uppstår om ultraljudsgivaren är högre än 165
cm till marken under 5 sekunder.

• Ultraljudsgivare - fellarm - detta larm inträffar omedelbart när en ultraljuds-sensor saknas. Larmet är en
jämn ton, och stannar omedelbart efter att sensorn hittats.
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BILD 9.

Låg HC effekt

• Låg HC effekt - detta larm inträffar när spänningen till noden faller under 12 volt. Larmet är en jämn ton,
och stannar omedelbart efter trycket återställs till systemet.
Felaktig nodprompt

4

BILD 10.

• Felaktig nodprompt - Detta meddelande visas om en felaktig ECU är ansluten till systemet. Kontrollera att
ISO-AutoBoom ECU är monterad.

• Andra toner - vid aktivering av AutoBoom-system i automatiskt läge via maskinens styrfunktioner eller
växlar för bommar, kommer ett pip att ljuda. När du deaktiverar AutoBoom, hörs en dubbel ljudsignal.

För-kalibrering av AutoBoom diagnostik
Alla ansträngningar har gjorts för att rätt märka och dokumentera kopplingar för hydrauliska och elektriska
komponenter för AutoBoom-systemet, bommens funktion anslutningar kan eventuell inte identifieras på grund
av ändringar i märke och modell av maskinen. Det gör det särskilt viktigt att spåra slangarna från
anslutningspunkter och kontrollera att de elektriska anslutningar är korrekta för att säkerställa korrekt funktion
hos AutoBoom-systemet. I syfte att kontrollera ledningarna, är det nödvändigt att utföra ett diagnostisk förkalibreringstest.
1.

Välj ikonen Setup (Inställningar).

2.

Välj ikonen Diagnostics (diagnostik). Följande skärm visas:
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3.

Kontrollera att följande komponenter på ISO-skärmen visas korrekt och ändrar sig vid höjning och sänkning
av bommarna via maskinens styrning och AutoBooms manuella funktioner:

•
•
•
•
•
•

Tryck
Sensorhöjder
Höger och vänster höj/sänkfunktioner
Centrum höj/sänkfunktioner
In- /utfällningsfunktioner
Manuella höj- och sänkknappar

Kalibrering
Efter installation av AutoBoom är klar, är det nödvändigt att kalibrera före användning av AutoBoom.
Kalibreringsprocedur för AutoBoom kräver tryck i maskinens cylindrar och tillräckligt med bomutvikning så att
systemet kan hitta systembas för arbetsperioder. Bommarna skall vara fri att röra sig 25 cm uppåt eller nedåt
utan att nå toppar eller bottnar av cylindrarnas stopp.
Under kalibrering och drift är det viktigt att ha ett tillräckligt motorvarvtal så att hydraulpumpen kan leverera en
fullt flöde till hydraulsystemet.

Obs!

Om maskinen har ett öppet hydraulsystem, eller typ av hydraulsystem är okänd, bör all kalibrering
utföras med maskinen under normalt varvtal.

Viktigt:

Se till att området är fritt från människor och hinder innan du påbörjar kalibreringsprocessen.

1.

Flytta maskinen till ett plant område.

2.

Kontrollera att AutoBoom är påslagen.
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Kontrollera att bommarna är utvikta, och sänk mittre hylla.

Obs!

Om bommarna inte går högre än mitten eller är rörelse-begränsade, höj bommarna så att ändarna
är cirka 25 cm ovanför den horisontella positionen och sänk centrumsektionen till ca 50 cm.

4.

Mät med ett måttband avståndet från undersidan av sensorn till spraymunstyckets spets.

5.

Gå till Setup (inställningar) för AutoBoom.

6.

Justera den vertikala sensorns höjd-offset i ISO-terminal till sensorns position som uppmättes i steg 4.

•
•
•
7.

Positiva offset visar att sensorns yta ligger över den närmaste sprutspetsarna.
Negativa offset visar att sensorns yta ligger under närmaste sprutspets.
Inre, yttre och mittre offsets behöver inte vara samma över hela bredden på maskinen, men de måste
vara korrekt relativt sprutspetsar.

Lyft bommens spetsar till cirka målhöjd.

Obs!

Standardhöjd är 76 cm. Kontrollera att bommarna är inte helt upplyfta till bommstoppen. Om
stödhjul är installerade måste inställningen justeras till 100-115 cm för att förhindra att hjulen når
marken under kalibreringen av systemet.

8.

Välj de sidan Features (funktioner)i menyn Setup.

9.

Välj UltraGlide från sektionen Mode och vrid AutoBoom i det övre högra hörnet.
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10.

Välj CAL. Följande skärm visas:

11.

Välj den vänstra bommen kalibreringssymbol för att börja kalibreringen av vänster bom.

Obs!

Den vänstra bommen kommer att höjas och sänkas. Detta är en normal del av kalibreringen.
Under kalibreringen, visas följande skärm:

12.

Upprepa steg 9 - 10 ovan för att kalibrera höger bom. När kalibrering för höger ramp är avslutad, visas
följande skärm:

13.

Välj ikonen Home (hem).
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1.

Kontrollera att XT-styrning är aktiverad på funktionsskärmen i menyn Setup.

2.

Välj ikonen CAL på hemskärmen.

3.

Välj ikonen CAL längst bort på skärmen.

4.

Ange numret på riktningspilen på den nod som pekar framåt.

4

Kalibrering av XT-styrning

Obs!

