Installatie- en Bedieningshandleiding

SCS 4000/5000

OPGELET
Het gebruik van meststoffen in suspensie en kalkbrij verkort de levensduur
van de kunststof onderdelen in de stroommeter en gemotoriseerde regelklep
aanzienlijk. Controleer de rotor en inlaatnaaf in de stroommeter vaak op
versleten onderdelen. Overmatige slijtage kan de nauwkeurigheid
beïnvloeden.
Probeer geen van de driedraads snelheidssensor- of stroommeterkabels
te wijzigen of te verlengen. Verlengkabels zijn bij uw dealer verkrijgbaar.

WAA R S C H U W I N G
Koppel de console los alvorens startkabels te gebruiken, te laden of aan de
apparatuur te lassen.

KALIBRATIEREFERENTIEBLAD

(Noteer de kalibratiewaarden om ze later te kunnen raadplegen of contact op te nemen met
een monteur)
Omcirkel de geselecteerde instellingen
EENHEDEN US
(ACRE)

SI
(HECTARE)

SNELHEIDS- SP1
SENSOR
(WIELSNELHEID)

SP2
(RADAR)

GRAS
(1000 VIERKANTE FT)

REGELING

VLOEISTOF KORREL 1
(ENKEL BED)

KORREL 2
(SPLITBED)

KORREL 3
(DUBBELE STROOM)

KLEP

STANDAARD SNELLE
KLEP
KLEP

SNELSLUITKLEP

PWMKLEP

GIEKBREEDTEN

METERKAL

DOSISKAL

1__________
2__________
3__________
4__________
5__________
6__________
7__________
8__________
9__________
10_________

1__________
2__________
3__________

1__________
2__________
3__________

KLEPKAL

VOLUME IN
TANK

1__________
2__________
3__________

1__________
2__________
3__________

PWMSLUITKLEP

SNELH.KAL
__________

VOORBEELD VAN GEGEVENSINVOER: KLEPKALIBRATIE INVOEREN
1.
2.
3.

DRUK OP DE TOETS VALVE CAL (KLEPKALIBRATIE).
DRUK OP DE TOETS ENTER.
DRUK OP JUISTE TOETSEN VOOR HET INVOEREN VAN HET GEWENSTE GETAL.
(VOORBEELD: TOETSEN

4.

DRUK NOGMAALS OP DE TOETS ENTER.

VOOR 2123)
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RADARINSTALLATIE
RADARKANTELHOEK
RADAR MONTEREN
SCHEMA VAN VLOEISTOFSYSTEEM
CAN BESTURINGSSYSTEEM ENKEL PRODUCT (VLOEISTOF) SCS 4000/5000
CONSOLEKABELS SCS 4000/5000
ACCUAANSLUITINGEN
BEREKENING VAN GIEKBREEDTEN
CAN BESTURINGSSYSTEEM MULTIPRODUCT (KORREL/STROOIREGELING) SCS 4000/5000
CAN BESTURINGSSYSTEEM MULTIPRODUCT (2 KORREL) SCS 4000/5000
CAN BESTURINGSSYSTEEM MULTIPRODUCT (2 KORREL/STROOIREGELING) SCS 4000/5000
ENCODERINSTALLATIE
OPEN HYDRAULISCH SYSTEEM (VERDRINGERPOMP MET VAST SLAGVOLUME) STROOISYSTEEM
GESLOTEN HYDRAULISCH SYSTEEM (VERDRINGERPOMP MET VARIABEL
SLAGVOLUME) - STROOISYSTEEM
OPEN HYDRAULISCH SYSTEEM (VERDRINGERPOMP MET VAST SLAGVOLUME) LUCHTDRUKSYSTEEM
GESLOTEN HYDRAULISCH SYSTEEM (VERDRINGERPOMP MET VARIABEL
SLAGVOLUME) - LUCHTDRUKSYSTEEM
CAN KNOOPPUNTOPTIE VLOEISTOF
CAN KNOOPPUNTOPTIE KORREL
CAN KNOOPPUNTOPTIE CHEMICALIËNINSPUITING
CAN DUBBELE KNOOPPUNTOPTIE (KORREL)
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DEFINITIE VAN SYMBOLEN

GPM
l/min
dl/min
PSI
kPa
GPA
l/ha
ml/ha
GPK
PPM
kg/min
PPA
kg/ha

- gallon per minuut
- liter per minuut
- deciliter per minuut
- lb per vierkante inch
- Kilopascal
- gallon per acre
- liter per hectare
- milliliter per hectare
- gallon per 1000 vierkante ft
- lb per minuut
- kilogram per minuut
- lb per acre
- kilogram per hectare

PPK
mm
cm
dm
m
MPH
km
km/u
US
SI
TU
[]
{}

- lb per 1000 vierkante ft
- millimeter
- centimeter
- decimeter
- meter
- mijl per uur
- km
- kilometer per uur
- volume per acre
- volume per hectare
- volume per 1000 vierkante ft
- metrische getallen
- getallen in 1000 vierkante ft

OMZETTINGEN VAN METERKALIBRATIES
Om het getal voor METER CAL (METERKALIBRATIE) om te zetten, deelt u het oorspronkelijk getal (het
getal op het etiket van de stroommeter) door de gewenste omzetfactor.
BIJVOORBEELD:
Oorspronkelijk getal van METER CAL = getal van METER CAL voor displays in fluid ounce
128
Oorspronkelijk getal van METER CAL = getal van METER CAL voor displays in liter
3.785
Oorspronkelijk getal van METER CAL = getal van METER CAL voor displays in lb
Gewicht van één gallon
OMZETTINGEN VOOR VLOEISTOF
Am. gallon x 128 = fluid ounce
Am. gallon X 3,785 = liter
Am. gallon X 0,83267 = Engelse gallon
Am. gallon X 8,34 = lb (water)

OMZETTINGEN VOOR DROGE STOFFEN
lb x 2,2 = kg
kg X 0,455 = lb

LENGTE
1 millimeter (mm) = 0,039 inch
1 centimeter (cm) = 0,393 inch
1 meter (m) = 3,281 ft
1 kilometer (km) = 0,621 mijl
1 inch = 25,4 millimeter; 2,54 centimeter
1 mijl = 1,609 km

OPPERVLAKTE
1 vierkante meter = 10,764 vierkante ft
1 hectare (ha) = 2,471 acre; 10.000 vierkante meter
1 acre = 0,405 hectare; 43.560 vierkante ft
1 vierkante mijl = 640 acre; 258,9 hectare

DRUK
1 psi = 6,89 kPa
1 kPa = 0,145 psi

VOLUME
1 kubieke meter = 1000 liter
1 kubieke centimeter = 1 milliliter
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INLEIDING
De Raven SCS 4000/5000 (SPUITREGELSYSTEEM) is een op een CAN (Controller Area Network) gebaseerd
systeem dat vloeistof- (drager of chemicaliëninspuiting) of korreltoepassingen via CAN
productregelknooppunten kan regelen. De prestaties ervan hangen af van de installatie en het preventieve
onderhoud van de gehele spuit/strooimachine. Het is belangrijk dat deze Installatie- en Servicehandleiding
grondig wordt doorgenomen alvorens het systeem te gebruiken. In de handleiding vindt u een eenvoudige
stapsgewijze procedure voor de installatie en bediening.
Het SCS 4000/5000 systeem bestaat uit een computer-ondersteunde console, CAN giekschakelaar/
snelheidsinterfaceknooppunt, snelheidssensor, giekschakelkast of giekschakelaars, maximaal drie CAN
productregelknooppunten, regelklep(pen), stroommeter(s) of encoder(s), inspuitmodules (indien van
toepassing) en bijbehorende kabels. De console wordt rechtstreeks in de cabine van het voertuig
gemonteerd voor eenvoudig gebruik door de bestuurder. De radarsnelheidssensor wordt op het chassis
van het voertuig of uitrustingsstuk gemonteerd (andere snelheidssensoren zijn ook leverbaar). Voor
vloeistoftoepassingen worden de gemotoriseerde regelklep en stroommeter op het frame gemonteerd dat
de giek ondersteunt. Inspuitmodules (indien van toepassing) worden op het frame van de spuitmachine
gemonteerd waarbij de continumenger vlak vóór de kleppen Giek aan/uit gemonteerd is. Voor
korreltoepassingen wordt de hydraulische regelklep op het frame van het voertuig en de encoder op de
aandrijfas van de transporteur gemonteerd. Geschikte kabels zijn nodig voor installatie ter plaatse.
De bestuurder stelt de toe te passen doeldosis voor elk toe te passen product in en het productregelknooppunt
houdt de toe te passen dosis in stand, ongeacht de snelheid van het voertuig of de gekozen versnelling. Met
een handbediende ophefschakelaar kan de bestuurder de toepassing van elk product met de hand regelen
voor controle van het systeem en spuiten op bepaalde plekken. Het werkelijke volume of gewicht dat per
oppervlakte wordt toegepast, wordt te allen tijde voor elk product weergegeven. De SCS 4000
/5000 dient
tevens als een oppervlaktemonitor, snelheidsmonitor en volumeteller.
Deze handleiding is in drie delen onderverdeeld. Deel 1 bevat informatie over het opstellen van de
bedieningsconsole voor vloeistof- of korreltoepassingen. Deel 2 bevat specifieke informatie over
korreltoepassingen. Deel 3 geeft een overzicht van de CAN (Controller Area Network) toepassingen.
OPMERKING:

Het SCS 4000/5000 regelsysteem is ontworpen om met externe giekschakelaars te worden
gebruikt. Er worden gieksignaaldraden bijgeleverd zodat het systeem weet wanneer en
welke giek AAN of UIT is.
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DEZE P AGINA IS OPZETTELIJK LEEG GELA TEN

5

VLOEISTOF- EN
KORRELTOEPASSINGEN

DEEL 1
VLOEISTOF- EN KORRELTOEPASSINGEN
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INSTALLATIE
1.

RAVEN RADARSNELHEIDSSENSOR MONTEREN

Zie appendix 1 voor de installatie-instructies voor de snelheidssensor voor de wielaandrijving.
Zie appendix 2 voor de installatie-instructies voor de snelheidssensor voor de
snelheidsmeteraandrijving.
Voor het monteren van de radar verzekeren de volgende richtlijnen de juiste installatie:
Er wordt aanbevolen om een grote, zware montagesteun (P/N 107-0159-693) aan het chassis van
het voertuig te bevestigen voor het monteren van de radar.

1)

Parkeer het voertuig op vlakke grond.

2)

Selecteer de plaats voor montage aan de hand van de volgende overwegingen:
a)
De gezichtslijn van de lens tot de grond mag niet door constructies of banden worden
geblokkeerd. Obstakels mogen niet dichter dan 50 cm bij de onderkant van de radar komen.
Zie afbeelding 1 en 2.
b)
De radarlens moet van voren tot achteren parallel aan de grond zijn. De radar kan 0-15
graden naar buiten gekanteld worden om meer speling te verkrijgen en obstakels te missen.
Zie afbeelding 2.
c)
De radar moet zo worden gemonteerd dat de lengte van de radar parallel is met de
rijrichting van het voertuig.

3)

Gebruik een waterpas om te controleren of de montagesteun parallel met de grond is.

4)

Bout de montagesteun aan het uitrustingsstuk.

5)

Bout de radar met de bevestigingsmiddelen aan de montagesteun. Zie afbeelding 3.

6)

Om de radar met het giekdetectie/snelheidsknooppunt te verbinden, sluit u deze op de giekdetectie/
snelheidsknooppuntinterafacekabel aan die met het knooppunt is verbonden.

AFBEELDING 2
RADARKANTELHOEK

AFBEELDING 1
RADARINSTALLATIE

AFBEELDING 3
RADAR MONTEREN
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STROOMMETER EN OPTIONELE DRUKTRANSDUCTOR
MONTEREN (VLOEISTOFTOEPASSINGEN)

STROOMMETER

1)
2)
3)
4)

VLOEISTOF- EN
KORRELTOEPASSINGEN

2.

Monteer de stroommeter in de buurt van de giekkleppen aan de hand van afbeelding 4. Alle stroom
door de stroommeter mag alleen naar de gieken lopen, d.w.z., geen retourleiding naar de tank of
pomp na de stroommeter.
Monteer de stroommeter horizontaal t.o.v. de grond. Zet de stroommeter aan de steun vast.
Voor de beste resultaten moet een recht stuk slang van minstens 7 1/2 inch [20 cm] op de inlaat van
de stroommeter zitten. De buigstraal van de slang op de uitlaat van de stroommeter moet geleidelijk
zijn.
De stroom moet in de richting van de pijl op de stroommeter lopen.
OPMERKING:

Het is belangrijk dat het systeem bij gebruik van suspensies elke dag na
gebruik grondig wordt doorgespoeld.

OPTIONELE DRUKTRANSDUCTOR
1)
2)

Monteer de optionele druktransductor, onderdeelnr. 422-0000-059, op de gewenste plaats. Sluit
hem op de regelknooppuntkabel voor vloeibare producten aan.
Terwijl de pomp uit staat en er 0 PSI [kPa] op de leidingen staat, voert u 0 voor de drukkalibratie
(VOER PSI [KPA] IN) onder de toets Data Menu in.

3.

REGELKLEP MONTEREN

1)

Monteer de gemotoriseerde regelklep in de hoofdleiding tussen de stroommeter en de gieken, met
de motor rechtop. (Voor een stroom van minder dan 3 GPM [11 l/min] wordt de gemotoriseerde
regelklep in een omloopleiding gemonteerd. Raadpleeg appendix 3 voor een schema met alternatieve
leidingen.)

(VLOEISTOFTOEPASSINGEN)

AFBEELDING 4
SCHEMA VAN
VLOEISTOFSYSTEEM
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AFBEELDING 5
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CONSOLE EN KABELS MONTEREN

1)

Monteer de console op een stevige steun in de cabine van het voertuig.

2)

Sluit de consolekabel op de stekker aan de achterkant van de console aan. (Raadpleeg afbeelding
6 of 7.) Leid de consolekabel uit de cabine van het voertuig en sluit hem af. (Verlengkabels voor
stroommeters zijn bij uw dealer verkrijgbaar.)

VLOEISTOF- EN
KORRELTOEPASSINGEN

4.

AFBEELDING 6
CONSOLEKABELS SCS 4000 /5000

3)

Zet de schakelaar POWER (VOEDING) op UIT en leid de rode en witte accukabels naar een accu
van 12 V. Bevestig de witte accukabel aan de
MINPOOL (-) en de rode accukabel rechtstreeks aan
de PLUSPOOL (+) van de accu. (Zie afbeelding 7.) (VERBIND DE RODE EN WITTE DRADEN
NIET MET DE STARTMOTOR.) Zet de accudraden met plastic kabelbinders vast. Bind de
accudraden NIET dicht bij de aanwezige accukabels of andere elektrische bedrading vast.

4)

Sluit de snelheidssensorkabel op de stekker van de CAN giekdetectie/snelheidsinterfacekabel aan.

5)

Zet en bind de snelheidssensorkabel en de consolekabel vast met plastic kabelbinders.

