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We Solve Great Challenges.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Apesar de que todos os esforços foram envidados para garantir a precisão do presente documento, a Raven
Industries não assume nenhuma responsabilidade pelas omissões e erros. Nenhuma responsabilidade é assumida
pelos danos resultantes do uso das informações contidas aqui.
A Raven Industries não será responsabilizada por danos incidentais ou consequenciais ou perda de benefícios ou
lucros antecipados, interrupção ou perda do trabalho, ou por qualquer prejuízo aos dados resultando do uso, ou
incapacidade de uso, deste sistema e de qualquer um de seus componentes. A Raven Industries não será
responsabilizada por qualquer modificação ou reparo feito fora de nossas instalações nem pelo danos resultando
da manutenção inadequada deste sistema.
Assim como com todos os sinais sem fio e de satélite, vários fatores podem afetar a disponibilidade e precisão da
navegação sem fio e por satélite e dos serviços de correção (ex. GPS, GNSS, SBAS, etc.). Portanto, a Raven
Industries não pode garantir a precisão, integridade, continuidade ou disponibilidade desses serviços e não pode
garantir a capacidade de usar os sistemas, ou produtos da Raven utilizados como componentes de sistemas, que
dependem da recepção desses sinais ou disponibilidade desses serviços. A Raven Industries não aceita nenhuma
responsabilidade pelo uso de qualquer um desses sinais ou serviços para a finalidade diferente da indicada.
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FOLHA DE REFERÊNCIA DE CALIBRAÇÃO
Quando estiver programando o sistema, registre as configurações e os valores da calibragem nos campos abaixo
e mantenha esta folha para referência futura.

Informações Gerais do Implemento
UNIDADES

US (Acres)

Espaçamento
de bicos

SI (Hectares)

Cal de
Velocidade
Larguras das Seções (Cal das Barras)
1.

5.

9.

13.

2.

6.

10.

14.

3.

7.

11.

15.

4.

8.

12.

16.
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CAPÍTULO 1

CONFIGURAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO TANQUE
Capacidade
do tanque

Limite de
Tanque
Baixo

Calibração
do Medidor
Abastecimento

Unidades

CONFIGURAÇÕES DO CONTROLE DE PRODUTOS
PWM Mín.
da Bomba

PWM Máx.
da Bomba

PWM
da Bomba
Reserva

Frequência
do PWM
da Bomba

PWM Mínimo
dos Bicos

Meter Cal

Unidades

Taxa de
Resposta

Banda morta

CONFIGURAÇÕES DA PRESSÃO
Pressão
Min.
Pressão
Máx.
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DEFINIÇÕES E CONVERSÕES DE UNIDADE
UNIDADE DE DEFINIÇÕES DE MEDIÇÃO
Abreviatura

Definição

Abreviatura

Definição

GPM

Galões por Minuto

dm

Decímetros

lit/mín

Litros por Minuto

m

Metro

dl/mín

Decilitros por Minuto

MPH

Milhas por Hora

PSI

Libras por Polegada Quadrada

km

Quilômetros

kPa

Kilopascal

km/h

Quilômetros por Hora

GPA

Galões por Acre

EUA

Volume por Acre

lit/ha

Litros por Hectare

SI

Volume por Hectare

ml/ha

Mililitros por Hectare

TU

Volume por 1.000 pés quadrados

GPK

Galões por 1.000 pés quadrados

[]

Números Métricos

mm

Milímetros

lb/acre

Libras por Acre

cm

Centímetros

kg/ha

Quilogramas por Hectare

UNIDADE DE CONVERSÕES DE MEDIÇÃO
Para converter o valor cal meter na unidade de medição selecionada, divida o número original estampado na
etiqueta do fluxômetro pelo valor de conversão desejado.
Fórmula de Conversão de Onças
de Fluído

Fórmula de Conversão de Litros

Fórmula de Conversão de Libras

Meter Cal Original

Meter Cal Original

Meter Cal Original

128

3,785

Peso de um Galão de Produto

Líquido

Área

• 1 Galão U.S = 128 onças de fluido

• 1 metro quadrado = 10,764 pés quadrados

• 1 Galão U.S. = 3,785 litros

• 1 hectare = 2,471 acres ou 10,000 metros quadrados

• 1 Galão U.S. = 0,83267 galões imperiais

• 1 acre = 0,405 hectare ou 43,560 pés quadrados

• 1 Galão U.S. = 8,34 libras (água)

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

• 1 Galão U.S. = 10,67 libras (28% N)
• 1 Galão U.S. = 11,06 libras (32% N)
• 1 Galão U.S. = 11,65 libras (10-34-0)
Comprimento

Pressão

• 1 milímetro (mm) = 0,039 polegada

• 1 psi = 6,89 kPa

• 1 centímetro (cm) = 0.393 polegada

• 1 kPa = 0,145 psi

• 1 metro (m) = 3,281 pés
• 1 Quilômetro (km) = 0,621 milha
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CAPÍTULO 1
Comprimento

Pressão

• 1 polegada = 25,4 mm ou 2,54 cm
• 1 milha = 1,609 km
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CAPÍTULO
1

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
DE SEGURANÇA

CAPÍTULO 1

AVISO
Leia cuidadosamente este manual e as instruções sobre operação e segurança incluídas com o implemento e/ou
o controlador antes de instalar o Módulo de Controle de Taxa Raven.
• Siga todas as informações de segurança apresentadas neste manual.
• Se precisar de assistência com relação a qualquer parte da instalação ou serviço de seu equipamento Raven,
entre em contato com um revendedor Raven local para obter suporte.
• Siga todas as etiquetas de segurança afixadas nos componentes do sistema. Mantenha sempre as etiquetas de
segurança em boas condições e substitua aquelas que estiverem faltando ou danificadas. Para obter a reposição
das etiquetas de segurança faltantes ou danificadas, entre em contato com um revendedor Raven local.
Quando for operar a máquina após a instalação do Módulo de Controle de Taxa Raven, siga as medidas
de segurança a seguir:
• Estar alerta e ter conhecimento dos arredores.
• Não operar qualquer equipamento agrícola enquanto estiver sob o efeito de álcool ou substância ilegal.
• Determine e permaneça a uma distância de trabalho segura de outros indivíduos. O operador é responsável
por desativar o controle do produto quando a distância de trabalho segura diminuiu.
• Desative o sistema antes de iniciar qualquer trabalho de manutenção na máquina ou nas peças do sistema
de controle.

ALERTA
SEGURANÇA DOS PRODUTOS QUÍMICOS AGRÍCOLAS
• Siga sempre as etiquetas de segurança e as instruções fornecidas pelo fabricante ou fornecedor de produtos
químicos.
• Use sempre um equipamento de proteção individual adequado conforme recomendado pelo fabricante do
produto químico e/ou fabricante.
• Quando for armazenar produtos químicos agrícolas não utilizados:

• Armazene os produtos químicos agrícolas no recipiente original e não transfira esses produtos
para recipientes não identificados ou recipientes utilizados para alimentos ou bebidas.

• Armazene os produtos químicos em uma área segura e trancada longe de alimentos para
humanos ou animais.