Bommen spetsar kan höjas automatiskt för att möjliggöra fullständig rotation av mittsektionen.
Trycket i en XT-cylinder kommer att öka tills mittsetionen börjar rotera något. Den mittre sektionen
kommer därefter rotera helt medurs och sedan moturs för att kalibrera sensorernas position.

Obs!

Centrum rotationsensorn kan åter-centreras genom att omkalibrera XT-styrning eller genom
manuell justering av centreringsskruven medan mittpartiet är i mittläget.
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Kalibrering av centrumhyllas styrning
Det finns många olika ventilkonfigurationer som används för att styra maskinens funktioner för centrumhyllan.
AutoBoom systemet måste "lära sig" villka magnetventiler som används för att höja och sänka bommar. Utför
följande steg för att kalibrera centrumhyllans styrfunktioner efter enskilda bommar har kalibrerats.
1.

Tryck på och håll ned mitthyllans lyftknapp på enhetens kontrollpanel eller styrspaken under sex sekunder
så att hyllan lyfts.

Obs!
2.

Centrumhyllan kan nå upp till det övre ändläget under denna tid, men fortsätt att hålla knappen
intryckt tills sex sekunder har passerat.

Tryck och håll inne centrumhyllans sänkningsknapp på enhetens kontrollpanel eller styrspaken under sex
sekunder så att hyllan sänks.

Obs!

Centrumhyllan kan nå det lägre ändläget under denna tid, men fortsätt att hålla knappen intryckt
tills sex sekunder har passerat.

Rutinanvändning
Styrspaksfunktioner
• När AutoBooms styrning är på, kan styrning av varje bom aktiveras eller inaktiveras via ISO-terminal eller
genom att trycka på sprutans funktioner (om så utrustad).

Obs!
◦
◦
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Nedtryckning av funktionen längre än 1/2 sekund ändrar till manuell kontroll. Operatören måste
klicka ner-funktionen för att aktivera AutoBoom.
En enda uppåt-klick på sprutans funktioner deaktiverar AutoBoom på den bommen.
En enda nedåt-klick på sprutans funktioner aktiverar AutoBoom på den bommen.
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Aktivera AutoBoom via VT-skärm

Tryck på ikonenAutoBoom på VT-terminalens skärm.

2.

Välj AutoBoom ON (PÅ) i övre högra hörnet av skärmen.

4

1.

Obs!

AutoBoom-systemet är nu påslaget, men ännu inte aktiverat.
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3.

Välj Left (vänster) och Right (höger) ikoner för att aktivera respektive bomsektioner.

Obs!

Bommarna kan deaktiveras genom att välja bort vänster och höger ikoner, välja omkopplar-ikonen
i det övre högra hörnet, eller genom att utföra en maskin tilt up (fäll upp) funktion.

Bomjusteringar när du närmar dig vändtegar (om utrustad med stödhjul)
När det närmar sig vändtegen föt att svänga så måste inre stödhjulet höjas cirka 15 cm från marken för att
förhindra att den glider i sidled eller bakåt, vilket orsakar skador på mätarhjulet.

Centrumhyllans styrning (AutoBoom aktiverad och Center Rack Control On
(cetrumhyllans styrning påslagen)

Obs!

Maskinen kan kräva en aktivering av en bomventil och/eller huvudsprutans omkopplare för att
centrumhyllans-funktion skall aktiveras.

Obs!

Upprepade uppåt- eller nedåt-tryckningar måste utföras inom 1,5 sekunder från varandra.

Obs!

Återgång till höjd och återgång till transporthöjder mäts relativt grödans topp, inte nödvändigtvis
marken.

• Omkopplaren Center down (centrum ner) - ett enda ner-tryck sänker mitthyllan till önskad spruthöjd,
aktiverar centrumhyllan, och aktiverar båda bommarna.

• Center Up (centrum upp) - ett enda uppåt-tryck kommer att deaktivera centrumhylla och båda bommarna.
Två uppåttryck kommer att höja mitthyllan till önskad transporthöjd (om det har ställts in). Fyra på varandra
följande uppåt-tryck höjer hyllan till maximal höjd, stänger av AutoBoom och sparar den nya
transporthöjden som maximal höjd.

◦

Ställ in en lägre transporthöjd - medan centrumhyllan återgår till transportläge, tryck nedåt en gång på
centrumknappen när den nya transporthöjden uppnåtts.

◦

Ställ in transporthöjd till maximal höjd - med centrumhyllan högre än nuvarande transporthöjd och med
AutoBoom inte åter till transporthöjd, tryck två gånger på centrumomkopplaren för att flytta mitthyllan till
maximal höjd.

Centrumhyllans styrning (AutoBoom aktiverad och Center Rack Control Off
(cetrumhyllans styrning avslagen)

Obs!

Maskinen kan kräva en aktivering av en bomventil och/eller huvudsprutans omkopplare för att
centrumhyllans-funktion skall aktiveras.

Obs!

Upprepade uppåt- eller nedåt-tryckningar måste utföras inom 1,5 sekunder från varandra.

Obs!

Återgång till höjd och återgång till transporthöjder mäts relativt grödans topp, inte nödvändigtvis
marken.

• Omkopplaren Center down (centrum ner) - två ner-tryck efter varandra sänker mitthyllan till önskad
spruthöjd, och aktiverar båda bommarna.

Obs!

Styrning av centrumhyllan aktiveras inte, eftersom styrningen är avstängd.

