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Kalibrálási hivatkozási adatlap
Regisztrálja az alkalmazott beállításokat és a kalibrálási értékeket a terepi számítógép programozása során és
őrizze meg ezt az adatlapot a jövőbeni használatra vagy amikor egy szakemberhez kell fordulnia.
Karikázza be a terepi számítógépen kiválasztott beállítást az alábbi opciókra vonatkozóan:
MÉRTÉKEGYSÉGEK

US (hold)

VEZÉRLÉS
TÍPUS

Folyadék
permetező

SZELEP
TÍPUS

Standard
szelep

SI (hektárok)

Turf (1000 négyzetláb)

Gran 2
(Osztott sávos

Gran 3
(Osztott sávos

(Egysávos ágy)

ágy, egy
enkóder)

ágy, dupla
enkóder)

Gyors szelep

Gyors zárószelep

PWM szelep

Gran 1

Tárcsa RPM
vezérlés

PWM zárószelep

Jegyezze fel a kiszámított kalibrálási értékeket a megadott helyre.
Szórókeret
szélességek
(Szórókeret kal.)

Méter Kal.

Sebesség Kal.

Mennyiség a
tartályban/
rekeszben

Szelep Kal.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Fejezet 1

Mértékegységek meghatározása és átváltások
Mértékegységek meghatározásai
Rövidítés

Definíció

Rövidítés

Definíció

GPM

Gallon/perc

dm

10 cm

lit/min

Liter/perc

m

Műszer

dl/min

Deciliter/perc

MPH

Mérföld/óra

PSI

Font/négyzethüvelyk

km

Kilométer

kPa

Kilopascal

km/h

Kilométer/óra

GPA

Gallon/angol hold

US

Mennyiség/angol hold

lit/ha

Liter/hektár

SI

Mennyiség/hektár

ml/ha

Mililiter/hektár

TU

Mennyiség/1 000 négyzetláb

GPK

Gallon/1000 négyzetláb

[]

Metrikus számok

mm

Milliméter

lb/angol hold

Font/angol hold

cm

Centiméter

kg/ha

Kilogram/hektár

Mértékegységek átváltásai
Ha a METER CAL értéket a kiválasztott mértékegységre kívánja átváltani, ossza el az áramlásmérő címkére
nyomtatott eredeti számot a kívánt átváltási értékkel.
Folyadék uncia átváltási képlet

Liter átváltási képlet

Font átváltási képlet

Eredeti METER CAL szám

Eredeti METER CAL szám

Eredeti METER CAL szám

128

3,785

Egy gallon termék súlya

Folyékony

Terület

• 1 U.S gallon = 128 liter folyékony uncia

• 1 négyzetméter = 10,764 négyzetláb

• 1 U.S. gallon = 3,785 liter

• 1 hektár = 2,471 hold vagy 10 000 négyzetméter

• 1 U.S. gallon = 0,83267 angol gallon

• 1 hold = 0,405 hektár vagy 43 560 négyzetláb

• 1 U.S. gallon = 8,34 font (víz)

• 1 négyzetmérföld = 640 hold vagy 258,9 hektár

Hossz

Nyomás

• 1 milliméter (mm) = 0,039 hüvelyk

• 1 psi = 6,89 kPa

• 1 centiméter (cm) = 0,393 hüvelyk

• 1 kPa = 0,145 psi

• 1 méter (m) = 3,281 láb

Súly

• 1 kilométer (km) = 0,621 mérföld

• 1 font = 16 uncia

• 1 hüvelyk = 25,4 mm vagy 2,54 cm

• 1 font = 0,45 kilogram

• 1 mérföld = 1,609 km

vi
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CHAPTER

1

Fontos biztonsági információk

Chapter1

MEGJEGYZÉS
Az AutoBoom rendszer telepítése előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

• Tartsa be a kézikönyvben lévő összes biztonsági utasítást.
• Ha szüksége van segítségre a Raven berendezés telepítése vagy karbantartása során, támogatásért lépjen
kapcsolatba a helyi Raven forgalmazóval.

• Kövesse az AutoBoom rendszer alkatrészein található valamennyi biztonsági címke utasítását. Győződjön
meg róla, hogy a biztonsági címkéket mindig jó állapotban tartja és kicseréli sérült vagy a hiányzó címkéket.
A hiányzó vagy a sérült címkék beszerzése érdekében vegye fel a kapcsolatot a helyi Raven
forgalmazóval.
Az AutoBoom telepítése után a gép működtetése esetén tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:

• Legyen óvatos és ügyeljen a környezetére.
• Ne használja az AutoBoom vagy egyéb mezőgazdasági berendezést alkohol vagy illegális szerek hatása
alatt.

•
•
•
•

Az AutoBoom használata során mindig maradjon a vezetőülésen.
Amikor elhagyja a vezetőülést és a járművet, kapcsolja ki az AutoBoom rendszert.
Ne vezesse a járművet bekapcsolt AutoBoom rendszerrel közutakon vagy főutakon.
Állapítsa meg és tartson be egy biztonságos munkatávolságot a közelben tartózkodó személyektől. A
gépkezelő felelős az AutoBoom kikapcsolásáért, amikor a biztonságos munkatávolság lecsökken

• Győződjön meg róla, hogy az AutoBoom ki van kapcsolva az AutoBoom vagy a jármű bárminemű
karbantartása során.
Olvassa el a berendezéshez és/vagy a vezérlőhöz mellékelt kezelési és biztonsági utasításokat.

P/N 016-0171-362HU Rev. D
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Fejezet 1

FIGYELEM
A gép első használata alkalmával győződjön meg róla, hogy mindenki távol tartózkodik, arra az esetre, ha
esetleg egy tömlő nem lett teljesen meghúzva.
A szerelés vagy karbantartás során a gépet kihajtott és megtámasztott szórókeretekkel le kell parkolni és le
kell állítani.

VIGYÁZAT:
Hidraulikus biztonság
A hidraulikus körök nyomás alatt lehetnek. Soha ne próbálja meg kinyitni vagy javítani a hidraulikus
rendszereket működő jármű mellett. Egy előzetesen nyomástalanított rendszer első kinyitása során mindig
óvatosan kell eljárni.
A hidraulikus csövek lekötésekor vagy légtelenítés esetén legyen óvatos, mert a hidraulikus olaj nagynyomású
és nagyon forró lehet. Mindig óvatosan járjon el. A hidraulikus rendszeren végzett összes műveletet a gép
gyártója által jóváhagyott karbantartási utasításoknak megfelelően kell elvégezni. A Raven Industries javasolja
a megfelelő egyéni védőfelszerelés viseletét valahányszor a hidraulikus rendszeren dolgozik. AutoBoom
hidraulikus rendszerek beszerelése vagy diagnosztikák, karbantartás vagy rutinszerű ellenőrzés során mindig
győződjön meg róla, hogy a gép hidraulikus rendszerébe nem került idegen anyag vagy szennyezőanyagok. A
gép hidraulikus szűrőrendszerén áthatoló tárgyak vagy anyagok negatív hatással vannak a gép
teljesítményére és károsíthatják az AutoBoom hidraulikus szelepeket.

Elektromos biztonság
Ne cserélje fel az elektromos vezetékeket. Ez a berendezés komoly károsodását okozhatja. Mindig győződjön
meg róla, hogy az elektromos vezetékek mindig a megfelelő polaritásnak megfelelően legyenek bekötve.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a tápkábeleket mindig csak utoljára köti be.
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CHAPTER

2

Bevezetés

Chapter2

Gratulálunk, hogy a Raven ISO AutoBoom™ rendszert választotta. Az AutoBoom a VT kijelzővel együtt
alkalmazva automatikusan beállítja a szórókeretek magasságát. A szórókeret hidraulikáját alkalmazva az
AutoBoom párhuzamos hidraulikus rendszere mindig nyitva tartja a hidraulikus szelepeket és óvatosan
egyensúlyban tartja a hidraulikus hengereket és lehetővé teszi a szórókeretek számára az erőfeszítés nélküli
felemelkedést vagy leereszkedést.
A VT kijelző segítségével kétféle AutoBoom rendszert lehet ellenőrizni:

PowerGlide Plus
PowerGlide Plus AutoBoom mérőkerekeket használ az optimális szórókeret magasság megőrzése érdekében,
míg a legkorszerűbb hidraulika az emelő hengerekben állandó értéken tartja a hidraulikus nyomást. A
PowerGlide Plus rendszerek általában kikelés előtti (preemergens) alkalmazás esetén kerülnek használatra.

UltraGlide
Az UltraGlide AutoBoom a mérőkerekeket a legkorszerűbb ultrahangos érzékelőkkel cseréli fel, melyek a
szórókeret magasságát mérik a földtől. Mivel a gép egyik része sem érintkezik a földdel vagy a terméssel, az
UltraGlide rendszer ideális választás kikelés utáni (posztemergens) és kikelés előtti (preemergens)
alkalmazásokhoz is.

Note:

A talaj állapota és a gép hidraulikus rendszere is meghatározza a bekapcsolt AutoBoom
rendszerrel elérhető aktuális sebességet. Általában minél durvább és változatosabb a
terep, annál kisebb sebességgel lehet az AutoBoom rendszert alkalmazni.

P/N 016-0171-362HU Rev. D
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Fejezet 2

Összeszerelés
Lásd a gép specifikus telepítési kézikönyvét az AutoBoom hidraulikus szelepegység és a csövek
beszerelésére vonatkozó utasításokért.

FIGYELMEZTETÉS
Az AutoBoom rendszerrel szerelt gép
használata előtt figyelmesen olvassa el a gép
specifikus összeszerelési kézikönyvében lévő
összes biztonsági követelményt és
figyelmeztetéseket. A biztonsági utasítások be
nem tartása a berendezés károsodását,
sérüléseket vagy halált okozhat.
Az AutoBoom rendszer VT kijelzővel történő használata előtt be kell programozni és be kell állítani az
AutoBoom csomópontot. Lásd a Kalibrálási és Kezelési kézikönyvet.

Frissítések
A Raven kézikönyvek frissítései és a Raven vezérlőpultokhoz tartozó szoftverek frissítései rendelkezésre
állnak az Applied Technology Division alábbi weboldalán:

http://www.ravenprecision.com/Support/index2.jsp
Iratkozzon fel az email értesítésekre, így tájékoztatni fogjuk a Raven weboldalán a Raven termékekhez
rendelkezésre álló frissítésekről.

Az AutoBoom áttekintéseA készlet tartalma
Ez a bekezdés tartalmazza a készletben lévő elemek listáját, melyet az ISO AutoBoom készletek átvételekor
kap kézhez. Mielőtt elkezdi a készlet összeszerelését, hasonlítsa össze az ISO AutoBoom készletében lévő
alkatrészeket ezzel a listával. Ha bármilyen kérdése van a készlettel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a
Raven forgalmazójával.
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Bevezetés

PowerGlide Plus
Az alábbi alkatrészek szükségesek a Raven ISO AutoBoom rendszer teljes összeszereléséhez.

Pulltype Sprayer with John Deere Rate Control PowerGlide Plus
Kit
(P/N 117-0137-036)
Cikkszám

ISO CAN AutoBoom kézikönyv

016-0130-065

ISO AutoBoom csomópont

063-0130-016

ISO AutoBoom szelep kábel

115-0230-020

JD ECU csatlakozókábel

115-0230-023

Terminátor adapterkábel

115-0230-024

2

Alkatrész

Pulltype Sprayer with Standard Rate Control PowerGlide Plus
Kit
(P/N 117-0137-037)
Alkatrész

Cikkszám

ISO CAN AutoBoom kézikönyv

016-0130-065

ISO AutoBoom csomópont

063-0130-016

ISO Terminátor

063-0172-964

ISO AutoBoom szelep kábel

115-0230-020

Tápkábel/CAN kábel

115-0230-021

Hosszabbító kábel

115-0230-022

Terminátor adapterkábel

115-0230-024

John Deere 4920/4X30 with Green Star 2 PowerGlide Plus Kit
(P/N 117-0137-038)
Alkatrész

Cikkszám

ISO CAN AutoBoom kézikönyv

016-0130-065

ISO AutoBoom csomópont

063-0130-016

Terminátor adapterkábel

115-0230-024

Tápkábel/CAN kábel

115-0230-025

ISO AutoBoom szelep kábel

115-0230-026

AGCO Rogator PowerGlide Plus Kit (P/N 117-0137-039)
Alkatrész

Cikkszám

ISO CAN AutoBoom kézikönyv

016-0130-065

ISO CAN AutoBoom csomópont

063-0130-016

ISO AutoBoom szelep kábel

115-2001-041

P/N 016-0171-362HU Rev. D
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Fejezet 2

John Deere 4710 (2004), 4720 és 4830(2007) with Green Star 2
PowerGlide Plus Kit
(P/N 117-0137-050)
Alkatrész

6

Cikkszám

ISO CAN AutoBoom kézikönyv

016-0130-065

ISO AutoBoom csomópont

063-0130-016

Terminátor adapterkábel

115-0230-024

Tápkábelek/CAN kábelek

115-0230-025

ISO AutoBoom szelep kábel

115-0230-044

Az ISOBUS termékellenőrzési rendszer összeszerelési és kezelési kézikönyv

Bevezetés

UltraGlide
TABLE 1. Pulltype

Sprayer with John Deere Rate Control UltraGlide Kit
(P/N 117-0137-040)
Cikkszám
016-0130-065

ISO AutoBoom csomópont

063-0130-016

Ultrahangos érzékelő kábel 60’

115-0171-527

Szelepcsatlakozó kábel

115-0230-020

JD ECU csatlakozókábel

115-0230-023

Terminátor adapterkábel

115-0230-024

2

Alkatrész
ISO CAN AutoBoom kézikönyv

TABLE 2. Pulltype

Sprayer with Standard Rate Control UltraGlide
Kit
(P/N 117-0137-041)
Alkatrész

Cikkszám

ISO CAN AutoBoom kézikönyv

016-0130-065

ISO AutoBoom csomópont

063-0130-016

ISO Terminátor

063-0172-964

Ultrahangos érzékelő kábel 60’

115-0171-527

Szelepcsatlakozó kábel

115-0230-020

Tápkábel/CAN kábel

115-0230-021

Hosszabbító kábel

115-0230-022

Terminátor adapterkábel

115-0230-024

TABLE 3. John

Deere 4920/4X30 with Green Star 2 or Newer UltraGlide Kit
(P/N 117-0137-042)
Alkatrész

Cikkszám

ISO CAN AutoBoom kézikönyv

016-0130-065

ISO AutoBoom csomópont

063-0130-016

Ultrahangos érzékelő kábel 60’

115-0171-527

Terminátor adapterkábel

115-0230-024

Tápkábel/CAN kábel

115-0230-025

JD SP szelepcsatlakozó kábel

115-0230-026

AGCO Rogator UltraGlide Kit (P/N 117-0137-043)
Alkatrész

Cikkszám

ISO CAN AutoBoom kézikönyv

016-0130-065

ISO CAN AutoBoom csomópont

063-0130-016

P/N 016-0171-362HU Rev. D
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AGCO Rogator UltraGlide Kit (P/N 117-0137-043)
Alkatrész

Cikkszám

ISO AutoBoom szelep kábel

115-2001-041

Ultrahangos érzékelő kábel 60’

115-0171-527

John Deere 4710 (2004), 4720 és 4830(2007) with Green Star 2
UltraGlide Kit
(P/N 117-0137-051)
Alkatrész

8

Cikkszám

ISO CAN AutoBoom kézikönyv

016-0130-065

ISO AutoBoom csomópont

063-0130-016

Terminátor adapterkábel

115-0230-024

Tápkábelek/CAN kábelek

115-0230-025

ISO AutoBoom szelep kábel

115-0230-044

Ultrahangos érzékelő kábel 40’

115-0171-602
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CHAPTER

3

Összeszerelés

Chapter3

Az áramlásmér? beszerelése
1.

Szerelje az áramlásmérőt a szórókeret szelepek területére az Ábra 1. Ábrán látható módon. Az
áramlásmérőn áthaladó teljes áramlásnak a szórószelepekhez kell jutnia (pl. nincs visszatérő kör vagy
szivattyú az áramlásmérő után).

2.

Szerelje fel az áramlásmérőt a talajjal vízszintes helyzetben.

3.

Jobb eredmények elérése érdekében hagyjon legalább 20 cm-es egyenes csövet az áramlásmérő
bemeneténél. Az áramlásmérő kimeneténél a cső hajlítási sugara fokozatos legyen.

4.

Az áramlás irányának meg kell felelnie az áramlásmérőn lévő nyíl jelzésének.
FIGURE 1.

Áramlásvezérlő rendszer

A 6 szakaszhoz
a 10-en keresztül

A vezérl?szelep beszerelése
1.

Szerelje fel a motorizált vezérlőszelepet a fő csőrendszerre az áramlásmérő és a szórókeret közé úgy, hogy
a motorház függőleges helyzetben legyen.

Note:

3 GPM [11 lit/perc]-nél kisebb áramlás esetén a motorizált vezérlőszelepet egy by-pass körre kell
szerelni.

P/N 016-0171-362HU Rev. D
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Fejezet 3
FIGURE 2.

By-pass vezetékek diagram

A 6 szakaszhoz
a 10-en keresztül

2.

Csatlakoztassa az áramlásvezérlő kábelcsatlakozókat a szórókeret szelepeihez, az áramlásmérőhöz és
a motorizált vezérlőszelephez.

Note:

Csatlakoztassa az alábbiakat:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fekete kábel a #1 szórókeret szelephez
Barna kábel a #2 szórókeret szelephez
Kék kábel a #3 szórókeret szelephez
Fehér csíkos fekete kábel a #4 szórókeret szelephez
Fehér csíkos barna kábel a #5 szórókeret szelephez
Fehér csíkos kék kábel a #6 szórókeret szelephez
Fekete csíkos fehér kábel a #7 szórókeret szelephez
Barna csíkos fehér kábel a #8 szórókeret szelephez
Kék csíkos fehér kábel a #9 szórókeret szelephez
Rózsaszín kábel a #10 szórókeret szelephez

A csomópont beszerelése
MEGJEGYZÉS
Az ISObus rendszer megfelelő beszerelése
érdekében olvassa el az összes biztonsági
utasítást és kövesse az összes beszerelési
műveletet.

A Raven ISObus csomópont egy specifikus berendezésre van szerelve, mellyel a termékellenőrző funkció
alkalmazásra kerül.