• Mantenha as crianças longe das áreas de armazenagem dos produtos químicos.
• Abasteça, limpe, calibre e descontamine os sistemas de aplicação de produtos químicos em uma área onde
o escoamento poderia alcançar tanques, lagos, rios, áreas pecuárias, jardins ou áreas populosas.
• Evite inalar o pó dos produtos químicos ou partículas de pulverização e evite o contato direto com qualquer
produto químico agrícola. Procure por assistência médica imediatamente se ocorrerem sintomas de doença
durante ou logo após o uso de produtos químicos agrícolas, produtos ou equipamento.
P/N 016-0171-637PT Rev. E

1

CAPÍTULO 1
• Após cuidar ou aplicar produtos químicos agrícolas:
• Lave cuidadosamente as mãos e a face após utilizar produtos químicos agrícolas e antes de
comer, beber ou usar o banheiro.
• Lave ou enxágue completamente com água o equipamento utilizado para misturar, transferir ou
aplicar produtos químicos após o uso e antes de executar qualquer serviço nos componentes
do sistema de aplicação.
Siga todos os regulamentos federais, estaduais e locais no que diz respeito ao manuseio, uso e descarte dos
produtos químicos agrícolas, produtos e recipientes. Enxágue três vezes e fure ou esmague os recipientes
vazios, antes de descartar os mesmos corretamente. Entre em contato com uma agência ambiental local ou um
centro de reciclagem para obter informações adicionais

AVISO
• Leia com cuidado este manual bem como as instruções de operação e segurança fornecidas junto com o seu
implemento e/ou controlador.
• Siga as informações de segurança apresentadas neste manual e revise a operação com seu
revendedor.
• Entre em contato com o revendedor para obter assistência ou suporte adicional em qualquer
parte da instalação ou serviço do equipamento Raven ou para obter peças de reposição, manuais
ou etiquetas.
• Siga todas as etiquetas de segurança afixadas nos componentes. Mantenha sempre as etiquetas de segurança
em boas condições e substitua aquelas que estiverem faltando ou danificadas.
• Revise os procedimentos para manuseio seguro e uso de amônia anidra (NH3) e as propriedades do NH3 com
o seu fornecedor de NH3. Se você não for treinado para manusear, transferir, aplicar, transportar, instalar,
operar ou fazer a manutenção de equipamentos NH3, entre em contato com seu revendedor, com o
fornecedor NH3 ou com o departamento agrícola apropriado para obter informações sobre treinamento.
O treinamento de reciclagem deve ser concluído pelo menos a cada três anos.
• O NH3 pode ser prejudicial ao meio ambiente se não for usado corretamente. Siga todos os regulamentos
locais, estaduais e federais sobre o manuseio adequado do NH3.
• Siga todas as instruções do rótulo para mistura química, manuseio e descarte.
• Ao operar a máquina:
• Estar alerta e ter conhecimento dos arredores.
• Não operar o dispositivo enquanto estiver sob o efeito de álcool ou substância ilegal.
• Certifique-se de que o dispositivo esteja desativado antes de iniciar qualquer trabalho de
manutenção na máquina.
• Somente sistemas de sistemas de controle NH3, sistemas de controle e válvulas on / off aprovadas pela Raven
Industries são recomendados para uso com este sistema. A Raven não será responsável por quaisquer danos e
esta garantia não cobrirá defeitos de:
• O uso de um sistema com um chicote não aprovado pela Raven.
• O uso de um sistema de controle não aprovado pela Raven.
• O uso de um interruptor liga/desliga não aprovado pela Raven.
• O uso do sistema de maneira inconsistente com as instruções.
• Modificação não autorizada do sistema ou produtos usados no sistema.

PERIGO
• Amônia anidra (NH3) sob pressão. O NH3 pode causar queimaduras graves, cegueira, doença ou morte.
Compreenda todas as instruções de segurança e avisos antes de operar ou reparar o equipamento. Revise os
requisitos de segurança associados ao NH3 com o seu fornecedor.
• Procure por assistência médica imediatamente se ocorrerem sintomas de doença durante ou logo após o uso
de produtos de NH3.
• Em caso de vazamento ou liberação acidental de NH3, evacue imediatamente a área, entre em contato com o
corpo de bombeiros local e identifique as fontes de água limpa na unidade.
2
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO
• Tenha cuidado ao manusear produtos de amônia anidra (NH3). Sempre use equipamento de proteção
individual (EPI) quando estiver trabalhando com amônia anidra. O EPI adequado inclui, mas não é limitado a:
• Óculos de proteção contra respingos químicos de ventilação indireta ou óculos de proteção
contra respingos químicos com proteção facial completa.
• Luva estilo luva à prova de líquidos impermeável ao NH3.

• Camisetas de manga longa e calças compridas or traje protetor.
• Fique de pé quando estiver trabalhando em torno de NH3 e equipamentos relacionados. Nunca trabalhe em
equipamento NH3 em espaços confinados. Mantenha sempre o equipamento NH3 longe de edifícios, gado e
outras pessoas.
• Mantenha uma fonte completa de água limpa (pelo menos cinco galões além e separada da fonte de água no
tanque da enfermeira) prontamente disponível enquanto estiver trabalhando com o NH3. Em caso de
exposição, lave a pele exposta ou os olhos imediatamente com grandes quantidades de água por pelo menos
15 minutos e procure assistência médica imediatamente.
• Nunca desacople um aplicador de NH3 ou um veículo de reboque intermediário sem os respectivos suportes
de estacionamento, calços de rodas ou outros sistemas de frenagem se houver um vagão-tanque
de enfermagem acoplado.
• Sempre remova o sistema do serviço NH3 antes de executar a manutenção.
• Sangrar completamente todas as linhas do sistema e desconectar a mangueira do tanque antes
de iniciar o serviço ou a manutenção.
• Remova todo o NH3 do sistema antes de desmontar ou reparar.

• Tenha muito cuidado ao abrir um sistema previamente pressurizado.
• Os medidores de pressão podem falhar, ficar obstruídos ou exibir pressão incorreta. Todas as
seções em que o NH3 pode ficar preso devem ser tratadas como se estivessem pressurizadas.
• Antes de executar o serviço ou a manutenção no sistema, leia e siga as instruções fornecidas com
o equipamento para descarregar adequadamente o NH3.

