Manual de Instalação e Operação

Série de Consoles SCS 4000/5000

Limitação de Responsabilidade
Apesar de grandes esforços para garantir a exatidão deste documento, Raven
Industries não assume nenhuma responsabilidade por omissões ou erros.
Nenhuma responsabilidade é assumida por danos resultantes do uso das
informações aqui contidas.
A Raven Industries não se responsabiliza pelos efeitos de condições
atmosféricas e atividade de manchas solares no desempenho de nossos
produtos. A Raven Industries não garante a precisão, integridade, continuidade,
ou disponibilidade do sinal GPS dos satélites de GPS do Departamento
Americano de Defesa/NAVSTAR, do serviço de correção OmniSTAR, ou do
serviço de correção WAAS. A Raven Industries não aceita responsabilidade pelo
uso do sinal para fins fora do objetivo declarado.
A Raven Industries não se responsabiliza por danos incidentais ou
consequenciais ou pela perda de benefícios ou lucros antecipados, parada ou
perda de trabalhos, ou pela destruição de dados resultantes da utilização, ou
incapacidade de utilização deste sistema ou de seus componentes.
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Planilha de Referência de Calibração

Planilha de Referência de Calibração
Grave as configurações e valores de calibração utilizados ao programar seu console SCS e mantenha esta
planilha para futura referência ou ao contactar um técnico de serviços.
Circule a configuração selecionada para as seguintes opções em seu console:
US (Acres)

UNIDADES
SENSOR DE
VELOCIDADE

SI (Hectares)

Pavimento (1000 Pés Quadrados)

SP1 (Velocidade de Roda)
Gran 1

TIPO DE
CONTROLE

Pulverizador
Líquido

(Correia
simples)

TIPO DE
VÁLVULA

Válvula Padrão

Válvula Rápida

SP2 (Radar)
Gran 2
(Correia dupla,

Gran 3
(Correia dupla,

codificador
único)

codificadores
duplos)

Válvula de
Fechamento
Rápido

Válvula PWM

Controle de RPM
do Rotor
Válvula de
Fechamento
PWM

Anote os valores de calibração calculados nos espaços fornecidos.

Cal de
Velocidade
1.

Larguras
da Barra
(Cal de Barra)

Calibração do
Medidor

Calibração da
Taxa

Calibração da
Válvula

Volume em
Tanque/
Compartimento

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

5.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Modo de Edição
Durante a operação normal do console SCS, apertar as Teclas de Calibração acessará uma tela de calibração.
Para programar valores numéricos no console SCS, você terá que utilizar o modo de Edição. Para entrar no
modo de Edição:
1.

Aperte a tecla ENTER. O valor padrão ou existente será limpado e a tela exibirá um “E” no lado direito da tela.

2.

Digite o valor que você quer para substituir o valor existente. Por exemplo, aperte “2” “1” “2” “3” para digitar
um valor de 2123.

3.

Aperte a tecla ENTER para aceitar o valor digitado e voltar à operação normal.

Observação: Durante a programação inicial do console, apertar ENTER aceita o valor digitado e avança
para a próxima tela de calibração.
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Definições e Conversões de Unidade

Definições e Conversões de Unidade
Unidade de Definições de Medida
Abreviação

Definição

Abreviação

Definição

GPM

Galões por Minuto

cm

Centímetros

lit/min

Litros por Minuto

dm

Decímetros

dl/min

Decilitros por Minuto

m

Metro

PSI

Libras por Polegada Quadrada

MPH
km

Milhas por Hora

kPa

Quilopascal

GPA

Galões por Acre

lit/ha

Litros por Hectare

US

Volume por Acre

ml/ha

Mililitros por Hectare

SI

Volume por Hectare

GPK

Galões por 1.000 Pés Quadrados

TU

Volume por 1.000 Pés Quadrados

mm

Milímetros

[]

Números Métricos

km/h

Quilômetros
Quilômetros por Hora

Unidade de Conversões de Medida
Para converter o valor de CALIBRAÇÃO DE METRO para a unidade de medida selecionada, divida o número
original impresso na etiqueta do Fluxômetro pelo valor de conversão desejado.
Fórmula de Conversão de Onças
Fluídas

Fórmula de Conversão de Litros

Fórmula de Conversão de Libras

Número de CALIBRAÇÃO DE
MEDIDOR Original

Número de CALIBRAÇÃO DE
MEDIDOR Original

Número de CALIBRAÇÃO DE
MEDIDOR Original

128

3,785

Peso de Um Galão de Produto

Líquido

Área

• 1 Galão Norte-Americano = 128 onças fluídas

• 1 metro quadrado = 10,764 pés quadrados

• 1 Galão Norte-Americano = 3,785 litros

• 1 hectare = 2,471 acres ou 10.000 metros quadrados

• 1 Galão Norte-Americano = 0,83267 galões imperiais • 1 acre = 0,405 hectares ou 43.560 pés quadrados
• 1 Galão Norte-Americano = 8,34 libras (água)

• 1 milha quadrada = 640 acres ou 258,9 hectares

Comprimento

Pressão

• 1 milimetro (mm) = 0,039 polegadas

• 1 psi = 6,89 kPa

• 1 centímetro (cm) = 0,393 polegadas

• 1 kPa = 0,145 psi

• 1 metro (m) = 3,281 pés
• 1 quilômetro (km) = 0,621 milhas
• 1 polegada = 25,4 mm ou 2,54 cm
• 1 milha = 1.609 km
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CAPÍTULO
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Introdução

Capítulo1

Sistemas de Controle do Pulverizador
e Granular
Os sistemas de controle da Série 4000/5000 Raven são criados para simplificar as aplicações de pulverização
ou granular, oferecendo uma aplicação de produtos compensada pela velocidade independentemente da
velocidade do veículo enquanto se ajusta a largura e o status das seções de barra programadas e uma taxa
alvo configurada pelo operador. Os sistemas de controle SCS melhoram a uniformidade da cobertura do
produto para até cinco produtos líquidos (carregador ou injeção química) ou granulares através de nodos de
controle conectados a uma CAN, ou Rede de Área Controladora.

NOTIFICAÇÃO
O desempenho do sistema depende da
instalação adequada do sistema SCS e da
manutenção preventiva do pulverizador ou
granular. A Raven Industries recomenda que o
operador do equipamento leia todo este manual
antes de operar o sistema. Este manual
oferece procedimentos para a instalação
e operação do console SCS e do sistema
de controle de produtos CAN.
Depois que a adequada instalação e calibração é realizada para a máquina e o tipo de aplicação, o operador
configura a taxa de aplicação alvo para cada produto a ser controlado pelo console da Série 4000/5000.
Simplesmente mude as chaves de barra e principal para as posições “on” (ligado) e prossiga. O console e os
nodos do controle do produto ajustam as válvulas controle para a taxa de aplicação alvo, independentemente
da velocidade do veículo ou da seleção de engrenagem.
Durante a aplicação do produto, os consoles das Séries 4000/5000 também funcionam como um monitor
de área, monitor de velocidade, e totalizador de volume. O volume atual por área, ou peso por área, é exibido
para cada produto, e uma chave de cancelamento manual permite que o operador configure manualmente
a aplicação de cada produto para a saída do sistema e a pulverização de pontos.
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Capítulo 1

Componentes de Sistema
As seguintes seções oferecem uma descrição dos componentes de sistema paa os vários consoles
e sistemas de controle SCS.

Sistemas de Controle SCS 4000/5000
O sistema SCS 4000/5000 consiste de um console de controle com base em computador, um nodo CAN de
sensor/velocidade de barra, um sensor de velocidade, uma caixa de chaves de lança ou chaves de lança, até
cinco nodos CAN de controle de produto, válvula(s) de controle, fluxômetro(s) ou codificador(es), módudos de
injeção (se aplicável), e cabeamento adequado.

Observação: Devido às duras condições e aos químicos no campo agrícola, é necessário um
cabeamento adequado para garantir a integridade do sistema.
Os sistemas de controle SCS 4000 e 5000 foram projetados para serem usados com
chaves das barras externas. Para que o sistema detecte quando e quais barras estão
ligadas ou desligadas, os fios de sinal de barra devem ser conectados às barras corretas.

Sistemas de Controle SCS 4070
O sistema SCS 4070 consiste de um console de controle com base em computador, um nodo CAN de sensor/
AccuBoom de barra, um sensor de velocidade, até cinco nodos CAN de controle de produto, válvula(s) de
controle, fluxômetro(s) ou codificador(es), módudos de injeção (se aplicável), e cabeamento adequado.

Observação: Devido às duras condições e aos químicos no campo agrícola, é necessário um
cabeamento adequado para garantir a integridade do sistema.

Sistemas de Controle SCS 4400/4600
O sistema SCS 4400/4600 consiste de um console de controle com base em computador, um sensor de
velocidade, até quatro nodos CAN de controle de produto (o primeiro nodo de controle de produto conectado
por fio na controladora), válvula(s) de controle, fluxômetro(s) ou codificador(es), módulos de injeção (se
aplicável), e cabeamento adequado.

Observação: Devido às duras condições e aos químicos no campo agrícola, é necessário um
cabeamento adequado para garantir a integridade do sistema.
A controladora SCS 4600 é projetada para ser usada com chaves de barra externas. Para
que o sistema detecte quando e quais barras estão ligadas ou desligadas, os fios de sinal
de barra devem ser conectados às barras corretas.
O SCS 4400/4600, em conjunção com um receptor DGPS, também é capaz de gravar dados de aplicação
valiosos. Estas informações são gravadas em diferentes formatos para se adequarem melhor às
necessidades dos usuários, e podem ser transferidas através do flash card compacto para um computador
em casa ou no escritório.
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Introdução

Visão Geral do Recurso de Console da Série SCS 4000/5000
Área do Visor
Cada um dos consoles da Série SCS 4000/5000 possui um visor LCD de fácil leitura, iluminado. Esta área
exibe informações de aplicação e interface com o usuário, tais como a velocidade, PSI, dados de calibração
e função, taxa de aplicação, modo de controle (AUTO/MAN), percentagem do flash card compacto utilizado
(apenas em consoles SCS 4400/4600), e status da barra.

Teclado
Os consoles da Série SCS 4000/5000 possuem um teclado com botões grandes, claramente marcados para
fácil interface com o usuário.
Auto/Manual

Energia

Enter
CE
(Clear Entry –
Apagar Digitação)

Observação: A sequência inicial de programação deve ser finalizada antes que o console SCS possa
ser operado normalmente. Os valores de calibração também podem ser programados nas
telas de calibração acessadas através das teclas de 3 a 7.

Número Serial
O número da peça, número serial, e letra de revisão do hardware para cada um dos consoles da Série SCS
4000/5000 podem ser encontrados na etiqueta do console na parte de trás de seu console SCS.

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx
Tenha estas informações em mãos caso precise contactar o atendimento a clientes.
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Consoles SCS 4000/5000
A chave de controle manual de fluxo oferece a capacidade de pulverização de pontos.

Observação: Os consoles SCS 4000 e 5000 requerem que uma caixa de chaves externa ou do veículo
perceba o status da barra.

Consoles SCS 4070
Além da chave manual de fluxo, o console SCS 4070 oferece sete chaves de barra e uma chave principal ON/
OFF para o controle de seções de barra.

Observação: O console SCS 4070 tem sensores de barra e a funcionalidade de velocidade integrada.
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Consoles SCS 4400/4600
Como os outros consoles SCS, os consoles SCS 4400 e 4600 oferecem um controle manual de fluxo para
a pulverização de pontos. O SCS 4400 apresenta sete chaves de barra e uma chave principal para o controle
de seções da barra, enquanto que o SCS 4600 requer uma caixa de chaves externa ou de veículo.

Abertura de Flash
Card Compacto

O SCS 4400 e 4600 apresentam uma abertura de flash card compacto para a transferência de dados de
aplicação.

Observação: O SCS 4400/4600 somente reconhecerá flash cards compactos de até 512 MB.
Não utilize cartões com capacidade de armazenamento maior com consoles SCS.

Cuidado e Utilização
Consulte as seguintes orientações para o adequado cuidado e utilização do console SCS.

CUIDADO
• Monte o console seguramente e roteie os cabos para evitar riscos de disparo, e para evitar que os fios
deslizem ou quebrem.

• Quando se espera que as temperaturas sejam de 10° F (-12° C) ou mais baixas, remova o console do
veículo e armazene-o em um ambiente de temperatura controlada.

• Não exponha o console a precipitações, condensações, ou outros líquidos. Armazene o console em um
ambiente seco quando não estiver sendo utilizado.

• Para evitar danificar o console, certifique-se de desconectar a conexão de energia do console ao acionar
ou soldar na máquina.

Manual no. 016-0171-461
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Entrando em Contato com a Raven Industries
As atualizações para os manuais Raven e as atualizações de software para consoles Raven são
disponibilizadas no website da Divisão de Tecnologia Aplicada da Raven:
http://www.ravenprecision.com
Registre-se para Alertas de e-mail e enviaremos notificações sobre quando as atualizações para seus
produtos de Tecnologia Aplicada Raven estão disponíveis no website Raven.
Para suporte adicional, entre em contato com sua revendedora local Raven ou o Centro de Atendimento ao
Cliente Raven através de um dos seguintes métodos:

• Por telefone: 1-800-243-5435
• Por carta:
A Raven Industries
Applied Technology Division (Divisão de Tecnologia Aplicada)
205 E 6th Street
Sioux Falls, SD 57104

• Por e-mail: http://www.ravenprecision.com/Support/askexpertNew.jsp
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CAPÍTULO

2

Instalação

Capítulo2

Visão Geral da Instalação
O material seguinte destina-se a proporcionar uma visão geral do processo de instalação. Estas instruções
cobrirão a instalação e conexão básicas do sistema. As instruções para se construir um sistema CAN
(Controller Area Network – Rede de Área Controladora) podem ser encontradas em Capítulo 3, Configuração
da CAN (Controller Area Network – Rede da Área Controladora).
A instalação básica do sistema de controle da Série SCS 4000/5000 é a seguinte:
1.

Monte o console SCS na cabine do veículo para fácil acesso do operador.

2.

Monte o radar ou o sensor de velocidade da roda propulsora Raven.

Observação: Se outro tipo de sensor de velocidade for ser utilizado, consulte as instruções de
instalação fornecidas com os sensores opcionais para garantir uma instalação adequada.
3.

Monte o equipamento de controle do produto:
a.

Para aplicações líquidas:

• Monte a válvula de controle motorizada e o fluxômetro para a estrutura que apoia a lbarra.
• Os módulos de injeção (se aplicável) são montados na estrutura do pulverizador com o
misturador de linha montado logo antes das válvulas de ligação/desligamento da barra.
b.

Para aplicações granulares:

• Monte a válvula de controle hidráulico na estrutura do veículo.
• Monte o codificador no eixo do transportador.
4.

Roteie e conecte o cabeamento

5.

Conecte quaisquer componentes opcionais

6.

Conecte os cabos de alimentação do console à bateria do veículo

CUIDADO
Certifique-se de seguir as instruções para
conectar os cabos de alimentação à bateria
com cuidado. Reverter os cabos de
alimentação pode causar danos ao console
SCS. Certifique-se de conectar os condutores
de bateria depois de todos os outros
componentes terem sido adequadamente
montados e conectados.

Manual no. 016-0171-461

7

Capítulo 2

Montagem e Instalação
O seguinte procedimento o guiará através da montagem e conexão do console SCS e dos componentes
necessários.

Monte o Console SCS
1.

Monte o console em um suporte seguro dentro da cabine do veículo.

2.

Conecte o cabo do console ao plug grande e redondo na parte de trás do console.

3.

Roteie o cabo do console para fora da cabine do veículo e conecte ao cabeamento do produto no
pulverizador ou granular.

4.

Utilize as amarras de cabo fornecidas para prender o cabo do console, de modo a evitar que o cabo deslize
ou quebre, e para evitar riscos de disparo.

Observação: Há cabos de extensão de fluxômetros e sensores de velocidade disponíveis em sua
revendedora local Raven.
FIGURA 1.
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Conexões de Console da Série SCS 4000/4070/5000
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Instalação
FIGURA 2.

Conexões de Console da Série SCS 4400/4600

Monte o Sensor de Velocidade
As seguintes seções oferecem instruções de instalação para o radar ou os sensores de velocidade de roda
propulsora Raven. Consulte a seção do seu sensor de velocidade específico para montar e instalar o sensor
de velocidade em sua máquina.

Sensor de Velocidade de GPS Phoenix 10
FIGURA 3.

Instalação do Kit Sensor de Velocidade Phoenix 10 (P/N 117-0171-165)

Observação: O Phoenix 10 é alimentado por um sistema de aterramento negativo de 9 – 16 VDC.
1.

Desligue todos os equipamentos na máquina para evitar interferência com a configuração do sensor de
velocidade.

2.

Ligue a energia do sensor de velocidade conectando o fio branco a um aterramento limpo e o fio vermelho
a uma fonte de energia comutada limpa.

Manual no. 016-0171-461
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Sensor de Velocidade do Radar

Observação: A Raven Industries sugere utilizar um suporte de montagem grande, próprio para
trabalhos pesados (P/N 107-0159-693), ao se montar o sensor do radar.
As seguintes orientações garantirão a instalação adequada do sensor de velocidade do radar:
1.

Estacione a máquina sobre superfície plana.

2.

Selecione uma localização de montagem para o sensor do radar, considerando que:
a.

O sensor do radar deve ter uma linha de visão clara a partir das lentes para o chão, e não deve ser
obstruída por partes do veículo, pneus, ou outros equipamentos.

b.

O sensor do radar deve ter um mínimo de 20” e um máximo de 72” de folga para uma operação
adequada. Consulte Figura 4 na página 11.

c.

O sensor do radar deve ser montado paralelamente ao chão, em relação à direção do percurso do
veículo. O sensor pode ser montado a um ângulo entre 0 e 15 graus perpendiculares à direção do
percurso para oferecer mais folga ou uma linha e visão clara para as lentes. Veja Figura 4 na
página 11.

d.

O radar deve ser montado de modo que o comprimento da viga do radar seja paralelo à direção do
percurso.

3.

Use um nível de carpintaria para verificar se o suporte de montagem esteja paralelo ao chão.

4.

Parafuse o suporte de montagem seguramente na máquina.

5.

Parafuse o sensor do radar no suporte montado, utilizando o equipamento de montagem fornecido.
Consulte Figura 4 na página 11.

6.

Utilizando o cabo de interface para radar (P/N 115-0159-539), conecte o sensor do radar ao cabo do
console.

CUIDADO
Reverter a polaridade do sensor de velocidade
do radar pode resultar em danos ao sensor.

a.

Conecte o fio vermelho do cabo do radar ao fio laranja no cabo do console.

b.

Conecte o fio branco do cabo do radar ao fio branco no cabo do console (quando disponível).

Revise o Conexão Elétrica seção na página 19 para obter mais informações.
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FIGURA 4.

Instalação do Sensor de Velocidade do Radar Raven
Configuração Opcional de Montagem

Folga do Sensor do Radar

Suporte de Montagem do Radar

Sensor de Velocidade da Roda Propulsora
O sensor de velocidade da roda propulsora consise de quatro magnetos, uma montagem de chave e cabo,
e equipamentos de montagem.

Observação: Pneus grandes e aplicações de velocidade muito baixas podem requerer magnetos
adicionais (P/N 063-0159-584) para assegurar leituras de velocidade precisas. Qualquer
número par de magnetos pode ser usado desde que alterne em cor.
1.

Selecione uma roda não propulsora (roda fronteira esquerda de trator ou roda de implementação).

2.

Verifique se há furos prontos (não furos de roda) na borda. Em veículos com bordas pré-perfuradas,
avance para passo 3. Para rodas que não têm furos de montagem prontos, continue da seguinte maneira:

Bordas com Padrão Espigão de Seis ou Oito Furos: Utilize o centro de furos de roda opostos para
desenhar duas linhas perpendiculares na rede da borda e divida a circunferência em quatro partes iguais,
ou quadrantes, conforme demonstrado em Figura 5 na página 12. Meça uma polegada a partir da
extremidade mais externa da rede em cada uma das linhas desenhadas. Marque este ponto como o centro
e perfure furos de 1/2” polegada para montar os magnetos em cada um destes quatro pontos.
Bordas com Padrão Espigão de Seis Furos: Você pode utilizar a rede da borda como um guia para
localizar o centro dos furos a serem perfurados. Corte um pequeno pedaço de madeira para encaixar
exatamente na rede, igual à figura abaixo. Meça e marque o centro da peça de madeira na extremidade
que estará contra a borda da roda. Utilizando esta marca central, marque cada uma das redes da borda.
Meça uma polegada a partir da extremidade mais externa da rede em cada uma das linhas desenhadas.
Marque este ponto como o centro e perfure furos de 1/2” polegada para montar os magnetos em cada um
destes quatro pontos.
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Capítulo 2
FIGURA 5.