10

Az ISOBUS termékellenőrzési rendszer összeszerelési és kezelési kézikönyv

Összeszerelés
Amikor kiválasztja a helyet a csomópont felszereléséhez, vegye figyelembe az alábbi pontokat:

• A csomópont felszerelési területnek nem szabad botlásveszélyt okoznia és lehetővé kell tennie a
kábelvezetést, hogy elkerülje a kábelek vagy a csomópont csatlakozások csavarodását vagy sérülését.

• A csomópontot ne tegye ki közvetlen nedvességnek vagy vegyi anyagoknak a normális használat során, és
úgy kell felszerelni, hogy a csomópont csatlakozásai lefelé nézzenek.

• A dobozon vagy a védett burkolaton kívüli kábelcsatlakozásokhoz használjon dielektromos szilikon zsírt
(P/N 222-0000-006) a csatlakozások male végződésére. A zsír alkalmazása segít a pinek és a vezetékek
korróziójának a megelőzésében.

• Szerelje a csomópontot egy sima felületre egy olyan helyre, ahol nem fog rázkodni a berendezés normális
működése közben.

Legjobb beszerelési eljárások
Az alábbi információk egy CANbus rendszer kábelezésének megfelelő működését mutatják be. E fejezet egy
későbbi pontjában bemutatott diagramok megfelelő hivatkozások az OEM és az aftermarket telepítésekhez is.
A főbb pontokat az alábbiakban foglaljuk össze.
1.

Mindig dielektromos zsírral szigetelt kábeleket használjon. Kerülje a szigeteletlen krimpelt csatlakozók
(pl. butt csatlakozók) használatát.

2.

Szigetelje el a konzol és a node logic power tápforrásokat és a földeléseket külön vezetékekkel a jármű
akkumulátorához vagy más tiszta tápforráshoz.

3.

A konzol és az összes csomópont ugyanazon forráshoz való csatlakozásához használjon megfelelő
áramvezető síneket a kábelekhez és a földeléshez.

4.

Használjon reléket a ki- és bekapcsoláshoz, hogy elkerülje az akkumulátor lemerülését. A Raven javasolja,
hogy a CAN csomópontokat egy tiszta vezérelt energiaforráshoz csatlakoztassa.

Ezen javaslatok betartása egy stabilabb rendszert eredményez és jelentősen lecsökkenti a CAN komunikációs
problémákat.

Az ISOBUS termékellen?rzési kábelek
beszerelése
1.

Csatlakoztassa az ISO csomópont kábel széles, szögletes csatlakozóit az ISO termék csomóponthoz.

2.

Csatlakoztassa a kerek, műanyag csatlakozót a berendezésen lévő termékáramlást vezérlő kábelekhez.

3.

Csatlakoztassa a Powell terminátort (P/N 063-0172-964) az ISObus adapter kábelhez (P/N 115-0230-024).

4.

Csatlakoztassa a terminátort és az adapter kábelt az ISO csomópont kábelen lévő 4-pines, male Deutsch
csatlakozásohoz.

5.

Forgassa el a 2. és a 4. pint, female Deutsch csatlakozók, a berendezés hitch felé, és csatlakoztassa az
ISObus/csatlakozó tápkábelt (P/N 115-0230-021).

6.

Csatlakoztassa a kerek, fém csatlakozót a traktoron lévő ISObus kábelköteghez.

A lábkapcsoló beszerelése
1.

Csatlakoztassa az ISO csomópont lábkapcsolót a jármű fülkéjébe vagy vezetőterébe, ahol a gépkezelő
könnyen elérheti.

P/N 016-0171-362HU Rev. D
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Fejezet 3
2.

Csatlakoztassa a 8’ hosszabbító kábelt (P/N 115-0171-865) a lábkapcsolóhoz és vezesse el a jármű
vonóhorogjához.

3.

Csatlakoztassa a 10’ hosszabbító kábelt (P/N 115-0171-810) a 8’ hosszabbító kábelhez és vezesse
a 2. pinhez, male csatlakozó az ISObus csomópont kábelen.

12

Az ISOBUS termékellenőrzési rendszer összeszerelési és kezelési kézikönyv

CHAPTER

4

Az ISOBUS
termékellenõrzési
csomópont kalibrálás
Chapter4

Mielőtt a Raven ISOBUS termékellenőrző csomópont használható lenne az alkalmazott termék ellenőrzésére,
a csomópontot megfelelően kalibrálni kell az alkalmazás típusának és a specifikus berendezésnek
megfelelően. Az alábbi kalibrálási értékek szükségesek a termékalkalmazás pontos ellenőrzéséhez:

•
•
•
•
•
•

Note:

A berendezés teljes szélessége
A szakaszok száma és a szakasz szélességek
Vezérlés típusa
Méter kal. vagy szórógép állandó és a termék sűrűsége
Szelep típusa és kal.
Sebesség Kal.

Olvassa el a VT kijelző kezelési kézikönyvét a Raven ISOBUS termékellenőrző csomópont
használata előtt szükséges beállításokra vagy kalibrálásokra vonatkozó információkért.

A beállítások ablakokhoz való hozzáférés:
1.

A VT kijelző bekapcsolása Lehetővé teszi a kijelző számára a bekapcsolást és az ISOBUS rendszer
inicializációját.

Note:

2.

Ha megfelelően van csatlakoztatva és bekapcsolva, a Raven ISObus termékellenőrző csomópont
automatikusan észlelésre kerül a VT kijelző által. Ha a termékellenőrző csomópont nem kerül
észlelésre a kijelző terminálja által, javítsa meg a csomópontot és indítsa újra a rendszert. Ha a
csomópontot még mindig nem találja, olvassa el a Chapter 6, Hibaelhárítás részt és használja a
diagnosztikai LED-t a csomóponton a hiba diagnosztikájához.

Ha a termékellenőrző csomópont észlelésre került, a termékellenőrző ikon megjelenik a VT kijelző
menüjében.

A termékalkalmazási főablakokhoz való hozzáféréshez válassza ki az ikont.

P/N 016-0171-362HU Rev. D

13

Fejezet 4
3.

A kalibrálási ablak megjelenítéséhez válassza ki a kijelző jobb oldalán az eszközök ikont

Eszközök ikon

Note:

A termékellenőrzési főablakban megjelenített információk leírását lásd a Termékellenőrzési
főablak section on page 35 bekezdésben.

Kalibrálási ablak
A különböző beállítások és kalibrálási értékek három kategóriában kerülnek megjelenítésre, melyeket az ablak
tetején lévő ikonok kiválasztásával lehet megtekinteni.
Berendezés

Termékell Vészjelzés
enőrzés
beállítása Információk

Kalibrálási
kategóriák

• Berendezés kalibrálása - Hozzáfér a jármű vagy a gép beállításaihoz a teljes szélesség, a szakaszok
száma és a szakaszok szélessége mezők beállításához.

• Termékellenőrzési beállítások - Hozzáfér a termékellenőrző beállításokhoz az olyan beállítások, mint pl.
méter kal. vagy szelep kal. módosításához vagy a +/- sebesség vagy a termékellenőrző főablak
módosításához.

• Vészjelzések beállítása - Hozzáfér a vészjelzések beállítása ablakhoz azon feltételek módosításához,
melyeket a gépkezelőnek a termékellenőrző alkalmazások során figyelembe kell vennie.

• Információk - Válassza ki az információk ikont az ISOBUS termékellenőrző csomópont hardver- és
szoftververzió számainak a megjelenítéséhez.

Berendezés kalibrálási ablak
Amikor a berendezés kategória ki van választva, az alábbi beállításokat tekintheti meg vagy módosíthatja:
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Az ISOBUS termékellenõrzési csomópont kalibrálás

•
•
•
•
•

Applikátor típus
Teljes szélesség
Szakaszok száma
Szakasz szélességek
Switch Mapping (opcionális)

Szakasz szám

Szakasz szélesség

Applikátor típus

• Permetező - folyékony alkalmazási rendszerekhez válassza ki a permetező opciót.
• Szórógép - Spinner - Egy spinner használatával történő szemes applikátorokhoz válassza ki
a spinner opciót.

• Szórógép - Levegő - A levegővel működő alkalmazási rendszerekhez válassza ki a levegő
opciót.

• NH3 Applicator - Egy vízmentes eszköztárhoz válassza ki az NH3 applikátort.

Note:

A Raven AccuFlow HP rendszerrel való munka során a nyomásfokozó szivattyúhoz szükség van
egy további beállításra. Lásd a HP nyomásvezérlés beállítás section on page 24 bekezdést és az
AccuFlow és az AccuFlow HP összeszerelési és kezelési kézikönyvet a nyomásfokozó szivattyú
beállítására vonatkozó részletekért.

Teljes szélesség kijelző
A teljes szélesség kijelző megjeleníti az aktuálisan beprogramozott szakaszok szélességeit. A szakasz
szélességek megjelenítéséhez és egy berendezés teljes szélességének a módosításához válassza ki
a “Szakasz beállítása” gombot.

Szakasz beállítása
A beprogramozott szakaszok számának és szélességének az ismételt konfigurálásához válassza ki
a “Szakasz beállítása” gombot.

P/N 016-0171-362HU Rev. D
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4

Válassza ki a legördülő “Applicator Type” menüt az ISOBUS termékellenőrző rendszerrel alkalmazott
applikátor típusának a módosításához. Válasszon a következő konfigurálások közül:

Fejezet 4

Szakaszok száma
A szakasz beállítása ablakban megjelent első ablak a szakaszok aktuális számát mutatja. Válassza ki
a mezőben megjelenített értéket és adja meg a berendezésen konfigurált szakaszok számát vagy válassza ki
a “Next >>” gombot a folytatáshoz.

Note:

Lépjen kapcsolatba egy Raven forgalmazóval, ha specifikus alkalmazásokhoz és szórófej
konfigurációkhoz megfelelő kábelekre van szüksége.

Szakasz szélességek
A szakasz beállítása ablakban megjelenő következő ablak az egyes szakaszok aktuális szélességét jeleníti
meg. Válassza ki a szakasz szélesség értéket.

Note:

A szakasz méréseket a VT kijelzőben kell beprogramozni a VT kijelzőn az opciókban
vagy a beállításokban kiválasztott ugyanannak a mértékegységnek a használatával
(pl. hüvelyk, centiméter). A mértékegység konfigurálásához olvassa el a megfelelő
VT kijelző kezelési kézikönyvét.
A szakasz szélesség értékek részletes kiszámításához lásd a Szakasz szélességek section on
page 59 bekezdést.

Amikor befejezte a szakasz szélesség programozását, válassza ki az “OK” gombot a Berendezés beállításai
ablakba való visszalépéshez.

Note:
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Ha a rendszer tartalmaz egy opcionális Raven ISO kapcsolódobozt, akkor a folytatáshoz nyomja
meg a Next >> gombot.
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Switch Mapping

Note:

A Switch mapping csak akkor áll rendelkezésre, ha egy opcionális Raven ISO kapcsolódoboz
kerül érzékelésre az ISOBUS rendszeren.

A szakasz beállítása ablakban megjelenő következő ablak lehetővé teszi egy egyénre szabott szakasz
számára a switch mapping beállítást. Ez lehetővé teszi a gépkezelő számára a számos szakasz gyors
vezérlését egyetlen egy kapcsoló segítségével. Ez a funkció lehetővé teszi a gépkezelő számára egy olyan
berendezés vezérlését, mely több szakasszal rendelkezik, mint ahány kapcsoló van a kapcsolódobozban. Ha
egy szakaszhoz egy kapcsolót kíván hozzárendelni, válassza ki a kapcsoló számát a menüben. Ismételje meg
ugyanezt a műveletet valamennyi fennmaradó szakasz esetében.

Termékellen?rzés kalibrálási ablak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

Amikor a berendezés kategória ki van választva, az alábbi beállításokat tekintheti meg vagy módosíthatja:
Vezérlés típusa
Méter kal. vagy szórógép állandó
Szelep Kal.
Szelep késése
Tartály kapacitás
Nyomás kal. (folyékony)
Spinner/Ventilátor vezérlés beállítása vagy HP (AccuFlow HP) nyomás vezérlés beállítása
Önteszt sebesség
Szivattyú RPM kal.
Jellemzők beállítása

P/N 016-0171-362HU Rev. D
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Fejezet 4

• Sávos szórókeret beállítások

A Jellemzők beállítása ablakban az alábbi termékellenőrzési funkciók és beállítások állíthatók be:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Note:

Rate Bump (+/-)
Kijelző kiigazítás
Zero sebesség kikapcsolás
Nyomás megjelenítés
Berendezés kapcsoló (csak NH3 applikátor)
PWM smart vezérlés
Dual Loop vezérlés
Standby nyomás
Magas oldalsó meghajtó (High Side Drive)
Sebesség 1/Sebesség 2

A főablakban lévő funkciók bekapcsolásával és használatával kapcsolatos információkat a
Jellemzők beállítása section on page 29 bekezdésben találja.

Vezérlés típusa
Válassza ki a legördülő “Vezérlés típusa” menüt az ISOBUS csomópont által ellenőrzőtt terméktípus
módosításához. Válasszon az alábbi termékellenőrzési típusok közül:

• Folyékony
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• Szemes 1 (egysávos ágy, egy enkóder, spinnerrel vagy nélkül)
• Szemes 2 (kétsávos ágy, egy enkóder, spinnerrel vagy nélkül)
• Szemes 3 (kétsávos ágy, dupla enkóder, spinnerrel vagy nélkül)

Note:

Amikor az applikátor típusa “Sprayer” (permetező) vagy “NH3 Applicator” a vezérlés típusa opció
Folyékony.

Méter kal. vagy szórógép állandó
Az áramlásmérő kalibrálás vagy méter kal. értéket az áramlásmérőn lévő címkén találja.

Note:

Javasoljuk az adatok lemásolását a címkéről a jövőbeni hivatkozásokhoz, mivel a címke idővel
kifakulhat vagy elveszhet.

Ha szemes alkalmazási módban dolgozik, a szórógép állandó felváltja a méter kal. értéket. A rendszer
pontossága érdekében kalibrálja újra a szórógép állandót mindig, amikor a gép gate magassága beállításra
kerül. Lásd a Szórógép állandó section on page 64 bekezdést a szórógép állandó kiszámításával kapcsolatos
információkért.

Note:

A vízmentes ammónia (NH3) applikátor Raven ISOBUS termékellenőrző csomóponttal történő
ellenőrzésekor győződjön meg róla, hogy az (NH3) méter kal. értéket fontban [kilogramm] adja
meg. Amikor egy vízmentes ammónia termék alkalmazását ellenőrzi,
a VT kijelző a területen alkalmazott nitrogén aktuális súlyát és nem a vízmentes ammónia súlyát
számolja ki.

Használja a szelep késése opciót, hogy az ellenőrző szelep bekapcsolásához késleltetést rendeljen
másodpercekben (a szakaszok bekapcsolása) és amikor a termékellenőrző csomópontok elkezdik ellenőrizni
az áramlási sebességet. Ez a funkció hasznos, amikor elkezdődik a termék alkalmazása a hagyományosnál
alacsonyabb sebességen, pl. forduló területeken.

Note:

Nullát írjon be, amikor zárószelepet használ, pl. gyors zárószelepet vagy PWM zárószelepet.

For Example:
A vezérlőszelep helyzetben marad amikor a főkapcsoló kikapcsol a sáv végén és a járműnek meg kell
fordulnia.
Egy szelep késési beállítás nélkül amikor a jármű elhagyja a földterületet és a főkapcsoló bekapcsol,
a csomópont és a vezérlőszelep azonnal beállítja a termékalkalmazás sebességét. Ha a jármű sebessége
lassabb a hagyományos alkalmazási sebességnél, a vezérlőszelep bezádik, hogy egy lassúbb sebességet
állítson be, amíg a gép el nem éri a hagyományos alkalmazási sebességet.
Egy 2 másodperces szelep késési beállítással amikor a főkapcsoló bekapcsol, a csomópont és
a vezérlőszelep 2 másodpercet vár a járműsebesség beállítása előtt. Ez lehetővé teszi a gép számára
a hagyományos alkalmazási sebesség elérését és az alkalmazási mód megtartását, miután a gép megfordult.
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Szelep késése

Fejezet 4

Tartály vagy rekesz kapacitása
A termékellenőrző főablakban a tartály vagy rekesz kapacitása a kapacitás alapján a fennmaradó termék
tételét jeleníti meg. A tartály vagy rekesz kapacitása a tartályban vagy a rekeszben lévő aktuális termék
mennyisége és nem a tartály vagy a rekesz kapacitása. Állítsa be ezt az értéket egy teli tartályban vagy
rekeszben lévő termék normális mennyiségére.

Önteszt sebesség
Adjon meg a hagyományos alkalmazási sebességnek kb. megfelelő értéket, hogy lehetővé tegye a rendszer
számára a termékalkalmazás funkció ellenőrzését, amíg a jármű állva marad. Ez a tesztérték segítséget nyújt
a termékellenőrző rendszer ellenőrzése vagy hibaelhárításai során is.
Az aktuálisan beállított önteszt sebesség ezen a területen kerül megjelenítésre. Válassza ki ezt az értéket egy
teszt sebesség beviteléhez.
Ha a teszt sebesség kitörlődik amikor a terepi számítógép impulzust fogad az aktuális sebességérzékelőtől.
Annak érdekében, hogy a teszt sebesség ne kapcsoljon ki, kösse le a sebességérzékelőt a rendszerről.

Szivattyú RPM kal.
A szivattyú RPM kal. a gépen lévő szivattyú kalibrálásához használatos. Adja meg a ventilátor vagy szivattyú
impulzusok/fordulat számát. Ezek az értékek csak ellenőrző célokat szolgálnak. Ezek az értékek nem
vezérelnek semmit, az ellenőrzőtt szivattyú RPM értékét sem. Amikor egy nullától eltérő értéket ír be
a szivattyú RPM kal. mezőbe, a főablakban megjelenik a szivattyú RPM.

Szelep kal.
Válassza ki a “Szelep kal.” gombot a termékellenőrzési kalibrálási ablakban a szelep kalibrálási ablak
megjelenítéséhez a termékellenőrző szelephez vagy a hidraulikus vezérlőszelephez, melyek egy szalag vagy
egy csigarendszer sebességét ellenőrzik.