6)

De aanvankelijke installatie van de console is nu compleet.
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ACCUAANSLUITINGEN

AFBEELDING 7
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KENMERKEN VAN CONSOLE

BELANGRIJK: Op deze console moet US (VOLUME PER ACRE) , SI [VOLUME PER HECTARE] of TU {1000 VIERKANTE FT} oppervlakte; VLOEISTOF, KORREL 1 ENKEL, KORREL
2 SPLIT of KORREL 3 DUBBELE STROOM; SP1
WIELAANDRIJVING of SP2
RADARSNELHEIDSSENSOR; en STANDAARD KLEP , SNELLE KLEP , SNELSLUITKLEP ,
PWM-KLEP of PWM-SLUITKLEP worden geselecteerd. Houd de toets SELF TEST (ZELFTEST)
ingedrukt om de keuzen te bekijken. Als de toets SELF TEST 12 seconden ingedrukt wordt
gehouden, kan de selectie worden veranderd zonder andere kalibratiewaarden te wissen.

De consolerevisie kan worden bepaald aan de hand
van de letter die in het vakje REV op het etiket is
gestempeld.

Handbediende
ophefschakelaar maakt
spuiten op bepaalde
plekken mogelijk.

POWER - Zet de console
AAN of UIT

Selecteert handmatige of
volledig automatische
regeling.

CE - Clear Enter (invoer
wissen, zoals de CE toets
op een rekenmachine)

ENTER - Alleen gebruikt
om gegevens in de console in te voeren.
Geeft de werkelijke, toe te passen dosis,
snelheid, PSI, kalibratie- en functiegegevens,
besturingsmodus [AUTO (AUTOMATISCH)
of MAN (HANDBEDIEND)] en giekstatus.

KALIBRATIETOETSEN — Gebruikt voor het invoeren van
gegevens in de console om het
systeem te kalibreren.
BOOM CAL
SPEED CAL
METER CAL
VALVE CAL
RATE CAL
SELF TEST

—
—
—
—
—
—

Breedte van gieken
Bepaald door snelheidssensor
Meterkalibratiegetal
Klepreactietijd
Dosiskalibratie
Simuleert de snelheid van het
voertuig

FUNCTIETOETSEN —

Gebruikt om gegevens weer te
geven

TOTAL AREA
TOTAL VOLUME
FIELD AREA
FIELD VOLUME
DISTANCE
VOLUME/MINUTE
AREA/HOUR
DATA MENU
PRODUCT ON/OFF

Totale toegepaste oppervlakte
Totaal toegepast volume
Toegepaste veldoppervlakte
Toegepast veldvolume
Afgelegde afstand
Stroomsnelheid
Huidige oppervlakte per uur
Extra voorzieningen en functies
Schakelt productregeling afwisselend
AAN en UIT
Selecteert het actieve product voor
programmering of handbediening

—
—
—
—
—
—
—
—
—

PRODUCT SELECT —
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KALIBRATIE VAN CONSOLE
1.“BOOM CAL” (GIEKKALIBRA

TIE) BEREKENEN

(VLOEISTOFTOEPASSINGEN)
1)

Brede bespuiting
Bereken de breedte van elke giek in inch [cm] door het aantal spuitstukken met de tussenruimte te
vermenigvuldigen. Noteer deze giekbreedten om ze later te kunnen raadplegen wanneer u de
console programmeert.

AFBEELDING 8

2)

Bespuiten van rijen
Bereken de breedte van elke giek in inch [cm] door het aantal spuitstukken met de tussenruimte te
vermenigvuldigen. Bereken de aangepaste, toe te passen dosis door de dosis voor brede bespuiting
te vermenigvuldigen met de breedte van de rij in inch [cm] gedeeld door de tussenruimte in inch [cm].
VOORBEELD:

Dosis voor brede bespuiting = 20 GPA [200 l/ha]
Tussenruimte
= 40 inch [100 cm]
Breedte van rij
= 14 inch [40 cm]

Aangepaste, toe te passen dosis =

GPA x Breedte van rij
Tussenruimte
= 20 x 14 = 7 GPA
40
= [200] x [40] = [80 l/ha]
[100]
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2.

“SPEED CAL” (SNELHEIDSKALIBRATIE) BEREKENEN

1)

Zet de consolevoeding AAN.

2)

Voer “0” in

3)

Rijd 1 mijl [1 kilometer]. Voor de meest nauwkeurige kalibratie geeft u langzaam gas en remt u
langzaam af.

in.

VOORZICHTIG:Gebruik de afstandsmeter van het voertuig niet om de afstand te bepalen. Gebruik
traject- of kilometerpalen.
4)

Lees de afstand af door

VLOEISTOF- EN
KORRELTOEPASSINGEN

De aanvankelijk SPEED CAL is 598 [152] bij gebruik van de Raven radar. Voer stap 1 t/m 6 uit om dit getal
te verfijnen nadat “AANVANKELIJKE PROGRAMMERING VAN CONSOLE” voltooid is.

in te drukken.

De afstand hoort een waarde van ongeveer 5280 [1000] te zijn. Als deze waarde tussen 5260 en
5300 [990 en 1010] is, is de SPEED CAL (SNELHEIDSKALIBRATIE) voor het voertuig 598 [152].
Als een andere waarde voor de afstand wordt weergegeven, voert u de volgende berekening uit:
VOORBEELD:

Veronderstel dat de waarde voor DISTANCE 5000 [980] is.
Gecorrigeerde SPEED CAL =
ENGELSE EENHEDEN:
= 598 x 5280 = 631,48
5000

Oude SPEED CAL x 5280
DISTANCE
METRISCHE EENHEDEN:
= [152] x [1000] = [155]
[980]

5)

Het voor SPEED CAL in te voeren getal is 631 [155].

6)

Controleer de nieuwe SPEED CAL, die u in stap 5 hebt afgeleid, nogmaals door stap 2 t/m 4 te
herhalen.

3.

“METER CAL” (METERKALIBRA TIE) BEREKENEN

(VLOEISTOFTOEPASSINGEN)

Het stroommeterkalibratiegetal is op het label, dat aan elke stroommeter is bevestigd, gestempeld.
Noteer dit getal om het later te kunnen raadplegen wanneer u de console programmeert.
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4.

“VALVE CAL” (KLEPKALIBRATIE) BEREKENEN

Het aanvankelijke aanbevolen regelklepkalibratiegetal voor VALVE CAL (KLEPKALIBRATIE) is
2123 voor een standaard klep, 743 voor een snelsluitklep, 743 voor een snelle klep of 43 voor een,
PWM-klep of 43 voor een, PWM-sluitklep. Het klepkalibratiegetal wordt gebruikt om de reactietijd
van de regelklepmotor te regelen om de snelheid van het voertuig te veranderen. Nadat het systeem
is gebruikt, kan dit getal verfijnd worden. Zie de onderstaande definities:
Voor SNELLE KLEP
Voor PWM-KLEP
Voor STANDAARD KLEP: of
SNELSLUITKLEP:
of
PWM-SLUITKLEP:

Klepspelingcijfer

Regelt de tijd van de eerste correctiepuls nadat een verandering
in correctierichting is gedetecteerd. (INC naar DEC-of- DEC
naar INC).
Bereik: 1 t/m 9

Klepsnelheidscijfer

1-Korte puls
9-Lange puls

Regelt de reactietijd van de regelklepmotor.
VOORZICHTIG:

Als u de regelklep te snel laat lopen, gaat
het systeem trillen.

Regeling van standaard klep

Bereik: 1 t/m 9

1-Langzaam
9-Snel

Regeling van snelle en snelsluitklep

Bereik: 0 t/m 9

0-Snel
9-Langzaam

Regeling van PWM- en
PWM-sluitklep

Bereik: 0 t/m 9

0-Langzaam
9-Snel

Rempuntcijfer

Stelt het percentage van de doeldosis in waarop de
regelklepmotor langzamer begint te draaien zodat de gewenste
dosis niet wordt overschreden.
Bereik: 0 t/m 9

Dodebandcijfer

0 = 5%
1 = 10%
9 = 90%

Toegestaan verschil tussen de doeldosis en de werkelijke,
toe te passen dosis, waarbij de dosis niet wordt gecorrigeerd.
Bereik: 1 t/m 9
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1 = 1%
9 = 9%

“RATE CAL” (DOSISKALIBRA
(VLOEISTOFTOEPASSINGEN)

TIE) BEREKENEN
VLOEISTOF- EN
KORRELTOEPASSINGEN

5.

Bepaal de dosis van de toe te passen chemische stof. Raadpleeg een dealer om er zeker van
te zijn dat deze spuitmondstukken hiervoor geschikt zijn. Het volgende moet bekend zijn wanneer
u bepaalt welke spuitmondstukken met de spuitmachine kunnen worden gebruikt:
1) Nominale toepassingsdruk
2) Toe te passen doeldosis
3) Doelsnelheid
4) Tussenruimte mondstukken

___ PSI [kPa]
___ GPA [l/ha]
___ MPH [km/u]
___ inch [cm]

Uit deze informatie berekent u als volgt het volume per minuut, per mondstuk:
GPM [l/min] = GPA [l/ha] x MPH [km/u] x inch [cm]
5940 [60.000]
VOORBEELD:

1)
2)
3)
4)

Toepassingsdruk
Toe te passen doeldosis
Doelsnelheid
Tussenruimte mondstukken

= 30 PSI
= 20 GPA
= 5,2 MPH
= 20 inch

GPM = 20 GPA x 5,2 MPH X 20 inch = 0,35
5940
Gebruik GPM 0,35 en druk 30 en selecteer spuitstuknummer XR8004 uit de tabel hieronder omdat dit
het dichtste bij het gewenste debiet ligt.

STROOMSNELHEIDSGRENZEN CONTROLEREN:
De spuitsnelheid moet binnen het gespecificeerde bereik voor de bijgeleverde stroommeter
liggen.
STROOMMETERMODEL
RFM 5
RFM 15
RFM 60P
RFM 100
RFM 200/200 Poly
RFM 400

STROOMBEREIK
0,05-5 GPM [0,2-18,9 l/min]
0,3-15 GPM [1,1-56,8 l/min]
1-60 GPM [3,8-210 l/min]
3-100 GPM [11,4-380 l/min]
15-200 GPM [56,8-760 l/min]
25-400 GPM [94,6-1515 l/min]
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CONSOLE PROGRAMMEREN
Wanneer gegevens in de console ingevoerd worden, is de invoervolgorde altijd dezelfde.
OPMERKING:

1.

GEGEVENS MOETEN IN TOETS 3 T/M 7 WORDEN INGEVOERD.

Druk op de toets waarin
u gegevens wilt invoeren.

Druk op de toets ENTER. Op het
display verschijnt een “E”.

Druk op de toetsen die
overeenkomen met het cijfer dat u
wilt invoeren (bv. “2”,”1",”2",”3").
De cijfers worden weergegeven
terwijl u ze invoert.

Voltooi de invoer door nogmaals
op de toets ENTER te drukken.

AANVANKELIJKE PROGRAMMERING VAN CONSOLE

Wanneer de consolevoeding ingeschakeld is, nadat alle installatieprocedures zijn uitgevoerd,
knippert CAL en wordt ACRE US weergegeven op de console. Dit betekent dat de console
“gekalibreerd”, of geprogrammeerd, moet worden voordat hij kan worden gebruikt. Dit is een
eenmalige handeling die niet hoeft te worden herhaald. Het uitzetten van de POWER schakelaar
heeft geen invloed op het geheugen van de console. Alle gegevens blijven bewaard.
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OPMERKING:

Als een invoerselectiefout tijdens stap 1-6 wordt gemaakt, zet u de consolevoeding
UIT.
ingedrukt terwijl u de consolevoeding AAN zet.

Desgewenst kan het contrast van het LCD bijgesteld worden door toets
voor een lichter display of toets
1)

2)

voor een donkerder display.

ACRE-US, HECTARE-SI of TURF-SQ FEET weergeven.
a)

Als u

even indrukt, gaat het display van ACRE-US naar HECTARE-SI.

b)

Als u

even indrukt, gaat het display van HECTARE-SI naar TURF-SQ FEET.

c)

Als u

even indrukt, gaat het display van TURF-SQ FEET naar ACRE-US.

ACRE, HECTARE of TURF (GRAS) selecteren
a)
Om ACRE, HECTARE of TURF te selecteren, drukt u op
wordt weergegeven.
b)

3)

4)

5)

ingedrukt te houden

VLOEISTOF- EN
KORRELTOEPASSINGEN

Houd

Druk even op

totdat de gewenste code

; het gegevensdisplay geeft nu LIQUID (VLOEISTOF) weer.

LIQUID (vloeistofspuitmachine), GRAN 1 (enkele-bandbed/strooiregeling), GRAN 2 (splitband) of
GRAN 3 (splitbandbed, dubbele encoders) weergeven.
a)

Als u

even indrukt, gaat het display van LIQUID naar GRAN 1.

b)

Als u

even indrukt, gaat het display van GRAN 1 naar GRAN 2.

c)

Als u

even indrukt, gaat het display van GRAN 2 naar GRAN 3.

d)

Als u

even indrukt, gaat het display van GRAN 3 naar LIQUID.

LIQUID, GRAN 1, GRAN 2 of GRAN 3 selecteren.
a)

Om productregeling te selecteren, drukt u op
weergegeven.

b)

Druk even op

totdat de gewenste code wordt

; het display geeft nu STD VALVE weer.

STD VALVE, FAST VALVE (SNELLE KLEP), FST CLS VALVE (SNELSLUITKLEP), PWM VALVE
(PWM-KLEP) of PWM CLS VALVE (PWM-SLUITKLEP) weergeven.
a)

Als u

even indrukt, gaat het display van STD VALVE near FAST VALVE.

b)

Als u

even indrukt, gaat het display van FAST VALVE naar FST CLS VALVE.

d)

Als u

even indrukt, gaat het display van FST CLS VALVE naar PWM VALVE.

d)

Als u

even indrukt, gaat het display van PWM VALVE naar PWM CLS VALVE.
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e)
6)

7)

Als u

even indrukt, gaat het display van PWM CLS VALVE naar STD VALVE.

STD VALVE, FAST VALVE, FST CLS VALVE, PWM VALVE of PWM CLS VALVE selecteren.
a)

Om STD VALVE, FAST VALVE, FST CLS VALVE, PWM VALVE of PWM CLS VALVE te
selecteren,

b)

Druk even op
; het display geeft nu METER CAL (vloeistofmodus) of
SPREADER CONSTANT (STROOICONSTANTE) (korrelmodus) weer.

Voer voor vloeistoftoepassingen het meterkalibratiegetal in. Voer voor korreltoepassingen
SPREADER CONSTANT en PRODUCT DENSITY (PRODUCTDICHTHEID) of METER CAL in.
Gebruik
om tussen strooiconstante en productdichtheid/meterkalibratie te wisselen.

8)

Voer het juiste klepkalibratiegetal (2123, 743 of 43) in.

9)

Voer de doeldosiskalibratie (GPA) [l/ha] {GPK} in.

10)

Herhaal stap 3-9 voor meerdere producten. Het actieve product wordt gemarkeerd.

11)

WHEEL-SP1 (WIELSNELHEID) of RADAR-SP2 (RADARSNELHEID) weergeven.