• Center Up Switch (centrum uppåt omkopplare) - Två på varandra följande tryckningar uppåt kommer
deaktivera båda bommarna och höja mitthyllan till önskad transporthöjd. Fyra på varandra följande
uppåt-tryck höjer hyllan till maximal höjd, stänger av AutoBoom och sparar den nya transporthöjden som
maximal höjd.

◦

40

Ställ in en lägre transporthöjd - medan centrumhyllan återgår till transportläge, tryck nedåt en gång på
centrumknappen när den nya transporthöjden uppnåtts.
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◦

Ställ in transporthöjden till maximal höjd - med centrumhyllan högre än nuvarande transporthöjd och
med AutoBoom inte åter till transporthöjd, tryck två gånger på centrumomkopplaren för att flytta
mitthyllan till maximal höjd.

Manövrering av UltraGlide för AutoBoom System i Powerglide-plus-läge
(fyrkants-spolar på AutoBoom ventilen)
UltraGlide AutoBoom systemet kan även fungera i Powerglide-plus-läge. Förutom AutoBoom ventilens
modifiering som anges nedan, behövs en stödhjulssats för att systemet ska fungera i Plus Powerglide-läge.
För tillgängliga byggsatser och beställningsinformation, kontakta din lokala Raven återförsäljare
Utför följande steg för att omvandla UltraGlide AutoBoom ventilen till Powerglide-plus-läge.
Nålventilerna på UltraGlide AutoBoom ventil

1.

Lokalisera nålventilerna i uttagen RT och LF på AutoBoom-ventilen.

2.

Lossa låsmuttrarna på nålventilerna.

3.

Använd en insexnyckel till att vrida skruvarna moturs tills de inte rör sig längre.

4.

Dra åt låsmuttrarna.

Obs!
BILD 12.

4

BILD 11.

Vid omvandling av AutoBoom-system tillbaka till UltraGlide, måste nålventilerna skruvas tillbaka
hela vägen (medurs).
ISO-terminal programmerad för PowerGlide Plus-läge
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5.

Välj PowerGlide + mode (läge) från funktionssidan i menyn Settings (inställningar).

Obs!

Vid omvandling AutoBoom-system tillbaka till UltraGlide, så måste ISO-terminalens skärm visa att
UltraGlide valts.

Manövrering av UltraGlide för AutoBoom-system i Powerglide-Plus-läge
(runda-spolar på AutoBoom ventilen)
Innan du använder systemet i Powerglide-plus-läge är det nödvändigt att ta bort strypningsdelar från ventilen i
AutoBoom-system. Underlåtenhet att ta bort dessa delar från ventilen kommer att begränsa sänkhastigheten
på bommarna när systemet är aktiverat.
BILD 13.

Port 3A och 3B placering

Port 3B

Port 3A

1.

Lokalisera portarna 3A och 3B på AutoBoom-ventilen.
BILD 14.

2.

42

Spolen borttagen från AutoBoom-ventilen

Ta bort spolarna till magnetventiler nära 3A och 3B att enkelt komma åt dessa portar.
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BILD 15.

3.

Postpluggar borttagna från AutoBoom-ventilen

Använd en insexnyckel för att ta bort pluggarna från öppningarna 3A och 3B.
BILD 16.

Pluggar borttagna från AutoBoom-ventilen

4

Pluggar borttagna spara för framtida
användning

4.

Ta bort strypningsdelar från portarna 3A och 3B.

Viktigt:
BILD 17.

Luta AutoBoom-ventilen på sidan och använd insexnyckel för att ta bort strypningen från håligheten, var
noga med inte att låta den falla in i ventilen.
Återmonterade portpluggar på AutoBoom-ventilen
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5.

Använd insexnyckeln för att åter montera portpluggarna på 3A och 3B i AutoBoom-ventilen.
BILD 18.

6.

Sätt tillbaka spolarna på magnetventilerna i AutoBoom-ventilen.

Obs!

Vid omvandling av AutoBoom-systemet tillbaka till UltraGlide, måste strypkopplingarna installeras om.

BILD 19.

7.

ISO-terminal programmerad för Powerglide-Pplus-läge

Välj PowerGlide + mode (läge) från funktionssidan i menyn Settings (inställningar).

Obs!
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Spolen återmonterad på AutoBoom-ventilen

Vid omvandling AutoBoom-system tillbaka till UltraGlide, så måste VT skärmen visa att UltraGlide valts.
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Systemjusteringar
Obs!

AutoBoom måste aktiveras efter att båda bommarna har kalibrerats för att göra
systemförändringar.

Ultraljudsgivare höjdoffset

Obs!

Max. offset höjd är 76 cm.

Obs!

Ultraljudssensorerna kommer att reagera på det första objektet som återspeglar ett eko, oavsett
om det är marken eller grödan. För rader av gröda kan det vara bra att justera sensorn positioner
till direkt över en rad, eller lägga till ytterligare bomsensor.
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Justeringar av ultraljudsgivares höjdoffset används för att kompensera för skillnaden mellan höjden på
givarens yta och höjden av sprayspetsarna. Offset höjd beräknas genom att mäta avståndet från sensorns
undersida till grödans höjd, avståndet mellan sprayspetsarna och grödans höjd, och därefter subtrahera
sprayspetsens avstånd från sensorns avstånd. Se diagrammet nedan för att avgöra om offset-värdet bör vara
positivt eller negativt.
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• Tryck på uppåtpilen i sektionen Sensor Height (givarens höjd) för att öka värdet som representerar
avståndet mellan sensorn och marken.

• Tryck på nedåtpilen i sektionen Sensor Height (givarens höjd) för att minska värdet som representerar
avståndet mellan sensorn och marken.