Instalação de Magnetos de Borda de Roda com Seis e Oito Porcas

Padrão de Espigão de Oito Porcas

Padrão de Espigão de Seis Porcas

Observação: A distância (D) entre cada conjunto de furos realizados deve ser igual a 1/8” [3 mm] para
assegurar a precisão do sistema.
3.

Monte com segurança os quatro magnetos na parte interna da borda. Os magnetos devem ser montados
em ordem alternada vermelho-preto. Consulte Figura 6 na página 12.

4.

Monte a chave temporariamente em um ponto estacionário no eixo ou coluna do veículo com
o equipamento de montagem fornecido.

Observação: A montagem da chave não precisa revolver em torno da roda durante a direção.
FIGURA 6.

Instalação do Magneto da Roda

5.

Posicione a chave de modo que, à medida que a roda gira, cada magneto passe através do centro da
montagem da chave preta, moldada.

6.

A folga entre os magnetos e a chave deve ser de 1/4 polegada (6 mm) e 1 polegada (25 mm), com as
rodas apontadas diretamente para a frente.
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a.

Gire a roda para garantir a manutenção do espaço adequado para cada magneto.

b.

Certifique-se que as rodas podem ser guiadas completamente para a esquerda e a direita sem os
magnetos colidierem com a chave.
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7.

Aperte o suporte de montagem da chave.

8.

Prenda o cabo da montagem da chave ao eixo com amarras de plástico.

Instalando Componentes para Aplicações
Líquidas
FIGURA 7.

Diagrama do Sistema Líquido

Para as barras de 6 a 10

Observação: Ao utilizar suspensãoes, o sistema deve ser enxaguado completamente após a utilização
de cada dia.

Monte o Fluxômetro
1.

Monte o fluxômetro na área das válvulas de barra conforme demonstrado em Figura 7 na página 13. Todo
o fluxo através do fluxômetro deve ir para as barras sem linha de retorno ao tanque ou bomba depois que
o produto passou pelo fluxômetro.

2.

Monte o fluxômetro de modo que o fluxo através do fluxômetro fique paralelo ao chão e utilize o suporte
fornecido para prender o fluxômetro.

3.

Para melhores resultados, permita um mínimo de 7-1/2 polegadas [20 cm] de mangueira reta no lado de
entrada do fluxômetro, e qualquer raio de curvatura na saída deve ser gradual.

4.

O fluxo deve seguir a direção da seta no fluxômetro.

Monte a Válvula de Controle
1.

Monte a válvula de controle motorizado na principal linha de mangueira entre o fluxômetro e as barras,
e com o motor na posição ereta.

Observação: Para fluxos inferiores a 3 GPM [11 lit/min], a válvula de controle motorizado é montada em
uma linha de bypass. Consulte Capítulo 9, Sistema de Canalização da Linha de Desvio,
para a instalação de um sistema de canalização alternativo.
2.

Conecte os conectores de cabo do produto às válvulas da barra, fluxômetro, e à válvula de controle
motorizada. Consulte os disgramas de sistema em Capítulo 3, Configuração da CAN (Controller Area
Network – Rede da Área Controladora), para diagramas detalhados de conexão de cabos.
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Observação: Conecte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O fio preto à válvula da barra nº. 1
O fio marrom à válvula da barra nº. 2
O fio azul à válvula da barra nº. 3
O fio preto com listra branca à válvula da barra nº. 4
O fio marrom com listra branca à válvula da barra nº. 5
O fio azul com listra branca à válvula da barra nº. 6
O fio branco com listra preta à válvula da barra nº. 7
O fio branco com listra marrom à válvula da barra nº. 8
O fio branco com listra azul à válvula da barra nº. 9
O fio rosa à válvula da barra nº. 10

Montagem do Transdutor de Pressão Opcional
1.

Monte o transdutor de pressão opcional (P/N 422-0000-090) no local desejado. Para permitir que o console
da Série SCS 4000/5000 leia e exiba a pressão, utilize o cabo opcional (P/N 115-0171-151) para conectar
o transdutor de pressão ao cabo do produto.

2.

Com a bomba do produto desligada e 0 PSI [kPa] nas linhas, digite “0” para a calibração da pressão.
Consulte Submenu do Produto seção na página 51 para obter mais informações.

14

Manual de Instalação e Operação da Série SCS 4000/5000

Instalação

Instalando Componentes para Aplicações
Granulares
Monte o Codificador
1.

Monte o codificador no eixo de saída do transportador ou outro eixo que gire a uma razão conecida ao
transportador. Consulte Figura 9 na página 16.

2.

Passe graxa no eixo do codificador, no eixo do transportador, e no acoplamento do codificador.
O acoplador comporta um eixo de transportador de 1” de diâmetro.

3.

Prenda o acoplador ao codificador e aos eixos do transportador com os parafusos fornecidos.

4.

Prenda as guias de montagem ao codificador, conforme demonstrado em Figura 8 na página 15. Conecte
as guias de montagem a um suporte de montagem (não fornecido) para evitar que o codificador gire.

Observação: Não monte o codificador rigidamente; ele deve ser apoiado pelo acoplador e pelas guias
de montagem apenas.
FIGURA 8.

Instalação do Codificador

Monte a Válvula de Controle Hidráulico
1.

Consulte Figura 9 na página 16 para a colocação típica da válvula de controle hidráulico.

2.

Monte a válvula com o motor na posição ereta.

3.

Conecte os conectores de cabo do produto à válvula de controle hidráulico e ao(s) codificador(es). Se aplicável,
conecte também o sensor do ventilador, o sensor de nível do compartimento, e as válvulas da barra.
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FIGURA 9.
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Sistemas Rotores e Pneumáticos

Acima: Sistema Hidráulico Aberto
(Bomba de Deslocamento Fixa com Rotor)

Acima: Sistema Hidráulico Fechado
(Bomba de Deslocamento Variável com Rotor)

Abaixo: Sistema Hidráulico Aberto
(Bomba de Deslocamento Fixa sem Rotor)

Abaixo: Sistema Hidráulico Fechado
(Bomba de Deslocamento Variável sem Rotor)
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Instalação do Sensor Opcional de RPM do Prato
Utilize o equipamento fornecido para montar o sensor de RPM do Prato (P/N 117-0159-575) no suporte
Figura 10 na página 17.
FIGURA 10.

Montagem do Sensor de RPM do Prato

Fixe o suporte do sensor do prato à guia de montagem. Monte o suporte do sensor do prato na guia de
montagem do sensor do prato em uma caixa com parafuso, arruela de travamento, e porca de aço inoxidável.
FIGURA 11.

Engrenagem do Sensor

Ajuste o afastamento de ar entre ,040 e ,080 inch (,080 polegadas max.)
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Instalação do Sensor Opcional de Nível do Compartimento
Instale o kit do sensor de nível do compartimento (P/N 117-0159-640) no compartimento granular, no local
ilustrado. Selecione o local de montagem conforme a construção do compartimento.
FIGURA 12.

Sensor do Nível do Compartimento

Utilize a placa de montagem como modelo para marcar o local dos furos. Perfure e apare as arestas de todos
os furos. Roteie o cabo do sensor e prenda a placa de montagem na parede do compartimento, utilizando
protetores de parafuso em “U”. Roteie e conecte o conector do cabo do sensor para o conector do cabo de
fluxo. Prenda todos os cabos com amarras de plástico.
FIGURA 13.
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Montagem do Sensor de Nível do Compartimento

Manual de Instalação e Operação da Série SCS 4000/5000

Instalação

Conexão Elétrica
1.

Certifique-se que a energia acessória do veículo (chave) está desligada antes de rotear os fios vermelho
e branco a uma bateria de 12 volts.

2.

Fixe o fio branco da bateria ao terminal negativo (-) e o fio vermelho da bateria diretamente ao terminal
positivo (+) da bateria. Veja Figura 14 na página 19.

Observação: Não conecte os condutores vermelho e branco na chave de partida do veículo!
3.

Prenda os fios da bateria com amarras de plástico mas não amarre os fios da bateria próximo aos
condutores existentes da bateria ou qualquer outra fiação elétrica.

4.

Conecte o cabo do sensor de velocidade à porta do sensor de velocidade no cabo de interface do console
ou da barra/de velocidade.

Observação: Há cabos de extensão de sensores de velocidade e fluxômetros disponíveis em sua
revendedora local Raven.
5.

Prenda o cabo do sensor de velocidade e o cabo do console com amarras plásticas.
FIGURA 14.

Conexão de Bateria
Uma Bateria de 12 V
Detalhe de
Conexão

Fios de Bateria
do Console

Vermelho
(Positivo)

Branco
(Negativo)

Sistema de 24 V utilizando duas Baterias de 12 V

Sistema de 12 V Utilizando duas Baterias de 6 V

Vermelho

Vermelho
(Positivo)

Fios de Bateria
do Console

Fios de Bateria
do Console

Branco
(Negativo)

Branco
(Negativo)

Sistema de 12 V utilizando duas Baterias de 6 V
Fios de Bateria do
Console
Branco
(Negativo)

Vermelho (Positivo)
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CAPÍTULO

3

Configuração da CAN
(Controller Area
Network – Rede da
Área Controladora)
Capítulo3

Uma Rede de Área Controladora, ou CAN, é uma estrutura de comunicações da dados seriais de alta
integridade que opera a uma taxa de dados de 250 kilobites por segundo para aplicações de controle em
tempo real, e utiliza cabos e terminadores CAN especiais para operar. O protocolo CAN tem excelentes
capacidades de detecção de erro e confinamento, tornando-o adequado e confiável para aplicações agrícolas.
Os sistemas CAN permitem que os produtos sejam adicionados a um sistema de controle a qualquer
momento. Até cinco nodos de controle de produtos podem ser conectados ao sistema de controle SCS para
qualquer combinação de injeção líquida, granular, química, ou aplicações de controle de rotor.
Os diagramas deste capítulo mostram diferentes configurações de hardware para utilização com o sistema de
controle de produtos SCS. Alguns diagramas mostram recursos opcionais que podem não se aplicar a cada
sistema. Estes recursos e componentes não são necessários para a operação CAN, e os recursos e cabos
opcionais podem ser ignorados durante uma instalação básica.
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Instalação do Sistema CANbus Raven
As seguintes seções apresentam instruções para a adequada instalação do sistema CANbus Raven.

NOTIFICAÇÃO
Certifique-se de ler todas as instruções de
segurança e siga todos os procedimentos de
instalação para garantir a adequada instalação
do sistema CANbus.

Melhores Práticas de Instalação
As informações abaixo ilustram métodos adequados de se conectar um sistema CANbus. Os diagramas
fornecidos mais adiante neste capítulo são uma boa referência para OEMs as instalações pós-mercado.
Os principais pontos são resumidos abaixo.

Observação: Seguir estas recomendações resultará no sistema mais robusto possível enquanto
se reduz consideravelmente os problemas de comunicação CAN.
1.

Sempre utilize conectores selados com graxa dielétrica. Evite conexões não seladas, crimpadas (tais como
conectores de topo).
Além de utilizar graxa dielétrica, monte todos os terminadores CAN (P/N 063-0172-369) com o conector
apontando para baixo, para evitar a coleta de água e/ou químicos. Líquidos acumulados no terminador
podem correr pinos e causar problemas de CAN.

2.

Conecte a energia diretamente a uma fonte de energia controlada limpa.

3.

Conecte o fio terra diretamente à bateria do veículo.

4.

A energia lógica do nodo deve ser conectada a um relé de estrutura de energia limpa.

5.

Utilize barramentos de estrutura dedicada para conectar o console e todos os nodos à mesma fonte para
a energia e para o aterramento.

6.

Forneça relés para ligar e desligar a energia, e para evitar descarregar a bateria. A Raven recomenda
conectar o console a uma fonte de energia limpa (no relé) e utilizar o fio 'laranja' do console para ligar um
relé para mudar uma fonte de energia limpa para os nodos CAN. Isto faz do console a chave de energia
principal e permite o desligamento do motor sem desligar o console.

Observação: Se um receptor opcional de DGPS for instalado com o sistema, conectar a energia
(corrente baixa) aos barramentos de estrutura de baixa corrente permitirá que o motor
seja desligado sem perder a recepção do GPS.

Terminadores CAN
Dois terminadores CAN (P/N 063-0172-369) são necessários para oferecer uma integridade ótima de sinal
ao CANbus. Estes terminadores devem ser instalados em cada extremidade do CANbus. Um cabo em
“T” adaptador de energia CAN (P/N 115-0171-368) deve ser colocado na frente da estrutura, com uma
extremidade terminada. A energia CAN, obtida de uma fonte de energia comutada, passa pela estrutura
para agir como uma proteção.
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Configuração da CAN (Controller Area Network – Rede da Área Controladora)

Conectando Energia a um Sistema CAN
Conectando energia ao console SCS e aos nodos CAN é especialmente importante para a operação
adequada do sistema. Muitos problemas com sistemas CAN podem ser corrigidos por problemas de
diagnóstico relacionados à fiação incorreta da energia e do aterramento.

• A energia do console SCS deve ser conectada diretamene a uma fonte de energia limpa controlada.

CUIDADO
Certifique-se de seguir as instruções para
conectar os cabos de alimentação à bateria com
cuidado. Reverter os cabos de alimentação
pode causar danos ao console SCS.

Consulte Conexão Elétrica seção na página 19 para obter instruções sobre como conectar o console
SCS a uma fonte de energia limpa.

relé de estrutura de energia limpa.

• Utilize o fio laranja do cabo do console SCS para comutar o relé da estrutura de energia limpa.
• A energia de alta corrente CAN deve ser conectada a uma estrutura de energia de alta corrente conectada
a um relé de energia de alta corrente.

• O relé de energia de alta corrente deve ser controlado pela chave de ignição do veículo.
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• Todos os fios terra deverão ser conectados ao aterramento da bateria, não ao chassis do solo.
• A energia lógica CAN deve ser conectada a uma estrutura de energia limpa que esteja conectada a um

Capítulo 3
FIGURA 1.
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Diagrama de Conexão do Nodo CAN
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Configuração da CAN (Controller Area Network – Rede da Área Controladora)
Sistema de Controle CAN de Produto Único (Líquido) SCS 4000/5000

3

FIGURA 2.
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FIGURA 3.
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Sistema de Controle CAN de Produto Único (Líquido) SCS 4070

Manual de Instalação e Operação da Série SCS 4000/5000

Configuração da CAN (Controller Area Network – Rede da Área Controladora)
Envizio Plus CAN AccuBoom com Console Serial SCS 4400

3

FIGURA 4.
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Sistema de Controle CAN de Produtos Múltiplos SCS 4000/5000
Um Produto Granular mais Controle de Rotor
FIGURA 5.
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Configuração da CAN (Controller Area Network – Rede da Área Controladora)
Sistema de Controle CAN de Produtos Múltiplos SCS 4000/5000
Dois Produtos Granulares
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FIGURA 6.

Manual no. 016-0171-461

29

Capítulo 3
Sistema de Controle CAN de Produtos Múltiplos SCS 4000/5000
Dois Produtos Granulares mais Controle de Rotor
FIGURA 7.
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Configuração da CAN (Controller Area Network – Rede da Área Controladora)
FIGURA 8.

Sistema de Controle Granular SCS 4400
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FIGURA 9.
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Sistema de Controle Granular SCS 4600
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Configuração da CAN (Controller Area Network – Rede da Área Controladora)
FIGURA 10.

Opção de Nodo Líquido CAN

FIGURA 11.

Opção de Nodo Granular CAN
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FIGURA 12.

Opção de Nodo de Injeção Química CAN

FIGURA 13.

Opção de Nodo Dual (Granular) CAN
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Instalando os Cabos e Equipamentos CANbus
Até cinco produtos podem ser conectados no sistema de controle CAN da Série SCS 4000/5000, além dos
nodos AccuBoom™, e AutoBoom™. O sistema de controle SCS pode exigir ou um nodo de barra/velocidade
ou um nodo de controle de produto único para o controle básico CAN de produtos. Consulte Capítulo 1,
Introdução, para obter mais informações sobre seu console SCS específico e os componentes de sistema
necessários.

Instalando um Novo sistema CANbus
Consulte as seguintes instruções para a instalação adequada de um sistema CANbus se já não houver um
sistema CAN existente em sua máquina.
1.

Instale um cabo em “T” de energia CAN (P/N 115-0171-368) utilizando as conexões de cabo de
alimentação descritas no Melhores Práticas de Instalação seção na página 22.

2.

Conecte um terminador CAN passivo (P/N 063-0172-369) ao cabo em “T” de energia CAN.

3.

Prenda um cabo de expansão em “T” ao outro conector de 4 pinos. Os cabos de expansão são
disponibilizados conforme listado abaixo.
Descrição da Peça
Cabo de Expansão em “T” – 6 polegadas
Cabo de Expansão em “T” – 6 pés
Cabo de Expansão em “T” – 12 pés
Cabo de Expansão em “T” – 18 pés
Cabo de Expansão em “T” – 24 pés

Número da Peça
115-0171-364
115-0171-326
115-0171-362
115-0171-690
115-0171-363

Observação: Os consoles SCS 4400/4600 não exigem um nodo externo de barra/velocidade, e
apresentam o controle de produto para o primeiro produto conectado por fio ao console.
Para adicionar produtos adicionais a um sistema CANbus com estes consoles, pule para
passo 7.
4.

Conecte o cabo de interface da barra (P/N 115-0171-405) ao cabo de expansão em “T” instalado. Entre em
contato com seu distribuidor Raven para o número de peça correto para sua aplicação.

5.

Conecte o nodo de barra/velocidade (P/N 063-0172-272) ao cabo de interface de barra (conector cinza
a conector cinza e conector preto a conector preto).

6.

Acrescente um segundo cabo de expansão em “T” ao conector de 4 pinos do cabo de expansão instalado
em passo 3.

7.

Conecte o segundo terminador CAN passivo a um dos conectores de 4 pinos no cabo de expansão em “T”.

8.

Conecte o cabo de nodo do produto ao conector de 4 pinos restante. Entre em contato com seu distribuidor
Raven para o número de peça correto para sua aplicação.

9.

Conecte o cabo do nodo do produto a uma fonte de energia de alta corrente e energia lógica. Forneça
energia aos nodos conforme descrito no Conectando Energia a um Sistema CAN seção na página 23.

Observação: Conecte o fio terra diretamente aos terminais da bateria e o fio lógico à estrutura de
energia limpa.
10.

Conecte o nodo do produto ao cabo do nodo do produto (conector cinza a conector cinza e conector preto
a conector preto).
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Fazendo a Interface com um sistema CANbus Existente
O console da Série SCS 4000/5000 também pode ser capaz de se integrar em quase qualquer sistema
CANbus Raven existente. Para conectar o sistema de controle SCS ao CANbus:
1.

Enfie um cabo de expansão “T” na linha CANbus desconectando um cabo de expansão CAN ou um
terminador CAN passivo.

Observação: Ao se acrescentar cabos de expansão ou nodos CAN ao sistema, a Raven Industries
recomenda sempre deixar um terminador CAN conectado ao cabo de energia em “T”
(P/N 115-0171-368).
2.

Reconecte o cabeamento CANbus existente ao cabo de expansão instalado.

3.

Roteie o conector do cabo de expansão restante ao conector alemão de 4 pinos no principal cabo de
interface (P/N 115-0171-746).

Adicionando Nodos CAN
Para adicionar nodos CAN ao sistema de controle SCS:
1.

Remova o terminador (P/N 063-0172-369) do cabo de expansão em “T” na “extremidade” do cabeamento
CAN.

Observação: Ao se acrescentar cabos de expansão ou nodos CAN ao sistema, a Raven Industries
recomenda sempre deixar um terminador CAN conectado ao cabo de energia em “T”
(P/N 115-0171-368).
2.

Conecte outro cabo de expansão em “T” ao conector de 4 pinos do qual o terminador foi desconectado.

3.

Conecte a interface ou cabo de controle necessário a uma extremidade do cabo de expansão CAN em “T”.
Entre em contado com sua distribuidora Raven para obter o número correto da peça para a aplicação ou
recurso sendo adicionado ao sistema CANbus.

4.

Substitua o terminador no conector alemão de 4 pinos restante.