ATENÇÃO
INSTRUÇÕES PARA DIRECIONAMENTO DE FIOS
A palavra chicote é utilizada para significar todos os condutores elétricos e os cabos, em feixe ou sem feixe.
Quando for instalar o chicote, prenda o mesmo no mínimo a cada 30 cm (12 polegadas) ao quadro. Siga o chicote
existente o máximo possível e use essas diretrizes:
O chicote não deve estar em contato ou ser preso a:
• Linhas e mangueiras com altas forças de vibração ou picos de pressão
• Linhas e mangueiras transportando fluidos quentes além das especificações dos componentes do chicote
Evitar contato com qualquer borda afiada ou superfícies de atrito tais como, mas não limitadas a:
•
•
•
•
•
•

Bordas cortadas ou de corte de flama
Bordas de superfícies usinadas
Roscas de fixação ou parafusos de cabeça
Terminais de braçadeiras de mangueira ajustáveis
Fio saindo do conduite sem proteção, extremidade ou lateral do conduite
Conexões de mangueiras e tubos
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CAPÍTULO 1
O direcionamento não deve permitir que os chicotes:
• Fiquem penduradas abaixo da unidade
• Tenham o potencial de estarem sujeitos à danos devido à exposição ao ambiente externo. (i.e. galhos de
árvores, detritos, fixações)
• Serem colocados em áreas de ou em contato com componentes da máquina que desenvolvem temperaturas
mais altas de que a temperatura máxima dos componentes do chicote
• A fiação deve estar protegida ou blindada caso deva ser direcionada próximo a temperaturas quentes além das
especificações dos componentes do chicote
A instalação do chicote não deve estar sujeita a curvas agudas
Permitir uma folga suficiente para as áreas operacionais dos componentes da máquina, tais como:
• Eixos propulsores, juntas universais e engates (i.e. engate de 3-pontos)
• Polias, engrenagens, rodas dentadas
• Desvio e folgas de correias e correntes
• Áreas de ajuste de suportes ajustáveis
• Mudanças de posição nos sistemas de direção e suspensão
• Articulações móveis, cilindros, juntas de articulação, fixações
• Componentes de penetração de solo
Para as seções do chicote que se movem durante a operação da máquina:
• Deixe um comprimento suficiente para permitir um movimento livre sem interferência para evitar, arrasto,
aperto, captura ou atrito (especialmente na articulação e pontos de pivô)
• Prender firmemente os chicotes para forçar que o movimento controlado ocorra na seção do chicote desejada
• Evitar torção ou flexão dos chicotes em distâncias curtas
• Os conectores e as uniões não devem ser instalados em seções do chicote que se movimentam
Proteja os chicotes contra:
• Objetos estranhos, tais como rochas que podem cair ou serem jogados pela unidade
• Acúmulo de sujeira, barro, neve, gelo e submersão em água e óleo
• Galhos de árvores, arbustos e detritos
• Dano onde o pessoal de serviço ou os operadores podem pisar ou usar como barra de apoio
• Dano ao passar por estruturas metálicas
IMPORTANTE: Evite vaporizar diretamente os componentes elétricos e as conexões com água de alta pressão. Spray de
água de alta pressão pode penetrar pelos vedadores e fazer com que os componentes elétricos se corroem
ou se danificarem. Ao realizar manutenção:

• Inspecione todos os componentes elétricos e as conexões quanto a danos ou corrosão. Repare ou
substitua o componente, as conexões ou o cabo se necessário.

• Certifique-se de que as conexões estejam limpas, secas e não danificadas. Repare ou substitua
o componente, as conexões ou o cabo se necessário.

• Se necessário limpe os componentes ou as conexões, utilizando água com pressão baixa,
ar comprimido ou um produto de limpeza aerossol para componentes elétricos.

• Remova a água superficial visível dos componentes, conexões ou vedações usando ar

pressurizado ou um agente de limpeza de componentes elétricos em aerossol. deixe os
componentes secarem completamente antes de reconectar os cabos.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

INSTRUÇÕES PARA DIRECIONAMENTO DE MANGUEIRAS
A palavra “mangueira” é utilizada para significar todos os componentes flexíveis que transportam fluidos. Siga as
mangueiras existentes o máximo possível e use essas diretrizes:
As mangueiras não devem estar em contato ou serem presas a:
• Componentes com altas forças de vibração
• Componentes transportando fluidos quentes além das especificações dos componentes
Evitar contato com qualquer borda afiada ou superfícies de atrito tais como, mas não limitadas a:
• Bordas cortadas ou de corte de flama
• Bordas de superfícies usinadas
• Roscas de fixação ou parafusos de cabeça
• Terminais de braçadeiras de mangueira ajustáveis
O direcionamento não deve permitir que as mangueiras:
• Fiquem penduradas abaixo da unidade
• Tenham o potencial de estarem sujeitos à danos devido à exposição ao ambiente externo. (i.e. galhos
de árvores, detritos, fixações)
• Serem colocadas em áreas de ou em contato com componentes da máquina que desenvolvem temperaturas
mais altas de que a temperatura máxima dos componentes da mangueira
• As mangueiras devem estar protegidas ou blindadas caso devam ser direcionadas próximo a temperaturas
quentes além as especificações dos componentes da mangueira
A instalação da mangueira não deve estar sujeita a curvas agudas
Permitir uma folga suficiente para as áreas operacionais dos componentes da máquina, tais como:
• Eixos propulsores, juntas universais e engates (i.e. engate de 3-pontos)
• Polias, engrenagens, rodas dentadas
• Desvio e folgas de correias e correntes
• Áreas de ajuste de suportes ajustáveis
• Mudanças de posição nos sistemas de direção e suspensão
• Articulações móveis, cilindros, juntas de articulação, fixações
• Componentes de penetração de solo
Para as seções da mangueira que se movem durante a operação da máquina:
• Deixe um comprimento suficiente para permitir um movimento livre sem interferência para evitar, arrasto,
aperto, captura ou atrito (especialmente na articulação e pontos de pivô).
• Prender firmemente as mangueiras para forçar que o movimento controlado ocorra na seção da mangueira
desejada
• Evitar torção ou flexão das mangueiras em distâncias curtas
Proteger as mangueiras contra:
• Objetos estranhos, tais como rochas que podem cair ou serem jogados pela unidade
• Acúmulo de sujeira, barro, neve, gelo e submersão em água e óleo
• Galhos de árvores, arbustos e detritos
• Dano onde o pessoal de serviço ou os operadores podem pisar ou usar como barra de apoio
• Dano ao passar por estruturas metálicas
• Lavagem por alta pressão
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IMPORTANTE: Evite vaporizar diretamente os componentes elétricos e as conexões com água de alta pressão. Spray de
água de alta pressão pode penetrar pelos vedadores e fazer com que os componentes elétricos se corroem
ou se danificarem. Ao realizar manutenção:

• Inspecione todos os componentes elétricos e as conexões quanto a danos ou corrosão. Repare ou
substitua o componente, as conexões ou o cabo se necessário.

• Certifique-se de que as conexões estejam limpas, secas e não danificadas. Repare ou substitua
o componente, as conexões ou o cabo se necessário.

• Se necessário limpe os componentes ou as conexões, utilizando água com pressão baixa, ar
comprimido ou um produto de limpeza aerossol para componentes elétricos.