12)

a)

Als u

even indrukt, gaat het display van WHEEL-SP1 naar RADAR-SP2.

b)

Als u

even indrukt, gaat het display van RADAR-SP2 naar WHEEL-SP1.

WHEEL-SP1 of RADAR-SP2 selecteren.
a)

Om WHEEL-SP1 of RADAR-SP2 te selecteren, drukt u op
wordt weergegeven.

b)

Druk even op

totdat de gewenste code

; het display geeft nu SPEED CAL (SNELHEIDSKALIBRATIE) weer.

13)

Voer het snelheidskalibratiegetal in.

14)

Voer de giekkalibratiegetallen in. Definitie van giekkalibratietoetsen.
Als deze toets wordt ingedrukt, wordt het geselecteerde gieknummer op het display
weergegeven.
VOORBEELD:
Giek 1 wordt als BOOM 1 CAL weergegeven.
Als u deze toets indrukt nadat BOOM CAL is geselecteerd, verandert het gieknummer.
VOORBEELD:
BOOM 1 CAL 0 verandert in BOOM 2 CAL 0.
Als u deze toets indrukt nadat BOOM CAL is geselecteerd, verandert het gieknummer.
VOORBEELD:
BOOM 2 CAL 0 verandert in BOOM 1 CAL 0.
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DE CONSOLE IS NU GEPROGRAMMEERD.
“CAL” knippert nu niet meer. Als de aanvankelijke programmering van de console
(werkeenheden, regelingkeuze, klepaandrijver of snelheidssensor) veranderd moet worden nadat de
console geprogrammeerd is, houdt u
12 seconden
ingedrukt. De huidige programma-instelling wordt op het display weergegeven. Druk op
gewenste keuze te maken.
Druk op

om de

VLOEISTOF- EN
KORRELTOEPASSINGEN

Voer de giekgegevens in:
a)
Selecteer BOOM 1 CAL.
b)
Gebruik de giekbreedte zoals berekend onder “BOOM CAL” (GIEKKALIBRATIE)
BEREKENEN.
c)
Als een giek niet nodig is, voert u “0” voor de lengte in.

om de invoer te voltooien. Herhaal de procedure zo nodig voor de snelheids- (WHEEL-

SP1, RADAR-SP2), producttype- (LIQUID, GRAN 1, GRAN 2 of GRAN 3) en klepaandrijverkeuze (STD
VALVE, FAST VALVE, FST CLS VALVE, PWM VALVE, of PWM CLS VALVE).
AANVULLENDE GEGEVENS INVOEREN:
Gegevens kunnen in
systeem.
1)

2.

worden ingevoerd hoewel het niet vereist is voor de werking van het

VOLUME INVOEREN:
Voer het geschatte VOLUME in de TANK in
in. Steeds wanneer de tank wordt
bijgevuld, moet dit getal opnieuw worden ingevoerd.

OVERIGE KENMERKEN VAN DISPLAY
1)

Om de totale bestreken oppervlakte weer te geven, drukt u even op
.
Om dit totaal te wissen (op 0 in te stellen), voert u een “0” bij deze toets in.

2)

Om het totale toegepaste volume weer te geven, drukt u even op
.
Om dit totaal te wissen (op 0 in te stellen), voert u een “0” bij deze toets in.

3)

Om de bestreken veldoppervlakte weer te geven, drukt u even op
.
Om dit totaal te wissen (op 0 in te stellen), voert u een “0” bij deze toets in.

4)

Om het toegepaste veldvolume weer te geven, drukt u even op
.
Om dit totaal te wissen (op 0 in te stellen), voert u een “0” bij deze toets in.

5)

Om de afgelegde afstand (ft) [meters] weer te geven, drukt u even op
.
Om dit totaal te wissen (op 0 in te stellen), voert u een “0” bij deze toets in.

6)

Om het volume per minuut weer te geven, drukt u even op

7)

Om de oppervlakte per uur weer te geven, drukt u even op
. Dit is een werkelijke
berekening van OPPERVLAKTE/UUR bij uw huidige snelheid. Het is geen gemiddelde over
een tijdsperiode.
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.

8)

Om de kalibratie-eenheden ACRE-US, HECTARE-SI of TURF-SQ FEET; LIQUID, GRAN 1,
GRAN 2 en GRAN 3; WHEEL-SP1 of RADAR-SP2; en STD VALVE, FAST VALVE,
FST CLS VALVE, PWM VALVE of PWM CLS VALVE weer te geven nadat ze geselecteerd
zijn, houdt u
ingedrukt.
Na 12 seconden kunnen de eenheden opnieuw worden gekalibreerd.

3.

ZELFTESTFUNCTIE

Met de zelftest kan de snelheid worden gesimuleerd voor het testen van het systeem terwijl het
voertuig niet rijdt. Voer de gesimuleerde bedrijfssnelheid in
in.
Als 6 MPH [10 km/u] gewenst is, voert u 6.0 [10.0] in. Controleer de snelheid in de linker benedenhoek
van het display. De snelheid van de zelftest wordt automatisch gewist wanneer de snelheidssensor
detecteert dat het voertuig rijdt. Een snelheidskalibratiewaarde van minstens 900 [230] wordt
aanbevolen wanneer deze modus wordt gebruikt.
OPMERKING:

4.

Om ongewenst wissen van de zelftestsnelheid te voorkomen kunt u de
snelheidsconnector op de consolekabel loskoppelen wanneer de
radarsnelheidssensoren worden gebruikt.

DECIMALE PUNT VERPLAATSEN
De functie voor het verplaatsen van de decimale punt wordt gebruikt om het systeem nauwkeuriger
te maken bij lage toe te passen doses. De decimale punt wordt verplaatst tijdens het invoeren van
de meterkalibratie/productdichtheid. Ga eerst naar de modus METER CAL/PRODUCT DENSITY,
en druk op
, druk voor het verplaatsen van de decimale punt op
, voer het constante getal
van de
meterkalibratie of productdichtheid in en druk op

.

De volgorde om het verplaatsen van de decimale punt in METER CAL/PRODUCT DENSITY
ongedaan te maken, bestaat uit het invoeren van het constante getal van de meterkalibratie of de
productdichtheid en het indrukken van
. De volgende tabellen laten zien hoe het
verplaatsen van de decimale punt het systeem nauwkeuriger kan maken.
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TURF (GRAS)
UNSHIFT SHIFT

RATEDISPLAY(WEERGAVEDOSIS)

0

0

0

0

0

0

RATECAL(DOSISKALIBRATIE)

0

0

0

0

0

0

TANKVOLUME(TANKVOLUME)

0

0

0

0

0

0

TOTALAREA(TOTALEOPPERVLAKTE)

0

0

0

0

0

0

TOTALVOLUME (TOTAALVOLUME)

0

0

0

0

0

0

FIELDAREA (VELDOPPERVLAKTE)

0

0

0

0

0

0

FIELDVOLUME(VELDVOLUME)

0

0

0

0

0

0

VOL/MINUTE(VOL/MINUUT)

0

0

0

0

0

0

AREA/HOUR(OPPERVLAKTE/UUR)

0

0

0

0

0

0

RATE +/- (DOSIS +/-)

0

0

0

0

0

0

LOWTANKLEVEL(LAAGTANKPEIL)

0

0

0

0

0

0

LOWVOL/MIN(LAAGVOL/MIN)

0

0

0

0

0

0

VLOEISTOF- EN
KORRELTOEPASSINGEN

PLAATSVANDECIMALEPUNTENIN KORRELMODUS**
AM.
METRISCHE EENHEDEN
UNSHIFT SHIFT
UNSHIFT
SHIFT

*Wanneer u naar RATE CAL gaat, vergeet dan niet dat 2 GPA [20 l/ha] ingevoerd wordt als 2.0 [20.0]
wanneer het verplaatsen van de decimale punt ongedaan is gemaakt en als 2.00 [20.00] wanneer de
decimale punt verplaatst is.
PLAATS VANDECIMALEPUNTEN INVLOEISTOFMODUS*
AM.
METRISCHE EENHEDEN
TURF (GRAS)
UNSHIFT SHIFT
UNSHIFT
SHIFT
UNSHIFT SHIFT
RATE DISPLAY (WEERGAVE DOSIS)

0

0

0

0

0

0

RATECAL (DOSISKALIBRATIE)

0

0

0

0

0

0

TANK VOLUME (TANKVOLUME)

0

0

0

0

0

0

TOTAL AREA (TOTALE OPPERVLAKTE)

0

0

0

0

0

0

VOL/MINUTE (VOL/MINUUT)

0

0

0

0

0

0

FIELDAREA (VELDOPPERVLAKTE)

0

0

0

0

0

0

FIELDVOLUME (VELDVOLUME)

0

0

0

0

0

0

VOL/MINUTE (VOL/MINUUT)

0

0

0

0

0

0

AREA/HOUR(OPPERVLAKTE/UUR)

0

0

0

0

0

0

RATE +/- (DOSIS +/-)

0

0

0

0

0

0

LOW TANK LEVEL (LAAG TANKPEIL)

0

0

0

0

0

0

LOW VOL/MIN(LAAGVOL/MIN)

0

0

0

0

0

0

**Wanneer u naar RATE CAL gaat, vergeet dan niet dat 200 PPA [kg/ha] ingevoerd wordt als 200 wanneer
het verplaatsen van de decimale punt ongedaan is gemaakt en als 200.0 wanneer de decimale punt
verplaatst is.
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5.

GEGEVENSMENU

Hieronder worden de functies die onder de toets DATA MENU (GEGEVENSMENU) beschikbaar
zijn, in het kort beschreven. Het gegevensmenu heeft vier submenu’s (Serial, Product, Console en
CAN). Met de toetsen
en
kunt u opties onder elke submenucategorie oproepen.
Druk op de toets
Gebruik

om naar de volgende submenucategorie te gaan.

om tussen de keuzen te wisselen of

om gegevens in te voeren.

SUBMENU: SERIAL (SERIEEL)
DISPLAY

BESCHRIJVING

DATA LOGGER

Schakelt het registreren van gegevens via de seriële poort in of uit. Voor het
inschakelen moeten de triggerwaarde en eenheid geselecteerd zijn.

FIELD REFERENCE

Hiermee kan de gebruiker een getal van maximaal vier cijfers invoeren om
een veld te vertegenwoordigen. De veldreferentie wordt in de pagina’s met
begin veld en einde veld en de tijd/datumstring van het gegevenslogboek
opgenomen.

BAUD RATE

Selecteert 1200 of 9600 baud voor communicatie via de seriële poort.

VARIABLE RATE

Schakelt een hoorbaar en visueel alarm in of uit na een verandering in
variabele dosis.
Wanneer dit AAN staat, geeft het alarm 4 lange pieptonen wanneer een
dosiskalibratiegetal via de seriële poort wordt veranderd met een geldige
gegevensstring voor een veranderingsverzoek.

CHANGE ALARM

TRIGGER VALUE

Wordt gebruikt in de gegevensregistratiemodus. De trigger bepaalt hoe vaak
gegevens (zie de indeling van gegevenscommunicatiestrings) naar de
seriële poort worden gestuurd. De trigger kan in ft [meter] of seconden zijn.
De functies van het gegevenslogboek werken alleen als de triggerwaarde
niet nul is.

TRIGGER UNITS

Gebruikt in de gegevensregistratiemodus. De triggereenheid kan op ft
[meter] of seconden worden ingesteld.

PRINT FIELD

Stuurt gegevens via de seriële poort naar een aangesloten optionele printer
om de pagina’s met begin veld en einde veld af te drukken. Deze optie is niet
beschikbaar wanneer het gegevenslogboek AAN is.
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DISPLAY

BESCHRIJVING

VLOEISTOF- EN
KORRELTOEPASSINGEN

SUBMENU: PRODUCT (P AGINA 1)
BOOM SELECT

Met deze functie kan de gebruiker specifieke gieken aanwijzen die alleen met
een bepaald product worden gebruikt. Deze producten worden alleen
ingeschakeld wanneer de aangewezen gieken aan staan. De leidingen van
het systeem moeten voor de voor deze functie gemaakte keuzen geschikt
zijn. Als u eenmaal in de giekkeuzemodus bent, gebruikt u de toets CE om
tussen producten te wisselen en toetsen 1 t/m 0 om de giekkeuze AAN of UIT
te zetten voor respectievelijk giek 1-10. De indicator voor het giekstatusdisplay
toont de geselecteerde gieken voor het actieve product. Aanvankelijk staan
alle gieken voor elk product als AAN geselecteerd. Druk op ENTER om de
giekkeuzemodus te verlaten.

OFF RATE %

Een alarm voor afwijkende dosis wordt ingeschakeld wanneer de werkelijke
toegepaste dosis (volume/oppervlakte) langer dan 5 seconden met het
gespecificeerde percentage afwijkt van de doeldosis.

PWM HIGH PWM OFFSET Wordt gebruikt om het maximale gewenste toerental of het hydraulische
debiet van de PWM (pulsbreedtemodulatie) regelklep in te stellen. Om te
kalibreren zet u de console in de handbediende modus en de giek- en
hoofdschakelaars AAN. Houd de schakelaar INC/DEC (MEER/MINDER)
ingedrukt om de waarde te verhogen. Als de motor het gewenste toerental
overschrijdt, verlaagt u het getal met 10 en drukt u nogmaals op INC.
Herhaal dit tot de motor met het gewenste maximale toerental loopt en voer
dan een getal in dat 10 hoger is.
LOW PWM OFFSET

Wordt gebruikt om het minimale gewenste toerental of het hydraulische
debiet (nulpunt of stopzetpunt) van de PWM regelklep in te stellen.
Om te kalibreren zet u de console in de handbediende modus en de giek- en
hoofdschakelaars AAN. Houd de schakelaar INC/DEC ingedrukt tot de
motor stopt. Verhoog het getal totdat de motor loopt en voer dan een getal dat
10 kleiner is in. Houd de schakelaar INC/DEC ingedrukt om te verlagen. Als
de motor niet stopt, verlaagt u het offset-getal met 10 en herhaalt u dit.

PWM FREQUENCY

Wordt gebruikt om de spoelfrequentie van de PWM klep in te stellen (122 Hz
is standaard).

PRESET PWM OFFSET

Wanneer de klepkeuze in de PWM-sluitmodus geprogrammeerd is, kan dit
zo worden ingesteld dat een aanvankelijke pulsbreedte aan de klep wordt
geleverd nadat gieken of het product aangezet zijn. Wanneer dit op nul
geprogrammeerd is, keert de pulsbreedte naar de vorige toestand terug.
Wanneer dit niet nul is, kan de aanvankelijke pulsbreedte geselecteerd
worden tussen 1 (langzaam) en 255 (maximum). Wanneer in de PWM
klepmodus wordt geprogrammeerd, overschrijdt het PWM debiet deze
waarde niet als deze waarde niet nul is en de gieken uit staan.

RATE BUMP DELTA

Stelt de stap in waarmee de kalibratie met de schakelaar INC/DEC in
automatische bediening wordt verhoogd of verlaagd.
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DISPLAY

BESCHRIJVING

LOW FLOW LIMIT

Als het werkelijke volume/minuut onder de toegewezen grens daalt, stopt de
regelklep met sluiten en wordt het alarm voor lage grens ingeschakeld. Deze
waarde is automatisch evenredig met het percentage gieken dat AAN is.
(Als de ingevoerde lage grens bijvoorbeeld 4 is en de helft van de totale
gieklengte uitgeschakeld is, vermindert de console de lage grens automatisch
tot 2.) De waarde voor de lage grens wordt in GPM [l/ha] of PPM [ka/ha]
ingevoerd.