Note:
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Az ablakban aktuálisan megjelenített beállítások elfogadásához vagy miután a beállítások
megfelelően be lettek állítva, nyomja meg az ablak jobb alsó sarkában lévő “OK” gombot, hogy
visszatérjen a Termék kalibrálási ablakba.
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Szelep típus
Válassza ki a termékalkalmazás ellenőrzéséhez használt vezérlőszelep típusát. Válasszon a hagyományos,
a gyors, a gyors elzáró a PWM vagy a PWM elzáró szelep közül.

Note:

Ha egy impulzus-szélesség modulációs (PWM) szelep lett kiválasztva, a Szelep kalibrálási
ablakban megjelennek további beállítások is. Ezen beállításokkal kapcsolatos információkért lásd
a Impulzus-szélesség modulációs szelep beállítás section on page 26 bekezdést.

Szelep Kal.

Note:

Ha a dual-loop kéthurkú vezérlés be van kapcsolva, a szelep kal. értéket az áramlási kal. érték
helyettesíti.

A szelep kal. érték beállítja a vezérlőszelep reakciós tulajdonságait és ez szükséges a termék ellenőrzéséhez.
A javasolt érték automatikusan bekerül, amikor a szelep típusa kiválasztásra kerül. A szelep kal. beállítására
vonatkozó további információkért olvassa el a SzelepKal. section on page 62 bekezdést.

Szelep kal. 2

Note:

Ha a dual-loop kéthurkú vezérlés be van kapcsolva, a szelep kal. 2 a Sgain értékkel kerül
kicserélésre.

Amikor a gyors elzárószelep van kiválasztva, a kal. 2 érték alacsonyabb alkalmazási mennyiségek esetén
lehetővé teszi egy nagyon felbontású arány vezérlését. Adjon meg egy nullától eltérő értéket az időnek
millimásodpercekben. A szelep ennyi ideig lesz teljesen nyitva mielőtt átváltana a magas felbontású
vezérlésre. Például, egy 200-as érték esetén a szelep 200 millimásodpercig dolgozik a teljes 12 V-on, hogy
kinyissa a gyors szelepet a zárt helyzetből, mielőtt átváltana a termékellenőrző vezérlésre. A nulla érték
kikapcsolja ezt az értéket.

Szelep Kal. lenullázó gomb
Válassza ki a “Szelep kal. lenullázó” gombot a kiválasztott szelep típusához javasolt érték visszaállításához.

Szelepkésleltetés
Ez a funkció lehetővé teszi a gépkezelő számára egy időmennyiség megadását (másodpercekben) a vezérlőszelep
kinyitásához a szórókeretek kikapcsolása után automatikus mennyiségellenőrző módban. Egy 1-9-es érték azt
jelzi, hogy egy 1-9-es késleltetés áll fenn. A 0 azt jelenti, hogy nincs késleltetés. Ez a beállítás az alacsony
sebességű alkalmazásokhoz a szelep késéssel együtt használható nyomás létrehozására, amikor a főkapcsoló
be van kapcsolva. Jobb eredmény érdekében a fordulathoz állandó sebességen közelítsen, amikor kikapcsolja
a szórókeret szakaszokat.

Note:

A szelepkésleltetési érték csak hagyományos, gyors vagy gyors elzáró szelep esetén férhető
hozzá, és amikor a termékellenőrző csomópont verziója 2.2.05 vagy ennél újabb.

Áramlási sebesség kijelző
Az áramlási sebesség kijelzése a Szelep kalibrálási ablakban hivatkozásként az aktuális termékáramlási
sebességet jeleníti meg.
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A szelep kal. 2 érték pontosan beállítja a vezérlőszelep reakciós idejét és segít az alkalmazási mennyiség
változásainak az ellenőrzésében, amikor a konzol PWM módba van állítva.

Fejezet 4

Sávos szórókeret beállítások
A sávos szórókeret beállítás két vagy több szórókerettel rendelkezik - az egyik közvetlenül a másikkal
szemben van - és különböző alkalmazási mennyiségekkel rendelkező szórófej készletekkel rendelkezhetnek.

Szórókeret 1
Szórókeret 2

Note:

A sávos szórókeret beállítás alkalmazásához speciális vezetékekre, kábelekre és egy relé
dobozra van szükség. Általában a permetezőgépek nincsenek erre gyárilag beállítva.

A sávos szórókeretek beállításával kapcsolatos további információkért olvassa el a Sávos szórókeret
beállítások section on page 60 bekezdést.

Spinner/Ventilátor vezérlés beállítása
Note:

A spinner sebesség ellenőrzéséhez vagy a terepen való munka során a spinner ellenőrzéséhez
egy méter kal. érték szükséges. Tartsa be az alábbi műveletsort egy méter kal. érték beállításához
a Spinner/ventilátor vezérlés beállítása ablakban a spinner vezérlési vagy ellenőrzési
műveletekhez.

Egy szemes ellenőrző rendszerben egy ventilátor vagy spinner RPM értékét az ISOBUS termékellenőrző
rendszer ellenőrzi vagy vezérli. A Spinner/Ventilátor vezérlés beállítása ablakhoz a Raven ISOBUS főablakból
lehet hozzáférni:
1.

Válassza ki az Eszközök menü ikont a gyors hozzáférési funkciógombok közül.

2.

Az ablak tetején válassza ki a termékellenőrzés kalibrálása ikont.
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3.

Válassza ki a “Spinner/Ventilátor vezérlés beállítása” gombot. Megjelenik a “Spinner/Ventilátor vezérlés
beállítása” ablak.

Szelep típus
Válassza ki a termékalkalmazás ellenőrzéséhez használt vezérlőszelep típusát. Válasszon a hagyományos,
a gyors, a gyors elzáró a PWM vagy a PWM elzáró szelep közül.

Note:

Ha egy impulzus-szélesség modulációs (PWM) szelep lett kiválasztva, a Szelep kalibrálási
ablakban megjelennek további beállítások is. Ezen beállításokkal kapcsolatos információkért lásd
a Impulzus-szélesség modulációs szelep beállítás section on page 26 bekezdést.

A szelep kal. érték beállítja a vezérlőszelep reakciós tulajdonságait és ez szükséges a termék ellenőrzéséhez.
A javasolt érték automatikusan bekerül, amikor a szelep típusa kiválasztásra kerül. A szelep kal. beállítására
vonatkozó további információkért olvassa el a SzelepKal. section on page 62 bekezdést.

Méter Kal.
A Spinner/Ventilátor vezérlés beállítása ablakban megjelenő méter kal. érték kalibrálja a ventilátor vagy a spinner
érzékelőt. Adja meg az érzékelő által leolvasott ventilátor vagy spinner impulzusok/10 fordulat számát.
Számolja ki a ventilátor vagy spinner méter kal. értéket a csavarfejek számolásával, melyek az érzékelő
közelében érzékelik a ventilátor vagy spinner fordulatát és szorozza meg tízzel.

Szelep Kal. lenullázó gomb
Válassza ki a “Szelep kal. lenullázó” gombot a kiválasztott szelep típusához javasolt érték visszaállításához.

Aktuális RPM kijelző
A Spinner/Ventilátor vezérlés beállítása ablakban megjelent aktuális RPM hivatkozásként a ventilátor vagy
a spinner aktuális RPM értékét adja meg.
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Szelep Kal.

Fejezet 4

HP nyomásvezérlés beállítás
Amikor a Raven AccuFlow HP rendszer vízmentes ammónia alkalmazásokat kezel, az ISOBUS
termékellenőrző rendszer ellenőrizni tudja a nyomásfokozó szivattyú nyomását nagyobb sebesség vagy
hidegvizes alkalmazások esetén.

VESZÉLY
A vízmentes ammónia súlyos égéseket,
vakságot vagy halált okozhat. Figyelmesen
olvassa el és tartson be az AccuFlow és az
AccuFlow HP összeszerelési és kezelési
kézikönyvben lévő minden biztonsági utasítást
és figyelmeztetést. Ne engedje senkinek sem
az AccuFlow rendszer használatát megfelelő
betanulás és képzés nélkül.
Az HP nyomás vezérlés beállítása ablakhoz a Raven ISOBUS főablakból lehet hozzáférni:
1.

Válassza ki az eszközök menü ikont az ablak jobb oldaláról.

2.

Az ablak tetején válassza ki a termékellenőrzés kalibrálása ikont.

3.

Válassza ki az “HP nyomás vezérlés beállítása” gombot. Megjelenik az “HP nyomás vezérlés beállítása” ablak.

Szelep típus
Az HP nyomás vezérlés beállítása ablakban a szelep típusa opció le van zárva PWM záróra, amikor egy
NH3 applikátor van vezérelve.

Note:

A PWM min. és max. értékeinek beállítására, a PWM lenullázására és a PWM frekvencia
értékekre vonatkozó további részletekért olvassa el a Impulzus-szélesség modulációs szelep
beállítás section on page 26 bekezdést.

Szelep Kal.
A szelep kal. érték beállítja a vezérlőszelep reakciós tulajdonságait és ez szükséges a termék ellenőrzéséhez.
A javasolt érték automatikusan bekerül, amikor a szelep típusa kiválasztásra kerül. A szelep kal. beállítására
vonatkozó további információkért olvassa el a SzelepKal. section on page 62 bekezdést.

Note:
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Olvassa el az AccuFlow és az AccuFlow HP összeszerelési és kezelési kézikönyvet
a nyomásfokozó szivattyú kalibrálására és kiinduló beállításaira vonatkozó részletekért.
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Szelep Kal. lenullázó gomb
Válassza ki a “Szelep kal. lenullázó” gombot a kiválasztott szelep típusához javasolt érték visszaállításához.

Max és Min PWM, Előre beállított PWM és PWM frekvencia beállítások
Olvassa el az AccuFlow és az AccuFlow HP összeszerelési és kezelési kézikönyvet a nyomásfokozó szivattyú
beprogramozás kalibrálására és kiinduló beállításaira vonatkozó részletekért.

Nyomás Kal.
Egy AccuFlow HP vezérlése esetén egy nullától eltérő értéket kell megadni, hogy biztosítsa az ISOBUS
termékellenőrző csomópont számára a nyomásfokozó szivattyú megfelelő bekapcsolását a vízmentes
ammónia alkalmazások során.
A nyomás kal. megfelelő beállításához:
1.

Töltse fel az AccuFlow HP rendszert (olvassa el az AccuFlow és az AccuFlow HP összeszerelési és
kezelési kézikönyvet és tartson be minden biztonsági utasítást és figyelmeztetést az AccuFlow HP
rendszer feltöltésekor).

2.

Hagyja, hogy a nyomás stabilizálódjon, majd az AccuFlow HP vezérlőszeleppel és a szakasz szelepek zárt
pozíciójában olvassa le az AccuFlow HP mérőegységen lévő nyomásmérőt.

3.

Nyissa meg az HP nyomás vezérlés beállítása ablakot (lásd a HP nyomásvezérlés beállítás section on
page 24 bekezdés alatt található utasításokat) és adja meg a leolvasott értéket.
Ne adja meg a mennyiség kal. vagy a célsebesség értéket nyomás kal. értékként.
A nyomás kal. értéket csak a Raven ISObus termékellenőrző rendszerhez csatlakoztatott
jelátalakító nyomásának a kalibrálásához kell használni. Olvassa el a Cél nyomás (NH3
alkalmazások) section on page 38 bekezdést az AccuFlow HP nyomásfokozó szivattyú cél
nyomásának a beállításához.

4

Note:

Aktuális nyomás kijelző
Az AccuFlow nyomás jelátalakító megfelelő kalibrálása után a vízmentes ammónia termék aktuális nyomása
megjelenik az ablak alsó részén.

PWM teljesítmény kijelző
A PWM teljesítmény kijelző az aktuálisan beprogramozott min. és max. PWM értékeket jelöli, valamint a szelep
aktuális PWM teljesítményét.
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Fejezet 4

Impulzus-szélesség modulációs szelep beállítás
Ha szelep típusként egy impulzus-szélesség modulációs (PWM) szelep lett kiválasztva a Szelep kalibrálási
vagy a Spinner/Ventilátor vezérlés beállítása ablakban, akkor megjelennek további beállítások is.

Áramlás kal. (csak Dual-loop kéthurkú vezérlési mód)
Az áramlási kal. értéket akkor lehet használni, amikor egy folyékony alkalmazási rendszert egy PWM
vezérlőszeleppel vezérel. Ez az érték azt állítja be, hogy a rendszer hogyan válaszol a sebességvezérlő
inputokra, míg a termék átáramlik az áramlásmérőn. 11 és 999 közötti érték adható meg áramlási kal.
értékként. Az áramlási kal. alapértelmezett értéke 103.
Az áramlás kal. beállításáról vagy az áramlás kal. érték pontosításáról szóló információkat lásd a Áramlás kal.
(Dual-loop kéthurkú vezérlés mód) section on page 64 bekezdésben.

Note:

A Sgain értéket az áramlási kal. érték beállítása előtt állítsa be.
Az áramlási kal. érték beállításakor ne módosítja az utolsó számjegyet
(pl. alapértelmezetten “3”). További információkért olvassa el a Áramlás kal. (Dual-loop kéthurkú
vezérlés mód) section on page 64 bekezdést.

Sgain (Nyomásrendszer erősség - Dual-loop kéthurkú vezérlési mód)
A Sgain értéket akkor lehet használni, amikor egy folyékony alkalmazási rendszert egy PWM vezérlőszeleppel
vezérel. Használja ezt az értéket az alkalmazási rendszer reakcióidejének agresszivitásának a beállításához,
amikor az alkalmazási rendszerben a nyomás megváltozik. A Sgain érték alapértelmezett értéke 100.
A rendszer agresszivitásának a beállításához szükség szerint adjon meg egy értéket 1 és 999 között.

Note:

A Sgain beállítás esetén javasoljuk az aktuális érték 10-zel vagy ennél kisebb értékkel való
növelését vagy csökkentését. Ha az új érték nem okoz jelentős vagy észlelhető változást a
rendszer reakciójában, akkor növelheti az értéket 20-szal.

Például, növelje a Sgain értéket, ha az észlelt terméknyomás túl lassan nő vagy ha a rendszernek hosszú
időbe telik a beállított standby nyomás vagy a rate input módosítás elérése. Ha a rendszer folyamatosan túllépi
a beállított standby nyomást vagy instabil a célmennyiség alkalmazása esetén, csökkentse a Sgain értéket
a rendszer stabilizálódásáig.
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Standby nyomás sgain
A standby nyomás funkciót be lehet kapcsolni hagyományos és dual-loop kéthurkú vezérlés esetén is.
Hagyományos vezérlési módban a Sgain érték nincs megjelenítve a Szelep kalibrálási ablakban, de továbbra
is használva van az alkalmazási rendszer nyomásainak megfelelően a rendszer reakcióidejének a beállításához.

Note:

A Jellemzők beállítása ablakban a standby nyomás funkció bekapcsolására vonatkozó
információkat lásd a Jellemzők beállítása section on page 29 bekezdésben.

1.

A főablakban válassza ki az Eszközök menü ikont.

2.

A Rendszer menüben válassza ki a Termékellenőrzés ikont.

3.

Érintse meg a Jellemzők beállítása gombot.

4.

A Jellemzők beállítása ablakban érintse meg a dual-loop kéthurkú vezérlési opciót a funkció
bekapcsolásához és válassza ki az Elfogadom ikont a Termékellenőrzés konfigurálása ablakba való
visszatéréshez.

Note:

4

A Sgain érték megjelenítéséhez és beállításához hagyományos vezérlési módban:

Az ablakban rendelkezésre álló beállításokra és funkciókra vonatkozó információkat lásd a
Jellemzők beállítása section on page 29 bekezdésben.

5.

Válassza ki a Szelep gombot a Termékellenőrzés konfigurálása ablakban és érintse meg a Sgain gombot.

6.

Használja a kijelzőn lévő billentyűzetet a kívánt Sgain érték megadásához és az új érték elmentéséhez
érintse meg az Elfogadom ikont.

7.

a.

Növelje a Sgain értéket, ha a terméknyomás túl lassan nő vagy nem éri el a beállított standby értéket.

b.

Csökkentse a Sgain értéket, ha a terméknyomás túl gyors vagy a beállított standby értéken instabil.

Térjen vissza a Jellemzők beállítása ablakba és kapcsolja ki a dual-loop kéthurkú vezérlési opciót mielőtt
folytatná a termékalkalmazást a hagyományos vezérlési módban.

Max PWM
Adjon meg egy max. PWM értéket az impulzus-szélesség modulációs (PWM) hidraulikus vezérlőszelep kívánt
max. teljesítményeként. Ez a beállítás a PWM szelep kinyitását korlátozza.
Amikor a gép főkapcsolója ON állásban van, növelje ezt az értéket, amíg az alábbiak nem állnak fenn:

• Egy folyékony rendszerben elérte a kívánt max. nyomást.
• Egy szemes rendszerben elérte a kívánt max. szalagsebességet.
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• Egy spinner vezérlőrendszerben elérte a kívánt max. spinnersebességet.

Note:

A max. PWM max. értéke 253.

Min PWM
Ha szelep típusként egy PWM szelep lett kiválasztva, adjon meg egy min. PWM értéket az impulzus-szélesség
modulációs (PWM) hidraulikus vezérlőszelep kívánt min. teljesítményeként (nulla pont vagy elzáró pont).
Amikor a gép főkapcsolója ON állásban van, csökkentse ezt az értéket, amíg az alábbiak nem állnak fenn:

• Egy folyékony rendszerben elérte a kívánt min. nyomást.
• Egy szemes rendszerben a szalag leállásának az értéke.
• Egy spinner vezérelte rendszerben a spinner forgásának leállási az értéke.

Note:

A min. PWM min. értéke 0.

Előre beállított PWM
PWM módban az előre beállított PWM érték azt szabályozza, hogy a szelep mennyire nyílik ki, hogy fenntartsa
a nyomást a rendszerben. Amikor a gép főkapcsolója OFF állásban van, a PWM impulzus szélessége a létező
értéken marad vagy az előre beállított PWM értékre süllyed. PWM zárási módban az előre beállított PWM
beállítás a kiinduló cél impulzus szélességnek felel meg, amikor a szórókeretek vagy csomópontok
bekapcsolásra kerülnek. Ha ez az érték nullára van állítva, az impulzus szélesség visszatér a főkapcsoló
bekapcsolt állapotában mért utolsó értékre.