• Remova qualquer água visível na superfície de componentes, conexões ou vedadores, utilizando
ar comprimido ou um produto de limpeza aerossol para componentes elétricos. Deixe os
componentes secar antes de reconectar os cabos.
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O Módulo de Controle de Taxa de Raven (RCM) é um sistema de controle de aplicativos de vários produtos
construído em uma plataforma ISOBUS. O Módulo de Controle de Taxa de Raven é projetado para fornecer ao
operador da máquina a capacidade de monitorar e controlar simultaneamente cinco aplicações de produtos,
como líquido, granular, NH3 e injeção direta via Terminal Universal ISOBUS (UT) e controle de tarefas para
documentação aplicada, prescrição taxa e controle de seção.
Este documento destina-se a fornecer informações a respeito dos aspectos a seguir do Módulo de Controle
de Taxa de Raven:
• Configuração inicial e navegação
• Calibragem
• Operação do Sistema do Módulo de Controle de Taxa Raven
• Alarmes do Módulo de Controle de Taxa da Raven
• Atualizando Componentes do Módulo de Controle de Taxa Raven
OBSERVAÇÃO: Antes de usar os recursos de controle do Módulo de Controle de Taxa de Raven com qualquer
visor UT, a unidade de controle eletrônico do Módulo de Controle de Taxa de Raven (ECU) deve
ser calibrada para o sistema de controle. Consulte Chapter 3, ISOBUS System Calibration, para
obter ajuda sobre como concluir o assistente de calibragem inicial.
Este manual presume que o hardware de controle necessário já esteja instalado no equipamento
suportado e esteja conectado corretamente. Entre em contato com um revendedor Raven local
para obter informações adicionais sobre as configurações do equipamento com suporte.

RECURSOS DO MÓDULO DE CONTROLE DE TAXA RAVEN™
INJEÇÃO DIRETA
O Raven Sidekick™ Pro ICD proporciona uma ótima experiência ao usuário, permitindo o controle da injeção
direta através da interface do Módulo de Controle de Taxa Raven. Usando um módulo de injeção separado ou um
tanque, o sistema elimina a mistura de produtos químicos no tanque, reduz o desperdício de produtos e simplifica
o cuidado e a manutenção do equipamento. Conecte até quatro sistemas de injeção ao Viper 4 e ao ISOBUS para
controlar o sistema inteiro através das telas de interface de usuário do Módulo de Controle de Taxa Raven no
terminal virtual. Compre um sistema de injeção de alto fluxo para controlar uma ampla faixa de vazões químicas
de 5 a 200 oz/min. Compre um sistema de injeção de fluxo baixo para fornecer vazões químicas de 1 a 40 oz/min.
Consulte o Manual do Sidekick™ ICD para obter informações adicionais sobre sistemas de injeção de fluxo alto e
baixo.
Entre em contato com um revendedor local da Raven para obter detalhes adicionais sobre injeção direta usando o
Sidekick Pro™ com o Controle de Taxa da Raven.
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TIPOS DE MÁQUINA
O Módulo de Controle de Taxa Raven pode ser usado com:
TABELA 1. Lista de Máquinas RCM
Tipo de Máquina

Modo de Aplicação

Tipo de Aplicação

Líquido
Granular Largura Total
Carrinho de Ar
Genérico

Granular RPM Compensada
Granular RPM Mantida
Granular Correia Bi-partida

Líquido
Granular

Válvula de Controle Granular Dupla
Granular Medidor por Seção
Disseminador AutoImpulsionado
Disseminador de Arrasto
Traseiro

Granular Largura Total
Granular RPM Compensada
Granular RPM Mantida
Granular Correia Bi-partida

Fertilizante Granular
Semente Granular

Válvula de Controle Granular Dupla

Pulverizados de AutoPropulsão

Líquido

Pulverizador de Arrasto
Traseiro

Líquido em Camadas (Externo)

Líquido em Camadas (Direto)

Líquido

Fluxo Constante do Líquido
Líquido
Líquido em Camadas (Direto)

Ferramenta de Fertilizante
Líquido

Líquido em Camadas (Externo)
Fluxo Constante do Líquido

Líquido

Transportadora de Lama Líquida
Chorume Líquido
Ferramenta NH3

NH3

NH3

NH3 HP+
Controle de Seção da Plantadeira

Planter

Controle de Taxa de Sementes (c/
Embreagens)

NA

Veja Controle de Taxa (sem
Embreagens)
Balança

NA

NA

CUIDADO E USO
Siga sempre os procedimentos de manutenção recomendados pelo fabricante do equipamento para
armazenagem do mesmo. Os procedimentos de manutenção a seguir são recomendados geralmente para
armazenar o equipamento com o Módulo de Controle de Taxa Raven:
1. Esvazie o produto do tanque de abastecimento de produtos químico e limpe o sistema de aplicação com água.
2. Remova os resíduos químicos endurecidos ou acumulados lavando o sistema com:
a. querosene ou óleo combustível, se o último produto aplicado for à base de petróleo.
b. sabão e água se o último produto aplicado foi à base de água.
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3. Escorve a tubulação do sistema com uma mistura automotiva anti-congelante e 50% de água para evitar o
congelamento dos componentes. O congelamento poderá resultar em danos ao sistema e demais
componentes da tubulação no sistema.
OBSERVAÇÃO: Consulte Appendix D, Maintenance Schedule and Replacement Parts, para obter assistência
adicional com a manutenção do Módulo de Controle de Taxa Raven.

DESBLOQUEIOS DE RECURSOS
Cada RCM vem com diferentes níveis de desbloqueios. Para adquirir desbloqueios adicionais, navegue até
portal.ravenprecision.com e compre os desbloqueios desejados. A tabela abaixo lista os níveis de desbloqueio:
TABELA 2. Desbloqueios de RCM
Nível
0

ECU P/N

Funcionalidades

063-0173-940

• Monitoramento do produto do acionamento no solo/sem válvula
de controle/sem interface do controlador de tarefa (controle de
seção, conforme documentação aplicada)
• Escala genérica de canal único/sem controle de aplicativos
• Controle de produto único com corte de seção
• NH3(HP+) Líquido/Granular

1

063-0173-941

• Controle de válvula dupla (sem suporte para várias seções de
controle de taxa)
• Controle giratório/ventilador (dois canais)
• Nenhum suporte de escala (produto ou finalidade geral) com
produtos habilitados.
• Controle de Múltiplos Sidekick ICD suportado
• Suporte de controlador de tarefa para transmissão de
transmissão no solo (controle de seção, documentação aplicada)
• Controle de seção de plantadeira - até 16 seções / embreagens
• Escala genérica de quatro canais / sem controle de aplicativos
•
•
•
•
•

Controle de aplicativos de vários produtos (até cinco produtos)
Suporte de escala em conjunto com o controle de aplicativos
Lança em camadas (dois níveis)
Várias seções de controle de taxa (com ou sem recurso VRA)
Controle de seção de plantadeira - até 32 seções / embreagens

2

063-0173-756

3 pilha
de crescimento
em camadas

077-0180-202

• Ativar para três pilhas ou camadas (A, B e C ou uma combinação
delas).