Detectando Nodos CAN
O console da Série SCS 4000/5000 deve ser capaz de se comunicar com o sistema CANbus para garantir que
os produtos sejam aplicados corretamente. O console SCS deve automaticamente estabelecer comunicação
com o nodo de barra/velocidade, os nodos AccuBoom™ e AutoBoom™ (se instalados), e até cinco nodos de
controle de produto através do CANbus.
Quando um nodo é detectado, o programa e a versão do nodo conectado é exibido no Menu de Dados CAN.
Para acessar o Menu de Dados CAN, aperte o botão DATA MENU (MENU DE DADOS) até que CAN seja
destacado no canto inferior esquerdo do visor SCS. Utilize a seta para cima ou as teclas para baixo para rolar
pela lista de possíveis nodos.

Observação: Se um nodo for encontrado, investigue o nodo para determinar porque o console SCS não
consegue se comunicar com o nodo. Consulte a seção de Solução de Problemas mais
adiante neste capítulo para obter mais informações sobre falhas de comunicação CAN.

Informação de Versão de Nodos
O Menu de Dados CAN exibe o número do programa e a versão de cada nodo detectado no CANbus.
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Tente Novamente a Inicialização CAN
Se um nodo, ou nodos, atualmente conectados ao sistema CANbus não forem exibidos no Menu de Dados
CAN, aperte a tecla POWER para circular energia no console. Se os nodos ainda não forem exibidos
adequadamente quando o console for reiniciado, o sistema CANbus pode precisar ser reendereçado. Siga
para a próxima seção para obter instruções sobre como reendereçar os nodos do produto.

Reendereçando os Nodos
Se o console SCS for incapaz de detectar um nodo CANbus na partida, investique o CANbus e o nodo
(consulte Solução de Problemas CAN seção na página 38), e depois reenderece o CANbus:

Observação: Apenas nodos de produto precisam ser reendereçados (produto único, produto duplo,
controle de motor, etc.).
1.

A partir da tela principal, aperte o botão DATA MENU (MENU DE DADOS) até que a opção CAN seja
destacada no canto inferior esquerdo do visor SCS.

2.

Utilize as setas para cima ou para baixo para selecionar a opção “Reendereçar nodos de Controle” na
Página 2 do Menu de Dados CAN.

3.

Aperte o botão ENTER para começar a reendereçar os nodos de controle do produto.

4.

Quando solicitado a reinicializar nodos, desconecte a energia lógica do nodo do produto para ser
controlado como Produto 1. Após aproximadamente 3 segundos, reconecte a energia lógica do nodo. O
console SCS deve ter reconhecido o nodo como Produto 1.

Observação: Os consoles SCS 4400/4600 apresentam um canal de controle de produtos integrados
que sempre aparecerá como Produto 1.
5.

Se nodos adicionais de produto forem instalados no CANbus, repita o passo passo 4 para reendereçar
nodos adicionais de produto.

6.

Aperte o botão ENTER para terminar de reendereçar os nodos de produto e continuar a operação normal.

Programando Nodos CANbus
Os nodos CAN são programados utilizando o console SCS em modo de Edição.
Consulte Capítulo 4, Primeira Inicialização e Programação do Console, para informações sobre como
programar nodos de produto CAN.
Consulte o manual de Calibração e Operação AutoBoom™ para a operação detalhada do sistema opcional
AutoBoom™ com seu console da Série SCS 4000/5000.
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Solução de Problemas CAN
Embora o algoritmo de controle esteja localizado dentro do nodo CAN, todas as mesmas técnicas de solução
de problemas que são utilizadas em um sistema tradicional conectado por fio ainda se aplicam a um sistema
CAN e o comportamento do sistema permanece o mesmo. Sensores de fluxo e velocidade, bem como
a válvula de controle e as válvulas de controle, são utilizadas do mesmo modo.

Erros Off-line do Nodo CAN
As causas mais prováveis para a perda da comunicação CAN entre o console e qualquer um dos nodos são:
1.

Conexões corroídas e/ou abertas no circuito.

2.

Fios de energia lógica de nodo de console e/ou CAN e aterramentos conectados a uma fonte de eneriga
“suja” (a energia suja é definida como qualquer circuito com uma carga variável que excede 1 ampere).
Isto é especialmente verdadeiro para circuitos carregados por molas elétricas.

3.

Consoles e/ou nodos conectados a diferentes fontes de energia e/ou aterramento. Isto pode resultar em
componentes operando em diferentes planos de voltagem.

Abaixo estão algumas causas comuns de falhas de comunicação:
Questão

O CANbus não
consegue ler o nodo
do produto

Causa Possível
• O nodo não está
conectado ao CANbus

• Conecte o nodo e reinicialize o console SCS para ler o nodo do
produto.

• O nodo não está
adequadamente
conectado à energia

• Conecte a energia limpa - fio vermelho de medida 16 e alta
corrente energia - fio vermelho de medida 12 do nodo do
produto a um DC de 12V fonte de energia que é capaz de
fornecer energia a todos os nodos conectado ao sistema
CANbus.

• O nodo não está
adequadamente aterrado

• Conecte o fio terra limpo – fio branco de medida 16 e o fio terra
de alta corrente – fio branco de medida 12 a uma fonte de
aterramento boa, de qualidade. A Raven recomenda aterrar os
fios ao terminal negativo da bateria.

• Extremidades CANbus
não terminadas

• Certifique-se que as duas extremidades do sistema CANbus
são adequadamente terminados. ConsulteTerminadores CAN
seção na página 22 ou Adicionando Nodos CAN seção na
página 36 para obter mais informações.

• Pinos corroídos em
conexões CANbus

• Umidade na conexão

• Conectores não
assentados
adequadamente
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• Verifique os conectores de cabo CANbus para ver se há pinos
altamente corroídos.
• Certifique se a graxa dielétrica foi aplicada a todas as
conexões a cabo expostas a condições climáticas e de campo.
• Verifique os conectores de cabo CANbus para ver se há pinos
corroídos.
• Certifique se a graxa dielétrica foi aplicada a todas as
conexões a cabo expostas a condições climáticas e de campo.
• Verifique se todos os conectores de cabo CANbus estão
inseridos completamente (até que a guia de travamento esteja
engatada).
• Certifique-se de remover qualquer umidade em conexões que
não foram adequadamente assentadas. Verifique se há pinos
corroídos e aplique graxa dielétrica ao reconectar cabos
CANbus.
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Primeira Inicialização
e Programação do
Console
Capítulo4

Na primeira vez que o console SCS é ligado, ele entra automaticamente em modo de calibração. Esta
sequência inicial de programação requer uma seleção para as unidades, o tipo de controle do produto, o tipo
de sensor de velocidade, e o tipo de válvula de controle antes que o alerta piscando “CAL” (calibração) se
apaque e o console esteja pronto para a operação normal.

Reinicialização da Memória do Console
Ocasionalmente, pode ser necessário reinicializar a memória interna e voltar para as telas de programação
iniciais.

Observação: Todas as configurações e dados serão perdidos. Antes de fazer uma reinicialização
da memória, certifique-se de anotar todos os dados de calibração para simplificar
a programação do console depois que a memória foi apagada.
Para reinicializar a memória interna:
1.

Aperte o botão POWER para desligar o console.

2.

Enquanto aperta a tecla CE, aperte POWER para ligar o console.

3.

Realize a Sequência Inicial de Calibração conforme descrito na próxima seção para restaurar o console
à operação normal. Antes de começar a aplicação do produto, verifique se todas as outras configurações
no console estão reprogramadas para garantir a operação adequada do sistema de controle.

Sequência Inicial de Calibração
Ajuste de Contraste
Quando o console é ligado pela primeira vez, a tela de Ajuste de Contraste será exibida.
1.

Aperte e mantenha a tecla de seta para cima pressionada para aumentar o contraste da tela, ou a seta
para baixo para diminuir o contraste.

2.

Aperte ENTER para salvar esta configuração e avançar para a tela de Unidades.

Observação: O contraste da tela pode ser ajustado através do Menu de Dados após a programação
inicial. Consulte Capítulo 5, Menu de Dados, para mais informações.
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Unidades
A configuração padrão para a tela de Unidades é “US Acres” (Acres Norte-Americanos).
Aperte a tecla CE para fazer o ciclo entre Hectares Métricos SI, Pés Quadrados Turf, ou Acres NorteAmericanos.
2. Aperte ENTER para aceitar sua seleção, e avançar para a tela Tipo de Controle de Produto.
1.

Tipo de Controle de Produto
A configuração padrão para o tipo de controle de produto é controle “Líquido”.
1.

Aperte a tecla CE para fazer o ciclo entre:
• LIQUID (LÍQUIDO) – Pulverizador líquido

• GRANULAR 1 – Correia simples, codificador único
• GRANULAR 2 – Correia dupla, codificador único
• GRANULAR 3 – Correia dupla, codificadores duais

Observação: Uma opção de controle de rotor será exibida para nodos equipados com firmware que dá
suporte a este recurso.
2.

Aperte ENTER para salvar esta configuração e avançar para a tela Valve Type (Tipo de Válvula).

Tipo de Válvula
A configuração padrão para a tela de Tipo de Válvula é “Standard Valve” (Válvula Padrão).
1.

Aperte a tecla CE para fazer o ciclo entre:

•
•
•
•
•
2.

STANDARD VALVE (VÁLVULA PADRÃO)
FAST VALVE (VÁLVULA RÁPIDA)
FAST CLOSE VALVE (VÁLVULA DE FECHAMENTO RÁPIDO)
PWM VALVE (VÁLVULA PWM)
PWM CLOSE VALVE (VÁLVULA DE FECHAMENTO PWM)

Aperte ENTER para aceitra sua seleção e avançar para a tela Meter Cal (Cal de Medidor) ou Spreader
Constant (Constante Granular).

Se “Líquido” foi selecionado como o tipo de controle de produto, pule para o Cal de Medidor (Aplicações
Líquidas) seção na página 41. Se “Controle de RPM do Rotor” foi selecionado como o tipo de controle de
produto, pule para o Cal de Velocidade do Ventilador (Aplicações de Rotor) seção na página 41. Se uma das
opções de controle granular foi selecionada, uma constante granular e uma densidade de produto ou cal de
medidor têm que ser digitados.

Observação: Durante a sequência inicial de programação, apertar ENTER em modo de Edição também
avançará para a próxima tela de calibração.

Constante Granular (Aplicações Granulares)
Se você selecionou um dos tipos de controle de produto granular, a próxima tela exibida depois do tipo de
válvula será a tela de Constante Granular. Um valor maior que zero deve ser digitado nesta tela para avançar
para a próxima.
1.

Utilize o modo de Edição para digitar a constante granular do seu veículo.

Observação: Aperte o botão METER CAL (CAL DE MEDIDOR) enquanto estiver nesta tela para
alternar entre a constante granular e a cal do medidor.
2.
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A tela “Product Density” (Densidade do Produto) será exibida.
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Densidade do Produto (Aplicações Granulares)
Depois que a constante granular é digitada, o console SCS exibirá a tela de Densidade do Produto.
1.

Utilize o modo de Edição para digitar um valor de densidade para o produto granular que você estará
aplicando.

Observação: Você pode apertar e manter o botão METER CAL (CAL DE MEDIDOR) apertado
enquanto está nesta tela para rever o valor da constante granular digitada na última tela
de calibração.
2.

A tela “Valve Cal” (Cal de Válvula) será exibida.

Cal de Medidor (Aplicações Líquidas)
Se você digitou “Líquido” como o tipo de controle de produto, a tela Cal de Medidor será exibida após a tela
Tipo de Válvula.
1.
2.

Utilize o modo de Edição para digitar o valor de cal de medidor impresso na guia do seu fluxômetro.
A tela “Valve Cal” (Cal de Válvula) será exibida.

Cal de Velocidade do Ventilador (Aplicações de Rotor)
Se você digitou “Controle de RPM do Rotor” como o tipo de controle de produto, a tela Cal de Velocidade
do Ventilador será exibida após a tela Tipo de Válvula.
Utilize o modo de Edição para digitar a Cal da Velocidade do Ventilador. O valor de Cal da Velocidade
do Ventilador é o número de pulsos detectados a cada dez rotações do ventilador.
2. A tela “Valve Cal” (Cal de Válvula) será exibida.
1.

Calibração da Válvula
O valor de calibração da válvula é utilizado para controlar o tempo de resposta de motores de válvula de
controle com relação a alterações na velocidade do veículo. A calibração da válvula pode ser ajustada após
a programação inicial para refinar a resposta da válvula. A Raven recomenda os seguintes valores para
o número inicial de calibração da válvula de controle:

• Válvulas padrão – 2123
• Válvulas rápidas e de fechamento rápido – 743
• Válvulas PWM e de fechamento PWM – 43
Consulte o Calibração da Válvula seção na página 66 para obter detalhes sobre como refinar este valor para
os vários tipos de válvula.
1.

Utilize o modo de Edição para digitar o valor de cal da válvula para as válvulas de controle em seu
equipamento.

Observação: Lançamentos mais recentes de firmware inserem automaticamente os valores de cal de
válvula recomendados, conforme o tipo de válvula de controle selecionado.
2.

A tela “Rate Cal” (Cal de Taxa) é exibida.

Calibração da Taxa
Digite a cal de taxa alvo (GPA) [lit/ha] {GPK}.
1.
2.

Utilize o modo de Edição para digitar o valor de cal de taxa.
A tela “Speed Sensor Type” (Tipo de Sensor de Velocidade) é exibida.

Tipo de Sensor de Velocidade
A configuração padrão para o Tipo de Sensor de Velocidade é “Radar SP2”.
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1.

Aperte a tecla CE para fazer o ciclo entre:

• WHEEL SPEED SP1 (VELOCIDADE DE RODA SP1)
• RADAR SP2
2.

Aperte ENTER para salvar sua seleção, e avançar para a tela Cal de Velocidade.

Cal de Velocidade
A cal de velocidade é utilizada para configurar o console SCS para seu veículo. Inicialmente, a Raven
recomenda valores para a cal de velocidade, dependendo do tipo de sensor de velocidade selecionado na tela
anterior. Utilize um dos seguintes valores como a calibração inicial de velocidade:
Tipo de Sensor
Receptor GPS Raven
GPS Interno do
Envizio Pro/Cruizer
Radar Raven
Magnetos de Roda

Inglês
785

Métrico
199

812

206

598
1000

152
254

Observação: A calibração da velocidade é vital para a adequada aplicação do produto, os totalizadores
de volume e área, e as leituras de velocidade e distância do console. Este valor deve ser
refinado para garantir que o console SCS seja adequadamente configurado para o seu
veículo. Veja o Cal de Velocidade seção na página 63 para obter detalhes sobre como
refinar este valor para o seu veículo.
1.

Utilize o modo de Edição para digitar um valor de cal de taxa.

2.

A tela “Boom Cal” (Cal da barra) é exibida.

Calibração da Barra
O valor de calibração de uma barra e a medida da seção da barra em polegadas [cm]. Até 10 seções da barra
podem ser programados no console SCS.
1.

Utilize o modo de Edição para digitar a largura de sua primeira seção da barra.

2.

Depois que um valor de calibração da barra é digitado na tela “Boom 1 Cal” (Calibração da Barra 1),
o alerta piscante CAL desaparecerá e a sequência inicial de programação está completa.

Você pode querer programar os valores de cal barra para seções adicionais da barra neste momento. Aperte
as teclas de seta para cima e para baixo para acessar as telas de Calibração da Barra para as barras de 2 a
10, e digite as larguras de lança para estas seções.

Observação: O acesso às telas de Cal da Barra também é feito apertando a tecla BOOM CAL (CAL DA
BARRA).

Reprogramando os Ajustes Iniciais
Depois que a sequência inicial de programação do console é finalizada, se houver uma necessidade de alterar
as configurações iniciais de programação do console (unidades de medição, tipo de controle de produto, tipo
de válvula, ou tipo de sensor usado para velocidade):
1.

Aperte a tecla SELF TEST (AUTO-TESTE) e mantenha-a pressionada.

2.

O visor mostrará as configurações atuais. Após 12 segundos, o visor para em US ACRES.

3.

Aperte CE para alterar as unidades de medição.

4.

Aperte ENTER para aceitar esta configuração e avançar para a próxima tela.

5.

Repita passo 3 e passo 4 conforme necessário para as telas de Tipo de Sensor de Velocidade, Tipo de
Controle de Produto, e Tipo de Válvula de Controle.
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Programação do Console
Modo de Edição
Durante a operação normal do console SCS, apertar as Teclas de Calibração acessará uma tela de
calibração. Para programar valores numéricos no console SCS, você terá que utilizar o modo de Edição.
Para entrar no modo de Edição:
1.

Aperte a tecla ENTER. O valor padrão ou existente será limpado e a tela exibirá um “E” no lado direito da
tela.

2.

Digite o valor desejado para a configuração atual. Por exemplo, aperte “2” “1” “2” “3” para digitar um valor
de 2123.

3.

Aperte a tecla ENTER para aceitar o valor digitado e voltar à operação normal.

Observação: Durante a programação inicial do console, apertar ENTER aceita o valor digitado e avança
para a próxima tela de calibração.

Teclas de Calibração
As teclas de calibração permitem que você programe o console SCS e calibre o sistema para a sua máquina
específica. Veja o Modo de Edição seção na página 43 para obter informações sobre como programar o
console SCS utilizando o modo de Edição.

Calibração da Barra
Apertar o botão BOOM CAL (CAL DA BARRA) exibe a tela de calibração das barras. Esta tela permite que
você visualize e edite as larguras da seção da barra para até dez seções.
1.

Pressione o botão BOOM CAL. A tela “Boom 1 Cal” (Cal da Barra 1) é exibida.

2.

Aperte as teclas de seta para cima e para baixo para visualizar as telas de seção da barra pra seções
adicionais.

3.

Utilize o modo de Edição para digitar ou editar as larguras de seção da barra. Se uma seção da barra não
for utilizada ou não for necessária, digite “0” como o valor para a calibração de tal seção da barra.

Cal de Velocidade
Apertar SPEED CAL (CAL DE VELOCIDADE) exibe o valor de calibração presentemente programado,
utilizado para determinar a velocidade do veículo. Para mais informações, consulte Cal de Velocidade seção
na página 63.

Calibração do Medidor
Apertar o botão METER CAL (CAL DO MEDIDOR) exibe as configurações atuais para o nodo selecionado.
Dependendo do tipo de controle de produto selecionado digitado para o nodo selecionado, apertar o botão
METER CAL (CAL DO MEDIDOR) exibe as seguintes configurações para o nodo selecionado:
Para mais informações, consulte Capítulo 11, Procedimento de Manutenção e Ajuste do Fluxômetro.
Para Produtos Líquidos: Apertar METER CAL exibe o valor de calibração presentemente programado,
utilizado para calcular o volume por minuto, a taxa, e o total de galões para cada produto sendo aplicado.
O valor METER CAL (CAL DO MEDIDOR) é impresso na guia do seu fluxômetro específico.
Para Produtos Granulares: Aperte o botão METER CAL para exibir ou a densidade do produto ou a
constante granular para o nodo de produto selecionado. Continue apertando o botão METER CAL para
alternar entre as configurações de constante granular e densidade de produto para o nodo selecionado.
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Calibração da Válvula
Apertar VALVE CAL (CAL DE VÁLVULA) exibe o valor de calibração presentemente programado, utilizado
para ajustar a válvula de controle e manter a aplicação do produto na taxa desejada. Este valor ajusta
características de controle tais como velocidade e reação das várias válvulas de controle. Para mais
informações, consulte Calibração da Válvula seção na página 66.

Calibração da Taxa
Apertar RATE CAL (CAL DE TAXA) exibe a taxa presentemente programada em galões por acre (litros por
hectare). Esta é a taxa alvo para aplicações de produto.

Auto-Teste
Apertar SELF TEST (AUTO-TESTE) exibirá uma velocidade teste para testar o sistema de controle de produtos.
Aperte o botão SELF TEST e mantenha-o pressionado para visualizar os valores de programação e as
configurações iniciais do console. Se o botão SELF TEST for pressionado por 12 segundos, a controladora
para de rolar e permite que o operador passe pelas várias configurações e digite novos valores se desejado.

Teclas de Função
As teclas de função exibem informações atuais de aplicação. Estas informações também podem ser úteis na
calibração, na regularem, ou em testes da controladora ou do sistema de controle de produtos. Os botões
totalizadores podem ser reinicializados a qualquer momento.

Área Total
Apertar TOTAL AREA (ÁREA TOTAL) exibe a área total coberta.

Volume Total
Apertar TOTAL VOLUME (VOLUME TOTAL) exibe o volume total aplicado durante uma tarefa.

Área em Campo
Apertar FIELD AREA (ÁREA DE CAMPO) exibe a área de campo coberta.

Volume do Campo
Apertar FIELD VOLUME (VOLUME DE CAMPO) exibe o volume total aplicado a um campo.