Obs!

På maskiner med rörelse-begränsade bommar, kan mittsensorns offset behöva anges som lägre
än det uppmätta värdet från sensorn till marken för att säkerställa bomcylindrarna har tillräckligt
tryck under drift.

Känslighet
1.

Lägg en hand på marken nedanför en bomsensor och höj den långsamt (ungefär 30 cm per sekund) till
30 cm av sensorns yta.

Obs!
2.

Bommen borde reagera omedelbart och höja sig i ungefär samma hastighet som din hand.

Justera känsligheten för att göra bommen mer eller mindre känslig för handrörelser.

Obs!

Standardvärdet är 15. Om känsligheten är för hög, kommer bommen att vara instabil och skakig,
och reagera på små förändringar i målhöjd eller grödas rörelser. Den typiska känslighetsinställning
som fungerar bäst för de flesta maskiner är 13 - 17. Vid vanlig drift, bör AutoBoom inte reagera på
förändringar i höjd på 5-8 cm, men skall reagera snabbt på förändringar på 12 cm eller mer.
För rader av gröda eller när grödan är gles och inte helt täcker marken, kan det vara fördelaktigt
att minska känsligheten så att bommen är mindre reaktiv till plötsliga förändringar i grödans höjd,
och minskar risken för plötsliga rörelser som minskar prestanda.

Hastighet
Hastighetsinställning styr hur snabbt bommen kommer att flytta sig bort från ett hinder, och hur mycket
bommen överskjuter målets höjd. Hastigheten bör vara inställd så att bommen rörelse är mjuk och maskinen
inte pendlar. Justera hastigheten så att bommens lyftning motsvarar handrörelsen, men så att bommarna åndå
inte överreagerar och blir instabil.
1.

Lägg en hand på marken nedanför en bomsensor och höj den snabbt (ungefär 60 cm per sekund) till 30 cm
av sensorns yta.

Obs!
2.

Bommen borde reagera omedelbart och justera med en höjning motsvarande handens rörelse
förbi den nya målhöjden med en 30 cm eller mindre.

Justera den hastighet som krävs.

Obs!

Standardvärdet är 25. Hastigheten bör vara inställd så att bommen rörelse är mjuk och maskinen
inte pendlar. Den typiska hastigheten som fungerar bäst för de flesta maskiner är 22 - 27, men kan
vara mycket högre beroende på bommens statiska tryck, geometri och känslighetsinställningar.

Stabilitet
1.

Lägg en hand på marken nedanför en bomsensor och höj den snabbt (ungefär 60 cm per sekund) till 30 cm
av sensorns yta, medan motsatta sidans bom observeras.

Obs!
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Den motsatta bommen bör höjas något samtidigt (vanligen inte mer än 15 cm).
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2.

Justera stabilitet för att minimera rörligheten för den motsatta bommen.

Obs!

Minska stabilitetsvärdet för att göra motsatt bommen stabilare, men håll värdet tillräckligt högt för
att tillåta bommens naturliga rörelser utan att påverkar chassits rörelse.

Min tryck %

Obs!

På maskiner med rörelsebegränsade bommar, använd AutoBoom-systemet med mitthyllans
styrning aktiverad, eller med mittsensorn vid eller något under målhöjd för att förhindra bommarna
från kontinuerligt nå Min Press% (min. tryck) läge. Detta läge är endast för akut bommskydd, och
AutoBoom-systemet bör inte köras i det här läget under vanlig drift.

1.

Höj mittsektionen till målets höjd, så att bommarna och mitthyllan är horisontella.

2.

Aktivera AutoBoom-systemet.

3.

Lokalisera inställningen Min Press % på AutoBoom styrmenyerna.

Obs!

Standardinställning är 65.

4.

Öka Min Press % värdet till cirka 80.

5.

Lägg en hand på marken nedanför en bomsensor och höj den långsamt (ungefär 30 cm per sekund) till
30 cm av sensorns yta, eller tills bommen höjer sig ungefär 1 m högre än det ursprungliga målet.

6.

Dra bort handen, och kontrollera att bommarna sänker sig långsamt efter en viss fördröjning.

Obs!

Om bommarna inte sjunker, minska inställningsvärdet Min Press % med ett och upprepa stegen
ovan. Fortsätt utföra Min Press % testet tills bommarna börjar sjunka.

Tillåter finjustering av den tillåtna rotationen av mittsektionens fjädring. Högre XT Gain värden orsakar XTstyrning att reagera mer aggressivt när chassi rullning avkänns av noden och kan orsaka att bommen blir
alltför stel, vilket kan medföra skador på mitthyllan. Lägre XT Gain värden får XT-styrningen att vara mindre
aggressiv och kan leda till att systemet inte svarar, inte styr fjädringen baserad på chassits rullning.
1.

Kör maskinen till fältet och observera rotationen av mittsektionens fjädring med AutoBoom systemet och
vänster, höger, och XT-styrning aktiverad.

2.

Justera XT Gain inställningen för att få XT-styrningen att mer eller mindre reagera.

Obs!

Standardinställningen är 10.

Återställa standardinställningar
Även om det är normalt inte nödvändigt, kan det finnas omständigheter där det är nödvändigt att återställa
systemets standardinställningar. Återställa standardinställningar raderas alla AutoBoom systeminställningar
och justeringar som har utförts. System kalibrering kommer att krävas efter standardinställningarna har
återställts.
1.