3 Monitoramento
de Bloqueio
de Pilha

077-0180-201

• Ative a interface com um sistema de monitoramento de bloqueio
de terceiros para fornecer reconhecimento de seção do RCM.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Este produto contém a placa BLE121LR-A-M256K código de homologação Anatel 01238-16-03402.
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ATUALIZAÇÕES
As atualizações dos manuais da Raven bem como as atualizações dos consoles da Raven e controladores
de produtos estão disponíveis no site web Applied Technology Division:
https://portal.ravenprecision.com
A Ferramenta de Serviço Raven e um laptop são necessários para realizar atualizações de software do Módulo
de Controle de Taxa Raven. Consulte o manual de operação da Ferramenta de Serviço Raven para obter
assistência adicional sobre a atualização do Módulo de Controle de Taxa Raven.
Registre-se nos alertas via email para receber as notificações quando atualizações para os seus produtos Raven
estiverem disponível no web site da Raven.
Na Raven Industries, nós nos empenhamos a tornar sua experiência com os nossos produtos o
mais gratificante possível. Uma maneira de melhorar essa experiência é nos fornecer seus
comentários sobre o presente manual.
Seus comentários irão nos ajudar a determinar o futuro da documentação dos nossos produtos e
o serviço geral que fornecemos. Agradecemos pela oportunidade de poder nos ver como os
nossos clientes nos vêem e estamos ansiosos por obter ideias de como conseguimos ajudar e
como podemos melhorar.
Para poder servir melhor, por favor nos envie um email com as informações a seguir para :
techwriting@ravenind.com
-Manual de Operação do Módulo de Controle de Taxa da Raven
-P/N 016-0171-637PT Rev. E
-Quaisquer comentários ou retorno (inclua ou números de capítulo ou página se aplicável).
-Diga nos desde quando vocês estão utilizando este ou outros produtos da Raven.
Não iremos compartilhar seu email ou qualquer informação fornecida com qualquer outra
pessoa. Sua opinião é valiosa e extremamente importante para nos.
Obrigado por seu tempo.
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CAPÍTULO

CAPÍTULO 3

3

TIPOS DE MÁQUINA
Esta seção se aplica ao ar carrinhos utilizando a seguinte configuração:
TABELA 1. Lista de Máquinas RCM
Tipo de Máquina

Modo de Aplicação

Tipo de Aplicação

• Líquido
• Granular Largura Total
• Carrinho de Ar
• Genérico

• Granular RPM Compensada
• Granular RPM Mantida
• Granular Correia Bi-partida

• Líquido
• Granular

• Válvula de Controle Granular
Dupla
• Granular Medidor por Seção
A configuração do carrinho a ar no RCM também pode suportar as seguintes aplicações legadas:
TABELA 2. Modos Granulares Legados
Modo de Aplicação
Granular Legado
Gran 1

Gran 2

Gran 3

P/N 016-0171-637PT Rev. E

Novo Modo
de Aplicação

Detalhes do Modo

Seleção Granular
de Largura Total

Aplicação seca ou de semente usando uma seção de
corte único. A taxa de aplicação é digitada e
documentada como Libras/Acre (Quilogramas/Hectare)

RPM de Controle
da Seção Granular
Mantido

Modo de Aplicação - Granular RPM Multi-seção Mantida
Aplicação seca ou sementes utilizando várias seções de
fechamento. RPM do medidor/transportador é
controlada/compensada com base na velocidade da
máquina. RPM do Medidor/transportador não é
compensado para mudanças na largura ativa quando as
seções ligam e desligam. Medidor/transportador será
interrompido quando todas as seções estiverem
desligadas. A taxa de aplicação é digitada e documentada
como Libras/Acre (Quilogramas/Hectare)

Tanque Dividido
Granular/Codificador
Duplo

Aplicação a seco ou de semente usando um válvula de um
RPM de medidor /transportador dividido de controle que
está disponível para cada seção. RPM do Medidor/
Transportador não é compensado para mudanças na largura
ativa quando as seções à esquerda ou à direita ligam e
desligam. Medidor/transportador será interrompido quando
ambas as seções estiverem desligadas.
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Modo de Aplicação
Granular Legado

Gran 4

Gran 5

Nenhuma

Nenhuma

Novo Modo
de Aplicação

Detalhes do Modo

RPM de Controle
da Seção Granular
Mantido

Modo de Aplicação - Granular RPM Multi-seção Mantida
Aplicação seca ou sementes utilizando várias seções de
fechamento. RPM do medidor/transportador é
controlada/compensada com base na velocidade da
máquina. RPM do Medidor/transportador não é
compensado para mudanças na largura ativa quando as
seções ligam e desligam. Medidor/transportador será
interrompido quando todas as seções estiverem
desligadas. A taxa de aplicação é digitada e documentada
como Libras/Acre (Quilogramas/Hectare)

RPM de Controle
da Seção Granular
Compensado

Aplicação seca ou de semente usando seções de corte
múltiplo. RPM do medidor/transportador é controlada/
compensada com base na velocidade da máquina e
largura ativa conforme as seções são ligadas e desligadas.
A taxa de aplicação é digitada e documentada como
Libras/Acre (Quilogramas/Hectare)

Válvula de Controle
Dupla

Válvula de controle duplo seco ou de semente usando
duas válvulas de controle PWM controlam
independentemente uma seção do medidor/
transportador de esquerda e direita. Retorno do
codificador da RPM do medidor ou do transportador está
disponível para cada seção. ROM do medidor/
transportador é independentemente controlada/
compensada com base na velocidade da máquina. Seções
são desligadas fechando a válvula de controle PWM.

Granular Medidor
por Seção

Aplicação seca ou de semente usando válvulas de controle
PWM controlam independentemente uma seção do
medidor/transportador. Até 16 seções de controle
individuais podem ser configuradas. Retorno do
codificador da RPM do medidor ou do transportador está
disponível para cada seção. RPM do medidor/
transportador é independentemente controlada/
compensada com base na velocidade da máquina. Seções
são desligadas fechando a válvula de controle PWM.

CONFIGURAÇÃO DO CARRINHO A AR
Esta configuração é uma configuração de carrinho a ar de amostra. Cada configuração irá variar então alguns dos
passos abaixo podem não se aplicar à sua configuração ou algumas etapas talvez precisem ser repetidas várias
vezes.
1. Digite um Nome de Perfil.
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OPERAÇÃO DO CARRINHO A AR
FIGURA 1. Nome de Perfil

2. Selecione o Carrinho a Ar como o Tipo de Máquina.
3. Digite a largura de aplicação e selecione a unidade desejada de medida. A largura de aplicação é tipicamente
a largura da lança.
4. Pressione Avançar.
5. Selecione o nº de ECU adequado. Este é o número de ECUs no sistema.
FIGURA 2. Defina o Sistema

6. Digite o Número de Produtos totais desejados.
7. Pressione Avançar.
8. Selecione a quantidade de girador ou ventiladores na lista suspensa.
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CAPÍTULO 3
FIGURA 3. Defina a RPM do Ventilador/Rotor

9. Se desejar, marque a caixa de seleção Ativar Controle de RPM do Ventilador/Girador. Isso permitirá que
o controle giratório/ventilador seja controlado a partir da tela principal de execução do RCM.
10. Pressione Avançar.
11. Selecione o tipo de aplicação desejada para cada produto.
FIGURA 4. Definir Tipo de Aplicação