Distância
Para exibir o odômetro do console SCS, exibido em pés ou metros, aperte DISTANCE (DISTÂNCIA).

Observação: Esta leitura também é útil ao se calibrar ou regular a cal de velocidade.
Volume/Minuto
Apertar a tecla VOLUME/MINUTE (VOLUME/MINUTO) exibe o volume atual por minuto, ou taxa de fluxo, nas
unidades que o console SCS está programado para aplicar.
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Área/Hora
Apertar a tecla AREA/HOUR (ÁREA/HORA) exibe uma estimativa da área que poderia ser coberta se
a velocidade e a operação da barra atuais fossem mantidas por mais de uma hora.

Menu de dados
Apertar a tecla DATA MENU (MENU DE DADOS) acessa o Menu de Dados SCS. Consulte Capítulo 5, Menu
de Dados para mais informações sobre o Menu de Dados.

Product On/Off (Produto Ligado/Desligado)
A tecla PRODUCT ON/OFF (PRODUTO LIGADO/DESLIGADO) alterna o controle do produto para ligado ou
desligado. Quando uma válvula do tipo “fechada” é selecionada, desligar o controle do produto resultará no
fechamento da válvula.

Volume do Tanque
Aperte o botão VOLUME/TANK (VOLUME/TANQUE) para exibir o volume atual restante no tanque ou
compartimento. Utilize o modo de edição para re-digitar um volume de produto em um tanque ou
compartimento quando o produto selecionado é abastecido novamente.

Product Select (Seleção de Produto)
Apertar PRODUCT SELECT (SELEÇÃO DE PRODUTO) alterna sua seleção de produto na controladora.
O produto deve ser selecionado para se visualizar as os dados da aplicação ou as configurações de alteração.

Modo Auto-Teste
O modo Auto-Teste pode ser utilizado para simular a velocidade, para testar o sistema enquanto o veículo não
está em movimento. Aperte SELF TEST (AUTO-TESTE) e utilize o modo de Edição para digitar uma
velocidade de operação simulada. Verifique a velocidade no canto inferior esquerdo do visor. A velocidade
de Auto-Teste desaparecerá quando o sensor de velocidade detectar movimento. Se 6 MPH [10 km/h] for
a velocidade desejada, digite 6,0 [10,0]. Um valor de Calibração de Velocidade de 900 [230] ou maior
é recomendado ao operar neste modo.

Observação: Para evitar que a velocidade de Auto-Teste seja desacionada enquanto o sistema
é testado, desconecte o conector de velocidade no cabo do console ou no cabo do
sensor/da velocidade.
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Alteração Decimal
O recurso de alteração decimal é usado para aumentar a precisão do sistema a taxas de aplicação inferiores.
A alteração decimal é ajustada durante a configuração da calibração do medidor ou da densidade do produto.

Observação: O valor de calibração de taxa programada também é afetado pelo recurso de alteração
decimal. Certifique-se de verificar a calibração da taxa programada ao alterar o recurso de
alteração decimal.

Para habilitar o recurso de alteração decimal para o produto selecionado:
1.

Pressione o botão METER CAL.

2.

Aperte a tecla ENTER para habilitar o modo de Edição.

3.

Aperte a tecla DISTANCE (DISTÂNCIA). A exibição da taxa para o produto selecionado será alterada para
refletir a alteração decimal.

4.

Digite a calibração do medidor ou a densidade do produto para o produto selecionado.

5.

Aperte a tecla ENTER para aceitar o valor e sair do modo de Edição.

Para desabilitar o recurso de alteração decimal para o produto selecionado:
1.

Pressione o botão METER CAL.

2.

Aperte a tecla ENTER para habilitar o modo de Edição.

3.

Digite a calibração do medidor ou a densidade do produto para o produto selecionado. A exibição da taxa
para o produto selecionado será alterada para refletir o decimal alterado.

4.

Aperte a tecla ENTER para aceitar o valor e sair do modo de Edição.

As seguintes tabelas ilustram como a alteração do ponto decimal pode aumentar a precisão do sistema.
TABELA 1. Localizações

de Casas Decimais em Modo Líquidoa
US

Métrico

Pavimento

Inalterado

Alteração

Inalterado

Alteração

Inalterado

Alteração

Mostrador da Taxa

0000.0

000.00

00000

0000.0

000.00

000.00

Calibração da Taxa

0000.0

000.00

00000

0000.0

000.00

000.00

Volume do
Tanque

000000

00000.0

000000

00000.0

00000.0

00000.0

Área Total

000.0

000.0

000.0

000.0

0000

0000

000000

00000.0

000000

00000.0

00000.0

00000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

0000

0000

Volume do
Campo

000000

00000.0

000000

00000.0

00000.0

00000.0

Vol/Minuto

0000

000.0

0000

000.0

000.0

000.0

Área/Hora

000.0

000.0

000.0

000.0

0000

0000

Taxa +/-

000.0

00.00

0000

000.0

00.00

00.00

Nível do Tanque
Baixo

0000

000.0

0000

000.0

000.0

000.0

Vol Inferior/Min

0000

000.0

0000

000.0

000.0

000.0

Volume Total
Área em Campo

a. Ao digitar uma calibração de taxa, lembre-se que 2 GPA [20 lit/ha] é digitado como 2,0 [20,0]
quando não alterado e 2,00 [20,00] quando alterado.
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TABELA 2. Localizações

de Casas Decimais em Modo Granulara
US

Métrico

Pavimento

Inalterado

Alteração

Inalterado

Alteração

Inalterado

Alteração

Mostrador da Taxa

00000

0000.0

00000

0000.0

0000.0

0000.0

Calibração da Taxa

00000

0000.0

00000

0000.0

0000.0

0000.0

Volume do
Tanque

000000

00000.0

000000

00000.0

00000.0

00000.0

Área Total

000.0

000.0

000.0

000.0

0000

0000

000000

00000.0

000000

00000.0

00000.0

00000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

0000

0000

Volume do
Campo

000000

00000.0

000000

00000.0

00000.0

00000.0

Vol/Minuto

0000

000.0

0000

000.0

000.0

000.0

Área/Hora

000.0

000.0

000.0

000.0

0000

0000

Taxa +/-

0000

000.0

0000

000.0

000.0

000.0

Nível do Tanque
Baixo

0000

000.0

0000

000.0

000.0

000.0

Vol Inferior/Min

0000

000.0

0000

000.0

000.0

000.0

Volume Total
Área em Campo

a. Ao digitar a calibração de taxa, lembre-se que 200 PPA [kg/ha] é digitado como 200 quando
inalterado e 200.0 quando alterado.
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CAPÍTULO

5

Menu de Dados

Capítulo5

Os recursos adicionais do console SCS podem ser modificados utilizando os submenus Serial, de Produto,
Console, e CAN acessados ao se apertar a tecla DATA MENU (MENU DE DADOS) no teclado SCS. O Menu
de Dados também contém as telas de Resumo de Produto para cada produto, bem como a tela AutoBoom se
este recurso estiver instalado.
Cada vez que a tecla DATA MENU é apertada, o visor avança para o próximo submenu. Apertar a seta UP
(PARA CIMA) e DOWN (PARA BAIXO) avança para a próxima opção no atual visor. Aperte a tecla CE para
navegar uma configuração de opção, ou a tecla ENTER para utilizar o modo de Edição para digitar dados.

Observação: O Menu de Dados contém calibrações e configurações que não são necessárias para a
operação do console SCS.
Veja a seguir uma descrição dos recursos disponíveis sob o Menu de Dados.

Submenu Serial
Registrador de Dados
Habilita ou desabilita o registro de dados. Deve haver um Valor Disparador e uma Unidade Disparadora
selecionada para habilitar este recurso. Quando habilitado e salvando dados para um flash card, o número
do arquivo datalog será exibido.

Referência de Campo
Permite que o usuário digite um número de até quatro dígitos para representar uma tarefa. A referência ao
campo é incluída nas páginas de início de campo e de fim de campo e no segmento de horário/data do
registrador.

Taxa de Baud do GPS (SCS 4400/4600 Apenas)
Configure a taxa de baud que o console SCS deve utilizar para se comunicar com seu receptor GPS.
Selecione entre 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, ou 115200 baud.

Taxa de Baud Serial (SCS 4000/4070/5000 Apenas)
Selecione baud 1200 ou 9600 para comunicação de porta serial.
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Alarme de Alteração de Taxa Variável
Habilita ou desabilita alarmes sonores e visuais com uma alteração de taxa variável. Quando ligado, um
alarme dispara 4 bips longos quando um número de calibração de taxa é alterado através da porta serial
utilizando um segmento de dados de solicitação de alteração válido.

Valor Disparador
O valor disparador determina a frequência com que os dados são enviados à porta serial (Consulte
Capítulo 15, Interface Serial e Formatos de Segmentos de Dados). O valor disparador é o número de
unidades disparadoras entre segmentos de dados. As funções do registrador de dados não funcionarão até
que um valor disparador diferente de zero seja configurado.

Unidades Disparadoras
Usado no modo de registro de dados. A unidade disparadora é selecionável em pés, metros, ou segundos.

Opções Seriais Adicionais
SCS 4400/4600:
Direção dos Dados
Selecione “Save Data to Card” (Salvar Dados em Cartão) ou “Pass Data Through Comm Port” (Passar Dados
Através da Porta de Comunicação) (utilizado para a comunicação com um dispositivo externo). Quando se
seleciona “Save Data to Card” (Salvar Dados em Cartão), a versão do software de datalog será exibido para
referência.

Bits de Parada COM 1
Selecione entre um ou dois bits de parada para se comunicar com um receptor GPS.

Modo Datalog
Selecione entre registrar “GPS and Console Data” (Dados de GPS e Console”) ou “GPS Data Only” (Dados de
GPS Apenas). A chave principal pausará o registro de dados se dados de GPS e console estiverem sendo
gravados. Os dados GPS criam um registro contínuo.

VRC
Habilite ou desabilite o controle de taxa variável através das portas seriais e CAN. Quando o VRC é
desabilitado, o console SCS ignora as informações de taxa variável.

SCS 4000/4070/5000:
Campo Impressão
Envia dados para uma impressora opcional conectada à porta serial do console para imprimir páginas de início
de campo e de fim de campo. Esta opção não é disponibilizada quando o registrador de dados está ligado.
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Submenu do Produto
Página 1
Seleção da Barras
Este recurso permite que o operador designe produtos para seções individuais da barra. Produtos designados
para uma seção da barra somente serão aplicados quando a seção da barra designada for ligada.

Observação: Os sistemas de canalização e elétricos do equipamento devem acomodar quaisquer
seleções feitas para este recurso.
Ao entrar no modo de seleção das barras, utilize a tecla CE para navegar entre produtos e utilize as teclas de
1 a 0 para alternar entre a seleção da barra ON (LIGADA) ou OFF (DESLIGADA) para as barras de 1 a 10,
respectivamente. O indicador do visor de status da barra exibirá as barras selecionadas para o produto ativo.
Todas as barras são inicialmente selecionadas em ON (LIGADA) para cada produto.
Aperte ENTER para sair do modo de seleção das barras.

% da Taxa Desativada
Esta é a percentagem aceitável (+/-) da taxa atual em relação à taxa alvo. O Alarme de Taxa Desativada será
ativado quando a taxa de aplicação atual (volume/área) está fora desta faixa por mais de 5 segundos.

Desvio de PWM Elevado
O Desvio de PWM Elevado é utilizado para definir a RPM máxima desejada ou a saída hidráulica da válvula
de controle de PWM (Modulação por Largura de Pulso).
Para calibrar o valor de desvio elevado:
1.

Mude o console para o modo Manual (MAN) e mude todas as chaves da barra e principais para a posição
ligada.

2.

Mantenha pressionada a chave INC/DEC na posição de aumento.

3.

Se o motor exceder a RPM desejadas, diminua o desvio elevado em 10 e pressione INC novamente.

4.

Repita passo 3 até que o motor funcione na RPM desejada.

5.

Acrescente 10 ao atual valor de desvio elevado e utilize o modo de Edição para programar o novo valor de
desvio elevado.

Desvio de PWM Inferior
O Desvio de PWM Inferior é utilizado para definir a RPM mínima desejada ou a saída hidráulica (ponto zero
ou ponto de desligamento) da válvula de controle de PWM (Modulação por Largura de Pulso).
Para calibrar o valor de desvio inferior:
1.

Mude o console para o modo Manual (MAN) e mude todas as chaves da barra e principais para a posição
ligada.

2.

Mantenha pressionada a chave INC/DEC na posição de diminuição até que o motor pare.

3.

Utilize o modo de Edição para aumentar o valor de desvio inferior até que o motor funcione.

4.

Subtraia 10 do atual valor de desvio inferior e utilize o modo de Edição para programar o novo valor de
desvio inferior.

5.

Verifique o valor de desvio inferior correto mantendo a chave INC/DEC pressionada na posição de
diminuição. Se o motor não parar, reduza o valor de desvio em 10 e repita.
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Frequência PWM
Utilizado para configurar a frequência de bobina da válvula PWM (o padrão é 122 Hz). Consulte as
especificações do fabricante da válvula de controle PWM para a frequência PWM recomendada.

Desvio de PWM Pré-Definido (Válvulas PWM Apenas)
Quando a seleção da válvula é programada em modo de Fechamento PWM, isto pode ser configurado para
oferecer uma largura de pulso inicial para a válvula mediante a ligação das barras ou do produto. Quando
programada para zero, a largura do pulso voltará ao estado anterior. Quando diferente de zero, a largura
inicial do pulso pode ser selecionada entre 1 (lento) e 255 (escala completa). Quando programado em modo
de Válvula PWM, o resultado PWM não excederá este valor se for diferente de zero quando as barras
estiverem desligadas.

Impacto de Taxa Delta
Configura o incremento a que a calibração da taxa é aumentada ou diminuída utilizando a chave INC/DEC
enquanto estiver em operação AUTO.

Limite de Fluxo Inferior
Se o volume/minuto real ficar abaixo do limite configurado, a válvula de controle será controlada para o Limite
Inferior de Fluxo e o Alarme de Limite Inferior é ativado. Este valor é automaticamente proporcional à
percentagem das barras que estão ligadas (tal como se o limite inferior digitado for 4 e metade do
comprimento total da barra for desligado, o console automaticamente reduz o limite inferior para 2). O Valor do
Limite Inferior é digitado em GPM [lit/ha] ou PPM [ka/ha].

Tanque Baixo
Quando o nível no tanque fica abaixo do valor do volume/tanque, o alarme de nível baixo é ativado. O alarme
será desativado quando as barra são desligadas ou um valor igual ou maior que o valor baixo do tanque for
digitado como o VOLUME/TANQUE. Digitar “0” em Tanque Baixo desabilita o alarme.

Atraso da Válvula
Este valor é o atraso entre quando o console SCS controlará a taxa de fluxo de controle depois das barras
terem sido ligadas. Esta configuração pode ser feita entre 0 a 9 segundos.
Este atraso é ativado se o tempo entre a desativação e a ativação das barras for menor que 30 segundos.

Valor de Constante Granular
A constante granular deve ser configurada para zero ao se aplicar produtos líquidos.
Veja o Valor de Constante Granular seção na página 69 para detalhes sobre como calcular a constante
granular. A constante granular pode ser digitada durante a programação inicial do console ou através do Menu
de Dados.
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Calibração da Válvula 2
Este valor pode regular a resposta da válvula de controle e ajudar a controlar oscilações de taxa de aplicação
quando o console é programado em modo PWM.
Quando uma válvula de fechamento rápido é selecionada, a calibração da válvula 2 é utilizada para habilitar
um controle de taxa de alta resolução para taxas de aplicação mais baixas. Digite um valor diferente de zero
para o tempo, em milisegundos, que a válvula estará completamente aberta antes de mudar para o controle
de alta resolução. Por exemplo, um valor de 200 dará à válvula uma “explosão” de 200 milisegundos a
completos 12V para abrir a válvula rápida da posição fechada antes de retornar ao controle da taxa do
produto. Um valor zero desabilitará este recurso.

Cal de Bomba/Cal de Ventilador
Ajuste o número de pulsos por revolução da bomba ou ventilador para a leitura de RPM da Bomba/do Ventilador.

% do Alarme Sensor Dual
Para aplicações de injeção química líquida, configura a tolerância entre o monitor de alteração de fluxo e as
leituras de fluxo antes que o alarme “FLOW SW” (FLUXO SW) seja habilitado. Para aplicações Gran 3,
configura a tolerância entre leituras de codificação dual antes de o alarme “DUAL FLOW” (FLUXO DUAL) ser
habilitado (o recurso de Seleção das barras deve ser configurado apenas para barras sendo utilizadas).
Condições fora de tolerância devem ser atingidas por 5 segundos antes da ocorrência do alarme.

Alarme de Vácuo ou Nível de Compartimento
Ao controlar a injeção química, o alarme de vácuo pode ser habilitado ou desabilitado. Para aplicações granulares,
um sensor de nível de compartimento pode ser habilitado ou desabilitado. Desabilite este recurso se não houver
um sensor de nível de compartimento presnte quando o console SCS não estiver controlando a injeção.

Alarme de Alteração de Fluxo (Unidade de Injeção Química)
Ao controlar a injeção química, o alarme de alteração de fluxo pode ser habilitado ou desabilitado. Desabilite
quando não estiver controlando a injeção.

Observação: A configuração do alarme de alteração de fluxo somente é exibido para produtos
controlados por um nodo de controle de motor.

Avanço da Válvula (Padrão ou Válvula Rápida)
Este recurso permite que o operador configure a quantidade de tempo (em segundos) em que a válvula será
aberta depois que todas as seções da barra tenham sido desligadas e o controle esteja no automático
(AUTO). Um valor de 1 a 9 significa um avanço de 1 a 9 segundos respectivamente. Um valor de 0 significa
que não houve nenhum avanço. Esta configuração pode ser utilizada em conjunção com o atraso da válvula
para aplicações de taxa baixa acumularem pressão quando a chave principal é ativada. Para obter ótimos
resultados, aproxime-se dos promontórios em velocidades consistentes desligando todas as seções da barra
ao mesmo tempo.

Pressão
Quando equipada com transdutor(es) de pressão, esta área exibirá a PSI [KPA/BAR] atual. Aperte CE para
alternar entre PSI, KPA e BAR. Se nenhum transdutor de pressão for instalado, a mensagem “NOT INST” será
exibida.
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Cal da Pressão 1
Utilizada para calibrar o transdutor de pressão nº. 1. Com a bomba desligada e 0 PSI [KPA] na linha, digite
uma Pressão de 1 a 0.

Cal da Pressão 2
Utilizada para calibrar o transdutor de pressão nº. 2. Com a bomba desligada e 0 PSI [KPA] na linha, digite
uma Pressão de 2 a 0.

Agitador
Se equipada com um sistema de injeção que tenha um resultado habilitado por agitador, esta opção habilita ou
desabilita um agitador químico.

Resultado PWM
Posição indicada (status do resultado) da válvula PWM. O valor será na faixa de 0 (válvula totalmente fechada)
a 255 (válvula totalmente aberta). Isto pode ser utilizado para regular os desvios de PWM inferiores e elevados.

VLV STATUS (STATUS DA VÁLVULA, quando não programado em modo PWM)
Exibe o status atual da válvula de controle (tal como o aumento, diminuição ou a inatividade), e fornece mais
detalhes sobre o status de controle (inteira, no segundo ponto de quebra, ou no primeiro ponto de quebra).

Submenu de Console
Contraste
Aperte ENTER para ajustar o contraste da tela. Aperte e mantenha pressionada a tecla UP ARROW (SETA
PARA CIMA) para clarear ou DOWN ARROW (SETA PARA BAIXO) para escurecer. Aperte ENTER quando
tiver terminado.

Alarme Sonoro
Aperte a tecla CE para alternar entre o alarme sonoro ON (LIGADO) ou OFF (DESLIGADO).

Suavização do Visor
Aperte a tecla CE para alternar entre a suavização de visor ON (LIGADA) ou OFF (DESLIGADA).
A Suavização do Visor Ligada significa que a TAXA exibida será a taxa alvo se a taxa atual estiver no
mínimo a 10% da taxa alvo. A taxa atual é exibida se o console não atingir a banda morta em 10 segundos.
A Suavização do Visor Desligada significa que a TAX exibida será a taxa atual o tempo todo.

Hora, Mês, Dia, e Ano
Estas seleções são utilizadas para ajustar a data e a hora atuais. Digite os dois últimos dígitos do ano atual.
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Espera de Dias
Ajuste o número de dias depois que o console é desligado, antes que o console vá para o modo de consumo
bem baixo de energia e as configurações de tempo sejam perdidas.