Note:

Ha a Standby nyomás be van kapcsolva a Jellemzők beállítása ablakban, az előre beállított PWM
értéket a standby nyomás értéke helyettesíti.

Standby nyomás
Amikor egy PWM szeleppel (nem PWM elzáró szeleppel) vezérel egy folyékony terméket, a standby nyomás
értéke azt a nyomást jelöli, melyet a rendszer akkor biztosít a termékkörökben, amikor a főkapcsoló vagy az
összes szórókeret szakasz ki van kapcsolva.

Note:

A standby nyomás beállítása csak akkor áll rendelkezésre, amikor folyékony termék kerül
vezérlésre és ezt érzékeli a szórókeret nyomás jelátalakító. Lásd a Jellemzők beállítása section on
page 29 bekezdést a további részletekért.

Note:

Ha a rendszer nyomása nem éri el a beállított standby nyomást, vagy az észlelt nyomás instabil,
amikor a főkapcsoló szakasz ki van kapcsolva, a Sgain értéket be kell állítani. A Sgain érték
beállításával kapcsolatos további információkért olvassa el a Sgain (Nyomásrendszer erősség Dual-loop kéthurkú vezérlési mód) section on page 26 bekezdést.

PWM frekvencia
Ez az érték az impulzusok frekvenciáját szabályozza, mely a PWM szelephez kerül továbbításra. A Raven
szelepek esetében az alapértelmezett érték 122 Hz vagy a szelep gyártója által megadott specifikus érték.

PWM teljesítmény kijelző
A PWM teljesítmény kijelző az aktuálisan beprogramozott min. és max. PWM értékeket jelöli, valamint a szelep
aktuális PWM teljesítményét.
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Jellemzők beállítása
A következő termékellenőrzési ablak aktuális állapota a Termékellenőrzés kalibrálási beállítása ablak jobb
oldalán jelenik meg:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rate Bump (+/-)
Kijelző kiigazítás
Zero sebesség kikapcsolás
Berendezés kapcsoló (csak NH3 applikátor)
Szakasz vezérlés
PWM smart vezérlés
Dual Loop vezérlés
Standby nyomás
Magas oldalsó meghajtó (High Side Drive)

Rate Bump
növelés

4

Rate Bump
csökkentés

Rate Bump (+/-)
Ha ez a funkció be van kapcsolva a rate bump érték beállítja a berendezést és a cél mennyiség nő vagy
csökken az ablak jobb oldalán lévő rate bump gomkon használata során.

Kijelző kiigazítás
A termékellenőrzési főablakban megjelenik a kijelző kiigazítás funkció. Ha ez a funkció be van kapcsolva, és
az aktuális mennyiség az aktuális alkalmazási sebesség 10%-án belül van, a cél mennyiség megjelenik
a kijelzőn, mint az aktuális mennyiség értéke. Az aktuális mennyiség megjelenik, ha az aktuális mennyiség
nem éri el a holtsáv cél mennyiségét (+/-10%) 10 másodpercen belül.

Zero sebesség kikapcsolás
A zero sebesség kikapcsolás automatikusan kikapcsolja a termékalkalmazást, amikor a jármű sebessége
0,7 mph [1,1 km/h] alá csökken automatikus módban. A rendszer újraindításához a főkapcsolót állítsa “OFF“,
majd ismét “ON” állásba. A 0,7 mph [1,1 km/h] sebességnek fenn kell állnia több mint 10 másodpercig,
máskülönben a zero sebesség kikapcsolás funkció kikapcsolja a termékalkalmazást.

Note:

A zero sebesség kikapcsolás funkció használatához a termékáramlás vezérléséhez egy PWM
elzáró szelepet kell használni.
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Berendezés közelségérzékelő
Egy opcionális berendezés közelségérzékelőt lehet használni a vízmentes ammónia termékek
alkalmazásának a kikapcsolásához, amikor a berendezés felemelkedik a földről, és így megakadályozható az
ammónia levegőbe való kiengedése. E funkció bekapcsolása lehetővé teszi az ISOBUS ellenőrző csomópont
számára a termék automatikus elzárását, amikor a berendezés felemelkedik a talajtól.

Note:

A berendezés közelségérzékelő funkció csak akkor áll rendelkezésre, amikor az applikátor típusa
“NH3 Applicator” é csak akkor kwll bekapcsolni, amikor az opcionális berendezés
közelségérzékelő távkapcsoló készlet (P/N 117-0171-298) fel lett szerelve az ISOBUS ellenőrző
rendszerre. További információért forduljon a helyi Raven forgalmazóhoz.
A berendezés közelségérzékelő funkció alapértelmezetten akkor van bekapcsolva, amikor a
vezérlés típusa “NH3 Applicator“. Ha a rendszeren nincs telepítve berendezés
közelségérzékelő, ezt az opciót ki kell kapcsolni.

Szakasz vezérlés
A szakasz vezérlés opció lehetővé teszi a Raven ISOBUS termékellenőrző csomópont számára a szakaszok
automatikus ellenőrzését egy fedettség térkép segítségével. Amikor be van kapcsolva a szakasz vezérlés
automatikusan kikapcsolja az aktív szakaszt, amikor olyan területre ér, mely előzetesen már kezelve lett.
Amikor a szakasz elhagyja a már kezelt területet, a szakasz vezérlés funkció ismét bekapcsolja a szakaszt.
E funkció használatához a VT kijelzőnek megfelelőnek kell lennie az automatikus szakasz vezérléshez.
Ellenőrizze a gyártó kézikönyvét és tájékoztatását a funkció megfelelő használatához.

• Ha a VT képes az automatikus szakasz vezérlésre és a szakasz vezérlés funkció rendelkezésre áll
a Raven ISOBUS termékellenőrző ablakban, jelölje ki a funkció mellett lévő mezőt.

• Ha a VT képes az automatikus szakasz vezérlésre, de a szakasz vezérlés funkció nem áll rendelkezésre
a Raven ISOBUS termékellenőrző ablakban, a funkció egy másik VT kijelző menüben kell kijelölni.

• Ha a VT nem képes az automatikus szakasz vezérlésre, a Raven ISOBUS termékellenőrző csomópont
nem vezérli automatikusan a szakaszokat függetlenül a Raven ISOBUS termékellenőrző ablakban
kiválasztott szakasz vezérléstől. Az ISOBUS termékellenőrző rendszer alkalmazása esetén ne jelölje ki
a funkciót, hanem kapcsolja ki.

PWM smart vezérlés
A PWM smart vezérlés funkciót be lehet kapcsolni, hogy a vezérlőrendszer értékelni tudja a szükséges PWM
duty ciklust a jármű sebességének vagy a cél mennyiség módosításához vagy amikor a hidraulikus szelep be
van kapcsolva. Amikor ez a funkció be van kapcsolva, a reakcióidő sokkal agresszívabb.

Dual Loop vezérlés
A dual Loop vezérlés alacsony mennyiségű alkalmazásokhoz készült és szükség van egy nyomás
jelátalakítóra egy PWM szelep által vezérelt folyékony alkalmazási rendszerhez. A dual Loop vezérlés
áramlásmérőt használ a folyékony termék áramlásának az ellenőrzéséhez és nyomás jelátalakítót használ
a folyékony termék nyomásának az ellenőrzéséhez, mely egy szivattyút vezérel, mely növeli az alacsony
mennyiségű alkalmazások esetén a reakcióidőt. Alapértelmezett állapotban ez a funkció ki van kapcsolva.
Ha a dual-loop kéthurkú vezérlés be van kapcsolva, a kiindulási konfiguráció során beállított szelep kal. és
a szelep kal. 2 értéket az áramlás kal. és a Sgain érték helyettesíti.
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Standby nyomás (csak PWM szelepek)
A standby nyomású szakasz lehetővé teszi a gépkezelő számára a standby nyomás ki- és bekapcsolását és
egy min. nyomás megadását az összes szakasz vagy a főkapcsoló kikapcsolt állapotban való tartásához. A
standby nyomással kapcsolatos további információkért olvassa el a Előre beállított PWM section on page 28
bekezdést.

Note:

A standby nyomás funkció bekapcsolásához a termékellenőrzési rendszernek rendelkeznie kell
egy PWM szeleppel a folyékony alkalmazási rendszer vezérléséhez és a csomóponthoz egy
nyomás jelátalakítónak kell csatlakoznia. Amennyiben ez a követelmény nem teljesíthető, a
standby nyomás automatikusan kikapcsol. Amikor be van kapcsolva, a standby nyomás
helyettesíti az előre beállított PMW beállítást a Szelep kalibrálási ablakban.

Magas oldalsó meghajtó (High Side Drive)
A megfelelő működés biztosítása érdekében a high side drive opciót be kell kapcsolni, amikor be van szerelve
egy PWM nyomásfokozó doboz.

Sebesség 1/Sebesség 2
Az 1. és a 2. sebesség értékek lehetővé teszik a főablakban lévő növelő és csökkentő (+/-) gombok
helyettesítését az 1. és a 2. sebesség gombokkal és ez lehetővé teszi a gépkezelő számára a két érték közötti
gyors váltást.
Az 1. és a 2. sebesség gombok aktiválásához az alábbi feltételek szükségesek:

• Meg kell adni a kívánt 1. és a 2. sebesség értéket (nullától eltérő értékek)
• A vezérlési módot állítsa Auto módra.

Vészjelzések beállítása ablak
A Raven ISOBUS termékellenőrző rendszer termékvezérlő funkcióihoz az ISOBUS komunikációs protokoll
kiváló hibaérzékelő tulajdonságokkal rendelkezik, és ez rendkívül megbízhatóvá és hatékonnyá teszi
a mezőgazdasági alkalmazások terén. Nyissa meg a Vészjelzések beállítása ablakot az alábbi vészjelzési
feltételek beállításához, melyeket meg lehet jeleníteni az ISOBUS termékellenőrző használatakor:

•
•
•
•
•
•

Alacsont tartály/rekesz
Alsó határ
Off Rate százalék
RPM Off Rate százalék (csak szemes alkalmazások)
Duális enkóder hiba százalék (csak szemes alkalmazások)
Rekeszszint érzékelő (csak szemes alkalmazások)
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• Cél nyomás (csak NH3 alkalmazások)

Ha ezen vészhelyzeti feltételek egyike észlelésre kerül a termékellenőrző csomópont által, akkor a VT kijelzőn
megjelenik a megfelelő vészjelzés és így a gépkezelő reagálni tud az alkalmazás folytatása előtt.

Note:

Válassza ki az “OK” gombot a vészjelzés törléséhez és az előző ablakba való visszatéréshez. A
vészhelyzeti feltétel akkor is fennállhat, ha a vészjelzés törölve lett. A termékellenőrzési
főablakban továbbra is megjelenik a vészjelzés, ha a hiba nem lett megjavítva.

Alacsony tartály
Aktiválja az alacsony tartály vészjelzést, mely arra figyelmeztett, hogy a tartály szintje a kívánt érték alá
csökkent.

Alsó határ
Az alsó határ értéke az alkalmazott termék minimális mennyisége percenként. Ha az áramlásmérő a beállítás
alá esik, a VT kijelzőn megjelenik egy vészjelzés.

Note:

A termékellenőrző szelep zárása leáll, amikor a rendszer eléri ezt az alsó határt.

Off Rate százalék
Adja meg azt a százalékot, mely aktiválja az off rate vészjelzést. Az off rate vészjelzés akkor kapcsol be,
amikor az aktuális mennyiség eltér a cél mennyiségtől a beprogramozott értékkel 5 másodpercnél tovább tartó
ideig.

RPM Off Rate százalék (csak szemes alkalmazások)
Adja meg azt a százalékot, mely aktiválja az RPM off rate vészjelzést. Az RPM off rate vészjelzés akkor
kapcsol be, amikor az aktuális RPM eltér a cél RPM-től a beprogramozott értékkel 5 másodpercnél tovább
tartó ideig. Lásd a Spinner/Ventilátor vezérlés beállítása section on page 22 bekezdést az RPM vezérlőszelep
kalibrálására vonatkozó további részletekért.
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Duális enkóder hiba százalék (csak szemes alkalmazások)
A Gran 3 (dupla ágy, dupla enkóder) rendszerekben egy duális enkóder hiba jelenhet meg, amikor az enkóder
mennyisége eltér a kiválasztott értékkel 5 másodpercnél tovább tartó ideig.

Note:

A duális enkóder hiba vészjelzés nem jelenik meg, ha a vezérlési típus nincs Gran
3-ra állítva.

Rekeszszint érzékelő (csak szemes alkalmazások)
Ha fel van szerelve egy rekeszszint érzékelő, aktiválja ezt a vészjelzést, hogy figyelmeztesse a gépkezelőt
arra, hogy a rekeszben maradó termék szintje a rekeszben lévő érzékelő szintje alá süllyedt.

Alsó határ nyomás beállítás
Adja meg a kívánt termék nyomást a nyomás jelátalakítónál.

Note:

A termékellenőrző szelep zárása leáll, amikor a rendszer eléri a beállított alacsony nyomást.

Alacsony nyomás vészjelzés (csak NH3 alkalmazások)
Ha a vezérléstípus “NH3 Applicator”-ra van állítva megjelenik az alacsony nyomás vészjelzés és ekkor
a jelátalakító megméri az aktuálisan alkalmazott vízmentes ammónia nyomását. Aktiválja az alacsony nyomás
vészjelzést és adja meg azt a cél nyomás alatti százalékértéket, mely esetén a VT kijelző megjeleníti
a vészjelzést.

Note:

A termékellenőrző szelep zárása leáll, amikor a rendszer eléri ezt az alacsont nyomást.

Információk
Válassza ki az információk ikont az ISOBUS termékellenőrző csomópont hardver- és szoftververzió
számainak a megjelenítéséhez.
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CHAPTER

5

Az ISOBUS
termékellenõrzési
eljárás
Chapter5

Termékellen?rzési f?ablak
A megfelelően beszerelt és kalibrált termékellenőrzési csomóponttal a VT kijelző alkalmazható a termékalkalmazás
megfigyelésére és ellenőrzésére anélkül, hogy az utastérbe további konzolt vagy kijelzőt kellene szerelni.
Válassza ki a VT kijelző menüben található termékellenőrzési ikont a fő termékalkalmazási ablak
megjelenítése érdekében.

Az ISOBUS
termékellenőrzési
ikon

A termékellenőrzési főablakból a gépkezelő megfigyelheti és ellenőrizheti a termékellenőrzési rendszer
következő tulajdonságait:

• Főkapcsoló

• Termék sűrűség

állapota

(Szemes
alkalmazások)
• Nyomás vagy
tárcsa/Ventilátor
RPM kijelző
• Sebességek
terület

• Vezérlés mód
(Auto/Manuális)

• Alkalmazás
sebessége
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• Cél nyomás (NH3 • Fennmaradó
alkalmazások)

• Alkalmazott
mennyiség

• Fedett terület

tartály vagy rekesz
mennyiség
• Szakaszállapot
kijelző

• Manuális
szakaszvezérlés
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Gyors hozzáférés funkciógombok
A gyors funkciógombok lehetővé teszik a gépkezelő számára a gyors hozzáférést a gyakran használt
funkciókhoz és a kalibrálási és konfigurálási ablakokhoz.
Ventilátor kapcsoló vagy Nyomásfokozó
szivattyú állapota

Gyors hozzáférés
funkciógombok
Főkapcsoló

Sebesség növelő gomb

Sebesség csökkenő gomb
Eszközök ikon

Tétel regiszterek

Főkapcsoló
A főkapcsoló állapota a gyorselérési eszköztáron látható. Válassza ki a kapcsolóállapot kijelzőt a főkapcsoló
kiválasztásával.

Note:

A fő távkapcsolót (lábkapcsoló) és a főkapcsoló kijelzőt is be kell kapcsolni a termék
alkalmazásához. Lásd a Fő távkapcsoló állapota section on page 37 bekezdést a fő
távkapcsolóra vonatkozó további információkért.

Sebesség növelő/csökkentő gombok
Használja a sebesség növelő és csökkentő gombokat a cél vagy az aktuális alkalmazási sebesség
beállításához az aktuálisan kiválasztott vezérlési üzemmódnak (auto/manuális) megfelelően.

Note:

Amikor az 1. és a 2. sebesség a Rate Bump (+/-) section on page 29 bekezdésben leírtaknak
megfelelően van beállítva, a növelő/csökkentő (+/-) gombokat az
1. sebesség/2. sebesség gombok helyettesítik.

Eszközök ikon
A kalibrálási ablakokhoz való hozzáféréshez válassza ki az eszköz ikont. További információkért olvassa el a
Chapter 4, Az ISOBUS termékellenõrzési csomópont kalibrálás bekezdést.

Tétel regiszterek
A mennyiség és a területi regiszterek megjelenítése érdekében válassza ki a tétel regisztereket. Lásd a Tétel
regiszterek section on page 45 bekezdést a tétel regiszterekre vonatkozó további információkért.
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Ventilátor kapcsoló vagy Nyomásfokozó szivattyú állapota
Ha száraz vagy szemes terméktípus van kiválasztva, a gyors hozzáférési funkciógombok területén rendelkezésre
áll egy ventilátor kapcsoló állapotjelző. Válassza ki ezt a kijelzőt a ventilátor kapcsoló ki- vagy bekapcsolásával.
Ha “NH3 Applicator” termékellenőrzési típus van kiválasztva, a gyors hozzáférési funkciógombok területén
rendelkezésre áll egy nyomásfokozó szivattyú állapotjelző. Válassza ki ezt a kijelzőt az AccuFlow HP
nyomásfokozó szivattyú ki- vagy bekapcsolásával. Lásd az AccuFlow és az AccuFlow HP összeszerelési és
kezelési kézikönyvet a nyomásfokozó szivattyú működésére vonatkozó részletekért.

Note:

A ventilátor kapcsoló vagy a nyomásfokozó szivattyú állapotjelzőt manuálisan kell ki- vagy
bekapcsolni. A főkapcsoló vagy a fő távkapcsoló használatakor a ventilátor vagy
a szivattyú nem kerül automatikusan bekapcsolásra.

Fő távkapcsoló állapota
A fő távkapcsoló aktuális állapota a kijelző bal felső sarkában kerül megjelenítésre. A fő távkapcsoló
bekapcsolásához nyomja le a lábkapcsolót.
Fő távkapcsoló
állapota

Note:

A fő távkapcsolót (lábkapcsoló) és a főkapcsolót is be kell kapcsolni a termék alkalmazásához.