Tryck CAL på ISO terminalens skärm. Följande skärm visas:
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XT Gain

Kapitel 4

2.
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Välj ikonen Reset (Återställ). Följande skärm visas:
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KAPITEL
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Felsökning

kapitel5

Nod
AutoBooms CAN styrnod har flera gröna lysdioder (LED) som kan användas för att diagnostisera problem med
AutoBoom system.

Obs!

BILD 1.

Om lysdioderna inte visar som beskrivs i figuren nedan eller alla lyser kontinuerligt, kontrollera
CAN-ledningarna och kontrollera kabelanslutningarna på noden. Om problemet kvarstår, kontakta
din lokala Raven återförsäljare för ytterligare teknisk support.
Lysdioder för AutoBoom styrnod

Power Logic - tänd vid + 12 V spänning till
noden.

HC (starkström) - Lyser när starkström finns
till noden.

Micro 1 Hz - blinkar en gång per sekund under
processoraktivitet.

CAN Rx - blinkar för att indikera meddelanden
tas emot av noden. Denna lampa blinkar
vanligtvis snabbt.
CAN Tx - blinkar för att indikera att
meddelanden sänds av noden.
Blinkhastigheten för denna lampa varierar.
Diag 1 - lyser när vänster innersensor
upptäcks på ett dubbel-sensor UltraGlide
system.
Diag 2 - lyser när höger innersensor upptäcks
på ett dubbel-sensor UltraGlide system.
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För-kalibrering av AutoBoom diagnostik
Problem

Möjlig orsak

AutoBoom-nod upptäcktes inte.

Korrigerande åtgärder
Kontrollera de elektriska
anslutningarna till noden inklusive
spänning och CANkommunikationskretsar.
• Kontrollera spänningskretsarna.

AutoBoom-ikonen visas inte på VTskärmen.

Spänningskretsar är inte korrekt
anslutna.

Fungerar dåligt/felaktigt anslutet CAN
system.

• Kontrollera spänningstyrka, logik
och CAN elström är ordentligt
anslutna till batteriet och med rätt
polaritet.
• Kontrollera att CAN-systemet är
korrekt installerat.
• Kontrollera att termineringar, kablar
och anslutningar fungerar.

Systemstart felaktigt utförd.

Slå av och sedan på strömmen till
CAN-systemet.

Måttenheter felaktigt programmerade.

Programmera om VT-skärmen för att
visa rätt enheter.

Vänster och höger tryckgivares
anslutningar är omkastade.

Växla vänster och höger givares
anslutningar.

Vänster och höger slanganslutningar
är omkastade.

Växla vänster och höger
cylinderanslutningar på AutoBoom
ventilen.

Vänster och höger ultraljud
sensoranslutningar är omkastade.

Växla vänster och höger yttre
sensoranslutningar på AutoBoom
kablage.

De yttre sensorerna är anslutna till
inre givares kontakter.

Koppla ifrån sensorerna från
AutoBooms kablage och anslut de
yttre sensorernas anslutningar till
sensorerna.

Vänster, höger och centrum höjnings/
sänknings-funktioner avkänns inte
rätt när maskinens funktioner
används.

Bommens sensorkablar/anslutningar
är anslutna till felaktiga maskinspolar.

Kontrollera anslutningarna till
maskinens spolar och följ kablaget för
att se till att anslutningarna går till rätt
spolar.

Mittre sektionen kan inte höjas/
sänkas manuellt med maskinens
funktioner.

Centrumbommens sensorkablar är
inte är anslutna till rätt
centrumsensor/kontrollfunktion.

Kontrollera anslutningarna till
maskinens spolar och följ kablaget för
att se till att anslutningarna går till rätt
spolar.

Tryck/höjder inte visas i rätt
måttenheter.

Tryck på vänster och höger bom
visas inte på rätt sida.

Ultraljudsgivare höjder visar felaktig
placering.
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Felsökning

AutoBoom kalibrering
Problem

Bommarna rör sig inte under
kalibrering.

Möjlig orsak

Korrigerande åtgärder

De proportionella/
blockanslutningarna är omkastade
eller felaktigt anslutna.

Kontrollera anslutningarna på
AutoBoom-ventilen för att säkerställa
att kablarna är anslutna till rätt portar.

Hydraulanslutningarna är felaktigt
anslutna.

Kontrollera de hydrauliska
anslutningarna.

Bommarna vilar på sina stopp eller
cylindrarna är helt utdragna.

Lyft upp bommar och sänk
centrumhyllan för säkra att trycket är
tillräckligt i bommarna för kalibrering.

Tryckgivaren eller anslutning är
felaktig.

Kontrollera givarens ledningar till
AutoBooms kablage.

Spänning är otillräcklig.

Kontrollera ström- och
jordanslutningar vid batteriet och på
AutoBoom noden.

Inre och yttre sensoranslutningar är
omkastade.

Kontrollera de inre och yttre
sensoranslutningarna och växla dem
om det behövs.
• Kontrollera kablarna till sensorerna.

Ultraljudssensorerna ger svaga
avläsningar.

• Kontrollera att sensorernas yta är
ren.
• Kontrollera att inget hinder eller
bomdelar stör sensorns avläsningar.

Hydraulanslutningarna är felaktigt
anslutna.

• Kontrollera de hydrauliska
anslutningarna.
• Växla riktning på den hydrauliska
spaken på sprutor av dragtyp.

De elektriska anslutningarna till
AutoBooms ventil är omkastade.

Kontrollera anslutningarna till
proportionell- och blocker- ventiler
och växla om det behövs.