LOW TANK

Wanneer het peil in de tank onder een toegewezen minimumpeil daalt, wordt
het alarm voor laag niveau ingeschakeld. Het alarm stopt wanneer een
waarde gelijk aan of groter dan de waarde voor het lage tankpeil in VOLUME/
TANK wordt ingevoerd of de gieken worden uitgezet. Als “0” in het lage
tankpeil wordt ingevoerd, wordt het alarm uitgeschakeld.

VALVE DELAY

Stelt een vertragingstijd in tussen het tijdstip waarop de gieken aangezet
worden en het tijdstip waarop de console de stroomsnelheid begint te
regelen. Een waarde variërend van 1-9 betekent een vertraging van
respectievelijk 1-9 seconden. Een waarde van “0” betekent geen vertraging.
Deze vertraging is actief als de tijd tussen het uit- en aanzetten van de gieken
minder dan 30 seconden is.

VALVE CAL 2

Kan worden gebruikt wanneer in de PWM modus wordt geprogrammeerd
om de klepregelreactie fijn af te stellen. Helpt het trillen onder controle
houden.

SUBMENU: PRODUCT (P AGINA 2)
SPREADER CONSTANT

Niet van toepassing in de vloeistofmodus. Bij het toepassen van vloeistof
moet een waarde van nul worden gebruikt. Zie het deel over korreltoepassingen
voor de berekening in de korrelmodus. De strooiconstante kan tijdens de
aanvankelijke programmering of via het gegevensmenu worden ingevoerd.

PUMP CAL/FAN CAL

Stelt het aantal pulsen per omwenteling van de pomp/ventilator in voor het
pomp/ventilatortoerental.

DUAL SENSOR ALARM % Stel voor toepassingen met inspuiting van vloeibare chemicaliën de tolerantie
tussen stroomschakelaarmonitor en stroomwaarden in voordat het alarm
“FLOW SW” (STROOMSCHAKELAAR) wordt ingeschakeld. Stel voor
korrel 3 toepassingen de tolerantie tussen dubbele-encoderwaarden in
voordat het alarm “DUAL FLOW” (DUBBELE STROOM) wordt ingeschakeld.
(De giekkeuzefunctie mag alleen voor te gebruiken gieken zijn ingesteld.)
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BESCHRIJVING

VACUUM ALARM of
BIN LEVEL ALARM

Bij het regelen van de inspuiting van chemicaliën kan het vacuümalarm
in- of uitgeschakeld worden. Uitschakelen wanneer geen inspuiting wordt
geregeld. Voor korreltoepassingen kan de bakniveausensor in- of
uitgeschakeld worden. Uitschakelen wanneer de bakniveausensor niet
aanwezig is.

FLOW SWITCH ALARM

Bij het regelen van de inspuiting van chemicaliën kan het
stroomschakelaaralarm in- of uitgeschakeld worden.
Uitschakelen wanneer geen inspuiting wordt geregeld.

PRESSURE

Geeft PSI [kPa] of druktransductors weer.

PRESSURE 1 CAL

Wordt gebruikt om druktransductor nr. 1 te kalibreren. Terwijl de pomp uit en
0 PSI [kPa] op de regel staat, voert u een druk 1 van 0 in.

PRESSURE 2 CAL

Wordt gebruikt om druktransductor nr. 2 te kalibreren. Terwijl de pomp uit en
0 PSI [kPa] op de regel staat, voert u een druk 2 van 0 in.

AGITATOR

Schakelt de roerinrichtng voor chemicaliën in of uit, indien daarmee uitgerust.

VLOEISTOF- EN
KORRELTOEPASSINGEN

DISPLAY

SUBMENU: CONSOLE
CONTRAST

Druk op

om het LCD contrast bij te stellen. Houd

ingedrukt voor een lichter display of
Druk nogmaals op

voor een donkerder display.

wanneer u klaar bent.

AUDIBLE ALARM

Zet het hoorbare alarm AAN of Uit.

DISPLAY SMOOTHING

Zet het afvlakken van het display AAN of UIT. Als afvlakken van het display
AAN staat, geeft RATE de doeldosis weer wanneer de werkelijke dosis
binnen 10% van de doeldosis is. De werkelijke dosis wordt weergegeven als
de eenheid de dodeband niet binnen 10 seconden bereikt. Als afvlakken van
display UIT staat, geeft RATE de werkelijke dosis te allen tijde weer.

TIME

Stelt de huidige tijd van de dag in.

MONTH

Stelt de huidige maand in.

DAY

Stelt de huidige datum in.

YEAR

Stelt het huidige jaar (twee cijfers) in.

DAYS WAIT

Stelt het aantal dagen in voordat de console, nadat deze is uitgezet, naar de
modus met zeer laag energieverbruik gaat en de tijdsinstellingen verloren
gaan.
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DISPLAY

BESCHRIJVING

DATA LOCK

Zorgt dat geen gegevens kunnen worden ingevoerd zonder eerst de
gegevensblokkeringscode in te voeren. Voer een 4-cijferige veiligheidscode
in of “0” om dit uit te schakelen.

PGM UPDATE

Druk op
om de console-updateprocedure via de seriële poort
te initialiseren. (Hiervoor moet software geprogrammeerd en firmware
vervangen worden.) (Zie appendix 13.)

PGM REV LEVEL

Geeft het softwareprogrammanummer van de console en het revisieniveau
weer.

ZERO SPEED SHUTOFF

Schakelt de functie voor stopzetten bij lage snelheid in of uit. Indien dit aan
staat, wordt de productregeling stopgezet als de snelheid in de automatische
modus onder 0,7 MPH [km/u] daalt. De hoofdschakelaar moet UIT en dan
weer AAN gezet worden om het systeem opnieuw te starten. Als een
constante snelheid van meer dan 0,7 MPH [km/u] niet binnen 10 seconden
wordt bereikt, wordt de stopzetting bij nulsnelheid weer ingeschakeld.

SUBMENU: CAN
BOOM SENSE EN
SPD NODE

Geeft de status van het CAN knooppunt van de giekschakelaarinterface aan.
Installatie vereist voor gebruik met het SCS 4000/5000 systeem.

BOOM CONTROL NODE

Schakelt CAN communicatie met CAN giekregelknooppunt in of uit.

PRODUCT CONTROL
NODE 1

Geeft de status van CAN productregelknooppunt nr. 1 aan.
Installatie vereist voor gebruik met het SCS 4000/5000 systeem.

PRODUCT CONTROL
NODE 2

Schakelt CAN communicatie met CAN productregelknooppunt nr. 2 in of uit.

PRODUCT CONTROL
NODE 3

Schakelt CAN communicatie met CAN productregelknooppunt nr. 3 in of uit.

READDRESS CONTROL

Herconfigureert de volgorde van productregelknooppunten. Zie
PROCEDURE VOOR OPNIEUW AANSPREKEN VAN CAN
PRODUCTREGELKNOOPPUNTEN in het deel CAN toepassingen.
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DEFINITIE VAN ALARMEN

Hieronder volgt een korte beschrijving van de visuele en hoorbare alarmen van de console. Het
hoorbare alarm kan vanuit Console Menu in Data Menu in- en uitgeschakeld worden.
Alarmbeschrijving

VLOEISTOF- EN
KORRELTOEPASSINGEN

6.

Gegevensdisplay

Hoorbaar
alarm (*)

CHECK CAN NODES OR
CAN COMMUNICATION

4

De console communiceert niet met de CAN knooppunten
(zie het deel Opsporen van storingen).

CHECK CONTROL NODE X

4

De console communiceert niet met productregelknooppunt X
(zie het deel Opsporen van storingen).

CHECK BOOM SENSE NODE

4

De console communiceert niet met het giekdetectie/
snelheidsknooppunt (zie het deel Opsporen van storingen).

CHECK BOOM CON NODE

4

De console communiceert niet met het giekregelknooppunt
(zie het deel Opsporen van storingen).

VAR RATE

1

Wanneer het alarm voor verandering in variabele dosis is
ingeschakeld, doen zich gedurende 4 seconden visuele en
hoorbare alarmen voor om aan te geven dat een geldige string
voor dosisverandering de doeldosis heeft veranderd.
Deze functie werkt onafhankelijk van de instelling van het
hoorbare alarm.

BIN LEVL

1

Wanneer het alarm voor het bakniveau (alleen in korrelmodus)
ingeschakeld is, doet zich een alarm voor om het lage
bakniveau aan te geven.
(Zie BIN LEVEL ALARM.)

VAC ERR

1

Wanneer vacuümalarm (alleen in de modus voor inspuiting
van vloeibare chemicaliën) ingeschakeld is, doet het alarm
zich voor om een vacuümfout aan te geven.
(Zie VACUUM ALARM.)

FLOW SW

1

Wanneer het alarm voor stroomschakelaarmonitor (alleen in
de modus voor inspuiting van vloeibare chemicaliën)
ingeschakeld is, doet het alarm zich voor om een afwijking
van het tolerantieverschil tussen de stroomschakelaarmonitor
en de stroomwaarde aan te geven (zie DUAL SENSOR
ALARM %).

LOW LIM

2

Wanneer een grens voor lage stroomsnelheid wordt
ingevoerd, doet het alarm zich voor om aan te geven dat
volume/minuut onder de lage grens is gedaald (alleen
automatische modus). (Zie LOW FLOW LIMIT.)
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DUAL FLOW

2

Wanneer in Gran 3 (Korrel 3) wordt geprogrammeerd, doet
het alarm voor dubbele stroom zich voor wanneer het verschil
tussen dubbele encoderwaarden buiten de tolerantie komt
(zie DUAL SENSOR ALARM %).

OFF RATE

3

Het alarm doet zich voor wanneer de dosis voor volume/
oppervlakte langer dan 5 seconden buiten de tolerantie van de
toe te passen doeldosis ligt (zie OFF RATE %).

LOW LEVL

4

Wanneer een waarde voor laag tankpeil wordt ingevoerd,
doet het alarm zich voor wanneer volume/tank minder is dan
de grens voor laag tankpeil (zie LOW TANK).

LOW SPD

3

Wanneer stopzetting vanwege lage snelheid wordt
ingeschakeld, doet een alarm zich voor wanneer de snelheid
onder 0,7 MPH [km/u] daalt. De productregeling wordt pas
hervat nadat de hoofdschakelaar uit en aan is gezet (zie
ZERO SPEED SHUTOFF).

AUTO NOBM - of MAN NOBM

n.v.t.

”NOBM” geeft aan dat geen gieksegmenten AAN staan voor
het opgegeven product. Zie de giekkeuzefunctie als
gieksegmenten AAN staan.

OPMERKING:
Hoorbare alarmen
1)
Geeft eenmaal per seconde gedurende 1/2 seconde een pieptoon
2)
Geeft tweemaal per seconde gedurende 1/4 seconde een pieptoon
3)
Continu
4)
Geeft om de 16 seconden gedurende 2 seconden een pieptoon
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VLOEISTOF- EN
KORRELTOEPASSINGEN

AANVANKELIJKE OPSTELLING VAN
SYSTEEM (VLOEISTOFT OEPASSINGEN)
1)

Vul de tank alleen met water. (Als een verdringerpomp wordt gebruikt, opent u de drukontlastklep.

2)

Zet alle giekschakelaars op UIT.

3)

Zet de consolevoeding AAN.

4)

Zet de console op de modus MANUAL (HANDBEDIEND) met de toets AUTO/MANUAL.

5)

Controleer of de giekbreedten, snelheidskalibratie, meterkalibratie, klepkalibratie en dosiskalibraties
correct in de console zijn ingevoerd. In de modus SELF TEST (ZELFTEST) voert u de normale
bedrijfssnelheid van de spuitmachine in.

6)

Laat de pomp met het normale bedrijfstoerental draaien.

7)

Als een centrifugaalpomp wordt gebruikt, gaat u verder met stap 8. Als een verdringerpomp wordt
gebruikt, stelt u de drukontlastklep in op 65 PSI [450 kPa].

8)

Controleer of de giekkleppen werken en geen mondstukken verstopt zijn door de giekschakelaars
te bedienen.

9)

Zet alle giekschakelaars op AAN.

10)

Houd de schakelaar FLOW (STROOM) in de stand INC (MEER) totdat de druk op zijn maximum
is. Hierdoor wordt verzekerd dat de gemotoriseerde regelklep helemaal open is. Controleer de
maximumdruk en dosis. (Een drukmeter wordt niet bijgeleverd.)
OPMERKING:

Er MOET een drukmeter worden geïnstalleerd om het systeem goed
te bewaken.

11)

Stel de handklep van de leiding van de roerinrichting op de gewenste roering in. Controleer of de
maximumdruk nog aanwezig is.

12)

Houd de schakelaar FLOW in de stand DEC (MINDER) totdat de druk op zijn minimum is. Hierdoor
wordt verzekerd dat de gemotoriseerde regelklep helemaal gesloten is. Controleer de minimumdruk
en dosis. Als de minimumdruk en dosis niet kunnen worden verkregen, overweeg dan om het
omloopleidingsysteem in appendix 3 te gebruiken.
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AANVANKELIJKE VELDTEST VAN SYSTEEM
1)

Rijd het veld of de weg af met de doelsnelheid en met de spuitgieken uit om de snelheidswaarde op
de console te controleren.

2)

Zet de spuitmachine en gieken aan en zet de console op de modus AUTO. Verhoog of verlaag de
snelheid met één MPH [2 km/u]. Het systeem hoort zich automatisch aan de toe te passen doeldosis
aan te passen.

3)

Als het systeem om wat voor reden dan ook niet naar de gewenste dosis kan worden gecorrigeerd,
controleert u of een tank leeg is, een leiding verstopt is, een pomp niet goed werkt, de snelheid van
het voertuig niet juist is of er een defect in het systeem is.

4)

Als blijkt dat het systeem niet naar behoren corrigeert, neem dan eerst AANVANKELIJKE OPSTELLING
VAN SYSTEEM door en raadpleeg dan OPSPOREN VAN STORINGEN.

5)

Aan het einde van elke rij zet u de hoofdschakelaar op UIT om de stroom stop te zetten. Hierdoor
wordt de oppervlakteteller ook uitgeschakeld.

6)

Controleer de bestreken oppervlakte en het gebruikte volume.

PREVENTIEF ONDERHOUD
Preventief onderhoud is uiterst belangrijk om te garanderen dat het systeem lang meegaat. De volgende
onderhoudsprocedures moeten regelmatig worden uitgevoerd:
1)

Spoel het gehele systeem na gebruik van chemicaliën in suspensie met water door. Als het systeem
niet wordt gereinigd, kunnen de chemicaliën kristalliseren en de stroommeter, leidingen en/of
spuitstukken verstopt raken.

2)

Spoel de spuitmachine door en tap hem af alvorens hem op te bergen.
TEMPERATUREN ONDER
HET VRIESPUNT KUNNEN DE STROOMMETER BESCHADIGEN ALS HET WATER NIET
WORDT AFGETAPT.