Vezérlési mód (Auto/Manuális)
A vezérlési mód kijelző megjeleníti a termékalkalmazáshoz kiválasztott módot. Válassza ki az “Auto/Manuális”
gombot az automatikus és a manuális alkalmazási módok közül való választáshoz. Az aktív mód zölden
jelenik meg a vezérlési mód kijelzési területen.

5

• A manuális mód lehetővé teszi a gépkezelő számára az aktuális alkalmazási mennyiség ellenőrzését
közvetlenül a kijelzőn lévő növelő és csökkentő gombok segítségével.
• Automatikus módban a termékellenőrzési rendszer automatikusan beállítja az alkalmazási sebességet
a gépkezelő által beállított célsebességre. Használja a sebességnövelő vagy csökkentő gombokat
automatikus módban a cél alkalmazási sebesség beállításához.

Alkalmazás sebessége
Az aktuális járműsebesség a termékellenőrzési főablakban kerül megjelenítésre.
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Szivattyú RPM kal. (Permetező applikátor)

Az aktuális szivattyú RPM ezen a területen jelenik meg, amikor a Szivattyú RPM kal. érték megadásra kerül.
Olvassa el a Szivattyú RPM kal. section on page 20 bekezdést a Szivattyú RPM kal. érték beállításához.

Termék sűrűség (Szemes alkalmazások)
Válassza ki a sűrűség értéket az alkalmazandó termék terméksűrűségének megadásához. Egy jobb eredmény
érdekében győződjön meg róla, hogy ezt az értéket frissítve tartja, amint a termék sűrűsége változik.

Cél nyomás (NH3 alkalmazások)
Az aktuálisan beállított cél nyomás az NH3 nyomásfokozó szivattyúhoz ezen a területen kerül megjelenítésre.
Olvassa el az alábbi Nyomás vagy Spinner/Ventilátor RPM kijelző bekezdést a nyomásfokozó szivattyú cél
nyomásának módosítására vonatkozó részletekért.
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Nyomás vagy Spinner/Ventilátor RPM kijelző
A termékellenőrzési főablak felső középső részén megjelenik egy nyomás (folyékony és NH3 alkalmazások)
vagy RPM (szemes alkalmazások) mérőműszer.

HP nyomás vagy Spinner/ventilátor vezérlés
Ha a vezérlési típus kiválasztás “Szórógép - Spinner” vagy “NH3 Applicator” opcióra van állítva, válassza ki
a termékellenőrzési főablakban megjelenített mérőműszert vagy az HP nyomás vagy a Spinner/Ventilátor
vezérlés ablak megjelenítéséhez.

Vezérlési mód (Auto/Manuális). A vezérlési mód kijelző megjeleníti a nyomáshoz vagy az RPM vezérléshez
kiválasztott módot. Válassza ki az “Auto/Manuális” gombot az automatikus és a manuális alkalmazási módok
közül való választáshoz. Az aktív mód zölden jelenik meg a kijelzőn.
Válassza ki a növelő vagy a csökkenő gombokat, amíg megjeleníti az HP nyomásvezérlést vagy a Spinner/
Ventilátor vezérlés ablakot a nyomás vagy a spinner/ventilátor RPM manuális növeléséhez vagy
csökkentéséhez.
• Automatikus módban a termékellenőrzési rendszer automatikusan beállítja az alkalmazási sebességet
a gépkezelő által beállított célsebességre. Automatikus módban a nyomás vagy az RPM értékeken
a növelő és csökkentő gomboknak nem lesz hatása. Olvassa el az alábbi Cél nyomás vagy RPM
bekezdést a cél nyomás vagy az RPM módosításához automatikus módban.
Cél nyomás vagy RPM. Válassza ki a cél nyomást vagy az RPM mezőt és használja a kijelzőn lévő
billentyűzetet egy cél nyomás beállításához az AccuFlow HP nyomásfokozó szivattyúhoz vagy egy cél RPM
beállításához a spinnerhez vagy a ventilátorhoz.
Adja meg a vízmentes ammóniát alkalmazó körökben fenntartani kívánt cél nyomást. A nyomás kal. értékét
0 és 250 PSI [0 és 1724 kPa] között lehet beállítani.

Note:

Egy jobb eredmény érdekében állítsa a nyomásfokozó szivattyú cél mennyiségét 5 és
10 PSI-vel [34 - 68 kPa] a statikus tartály nyomás fölé. Ha a nyomásfokozó szivattyú
nyomása túl magasra van állítva, túl sok gőz fog keletkezni az adagoló körökben. Ha gőz
keletkezik a tápvezetékekben a nyomásfokozó szivattyú leblokkol és nem történik
nyomásfokozás.
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• A manuális mód lehetővé teszi a gépkezelő számára az aktuális nyomás vagy az RPM manuális kezelését.

Fejezet 5
OK. Válassza ki az OK gombot az ablak alján, hogy elfogadja az ablakban aktuálisan megjelenített
beállításokat és a termékellenőrzési főablakba való visszatéréshez.

Sebességek terület
Az alkalmazási sebességek terület az aktuális és a célsebesség információkat jeleníti meg valamint az
aktuálisan kiválasztott egységeket, melyekben megjelennek az információk.

Célsebesség. Válassza ki az aktuális alkalmazáshoz tartozó célsebesség célértékét (pl. 15 gallon/hold vagy
liter/hektár).

Note:

Ellenőrizze, hogy az ISOBUS termékellenőrző rendszerbe bevitt méter kal. érték ugyanarra a
mértékegységre van konfigurálva, mint az alkalmazandó célsebesség. A vízmentes
ammónia (NH3) applikátor ellenőrzésekor a célsebesség és a méter kal. értékekhez
javasolt mértékegység az (NH3) fontja [kilogram]. Olvassa el az AccuFlow és az AccuFlow
HP kalibrálási és kezelési kézikönyvet a vízmentes ammóniát ellenőrző rendszerért és a
méter kal. kalibrálására vonatkozó további információkért.

Aktuális sebesség. A megjelenített aktuális sebesség a gépkezelő számára az alkalmazandó termék aktuális
mennyiségét jelzi.

Fennmaradó tartály vagy rekesz mennyiség
A tartályban vagy a rekeszben fennmaradó termék kiszámított mennyisége a termékellenőrző főablak alsó
középső részén jelenik meg.

Note:
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A tartályban lévő mennyiség értékét ugyanabban a mértékegységben kell megadni, mint a méter
kal. értéket. Győződjön meg róla, hogy a bevitt tartály mennyiségét ugyanabban
a mértékegységben vagy kalibrálásban adta meg, mint a méter kal. és a célsebesség
beállításait. A vízmentes ammónia applikátor esetén a javasolt mértékegység a vízmentes
ammónia (NH3) fontja [kilogram].
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Az ISOBUS termékellenõrzési eljárás

Alkalmazott mennyiség/súly
A tartályban lévő mennyiség mellett a bal oldalon a termékellenőrző főablakban megjelenik az alkalmazott
termék mennyisége vagy súlya.

Note:

A mennyiség mező lenullázásához válassza ki a tétel regiszterek ikont az ablak jobb oldalán. A
tétel regiszterekre vonatkozó további információkért olvassa el a Tétel regiszterek section
on page 45 bekezdést.

Fedett terület

5

A tartályban lévő mennyiség mellett a jobb oldalon a termékellenőrző főablakban megjelenik a fedett terület.

Note:

A terület mező lenullázásához válassza ki a tétel regiszterek ikont az ablak jobb oldalán. A tétel
regiszterekre vonatkozó további információkért olvassa el a Tétel regiszterek section on
page 45 bekezdést.
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Befecskendező szivattyú állapot gomb
Ha egy Raven Sidekick Pro ISO befecskendező szivattyú csatlakozik a termékellenőrző rendszerhez,
a termékellenőrző főablakban az érzékelt szivattyúkhoz megjelenik egy-egy szivattyúállapot gomb.

Érintse meg ezt a gombot a kiválasztott ISO befecskendező szivattyú ki- és bekapcsolásához.

Szakaszállapot kijelző
A tartály mennyiség kijelzése alatt megjelenik az egyes konfigurált szakaszok állapota.

Bekapcsolt szakaszok

Note:

A szakaszok konfigurálásához olvassa el a Berendezés kalibrálási ablak section on page 14
bekezdést.

A manuálisan kikapcsolt szakaszok a szakasz alatt háromszög nélkül jelennek meg. Lásd a On-Screen
manuális szakaszvezérlések section on page 43 bekezdést a manuális szakaszvezérlésekről.
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A termék alkalmazásra állított szakaszok alatt megjelenik egy háromszög. Amikor a termékalkalmazás ki van
kapcsolva, a szakaszjelzők üresek lesznek. Amikor a termékalkalmazás be van kapcsolva, az összes aktív
szakasz zölddé válik.

Kikapcsolt szakaszok

On-Screen manuális szakaszvezérlések
Note:

A kijelzőn lévő manuális szakaszvezérlések csak akkor kerülnek kijelzésre, ha egy opcionális
Raven ISO kapcsolódoboz nem kerül érzékelésre az ISOBUS rendszeren. Ha egy
kapcsolódoboz érzékelésre kerül, használja a kapcsolódobozt a berendezés
szakaszainak manuális vezérléséhez vagy az ovverride funkció bekapcsolásához.

A termékellenőrző főablak alján lévő “ON” és “OFF” gombok segítségével a szakaszokat manuálisan ki és be
lehet kapcsolni.

5

A berendezés bal vagy jobb oldali szakaszainak a kikapcsolásához válassza ki a megfelelő “OFF” gombot.
Valahányszor kiválasztásra kerül az “OFF” gomb, a legtávolabbi bekapcsolt szakasz a berendezés megfelelő
oldalán kikapcsolásra kerül. A szakaszok ismételt bekapcsolásához válassza ki a megfelelő “ON” gombot.
Kikapcsolt
szakaszok
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For Example:
Válassza ki az “OFF” gombot az ablak bal oldalán a legtávolabbi bal szakasz kikapcsolásához. Az “OFF”
gomb ismételt kiválasztása kikapcsolja a szakaszokat balról jobbra. Válassza ki az “ON” gombot az ablak
bal oldalán a szakaszok jobbról balra történő bekapcsolásához.

Note:

A manuális szakasz bekapcsoló/kikapcsoló vezérlések bármely kombinációja használható egy
kivételével az összes szakasz kikapcsolásához. Az utolsó szakasz kikapcsolásához a fő
távkapcsolót vagy a főkapcsoló funkciógombot off állásba kell helyezni.
Amikor a fő távkapcsoló vagy a főkapcsoló funkciógomb visszakapcsolásra kerül,
a manuálisan kikapcsolt szakaszok kikapcsolva maradnak. Szükség esetén a szakaszok
bekapcsolásához használja az “ON” gombot.

Szakasz override
Note:

Az ovverride gomb csak akkor kerül kijelzésre, ha egy opcionális Raven ISO kapcsolódoboz nem
kerül érzékelésre az ISOBUS rendszeren. Ha egy kapcsolódoboz érzékelésre kerül,
használja a kapcsolódobozt a berendezés szakaszainak manuális vezérléséhez vagy az
ovverride funkció bekapcsolásához.

A termékellenőrző főablak alján lévő override gomb segítségével az összes szakaszok override állapotba kerül
5 másodpercig. Öt másodperc után a rendszer automatikus üzemmódba vált az előző fedettség alapján.

Sávos szórókeret állapotjelző

A tartály mennyiség kijelzése felett egy sávos szórókeret állapotjelző megjeleníti az 1. és a 2. sáv állapotát.
A sávos állapot csak akkor jelenik meg, ha be lett állítva egy sávos szórókeret beállítás. A sávos szórókeretek
beállításával kapcsolatos további információkért olvassa el a Sávos szórókeret beállítások section on page 22
bekezdést.
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Tétel regiszterek
A Raven ISOBUS rendszer két külön regisztert képes nyomonkövetni a fedett terület és egy területen
alkalmazott mennyiség rögzítésére egy adott időn belül. A gépkezelő az alábbi tételeket nullázhatja le vagy
kalibrálhatja újra bármikor:

•
•
•
•

Földterület
Mennyiség/súly mező
Teljes terület
Teljes mennyiség/súly

A terület és a mennyiség tételeken kívül a tétel regiszterek ablakban megjelenik a megtett távolság és az
aktuális mennyiség/perc és terület/óra is.

Földterület és mennyiség
A földterület és mennyiség teljes összegeit fel lehet használni egy területen vagy egy egynapi munka során
alkalmazott termék elmentésére. Válassza ki a “-> 0” gombot a kívánt beállítás mellett a regiszter
lenullázásához.

5

Teljes terület és mennyiség
A földterület és mennyiség teljes összegeit fel lehet használni hosszú távú információk tárolására (pl. egy heti
vagy havi termékalkalmazás). Válassza ki a “-> 0” gombot a kívánt beállítás mellett a regiszter lenullázásához.

Távolság
A távolság leolvasás megjeleníti a regiszter utolsó lenullázása óta megtett teljes távolságot. Válassza ki
a “-> 0” gombot a távolság regiszter lenullázásához. Ez az ablak segítséget nyújt a termékellenőrző rendszer
hibaelhárításai során is.
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Mennyiség/perc kijelző
A termékalkalmazás során az alkalmazott termék aktuális mennyisége/perc megjelenik ezen a területen. Ez az
érték segítséget nyújt a termékellenőrző rendszer hibaelhárításai során is.

Terület/óra kijelző
A termékalkalmazás során az aktuálisan fedett terület/óra megjelenik ezen a területen. Ez az érték segítséget
nyújt a termékellenőrző rendszer hibaelhárításai során is.
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CHAPTER

6

Hibaelhárítás

Chapter6

Probléma
1.

A sebesség “0.”

Művelet
• Ellenőrizze, hogy a SEBESSÉG rögzítése megfelelő-e. Ha
a SEBESSÉG nulla, olvassa el a VT kijelző hibaelhárítási eljárását.
• Ellenőrizze, hogy a TELJES MENNYISÉG rögzíti-e az áramlást. Ha
nem, lásd a probléma 6.

2.

Pontatlan vagy instabil sebesség.

• Ellenőrizze, hogy a konzolban rögzített összes kalibrálási szám és
beállítás megfelelő legyen. Ellenőrizze, hogy a SEBESSÉG
rögzítése megfelelő-e. Ha a SEBESSÉG pontatlan, olvassa el a VT
kijelző hibaelhárítási eljárását.
• MAN (manuális) üzemmódban ellenőrizze, hogy a SEBESSÉG
kijelző állandó maradjon. Ha nem, lásd a probléma 7.
• Erősítse meg, hogy a kijelzőn a szórókeret szakasz állapota nem
változik.
• MAN (manuális) üzemmódban ellenőrizze a nyomástartomány alsó
és felső határát. Ha a nyomást nem lehet manuálisan szabályozni,
lásd a probléma 6.

3.

Manuális vagy automatikus
üzemmódban nem lehet ellenőrizni
a sebességet.

• Ellenőrizze a motorizált vezérlőszeleptől a fékekig vezető kábeleket.
• Ellenőrizze, hogy a kábelezés csatlakozásai tiszták legyenek.
• Ellenőrizze, hogy a szelepcsatlakozónál legyen feszültség a főkapcsolót
ON, az AUTO/MAN kapcsolót MAN helyzetbe állítva és a
BERENDEZÉST BEKAPCSOLVA. Manuálisan használja az INC/
DEC kapcsolót a feszültség ellenőrzésére.
• Ellenőrizze, hogy a szelep forogjon, ha nem, cserélje ki a
vezérlőszelepet.

4.

A permetező nyomás megfelelő, de
a SEBESSÉG alacsony.

• Ellenőrizze, hogy a fúvókaszűrők vagy az ellenőrző szelepek ne
legyenek eldugulva.
• Ellenőrizze, hogy a nyomás minden szórókeretnél egyforma legyen.
• Ellenőrizze, hogy az összes fúvóka megfelelő legyen és ugyanazzal
a nyílásmérettel rendelkezzen. lásd a Appendix 8, A kalibrálási
értékek kiszámítása.

5.

A teljes mennyiség nem kerül rögzítésre. • Ellenőrizze az áramlásmérő/enkóder kábelt, hogy ne legyen rajta
szakadás vagy rövidzárlat. lásd a Áramlásmérő/enkóder kábelek
ellenőrzése section on page 70.
• Ellenőrizze az áramlásmérő/enkóder belső alkatrészeit. Tisztítsa
meg és állítsa be őket. Appendix 9, Áramlásmérõ karbantartási és
beállítási eljárása az áramlásmérő tisztításához és beállításához.
• Cserélje ki az áramlásmérő jelátalakítóját/enkóderjét.
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Probléma

Művelet

6.

A teljes mennyiség pontatlanul kerül
rögzítésre.

7.

Motorizált vezérlőszelep 1/4 fordulatnál
• Cserélje ki a motorizált vezérlőszelepet.
tovább forog.

8.

Víz található a motorizált
vezérlőszelep fedele alatt.

• Cserélje ki a szigetelő karima egységet és a csatlakozó tengelyt.

A szórókeret szelep(ek) nem
működik(nek).

• Ellenőrizze a kábelköteget, hogy ne legyenek szakadt vezetékek.

9.

• Ellenőrizze, hogy az áramlásmérőn lévő nyíl az áramlás irányába
mutat-e.

• Cserélje ki a teljes motorizált vezérlőszelepet, ha a PC board vagy
a motor rozsdás és nem működik.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozók tiszták legyenek.
• Ellenőrizze a SZÓRÓKERET kapcsoló és a FŐKAPCSOLÓ
működését.
• Cserélje ki a szórókeret szelepeit.

10.

A rendszer nem áll rendelkezésre
“NH3 Applicator” üzemmódban.

• Ha a vezérléstípus ‘NH3 Applicator’-ra van állítva és nincs
beszerelve közelségérzékelő, akkor kapcsolja ki az ‘Implement
Switch’ opciót a termékellenőrzési kalibrálás ablakban. Lásd
a Jellemzők beállítása section on page 29 a további részletekért.

11.

A szórókeret szivattyú nyomás
(AccuFlow HP rendszerek) nem nő
vagy nem éri el a cél nyomást.