Hastighetsinställning är för hög.

Minska hastigheten.

Känslighetsinställning är för hög.

Minska känsligheten.

Det hydrauliska flödet är för högt
(endast för sprutor av dragtyp).

Minska hydraulflödet för AutoBoom
fjärrkontrollskrets. Flödet bör vara
11-19 lpm eller 20 - 30 %.

5

Bommarna lyfts fullt upp under
kalibreringe och sänks inte.
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Problem

Möjlig orsak

Korrigerande åtgärder

Proportionalventilens anslutningar är
omkastade på AutoBoom-ventilen.

Kontrollera anslutningarna på
AutoBoom-ventilen för att säkerställa
att kablarna är anslutna till rätt portar.

Hydraulanslutningarna är felaktigt
anslutna.

• Kontrollera de hydrauliska
anslutningarna.
• Växla riktning på den hydrauliska
spaken på sprutor av dragtyp.
Vrid skruvarna i den proportionella
ventilen för att kontrollera att bommar
lyfter under kalibrering.

Bommarna faller till marken under
kalibrering
Defekt proportionell ventil.

• Om bommarna höjs, felsök elsystem
och/eller AutoBooms nod.
• Om bommarna inte lyfter, felsök
hydraulsystem och/eller AutoBooms
nod.

Hydrauliken är inte aktiverad (sprutor
av bogseringstyp endast).

Bommar överreagerar eller pendlar
under kalibrering.

• Kontrollera att hydrauliken är
aktiverad.
• Kontrollera hydrauliska flödet går till
AutoBoom-ventilen.

Det finns objekt under sensorerna
som orsakar felaktiga mätvärden.

Försök att kalibrera systemet över
öppen mark eller över jämn höjd av
gröda.

Inre och yttre sensoranslutningar är
omkastade.

Kontrollera de inre och yttre
sensoranslutningarna och växla dem
om det behövs.

Felaktiga ultraljudsavläsningar.

Kontrollera givare och kablar och byt
om nödvändigt.

Hastighetsinställning är för hög.

Minska hastigheten.

Känslighetsinställning är för hög.

Minska känsligheten.

Det hydrauliska flödet är för högt
(endast för sprutor av dragtyp).

Minska hydraulflödet på AutoBoom
fjärrkontrollskrets.

AutoBoom drift
Problem

Möjlig orsak
Bommens sensor adapterkablar är
skadade eller inte anslutna.

Bommarna aktiveras inte vid nedåtklickning av maskinens funktioner.
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Korrigerande åtgärder
• Kontrollera kablarna.
• Använd menyn Diagnostik för att
avgöra rätt kablage anslutning.

Det finns otillräcklig spänning till
systemet.

Använd en multimeter för att
kontrollera +12V till maskinens spolar
när funktionen är aktiverad.

AutoBoom systemet har inte
kalibrerats.

Kalibrera AutoBoom system.

AutoBooms kablage är skadat.

Kontrollera kabeln om den är skadad
och reparera eller byt ut.

AutoBooms nod är felaktig.

Byt AutoBoom nod.

ISO-kalibreringsprocedur för AutoBoom & bruksanvisning, version 6.0 och nyare

Felsökning

Problem

Möjlig orsak
Inställning av trycklarm i PowerGlide
Plus-läge är för lågt inställt.

Öka inställningen av trycklarm.

Tryck och tankslangarna är omvända.

Kontrollera slangarna och vänd om
nödvändigt.

Tryckgivaren är felaktig.
Tryckomvandlarna är inte anslutna till
AutoBooms kablage.

Anslut givarens ledningar till
AutoBooms kablage.

AutoBooms kablage är skadat.

Kontrollera kabeln om den är skadad
och reparera eller byt ut.

Bommarna vilar på sina stopp eller
cylindrarna är helt utdragna.

Höj bommarna, sänk mittdelen och
återaktivera AutoBoom.

Vänster och höger
sensoranslutningar är omkastade.

Kontrollera vänster och höger
sensoranslutningar och växla dem
om det behövs.

Proportionalventilens anslutningar är
omkastade eller en sida är inte
ansluten.

Kontrollera anslutningarna på
AutoBoom-ventilen för att säkerställa
att kablarna är anslutna till rätt portar.

Stabilitetsinställningen är för låg.

Öka stabilitetsinställning stegvis tills
den motsatta sidan knappt höjer sig.

Proportionalitetsventilen är felaktig.

• Kontrollera ventilen.
• Rengör och/eller byt om det behövs.

Känslighetsinställning är för hög.

Minska inställningen stegvis tills
bommens pendling stoppas.

Vinden påverkar sensorns värden.

Minska inställningen stegvis tills
bommens pendling stoppas.

Hastighetsinställning är för hög.

Minska inställningen stegvis tills
bommens pendling stoppas.

Mittdelen är instabil.

Minska stabilitetsinställningen för att
balansera bommens rörelser på båda
sidor av den mittre delen.

Sporadiska ultraljudsavläsningar.

Kontrollera kabeln om den är skadad
och reparera eller byt ut.

5

Bommarna pendlar eller överreagerar
när maskinen står stilla.

• Kontrollera givaren och kontrollera
trycket på diagnosskärmen.
• Byt tryckgivaren om det behövs.

Trycklarm är alltid aktiverat.

Objekt under ena bommen gör att
motsatt sida reagera.

Korrigerande åtgärder
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Problem

Bommarna höjer sig men inte sänka
sig eller sänker sig för långsamt
under drift.