3)

Verwijder de stroommeter aan het einde van elk spuitseizoen. Reinig de turbine van de stroommeter
en de inlaatnaaf. Haal al het metaalvijlsel en bevochtigbare poeders weg die hard zijn geworden van
de kunststof en metalen onderdelen. Controleer de inlaatnaaf en turbine op versleten of beschadigde
turbinebladen en lagers. Spoel de stroommeter met helder water door en tap hem af.
TEGEN BEVRIEZEN BESCHERMEN

4)

Verwijder de console wanneer deze lange tijd niet wordt gebruikt.
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KORRELTOEPASSINGEN

DEEL 2
KORRELTOEPASSINGEN

AFBEELDING 9
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AFBEELDING 10

34
KORRELTOEPASSINGEN

AFBEELDING 11
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INSTALLATIE
ENCODER MONTEREN

1)

Monteer de encoder op de uitgaande as van de transporteur of een andere as die met een bekende
verhouding t.o.v. de transporteur draait. (Zie afbeelding 13-16.)

2)

Breng smeervet op de encoderas, transporteuras en het encoderkoppelstuk (past in een
transporteuras met een diameter van 1 inch) aan. Zet het koppelstuk met de bijgeleverde
stelschroeven op de encoder- en transporteuras vast.

3)

Installeer montagelippen op de encoder zoals weergegeven in afbeelding 12. Verbind de montagelip
met de montagesteun (niet bijgeleverd) om te zorgen dat de encoder niet kan draaien. Monteer de
encoder NIET heel vast. De encoder mag ALLEEN door het koppelstuk worden ondersteund.

KORRELTOEPASSINGEN

1.

AFBEELDING 12
ENCODERINSTALLATIE
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2.

HYDRAULISCHE REGELKLEP MONTEREN

1)

Raadpleeg afbeelding 13-16 voor de gebruikelijke plaats van de hydraulische regelklep.

2)

De klep moet met de motor rechtop worden gemonteerd.

3)

Sluit de connectoren van de productkabel op de hydraulische regelklep en encoder(s) aan. Sluit,
indien van toepassing, ook de ventilatorsensor, bakniveausensor, koppelingen en giekkleppen aan.

STROOISYSTEEM

OPEN HYDRAULISCH SYSTEEM (VERDRINGERPOMP METGESLOTEN HYDRAULISCH SYSTEEM
VAST SLAGVOLUME)
(VERDRINGERPOMP MET VARIABEL SLAGVOLUME)

AFBEELDING 13

AFBEELDING 14

LUCHTDRUKSYSTEEM

OPEN HYDRAULISCH SYSTEEM (VERDRINGERPOMP MET GESLOTEN HYDRAULISCH SYSTEEM
(VERDRINGERPOMP MET VARIABEL SLAGVOLUME)
VAST SLAGVOLUME)

AFBEELDING 15
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AFBEELDING 16

KALIBRATIE VAN CONSOLE
1.

“BOOM CAL” (GIEKKALIBRATIE) BEREKENEN

Voer de totale breedte van het strooipatroon in inch [cm] als gieklengte in.

2.
1)

“SPREADER CONST ANT” (STROOICONST ANTE)
BEREKENEN
Bereken de gestrooide kubieke ft [kubieke cm] per 1 omwenteling van de sensor.
L = Lengte in inch [cm], van bandtraject per 1 omwenteling van sensor
GH = Hoogte van schuif in inch [cm]
GW = Breedte van schuif in inch [cm]

kubieke cm/omw. van sensor = L x GH x GW
VOORBEELD:

1) L
= 13 inch [33 cm]
2) GH = 7 inch [18 cm]
3) GW = 15 inch [38 cm]

kubieke ft/omw. van sensor = 13" x 7" x 15" = 0,789
1728
kubieke cm/omw. van sensor = 33 x 18 x 38 = 22.572
2)

Voor dosis, weergegeven in stappen van 1 lb:

KORRELTOEPASSINGEN

Gestrooide kubieke ft [kubieke cm] per 1 omwenteling van sensor:
kubieke ft/omw. van sensor = L x GH x GW
1728

Strooiconstante (1 lb) = tellingen per omw. van sensor
kubieke ft/omw. van sensor

3)

VOORBEELD: 180 tellingen per omw. = 180 = 228
0,789
Voor dosis, weergegeven in stappen van 1 kg
Strooiconstante (1 kg) =

tellingen per 1 omw. van sensor x 100.000
kubieke cm / omw. van sensor

VOORBEELD: 180 tellingen per omw. = 18.000 000 = 797
22.572
Tellingen per 1 omw. van sensor kunnen worden bepaald door een meterkalibratiegetal van 10,
strooiconstante van 0 en totale volume van 0 in te voeren en de sensor precies 1 omwenteling te
draaien. Het getal in het totale volume is de tellingen per 1 omw. van de sensor.
Voor systemen waar het berekenen van het gestrooide volume moeilijk is (meetwielen, vijzels enz.)
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Bevestig dat de strooiconstante nul is (geen decimale punt in de meterkalibratie) en voer een
meterkalibratie van 200 in. Voer nul voor het totale volume in. Laat de machine lopen en vang een
monster op dat groot genoeg is om nauwkeurig te worden gemeten en voer de volgende berekening
uit.
Meterkalibratie x Totale volume X Productdichtheid = Strooiconstante
Werkelijke volume
10
VOORBEELD:

Meterkalibratie
Totale volume
Gewicht van opgevangen materiaal
Productdichtheid

= 200
= 200
= 128
= 50,0 lb/kubieke ft

= 200 x 200 = 312 x 50 = 1560
128
10
Strooiconstante = 1560
Voer dit getal als de strooiconstante in en voer de productdichtheid als de meterkalibratie in, die nu
een decimale punt heeft.
OPMERKING:

3.

“METER CAL” (METERKALIBRATIE) BEREKENEN
Productdichtheid in lb/kubieke ft [gram/cc] wordt onder de toets METER CAL
(METERKALIBRATIE) ingevoerd wanneer de strooiconstante wordt gebruikt.

OPMERKING:

4.

Controleer de strooiconstante door de procedure voor het
kalibreren van de strooiconstante in appendix 8 uit te voeren
alvorens op het veld te gaan strooien.

Om het systeem nauwkeuriger te maken bij het toepassen
van lage doses verplaatst u de decimale punt zoals
uitgelegd in CONSOLE PROGRAMMEREN.

“RATE CAL” (DOSISKALIBRATIE) BEREKENEN
De toe te passen dosis in lb/acre [kg/ha] wordt als de dosiskalibratie ingevoerd. Raadpleeg de
handleiding van de apparatuur om er te zeker van te kunnen zijn dat de geselecteerde
schuifopening met deze snelheid kan doseren.
OPMERKING:

De strooiconstante moet steeds opnieuw worden berekend
wanneer de schuifopening wordt veranderd.
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5.

OMWENTELINGEN/MINUUT VAN STROOIER REGELEN

Wanneer een CAN regelknooppunt wordt gebruikt dat de snelheid van de strooier kan regelen,
stelt u het product op in de modus GRAN 1 (KORREL 1) en berekent u de kalibratiewaarden als
volgt:
METER CAL = aantal pulsen (boutkoppen) x 10
1 omwenteling van strooier
STROOICONSTANTE = 0
RATE CAL
=
Doeltoerental
Zie de giekkeuzefunctie in DATA MENU en configureer de gieksegmenten aan de hand daarvan.

AANVANKELIJKE OPSTELLING VAN SYSTEEM
KORRELTOEPASSINGEN

(KORRELTOEPASSINGEN)
1)

Controleer of er GEEN product in de bak is.

2)

Zet alle giekschakelaars op UIT.

3)

Zet de consolevoeding AAN.

4)

Zet de console op de modus MANUAL (HANDBEDIEND) met de toets AUTO/MANUAL.

5)

Controleer of de giekbreedten, snelheidskalibratie, strooiconstante, productdichtheid,
klepkalibratie en dosiskalibratie correct in de console zijn ingevoerd.

6)

Voer de normale bedrijfssnelheid in de zelftest in.

7)

Zet de giekschakelaars op AAN.

8)

Controleer of elke giek werkt door de giekschakelaars AAN en UIT te zetten.

9)

Houd de schakelaar INC/DEC (MEER/MINDER) ongeveer 12 seconden in de stand INC. Noteer
de maximale dosis die op het display wordt weergegeven.

10)

Houd de schakelaar INC/DEC ongeveer 12 seconden in de stand DEC. Noteer de minimale
dosis die op het display wordt weergegeven.

11)

De toe te passen doeldosis moet tussen de weergegeven maximale en minimale dosis zijn.
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AANVANKELIJKE VELDTEST VAN SYSTEEM
(KORRELTOEPASSINGEN)
1)

Rijd het veld of de weg af met de doelsnelheid en met de giekschakelaars UIT om de
snelheidswaarde op de console te controleren.

2)

Zet de betreffende giekschakelaars aan en zet de schakelaar AUT/MAN op RATE 1 (DOSIS 1).
Verhoog of verlaag de snelheid met één MPH [2 km/u]. Het systeem hoort zich automatisch aan
de toe te passen doeldosis aan te passen.

3)

Als het systeem om wat voor reden dan ook niet naar de gewenste dosis kan worden
gecorrigeerd, controleert u of de snelheid van het voertuig niet juist is of er een defect in het
systeem is.

4)

Als blijkt dat het systeem niet naar behoren corrigeert, neem dan eerst AANVANKELIJKE
OPSTELLING VAN SYSTEEM door en raadpleeg dan de SERVICEHANDLEIDING en
OPSPOREN VAN STORINGEN.

5)

Aan het einde van elke rij zet u de giekschakelaars op UIT om de toepassing stop te zetten.
Hierdoor wordt de oppervlakteteller ook uitgeschakeld.

6)

Controleer de bestreken oppervlakte en het gebruikte volume.
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CAN APPLICATIONS

DEZE PAGINA IS OPZETTELIJK LEEG GELATEN
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DEEL 3
CAN (CONTROLLER AREA NETWORK)
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INLEIDING
CAN, ofwel Controller Area Network, is een foutvrije seriële gegevenscommunicatiebus voor real-time
regeltoepassingen. CAN messaging in de landbouw werkt met een gegevenssnelheid van 250 kilobit per
seconde. Het CAN protocol heeft ook uitstekende foutdetectie en foutbeperking, waardoor het geschikt
en betrouwbaar voor landbouwtoepassingen is.
In CAN toep assingen kunnen aanvullende producten te allen tijde gemakkelijk aan een regelsysteem
worden toegevoegd. De SCS 4000/5000 staan maximaal drie producten in het regelsysteem toe. De producten
kunnen een combinatie van vloeistof-, korrel-, chemicaliëninspuit- of strooiregeltoepassingen zijn.
Er zijn twee CAN terminators (P/N 063-0172-369) vereist om de CAN buslijnen zo te beëindigen dat
optimale signaalintegriteit wordt verschaf t. De terminators moeten zich aan elk einde van de CAN bus
bevinden. De “T” kabel van de CAN voedingsadapter (P/N 115-0171-368) moet nabij de voorkant van de
bus worden geplaatst met één einde afgesloten. De CAN voeding, verkregen van geschakelde voeding,
loopt door de hele bus om als een scherm dienst te doen.
Om producten aan het systeem toe te voegen, verwijdert u de terminator uit het einde van de CAN bus,
maakt u een verbinding in de CAN bus met een “T” verlengkabel (P/N 1 5-0171-326 [6 ft], 115-0171-362
[12 ft], 115-0171-363 [24 ft] of 115-0171-364 [6 inch]), verschaft u hoge stroom (indien van toepassing) en
voeding voor de logische schakelingen van het regelknooppunt via de regelknooppuntkabel, maakt u een
verbinding met de juiste sensoren en kleppen (indien van toepassing) en brengt u de terminator weer op
het einde van de CAN bus aan. De stroom voor de CAN knooppunt(en) moet van een geschakelde
stroombron worden verkregen die de vereiste stroom voor het (de) knooppunt(en) aan kan. De vereiste
stroom kan worden geschat op grond van de toelaatbare belasting van de zekering in de voedingsdraden.
Relais P/N 415-1001-009 kan maximaal 40 A bieden en moet zoals in de volgende schema’ s worden
bedraad. De knooppunt(en) worden automatisch herkend wanneer de console wordt ge-reboot.
Hoewel het besturingsalgoritme, ofwel het “brein”, zich in het CAN knooppunt bevindt, zijn alle zelfde
technieken voor het opsporen van storingen, die in een traditioneel bedraad systeem worden gebruikt,
nog steeds van toepassing. CAN maakt modulaire opbouw van het regelsysteem mogelijk maar het
gedrag van de systemen blijft hetzelfde. Stroom- en snelheidssensoren, evenals de regelklep en giekklepen,
worden op dezelfde manier gebruikt.

PROCEDURE VOOR OPNIEUW
PRODUCTREGELKNOOPPUNTEN

AANSPREKEN V AN CAN

CAN APPLICATIONS

De volgende schema’ s tonen afzonderlijke regelmodules die aan het CAN systeem kunnen worden
toegevoegd. Voor het verbinden van meerdere CAN modules verbindt u de modules in serie en plaatst u
een terminator aan het einde van de CAN bus.

Selecteer “PRESS ENTER TO READDRESS PROD NODES” (DRUK OP
ENTER OM
PRODUCTKNOOPPUNTEN OPNIEUW AAN TE SPREKEN) in het submenu CAN van DATA MENU en
druk op ENTER. Op de console verschijnt “REBOOT NODES IN SEQNC, PRESS ENTER WHEN DONE”
(REBOOT KNOOPPUNTEN OP VOLGORDE, DRUK OP ENTER W ANNEER U KLAAR BENT). Nu
horen de CAN productregelknooppunten ge-reboot of opnieuw aangezet te worden. Om bijvoorbeeld
productregelknooppunt 1 toe te wijzen, reboot u eerst het gewenste knooppunt; het productregelknooppunt
dient als tweede te worden ge-reboot enz. Om een regelknooppunt te rebooten, koppelt u de
voedingsconnector naar het knooppunt los of trekt u aan de zekering op de stroomdraad van de logische
schakelingen (gewoonlijk de zekering van 5A) en wacht u enkele seconden voordat u deze weer aansluit.
Wanneer alle productregelknooppunten ge-reboot zijn, drukt u op ENTER op de console om het bedrijf te
hervatten.
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AFBEELDING 17

AFBEELDING 18
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CAN APPLICATIONS

AFBEELDING 19

AFBEELDING 20
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OPSPOREN VAN STORINGEN
PROBLEEM
1)

GEEN DISPLAY MET VOEDING AAN.

CORRIGERENDE MAATREGEL
1)
2)
3)
4)

Controleer de zekeringen in de consolekabels.
Controleer de accuaansluitingen.
Controleer of de schakelaar
POWER werkt.
Breng de console terug naar uw dealer om de
processorkaart te laten vervangen.

2)

ER KAN GEEN CIJFER VIA HET
1)
TOETSENBORD WORDEN INGEVOERD.

Breng de console terug naar uw dealer om
het te laten vervangen.

3)

“CAL” KNIPPERT OP CONSOLE
WANNEER MOTOR VAN VOERTUIG
WORDT GESTART.