• Lásd az AccuFlow és az AccuFlow HP összeszerelési és kezelési
kézikönyvet a szórókeret szivattyúra vonatkozó hibaelhárítási
műveletekért.
• Ellenőrizze, hogy a nyomás kal. megfelelően legyen kalibrálva és
a megfelelő cél nyomás legyen megadva.
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Rendszer diagramok

CHAPTER

Apendix7

7

A következő diagramok a Raven ISOBUS termékellenőrzési csomópont megfelelő beszerelését mutatják be
különböző VT kijelzőkkel. Ezek a diagramok jó példák a gyári és az aftermarket beszerelésekre.
FIGURE 1.

ISOBUS fővonal kábelezés

$=,62%867(50e.(//(1ė5=ė.e6=/(7
TARTALMAZZA, EGYÉB ISOBUS
KÉSZLETEKHEZ RENDELJE MEG KÜLÖN

RENDELJE MEG KÜLÖN

SZÜKSÉG ESETÉN ISMÉTELJE MEG MINDEN
EGYES RAVEN ISOBUS ECU-HOZ

KÁBEL, ISOBUS FÜGGESZTÉS
A RAVEN ISO ECU-HOZ

KÁBEL, RAVEN ISO AZ AKTÍV
TERMINÁTORHOZ
115–0171–963

AZ IBBC-HEZ A
TRAKTORON

TERMINÁTOR,
AKTÍV, POWELL
063–0172-064

A LÁBKAPCSOLÓHOZ
(AZ UTASTÉRBEN)

12” – 115 – 0171 – 974
36’ – 115 – 0171 – 975
AZ ISO ECU-HOZ (KÉSZLET)
KÁBEL, ISO BERENDEZÉS
HOSSZABBÍTÁS TEE
12” – 115 – 0171 – 960
6’ – 115 – 0171 – 961
12’ – 115 – 0171 – 931
24’ – 115 – 0171 – 932
36’ – 115 – 0171 – 933

1)

AZ ISO ECU-HOZ (KÉSZLET)

MEGJEGYZÉS:

* A JOHN DEERE ISO ECU-VAL MÁR FELSZERELT RENDSZEREKHEZ
HASZNÁLJON P/N 115–0171–958 ADAPTER KÁBELT
A LÁBKAPCSOLÓHOZ
(AZ UTASTÉRBEN)

ÜLTETVÉNYES KÉSZLET - LÁSD A 4XXX CSALÁDOT

 3(50(7(=ė6=Ï5Ï*e3.e6=/(7/È6'$&6$/È'27
3)

NH3 ESZKÖZTÁR KÉSZLET - LÁSD A 6300 CSALÁDOT

P/N 016-0171-362HU Rev. D

HASZNÁLJON 10' LÁBKAPCSOLÓ HOSSZABBÍTÓ KÁBEL(EKE)T
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FIGURE 2.

ISOBUS Folyékony termék-ellenőrző rendszer (16-pines termék kábel)
 /È%.$3&62/Ï+266=$%%Ë7Ï.È%(/
115–0171–865

KÁBEL, RAVEN ISO AZ
AKTÍV TERMINÁTORHOZ
115–0171-963

TERMINÁTOR,
AKTÍV, POWELL
063–0172–964

/È%.$3&62/Ï
,62&620Ï3217
063–0173–080
A KÉSZLET MÉG TARTALMAZZA AZ
$/È%%,$.$7,6,627(50e.(//(1ė5=ė
KÉZIKÖNYV: 016–0171–362

A CAN/PWR TEE-HEZ

7(50e.(//(1ė5=ė
KÁBEL, 16 PIN
115–0171–949
,627(50e.(//(1ė5=ė&620Ï3217
063–0173–006

OPCIONÁLIS:
117–0171–299: &620Ï32175g*=Ë7ė.e6=/(7

117–6100–001
.e6=/(77(50e.(//(1ė5=ė
FOLYÉKONY, 16 PIN

OPCIPÁLIS A
NYOMÁS
-(/È7$/$.Ë7Ï+2=

1<20È6e5=e.(/ė
422–0000–090
(OPCIONÁLIS)

+266=$%%Ë7Ï.È%(/(.
12’:115–0159–856
24’:115–0159–857

MEGJEGYZÉS:
LÁSD A DWG. 054-6000-001
A RENDSZER TÖBBI ALKATRÉSZÉHEZ
ÁRAMLÁSI KÁBELEK

VÁSÁROLJON KÜLÖN ISOBUS
FÜGGESZTÉST A RAVEN ECU KÁBELHEZ

6’:115–0171–086
12’:115–0171–129

È5$0/È6,+266=$%%Ë7Ï
KÁBELEK
6’:115–0159–016
12’:115–0159–017
24’:115–0159–019
36.5’:115–0171–544

9(=e5/ė6=(/(3
È5$0/È60e5ė

6=Ï5Ï.ERET SZELEP
1. SZAKASZ: 063–0171–926
1. SZAKASZ: 063–0171–928
1. SZAKASZ: 063–0172–039
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FIGURE 3.

ISOBUS szemes termék-ellenőrző rendszer (37-pines termék kábel)
22' LÁBKAPCSOLÓ HOSSZABBÍTÓ KÁBEL
115–0171–865

KÁBEL, RAVEN ISO AZ
AKTÍV TERMINÁTORHOZ
115–0171-963

TERMINÁTOR,
AKTÍV, POWELL
063–0172–964

LÁBKAPCSOLÓ
ISO CSOMÓPONT
063–0173–080

A CAN/PWR TEE-HEZ

A KÉSZLET MÉG TARTALMAZZA AZ
$/È%%,$.$7,6,627(50e.(//(1ė5=ė
KÉZIKÖNYV: 016–0171–362

&620Ï32175g*=Ë7ė.e6=/(7
117-0171-299
(OPCIONÁLIS)

7(50e.(//(1ė5=ė
KÁBEL, 37 PIN
115–0171–945

9(17,/È7256(%(66e*e5=e.(/ė
KÉSZLET
117-0159-575
(OPCIONÁLIS)

,627(50e.(//(1ė5=ė&620Ï3217
063–0173–006

117–6100–002
.e6=/(77(50e.(//(1ė5=ė
FOLYÉKONY/SZEMES,
37 PIN

9(17,/È725e5=e.(/ė+266=$%%Ë7Ï
KÁBEL, 12'
115-0171-070
(OPCIONÁLIS)

3259e'ė

5(.(6=6=,17e5=e.(/ė.e6=/(7
117-0171-242
(OPCIONÁLIS)

HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK
21' ADAPTER
115–0171–880
.h/g15(1'(/+(7ė

21’: 115–0171–319
24’: 115–0171–320

MEGJEGYZÉS:
LÁSD A DWG. 054-6000-001
A RENDSZER TÖBBI ALKATRÉSZÉHEZ

A VENTILÁTOR/SPINNER
9(=e5/ė6=(/(3+(=

ÁRAMLÁSI KÁBELEK
21’: 115–0171–365

VÁSÁROLJON KÜLÖN ISOBUS
FÜGGESZTÉST A RAVEN ECU KÁBELHEZ

063–0171–071
180 CPR – 50 RPM MAX
063–0171–114
36 CPR – 250 RPM MAX
063–0171–443
180 CPR
ENKÓDER

ÁRAMLÁSI HOSSZABBÍTÓ
KÁBELEK
6’ HOSSZÚ:115–0159–016
12’ HOSSZÚ:115–0159–017
24’ HOSSZÚ:115–0159–019
36.5’ HOSSZÚ:115–0171–544

P/N 016-0171-362HU Rev. D

A REKESZSZINT
e5=e.(/ė+g=

A VENTILÁTOR
e5=e.(/ė+g=
+,'5$8/,.869(=e5/ė6=(/(3
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FIGURE 4.
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FIGURE 5.

ISOBUS Folyékony termék-ellenőrző rendszer (22-pines termék kábel)
 /È%.$3&62/Ï+266=$%%Ë7Ï.È%(/
115–0171–865

KÁBEL, RAVEN ISO AZ
AKTÍV TERMINÁTORHOZ
115–0171-963

TERMINÁTOR,
AKTÍV, POWELL
063–0172–964

/È%.$3&62/Ï
,62&620Ï3217
063–0173–080
A CAN/PWR TEE-HEZ

A KÉSZLET MÉG TARTALMAZZA AZ
$/È%%,$.$7,6,627(50e.(//(1ė5=ė
KÉZIKÖNYV: 016–0171–362

OPCIONÁLIS:
117–0171–299: &620Ï32175g*=Ë7ė.e6=/(7

7(50e.(//(1ė5=ė
KÁBEL, 37 PIN
115–0171–945
,627(50e.(//(1ė5=ė&620Ï3217
063–0173–006

3259e'ė
117–6100–003
.e6=/(77(50e.(//(1ė5=ė
FOLYÉKONY/SZEMES, 22 PIN

37 PIN ADAPTER
A 22 PIN-HEZ

1<20È6e5=e.(/ė
422–0000–090
(OPCIONÁLIS)

115–0171–864

A NYOMÁS
-(/È7$/$.Ë7Ï+2=

MEGJEGYZÉS:
LÁSD A DWG. 054-6000-001
A RENDSZER TÖBBI ALKATRÉSZÉHEZ

+266=$%%Ë7Ï.È%(/(.
12’:115–0159–856
24’:115–0159–857

VÁSÁROLJON KÜLÖN ISOBUS
FÜGGESZTÉST A RAVEN ECU KÁBELHEZ

ÁRAMLÁSI KÁBELEK
6’:115–0171–086
12’:115–0171–129

È5$0/È6,+266=$%%Ë7Ï
KÁBELEK
6’:115–0159–016
12’:115–0159–017
24’:115–0159–019
36.5’:115–0171–544

9(=e5/ė6=(/(3
È5$0/È60e5ė

6=Ï5Ï.ERET SZELEP
1. SZAKASZ: 063–0171–926
1. SZAKASZ: 063–0171–928
1. SZAKASZ: 063–0172–039

P/N 016-0171-362HU Rev. D
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FIGURE 6.

ISOBUS szemes termék-ellenőrző rendszer (22-pines termék kábel)
 /È%.$3&62/Ï+266=$%%Ë7Ï.È%(/
115–0171–865

KÁBEL, RAVEN ISO AZ
AKTÍV TERMINÁTORHOZ
115–0171-963

TERMINÁTOR,
AKTÍV, POWELL
063–0172–964

/È%.$3&62/Ï
,62&620Ï3217
063–0173–080
A CAN/PWR TEE-HEZ

A KÉSZLET MÉG TARTALMAZZA AZ
$/È%%,$.$7,6,627(50e.(//(1ė5=ė
KÉZIKÖNYV: 016–0171–362

&620Ï32175g*=Ë7ė.e6=/(7
117-0171-299
23&,21È/,6

7(50e.(//(1ė5=ė
KÁBEL, 37 PIN
115–0171–945

9(17,/È7256(%(66e*e5=e.(/ė
KÉSZLET
117-0159-575
23&,21È/,6

,627(50e.(//(1ė5=ė&620Ï3217
063–0173–006

117–6100–003
.e6=/(77(50e.(//(1ė5=ė
FOLYÉKONY/SZEMES,
22 PIN

3259e'ė

9(17,/È725e5=e.(/ė+266=$%%Ë7Ï
KÁBEL, 12'
115-0171-070
23&,21È/,6

3,1$'$37(5
A 22 PIN-HEZ
115–0171–864

5(.(6=6=,17e5=e.(/ė.e6=/(7
117-0171-242
23&,21È/,6

A NYOMÁS
-(/È7$/$.Ë7Ï+2=

+266=$%%Ë7Ï.È%(/(.
 $'$37(5
115–0171–880
.h/g15(1'(/+(7ė

21’: 115–0171–319
24’: 115–0171–320

MEGJEGYZÉS:
/È6'$':*
$5(1'6=(57g%%,$/.$75e6=e+(=
9È6È52/-21.h/g1,62%86
)h**(6=7e67$5$9(1(&8.È%(/+(=

A VENTILÁTOR/SPINNER
9(=e5/ė6=(/(3+(=

063–0171–071
180 CPR – 50 RPM MAX
063–0171–114
36 CPR – 250 RPM MAX
063–0171–443
180 CPR

ÁRAMLÁSI KÁBELEK
21’: 115–0159–787

(1.Ï'(5

ÁRAMLÁSI HO66=$%%Ë7Ï
KÁBELEK
6’ HOSSZÚ:115–0159–016
12’ HOSSZÚ:115–0159–017
24’ HOSSZÚ:115–0159–019
36.5’ HOSSZÚ:115–0171–544
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ISOBUS AccuFlow HP (3 Section Bar)
FIGURE 7.

A TRAKTOR HIDRAULIKÁJA
SZAKASZT BE/
KIKAPCSOLÓ
SZELEP
063–0172–978
3 TOVÁBBI
SZELEPIG

ACCUFLOW HP KÉSZLET
KÉT SZELEP: 117–0171–329
GYORS SZELEP: 117–0171–330

VISSZACSAPÓ SZELEP ASSY
TÖBB SZAKASZ
063–0173–030

BE/KIKAPCSOLÓ SZELEP HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK (OPCIONÁLIS)
6’: 115–0171–832
12’: 115–0171–833
24’: 115–0171–834

MEGJEGYZÉS:

LÁSD A DWG. 054-6000-001 A RENDSZER TÖBBI ALKATRÉSZÉHEZ.
VÁSÁROLJON KÜLÖN ISOBUS FÜGGESZTÉST A RAVEN ECU KÁBELHEZ

KÁBEL, RAVEN ISO AZ AKTÍV
TERMINÁTORHOZ
115–0171–963

LÁSD A BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOKAT A
KÉZIKÖNYVBEN

LÁBKAPCSOLÓ ISO
CSOMÓPONT

063–0173–080

,627(50e.(//(1ė5=ė&620Ï3217
063–0173–006

22' LÁBKAPCSOLÓ
HOSSZABBÍTÓ KÁBEL

CAN ACCUFLOW HP KÁBEL
3 SZAKASZ
115–0171–946

A CAN/PWR
TEE-HEZ

115–0171–865

ISOBUS ACCUFLOW HP 3 SECTION BAR ELECTRONIC KIT
117–6300–001

TERMINÁTOR, AKTÍV,
POWELL
063–0172–964

BOOST SZIVATTYÚ

NH3/SZIVATTYÚ NYOMÁS

È5$0/È60e5ė
1 SZAKASZ
2 SZAKASZ
3 SZAKASZ
9(=e5/ė6=(/(3

)ė.$3&62/Ï
ON/OFF

A KÉSZLET MÉG TARTALMAZZA AZ
ALÁBBIAKAT IS:
,627(50e.(//(1ė5=ė
KÉZIKÖNYV: 016–0171–362
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ACCUFLOW KÉSZLET
117–0171–162

SZAKASZT BE/
KIKAPCSOLÓ
SZELEP
063–0172–978
3 TOVÁBBI
SZELEPIG

ACCU-FLOW
30 GPM: 063–0171–157

È5$0/È60e5ė
063–0171–666

ÁRAMLÁSI IRÁNY

VISSZACSAPÓ SZELEP ASSY
TÖBB SZAKASZ
063–0173–030

BE/KIKAPCSOLÓ SZELEP HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK (OPCIONÁLIS)
6’: 115–0171–832
12’: 115–0171–833
24’: 115–0171–834
&620Ï32175g*=Ë7ė.e6=/(7 23&,21È/,6 ±±
ACCUFLOW HP UPGRADE KIT (OPCIONÁLIS): 117–0171–331
1'' TO 1 1/4'' PLUMBING UPGRADE, DUAL FAST SZELEP: 117–0171–332
1'' TO 1 1/4'' PLUMBING UPGRADE, FAST SZELEP: 117–0171–333

MEGJEGYZÉS:

23&,21È/,61<20È6e5=e.(/ė
(422–0000–090)

GYORS SZELEP
063–0172–979

LÁSD A DWG. 054-6000-001 A RENDSZER TÖBBI ALKATRÉSZÉHEZ.
VÁSÁROLJON KÜLÖN ISOBUS FÜGGESZTÉST A RAVEN ECU KÁBELHEZ

ISOBUS ACCUFLOW HP 3 SECTION BAR ELECTRONIC KIT
117–6300–001

LÁSD A BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOKAT A
KÉZIKÖNYVBEN

LÁBKAPCSOLÓ ISO
CSOMÓPONT

063–0173–080

,627(50e.(//(1ė5=ė&620Ï3217
063–0173–006

22' LÁBKAPCSOLÓ
HOSSZABBÍTÓ KÁBEL

A CAN/PWR
TEE-HEZ

115–0171–865

KÁBEL, RAVEN ISO AZ AKTÍV
TERMINÁTORHOZ
115–0171–963

TERMINÁTOR, AKTÍV,
POWELL
063–0172–964

NH3/SZIVATTYÚ NYOMÁS
BOOST SZIVATTYÚ
È5$0/È60e5ė
1 SZAKASZ
2 SZAKASZ

3 SZAKASZ

9(=e5/ė6=(/(3

)ė.$3&62/Ï212))

CAN ACCUFLOW HP KÁBEL
3 SZAKASZ
115–0171–946
A KÉSZLET MÉG TARTALMAZZA AZ
ALÁBBIAKAT IS:
,627(50e.(//(1ė5=ė
KÉZIKÖNYV: 016–0171–362
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ISOBUS AccuFlow (3 Section Bar)
FIGURE 8.

ISOBUS AccuFlow HP (6 Section Bar)
FIGURE 9.