Bloqueio de Dados
Proíbe a entrada de valores de calibração sem antes digitar o código DATA-LOCK (BLOQUEIO DE DADOS).
Digite um código de segurança de 4 dígitos ou “0” para desabilitar.

Atualização PGM REV
Exibe o número do programa de software do console SCS, e o nível de revisão.
O console SCS pode ser atualizado apertando ENTER para inicializar o procedimento de atualização
de console através da porta serial.
Exige um software de programação, um PC com cabo de modem nulo, e um firmware de substituição
(Consulte Capítulo 14, Série SCS 4000/5000 Procedimento de Atualização de Firmware).

Taxa de Razão
Habilita ou desabilita o modo de aplicação da taxa de razão. Quando habilitado, os produtos 2 e acima serão
aplicados em razão ao fluxo do produto 1 (Consulte Capítulo 12, Recurso Taxa de Razão).

Corte de Velocidade Zero
Habilita ou desabilita o recurso de corte de baixa velocidade. Se habilitado, o controle do produto será cortado
se a velocidade ficar abaixo de 0,7 MPH [km/H] em modo automático. A chave principal deve sair e entrar de
ciclo para reiniciar o sistema. Se uma velocidade constante maior que 0,7 MPH [km/H] não for atingida em
10 segundos, o corte de baixa velocidade será habilitado novamente.

Submenu CAN
Sensor da Barra e Nodo de Velocidade
Indica o status da barra da barra e do nodo de velocidade. A instalação é necessária para utilização com
o sistema SCS 4000 ou SCS 5000. Integrado ao SCS 4400 ou SCS 4600.
-OU-

Fonte de Sinal de Velocidade (SCS 4070 Apenas)
Aperte CE para alternar a fonte do sinal de velocidade entre “Console” e “Nodo de Velocidade/AccuBoom”
(se instalado).

Nodo de Controle AutoBoom
Indica o status do nodo de controle AutoBoom. Esta tela somente será exibida se um nodo AutoBoom for
instalado. Consulte o Manual de Calibração e Operação AutoBoom para obter instruções detalhadas de
configuração.
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Nodo de Controle do Produto 1
A instalação é necessária para utilização com os sistemas SCS 4000, SCS 4070, ou SCS 5000. Integradas
com o SCS 4400 ou SCS 4600. O programa e número de revisão do nodo do controle de produto será exibido
se instalado.

Nodo de Controle do Produto 2
Indica o status do nodo de controle de produto CAN nº. 2. O programa e a revisão do nodo aparecerão se
instalados.

Nodo de Controle do Produto 3
Indica o status do nodo de controle de produto CAN nº. 3. O programa e a revisão do nodo aparecerão se
instalados.

Nodo de Controle do Produto 4
Indica o status do nodo de controle de produto CAN nº. 4. O programa e a revisão do nodo aparecerão se
instalados.

Nodo de Controle do Produto 5
Indica o status do nodo de controle de produto CAN nº. 5. O programa e a revisão do nodo aparecerão se
instalados.

Nodo de Sensor de Fileira
Indica o status de um nodo de sensor de fileira.

Reendereçamento de Nodos de Controle
Reconfigura a Ordem do nodo de controle do produto. Consulte Reendereçando os Nodos seção na
página 37.

Nodo de Controle AccuBoom
Indica o status do nodo de controle AccuBoom. O programa e número de revisão do nodo AccuBoom será
exibido se este recurso for instalado.
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Resumo de Calibração
Estas telas permitem ao operador revisar os valores e configurações atuais para cada produto que o console
SCS está programado para controlar. Esta tela tem fins de revisão apenas, e as configurações e valors não
são editáveis a partir delas. Utilize as setas para cima e para baixo para navegar.

Registrador de Dados (4400 e 4600 Apenas)
O sistema de registro de dados, conectado a um receptor DGPS, salva informações atuais da aplicação em
um flash card compacto para transferência para um computador pessoal. Ele combina a posição GPS
com informações de controle para criar um banco de dados de registros que é gravado em um intervalo
programado pelo usuário (veja o Valor Disparador e Valor Disparador seção na página 50). Com um software
adequado, pode ser criado um mapa mostrando o caminho percorrido pelo operador, juntamente com
informações da controladora, tais como a taxa aplicada, o status da barra, o tempo, a área, e mais.

Configuração:
1.

Insiera um flash card compacto na abertura do console SCS 4400/4600 antes de ligar o console.

2.

Com a energia do console ligada, aperte DATA MENU (MENU DE DADOS) para trazer o submenu Serial.
Aperte a seta para baixo para avançar para Valor Disparador e utilizar o modo de Edição para digitar
o incremento desejado entre os dados registrados.

3.

Aperte a seta para baixo para avançar para Unidades Disparadoras. Selecione as unidades para o Valor
Disparador. Selecione entre pés ou metros, e segundos (O sistema métrico só é disponibilizado se o SI for
selecionado como as unidades de exibição do console). Utilize a tecla CE para mudar para a Unidade
Disparadora desejada.

4.

Aperte a seta para baixo para avançar para o Baud GPS. Utilize a tecla CE para selecionar a taxa de baud
do receptor GPS conectado.

5.

Aperte a seta para baixo para avançar para os Bits de Parada GPS. Utilize a tecla CE para selecionar
o número de bits de parada utilizados pelo receptor GPS conectado.

6.

Aperte a seta para baixo para avançar para o modo Datalog. Utilize a tecla CE para selecionar entre registrar
“GPS and Console Data” (Dados de GPS e Console”) ou “GPS Data Only” (Dados de GPS Apenas).

Observação: Se “GPS and Console Data” for selecionado, a chave principal pausará o recurso
de registro de dados. Cada vez que o registrador de dados é continuado, um arquivo
shapefile (.SHP, .SHX, .DBF) é criado utilizando o segmento GPS GGA do receptor
juntamente com os dados do console. Os nomes de arquivo serão numerados
sequencialmente a partir de: DATA001.SHP, DATA001.SHX, e DATA001.DBF
a DATA999.SHP, DATA999.SHX, e DATA999.DBF.
Se “GPS Data Only” for selecionado, registro de dados será contínuo. Um arquivo
shapefile (.SHP, .SHX, .DBF) é criado utilizando apenas os pontos de localização obtidos
do segmento GGA do receptor GPS.
7.

Agora o registro de dados pode começar. Aperte a tecla da seta para baixo até que o Registrador de Dados
OFF (DESLIGADO) apareça. Aperte a tecla CE para mudar para Registrador de Dados ON (LIGADO).
A percentagem do flash card compacto utilizado aparecerá na seção mais baixa da tela. Se nenhum cartão
for inserido, o visor mostrará a mensagem “Disk None” (Nenhum Disco). Se o cartão estiver cheio, o visor
mostrará a mensagem “Disk Full” (Disco Cheio). Um gráfico do flashcard aparece acima da percentagem
do disco para indicar que dados estão sendo salvos para o cartão. Um ícone GPS aparece acima da
percentagem do disco para indicar que o sinal GPS está sendo recebido. (Consulte Figura 1 na página 58)
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FIGURE 1.

Visor SCS

Indica que
o Receptor DGPS
está Ativo

Indica que o
Registrador de
Dados está Ativo

Indica a Percentagem
de Espaço Utilizada no
Flash Card Compacto

8.

Continue normalmente com a aplicação. Quando a tarefa estiver completa, aperte DATA MENU para ligar
o Registrador de Dados. Aperte a tecla CE para desligar o Registrador de Dados.

9.

Desligue a energia e depois remova o flash card compacto. As configurações de registro de dados
serão salvas para futura utilização. Ao iniciar uma nova operação, aperte a tecla DATA MENU e ligue
o Registrador de Dados.

Observação: Não remova ou insira o flash card compacto com a energia do SCS ligada. Os dados
podem ser corrompidos. Utilize apenas flash cards compactos da marca Sandisk ou
Transcend.
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FIGURE 2.

SCS 4400 com Sistema de Orientação
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FIGURE 3.
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SCS 4600 com Sistema de Orientação
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Definições de Alarme SCS
Veja a seguir breves descrições dos alarmes visuais e sonoros para o console SCS. O alarme sonoro pode
ser habilitado ou desabilitado a partir do submenu Console dentro do Menu de Dados.
Alarme
Sonoro (*)

Visualização de Dados

Descrição do Alarme

VERIFIQUE OS NODOS CAN OU
AS COMUNICAÇÕES CAN

4

O console não está se comunicando com os nodos CAN
(Veja a Seção de Solução de Problemas).

VERIFIQUE O NÚMERO DO
NODO DE CONTROLE

4

O console não está se comunicando com o nº. do nodo de
controle do produto (Veja a Seção de Solução de Problemas).

VERIFIQUE O NODO ACCUBOOM

4

O console não está se comunicando com o nodo de controle
do AccuBoom (Veja a Seção de Solução de Problemas).

VERIFIQUE O NODO AUTOBOOM

4

O console não está se comunicando com o nodo de controle
do AutoBoom (Veja a Seção de Solução de Problemas).

VERIFIQUE O NÓ DO SENSOR
DE BARRA

4

O console não está se comunicando com o nodo do sensor de
barra/de velocidade (Veja a Seção de Solução de Problemas).

VERIFIQUE O NODO DO
SENSOR DE FILEIRA

4

O console não está se comunicando com o nodo do sensor
de barra (Veja a Seção de Solução de Problemas).

Exibição do
Modo

Alarme
Sonoro (*)

Descrição do Alarme

TAXA VAR

1

Quando o alarme de Alteração da Taxa Variável é habilitado, alarmes visuais e
sonoros ocorrerão por 4 segundos para indicar que um segmento de alteração
de taxa válida alterou a taxa alvo. A função age independente da configuração do
alarme sonoro.

NÍVEL DE
COMPARTIMEN
TO

1

Quando o Alarme do Nível de Compartimento (modo Granular apenas) é
habilitado, ocorre um alarme para indicar nível baixo de compartimento (Consulte
Alarme de Vácuo ou Nível de Compartimento seção na página 53).

ERR VAC

1

Quando o Alarme de Vácuo (somente em modo de injeção química de líquidos)
é habilitado, ocorre um alarme para indicar um erro de vácuo (Consulte Alarme de
Vácuo ou Nível de Compartimento seção na página 53).

FLOW SW
(FLUXO SW)

1

Quando o Alarme do Monitor de Alteração de Fluxo (modo de injeção química de
líquidos apenas) é habilitado, um alarme ocorre para indicar diferenças fora de
tolerância entre o monitor da alteração de fluxo e a leitura do fluxo (Consulte % do
Alarme Sensor Dual seção na página 53).

LIM BAIXO

2

Quando é digitada uma Taxa de Limite Inferior de Fluxo, ocorre um alarme para
indicar que o volume/minuto está abaixo do limite inferior (modo automático
apenas). (Consulte Limite de Fluxo Inferior seção na página 52).

FLUXO DUAL

2

Quando programado em Gran 3, o Alarme de Fluxo Dual ocorrerá quando
a diferença entre as leituras do codificador dual estiverem fora da tolerância
(Consulte % do Alarme Sensor Dual seção na página 53).

TAXA
DESATIVADA

3

O alarme ocorre quando a taxa de volume/área está fora da tolerância da taxa de
aplicação alvo por mais de 5 segundos (Consulte % da Taxa Desativada seção na
página 51).
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Exibição do
Modo

Alarme
Sonoro (*)

Descrição do Alarme

4

Quando um valor Inferior de Tanque é digitado, ocorrerá um alarme quando
o volume/tanque for menor que o limite Inferior do Tanque (Consulte Tanque Baixo
seção na página 52).

VELOCIDADE
ZERO

3

Quando é habilitado o Desligamento da Velocidade Zero, ocorrerá um alarme
quando a velocidade ficar abaixo de 0,7 MPH [km/H]. O controle do produto não
será retomado até que a chave principal tenha entrado em ciclo Corte de
Velocidade Zero seção na página 55).

NOB AUTO ou
NOBM MAN

n/a

“NOBM” indica que nenhuma seção de barra está ligada para o dado produto.
Consulte Seleção da Barras seção na página 51 se as seções da barra estiverem
ligadas.

NÍVEL
INFERIOR

Observação: O Alarme Sonoro:
1.

Bips por 1/2 segundo, uma vez por segundo.

2.

Bips por 1/4 segundo, duas vezes por segundo.

3.

Contínuo.

4.

Bips por 2 segundos a cada 16 segundos.
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Capítulo6

Depois que a programação inicial de seu console SCS estiver completa, você pode precisar refinar os valores
de calibração para a sua máquina específica, o que ajudará seu console SCS a controlar com precisão os
produtos durante aplicações de pulverização ou granular.

Observação: Você pode querer anotar estes Valores de Calibração para futura referência ou para
chamar o suporte técnico.

Cal de Velocidade
Durante a aplicação do produto, o console SCS utiliza o valor de calibração de velocidade programado para
compensar com precisão a velocidade do veículo para aplicar produtos à taxa alvo. Para garantir a precisão
do sistema de controle do produto, é essencial uma calibração exata da velocidade.
As seguintes seções descrevem o procedimento para refinar a calibração de velocidade específica para
o sensor de velocidade instalado em sua máquina.

Radar Simulado GPS
Se um receptor de GPS for ser utilizado para produzir um sinal de radar simulado, digite um valor de 785 [199]
para o valor de calibração da velocidade. Se os receptores de GPS integrados ao Raven Envizio Pro ou
Cruizer forem ser utilizados para produzir um sinal de radar simulado, digite um valor de 812 [206] para o valor
de calibração da velocidade.

Sensor do Radar
A Raven Industries recomenda uma calibração inicial de velocidade de 598 [152] ao se utilizar o sensor de
radar Raven. Este valor normalmente é bem preciso, mas a Raven ainda recomenda refiná-lo através do
seguinte processo.
1.

Certifique-se que todas as chaves da seção da barra estão DESLIGADAS antes de LIGAR o console.

2.

Aperte DISTANCE (DISTÂNCIA) e depois volte o visor do odômetro para “0” utilizando o modo de Edição.

3.

Percorra 1 milha [1 km]. O console SCS medirá a distância dirigida utilizando a calibração original de
velocidade.

Observação: Para alcançar a calibração mais precisa, a Raven recomenda que você não utilize o
odômetro do veículo ou a tecla DISTANCE do console SCS para medir a distância real
percorrida. Utilize linhas de seção ou marcadores rodoviários para determinar a distância
real. Acelere e desacelere lentamente.
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4.

No final da distância percorrida, aperte DISTANCE novamente e faça a leitura do odômetro. O odômetro
SCS deve mostrar um valor de aproximadamente 5280 [1000]. Se o valor estiver entre 5260-5300
[990-1010], o valor padrão de 598 [152] é preciso para o valor de calibração de velocidade. Se a distância
exibida mostrar um valor fora desta faixa, calcule a calibração da velocidade com a fórmula:
OSC × 5280
CSC = -----------------------------ODO
onde CSC = Corrected Speed Cal (Cal de Velocidade Corrigida), OSC = Old Speed Cal (Cal Anterior da
Velocidade), е ODO = a leitura do odômetro SCS. Arredonde para o número inteiro mais próximo.

Por exemplo:
Presuma que a leitura do odômetro SCS seja de 5000 [980] após uma distância de 1 milha tenha sido
percorrida utilizando um valor de calibração de velocidade inicial de 598.
598 × 5280
CSC = --------------------------- = 631.48
5000
ou
[ 152 ] × [ 1000 ]
CSC = ------------------------------------- = [ 155 ]
[ 980 ]
O valor de Cal da Velocidade Corrigida é 631 [155].
5.

Aperte SPEED CAL (CAL DE VELOCIDADE) e utilize o modo de Edição para digitar o novo valor.

6.

Verifique novamente a nova cal de velocidade derivada empasso 4 repetindo passo 2 através de passo 5.

Sensor de Velocidade da Roda Propulsora
1.

Marque o pneu em que o sensor de velocidade está instalado utilizando giz ou um pedaço de fita adesiva
conforme demonstrado abaixo.

2.

Marque o ponto inicial no chão.

3.

Conte 10 rotações completas da roda enquanto estiver percorrendo um caminho reto. A marca deve parar
com o giz ou fita adesiva na mesma posição que estava no ponto de partida.
FIGURA 1.

4.

Calibração da Velocidade do Magneto da Roda

Marque o ponto de parada e meça a distância a partir da marca inicial no solo à marca de parada em
polegadas. Arredonde para o número inteiro mais próximo.

Observação: Esta medida é crítica para o desempenho do console. Meça com Cuidado. Certifique-se
que o pneu está adequadamente inflado antes de fazer a medição. Se possível, as
medidas devem ser feitas no tipo de solo em que você estará fazendo a pulverização.
A cicunferência do pneu vai variar quando medida em solo macio ou rígido. Para melhores
resultados, meça várias vezes e faça uma média dos resultados.
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5.

Aperte o botão SPEED CAL (CAL DE VELOCIDADE) e digite esta medida como a nova calibração de
velocidade.

Fazendo o Ajuste para Magnetos Adicionais
Tipicamente, quatro magnetos são utilizados com o sensor de velocidade da roda propulsora. Contudo, para
garantir leituras precisas para pneus largos e aplicações de velocidade muito baixa, magnetos de roda
adicionais podem ser necessários. Qualquer número par de magnetos pode ser usado desde que alterne em
cor e esteja espaçado igualmente. Após o cálculo da calibração de velocidade, o número deve ser ajustado de
acordo com o número de magnetos usados, utilizando a seguinte fórmula:
4
-------------- × DM = ADJ
NMU
onde ADJ = Adjusted Speed Cal (Cal de Velocidade Ajustada), NMU = Number of Magnets Used (Número de
Magnetos Utilizados), e DM = a Distância Medida acima.

Por exemplo:
A distância medida entre as marcas de partida e parada é 1200 e seis magnetos são instalados.
4
--- × 1200 = 800
6
A Cal de Velocidade Ajustada é 800.

Aplicações Líquidas
Calibração da Barra
Para pulverizadores líquidos, o valor de cal da barra é simplesmente a largura das seções da barra individuais.
Você pode calcular a largura de cada seção da barra medindo o espaçamento entre pontas de pulverização
em polegadas ou centímetros e depois mutiplicando pelo número de pontas em cada seção da barra.

Ajuste da Pulverização em Banda
Você pode calcular a Taxa Aplicada Ajustada com a seguinte fórmula:
GPA × BW
--------------------------- = AAR
TS
onde GPA = Gallons per Acre (Galões por Acre), BW = Band Width (a Largura da Banda, em polegadas ou
centímetros, dependendo de como você calculou sua o cal da barra), e TS = Tip Spacin (o Espaçamento de
sua Ponta).
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Por exemplo:
Taxa de Difusão = 20 Galões por Acre [200 litros/hectare], Espaçamento = 40 polegads [100 centímetros],
e Largura de Banda = 14 polegadas [40 centímetros]
20 × 14
------------------ = 7
40
ou
[ 200 ] × [ 40 ]
------------------------------- = [ 80 ]
[ 100 ]
a Taxa Aplicada Ajustada é de 7 Galões por Acre ou 80 litros por hectare.

Calibração do Medidor
O número de calibração do fluxômetro pode ser encontrado na guia afixada a cada fluxômetro. Você pode
querer copiar as informações da guia para futura referência, já que as guias podem desbotar ou serem
perdidas durante a operação do equipamento.

Calibração da Válvula
O número de calibração da válvula é utilizado para controlar o tempo de resposta de motores de válvula de
controle com relação a alterações na velocidade do veículo. A calibração da válvula pode ser ajustada após
a programação inicial para refinar a resposta da válvula. Veja as definições abaixo:
Válvula Padrão

Válvula Rápida ou de Fechamento Rápido

Válvula PWM ou de Fechamento PWM

Dígito de Folga da Válvula
O Dígito de Folga da Válvula controla o tempo do primeiro pulso de correção depois que uma alteração na
direção da correção é detectada (tal como aumentar para diminuir ou diminuir para aumentar).
Faixa: 1 a 9, 1-Pulso Curto 9-Pulso Longo.