1)

Controleer de accuspanning en accu aansluitingen.

4)

“CAL” KNIPPERT OP CONSOLE
WANNEER HOOFDSCHAKELAAR
AAN OF UIT WORDT GEZET.

1)

Controleer de accuspanning en accuaansluitingen.

5)

“CAL” KNIPPERT OP DISPLAY
WANNEER SNELHEID WORDT
VERANDERD.

1)

Controleer de accuspanning en accuaansluitingen.

6)

“TIJD” FUNCTIE IS INCORRECT OF
FLUCTUEERT.

1)

Controleer of console op continue voeding
is aangesloten.
Breng de console terug naar de dealer om
de processorkaart te laten vervangen.

7)

ER ONTBREKEN ÉÉN OF MEER
SEGMENTEN VAN ÉÉN CIJFER OP
HET DISPLAY.

1)

Breng de console terug naar de dealer om
de LCD-displaykaart te laten vervangen.

8)

SNELHEID OP DISPLAY “0”.

1)

Controleer de connector van de
snelheidssensorkabel en stekker op
de snelheids- en giekknooppuntpennen.
Reinig de pennen en contacten op
de connectoren van de snelheidssensorkabel.
Als geen verlengkabel wordt gebruikt,
vervangt u de snelheidssensorschakelaar.
Als een verlengkabel voor de
snelheidssensor wordt gebruikt,
raadpleegt u Appendix 4.

2)

2)
3)
4)

9)

SNELHEID INCORRECT OF ONSTABIEL 1)
(SNELHEIDSSENSOR VAN
WIELAANDRIJVING).
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Voer een snelheidscontrole op een harde
weg uit.
Als de SNELHEID correct is,
onderzoekt u de snelheidssensor op een
ander wiel.

2)

Verwijder één rode en één zwarte magneet
van het wiel.
(Breng de andere rode en zwarte
magnetenrecht tegenover elkaar).
Voer een snelheidskalibratiegetal in de
console in dat tweemaal zo groot is als het
juiste SNELHEIDSKALIBRATIEGETAL.
Voer een SNELHEIDSCONTROLE op
een harde weg uit.
Verwijder deze twee magneten en

vervang ze door twee andere.
Voer een snelheidscontrole uit. Als de
snelheid met slechts één stel magneten
incorrect is, vervangt u het defecte stel.
Als de SNELHEID met beide stellen
incorrect is, vervangt u de snelheidssensor.
OPMERKING: Voer het oorspronkelijke
snelheidskalibratiegetal weer in nadat de
test is uitgevoerd.

10)

SNELHEID INCORRECT OF
ONSTABIEL
(SNELHEIDSSENSOR VAN
SNELHEIDSMETERAANDRIJVING).

1)

2)
3)
4)
11)

SNELHEID IS “0”.

1)

2)
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Beweeg de kabel heen en weer bij
de connector van de snelheidssensor.
Als de snelheid wordt weergegeven, zet u
de connector vast of vervangt u de
transductor.
Controleer of de adapter van de
snelheidsmeterkabel, spie en transductor
juist zijn aangesloten.
Controleer de kabel op knikken of te scherpe
bochten.
Vervang de transductor van de
snelheidsmeter.
Controleer of de SNELHEID correct wordt
opgenomen. Als de snelheid nul is,
raadpleegt u probleem 8 in Opsporen van
storingen 8.
Controleer of het TOTALE VOLUME de
stroom registreert. Zo niet, raadpleeg dan
probleem 15 in Opsporen van storingen.

12)

DOSIS INCORRECT

1)

2)

3)

4)
13)

KAN DOSIS IN HAND- OF
AUTOMATISCHE BEDIENING NIET
VARIËREN.

1)
2)
3)

4)
14)

15)

SPUITDRUK IS JUIST
MAAR DOSIS IS LAAG.

1)

TOTALE VOLUME WORDT NIET
GEREGISTREERD.

1)

2)
3)

2)
3)
16)

TOTALE VOLUME REGISTREERT DE
STROOM INCORRECT.

1)
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Controleer of alle in de console ingetoetste
getallen juist zijn. Controleer of de
SNELHEID correct wordt opgenomen.
Als de SNELHEID incorrect is,
raadpleegt u probleem 9 of 10 in Opsporen
van storingen.
Controleer in handbediening (MAN) of de
weergave van de DOSIS (GPA/PPA)
constant blijft.
Zo niet, raadpleeg dan probleem 16 in
Opsporen van storingen.
Controleer het lage en hoge drukbereik in
handbediening (MAN). Het drukbereik
moet volgens de aanvankelijke opstelling
van het systeem zijn. Als de druk niet met de
hand kan worden bijgesteld, raadpleegt u
probleem 15 in Opsporen van storingen.
Als het probleem aanhoudt, brengt u de
console terug naar de dealer om de
processorkaart te laten vervangen.
Controleer de kabel naar de gemotoriseerde
regelklep op onderbrekingen.
Controleer of de verbindingen in de kabels
schoon zijn.
Controleer of er spanning bij de klepconnector
is door de hoofdschakelaar op AAN, de console
in de handbediende modus en POWER AAN
te zetten. Bedien de schakelaar INC/DEC met
de hand om de spanning te controleren.
Controleer of de klep draait; zo niet, vervang
de gemotoriseerde regelklep dan.

Controleer of de mondstukzeef zijn werk doet
of controleer of de kleppen niet verstopt zijn.
Controleer of de druk bij elke giek hetzelfde is.
Controleer of alle mondstukken van de juiste
maat zijn en de juiste opening hebben.
Zie pagina 15 van de Installatiehandleiding.
Controleer de stroommeterkabel
op onderbrekingen en kortsluiting. Zie appendix
5 voor de testprocedure.
Controleer het inwendige van de stroommeter;
reinigen en afstellen. Zie appendix 6 voor het
reinigen en afstellen van de stroommeter.
Vervang de transductor van de stroommeter.
Controleer of de pijl op de stroommeter in de
richting van de stroom wijst. Zie appendix 6 en
7.

17)

GEMOTORISEERDE REGELKLEP
DRAAIT MEER DAN 1/4 SLAG.

1)

Vervang de gemotoriseerde regelklep.

18)

WATER ONDER DEKSEL VAN
GEMOTORISEERDE REGELKLEP.

1)

Vervang de isolatieflens en
koppelingsas.
Vervang de gehele gemotoriseerde regelklep
als de pc kaart of motor gecorrodeerd is en
niet loopt.

GIEKKLEP(PEN) WERKEN NIET.

1)

19)

2)

2)
3)
4)

Controleer de kabel op draden met
onderbrekingen.
Controleer of de connectoren schoon zijn.
Controleer of de giek- en hoofdschakelaars
werken.
Vervang de giekkleppen.

20)

OP DISPLAY STAAT “LOOKING FOR
DATE TO FLASH IC WITH”

1)

Console was in de programma-updatemodus
gezet. Koppel de kabel los van de console,
wacht 30 seconden en reboot de console.
Wacht tot het programma hersteld is.

21)

OP DE CONSOLE STAAT
“CHECK CAN NODES OR
CAN COMMUNICATION”

1)

Controleer of de CAN knooppunten en console
met de CAN bus zijn verbonden en of
de kabel ertussen aangesloten en intact is.
Controleer of de terminators aan weerseinden
van de CAN bus zijn geplaatst.
Controleer of de CAN knooppunten voeding
voor logische schakelingen hebben, goed
geaard zijn en bekrachtigd worden en er geen
zekeringen op de voedingsdraden zijn
doorgeslagen.
Controleer of de “T” kabel van de CAN voeding
aan de voorkant van de CAN bus aangesloten
is en geschakelde stroom van 12 V aan de bus
wordt geleverd.
Reboot de console.
Neem contact op met een onderhoudsmonteur
voor reparaties aan het CAN systeem.

2)
3)

4)

5)
6)
22)

OP DE CONSOLE STAAT
“CHECK CONTROL NODE x”
(waarin x naar 1, 2 of 3 verwijst).

1)

2)
3)
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Als het productregelknooppunt x niet
met de CAN bus is verbonden, drukt
u op de toets [DATA MENU]. Het CAN menu
verschijnt en de CAN knooppuntopties kunnen
met de toets [CE] AAN en UIT worden gezet.
Het normale bedrijf kan dan weer worden
hervat.
Controleer of het productregelknooppunt x
met de CAN bus is verbonden.
Controleer of het productregelknooppunt x
voeding voor logische schakelingen heeft,
goed geaard is en bekrachtigd wordt en er
geen zekeringen op de voedingsdraden zijn
doorgeslagen.

4)
5)

23)

OP DE CONSOLE STAAT
“CHECK BOOM SENSE NODE”.

1)
2)

3)
4)

24)

OP DE CONSOLE STAAT
“CHECK BOOM CON NODE”

1)

2)
3)

4)
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Controleer of de kabel van de CAN bus die uit
het consoleknooppunt loopt, aangesloten en
intact is.
Verplaats het productregelknooppunt en de
kabel ervan naar een CAN verbinding waarvan
u weet dat die in orde is en die zich dichter bij
de console bevindt (haal zo nodig een ander
knooppunt of andere kabel weg).
Als het bericht voor productregelknooppunt x
verdwijnt, vervangt u de CAN kabel die naar
productregelknooppunt x loopt. Anders
vervangt u het productregelknooppunt of de
kabel ervan.
Controleer of het giekdetectie/
snelheidsknooppunt met de CAN bus is
verbonden.
Controleer of het giekdetectie/
snelheidsknooppunt voeding voor logische
schakelingen heeft, goed geaard is en
bekrachtigd wordt en er geen zekeringen op
de voedingsdraden zijn doorgeslagen.
Controleer of de kabel van de CAN bus die uit
het consoleknooppunt loopt, aangesloten en
intact is.
Verplaats het giekdetectie/snelheidsknooppunt
en de kabel ervan naar een CAN contact
waarvan u weet dat het in orde is en dat zich
dichter bij de console bevindt (haal zo nodig
een ander knooppunt of andere kabel weg).
Als het bericht voor het giekdetectie/
snelheidsknooppunt verdwijnt, vervangt u de
CAN kabel die naar het giekdetectieknooppunt
loopt. Anders vervangt u het giekdetectie/
snelheidsknooppunt of de kabel ervan.
Als het giekregelknooppunt niet
met de CAN bus is verbonden, drukt u op de
toets [DATA MENU]. Het CAN menu verschijnt
en de CAN knooppuntopties kunnen met de
toets [CE] AAN en UIT worden gezet. Het
normale bedrijf kan dan weer worden hervat.
Controleer of het giekregelknooppunt met de
CAN bus is verbonden.
Controleer of het giekregelknooppunt voeding
voor logische schakelingen heeft, goed geaard
is en bekrachtigd wordt en er geen zekeringen
op de voedingsdraden zijn doorgeslagen.
Controleer of de kabel van de CAN bus die uit
het consoleknooppunt loopt, aangesloten en
intact is.

25)

LCD IS TE DONKER OF
TE LICHT

5)

Verplaats het giekregelknooppunt en de kabel
ervan naar een CAN verbinding waarvan u
weet dat die in orde is en die zich dichter bij de
console bevindt (haal zo nodig een ander
knooppunt of andere kabel weg). Als het
bericht voor het giekregelknooppunt verdwijnt,
vervangt u de CAN kabel die naar het
giekregelknooppunt loopt. Anders vervangt u
het giekregelknooppunt of de kabel ervan.

1)

Houd toets [1] ingedrukt om het LCD lichter te
maken. Na éénseconde begint het LCD lichter
te worden totdat toets [1] wordt losgelaten.
Houd toets [2] ingedrukt om het LCD donkerder
te maken. Na één seconde begint het LCD
donkerder te worden totdat toets [2] wordt
losgelaten.
Het contrast van het LCD kan ook vanuit
Console Menu in Data Menu worden bijgesteld.

2)

3)
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APPENDIX 1
INSTALLATIE- EN KALIBRATIEPROCEDURE VAN
SNELHEIDSSENSOR VOOR WIELAANDRIJVING
1.

SNELHEIDSSENSOR VAN WIELAANDRIJVING MONTEREN

De snelheidssensor van de wielaandrijving bestaat uit vier magneten, een schakelaar met kabel en
bevestigingsmiddelen.

Volgorde voor monteren van snelheidssensor:
l)

Selecteer een niet-aangedreven wiel (linker voorwiel van trekker of wiel van uitrustingsstuk).

2)

Controleer of er voorgeboorde gaten in de velg zijn. Als er geen voorgeboorde gaten zijn, zie dan
“INSTRUCTIES VOOR BOREN IN VELG VOOR SNELHEIDSSENSORMAGNETEN VAN
WIELAANDRIJVING”.

3)

Monteer de vier magneten aan de binnenkant van de velg en zet ze vast (zie de onderstaande
afbeeldingen). De magneten moeten afwisselend (rood-zwart) worden gemonteerd.

4)

Monteer de schakelaar op een vaste kolom met de bijgeleverde bevestigingsmiddelen (zie
hieronder). De schakelaar hoeft niet met het wiel te draaien.

SCHAKELAAR

5)

MAGNEET

PLAATS VAN
MAGNETEN
Plaats de schakelaar zodanig dat de magneten over het midden van de zwarte, gevormde
schakelaar lopen terwijl het wiel draait.

6)

De vrije ruimte tussen de magneten en schakelaar moet 1/4 inch [6 mm] à 1 inch [25 mm] zijn. Terwijl
de wielen recht naar voren staan, draait u het wiel om te controleren of de vrije ruimte correct is.
Verzeker u ervan dat de wielen van het voertuig in beide richtingen naar hun verste stand kunnen
worden gedraaid zonder dat de magneten de schakelaar raken.

7)

Zet de schakelaarbeugel vast.

8)

Zet de kabel met plastic kabelbinders aan de kolom vast.

53

2.

INSTRUCTIES VOOR BOREN IN VELG VOOR
SNELHEIDSSENSORMAGNETEN VAN WIELAANDRIJVING

Op wielen die geen voorgeboorde montagegaten hebben gaat u als volgt te werk:
VELGEN MET VIER OF ACHT GATEN VOOR WIELBOUTEN:
Kies de gaten voor de wielbouten die tegenover elkaar liggen zoals hieronder wordt afgebeeld. Merk twee
lijnen op de rib van de velg vanuit het midden van tegenover elkaar liggende gaten om de omtrek in
vier gelijke delen te verdelen. Meet één inch naar binnen toe vanaf de buitenrand van de rib op elke
getekende lijn. Markeer dit punt als het midden. Boor vier gaten van 1/2" (1,27 mm) voor het monteren
van de magneten.
OPMERKING:

Afstand (D) tussen elk stel geboorde gaten moet gelijk zijn tot op 1/8 inch
[3 mm] om nauwkeurigheid van het systeem te verzekeren.