12. Pressione Avançar.
13. Verifique se o modo de aplicação correta está selecionado para o produto. Se não estiver correto, selecione
o tipo de aplicação desejado no menu suspenso Modo de aplicação.
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OPERAÇÃO DO CARRINHO A AR
FIGURA 5. Definir Tipo de aplicação

14. Pressione Avançar.
15. Selecione Sim ou Não na tela Grupos de seções de configuração. A configuração de grupos de seções
compartilha os acionadores do produto no chicote entre todos os produtos.
FIGURA 6. Defina Grupos de Seção

16. Pressione Avançar.
17. Insira o Número de Seções. Este é o número de seções conforme definido pela configuração do chicote.
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FIGURA 7. Defina as Seções

18. Se desejar, selecione Seções de largura igual. Isso dividirá uniformemente a largura da máquina em seções
iguais.
19. Se desejar, selecione Embreagem Principal. Isso se aplica se houver uma embreagem principal no carrinho
pneumático que controlará uma embreagem magnética para acoplar ou desacoplar o inversor.
20. Se aplicável, marque a caixa de seleção Potência das Seções do Produto Granular para Aplicar. Selecione isto se
o controlador fornecer energia ao fio de sinal da seção quando a seção estiver ligada. Deixe desmarcado se o
controlador fornecer energia ao fio de sinal da seção quando a seção estiver desligada.
21. Pressione Avançar.
22. Selecione o número da seção inicial para o grupo de seções 1. Um grupo de seção é um conjunto de seções
que aplicará o mesmo produto na mesma taxa.
FIGURA 8. Defina o Chicote das Seções

23. Digite o Número de Seções para cada o primeiro grupo de seção.
24.Se desejado, selecione Larguras de Seção Iguais.
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25.Se aplicável, insira o número da seção inicial do grupo de seções 2. Nesse caso, é cinco porque deve ser
a primeira seção que não está sendo usada pelo grupo de seções anterior.
26.Pressione Avançar.
27. Selecione os grupos de seções para cada produto.
FIGURA 9. Defina Atribuição do Grupo de Seção

28. Selecione Avançar
29.Revise as larguras de cada seção. Se necessário, selecione a caixa de medição ao lado da seção e insira uma
largura diferente.
FIGURA 10. Defina Largura das Seções

30.Pressione Avançar.
31. Se desejar, selecione uma função para os Acionadores Auxiliares. Acionadores auxiliares são chaves adicionais
que fornecem um sinal de 12V para um dispositivo.
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FIGURA 11. Configurar Acionadores Auxiliares

32. Pressione Avançar.
33. Se desejado, selecione travado para a saída auxiliar. Amarrado significa que, uma vez selecionado, o sinal
permanece constante até que o botão seja pressionado novamente. Deixar a caixa de seleção desmarcada
significa que o sinal estará ativo somente quando o botão estiver sendo pressionado.
FIGURA 12. Atribuições de Acionadores Auxiliares

34.Pressione Avançar.
35. Revise o Resumo da Seção.
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FIGURA 13. Resumo de Seção

36. Pressione Avançar.
37. Digite as informações do sensor de bloqueio para cada seção. O número do sensor inicial deve ser o próximo
número após a seção anterior. No caso abaixo, uma vez que a seção cinco possui doze sensores, o número do
Sensor Inicial para a Seção 6 seria 13.
FIGURA 14. Defina Sensor de Bloqueio

38.Pressione Avançar.
39.Selecione a balança desejada no menu suspenso Balança do Produto.
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FIGURA 15. Configuração da Balança

40.Se desejar, selecione a caixa de seleção Balança do Produto. Isso atribui a escala a um produto.
41. Pressione Avançar.
42.Selecione o(s) produto(s) desejado(s) que terão um sensor de pressão.
FIGURA 16. Defina Atribuição da Pressão

43.Pressione Avançar.
44.Insira as pressões mínima e máxima para cada configuração de pressão.
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OPERAÇÃO DO CARRINHO A AR
FIGURA 17. Defina os Alarmes de Pressão

45.Se desejado, selecione a caixa de seleção Alarme? para ativar os alarmes.
46.Pressione Avançar.
47. Atribua o Sensor de RPM para cada um dos produtos.
FIGURA 18. Defina Atribuição do Sensor de RPM

48.Pressione Avançar.
49.Selecione o Tipo de Válvula de Controle para o primeiro produto.
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FIGURA 19. Defina Válvula de Controle

50. Digite a Taxa de Resposta da Válvula.
51. Digite a porcentagem de Banda Morta de Controle.
52. Digite o valor de Retardo de Válvula.
53. Digite o tempo de Avanço da Válvula.
54.Digite a porcentagem do Esforço de Controle.
55. Pressione Avançar.
56. Digite o número de Calibragem do Fluxômetro.
FIGURA 20. Defina Sensor da Taxa

57. Selecione o pulso/unidades do Fluxômetro.
58. Pressione Avançar.
59. Insira os valores da taxa predefinida para cada taxa.
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OPERAÇÃO DO CARRINHO A AR
FIGURA 21. Defina Taxas

60. Digite o incremento desejado na Taxa de Impacto.
61. Selecione a Seleção de Taxa.
62.Ative Exibir Suavização, se desejado.
63.Selecione a quantidade de Mudança Decimal.
64.Pressione Avançar.
65.Digite a porcentagem desejada do Alarme de Taxa Desligada.
FIGURA 22. Defina Alarmes

66. Digite a Taxa de Fluxo Mínimo.
67. Pressione Avançar.
68.Revise o Resumo da Configuração. Se necessário, pressione Voltar para ajustar as configurações.
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FIGURA 23. Defina Resumo

69. Pressione Avançar.

VISÃO GERAL DA PÁGINA DE EXECUÇÃO DO CARRINHO DA AR
A imagem abaixo é um exemplo de uma tela de execução típica.
FIGURA 24. Tela Principal de RCM
Entrada
Guias de Produto

Instalação
Totais
Diagnósticos

Tela de execução
do produto atual

Acionamentos
Auxiliares

GUIAS DE PRODUTO
Pressione na guia do produto para selecionar o produto desejado. Isso abrirá a tela de execução do produto para
esse produto.
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TELA DE EXECUÇÃO DO PRODUTO ATUAL
A tela atual de execução do produto exibe informações para o produto selecionado. Cada tela de execução
do produto irá variar de acordo com a configuração do produto.
Os campos de dados exibem configurações selecionadas e podem ser alteradas para as preferências do operador.
FIGURA 25. Tela de Execução do Carrinho a Ar
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16
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TABELA 3. Informações da Tela de Execução do Carrinho a Ar
Botão

Descrição

Função/Operação

1

Volume Por Minuto

Indica a taxa de aplicação por minuto.

2

Área por Hora

Indica quantos acres por hora estão sendo
aplicados.

3

Leitura PWM

Mostra a porcentagem de operação
da válvula PWM.

4

Velocidade de Percurso

Mostra a velocidade do implemento/
máquina.

5

Botão da caixa de comutação
de seção

Indica se a caixa de disjuntores está ativada
ou desativada:
• Verde - Ligado
• Vermelho - Desligado

6
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Taxa real

Exibe a taxa de aplicação real.