Dígito de Velocidade da Válvula
O Dígito de Velocidade da Válvula controla o tempo de resposta do motor da válvula de controle. Observe que
fazer a válvula de controle funcionar muito rápido fará com que o sistema oscile.
A faixa para válvulas de controle Padrão é de 1 a 9 – sendo 1 a resposta mais lenta e 9 a mais rápida.
A faixa para válvulas de controle Rápidas é de Fechamento Rápido e de 0 a 9 – sendo 0 a resposta mais
rápida e 9 a mais lenta.
A faixa para válvulas de controle PWM e de Fechamento PWM é de 0 a 9 – sendo 0 a resposta mais lenta
e 9 a mais rápida.
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Dígito de Ponto de Quebra
O Dígito de Ponto de Quebra representa a percentagem longe da taxa alvo a que o motor da válvula de
controle começa a girar em uma taxa mais lenta para evitar que a válvula ultrapasse a taxa alvo.
Faixa: 0 a 9, 0 = 5%, 1 = 10%, e 9 = 90%

Dígito de Banda Morta
O Dígito de Banda Morta representa a a diferença permitida entre a taxa de aplicação específica ou real,
em que a correção da taxa não é realizada.
Faixa: 1 a 9, 1 = 1%, 9 = 9%
A calibração inicial recomendada da válvula é:

• 2123 para válvulas Padrão
• 743 para válvulas Rápidas e de Fechamento Rápido
• 43 para válvulas PWM e de fechamento PWM.

Calibração da Taxa
Consulte uma revendedora para garantir que os bicos de pulverização em seu pulverizador sejam capazes de
fazer a aplicação à taxa de aplicação alvo para seu produto. As seguintes informações devem ser conhecidas
para determinar que bicos de pulverização utilizar com seu pulverizador.

•
•
•
•

Pressão de Aplicação Nominal_________ PSI [kpa]
Taxa de Aplicação Alvo_________ GPA [lit/ha]
Velocidade Alvo_________ MPH [km/h]
Espaçamento de Bicos_________ polegadas [cm]

A partir destas informações, calcule o volume por minuto por bico, como se segue:
Rate × Speed × NS
NVPM = ----------------------------------------------5, 940 [ 60, 000 ]
onde NVPM = Nozzle Volume per Minute (Volume do Bico por Minuto) (Galões/Acre ou [lit/ha])
Taxa = Taxa de Aplicação Alvo, Velocidade = Velocidade Alvo da Aplicação, e NS = Nozzle Spacing
(Espaçamento do Bico).

Por exemplo:
Pressão de Aplicação = 30 PSI, Taxa de Aplicação Alvo = 20 GPA, Velocidade Alvo = 5,2 MPH,
Espaçamento do Bico = 20 polegadas
20 × 5.2 × 20
NVPM = -------------------------------- = 0.35
5, 940
Utilizando o Volume do Bico por Minuto calculado de, 35 e uma Pressão de Aplicação de 30, a ponta
XR8004 no gráfico abaixo chega perto de oferecer o resultado desejado.

Manual no. 016-0171-461

67

Capítulo 6
FIGURA 2.

Gráfico de Tamanho do Bico

Verificação dos Limites da Taxa de Fluxo
A taxa alvo para uma aplicação de campo deve estar dentro da faixa daquela especificada para o fluxômetro
sendo utilizado.
Modelo de Fluxômetro

Faixa de Fluxo

RFM 5

0,1 – 5 GPM [0,2 – 18,9 lit/min]

RFM 15

0,3 – 15 GPM [1,1 – 56,8 lit/min]

RFM 60P

1 – 60 GPM [3,8 – 210 lit/min]

RFM 100

5 – 100 GPM [11,4 -380 lit/min]

RFM 200/200 Poly

15 – 200 GPM [56,8 – 760 lit/min]

RFM 400

25 – 400 GPM [94,6 – 1515 lit/min]

Recursos de Nível Múltiplo SCS
Para sistemas com níveis múltiplos de canalização (2 ou 3 sistemas de nível), pode-se acessar recursos
adicionais apertando a tecla BOOM CAL (CAL DA BARRA) por 5 segundos. Utilize as teclas de setas para
alternar entre os seguintes recursos:

Nível 1 Alto Volume por Minuto
Estabelece o volume máximo permitido por minuto antes de o segundo nível ser habilitado.

• Em um sistema de dois níveis, os dois níveis serão habilitados uma vez que este nível seja
alcançado.

• Em um sistema de três níveis, o primeiro nível será desligado e o segundo nível ligado depois
de este nível ter sido alcançado.
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Nível 2 Alto Volume por Minuto
Em um sistema de 3 níveis, isto seleciona o volume máximo permitido por minuto antes da habilitação dos
níveis 1 e 2. Configurado para zero para um sistema de 2 níveis.

Desabilitação de Percentagem do Nível
Fator de percentagem pelo qual as configurações de volume por minuto previamente descritas farão
o sistema desabilitar o nível mais alto.

Aplicações Granulares
Calibração da Barra
Para aplicações Gran 1 (correia simples), digite a largura total do padrão granular em polegadas [cm] como
cal da barra 1.
Para aplicações Gran 2 (correia dupla) ou Gran 3 (codificador duplo), digite o padrão granular do lado
esquerdo como cal da barra 1 e o padrão granular do lado direito como cal da barra 2.

Valor de Constante Granular
Observação: O valor de constante granular deve ser verificado realizando o procedimento no
Verificação do Valor de Constante Granular seção na página 71.

Para calcular o valor de Constante Granular para o Console SCS:
1.

Primeiro calcule os pés cúbicos [cm cúbicos] da descarga por cada 1 rotação do sensor:
L × GH × GW
---------------------------------- = ft 3 ⁄ rev
1728
ou
3

L × GH × GW = cm ⁄ rev
onde, ft3/rev or cm3/rev = Pés Cúbicos ou Centímetros Cúbicos de descarga por rotação do sensor,
L = Comprimento em polegadas [cm] de percurso de correia por cada 1 rotação do sensor, GH = Altura do
Portal em polegadas [cm], GW = Largura do Portal em polegadas [cm].

Observação: Para aplicações Gran 2 ou Gran 3, a Largura do Portal é o total das duas aberturas.
Por exemplo:
L = 13 polegadas [33 cm], GH = 1 polegada [3 cm], GW = 44.8 polegadas [114 cm]:
13 × 1 × 44.8
-------------------------------- = 0.337
1728
ou
33 × 3 × 114 = 11, 286
O ft3/rev ajustado é 0,337 e o cm3/rev ajustado é 11,286.
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2.

Utilizando a descarga por rotação do sensor calculada acima, você pode agora calcular o valor de
constante de calibração do granular para a taxa exibida em libras ou quilogramas:
counts ⁄ rev
SC = ----------------------------3
ft ⁄ rev
ou
counts ⁄ rev × 100, 000SC = -------------------------------------------------------3
cm ⁄ rev
onde SC = Spreader Constant (Constante granular, em incrementos de 1 lb ou 1 kg), counts/rev =
contagens por rotação do sensor, e ft3/rev ou cm3/rev = pés cúbicos ou cm cúbicos de descarga por
rotação do sensor.

Por exemplo:
Utilizando os valores de descarga por rotação calculados no passo 1 e 360 contagens por rotação do sensor.
360
SC = ------------- = 1068
0.337
ou
360 × 100, 000
SC = ------------------------------------ = 3190
11, 286

Observação: A habilidade de o produto fluir afetará os resultados atuais. As contagens por rotação do
sensor podem ser determinadas:

• Entrando um valor de cal de medição de 10, uma constante granular de 0, e um volume total de 0.
• Girando o sensor em uma rotação exata.
O número exibido quando você aperta TOTAL VOLUME (VOLUME TOTAL) será o número
de contagens por rotação do sensor.
3.

Confirme se a constante granular é zero (sem ponto decimal em cal de medição) e digite uma cal
de medição de 200. Digite zero como o volume total. Realize um teste de queda para coletar uma amostar
grande o suficiente para pesar com precisão e realizar o seguinte cálculo:
MC
× TV- PD
---------------------× -------- = SC
AV
10
onde MC = Meter Cal (Cal de Medição), TV = Total Volume (Volume Total), AV = Actual Volume (Volume
Real), PD = Product Density (Densidade do Produto), e SC = Spreader Constant (Constante granular).

Por exemplo:
Cal de Medição = 200, Volume Total = 200, Peso do material coletado = 128, Densidade do Produto =
50,0 lbs/ft3.
200 × 200 50.0
------------------------ × ---------- = 1560
128
10
A constante granular deve ser 1560.
4.
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Digite este número como a constante granular e digite a densidade do produto como a cal de medição que
agora terá um ponto decimal.
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Calibração do Console

Verificação do Valor de Constante Granular
Para verificar e refinar a constante granular, realize o seguinte procedimento:
1.

Pese o caminhão carregado e anote o peso.

2.

Digite a densidade do produto em lbs/ft3 [gramas/litro] apertando METER CAL (CAL DE MEDIÇÃO)
e utilizando o modo de Edição.

3.

Reinicie o volume total apertando TOTAL VOLUME (VOLUME TOTAL) e utilizando o modo de Edição para
programar “0” como este volume.

4.

Com a chave da taxa na posição MAN, descarregue uma porção da carga posicionando a chave da barra
em ON.

5.

Determine o peso real descarregado fazendo novamente a pesagem do caminhão.

6.

Compare com o VOLUME TOTAL exibido pelo console.

7.

Realize o seguinte cálculo para corrigir a constante granular se desejado:
OSC × TV
CSC = ------------------------AW
onde CSC = Corrected Spreader Constant (Constante granular Corrigida), OSC = Old Spreader Constant
(Antiga Constante granular), TV = TOTAL VOLUME (VOLUME TOTAL), e AW = Actual Weight (Peso Real)
do produto descarregado.

Por exemplo:
Utilizando uma Antiga Constante granular de 228 [797], Volume Total = 2000 lbs [4400 kg], e o Peso Real
do produto descarregado = 1950 lbs [4290 kg]
Inglês (EUA):
228 × 2000
CSC = --------------------------- = 234
1950
Métrico (SI):
[ 797 ] × [ 4400 ]
CSC = ------------------------------------- = [ 817 ]
[ 4290 ]
234 [817] é a nova constante granular. Repita este procedimento até que o peso do material medido seja
igual ao valor exibido quando você pressiona TOTAL VOLUME (VOLUME TOTAL).

Calibração do Medidor
A densidade do produto em lbs/cu.ft. [gramas/litro] é digitada sob a tecla METER CAL (CAL DE MEDIÇÃO)
quando uma constante granular é utilizada. Aperte a tecla METER CAL novamente para alternar entre cal de
medição e densidade do produto.

Observação: Para aumentar a precisão do sistema ao aplicar em taxas inferiores, use o recurso de
alteração decimal abordado no Alteração Decimal seção na página 46.

Calibração da Taxa
A taxa de aplicação alvo em lbs/acre [kg/ha] é programada apertando RATE CAL (CAL DE TAXA). Consulte
o manual do equipamento para assegurar que a abertura selecionada do portal seja capaz de aplicar a esta
taxa de aplicação.

Observação: A constante granular deve ser recalculada a qualquer momento que a abertura do portal
for alterada.
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RPM do Rotor
Ao utilizar um nodo de controle CAN capaz de controlar a velocidade do rotor, configure o produto em modo
SPINNER RPM CONTROL (CONTROLE DE RPM DO ROTOR) e utilize os seguintes valores de calibração.

• METER CAL (CAL DE MEDIÇÃO) = o número de pulsos (cabeças de parafuso) por rotação do
rotor, multiplicado por 10.

• SPREADER CONSTANT (CONSTANTE GRANULAR) = 0
• RATE CAL (CAL DE TAXA) = RPM Alvo
Veja o recurso de Seleção da Barra no Seleção da Barras seção na página 51 e configure as seleções da
barra de acordo.

Dados de Calibração Adicional
Embora não sejam necessários para a operação do console SCS, os dados podem ser programados através
da tecla VOLUME/TANK (VOLUME/TANQUE).

Digitando o Volume de Tanque
Aperte VOLUME/TANK (VOLUME/TANQUE) e utilize o modo de Edição para digitar um volume estimado de
produto no tanque ou compartimento Esta configuração deve ser reiniciada toda vez que o tanque ou
compartimento é completado.

Alarme de Tanque Baixo
O console SCS pode ser configurado para soar um alarme quando o volume de produto calculado restante no
tanque cair para um nível de usuário definido. Para configurar o Alarme de Tanque Baixo, consulte o Tanque
Baixo seção na página 52.

Informações de Exibição “Zerar”
As telas de Área Total, Volume Total, Área de Campo, Volume de Campo, e Distância exibem informações
atuais ou conforme aplicadas que podem ser reiniciadas a qualquer momento. Para “zerar” estes valores no
console SCS, utilize o modo de Edição para digitar um valor zero em qualquer um destes valores de exibição.
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CAPÍTULO

7

Configuração da
Tarefa e Teste de
Campo
Capítulo7

Antes de começar uma aplicação de fato, você precisará verificar se a programação do console SCS
produzirá os resultados desejados. Depois dos procedimentos de Programação e Calibração Iniciais,
seu console SCS deve estar relativamente preciso. Contudo, seguir os procedimentos ajudará a testar
a calibração e a programação de seu console SCS, refinar o sistema para uma aplicação de produtos exata
para sua máquina, e ajudar a detectar quaisquer erros de cálculo ou programação.

Aplicações Líquidas
Configuração Inicial de Tarefas
1.

Encha o tanque de seu pulverizador com água apenas. Se você estiver utilizando uma bomba de
deslocamento positivo, abra a Válvula de Alívio de Pressão (PRV – Pressure Relief Valve).

2.

Coloque a chave mestra na posição ON e todas as chaves da barra em OFF.

3.

Ligue a energia do seu console SCS e verifique se o console está em modo Automático (Aperte AUTO/
MANUAL para mudar).

4.

Verifique se as larguras da barra, a calibração de velocidade, a calibração do medidor, a calibração da
válvula, e as calibrações de taxa foram programadas corretamente.

5.

Aperte SELF TEST (AUTO-TESTE) para acessar o modo de Auto-Teste e digitar uma velocidade de
simulação. Este valor deve representar a velocidade operacional normal.

6.

Opere a bomba em RPM operacional normal.

7.

Se uma bomba de deslocamento positivo for usada, configure a válvula de alívio de pressão (PRV) para
65 PSI [450 kPa]. Se uma bomba centrífuga for utilizada, continue com passo 8.

8.

Opere as chaves da barra para verificar se as válvulas são funcionais e se nenhum bico está conectado.

9.

Mude o console SCS para o modo Manual (Aperte AUTO/MANUAL).

10.

Coloque todas as chaves da barra na posição ON.

11.

Mantenha a chave de Cancelamento Manual na posição INC até que a pressão atinja o máximo. Isto
assegura que a Válvula de Controle motorizado esteja totalmente aberta. Verifique a pressão máxima
e a TAXA. (O medidor de pressão não é fornecido.)

Observação: Um medidor de pressão deve ser instalado para monitorar o sistema corretamente.
12.

Ajuste a válvula manual da linha do agitador para a agitação desejada. Verifique se a pressão máxima
ainda está presente.
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13.

Mantenha a chave de Cancelamento Manual na posição DEC até que a pressão esteja em seu mínimo.
Isto assegura que a Válvula de Controle motorizado esteja totalmente fechada. Verifique a pressão mínima
e a TAXA. Se a pressão mínima e a TAXA não puderem ser obtidas, considere utilizar o sistema de
canalização da linha de desvio em Capítulo 9, Sistema de Canalização da Linha de Desvio.

Teste de Campo
1.

Dirija na velocidade alvo da aplicação, com as barras desligadas para verificar o visor de velocidade
do console SCS.

2.

Ligue as barras e coloque o console em modo automático. Aumente ou dinimua a velocidade do veículo
em um MPH [2 km/h]. O sistema deve ser corrigido automaticamente para a taxa de aplicação alvo.

3.

Se por qualquer razão o sistema não conseguir fazer a correção para a TAXA desejada, verifique se
o tanque está vazio, se há uma linha obstruída, uma bomba defeituosa, velocidade inadequada do veículo
ou outro defeito no sistema.

4.

Se o sistema ainda não parecer estar fazendo a correção adequadamente, reveja a Configuração Inicial do
Sistema. Para mais dicas de solução de problemas, consulte Capítulo 8, Solução de Problemas.

5.

Ao final de cada fileira, alterne a chave principal OFF para deligar o fluxo. Isto também desativa
o totalizador de área.

6.

Verifique a área coberta e o volume utilizado.

Manutenção Preventiva
A manutenção preventiva é muito importante para assegurar a longa vida útil do sistema. Os seguintes
procedimentos de manutenção devem ser seguidos regularmente:
1.

Lave todo o sistema com água após o uso de produtos químicos de tipo suspensão. Não limpar o sistema
pode resultar na cristalização de químicos que podem obstruir o fluxômetro, as linhas, e/ou as pontas.

2.

Lave e drene os tanques antes de guardar o veículo.

Observação: Temperaturas muito baixas podem danificar o fluxômetro se o sistema não for drenado
corretamente.
3.

Desconecte o fluxômetro na extremidade de cada estação de pulverização e limpe a turbina e o hub de
entrada. Limpe todas limagens de metal e os pós umidificantes que endureceram nas peças plásticas
e metais. Verifique na montagem do hub de entrada e da turbina se há lâminas e rolamentos danificados.
Limpe com água limpa e drene.

4.

Remova o console SCS quando este não estiver em uso por longos períodos, e armazene a unidade em
um ambiente seco, com temperatura controlada. Evite que o console SCS congele e longe da umidade.

Aplicações Granulares
Configuração Inicial de Tarefas
1.

Verifique se o compartimento do produto está vazio.

2.

Coloque todas as chaves da seção da barra na posição OFF.

3.

Ligue a energia do seu console SCS e verifique se o console está em modo Automático (Aperte AUTO/
MANUAL para mudar).

4.

Verifique se as larguras da barra, a calibração de velocidade, a constante granular, a densidade do
produto, a calibração da válvula, e as calibrações de taxa foram programadas corretamente.
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Configuração da Tarefa e Teste de Campo
5.

Aperte SELF TEST (AUTO-TESTE) para acessar o modo de Auto-Teste e digitar uma velocidade de
simulação. Este valor deve representar a velocidade operacional normal.

6.

Opere as chaves da barra para verificar se as barras estão funcionais.

7.

Mude o console SCS para o modo Manual (Aperte AUTO/MANUAL).

8.

Coloque todas as chaves da barra na posição ON.

9.

Mantenha pressionada a chave INC/DEC na posição INC por cerca de 12 segundos. Observe a taxa
máxima exibida na tela.

10.

Mantenha pressionada a chave INC/DEC na posição DEC por cerca de 12 segundos. Observe a taxa
mínima exibida na tela.

11.

A taxa alvo de aplicação deve estar entre a taxa máxima e a mínima exibida.

Teste de Campo
1.

Dirija na velocidade alvo da aplicação, com as barras desligadas para verificar o visor de velocidade do
console SCS.

2.

Mude as chaves da barra adequadas para ON e aperte o botão AUTO/MAN para mudar o console para
Automático. Aumente ou dinimua a velocidade em um MPH [2 km/h]. O sistema deve ser corrigido
automaticamente para a taxa de aplicação alvo.

3.

Se por qualquer razão o sistema não conseguir fazer a correção para a TAXA desejada, verifique se
velocidade do veículo está inadequada ou se há defeito no sistema.

4.

Se o sistema ainda não parecer estar fazendo a correção adequadamente, reveja a Configuração Inicial
do Sistema. Para mais dicas de solução de problemas, consulte o Capítulo 9, Solução de Problemas.

5.

Ao final de cada fileira, alterne as chaves principais OFF para desligar a correia ou o fluxo. Isto também
desativa o totalizador de área.

6.

Verifique a área coberta e o volume utilizado.

Manutenção Preventiva
Remova o console SCS do veículo quando este não estiver em uso por longos períodos, e armazene em um
ambiente seco, com temperatura controlada. Evite que o console SCS congele e longe da umidade.
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CAPÍTULO

8

Solução de Problemas

Capítulo8

Problema
1.

Nenhum visor ligado.

Ação
• Verifique os fusos no cabeamento do console.
• Verifique as conexões da bateria.
• Aperte a tecla da seta para baixo para escurecer o contraste LCD.
• Devolva o console à sua revendedora para manutenção.

2.

Um dígito não pode ser digitado
através do teclado.

• Devolva o console à sua revendedora para manutenção.

3.

O console exibe a mensagem “CAL”
piscando toda vez que se dá partida
no motor do veículo.

• Verifique a voltagem da bateria e as conexões da bateria.

O console exible a mensagem “CAL”
piscando toda vez que a chave
principal é ligada ou desligada.

• Verifique a voltagem da bateria e as conexões da bateria.

O console exibe a mensagem “CAL”
piscando toda vez que a velocidade
muda.

• Verifique a voltagem da bateria e as conexões da bateria.

A função “Hora” está imprecisa ou
oscilante.

• Verifique se o console está conectado a uma fonte de energia
contínua de 12V.

4.

5.

6.

• Devolva o console à revendedora para manutenção.
7.

Faltam um ou mais segmentos em
um dígito do visor.

8.