Bommarna höjs långsamt eller
svarar inte när höjd ändras.

Bommarna höjs men sänks inte vid
start av maskinen eller start av
hydraulik (sprutor av dragtyp) med
AutoBoom inkopplad.

Möjlig orsak

Korrigerande åtgärder

Felaktig PWM frekvens registrerades.

Kontrollera PWM-frekvens i Raven
konsol/fältdator. 60 Hz för fyrkantiga
spolventiler, 250 Hz för runda
spolventiler).

Hastighetsinställningen är för låg.

Öka hastighetsinställning.

Min. tryck i % är för hög.

Minska min. tryck % inställning
stegvis tills bommarna sjunker med
den önskade hastigheten.

Inställt tryck är för högt (endast
Powerglide-Plus).

Minska tryckinställning stegvis med
10 tills bommarna sjunker med den
önskade hastigheten.

Inre och yttre sensoranslutningar är
omkastade.

Kontrollera de inre och yttre
sensoranslutningarna och växla dem
om det behövs.

Felaktiga ultraljudsavläsningar.

Kontrollera givare och kablar och byt
om nödvändigt.

Öppningarna eller kretsrestriktioner
begränsar flödet från
lutningscylindrarna.

Inspektera AutoBooms hydraulik och
avlägsna strypningar eller
restriktioner i kretsen vid behov.

Hastighetsinställningen är för låg.

Öka hastighetsinställning.

Känslighetsinställning är för låg.

Öka känsligheten.

Körhastigheten är för hög.

Minska markhastigheten.

Felaktig sensorhöjd har angetts.

Kontrollera att korrekt höjd offset och
justera inställningarna vid behov. Se
kapitel i den här handboken för
Raven-styrenheten/fältdator som
används för att bestämma höjden av
offsetinställningar.

Öppningarna eller kretsrestriktioner
begränsar flödet från
lutningscylindrarna.

Inspektera AutoBooms hydraulik och
avlägsna strypningar eller
restriktioner i kretsen vid behov.

PWM-basen är för hög.

Aktivera AutoBoom hydraulik och låt
PWM bas minska och bommarna
automatiskt sänkas.

Systemet är felkalibrerad.

Kalibrera om AutoBoom systemet.
• Anslut ultraljudsgivarna

Ultraljudsgivare upptäcks inte.
Kan inte växla från Powerglide-plusläge till UltraGlide.
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• Kontrollera kablar till givare och nod
och reparera eller byt ut vid behov.

Ultraljudsgivare är ansluten till inre
givare sensorer på ett ickedubbelsensor system.

Anslut givarna till yttre
sensorkontakter.

UltraGlide noden inte är ansluten till
CAN-bussen.

Kontrollera att noden är ansluten till
CAN-bussen.
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6

Systemdiagram

kapitel6

Det här avsnittet innehåller systemscheman för maskin-specifik ISO-maskinkonfigurationer för AutoBoom.
Identifiera lämpligt kopplingsschemat för den typ av maskin som ISO-AutoBoom systemet installerats för.
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VÄNSTER
MAGNETVENTIL
(PORT 4A)

VÄNSTER PROP.
(PORT 5A)

VÄNSTER TRYCK
(PORT G1)

CENTRUM
MAGNETVENTIL NED

CENTRUM
MAGNETVENTIL UPP

HÖGER
MAGNETVENTIL
AVKÄNN

VÄNSTER
MAGNETVENTIL
AVKÄNN

HÖGER PROP.
(PORT 13A)

HÖGER TRYCK
(PORT G4)

HÖGER
MAGNETVENTIL
(PORT 4B)

AVKÄNN

STYRNING
AVKÄNN

ÖPPEN CENTRUMVENTIL

STYRNING

VÄNSTER GIVARE

MITTRE GIVARE

HÖGER INRE GIVARE

VÄNSTER INRE GIVARE

VÄNSTER GIVARE

ACKUMULATOR EFFEKT

ISO-kalibreringsprocedur för AutoBoom & bruksanvisning, version 6.0 och nyare

60

E
Elektrisk säkerhet 2

H
Hydraulisk säkerhet 2

I
Introduktion 3
Anslutning kablage 5
Förinstallation 4
Uppdateringar 3

P
PowerGlide Plus
Rutinanvändning 16
Aktivera AutoBoom via ISO-terminal 17
Återställ standardinställningar 20
Bomjusteringar när du närmar dig vändteger 18
För-kalibreringsprocedur för AutoBoom diagnostik 14
Kalibrering 15
Larm 13
Rutinanvändning 17
Styrning av centrumhylla 18
Styrspaksfunktioner 17
Systemjusteringar 19
Rutinmässig användning 9
AutoBoom symboler 10
Diagnostiska verktyg 12
Inställningar 10
Satsinnehåll 7

S
Satsens innehåll
UltraGlide 23

Satsinnehåll
PowerGlide Plus 7

U
UltraGlide
Rutinanvändning 26
Aktivera AutoBoom via Viper Pro 39
Återställ standardinställningar 47
AutoBoom ikoner 26
Bomjusteringar när du närmar dig vändteger 39
Felsökningsverktyg 30
För-kalibrering av AutoBoom diagnostik 33
Inställningsverktyg 27
Kalibrering 34
Kalibrering av centrumhyllas styrning 38
Kalibrering av XT-styrning 37
Larm 31
Manövrering i Powerglide-plus-läge 41
Rutinanvändning 38
Styrning av centrumhylla 40
Styrspaksfunktioner 38
Systemjusteringar 45
Hastighet 46

Manual nr 016-0130-078SE rev. A

61

Kapitel 1
Känslighet 46
Min tryck % 47
Stabilitet 46
Ultraljudsgivare höjdoffset 45
XT Gain 47
Satsens innehåll 23

V
Viktig säkerhetsinformation 1
Elektrisk säkerhet 2
Hydraulisk säkerhet 2

62

ISO-kalibreringsprocedur för AutoBoom & bruksanvisning, version 6.0 och nyare

Begränsad garanti
Vad omfattar garantin?