25

CAPÍTULO 3
Botão

Descrição

Função/Operação

7

Taxa Alvo

Exibe a taxa atual desejada. A taxa alvo
pode ser ajustada pressionando a célula
numérica e inserindo um novo número.

8

Alternar Manual/Automático

Pressione este botão para alternar entre
a operação manual e automática.

9

Liga/Desliga Produto

Pressione para ligar ou desligar
manualmente um produto.

Botão de Taxa 1 Predefinida

Selecione este botão para começar a
aplicar na taxa listada no botão. Consulte
“Definição de taxas” na página 28 para
mais informações sobre as taxas de ajuste.

Botão de Taxa 2 Predefinida

Selecione este botão para começar a
aplicar na taxa listada no botão. Consulte
“Definição de taxas” na página 28 para
mais informações sobre as taxas de ajuste.

12

Botão de Taxa 3 Predefinida

Selecione este botão para começar a
aplicar na taxa listada no botão. Consulte
“Definição de taxas” na página 28 para
mais informações sobre as taxas de ajuste.

13

Guia de Produto

Selecione uma guia para visualizar
informações sobre esse produto.

14

Botão de Início Rápido

Pressione o botão de início rápido para
configurar rapidamente um produto.

10

11

O indicador da chave mestre mostra
o status da chave mestre.
15

Indicador da Chave Mestre

• Verde - Ligado
• Vermelho - Desligado
• Laranja - Troque a chave mestre

16

Indicador de nível do tanque e
botão de preenchimento

Indicado o nível de enchimento do tanque.
Exibe o número da seção. O status da seção
será exibido abaixo da seção do implemento.

17

Seções de Implemento

• Vermelho - Desligado
• Verde - Ligado
• Azul - Líquido

26

18

Velocidade do Medidor

Exibe a velocidade atual do medidor
de vazão.

19

Velocidade do Ventilador

Indica a velocidade do ventilador em RPM.
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PRINCIPAL
Pressione principal a qualquer momento para retornar à tela de Operação do Produto Atual.

CONFIGURAÇÃO
Pressionar configuração abre uma tela com muitas guias.
FIGURA 26. Guias de Configuração
Instalação Configuração Alarmes
Desbloqueios
do aplicador do Sistema
Taxas de Recursos

GUIA DE CONFIGURAÇÃO DO APLICADOR
A guia Configuração do Aplicador fornece opções para criar novo, editar ou remover um aplicador. Essa guia
também fornece um resumo para a configuração da seção. Para mais informações sobre o botão de Configuração
de Agricultura de Precisão, consulte Capítulo 9, Agricultura de precisão.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
As configurações do sistema fornecem muitos botões que permitem ao usuário modificar a configuração atual.
A tabela abaixo descreve cada botão detalhadamente.
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TABELA 4. Configurações do Sistema
Botão

Descrição
O botão da Válvula de Controle permite que o usuário ajuste as seguintes
configurações para cada produto:

Instalação da Válvula
de Controle

• Taxa de Resposta da Válvula
• Banda Morta do Controle
• Atraso da Válvula
• Avanço da Válvula
• Esforço de Controle
O botão Configuração do Sensor de Taxa fornece as opções para ajustar as
seguintes configurações:
• Calibragem do Fluxômetro

Instalação do Sensor
de Taxa

• Pulsos/Unidades do Fluxômetro
• Limite Baixo do Fluxômetro
• Calibragem do Fluxômetro de Abastecimento do Tanque
• Pulsos/Unidades do Fluxômetro de Abastecimento do Tanque
Há também a opção de realizar um teste de captura e aplicar a calibração do
produto.

Configuração para
abastecimento do
tanque

Este botão permite que o usuário insira a capacidade do tanque, o nível do
tanque atual e o nível baixo do tanque.

Menu de Configuração
do Visor

O menu de configuração de exibição permite que o usuário personalize o pool
de objetos da tela de execução principal.

Configuração do
Sensor de Pressão

Este botão permite ao usuário modificar o alarme Min e Max para quaisquer
produtos que tenham alarmes de pressão selecionados.

Funções Auxiliares

O botão Funções Auxiliares permite ao usuário criar novas funções modificadas
ou modificar as existentes.

Configuração da
Balança

Configuração de balança permite ao usuário configurar opções de balança.

CONFIGURAÇÕES DE ALARMES
Pressione a guia Configurações de Alarme para modificar ou atualizar as configurações de alarme, como o Desvio
de Taxa Desligada e a Taxa Mínima de Fluxo. Há também uma opção para atualizar o Alarme de Pressão.

DEFINIÇÃO DE TAXAS
A guia Configuração de Taxas permite que o usuário ajuste os Valores da Taxa Predefinida, a Taxa de Impacto, a
Seleção de Taxa e outros valores inseridos durante a configuração original.

DESBLOQUEIOS DE RECURSOS
Se houver recursos adicionais disponíveis para o RCM, insira a Chave de Ativação fornecida para acessar esses
recursos.

TOTAIS
O botão de totais fornece opções para acessar as guias Totais atuais, Totais de dispositivos e Totais de distância.
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DIAGNÓSTICOS
Ao selecionar o botão Diagnóstico, abra uma janela com guias para os itens listados abaixo.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA
Exibe informações sobre o RCM, incluindo o número de série do hardware, a revisão do hardware e o número
da versão do software.

TESTES
A guia Testes permite que o usuário selecione vários testes em uma lista suspensa. Essa lista de testes irá variar
de acordo com a configuração do produto.

CÓDIGOS DO DIAGNÓSTICO DE FALHAS
Essa guia lista os códigos de problemas de diagnóstico ativo e inativo, bem como a capacidade de limpar os
códigos ativos.

RESUMO DO SISTEMA
Exibe informações configuradas durante o processo de configuração, mas não fornece a opção de modificar
a configuração.

RESUMO DO PRODUTO
O Resumo do produto fornece um breve resumo de todos os produtos, como Tipo de aplicativo, Tipo de válvula
de controle, Taxa de destino e outras configurações. Essa guia não permite que o usuário modifique as
configurações.