Visor de velocidade “0.”

• Devolva o console à revendedora para manutenção.
• Verifique o conector do cabo do sensor de velocidade e conecte-o
à parte traseira do nodo para pinos frouxos.
• Limpe os pinos e os soquetes nas conexões de cabo do sensor de
velocidade.
• Se nenhum cabo de extensão for usado, troque o conjunto de
chave do sensor de velocidade.
• Se um cabo de extensão de sensor for utilizado, consulte
Capítulo 10, Testando Cabos de Extensão.
• Se SCS 4000/5000, verifique a fonte do sinal de velocidade.
• Se SCS 4070, verifique a seleção da fonte do sinal de velocidade
no submenu CAN do MENU DE DADOS.
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Problema
9.

Velocidade imprecisa ou instável
(sensor de velocidade da roda
propulsora).

Ação
• Faça uma verificação de velocidade em uma via de superfície
rígida. Se a VELOCIDADE estiver correta, verifique o sensor de
velocidade em uma roda diferente.
• Remova um magneto vermelho e um magneto preto da roda
(reposicione os magnetos restantes diretamente um à frente do
outro). Digite um número de CALIBRAÇÃO DE VELOCIDADE no
console de duas vezes a quantidade do número correto da
CALIBRAÇÃO DA VELOCIDADE. Faça uma verificação de
velocidade em uma via de superfície rígida. Remova estes dois
magnetos e substitua com os outros dois. Faça a verificação da
velocidade. Se a VELOCIDADE for imprecisa nos dois conjuntos,
substitua a montagem do sensor de velocidade.
• OBSERVAÇÃO: Digite novamente o número de CALIBRAÇÃO DE
VELOCIDADE original após o término do teste.

10.

A leitura da taxa é “0.”

• Verifique se a VELOCIDADE está sendo registrada corretamente.
Se a VELOCIDADE for zero, consulte problema 8.
• Verifique se o VOLUME TOTAL está registrando o fluxo. Se não,
consulte problema 15.

11.

Taxa imprecisa ou instável.

• Verifique se todos os números e configurações de calibração
digitadas no console estão corretos. Verifique se a VELOCIDADE
está sendo registrada corretamente. Se a VELOCIDADE estiver
incorreta, consulte problema 8 ou problema 9.
• Em operação MAN (manual), verifique se o mostrador de TAXA
está constante. Se não, consulte problema 12.
• Confirme se o status da seção da barra exibida no visor não está
mudando.
• Na operação MAN (manual), verifique a faixa de pressão da
extremidade inferior e da extremidade superior. A faixa de pressão
deve ser por Configuração do Sistema Inicial seção na página 82.
Se a pressão não puder ser ajustada manualmente, consulte
problema 15.
• Se o problema persistir, devolva o console á revendedora para
manutenção.

12.

Não é possível verificar a taxa em
operação manual ou automática.

• Verifique se há quebras no cabeamento para a válvula de controle.
• Verifique a limpeza das conexões no cabeamento.
• Verifique se há voltagem no conector de válvula colocando a chave
principal em ON; a chave AUTO/MAN em MAN; e POWER ON.
Opere manualmente a chave INC/DEC para verificar a tensão.
• Verifique se a válvula está girando; se não, substitua a válvula de
controle.

13.

A pressão do pulverizador está
correta, mas a TAXA está baixa.

• Verifique se as telas do filtro do bico ou se as válvulas não estão
obstruídas
• Verifique se a pressão em cada barra é a mesma.
• Verifique se todos os bicos estão com o mesmo tamanho de
orifício correto. Calibração da Taxa seção na página 67.

14.

O volume total não é registrado.

• Verifique se há quebras e curtos-circuitos no cabo do medidor/
codificador. Consulte Capítulo 10, Testando Cabos de Extensão.
• Verifique os componentes internos do fluxômetro/codificador; limpe
e ajuste. Capítulo 11, Procedimento de Manutenção e Ajuste do
Fluxômetro para mais informações sobre limpeza e ajustes de
medidor.
• Substitua o transdutor/codificador do fluxômetro.
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Solução de Problemas

Problema

Ação

15.

O volume total registra o fluxo
incorretamente.

• Verifique se a seta no fluxômetro está apontando na direção do
fluxo. Consulte Capítulo 11, Procedimento de Manutenção e Ajuste
do Fluxômetro.

16.

A válvula de controle motorizado gira
em volta de mais de 1/4.

• Troque a válvula de controle motorizado.

17.

Água dentro da cobertura da válvula
de controle motorizado.

• Troque o conjunto de flange de isolamento e o eixo do
acoplamento.
• Troque a válvula de controle motorizado completa se o quadro do
PC ou o motor estiver corroído e não operacional.

18.

A(s) válvula(s) da barra não
funcionam.

• Verifique se há fios com quebras no cabo.
• Verifique a limpeza dos conectores.
• Verifique a operação da chave de BARRA e da chave MESTRA.
• Troque as válvulas da barra.

19.

Não é possível obter um sinal
de GPS.

• Verifique as conexões para o receptor GPS.
• Verifique se a taxa de baud do GPS e os bits de parada estão
adequadamente configurados.
• Verifique se o receptor GPS está conectado e funcionando
corretamente.

20.

Flash card compacto não
reconhecido.

• Reinicialize o console.
• Substitua o flash card compacto; confirme se o cartão é da marca
Sandisk ou Transcend, de 512 MB ou menor.
• Devolva o console à revendedora para manutenção.

21.

A leitura do visor é “LOOKING FOR
DATA TO FLASH IC WITH”
(BUSCANDO DADOS PARA
PISCAR COM O IC)

• O console foi colocado em modo de atualização do programa.
Desconecte o cabo do console, espere 30 segundos, e reinicialize
o console. Espere o programa ser restaurado.

22.

O contraste LCD está muito escuro
ou muito claro.

• Para clarear o contraste LCD, aperte a tecla 1. Após um segundo,
o contraste começará a ficar mais claro até que a tecla 1 seja solta.
• Para escurecer o contraste LCD, aperte a tecla 2. Após um
segundo, o contraste começará a ficar mais escuro até que a tecla
2 seja solta.
• O contraste LCD também pode ser ajustado a partir do submenu
Console no Menu de Dados.

23.

O console exibe a mensagem “check
CAN nodes or CAN communication”
(verifique os nodos CAN ou a
comunicação CAN)

• Se nenhum nodo CAN estiver fixado ao CANbus, aperte a tecla
DATA MENU (MENU DE DADOS). O menu CAN aparecerá e as
opções de nodos CAN serão automaticamente desligadas. A
operação então pode ser reiniciada normalmente.
• Verifique se os nodos e o console CAN estão conectados ao
CANbus e se o cabeamento entre eles está conectado e intacto.
• Verifique se os terminadores estão posicionados nas duas
extremidades do CANbus.
• Verifique se os nodos CAN têm energia lógica e de aterramento,
estão adequadamente conectados e energizados, e que nenhum
fusível está queimado nos cabos de alimentação.
• Verifique se o adaptador em “T” de energia CAN está conectado na
frente do CANbus e que há energia comutada de 12V aplicada ao
barramento.
• Reinicialize o console.
• Entre em contato com o Técnico de Serviços para o conserto do
sistema CAN.
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Problema
24.

Ação

O console exibe a mensagem
“CHECK CONTROL NODE X”
(VERIFIQUE O NODO DE
CONTROLE X, onde X refere-se a
1,2,3,4, ou 5)

• Se o nodo de controle X do produto não estiver conectado ao
CANbus, aperte DATA MENU. O menu CAN aparecerá e as
opções de nodo CAN podem ser ligadas e deligadas utilizando a
tecla CE. A operação então pode ser reiniciada normalmente.
• Verifique se o nodo de controle X do produto está conectato ao
CANbus.
• Verifique se os nodos de controle X do produto têm energia lógica
e de aterramento, estão adequadamente conectados e
energizados, e que nenhum fusível está queimado nos cabos de
alimentação.
• Verifique se o cabeamento CANbus do console ao nodo está
conectado e intacto.
• Reenderece os nodos de controle de produto CAN. Consulte
Reendereçando os Nodos seção na página 37.
• Mova o nodo de controle do produto e o cabo do nodo de controle
do produto para uma boa conexão CAN conhecida, mais próxima
do console (tire outro cabo se necessário). Se a mensagem para o
nodo de controle X do produto desaparecer, substituta o
cabeamento que vai para o nodo de controle x do produto. Senão,
substitua o nodo de controle do produto ou o cabo do nodo de
controle do produto.

25.
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O console exibe as seguintes
mensagens: “CHECK ACCUBOOM
NODE” (VERIFIQUE O MODO
ACCUBOOM), “CHECK
AUTOBOOM NODE” (VERIFIQUE O
NODO AUTOBOOM), “CHECK ROW
SENSE NODE” (VERIFIQUE O
NODO DO SENSOR DE FILEIRA),
ou “CHECK BOOM SENSE NODE”
(VERIFIQUE O NÓ DO SENSOR DE
BARRA).

• Se o nodo não estiver conectado ao CANbus, aperte a tecla DATA
MENU (MENU DE DADOS). O menu CAN aparecerá e as opções
de nodo CAN podem ser ligadas ou deligadas utilizando a tecla
CE. A operação então pode ser reiniciada normalmente.
• Verifique se o nodo está conectado ao CANbus.
• Verifique se o nodo tem energia lógica e de aterramento, está
adequadamente conectado e energizado, e que nenhum fusível
está queimado nos cabos de alimentação.
• Verifique se o cabeamento CANbus do console ao nodo está
conectado e intacto.
• Mova o nodo o cabo do nodo para uma boa conexão CAN
conhecida, mais próxima do console (tire outro nodo ou cabo se
necessário). Se a mensagem para o nodo desaparecer, substitua o
cabeamento CAN que vai para o nodo. Senão, substitua o nodo ou
o cabo do nodo.
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CAPÍTULO

9

Sistema de
Canalização da Linha
de Desvio
Capítulo9

O sistema de canalização da linha de desvio é um método alternativo de canalização utilizado em aplicações
de pulverização líquida de volume bastante baixo.

Instalação
Instale o sistema conforme demonstrado na esquemática abaixo.
FIGURA 1.

Canalização do Desvio

Para as barras de 6 a 10

Você também precisará instalar um jumper de reversão de polaridade no cabo da válvula de controle
motorizado (P/N 115-0159-415).
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Configuração do Sistema Inicial
1.

Complete o tanque somente com água.

2.

Coloque a chave mestra na posição ON e todas as chaves da seção da barra em OFF.

3.

Ligue a energia do console.

4.

Coloque o console SCS em modo Manual (MAN) apertando a tecla AUTO/MANUAL.

5.

Verifique se as larguras da barra, a velocidade, o medidor, a válvula, e as calibrações de taxa foram
digitadas corretamente. Ajuste ou corrija quaisquer configurações ou valores, conforme necessário.

6.

No modo SELF TESTE (AUTO TESTE), digite a velocidade normal de operação.

7.

Com a bomba desligada, abra a linha principal e desvie as válvulas manuais nº. 1, e feche a válvula
manual da linha do agitador. Se uma bomba de deslocamento positivo for usada, abra a PRV (válvula
de alívio de pressão).

Observação: Certifique-se que estas válvulas manuais estão completamente cheias ou completamente
fechadas, respectivamente.
8.

Se for utilizada uma bomba centrifugadora, continue com o Passo 8. Se uma bomba de deslocamento for
utilizada, prossiga da seguinte maneira:
a.

Gire a chave principal ON/OFF para OFF.

b.

Feche a válvula manual no. 1 de bypass.

c.

Configure a PRV para 65 psi [450 kPa].

d.

Abra a válvula manual de desvio no. 1.

e.

Gire a chave principal ON/OFF de volta para ON.

9.

Opere a bomba em RPMs operacionais normais.

10.

Opere as chaves da barra para verificar se cada válvula da barra entra em operação e se nenhum bico está
obstruído.

11.

Coloque todas as chaves da seção da barra na posição ON.

12.

Mantenha pressionada a chave INC/DEC na posição DEC por cerca de 12 segundos. Isso assegura que
a válvula de controle motorizado esteja totalmente fechada.

13.

Ajuste a válvula manual da linha do agitador para a agitação desejada.

14.

Se necessário, ajuste a válvula manual da linha principal para configurar a pressão operacional máxima
desejada (o medidor de pressão não é fornecido). A pressão máxima deve ser de aproximadamente 10 psi
[70 kPa] acima da pressão de pulverização normal.
Por exemplo, se a pressão de pulverização normal for de 30 psi [210kPa], configure a pressão máxima
para aproximadamente 40 psi [280 kPa].

Observação: Um medidor de pressão deve ser instalado para ajustar o sistema corretamente.
15.

Mantenha pressionada a chave INC/DEC na posição INC por cerca de 12 segundos. Isso assegura que
a válvula de controle motorizado esteja totalmente aberta.

16.

Feche a válvula manual de desvio no. 1 para configurar a pressão operacional mínima desejada. A pressão
mínima deve ser de aproximadamente metade da pressão de pulverização normal.
Por exemplo, se a pressão de pulverização normal for de 30 psi [210 kPa], configure a pressão mínima
para 15 psi [105 kPa].

17.
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Verifique as pressões máxima e mínima e a TAXA repetindo os passos passo 13 e passo 16.
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Sistema de Canalização da Linha de Desvio

Teste de Campo
1.

Com as barras OFF, dirija à velocidade alvo da aplicação para verificar a leitura de velocidade no console
SCS.

2.

Coloque o console SCS em modo Automático (AUTO) e alterne entre as chaves ON do pulverizador e da
seção da barra. Aumente ou diminua a velocidade para verificar se o console SCS se ajusta
automaticamente à taxa alvo.
a.

Se o sistema não conseguir fazer a correção para a taxa desejada, verifique se o tanque está vazio,
se há uma linha obstruída, uma bomba defeituosa, velocidade inadequada do veículo ou outro defeito
no sistema.

b.

Se o sistema ainda não parecer estar fazendo a correção adequadamente, reveja a configuração
inicial do sistema. Para mais dicas de solução de problemas, consulte Capítulo 8, Solução de
Problemas.

3.

Ao final de cada fileira, alterne a chave principal OFF para deligar o fluxo. Isto também desativa
o totalizador de área.

4.

Verifique a área coberta e o volume utilizado.
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CAPÍTULO

10

Testando Cabos de
Extensão
Capítulo10

Cabos do Sensor de Velocidade
Desconecte o cabo de extensão do cabo de montagem do sensor de velocidade. Segure o conector do cabo
de extensão de modo que a chave de posição esteja na posição 12 horas.
FIGURA 1.

Pinos Conectores do Cabo de Extensão do Sensor de Velocidade
Chave de Posição
10 horas

2 horas

6 horas

Indicações de Pino e Leituras de Voltagem
As seguintes tabelas mostram as seguintes indicações de pinos e leituras de voltagem.
Localização de Pino

Indicação

2 horas

Positivo (Alimentação)

6 horas

Sinal

10 horas

Negativo (aterramento)

Conexões de Pino

Voltagem

10 horas a 6 horas

+5 Volts

10 horas a 2 horas

+5 Voltsa

a. +12 Volts podem estar presentes se o cabo estiver sendo utilizado
com um radar

Observação: 12 Volts podem estar presentes no pino de energia se uma pistola de radar estiver sendo
utilizada.
Se uma leitura de voltagem de +5V DC não estiver presente, desconecte o cabo do fluxômetro e teste o cabo
sensor de velocidade novamente. Se a leitura da voltagem for +5V DC quando o cabo do fluxômetro for
desconectado, teste o cabo do fluxômetro por Procedimento para Verificar o Cabo do Fluxômetro seção na
página 87.
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Procedimento para Verificar o Cabo do Sensor de Velocidade
1.

Aperte SPEED CAL (CAL DE VELOCIDADE) e digite um valor de 9999 como a cal da velocidade.

2.

Aperte DISTANCE (DISTÂNCIA) para monitorar o odômetro do console SCS ao testar este cabo.

3.

Utilize um pequeno fio de jumper ou clip de papel para encurtar os soquetes de 10 horas e 6 horas com um
movimento “curto- não curto”. Toda vez que ocorrer o curto, a leitura da distância deve aumentar em
incrementos de 1 ou mais.

4.

Se a distância não aumentar, desconecte esta seção de cabo e repita este teste no próximo conector mais
próximo ao console. Substitua o cabo defeituoso conforme necessário, e teste a voltagem do cabo do
sensor de velocidade conforme descrito anteriormente.

5.

Se todos os cabos estiverem bons, substitua o sensor de velocidade.

Observação: Depois que os testes forem concluídos, digite novamente o número correto de cal de
velocidade.

Cabos de Fluxômetro
Desconecte o cabo de extensão do sensor de fluxo. Segure o cabo do fluxômetro de modo que a chave de
posição esteja apontando na posição 12 horas.
FIGURA 2.

Pinos Conectores do Cabo de Extensão do Fluxômetro
Chave de Posição
2 horas

10 horas

6 horas

Indicações de Pino e Leituras de Voltagem
As seguintes tabelas mostram as seguintes indicações de pinos e leituras de voltagem.
Localização de Pino

Indicação

2 horas

Terra

6 horas

Sinal

10 horas

Alimentação

Conexões de Pino

Voltagem

2 horas a 6 horas

+5 Volts

10 horas a 2 horas

+5 Volts

Se uma tensão de leitura de +5 VDC não estiver presente, desconecte o cabo do sensor de velocidade.
Se a leitura da voltagem for restaurada, teste o cabo do sensor de velocidade por Procedimento para Verificar
o Cabo do Sensor de Velocidade seção na página 86.
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Testando Cabos de Extensão

Procedimento para Verificar o Cabo do Fluxômetro
1.

Aperte METER CAL (CAL DE MEDIDOR) e digite um valor de 1 como a cal do medidor.

2.

Aperte TOTAL VOLUME para monitorar a tela do volume total aplicado enquanto testa este cabo.

3.

Ligue as chaves da barra e principais.

4.

Utilize um pequeno fio de jumper ou clip de papel para encurtar os soquetes de 2 horas e 6 horas com um
movimento “curto- não curto”. Toda vez que ocorrer o curto, a leitura do volume total deve aumentar em
incrementos de 1 ou mais.

5.

Se a distância não aumentar, desconecte esta seção de cabo e repita este teste no próximo conector mais
próximo ao console. Substitua o cabo defeituoso conforme necessário, e teste a voltagem do fluxômetro
conforme descrito anteriormente.

6.

Se todos os cabos estiverem bons, substitua o fluxômetro.

Observação: Depois que os testes forem concluídos, digite novamente os números corretos de cal de
medidor.

Manual no. 016-0171-461

87

Capítulo 10

88

Manual de Instalação e Operação da Série SCS 4000/5000

CAPÍTULO

11

Procedimento de
Manutenção e Ajuste
do Fluxômetro
Capítulo1

Observação: Esvazie totalmente a mangueira do tanque alimentador e outras linhas do sistema antes
de desmontar o fluxômetro, encaixes ou mangueiras.
1.

Remova o fluxômetro do veículo e lave-o com água limpa para remover produtos químicos.

2.

Remova os parafusos de flange ou a braçadeira do fluxômetro.

3.

Remova o hub de turbina e a turbina de dentro do fluxômetro.

4.

Remova, da turbina e do hub de turbina, metais ou qualquer outro material estranho como pós umidificantes.
Confirme se as lâminas da turbina não estão gastas. Enquanto estiver segurando o hub de turbina em sua
mão, gire a turbina. A turbina deve girar livremente, com muito pouca resistência dentro do hub.

5.

Se a montagem do transdutor for substituída, ou se a estrutura da turbina for ajustada ou substituída,
verifique o ajuste da turbina antes da remontagem. Segure o hub de turbina com a turbina no transdutor.
Gire a turbina ventilando-a. Aperte a estrutura da turbina até que ela pare. Afrouxe a estrutura do giro da
turbina em 1/3. A turbina deve girar livremente.

6.

Monte o fluxômetro novamente.

7.

Use um jato de ar de baixa pressão (5 psi/34.5 kPa) para verificar se a turbina gira livremente. Se houver
resistência, afrouxe a estrutura sextavada no fundo do hub da turbina em 1/16 de uma volta até que ela
gire livremente.

8.

Se a turbina girar livremente e os cabos tiverem sido verificados por Procedimento para Verificar o Cabo do
Fluxômetro seção na página 87, mas o fluxômetro ainda não estiver fazendo a medição adequadamente,
substitua o transdutor do fluxômetro.

Procedimento para Recalibrar o Fluxômetro:
1.

Aperte METER CAL (CAL DE MEDIDOR) e digite um valor de 10 [38].

2.