VELGEN MET ZES GATEN VOOR WIELBOUTEN:
Zoek het midden van de te boren gaten op door de velgrib als leidraad te gebruiken. Zaag een blokje
hout zodanig dat het precies over de rib past zoals afgebeeld. Meet de lengte van het blokje hout en
markeer het midden op één rand. Markeer alle vier ribben aan de hand van het middenmerkteken
op het blokje hout. Meet één inch naar binnen toe vanaf de buitenrand van de rib op elke getekende
lijn. Markeer dit punt als het midden en boor vier gaten van 1/2" (1,27 mm) voor het monteren van
de magneten.
OPMERKING:

Afstand (D) tussen elk stel geboorde gaten moet gelijk zijn tot op 1/8 inch
[3 mm] om nauwkeurigheid van het systeem te verzekeren.

ACHT GATEN VOOR WIELBOUTEN

ZES GATEN VOOR WIELBOUTEN

54

3.

“SPEED CAL” (SNELHEIDSKALIBRATIE) BEREKENEN

1)

Maak met een krijtje of stukje plakband een teken op de band van het voertuig waarop de
snelheidssensor wordt gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

2)

Markeer de eerste plek op de grond.

3)

Rijd het voertuig 10 hele omwentelingen van het wiel recht vooruit. Het merkteken moet in dezelfde
stand stoppen als waarin het was toen het voertuig startte.

4)

Meet de afstand van het startteken op de grond tot het stopteken in inch [dm] (breuken afronden).

5)

Noteer deze afstand als het getal voor SPEED CAL (snelheidskalibratie); bewaar het om het later
te kunnen raadplegen wanneer u de console programmeert.

OPMERKING:

Deze afmeting is zeer belangrijk voor de prestaties van de console.
MEET ZORGVULDIG. Verzeker u er vóór het meten van dat de band de
juiste spanning heeft. Meet de band in de soort grond waarin u gaat
spuiten. De omtrek van de band is anders wanneer in zachte grond wordt
gemeten dan wanneer in harde, samengepakte grond wordt gemeten.
Meet voor de beste resultaten enkele keren en neem het gemiddelde van
de resultaten.

Voor grote banden en toepassingen met zeer lage snelheid kunnen meer magneten nodig zijn om
nauwkeurige snelheidswaarden te verzekeren. Elk even aantal magneten kan worden gebruikt
zolang ze afwisselend een andere kleur en gelijke tussenruimten hebben. Nadat “SPEED CAL”
(SNELHEIDSKALIBRATIE) is berekend, moet dit getal aangepast worden aan de hand van het
aantal gebruikte magneten.
Normaal aantal magneten
Werkelijk aantal magneten
Voorbeeld: 4
6

X 1200 = 800

Gewoonlijk worden vier magneten gebruikt.
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X Snelheidskalibratie = Aangepaste
snelheidskalibratie

APPENDIX 2
INSTALLATIE EN KALIBRATIEPROCEDURE VAN
SNELHEIDSSENSOR VOOR
SNELHEIDSMETERAANDRIJVING
1.

SNELHEIDSSENSOR VAN
SNELHEIDSMETERAANDRIJVING MONTEREN

1)

Verwijder de aanwezige snelheidsmeterkabel aan de achterkant van de snelheidsmeter van het
voertuig. Trek de kabel door het brandschot de motorruimte in.

2)

Installeer de adapter en spie op de snelheidsmeterkabel en verbind deze met de transductor.
(Sommige eenheden gebruiken geen adapter en spie.)

3)

Verbind de verlengkabel met de transductor.

4)

Duw de verlengkabel door het brandschot en installeer hem weer op de snelheidsmeter.

5)

Verbind de kabel op de transductor met de console.

6)

Zet alle kabels vast met plastic kabelbinders.

Nu bent u klaar om de snelheidssensor van de snelheidsmeteraandrijving te kalibreren.
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2.

“SPEED CAL” (SNELHEIDSKALIBRATIE) BEREKENEN

1)

Voltooi de “AANVANKELIJKE PROGRAMMERING VAN CONSOLE” alvorens deze procedure uit te
voeren.

2)

Voer “0” in de toets

3)
4)

Voer als snelheidskalibratie 612 [155] in de toets
Rijd 1 mijl [1 km].
VOORZICHTIG:

5)

in.
in.

Gebruik de afstandsmeter van het voertuig niet om de afstand te bepalen.
Gebruik traject- of kilometerpalen.

Lees de afstand af door de toets

in te drukken.

a)

De afstand hoort een waarde van ongeveer 5280 [1000] te zijn. Als deze waarde tussen 5200
en 5350 [990 en 1010] is, is de SPEED CAL (SNELHEIDSKALIBRATIE) voor uw voertuig
612 [155].

b)

Als een andere waarde voor de afstand wordt weergegeven, voert u de volgende berekening
uit:
Vermenigvuldig de SPEED CAL met de bekende waarde voor de afstand en deel de som
vervolgens door de werkelijke waarde van de afstand op het display. Zo krijgt u de
gecorrigeerde waarde die u voor SPEED CAL kunt invoeren. U moet tot op een geheel
getal van 3 cijfers afronden.
VOORBEELD:

SPEED CAL = 612 [155]
Bekende waarde voor afstand = 5280 [1000]
Veronderstel dat de waarde voor DISTANCE 5000 [980] is
=

ENGELSE EENHEDEN:
612 X 5280 = 646,3
5000

METRISCHE EENHEDEN:
= [155] X [1000] = [158,1]
[980]

6)

Het gecorrigeerde getal dat u voor SPEED CAL invoert, is 646 [158].

7)

Verifieer het hierboven uitgerekende, gecorrigeerde getal voor SPEED CAL:
a)

Maak de waarde voor DISTANCE (AFSTAND) op het display nul zoals in stap 2.

b)

Voer het gecorrigeerde getal voor SPEED CAL in zoals in stap 3.

c)

Herhaal stap 4 en 5a. Als de waarde voor DISTANCE niet juist is, herhaalt u stap 5b, 6 en
7.
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APPENDIX 3
ALTERNATIEF OMLOOPLEIDINGSYSTEEM

AANVANKELIJKE OPSTELLING V AN SYSTEEM

Voorzie het systeem van leidingen zoals weergegeven in afbeelding.
Als volgt bijstellen:
Installeer een polariteitsomkeringsdoorverbinding in de kabel van de gemotoriseerde regelklep (P/N 115
0159-415).
1)

Vul de tank alleen met water.

2)

Zet de hoofdschakelaar op AAN en de giekschakelaars op UIT.

3)

Zet de consolevoeding AAN. Zet de productregeling in de handbediende modus.

4)

Controleer of de giekbreedten, snelheidskalibratie, meterkalibratie, klepkalibratie en dosiskalibraties
correct in de console zijn ingevoerd. In de modus SELF TEST (ZELFTEST) voert u de normale
bedrijfssnelheid van de spuitmachine in.

5)

Terwijl de pomp niet draait, opent u de handklep van de hoofdleiding en van omloop nr. 1 helemaal
en sluit u de handklep van de leiding van de roerinrichting helemaal. Als een verdringerpomp wordt
gebruikt, opent u de drukontlastklep helemaal.

6)

Laat de pomp met het normale bedrijfstoerental draaien.

7)

Als een centrifugaalpomp wordt gebruikt, gaat u verder met stap 8. Als een verdringtype pomp wordt
gebruikt, gaat u als volgt verder:
a)
Zet de hoofdschakelaar op UIT.
b)
Sluit de handklep van omloop nr. 1.
c)
Stel de drukontlastklep op 65 psi [450 kPa] in.
d)
Open de handklep van omloop nr. 1.
e)
Zet de hoofdschakelaar op AAN.
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8)

Controleer of alle giekkleppen werken en geen mondstukken verstopt zijn door de giekschakelaars
te bedienen.

9)

Zet alle giekschakelaars op AAN.

10)

Houd de schakelaar FLOW CONTROL (STROOMREGELING) ongeveer 12 seconden in de stand
INC (MEER). Hierdoor wordt verzekerd dat de gemotoriseerde regelklep helemaal gesloten is. (Een
drukmeter wordt niet bijgeleverd.)
OPMERKING:

Er MOET een drukmeter worden geïnstalleerd om het systeem goed af te
stellen.

11)

Stel de handklep van de leiding van de roerinrichting op de gewenste roering in.

12)

Sluit de handklep van de hoofdleiding zo nodig om de maximaal gewenste bedrijfsdruk in te stellen.
De maximumdruk hoort ongeveer 10 psi [70 kPa] boven de normale spuitdruk te zijn.
VOORBEELD:
Als de normale spuitdruk 30 psi [210 kPa] is, stelt u de maximumdruk op ongeveer 40 psi [280 kPa]
in.

13)

Houd de schakelaar IND/DEC ongeveer 12 seconden in de stand DEC (MINDER). Hierdoor wordt
verzekerd dat de gemotoriseerde regelklep helemaal open is.

14)

Sluit de handklep van omloop nr. 1 om de gewenste minimale bedrijfsdruk in te stellen. De
minimumdruk hoort ongeveer de helft van de normale spuitdruk te zijn.
VOORBEELD: Als de normale spuitdruk 30 psi [210 kPa] is, stelt u de minimumdruk op ongeveer
15 psi [105 kPa] in.

15)

Controleer de maximum- en minimumdruk en de dosis door stap 11 en 14 te herhalen.

AANVANKELIJKE VELDTEST V AN SYSTEEM
1)

Rijd het veld of de weg af met de doelsnelheid en met de spuitgieken UIT om de snelheidswaarde
op de console te controleren.

2)

Zet de spuitmachine en gieken aan en zet de productregeling in de modus AUTO. Verhoog of verlaag
de snelheid met één (1) MPH [2 km/u]. Het systeem hoort zich automatisch aan de toe te passen
doeldosis aan te passen.

3)

Als het systeem om wat voor reden dan ook niet naar de gewenste dosis kan worden gecorrigeerd,
controleert u of een tank leeg is, een leiding verstopt is, een pomp niet goed werkt, de snelheid van
het voertuig niet juist is of er een defect in het systeem is.

4)

Als blijkt dat het systeem niet naar behoren corrigeert, neem dan eerst AANVANKELIJKE OPSTELLING
VAN SYSTEEM door en raadpleeg dan OPSPOREN VAN STORINGEN.

5)

Aan het einde van elke rij zet u de hoofdschakelaar op UIT om de stroom stop te zetten. Hierdoor
wordt de oppervlakteteller ook uitgeschakeld.

6)

Controleer de bestreken oppervlakte en het gebruikte volume.
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APPENDIX 4
TESTPROCEDURE VOOR VERLENGKABELS VAN
SNELHEIDSSENSOREN
Controleer of de console in de snelheidssensormodus SP1 is terwijl u de kabel test. Koppel de
verlengkabel los van de snelheidssensorkabel. Houd de connector van de verlengkabel zodanig dat
de spiebaan naar de stand 12 uur wijst.

PENAANDUIDINGEN
Contact op 2 uur is spanning.
Contact op 10 uur is aarde.
Contact op 6 uur is signaal.
SPANNINGSWAARDEN
1)Contact 10 uur naar contact 6 uur = +5 VDC.
2)Contact 10 uur naar contact 2 uur = +5 VDC.
Als geen spanning van +5 VDC aanwezig is, koppelt u de kabel
van de stroommeter los. Als de spanningswaarde wordt hersteld,
test u de kabel van de stroommeter aan de hand van appendix 5,
“TESTPROCEDURE VOOR STROOMMETERKABELS”.
PROCEDURE VOOR CONTROLEREN VAN KABEL:
1)

Voer als snelheidskalibratiegetal 1000 in de toets

2)

Druk op de toets

3)

Maak met een kleine doorverbindingsdraad (of paperclip) kortsluiting tussen de contacten op 10 uur
en 6 uur met een beweging “kortsluiting-geen kortsluiting”. Steeds wanneer contact wordt gemaakt,
hoort het totaal voor de afstand in stappen van 1 of meer toe te nemen.

4)

Als de afstand niet toeneemt, verwijdert u het stuk kabel en herhaalt u de test bij de volgende, dichtst
bij de console gelegen connector. Vervang de defecte kabel indien vereist.

5)

Voer de bovenstaande spanningscontroles uit.

6)

Als alle kabels goed blijken te zijn, vervangt u de snelheidssensor.
OPMERKING:

in.

.

Na de test voert u weer het juiste snelheidskalibratiegetal in vóór de
toepassing.
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APPENDIX 5
TESTPROCEDURE VOOR STROOMMETERKABELS
Koppel de kabel los van de stroommeter. Houd de kabel van de stroommeter zodanig dat de
spiebaan naar de stand 12 uur wijst:

PENAANDUIDINGEN
Contact op 2 uur is aarde.
Contact op 10 uur is spanning.
Contact op 6 uur is signaal.
SPANNINGSWAARDEN
1)Contact 2 uur naar contact 6 uur = +5 VDC.
2)Contact 2 uur naar contact 10 uur = +5 VDC.
Als geen spanning van +5 VDC aanwezig is, koppelt u de kabel van
de snelheidssensor los. Als de spanningswaarde wordt hersteld,
test u de kabel van de snelheidssensor aan de hand van appendix
4, “TESTPROCEDURE VOOR VERLENGKABELS VAN
SNELHEIDSSENSOREN”.
PROCEDURE VOOR CONTROLEREN VAN KABEL:
1)

Voer als meterkalibratiegetal één (1) in de toets

2)

Druk op de toets

3)

Zet de giekschakelaars en hoofdschakelaar op AAN.

4)

Maak met een kleine doorverbindingsdraad (of paperclip) kortsluiting tussen de contacten op 2 uur
en 6 uur met een beweging “kortsluiting-geen kortsluiting”. Steeds wanneer contact wordt gemaakt,
hoort het totale volume in stappen van 1 of meer toe te nemen.

5)

Als het totale volume niet toeneemt, verwijdert u het stuk kabel en herhaalt u de test bij de volgende,
dichtst bij de console gelegen connector. Vervang de defecte kabel indien vereist.

6)

Voer de bovenstaande spanningscontroles uit.

7)

Als alle kabels goed blijken te zijn, vervangt u de stroommeter.
OPMERKING:

in.

.

Na de test voert u weer het juiste meterkalibratiegetal in vóór de
toepassing.
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APPENDIX 6
ONDERHOUDS- EN AFSTELPROCEDURE VAN
STROOMMETER
1)

Verwijder de stroommeter van de spuitmachine en spoel hem met schoon water door om
chemicaliën te verwijderen.

NH3 WAARSCHUWING:

Laat de slang van de voedingstank en alle andere systeemleidingen
helemaal leeglopen alvorens de stroommeter, koppelstukken en slangen
te demonteren.

2)

Verwijder de flensbouten of klem van de stroommeter.

3)

Verwijder de turbinenaaf en turbine binnen uit de stroommeter.

4)

Haal metaalvijlsel of ander vreemd materiaal zoals bevochtigbare poeders van de turbine en
turbinenaaf af. Overtuig u ervan dat de turbinebladen niet versleten zijn. Houd de turbine en
turbinenaaf in uw hand en laat de turbine snel ronddraaien. De turbine hoort vrij rond te draaien met
zeer weinig weerstand in de turbinenaaf.

5)

Als de transductor wordt vervangen of als de tapbout van de turbine wordt bijgesteld of vervangen,
controleert u of de turbine goed past voordat u hem weer monteert. Houd de turbinenaaf met de
turbine op de transductor. Laat de turbine snel ronddraaien door erop te blazen. Draai de tapbout
van de turbine vast totdat de turbine tot stilstand komt. Draai de tapbout van de turbine 1/3 slag los.
De turbine moet vrij kunnen draaien.