A TRAKTOR HIDRAULIKÁJA
SZAKASZT BE/
KIKAPCSOLÓ
SZELEP
063–0172–978
6 TOVÁBBI
SZELEPIG

ACCUFLOW HP KÉSZLET
KÉT SZELEP: 117–0171–329
GYORS SZELEP: 117–0171–330

VISSZACSAPÓ SZELEP ASSY
TÖBB SZAKASZ
063–0173–030

BE/KIKAPCSOLÓ SZELEP HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK (OPCIONÁLIS)
6’: 115–0171–832
12’: 115–0171–833
24’: 115–0171–834

MEGJEGYZÉS:

LÁSD A DWG. 054-6000-001 A RENDSZER TÖBBI ALKATRÉSZÉHEZ.
VÁSÁROLJON KÜLÖN ISOBUS FÜGGESZTÉST A RAVEN ECU KÁBELHEZ

117–6300–002

ISOBUS ACCUFLOW HP 6 SECTION BAR ELECTRONIC KIT

LÁSD A BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOKAT A
KÉZIKÖNYVBEN

LÁBKAPCSOLÓ ISO
CSOMÓPONT

063–0173–080

,627(50e.(//(1ė5=ė&620Ï3217
063–0173–006

22' LÁBKAPCSOLÓ
HOSSZABBÍTÓ KÁBEL
115–0171–865

CAN ACCUFLOW HP KÁBEL
6 SZAKASZ
115–0171–947

A CAN/PWR
TEE-HEZ

KÁBEL, RAVEN ISO AZ AKTÍV
TERMINÁTORHOZ
115–0171–963

TERMINÁTOR, AKTÍV,
POWELL
063–0172–964

BOOST SZIVATTYÚ

NH3/SZIVATTYÚ NYOMÁS

È5$0/È60e5ė
1 SZAKASZ
2 SZAKASZ
3 SZAKASZ
4 SZAKASZ
5 SZAKASZ
6 SZAKASZ
9(=e5/ė6=(/(3

)ė.$3&62/Ï
ON/OFF

A KÉSZLET MÉG TARTALMAZZA AZ
ALÁBBIAKAT IS:
,627(50e.(//(1ė5=ė
KÉZIKÖNYV: 016–0171–362
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ACCUFLOW KÉSZLET
117–0171–162

È5$0/È60e5ė
063–0171–666

ACCU-FLOW
30 GPM: 063–0171–157

SZAKASZT BE/
KIKAPCSOLÓ
SZELEP
063–0172–978
6 TOVÁBBI
SZELEPIG

ÁRAMLÁSI IRÁNY

VISSZACSAPÓ SZELEP ASSY
TÖBB SZAKASZ
063–0173–030

BE/KIKAPCSOLÓ SZELEP HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK (OPCIONÁLIS)
6’: 115–0171–832
12’: 115–0171–833
24’: 115–0171–834

MEGJEGYZÉS:

23&,21È/,61<20È6e5=e.(/ė
(422–0000–090)

GYORS SZELEP
063–0172–979

ISOBUS ACCUFLOW HP 6 SECTION BAR ELECTRONIC KIT
117–6300–002

LÁSD A BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOKAT A
KÉZIKÖNYVBEN

LÁBKAPCSOLÓ ISO
CSOMÓPONT

063–0173–080

,627(50e.(//(1ė5=ė&620Ï3217
063–0173–006

22' LÁBKAPCSOLÓ
HOSSZABBÍTÓ KÁBEL

A KÉSZLET MÉG TARTALMAZZA AZ
ALÁBBIAKAT IS:
,627(50e.(//(1ė5=ė
KÉZIKÖNYV: 016–0171–362

CAN ACCUFLOW HP KÁBEL
6 SZAKASZ
115–0171–947

A CAN/PWR
TEE-HEZ

115–0171–865

TERMINÁTOR, AKTÍV,
POWELL
KÁBEL, RAVEN ISO AZ AKTÍV
TERMINÁTORHOZ
063–0172–964
115–0171–963

NH3/SZIVATTYÚ NYOMÁS
BOOST SZIVATTYÚ

È5$0/È60e5ė
1 SZAKASZ

2 SZAKASZ

3 SZAKASZ

4 SZAKASZ

5 SZAKASZ

6 SZAKASZ

9(=e5/ė6=(/(3

)ė.$3&62/Ï212))

&620Ï32175g*=Ë7ė.e6=/(7 23&,21È/,6 ±±
ACCUFLOW HP UPGRADE KIT (OPCIONÁLIS): 117–0171–331
1'' TO 1 1/4'' PLUMBING UPGRADE, DUAL FAST SZELEP: 117–0171–332
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ISOBUS AccuFlow (6 Section Bar)
FIGURE 10.

CHAPTER

8

A kalibrálási értékek kiszámítása

Apendix8

Szakasz szélességek
Az alábbi képlet segítségével számítsa ki a szórókeret vagy a berendezés szakasz szélességeit a szakaszos
és a sávos alkalmazásokhoz is.

Szakaszos
Számítsa ki a szakasz szélességét a képlettel:
Δ( T × S = SW )
T = az egyes szakaszokon belül lévő fúvókák, S = a fúvókák közti távolság és SW = a szakasz szélessége.

For Example:
20 fúvóka egy szakaszon belül 40 hüvelyk távolságra egymástól az alábbi eredményt hozza:
20 × 40 = 800 = SW
vagy egy 800 hüvelyk (kb. 67 láb) szélességű szakasz szélesség. E szakasz szélességeként írjon be 800-at.

Sávos
Sávos permetezés esetén a kijavított alkalmazott mennyiség kiszámításához használja a következő képletet:
BR × BW
----------------------- = AR
S
BR = a szakaszos mennyiség, BW = a sáv szélessége, S = a fúvókák közti távolság és AR = a sávos
permetezés kijavított mennyisége.

For Example:
Ha a szakaszos permetezés mennyisége 20 GPA, a sáv szélessége 14 hüvelyk és a fúvókák közti távolság
40 hüvelyk:
20
× 14----------------= 7
40
Ezért a kijavított mennyiség 7 GPA.
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Sebesség Kal.
A következő információk szükségesek annak meghatározásához, hogy mely szórófejek kerülnek alkalmazásra
a permetezővel.

•
•
•
•

Névleges alkalmazási nyomás_________ PSI [kpa]
Célalkalmazási mennyiség_________ GPA [lit/ha]
Célsebesség_________ MPH [km/h]
Szórófejek közti távolság_________ hüvelyk [cm]

Ezen információk segítségével számítsa ki a szórófejekre vonatkozó mennyiség/perc értéket az alábbiaknak
megfelelően:
Rate × Speed × NS
NVPM = ----------------------------------------------5, 940 [ 60, 000 ]
NVPM = szórófej mennyiség/perc (gallon/font [lit/ha]), Mennyiség = célalkalmazás sebesség, Sebesség = az
alkalmazás célsebessége és NS = szórófejek közti távolság.

For Example:
Alkalmazási nyomás = 30 PSI, célalkalmazás mennyisége = 20 GPA, célsebesség = 5.2 MPH és szórófejek
közti távolság = 20 hüvelyk
20 × 5.2 × 20
NVPM = -------------------------------- = 0.35
5, 940
30-as alkalmazási nyomáson a kiszámított 0,35 mennyiség/perces szórófej használata esetén válassza ki
azt a szórókeret szórófejet, amelyik a leginkább megközelíti a kívánt teljesítményt.

Sávos szórókeret beállítások
A sávos szórókeret beállítás két vagy több szórókerettel rendelkezik - az egyik közvetlenül a másikkal
szemben van - és különböző alkalmazási mennyiségekkel rendelkező szórófej készletekkel rendelkezhetnek.
A sávos szórókeret beállítás alkalmazásához speciális vezetékekre, kábelekre és egy relé dobozra van
szükség. Általában a permetezőgépek nincsenek erre gyárilag beállítva.
A szórókeret sávjai elzáró szelepekhez vannak csatlakoztatva, melyeket egy ISObus termékellenőrző vezérel.
Ez a konfiguráció lehetővé teszi a gép számára a hagyományos, egy szórókeretes alkalmazástól eltérően az
alkalmazási mennyiség egy szélesebb tartományának a vezérlését.
Például, egy kisebb alkalmazási mennyiség használható, ha csak az első sáv szakaszait kapcsolja be. Nagyobb
alkalmazási mennyiség használható, ha a második, szélesebb szórófejekkel rendelkező szórókeretet kapcsolja
be. Egy harmadik és még nagyobb mennyiség érhető el, ha mind a két szórókeretet egyszerre használja.

Note:

A sávos szórókeret rendszeren lévő permetező fúvókáknak kiterjesztett tartományúaknak kell
lennie. Ezenkívül, a második sáv fúvókáinak a mennyiség/perc értéke nem haladhatja
meg az első sáv fúvókái térfogatának az 1,5-szeresét. A sávváltó pontokat a szórókeret
sávos fúvókáinak a teljes áramlási mennyiségének a 80%-ra kell állítani.

Belépés a Sávos szórókeret beállítások ablakba:
1.

A főablakban érintse meg az Eszközök menü ikont.

2.

A Rendszer almenüben válassza ki a Termékellenőrzés ikont.
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3.

Az ablakban válassza ki a Sávos szórókeret beállítások gombot.

Note:

A sávos szórókeret funkció nem áll rendelkezésre a szemes vezérlési módban. Győződjön meg
róla, hogy a konfigurációs ablak egy vezérlőcsatornára van állítva a folyékony termék
ellenőrzéséhez.

A Sávos szórókeret beállítások ablakban az alábbi beállításokat lehet konfigurálni:
1. sáv Max - Beállítja az első sávú szórókeret szakaszokra vonatkozó kívánt maximális mennyiséget.
2. sáv Max - Beállítja a második sávú szórókeret szakaszokra vonatkozó kívánt maximális mennyiséget.
Százalék sáv kikapcsolva - A Százalék sáv kikapcsolva arra kerül használatra, hogy meghatározza azt
a max. sávmennyiség százalékot, amivel a sávok le vannak csökkentve, amikor a kívánt mennyiség/perc érték
csökken. Egy Százalék sáv kikapcsolva érték alkalmazása lehetővé teszi a szabályozószelepek számára
a célmennyiségnek a kívánt mennyiség csökkenésénél gyorsabb kijavítását.

For Example:
A gép egy Sávos szórókeret konfigurációval rendelkezik az alábbi kapacitásokkal:

• 1. sáv kapacitása 25 GPM [94,6 L/min]-ig.
• 2. sáv kapacitása 38 GPM [143,8 L/min]-ig.
Az adott kapacitások alkalmazásával a Sávos szórókeret beállítások ablakban az alábbiakat kell megadni:

• 1. sáv Max. = 25 GPM [94,6 L/min] x 0,8 = 20 GPM [94,6 L/min]
• 2. sáv Max. = 38 GPM [143,8 L/min] x 0,8 = 30 GPM [143,8 L/min]
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Így, amint a mennyiség/perc csökken, a következő sávváltás áll elő:

• 10 GPM [37,8 L/perc] megnő 20 GPM-re [75,7 L/perc] = csak az 1. sáv van bekapcsolva
• 20 GPM [75,7 L/perc] megnő 30 GPM-re [113,6 L/perc] = csak a 2. sáv van bekapcsolva
• 30 GPM [113,6 L/perc] megnő a max. áramlási mennyiségig = az 1. és a 2. sáv is be van kapcsolva

10 - 20 GPM
37,8 - 75,7 L/perc

1

Note:

2

20 - 30 GPM
75,7 - 113,6 L/perc

1

2

30 GPM- Max. áramlás
113,6 L/perc - Max. áramlás

1

2

A Százalék sáv kikapcsolva csak akkor folyásolja be a sávváltást, ha a kívánt mennyiség/perc
csökken.

Amint a mennyiségek elkezdenek a maximumról lecsökkenni, a Százalék sáv kikapcsolva érték kiszámításra
kerül. Ezért az előzőleg kiszámított max. 2. sáv 30 GPM [113,6 L/perc] értéket használva és a 10/-ra állított
Százalék sáv kikapcsolva opcióval az 1. és a 2. sáv a 2. sávra vált át, amikor a célmennyiség 27 GPM-re
[102,2 L/perc] csökken.
A mennyiségek gallon/percben:
30 GPM – (10% of 30 GPM) = 30 GPM – 3 GPM = 27 GPM
vagy a mennyiségek liter/percben:
113,6 L/perc – (10% of 113,6 L/perc) = 113,6 L/perc – 11,3 L/perc = 102,3 L/perc
Működés közben, amint a mennyiség/perc csökken, az alábbi szórókeret sávváltás történik:

• A max. áramlási mennyiség 27 GPM-re [102,2 L/perc] csökken = 1. és 2. sáv bekapcsolva
• 27 GPM [102,2 L/perc] 18 GPM-re [68,1 L/perc] csökken = csak a 2. sáv van bekapcsolva
18 GPM [68,1 L/perc] 10 GPM-re [37,8 L/perc] csökken = csak az 1. sáv van bekapcsolva

Max. áramlás - 27 GPM
Max. áramlás - 102,2 L/perc

1

2

27 - 18 GPM
102,2 - 68,1 L/perc

1

2

18 - 10 GPM
68,1 - 37,8 L/perc

1

2

SzelepKal.
Annak érdekében, hogy a megfelelő mennyiségű termék kerüljön alkalmazásra, a szelep kal. értéket be kell
programozni az ISOBUS termékellenőrző rendszerhez csatlakoztatott vezérlőszelepek típusához. AZ ISOBUS
a szelep kalibrálási számot használja a vezérlőszelep motor reakcióidejének a beállításához a jármű
sebességének a módosításához.
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Az alábbi vezérlőszelep kalibrálási számokat javasoljuk a felsorolt szelepekhez:

Table 1:
Szelep neve

Kalibrálási szám

Standard szelep

2123

Gyors vagy gyors elzárószelep

743

PWM vagy PWM elzárószelep

43

A kalibrálási szám minden számjegye a szelep egy specifikus funkciójának felel meg. Az alábbi funkciók
felelnek meg a szelep kalibrálási szám számjegyeinek:
Szelep sebességérték
Szelep irányváltási érték

Töréspont érték
Holtsáv érték

Szelep irányváltási érték
Ez az érték ellenőrzi az első javítási impulzus idejét, miután a rendszer a javítási irány változását észleli. Az
értékek 1-től 9-ig terjednek, ahol 1 egy rövid impulzusnak és 9 egy hosszú impulzusnak felel meg.

Szelep sebességérték
Ez az érték ellenőrzi az ellenőrző szelep motor reakcióidejét. Ha a szelep sebességének a beállítása túl gyors,
a szelep javítása túlságos és a rendszer elkezd kilengeni. Az aábbi szelepek rendelkeznek specifikus értékekkel:

• Hagyományos vezérlőszelep: Ez a szelep egy 1-től 9-ig tartó értéktartománnyal rendelkezik, ahol 1 lassú
és a 9 gyors.

• Gyors és gyors elzárószelep: Ezek a szelepek egy 0-től 9-ig tartó értéktartománnyal rendelkeznek, ahol
a 0 gyors és a 9 lassú.

Fékpont érték
A fékpont érték azt a százalékot jelzi, mely után az ellenőrző szelep elkezd lelassúlni úgy, hogy ne lépje túl
a célmennyiséget. Az értékek 0-től 9-ig terjednek, ahol a 0 a mennyiség 5%-a, az 1 a mennyiség 10%-a és
a 9 a mennyiség 90%-a.

Holtsáv érték
A holtsáv érték a megengedhető különbség a célmennyiség és az aktuális alkalmazott mennyiség között. Az
értékek 1-től 9-ig terjednek, ahol 1 az 1% különbségnek és a 9 a 9% különbségnek felel meg.

Szelep kal. 2
Note:

Ha a dual-loop kéthurkú vezérlés be van kapcsolva, a szelep kal. 2 a Sgain (nyomásrendszer
gyorsulás) értékkel kerül kicserélésre.
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Amikor a gyors elzárószelep van kiválasztva, a kal. 2 érték alacsonyabb alkalmazási mennyiségek esetén
lehetővé teszi egy nagyon felbontású arány vezérlését.
Adjon meg egy nullától eltérő értéket az időnek millimásodpercekben. A szelep ennyi ideig lesz teljesen nyitva
mielőtt átváltana a magas felbontású vezérlésre. Például, egy 200-as érték esetén a szelep 200 millimásodpercig
dolgozik a teljes 12V-on, hogy kinyissa a gyors szelepet a zárt helyzetből, mielőtt átváltana a termékellenőrző
vezérlésre. A nulla érték kikapcsolja ezt az értéket.

Áramlás kal. (Dual-loop kéthurkú vezérlés mód)
Az áramlás kal. érték két komponenssel rendelkezik, melyeket az alkalmazási rendszer reakciójának a
beállítására lehet használni.

103
Áramlásrendszer gyorsulás

Note:

Holtsáv
százalék

A Sgain értéket az áramlási kal. érték beállítása előtt állítsa be.

Áramlásrendszer gyorsulás. Az áramlási kal. első számjegye(i) egy 1-től 99-ig terjedő áramlásrendszer
gyorsulásnak felel meg. Minél magasabb az áramlásrendszer gyorsulása, annál agresszívabban fog a rendszer
reagálni az áramlási mennyiség változásaira.

Note:

Ha megad egy áramlásgyorsulási értéket 1-től 9-ig, nem kell beírni egy nullát az érték elejére.

Ha a rendszer túlságosan lassan reagál a változásokra, akkor növelje az áramlásgyorsulási számjegye(ke)t,
hogy növelje a rendszer reakcióját. Ha a rendszer túllépi a kívánt áramlási mennyiséget vagy ezen az értéken
instabillá válik, csökkentse az áramlásgyorsulási értéke(ke)t, hogy stabilizálja a rendszert.
Holtsáv érték. Az utolsó, jobb oldali számjegy az áramlási kal. értékben a holtsávnak megfelelő számjegy.
A holtsáv érték a megengedhető különbség a célmennyiség és az aktuális alkalmazott mennyiség között. Az
értékek 1-től 9-ig terjednek, ahol 1 az 1% különbségnek és a 9 a 9% különbségnek felel meg.

Sgain (Nyomásrendszer erősség - Dual-loop kéthurkú vezérlés mód)
A Sgain érték alapértelmezett értéke 100. A rendszer agresszivitásának a beállításához szükség szerint adjon
meg egy értéket 1 és 999 között.

Note:

A Sgain beállítás esetén javasoljuk az aktuális érték 10-zel vagy ennél kisebb értékkel való
növelését vagy csökkentését. Ha az új érték nem okoz jelentős vagy észlelhető változást
a rendszer reakciójában, akkor növelheti az értéket 20-szal.

Növelje a Sgain értéket, ha az észlelt terméknyomás túl lassan nő vagy ha a rendszernek hosszú időbe telik
a beállított standby nyomás vagy a rate input módosítás elérése. Ha a rendszer folyamatosan túllépi a beállított
standby nyomást vagy instabil a célmennyiség alkalmazása esetén, csökkentse a Sgain értéket a rendszer
stabilizálódásáig.