Pressione TOTAL VOLUME (VOLUME TOTAL) e digite o valor 0.

3.

Coloque a chave principal e todas as seções da barra na posição OFF (desligado).

4.

Remova a mangueira da barra e coloque-a em um contêiner calibrado de 5 galões [19 litros].

5.

Alterne entre a chave principal e a chave da barra correspondentes à mangueira que foi colocada no
recipiente. Bombeie exatamente 10 galões ou 38 litros.

6.

Aperte TOTAL VOLUME. A leitura é exibida no novo valor de calibração do medidor. Este valor deve estar
dentro de +/- 3% do número de calibração impresso na etiqueta do fluxômetro.

7.

Repita este procedimetno várias vezes para confirar a precisão (Sempre “zere” o visor do volume total
antes de testar novamente).

Observação: Para uma maior precisão, ajuste a calibração do medidor para 100 [378] e bombeie 100
galões (378 litros) de água.
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8.

Para verificar a calibração do fluxômetro, encha o tanque aplicador com uma quantidade pré-determinada
de líquido medido (tal como 250 galões).

Observação: Não confie nas marcas de graduação moldadas no tanque aplicador.
9.

Esvazie o tanque aplicador em condições operacionais normais.
Se o volume total exibido for diferente da quantidade pré-determinada de líquido medido em mais de +/3%, faça o seguinte cálculo:
MC × V M
CMC = ----------------------VA
Onde CMC = Corrected Meter Cal (Calibração Corrigida de Medidor), MC = Meter Cal (Calibração
de Medidor utilizada para aplicar o volume conhecido), e VM = o Volume que seu console SCS mediu,
e VA = o volume pré-determinado aplicado.

Por exemplo:
O console SCS exibe um Volume Total de 260 [984] quando uma Cal de Medidor de 720 [190] foi utilizada
para aplicar um volume medido de 250 galões [946 litros]. Portanto:
720 × 260
CMC = ------------------------ = 749
250
ou
[ 190 ] × [ 984 ]
CMC = ---------------------------------- = [ 198 ]
[ 946 ]
a Cal Corrigida do Medidor é 749 [198]
10.
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Aperte METER CAL e digite o valor de Cal Corrigida do Medidor antes de reiniciar a aplicação.
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CAPÍTULO

12

Recurso Taxa de
Razão
Capítulo12

Em modo Taxa de Razão, o console SCS oferece a habilidade de controlar até quatro produtos em relação ao
primeiro. O recurso Taxa de Razão é habilitado através do submenu do console no Menu de Dados.
Quando o modo Taxa de Razão é habilitado, o produto 1 será controlado por um volume/área definido por
usuário quando em modo Automático (AUTO), ou exibir a Taxa como volume/minuto quando em modo Manual
(MAN). Os Produtos de 2 a 5 serão controlados em relação ao produto 1.
Quando em modo Taxa de Razão, apertar RATE CAL (CAL DE TAXA) exibirá a CAL DE TAXA DE RAZÃO
e será digitada como se segue:

• Produto 1 oz/acre [litro/hectare] (se aplicável)
• Produtos de 2 a 5 oz/gal [dl/litro]
O recurso taxa de razão também pode ser utilizado para operar uma pistola (veja Figura 1 na página 91).
FIGURA 1.

Instalação da Pistola

Observe que para a operação da pistola, uma chave de fluxo deve ser medida em linha conforme
demonstrado acima. Conecte uma conexão da chave de fluxo ao fio laranja/branco da caixa da barra. Conecte
a outra conexão de chave de fluxo a um fio de caixa da barra não utilizado. A barra associada deve ter um
valor diferente de zero programado na cal da barra.
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Operação de Pistola:
1.

Ligue o modo Taxa de Razão através do Menu de Dados.

2.

Digite a taxa de razão desejada para os produtos de 2 a 5.

3.

Coloque todas as chaves da barra na posição OFF.

4.

Coloque a chave principal em ON.

5.

Coloque o produto 1 em modo manual. Ajuste a pressão utilizando a chave INC/DEC.

6.

Coloque os produtos a serem injetados em modo automático.

7.

Quando a pistola é operada, a(s) bomba(s) de injeção funcionarão. Quando a pistola está desligada, a(s)
bomba(s) de injeção serão desligadas. A chave principal cancela a operação de bombas de injeção.

Observação: Determine a configuração da bomba para a operação da pistola. A configuração da
bomba pode ser diferente da operação padrão.
V ⁄ M Pump = RRC × V ⁄ M P1
Onde V/MPump = o Volume da Bomba por Minuto, RRC = Cal da Taxa de Razão, e V/MP1 = o Volume por
Minuto para o Produto 1.
8.

Proceda com o gráfico de produto de bomba para determinar a configuração correta da bomba.

Observação: Depois de voltar para o modo operacional padrão, os números da cal da taxa de razão são
retidos na memória do console.
A chave de fluxo utilizada deve se adequar à capacidade da operação da pistola. A chave
de fluxo deve ser aberta normalmente.
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CAPÍTULO

13

Opção de Chave
Remota
Capítulo13

A opção de Chave Remota somente é disponibilizada para o console SCS 4400.
FIGURA 1.

Chave Remota

Observação: Quando adequadamente instalada, a chave remota fica paralela à chave principal;
portanto, alterar a chave remota ou a chave principal para ON energizará as válvulas da
barra.
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CAPÍTULO

14

1.

Série SCS 4000/5000
Procedimento de
Atualização de
Firmware
Capítulo14

Utilizando um cabo de modem nulo de 9 pinos (P/N 115-0171-395), conecte o conector serial de 9 pinos do
console SCS à porta serial de 9 pinos em seu PC.

Observação: Um cabo serial padrão não funcionará. Um adaptador USB-serial (P/N 524-0002-063) é
necessário para computadores sem uma porta serial. Esta peça é disponibilizada através
de sua revendedora local Raven, ou pela maioria dos fornecedores eletrônicos.
2.

Em um computador em casa ou no escritório, vá ao web site da Raven:
http://www.ravenprecision.com/Support/Software/softwareCategory.jsp?ID=3
Baixe o firmware mais recente para seu console SCS específico, e salve o arquivo em seu desktop.

Observação: Será necessário um programa para extrair, ou descompactar a atualização do firmware
(i.e. WinZip™) de modo a preparar os arquivos para utilização com seu console SCS.
Se seu computador já não tem a habilidade de descompactar um arquivo, há uma versão
teste da ferramenta de software WinZip™ disponível em no site
www.winzip.com
Há também uma versão grátis de um programa descompactador disponível no seguinte web site:
http://www.freebyte.com/fbzip/
Antes de instalar qualquer utilitário descompactador, verifique se o software é compatível com seu PC.
3.

Abra o arquivo extraído e localize o “SCS4000 Update.ht” (SCS 4000, 4070, e 5000) ou “4400_4600
firmware.ht” (SCS 4400 ou 4600). Seu computador pode perguntar se você gostaria de utilizar o
HyperTerminal como seu programa telnet padrão. Clique “No” (Não).

4.

Com o programa HyperTerminal aberto em seu computador, inicie o console SCS e prepare-o para aceitra
atualizações de firmware:
a.

Aperte DATA MENU (MENU DE DADOS) até que o submenu 'Console' seja exibido.

b.

Aperte os botões de seta para cima/para baixo para destacar PGM UPDATE (ATUALIZAÇÃO PGM) e
aperte ENTER. Será exibido um alerta para verificar se há um cabo RS 232 conectado ao console
SCS e ao computador.
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c.

Pressione ENTER.

d.

O console SCS agora deve exibir “LOOKING FOR DATA TO FLASH IC WITH” (BUSCANDO DADOS
PARA PISCAR COM O IC).

5.

No programa HyperTerminal ou seu PC em casa ou no escritório, clique “Transfer” na barra do menu
e depois escolha “Send Text File” (Enviar Arquivo de Texto).

6.

Localize o arquivo texto chamado “_SCS4000_4070_5000 Rev X_XX.txt” (SCS 4000, 4070, e 5000) ou
“_SCS4400_4600 Rev X_XX.txt” (SCS 4400 ou 4600) e abra.

7.

Depois que a atualização começar, o console mostrará o atual número de linha do arquivo de atualização
sendo enviado ao console, bem como o número total de linhas para completar a atualização. A atualização
pode levar de 5 a 20 minutos, dependendo de seu computador.

8.

Depois que a atualização terminar, o console SCS será automaticamente desligado.

9.

Feche o programa HyperTerminal e desconecte o cabo do modem nulo.
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CAPÍTULO

15

Interface Serial
e Formatos de
Segmentos de Dados
Capítulo15

Observação: Os segmentos de comunicação da Série SCS 4000/5000 também são compatíveis com
o SCS 760.
1.

Utilizando um cabo de modem nulo de 9 pinos, conecte o conector serial de 9 pinos do console SCS
à porta serial de 9 pinos em seu PC. Pinagem de cabo opcional de 9 pinos a 9 pinos (P/N 115-0171-395):

2.

Se você tiver um SCS 4400/4600, configure o console para passar dados através da porta de comunicação.
Veja as seção de opções Datalog no Capítulo 7, Menu de Dados.

3.

Configure a porta serial RS-232C com as seguintes informações:
Taxa de Baud 9600
SEM Paridade
8 Bits de Dados
2 Bits de Parada

4.

Fluxo de dados para o console Raven.

Observação: Todos os segmentos de solicitação e saída começam com “$R”, para indicar um segmento
de comunicação com a Raven.

Computador Remoto ao Console SCS
Solicitação de Alteração de Taxa:
Para configurar valores de Calibração de Taxa para todos os três produtos:
$R,RC,<rate_1_cal>,<rate_2_cal>,<rate_3_cal><CR><LF>

Para configurar valores de Calibração de Taxa para os produtos 1 e 3 apenas:
$R,RC,<rate_1_cal>,,<rate_3_cal><CR><LF>

Solicitação de Valores do Segmento de Calibração:
$R,CR<CR><LF>

Solicitação de Segmento de Dados:
$R,DR<CR><LF>
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Exemplo de Solicitação de Alteração de Taxa de Cal
Alterar a taxa do produto 1 para 130,0
Alterar a taxa do produto 2 para 0,0
Alterar a taxa do produto 3 para 102,7
Começo do
Alimentação de Linha
$R,RC,1300,0,1027<CR><LF>
Segmento de
Comunicação
Retorno de Carro
ID da Cal de Taxa
Taxa
3
Taxa 1
Taxa 2

Observação: O ponto decimal não será enviado do computador remoto ao console Raven.

Console SCS 4000/4070/5000 ao
Computador Remoto
Todos os segmentos de saída SCS 4000/4070/5000 começam com $R114-, o $R indica um segmento de
comunicação Raven, 114 são os três últimos dígitos do número do programa e “-” denota a letra de revisão do
software.

Segmentos de Calibração:
$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>,<meter_4_cal>,<meter_5_cal>,<spreader
_constant_1>,<spreader_constant_2>,<spreader_constant_3>,<spreader_constant_4>,<spreader_constant
_5><CR><LF>
$R114-,C3,<valve_cal>,<valve_2_cal>,<valve_3_cal>,<valve_4_cal>,<valve_5_cal>,<rate_1_cal>,
<rate_2_cal>,<rate_3_cal>,<rate_4_cal>,<rate_5_cal><CR> <LF>
Bit

Chave de Byte 1

Chave de Byte 2

Chave de Byte 3

0

barra 1

barra 8

prod 3 auto

1

barra 2

barra 9

prod 3 manual

2

barra 3

barra 10

prod 4 auto

3

barra 4

prod 1 auto

prod 4 manual

4

barra 5

prod 1 manual

prod 5 auto

5

barra 6

prod 2 auto

prod 5 manual

6

barra 7

prod 2 manual

0

7

1

1

1

Observação: Se “prod auto” e “manual” forem zero, o produto está desligado. Para Bits de chave de
Byte: 0 = Off (desligado) e 1 = On (ligado).
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Interface Serial e Formatos de Segmentos de Dados

Segmentos de Dados:
$R114-,D1,<total_area_1>,<total_area_2>,<total_area_3>,<total_area_4>,<total_area_5>,<field_area_1>,
<field_area_2>,<field_area_3>,<field_area_4>,<field_area_5><CR><LF>
$R114-,D2,<total_volume_1>,<total_volume_2>,<total_volume_3>,<total_volume_4>,<total_volume_5>,
<field_volume_1>,<field_volume_2>, <field_volume_3>,<field_volume_4>,<field_volume_5><CR><LF>
$R114-,D3,<tank_1_volume>,<tank_2_volume>,<tank_3_volume>,<tank_4_volume>,<tank_5_volume>,
<miles/km>,<feet/meters><CR><LF>

Taxa Atual:
$R114-,AR,<actual_rate_1>,<actual_rate_2>,<actual_rate_3>,<actual_rate_4>,<actual_rate_5><CR><LF>

Hora/Data:
$R114-,TD,<hr:min>,<month/day/year>,<field_reference><CR><LF>

Console SCS 4400/4600 ao Computador
Remoto
Todos os segmentos de saída de console começam com $R164-, o $R indica um segmento de comunicação
Raven, 164 são os três últimos dígitos do número do programa SCS 4400/4600, e “-” denota a letra de revisão
do software.

Segmentos de Calibração:
$R164-,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>
$R164-,C2,<meter_1_cal>,<meter_2_cal>,<meter_3_cal>,<meter_4_cal>,<meter_5_cal>,
<spreader_constant_1>, <spreader_constant_2>,<spreader_constant_3>,<spreader_constant_4>,
<spreader_constant_5><CR><LF>
$R164-,C3,<valve_cal>,<valve_2_cal>,<valve_3_cal>,<valve_4_cal>,<valve_5_cal>,<rate_1_cal>,
<rate_2_cal>,<rate_3_cal>,<rate_4_cal>,<rate_5_cal><CR><LF>
Bit

Chave de Byte 1

Chave de Byte 2

Chave de Byte 3

0

barra 1

barra 8

prod 3 auto

1

barra 2

barra 9

prod 3 manual

2

barra 3

barra 10

prod 4 auto

3

barra 4

prod 1 auto

prod 4 manual

4

barra 5

prod 1 manual

prod 5 auto

5

barra 6

prod 2 auto

prod 5 manual
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Capítulo 15

Bit

Chave de Byte 1

Chave de Byte 2

Chave de Byte 3

6

barra 7

prod 2 manual

0

7

1

1

1

Observação: Se “prod auto” e “manual” forem zero, o produto está desligado. Para Bits de chave de
Byte: 0 = Off (desligado) e 1 = On (ligado).

Segmentos de Dados:
$R164-,D1,<total_area_1>,<total_area_2>,<total_area_3>,<total_area_4>,<total_area_5>,<field_area_1>,
<field_area_2>,<field_area_3>,<field_area_4>,<field_area_5><CR><LF>
$R164-,D2,<total_volume_1>,<total_volume_2>,<total_volume_3>,<total_volume_4>,<total_volume_5>,
<field_volume_1>,<field_volume_2>, <field_volume_3>,<field_volume_4>,<field_volume_5><CR><LF>
$R164-,D3,<tank_1_volume>,<tank_2_volume>,<tank_3_volume>,<tank_4_volume>,<tank_5_volume>,
<miles/km>,<feet/meters><CR><LF>
$R164-,D4,<speed>,<pressure1_1>,<pressure1_2>,<pressure1_3>,<pressure1_4>,<pressure1_5>,
<pressure2_1>,<pressure2_2>, <pressure2_3>,<pressure2_4>,<pressure2_5><CR><LF>

Taxa Atual:
$R164-,AR,<actual_rate_1>,<actual_rate_2>,<actual_rate_3>,<actual_rate_4>,<actual_rate_5><CR><LF>

Hora/Data:
$R164-,TD,<hr:min>,<month/day/year>,<field_reference><CR><LF>
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APÊNDICE

16

Conectando um
Console SCS a um
Computador de
Campo Raven
Apêndice16

Reveja as seguintes seções antes de operar um console múltiplo CANbus (i.e. SCS 4400 com Envizio Pro).

Requisitos de Firmware
Os consoles da Série SCS 4000/5000 com firmware v1.80 ou mais altos suportarão a capacidade de um console
SCS 4070/4400/4600 residir em um CANbus Raven e aparecer como nodos(s) de controle CAN para um
computador de campo. Este firmware permite que o computador de campo seja configurado como a
controladora CAN e inicie tarefas VRA e/ou AccuBoom em conjunção com o console SCS através do CANbus.
Quando utilizado com esta configuração, o(s) nodos(s) de controle do produto devem ser atualizados para a
versão de firmware 1.40 ou mais alta.

Orientações de Operação
As seguintes orientações são recomendadas quando se opera um console múltiplo CANbus:
1.

A configuração e programação do controle de produtos e dos valores de calibração da seção das barras
devem ser realizados através do computador de campo.

2.

Qualquer seção da barra ou chaves mestras (se aplicável) e a chave 'INC/DEC' no console SCS podem ser
utilizados normalmente, enquanto que o visor SCS somente deve ser utilizado para monitorar as
informações de taxa de aplicação e o status da seção da barra.

3.

Para inicializar adequadamente os nodos CAN, certifique-se que o console SCS é ligado antes do
computador de campo.

4.

O(s) produto(s) somente devem ser ligados e desligados através do computador de campo.

A não observação destas orientações pode resultar em diferenças entre os dados de calibração no
computador de campo e console SCS, potencialmente causando uma aplicação errônea ou mapa/relatório
errante conforme aplicado. Caso estas orientações não sejam seguidas, reinicie o console SCS
e o computador de campo Raven da maneira descrita.

Observação: Ao utilizar o Envizio Pro com um console da Série 4000/5000 e mais de dois produtos,
a controladora SCS pode ser utilizada para programar os produtos de 3 a 5, e iniciar
o controle do produto. No entanto, a calibração da largura da seção da barra e os ajustes
selecionados da barra devem ser programados através do Envizio Pro. Observer que os
produtos de 3 a 5 não serão mapeados ou gravados pelo Envizio Pro.
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Apêndice 16

Configuração do Computador de Campo
Viper Pro
Para configurar o console Viper Pro para controle de produtos CAN:
1.

Toque o botão Menu no canto inferior direito do visor Viper Pro.

2.

Selecione Setup (Configuração) e depois Prod Control (Controle de Produtos) dentro do menu.

3.

Na tela “Select Controller” (Selecionar Controladora), selecione a opção CAN da lista e toque o botão OK
para aceitar a seleção e voltar à tela principal.

Envizio Pro
Para configurar o console Envizio Pro para controle de produtos CAN:
1.

Toque o ícone Tools Menu (Menu de Ferramentas) na tela inicial do Envizio Pro.

2.

Selecione o ícone Control Interface (Interface de Controle) dentro do submenu do Sistema.

3.

Selecione o Controle CAN Sprayer-Spreader (Pulverizador-Granular) da lista de opções de controle de
produtos e toque a marca de verificação verde para aceitar a seleção e voltar à tela principal do Menu de
Ferramentas.
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FIGURE 1.

Console da Série SCS 4000/5000 com um Computador de Campo Raven
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RAVEN INDUSTRIES
Garantia Limitada
O que esta Garantia Cobre?

Esta garantia cobre todos os defeitos de mão-de-obra ou de
materiais em seu Produto de Tecnologia Aplicada Raven sob
condições normais de utilização, manutenção, e serviço.

Qual o Prazo de Cobertura?

Os produtos da Divisão de Tecnologia Aplicada Raven são cobertos
por esta garantia por 12 meses após a data de compra. A cobertura
desta garantia somente se aplica ao proprietário original e não é
transferível.

Como Posso Obter Serviços?

Traga a peça defeituosa e prova de compra à sua revendedora
Raven. Se sua revendedora concordar com o pedido de garantia, a
revendedora enviará a parte e a prova de compra à sua distribuidora
ou à Raven Industries para aprovação final.

O Que Raven Industries Fará?

Mediante a confirmação da solicitação de garantia, Raven Industries
irá a seu critério, consertar ou substituir a peça com defeito e pagar
pelo frete de retorno.

O que não está Coberto por esta Garantia?

Raven Industries não assume nenhuma despesa ou responsabilidade
por consertos feitos fora de nossas instalações sem o consentimento
expresso por escrito. Raven Industries não se responsabiliza por danos
a nenhum equipamento ou produto associados e não será responsável
pela perda de lucros ou outros danos especiais. As obrigações desta
garantia substituem todas as demais garantias expressas ou implícitas
e nenhuma pessoa ou organização está autorizada a assumir qualquer
responsabilidade pela Raven Industries.
Danos causados pelo uso normal, rasgos, mau uso e abuso,
negligência, acidente ou instalação inadequada não estão cobertos
por esta garantia.
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