6)

Monteer de stroommeter weer.

7)

Controleer of de turbine vrij ronddraait met behulp van een luchtstraal met een lage druk (5 psi) [34,5
kPa]. Als er weerstand is, draait u de zeskanttapbout aan de onderkant van de turbinenaaf 1/16 slag
los totdat de turbine vrij ronddraait.

8)

Als de turbine vrij draait en de kabels gecontroleerd zijn aan de hand van de appendix
“TESTPROCEDURE VOOR STROOMMETERKABELS”, maar de stroommeter nog steeds geen
correcte telling geeft, vervangt u de transductor van de stroommeter.
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APPENDIX 7
PROCEDURE VOOR OPNIEUW KALIBREREN VAN
STROOMMETER
1)

Voer als meterkalibratiegetal 10 [38] in de toets

2)

Voer als totaal volume 0 in de toets

3)

Schakel alle gieken UIT.

4)

Verwijder een giekslang en plaats deze in een vat van 5 gallon [19 liter] met schaalverdeling.

5)

Zet de betreffende giekschakelaar (voor de slang die zojuist in het vat van 5 gallon is geplaatst) en
de hoofdschakelaar AAN. Pomp precies 10 gallon [38 liter].

6)

De waarde voor het totale volume is het nieuwe meterkalibratiegetal. Dit getal hoort niet meer dan
+/- 3% van het kalibratiegetal, dat op het label van de stroommeter is gestempeld, af te wijken.

7)

Herhaal deze procedure enkele keren om de nauwkeurigheid te bevestigen. (Stel het display met
het totale volume altijd op “nul” in alvorens opnieuw te testen).
OPMERKING:

8)

in.

Voor de hoogste nauwkeurigheid stelt u de meterkalibratie op 100 in en
pompt u 100 gallon (378 liter) water.

Om de kalibratie van de stroommeter te controleren, vult u de tank voor de toe te passen vloeistof
met een vooraf bepaalde hoeveelheid gemeten vloeistof (bv. 250 gallon).VERTROUW NIET OP
DE SCHAALVERDELING VAN DE TANK.Leeg de tank onder normale bedrijfsomstandigheden.
Als het onder het totale volume weergegeven getal meer dan +/- 3% van de vooraf bepaalde
hoeveelheid gemeten vloeistof verschilt, voert u de volgende berekening uit:
VOORBEELD:
METER CAL
TOTAL VOLUME
Vooraf bepaalde hoeveelheid gemeten vloeistof
Gecorrigeerde METER CAL
=

Gecorrigeerde METER CAL

= 720 [190]
= 260 [984]
= 250 [946]

METER CAL x TOTAL VOLUME
Vooraf bepaalde hoeveelheid gemeten vloeistof

ENGELSE EENHEDEN:
= 720 x 260 = 749
250

9)

in.

METRISCHE EENHEDEN:
= [190] x [984] = [198]
[946]

= 749 [198]

Voer de gecorrigeerde METER CAL in alvorens het toepassen te hervatten.
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APPENDIX 8
CONTROLE VAN STROOICONSTANTE
Om de strooiconstante te controleren en fijn af te stellen voert u de volgende procedure uit (nadat
AANVANKELIJKE PROGRAMMERING VAN CONSOLE voltooid is):
1)

Weeg de geladen truck en noteer het gewicht.

2)

Voer de productdichtheid in lb/kubieke ft [gram/liter] in de toets

3)

Voer “0” in de toets

4)

Met de dosisschakelaar op de stand MAN (HANDBEDIEND) lost u een deel van de lading door de
giekschakelaar op AAN te zetten.

5)

Bepaal het werkelijke geloste gewicht door de truck nogmaals te wegen.

6)

Vergelijk dit met het weergegeven totale volume op de console.

7)

Voer de volgende berekening uit om de strooiconstante desgewenst te corrigeren:

in.

Gecorrigeerde strooiconstante =
VOORBEELD:

in.

oude strooiconstante x TOTAL VOLUME
werkelijke geloste gewicht

oude strooiconstante
Hoeveelheid total volume
werkelijke geloste gewicht

Engels (US):
Gecorrigeerde strooiconstante (1 lb) =

Metrisch (SI):
Gecorrigeerde strooiconstante (1 kg)=

=
=
=

228 [797]
2000 lb [4400 kg]
1950 lb [4290 kg]

228 x 2000
=
1950

234

[797] x [4400] =
[4290]

[817]

Dit is de nieuwe strooiconstante. Herhaal deze procedure totdat het gewicht van het gedoseerde
materiaal gelijk aan de waarde voor het totale volume is.
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APPENDIX 9
INSTALLATIE VAN VENTILATORTOERENTALSENSOR
117-0159-575

Monteer de ventilatorsensor met roestvrijstalen bout, borgring en moer op de ventilatorsensorsteun.
Monteer de ventilatorsensorsteun met roestvrijstalen bout, borgring en moer op de montagelip van de
ventilatorsensor op de kast. (Zie bovenstaande afbeelding.)

Stel de luchtopening van de ventilatorsensor tussen 0,040 en 0,080 inch (maximaal 0,080 inch) af.
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APPENDIX 10
INSTALLATIE VAN BAKNIVEAUSENSOR
063-0171-252

Installeer de bakniveausensor in de strooibak op de aangegeven plaats. Kies de plaats op grond van de
constructie van de bak.

Gebruik de montageplaat als sjabloon om de plaats voor de gaten te markeren. Boor en ontbraam alle gaten.
Leid de sensorkabel naar de juiste plaats en zet de montageplaat met U-boutbeschermers op de wand van
de bak vast. Leid de connector van de sensorkabel naar de juiste plaats en sluit hem op de connector van
de stroomkabel aan. Zet alle kabels vast met plastic kabelbinders.
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APPENDIX 11
SERIËLE INTERFACE
1)

Kalibratie van RATE (DOSIS) via computer op afstand veranderen.
a)
Configuratie van RS-232C seriële poort:
1200 of 9600 baudrate
GEEN pariteit
8 gegevensbits
2 stopbits
b)

Data stream naar Raven console.

VOORBEELD:

Verander dosis van product 1 in 130.0
Verander dosis van product 2 in 0.0
Verander dosis van product 3 in 102.7

$R,RC,1300,0,1027<CR><LF>

Begin van
communicatiestring

Regelinvoer
Regelterugloop

ID dosiskal
Dosis 1
OPMERKING:

2)

Dosis 2 Dosis 3
De decimale punt wordt niet door de computer op afstand naar de Raven
console gestuurd.

Aansluitschema van optionele kabel 9-pens naar 9-pens (P/N 115-0171-395).

RAVEN
CONSOLE
9-PENS

CTS 8
RTS 7
TXD 3
RXD 2
GND 5

7
8
2
3
5
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COMPUTER/
GPS
9-PENS

APPENDIX 12
COMMUNICATIESTRINGS SCS 4000/5000
OPMERKING:

Communicatiestrings van de SCS 4000/5000 zijn compatibel met de SCS 760.

COMPUTER OP AFSTAND NAAR SCS 4000 /5000 CONSOLE
Alle verzoekstrings beginnen met $R om een Raven communicatiestring aan te duiden.
Verzoek om wijziging van dosis 1:
Dosiskalibratiewaarden voor alle drie producten instellen:
$R,RC,<rate_1_cal>,<rate_2_cal>,<rate_3_cal><CR><LF>
Dosiskalibratiewaarden voor alleen product 1 en 3 instellen:
$R,RC,<rate_1_cal>,,<rate_3_cal><CR><LF>
Verzoek om kalibratiestringwaarden:
$R,CR<CR><LF>
Verzoek om gegevensstring:
$R,DR<CR><LF>
SCS 4000/5000 CONSOLE NAAR COMPUTER OP AFSTAND
Alle uitvoerstrings van de console beginnen met $R114-, de $R duidt een Raven communicatiestring aan,
114 zijn de laatste drie cijfers van het programmanummer en “-” duidt de softwarerevisieletter aan.
Kalibratiestrings:
$R114-,C1,<switch_byte_1>,<switch_byte_2>,<boom_1_cal>,
<boom_2_cal>,<boom_3_cal>,<boom_4_cal>, <boom_5_cal>,
<boom_6_cal>,<boom_7_cal>,<boom_8_cal>,<boom_9_cal>,
<boom_10_cal>,<speed_cal> <CR><LF>
$R114-,C2,<meter_1_cal>,<meter_2_cal>,<meter_3_cal>,0,0,<spreader_constant_1>,
<spreader_constant_2>,<spreader_constant_3>,0,0<CR><LF>
$R114-,C3,<valve_cal>,<valve_2_cal>,<valve_3_cal>,0,0,<rate_1_cal>,
<rate_2_cal>,<rate_3_cal>,0.0,0.0<CR><LF>
Bit
0
1
2
3
4
5
6
7
OPMERKING:

Schakel byte 1
Schakel byte 2
giek 1
giek 8
giek 2
giek 9
giek 3
giek 10
giek 4
prod 1 autom
giek 5
prod 1 handbed
giek 6
prod 2 autom
giek 7
prod 2 handbed
1
1
Als product automatisch en handbediend beide nul
zijn, staat het product uit.
Voor schakel byte bits: 0 = uit en 1 = aan.

Schakel byte 3
prod 3 autom
prod 3 handbed
0
0
0
0
0
1

Gegevensstrings:
$R114-,D1,<total_area_1>,<total_area_2>,<total_area_3>,0.0,0.0,<field_area_1>,
<field_area_2>,<field_area_3>,0.0,0.0<CR><LF>
$R114-,D2,<total_volume_1>,<total_volume_2>,<total_volume_3>,0,0,
<field_volume_1>,<field_volume_2>,<field_volume_3>,0,0<CR><LF>
$R114-,D3,<tank_1_volume>,<tank_2_volume>,<tank_3_volume>,0,0,<miles/km>,
<feet/meters><CR><LF>
Werkelijke dosis:
$R114-,AR,<actual_rate_1>,<actual_rate_2>,<actual_rate_3>,0.0,0.0<CR><LF>
Tijd/datum:
$R114-,TD,<hr:min>,<month/day/year>,<field_reference><CR><LF>
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APPENDIX 13
PROGRAMMA-UPDATEPROCEDURE SCS
1.

2.
3.

4.

5.

Verbind de rode draad met behulp van de consolekabel met +12 V en de witte draad met GND
(aarde). (OPMERKING: Pen 1 op de connector van de console is GND, pen 37 op de connector
van de console is +12 V). Verbind de RS232 seriële connector van de consolekabel met behulp van
kabel P/N 115-0171-395 of een standaard seriële nulmodemkabel met de open DB9 seriële
communicatiepoort op de pc/laptop.
Zet de console aan. In het Data (Console) Menu selecteert u PGM Update en drukt u op ENTER. Druk
nogmaals op ENTER om verder te gaan. De console reboot en op het LCD verschijnt “INITIALIZING
COMM” (BEZIG MET INITIALISEREN VAN COMMUNICATIE).
Selecteer vanuit Windows 95 of de bovenstaande startknop Programs
Æ Accessories Æ
Communications Æ Hyperterminal (folder). (Als de folder Hyperterminal niet bestaat, gaat u naar
Settings Æ Control Panel Æ Add/Remove Programs om deze toe te voegen. Selecteer de tab
Windows Setup, de optie Communications, en kruis Hyperterminal aan. Klik op OK en wacht op de
installatie.)
In de folder Hyperterminal folder selecteert u Hypertrm.exe. Voer een bestandsnaam in (bv.
SCS4000/5000 Update) wanneer om Connection Description (Beschrijving van verbinding) wordt
gevraagd. In het dialoogvenster “Connect to” verandert u de optie “Connect Using” van “Standard
9600 bps Modem” in “Direct to COMx”, waarin x de seriële poort vertegenwoordigt die met de
console is verbonden, en selecteert u OK.
In het dialoogvenster “COMx Properties” configureert u de poortinstellingen als volgt:
Bits per seconde
Gegevensbits
Pariteit
Stopbits
Stroomregeling

6.
7.
8.
9.
10.

57600
8
Geen
2
Apparatuur

Klik op OK om naar Hyperterminal te gaan.
Selecteer “Properties” in het menu File (Bestand). Klik op de tab Settings (Instellingen). Klik op de
knop ASCII Setup (ASCII instelling). Selecteer (aankruisen) “Send line ends with line feeds” en
“Echo typed characters locally”. Selecteer OK tweemaal om het hoofdscherm te verlaten.
In het menu Call selecteert u “Disconnect” en dan “Call” zodat de nieuwe instellingen van kracht
worden. Op het LCD van de console hoort te staan “LOOKING FOR DATA TO FLASH IC WITH”.
In het menu Transfer selecteert u “Send Text File”. Selecteer het tekstbestand dat de programmaupdate bevat (bv. SCS4000/5000 Rev 1_20.txt), uit de folder waarin het opgeslagen is en selecteer Open.
De programma-update wordt van de computer naar de console gezonden; dit duurt ongeveer 1
minuut. De updatestatus kan op het LCD van de console worden gevolgd. De console gaat
automatisch uit nadat het programma bijgewerkt is.
De Hyperterminal sessie kan voor later gebruik worden bewaard.
OPMERKING:

De nieuwste versie van de consolefirmware kan op internet worden verkregen
op http://www.ravenprecision.com.
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RAVEN INDUSTRIES
BEPERKTE GARANTIE
WAT WORDT GEDEKT?
Deze garantie dekt alle gebreken in vakmanschap of materialen in uw Raven
stroomregelproduct bij normaal gebruik, onderhoud en service.
HOE LANG IS DE DEKKINGSTERMIJN?
Deze garantiedekking geldt voor 12 maanden vanaf de aankoopdatum van
uw Raven stroomregelproduct. Deze garantiedekking is alleen van
toepassing voor de oorspronkelijke eigenaar en is niet overdraagbaar.
HOE KUNT U SERVICE KRIJGEN?
Breng het defecte onderdeel en bewijs van aankoopdatum naar uw
plaatselijke dealer. Als uw dealer met de garantieclaim akkoord gaat, zal hij
het onderdeel en het aankoopbewijs naar zijn distributeur of naar Raven
sturen voor uiteindelijke goedkeuring.
WAT ZAL RAVEN INDUSTRIES DOEN?
Wanneer onze inspectie de garantieclaim beaamt, zullen wij het defecte
onderdeel naar onze keuze repareren of vervangen en de
retourverzendkosten betalen.
WAT DEKT DEZE GARANTIE NIET?
Raven Industries neemt geen onkosten of aansprakelijkheid op zich voor
reparaties die zonder schriftelijke toestemming buiten onze fabriek zijn
uitgevoerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan bijbehorende
apparatuur of producten en zijn niet aansprakelijk voor winstverlies of andere
speciale schade. De verplichting onder deze garantie komt in de plaats van
alle andere garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, en niemand is gemachtigd
om enige aansprakelijkheid namens ons op zich te nemen. Schade die
door normale slijtage, verkeerd gebruik, misbruik, verzuim, ongelukken,
verkeerde installatie of verkeerd onderhoud is veroorzaakt, wordt niet door
deze garantie gedekt.
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