Denna garanti täcker alla fel i utförande eller material i din Raven
produkt vid normal användning, underhåll och service när den används
för avsett ändamål.

Hur lång tid gäller garantin?

Raven Applied Technology produkter omfattas av denna garanti i
12 månader från och med dagen för försäljning i detaljhandeln. I några
fall kommer den begränsade garantiperioden att överstiga 24 månader
från det datum då produkten utfärdades av Raven Industries Applied
Technology Division. Denna garanti gäller endast för den ursprungliga
ägaren och kan inte överlåtas.

Hur kan jag få hjälp?

Ta den defekta delen och inköpsbevis till din Raven återförsäljare. Om
återförsäljaren godkänner garantin, ska återförsäljaren behandla
ansökan och skicka den till Raven Industries för slutgiltigt godkännande. Fraktkostnaden till Raven Industries kommer att vara kundens
ansvar. Ett RMA-nummer (Return Materials Authorization) måste visas
på lådan och all dokumentation (inklusive bevis på köpet) måste ingå i
rutan för att skickas till Raven Industries.

Vad gör Raven Industries?

Vid bekräftelse av garantikraven, kommer Raven Industries (efter eget
gottfinnande) reparera eller byta ut den felaktiga produkten och betala
för vanlig frakt, oavsett inkommande leveransmetod. Leveransfrakt
sker på kundens bekostnad.

Vad omfattas inte av denna garanti?

Raven Industries kommer inte att ha någon utgift eller ansvar för
reparationer som gjorts utanför våra lokaler utan skriftligt medgivande.
Raven Industries är inte ansvariga för skador på tillhörande utrustning
eller produkter och kommer inte att vara ansvarigt för förlust av vinst,
arbete eller andra skador. Kravet på denna garanti gäller i stället för
alla andra garantier, uttryckta eller underförstådda, och ingen person
eller organisation är auktoriserad att åta sig ansvar för Raven
Industries.
Skador som orsakas av normalt slitage, felaktig användning,
missbruk, försummelse, olycka, eller felaktig installation och
underhåll omfattas inte av denna garanti.
016-0171-537 Rev. A, E19889

Utökad garanti
Vad omfattar garantin?

Denna garanti täcker alla fel i utförande eller material i din Raven produkt vid
normal användning, underhåll och service när den används för avsett ändamål.

Måste jag registrera min produkt för att kvalificera mig
för den utökade garantin?

Ja. Produkter/system måste registreras inom 30 dagar av detaljhandeln att få
täckning av den utökade garantin. Om den inte har serienummer, måste satsen
registreras istället.

Var kan jag registrera min produkt för den utökade garantin?

För att registrera dig online gå till www.ravenhelp.com och välj registrera
produkten (Product Registration).

Hur lång är täckningen?

Raven Applied Technology produkter som har registrerats online får ytterligare
12 månader utöver den begränsade garantin för en total täckning av 24 månader
från försäljning i detaljhandeln. I inget fall kommer den begränsade
garantiperioden att överstiga 36 månader från det datum då produkten utfärdades
av Raven Industries Applied Technology Division. Denna utökade garanti gäller
endast för den ursprungliga ägaren och kan inte överlåtas.

Hur kan jag få hjälp?

Ta den defekta delen och inköpsbevis till din Raven återförsäljare. Om återförsäljaren godkänner garantin, ska återförsäljaren behandla ansökan och skicka den till
Raven Industries för slutgiltigt godkännande. Fraktkostnaden till Raven Industries
kommer att vara kundens ansvar. Ett RMA-nummer (Return Materials Authorization) måste visas på lådan och all dokumentation (inklusive bevis på köpet) måste
ingå i rutan för att skickas till Raven Industries. Dessutom måste orden "Extended
Warranty" visas i rutan och all dokumentation som är mellan 12 och 24 månader
från detaljhandeln.

Vad gör Raven Industries?

Vid bekräftelse av garantikraven, kommer Raven Industries (efter eget gottfinnande)
reparera eller byta ut den felaktiga produkten och betala för vanlig frakt, oavsett
inkommande leveransmetod. Leveransfrakt sker på kundens bekostnad.

Vad omfattas inte av denna garanti?
Raven Industries kommer inte att ha någon utgift eller ansvar för reparationer som
gjorts utanför våra lokaler utan skriftligt medgivande. Raven Industries är inte
ansvariga för skador på tillhörande utrustning eller produkter och kommer inte att
vara ansvarigt för förlust av vinst, arbete eller andra skador. Kablar, slangar,
programförbättringar och omarbetade artiklar som inte omfattas av den utökade
garantin. Kravet på denna garanti gäller i stället för alla andra garantier, uttryckta
eller underförstådda, och ingen person eller organisation är auktoriserad att åta sig
ansvar för Raven Industries.
Skador som orsakas av normalt slitage, felaktig användning, missbruk,
försummelse, olycka, eller felaktig installation och underhåll omfattas inte av
denna garanti.
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