Szórógép állandó
Note:

A szórógép állandót ellenőrizni kell a Szórógép állandó ellenőrzése section on page 65 c. bekezdés
alatt leírtaknak megfelelően.
A Gran 2 vagy Gran 3 alkalmazások esetén a gate szélessége mind a két nyílás összessége.
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Standard sebesség kijelző
Az 1 fontonként növelt mennyiségek megjelenítéséhez a szórógép állandó kiszámolására való képlet az alábbi:
311, 040
SC = ---------------------------------L × GH × GW
SC = a szórógép állandó, L = a szíj által megtett munkaút hosszúsága hüvelykben / enkóder egy fordulata,
GH = Gate magasság hüvelykben, GW = Gate szélesség hüvelykben.

For Example:
Ha a szíj által megtett munkaút hosszúsága 13 hüvelyk, a Gate magassága 7 hüvelyk és a Gate szélessége
15 hüvelyk:
311, 040
--------------------------- = 228
13 × 7 × 15
A szórógép állandónak írja be a 228-at, ha a VT kijelző angol vagy hagyományos mértékegységek
kijelzésére van beállítva.

Metrikus mennyiség kijelző
Az 1 kilogrammonként növelt mennyiségek megjelenítéséhez a szórógép állandó kiszámolására való képlet az
alábbi:
18, 000, 000
SC = ---------------------------------L × GH × GW
SC = a szórógép állandó, L = a szíj által megtett munkaút hosszúsága cm-ben / enkóder egy fordulata,
GH = Gate magasság cm-ben, GW = Gate szélesség cm-ben.

For Example:
Ha a szíj által megtett munkaút hosszúsága 33 cm, a Gate magassága 18 cm és a Gate szélessége 18 cm:
18, 000, 000
------------------------------ = 797
33 × 18 × 38
A szórógép állandónak írja be a 797-et, ha a VT kijelző metrikus mértékegységek kijelzésére van beállítva.

Szórógép állandó ellenőrzése
A szórógép állandó ellenőrzéséhez és pontosításához végezze el az alábbi műveletet:
1.

Mérje meg a feltöltött jármű súlyát és jegyezze fel a kiinduló súlyt.

2.

Válassza ki a sűrűség értékét a főablakban és adja meg a termék sűrűségét lbs/ft3-ben [gramm/liter].
Vezérlő
állapot

A sűrűség
értéke

A sűrűség
értéke

3.

Válassza ki a vezérlési üzemmód állapotának a területét a főablak tetején, hogy a vezérlési üzemmódot
manuálisra állítsa.
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4.

A regiszterek megjelenítése érdekében válassza ki a tétel regiszterek ikont a funkciógombok területén.

5.

Nullázza le a teljes mennyiséget.

6.

A termék csomópont manuális üzemmódjában ürítse ki a töltés egy részét a szórókeret bekapcsolásával.

7.

Mérje meg az aktuális lecsökkentett súlyt a jármű ismételt lemérésével.

8.

Hasonlítsa össze az aktuális értéket a VT kijelzőn megjelenített teljes mennyiséggel. A szórógép állandó
pontosításához végezze el az alábbi számítást:
OSC
× TV-----------------------= CSC
AW
OSC = a régi szórógép állandó, TV = a teljes mennyiség és AW = az aktuális csökkentett súly és CSC = a
kijavított szórógép állandó.

For Example:
Egy régi szórógép állandóval = 228 [797], a teljes mennyiség = 2000 lbs [4400 kg] és az aktuális
csökkentett súly = 1950 lbs [4290 kg]:

Angol:
228 × 2000
--------------------------- = 234
1950
Az új szórógép állandó értékének adja meg a 234-et.

Metrikus:
797 × 4400
--------------------------- = 817
4290
Az új szórógép állandó értékének adja meg a 817-et.
9.

Ismételje meg ezt a műveletet egészen addig, amíg a mért anyagok mennyisége meg nem egyezik a VT
kijelzőn jelzett teljes mennyiséggel.

Spinner RPM
A spinner box-szal rendelkező gépek esetén az opcionális spinner sebesség kábel (P/N 115-0171-880)
használatával a spinner sebességének a vezérléséhez.
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Szelep típus
Válassza ki a gép szelep típusát, mellyel a Raven ISOBUS termékellenőrző csomópont aktuálisan csatlakoztatva
van a spinnerhez.
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RPM méter kal.
A gépet egy mágneses jeladó tekerccsel kell konfigurálni, mely a spinneren a csavarfejek mellett található.
Számítsa ki a méter kal. értéket az impulzusok száma (csavarfejet)/fordulat értéket 10-zel megszorozva.
MeterCal = N × 10

For Example:
Ha az impulzusok/fordulat értéke 4:
4 × 10 = 40
akkor a Méter kal. értéke 40 lesz.

Cél RPM
A Sebesség Kal. értékét be kell állítani a spinner kívánt RPM értékére.
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beállítási eljárása
Apendix9

Áramlásmérő karbantartása
Note:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Alaposan eressze le a tartálycsöveket és az összes többi kör vezetékeit, mielőtt szétszerelné az
áramlásmérőt, a csatlakozókat vagy a csöveket.

Távolítsa el az áramlásmérőt a járműből és öblítse el tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a vegyi anyagokat.
Távolítsa el a karima csavarokat vagy rögzítéseket az áramlásmérőről.
Távolítsa el a turbina kerékagyat és a turbinát az áramlásmérő belsejéből.
Tisztítsa meg a turbinát és a turbina kerékagyat a fém tömítésektől vagy egyéb idegen anyagoktól, pl.
a nedvesedő poroktól. Ellenőrizze, hogy a turbina lapátjai ne legyenek elhasználódva. A turbina kerékagyat
a kezében tartva, hajtsa meg a turbinát. A turbinának szabadon kell forognia csak egy nagyon kicsi
súrlódással a kerékagy belsejében.
Ha a jelátalakító egységet kicserélte, vagy a turbina csap ki van javítva vagy ki van cserélve, ellenőrizze
a turbina megfelelőségét az ismételt összeszerelés előtt. Tartsa meg a turbina kerékagyat a jelátalakítón
lévő turbinával. Forgassa a turbinát ráfújva. Szorítsa meg a turbina csapot, amíg a turbina leáll. Lazítsa ki
a turbina csapot 1/3 fordulattal. A turbinának szabadon kell forognia.
Szerelje össze újra az áramlásmérőt.
Alacsony nyomású (5 psi) [34,5 kPa] légsugár segítségével ellenőrizze, hogy a turbina szabadon mozog-e.
Ha súrlódik, lazítsa meg a hatlapfejű csapot a turbina kerékagy alján 1/6 fordulattal, hogy a turbina
szabadon mozogjon.
Ha a turbina szabadon mozog és a kábeleket ellenőrizte a Áramlásmérő kábelek ellenőrzése section on
page 69 leírtaknak megfelelően, de az áramlásmérő még mindig nem működik megfelelően, cserélje ki az
áramlásmérő jelátalakítóját.

Áramlásmérő kábelek ellenőrzése
Kösse le a hosszabbító kábelt az áramlásmérőről. Tartsa úgy az áramlásmérő kábelt, hogy az ékpálya a 12 óra
állásban legyen.
FIGURE 1.

Áramlásmérő hosszabbító kábel pin diagram
Ékpálya
2 óra
Földelés

10 óra
Tápkábel

5 VDC

5 VDC
6 óra Jel
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Áramlásmérő/enkóder kábelek ellenőrzése
1.

A Raven ISOBUS fő vezérlőablakból válassza ki az eszközök ikont a funkciógombok területén az ISOBUS
vezérlő csomópont konfigurációs ablakokhoz való hozzáféréshez.

2.

Adjon meg egy 1-es meter kal. értéket folyadék vagy közvetlen injektáló módban vagy 1 sűrűség és
0 szórógép állandót a szemes módban a Raven ISOBUS termékellenőrző ablakban.

3.

A Raven termékellenőrző főablakból válassza ki a “Tétel regiszterek” ikont a funkciógombok területén
a tételek teljes mennyiségének a megjelenítéséhez. A kábel ellenőrzése során figyelje a megjelenített teljes
mennyiséget.

4.

Állítsa a szórókeret kapcsolót és a főkapcsolót ON állásba.

5.

Használjon egy kis áthidaló vezetéket vagy gemkapcsot a 2 órás és 6 órás aljzatok lerövidítéséhez egy “shortno short” mozdulattal. Minden egyes lépésre a leolvasott teljes mennyiségnek nőnie kell 1-gyel vagy többel.

6.

Ha a távolság nem nő, kösse le a kábel ezen szakaszát és ismételje meg az ellenőrzést a csomóponthoz
legközelebb eső csatlakozóval. Cserélje ki a hibás kábelt, az igényeknek megfelelően és ellenőrizze az
áramlásmérő feszültségét az előzőekben leírtaknak megfelelően.

7.

Ha az összes kábel tesztje jó, akkor cserélje ki az áramlásmérőt vagy az enkódert.

Note:

Az ellenőrzés befejezése után adja meg ismét a megfelelő meter cal. adatokat.

Az áramlásmérő újrakalibrálási eljárása
1.

A Raven ISOBUS főablakból válassza ki az eszközök ikont a funkciógombok területén.

2.

Adja meg a 10 [38] értéket a meter cal. értéknek.

3.

Térjen vissza a Raven ISOBUS főablakba és válassza ki a tétel regiszterek ikont a funkciógombok területén.

4.

Adja meg a 0 értéket a teljes mennyiség értéknek.

5.

Állítsa a főkapcsolót és az összes szórókeret szakaszt OFF állásba.

6.

Távolítsa el a szórókeret csövét és helyezze azt egy kalibrált 5 gallonos [19 literes] edénybe.

7.

Válassza ki az edényben lévő csőnek megfelelő főkapcsolót és a szórókeret kapcsolót. Pumpáljon bele
pontosan 10 gallon [38 liter] vizet.

8.

Ellenőrizze a kijelzőn jelzett teljes mennyiséget. A leolvasott érték az új meter cal érték. Az értéknek +/- 3%on belül kell lennie az áramlásmérő címkéjére nyomtatott kalibrálási szám értéknek.

9.

Ismételje meg ezt az eljárást többször, hogy megerősítse a pontosságot (az ellenőrzések előtt mindig
“nullázza le” a kijelzőn lévő teljes mennyiséget).

Note:
10.

Az áramlásmérő kalibrálásának ellenőrzéséhez töltse meg az applikátor tankot az előre meghatározott
mennyiségű folyadékkal (pl. 250 gallon).

Note:
11.

Egy nagyobb pontosság érdekében állítsa a meter cal értéket 100 [378]-ra és pumpáljon bele 100
gallon (378 liter) vizet.

Ne bízzon az applikátor tartály belsejében lévő szintjelzésekben.

Ürítse ki az applikátor tartályt normál működési körülmények között.
Ha a megjelenített teljes mennyiség eltér az előre meghatározott mennyiségű mért folyadéktól +/- 3%-kal,
végezze el az alábbi számítást:
MC × V M
CMC = ---------------------VA
ahol CMC = a kijavított Méter Kal., MC = az ismert mennyiség alkalmazásához használt Méter Kal.,
és VM = a VT által mért mennyiség és VA = az előre meghatározott alkalmazott mennyiség.
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For Example:
A VT megjelenít egy 260 [984] teljes mennyiséget, amikor egy 720 [190] Méter Kal. lett alkalmazva a mért
250 gallon [946 liter] mennyiséghez. Ezért:
720 × 260
CMC = ------------------------ = 749
250
vagy
[ 190 ] × [ 984 ]
CMC = ---------------------------------- = [ 198 ]
[ 946 ]
a kijavított Méter Kal. 749 [198]
12.

Nyomja meg a METER CAL gombot és adja meg a kijavított Méter Kal. értéket az alkalmazás ismételt
használata előtt.
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Korlátozott garancia
Mire érvényes a garancia?
Ez a garancia a Raven Applied Technology Division termék normális
használata, karbantartása és szervizelése során keletkező minden
gyártási vagy anyagi hibára vonatkozik, ha be lett tartva a
rendeltetésszerű használat.

Mennyi ideig érvényes a kiterjesztett garancia?
Raven Applied Technology termékek, melyeket regisztrált az
interneten, a korlátozott garancián túl további 12 hónapig rendelkeznek
garanciával, tehát a teljes garancia időszak 24 hónap a vásárlás
napjától számítva. A kiterjesztett garancia érvényességi ideje
semmiképpen sem haladja meg a 36 hónapot a Raven Industries
Applied Technology Division gyártásától kezdve. Ez a kiterjesztett
garancia csak az eredeti tulajdonosra érvényes és nem ruházható át.

Hogyan juthatok támogatáshoz?

Vigye el a hibás alkatrészt és a számlát a Raven forgalmazójához. Ha
a forgalmazó elfogadja a garanciaigényt, akkor a forgalmazó
feldolgozza a kérést és elküldi azt a Raven Industries számára a végső
jóváhagyás céljából. A Raven Industries-hoz való szállítási költségek az
Ügyfelet terhelik. A Return Materials Authorization (RMA) számot fel kell
tüntetni a dobozon és az összes dokumentációt (beleértve a vásárlás
igazolását is) bele kell tenni a dobozba és el kell küldeni a Raven
Industries számára. Ezenkívül, a dobozon és az összes dokumentáción
fel kell tüntetni az Extended Warranty (Kiterjesztett garancia) feliratot,
ha a hiba a vásárlástól számított 12 és 24 hónap között jelentkezett.

Mit tesz a Raven Industries?
A termék kiterjesztett garanciára való regisztrációjának a
megerősítése és a garanciaigény elfogadása után a Raven Industries
(saját belátása szerint) megjavítja vagy kicseréli a hibás terméket, és
kifizeti a szabványos visszfuvart, függetlenül a beérkező szállítási
módtól. Gyorsított áruszállítás költségei az Ügyfelet terhelik.

Mire nem terjed ki a kiterjesztett garancia?

A Raven Industries nem vállal semmiféle költséget vagy kötelezettséget
a létesítményein kívül írásos engedély nélkül végzett javításokért. A
Raven Industries nem vállal semmiféle felelősséget a kapcsolódó
gépek vagy termékek okozta esetleges károkért, valamint nem vállal
felelősséget az üzlet- vagy munkaveszteségért vagy egyéb károkért.
Kábelekre, tömlőkre, szoftver fejlesztésekre és újrahasznosított
termékekre nem vonatkozik ez a kiterjesztett garancia. E garancia
kötelezettsége helyettesít minden más, kifejezett vagy hallgatólagos,
jótállást és egyetlen személy vagy szervezet sem kapott felhatalmazást
arra, hogy felelősséget vállaljon a Raven Industries nevében.
A normális elhasználódás és kopás, helytelen használat,
rongálás, hanyagság, baleset, vagy nem megfelelő telepítés és
karbantartás okozta károkra nem vonatkozik ez a garancia.
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Kiterjesztett garancia
Mire érvényes a garancia?
Ez a garancia a Raven Applied Technology Division termék normális használata,
karbantartása és szervizelése során keletkező minden gyártási vagy anyagi hibára
vonatkozik, ha be lett tartva a rendeltetésszerű használat.

Regisztrálnom kell a terméket a kiterjesztett garancia érdekében?

Igen. A termékeket/rendszereket a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálni kell a
kiterjesztett garancia érvényesítéséhez. Ha a termék nem rendelkezik egy
sorozatszámmal, akkor ahelyett a készletet kell regisztrálni.

Hol kell regisztrálnom a terméket a kiterjesztett garancia érdekében?
A regisztrációhoz látogasson el a www.ravenhelp/com weboldalra és válassza ki a
Termékregisztrációt.

Mennyi ideig érvényes a kiterjesztett garancia?
Raven Applied Technology termékek, melyeket regisztrált az interneten, a korlátozott
garancián túl további 12 hónapig rendelkeznek garanciával, tehát a teljes garancia
időszak 24 hónap a vásárlás napjától számítva. A kiterjesztett garancia érvényességi
ideje semmiképpen sem haladja meg a 36 hónapot a Raven Industries Applied
Technology Division gyártásától kezdve. Ez a kiterjesztett garancia csak az eredeti
tulajdonosra érvényes és nem ruházható át.

Hogyan juthatok támogatáshoz?

Vigye el a hibás alkatrészt és a számlát a Raven forgalmazójához. Ha a forgalmazó
elfogadja a garanciaigényt, akkor a forgalmazó feldolgozza a kérést és elküldi azt a
Raven Industries számára a végső jóváhagyás céljából. A Raven Industries-hoz való
szállítási költségek az Ügyfelet terhelik. A Return Materials Authorization (RMA) számot
fel kell tüntetni a dobozon és az összes dokumentációt (beleértve a vásárlás igazolását
is) bele kell tenni a dobozba és el kell küldeni a Raven Industries számára. Ezenkívül, a
dobozon és az összes dokumentáción fel kell tüntetni az Extended Warranty
(Kiterjesztett garancia) feliratot, ha a hiba a vásárlástól számított 12 és 24 hónap között
jelentkezett.

Mit tesz a Raven Industries?

A termék kiterjesztett garanciára való regisztrációjának a megerősítése és a
garanciaigény elfogadása után a Raven Industries (saját belátása szerint) megjavítja
vagy kicseréli a hibás terméket, és kifizeti a szabványos visszfuvart, függetlenül a
beérkező szállítási módtól. Gyorsított áruszállítás költségei az Ügyfelet terhelik.

Mire nem terjed ki a kiterjesztett garancia?

ARaven Industries nem vállal semmiféle költséget vagy kötelezettséget a létesítményein
kívül írásos engedély nélkül végzett javításokért. A Raven Industries nem vállal
semmiféle felelősséget a kapcsolódó gépek vagy termékek okozta esetleges károkért,
valamint nem vállal felelősséget az üzlet- vagy munkaveszteségért vagy egyéb károkért.
Kábelekre, tömlőkre, szoftver fejlesztésekre és újrahasznosított termékekre nem
vonatkozik ez a kiterjesztett garancia. E garancia kötelezettsége helyettesít minden más,
kifejezett vagy hallgatólagos, jótállást és egyetlen személy vagy szervezet sem kapott
felhatalmazást arra, hogy felelősséget vállaljon a Raven Industries nevében.
A normális elhasználódás és kopás, helytelen használat, rongálás, hanyagság,
baleset, vagy nem megfelelő telepítés és karbantartás okozta károkra nem
vonatkozik ez a garancia.
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