ACIONAMENTOS AUXILIARES
Os acionadores auxiliares criados durante a configuração estão listados em Acionadores Auxiliares.
FIGURA 27. Acionamentos Auxiliares

Campo do Nome
do Acionador
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Botão do número
do motorista
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CAPÍTULO 3
Para atribuir um nome personalizado ao acionador, pressione no campo Nome do Acionador e, usando o teclado,
digite o nome desejado.
Para ativar o acionador auxiliar, selecione o botão do número do acionador ao lado do acionador desejado.
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OPERAÇÃO DO PROPAGADOR

CAPÍTULO 4

4

LISTA DE MÁQUINAS PROPAGADORAS
TABELA 1. Lista de máquinas Propagadoras RCM
Tipo de Máquina

Modo de Aplicação

Tipo de Aplicação

• Granular Largura Total
• Disseminador AutoImpulsionado

• Granular RPM Compensada

• Disseminador de Arrasto
Traseiro

• Granular Correia Bi-partida

• Granular RPM Mantida

• Fertilizante Granular
• Semente Granular

• Válvula de Controle Granular
Dupla

CONFIGURAÇÃO DO PROPAGADOR
1. Selecione o tipo de máquina desejado no menu suspenso.
FIGURA 1. Nome de Perfil

2. Insira o nome do Perfil desejado.
3. Insira a Largura de Aplicação.
4. Pressione Avançar.
P/N 016-0171-637PT Rev. E
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5. Selecione o número de ECUs.
FIGURA 2. Defina o Sistema

6. Digite o número desejado de produtos.
7. Pressione Avançar.
8. Selecione o número desejado de rotores/ventiladores.
FIGURA 3. Defina a RPM do Ventilador/Rotor

9. Se desejar, marque a caixa de seleção Ativar controle de rotação do ventilador/rotor.
10. Pressione Avançar.
11. Selecione o tipo de aplicativo para cada produto.
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FIGURA 4. Definir Tipo de Aplicação

12. Pressione Avançar.
13. Selecione o Modo de Aplicação para cada produto.
FIGURA 5. Tela de Tipo de Aplicação de Configuração Dois

14. Pressione Avançar.
15. Revise as informações na tela Grupos de seções de configuração.
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FIGURA 6. Defina Grupos de Seção

16. Pressione Avançar.
17. Insira o Número de Seções.
FIGURA 7. Seleções de Configuração

18. Se desejar, selecione as caixas de seleção Sequências de largura igual e/ou Seções de produto granular para
aplicar.
19. Pressione Avançar.
20. Verifique se as larguras da seção estão corretas.
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FIGURA 8. Defina Largura das Seções

21. Pressione Avançar.
22. Se desejar, selecione um acionador auxiliar. Acionadores auxiliares são chaves adicionais que fornecem um
sinal de 12V para um dispositivo.
FIGURA 9. Configurar Acionadores Auxiliares

23.Pressione Avançar.
24.Revise as informações na tela de Resumo de Seção.
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FIGURA 10. Resumo de Seção

25. Se a configuração estiver correta, pressione Avançar. Para fazer ajustes na configuração, pressione Voltar
e ajuste as configurações conforme necessário.
26. Selecione o tipo de escala do produto e a(s) balança(s) correspondente(s).
FIGURA 11. Configuração da Balança

27. Pressione Avançar.
28. Insira as informações de Calibração de RPM, Limite Inferior de RPM 1 e Limite Alto de RPM. Se desejar,
selecione a caixa(s) de seleção Alarme?
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FIGURA 12. Defina a Calibragem RPM do Ventilador/Rotor

29.Pressione Avançar.
30.Selecione a(s) caixa(s) de seleção para os produtos que serão atribuídos ao RPM Sensor 1.
FIGURA 13. Defina Atribuição do Sensor RPM

31. Selecione o Tipo de Válvula de Controle para o produto.
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FIGURA 14. Defina Válvula de Controle

32. Digite a Taxa de Resposta da Válvula.
33. Digite a Faixa Morta de Controle.
34.Se desejado, selecione Ativar Controle Inteligente PWM.
35. Pressione Avançar.
36. Insira a Freqüência da Bobina, o Limite Superior do PWM, o Limite Inferior do PWM e a Inicialização do PWM
para o produto.
FIGURA 15. Defina o PWM

37. Pressione Avançar.
38. Insira a Densidade do Produto, a Constante do Propagador, os Pulsos/Revolução e a Altura do Portal. A altura
do portal deve estar entre um e três polegadas.
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FIGURA 16. Defina Sensor da Taxa

39.Pressione Avançar.
40.Digite a capacidade do tanque e o nível baixo do tanque.
FIGURA 17. Defina Tanque/Recipiente

41. Se desejar, selecione o Alarme? e/ou caixa de seleção do Sensor(es) de Nível de Recipiente Baixo.
42.Selecione o tipo de sensor de nível intermediário.
OBSERVAÇÃO: Para testar o tipo de sensor, coloque um objeto na frente do sensor. Se a voltagem lê 12v, é um
sensor PNP. Se ele lê terra, é um sensor NPN.
43.Pressione Avançar.
44.Insira os valores da taxa predefinida e o valor da taxa de impacto.
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FIGURA 18. Defina Taxas

45.Selecione os valores Seleção de Taxa e Deslocamento Decimal.
46.Se desejar, selecione Exibir Suavização.
47. Pressione Avançar.
48.Se desejar, insira valores para o Alarme da taxa de desacionamento e o Alarme da Correia de divisão/
Codificador duplo e selecione a caixa de seleção Alarme?.
FIGURA 19. Defina Alarmes

49.Pressione Avançar.
50. Repetir os passos etapa 31 ao etapa 48 para todos os produtos.
51. Pressione Avançar.
52. Revise as informações na página Resumo de Configuração.
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FIGURA 20. Resumo de Configuração

53.Se desejar, pressione Voltar para ajustar as configurações. Se a configuração estiver correta, pressione Avançar.

VISÃO GERAL DA PÁGINA DE EXECUÇÃO DO PROPAGADOR
A imagem abaixo é um exemplo de uma tela de execução típica.
FIGURA 21. Tela de Execução do Resumo de Configuração
Guias de Produto

Principal
Configuração
Totais
Diagnósticos

Tela de execução
do produto atual

Acionamento
de auxiliares

GUIAS DE PRODUTO
Pressione na guia do produto para selecionar o produto desejado. Isso abrirá a tela de execução do produto para
esse produto.
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TELA DE EXECUÇÃO DO PRODUTO ATUAL
A tela atual de execução do produto exibe informações para o produto selecionado. Cada tela de execução
do produto irá variar de acordo com a configuração do produto.
Os campos de dados exibem configurações selecionadas e podem ser alteradas para as preferências do operador.

VISÃO GERAL DA PÁGINA DE EXECUÇÃO
Os campos de dados exibem configurações selecionadas e podem ser alteradas para as preferências do operador.
9
6 10
7

1
8

11

2

12

3

4
13

16
15
14
Botão

5

Descrição

Função/Operação

1

Guias de Produto

Selecione uma guia para visualizar
informações sobre esse produto.

2

Área Aplicada

Exibe o número de acres aplicado.

3

Volume restante

Exibe o volume de injeção restante.

4

Velocidade de Percurso

Exibe a velocidade atual de deslocamento
da máquina.

5

Botão da caixa de comutação
de seção

Indica se a caixa de disjuntores está ativada
ou desativada:
• Verde - Ligado
• Vermelho - Desligado

42

6

Taxa real

Exibe a taxa de aplicação real.

7

Taxa Alvo

Exibe a taxa de aplicação alvo.

8

Alternar Manual/Automático

Pressione este botão para alternar entre
a operação manual e automática.

9

Liga/Desliga Produto

Pressione para ligar ou desligar
manualmente um produto.
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Botão

Descrição

Função/Operação

11

Botão de Taxa Predefinida

Fornece ao usuário o aumento da taxa
pelas taxas predefinidas, definidas durante
a configuração.

12

Taxa de Aplicação

Exibe a taxa de aplicação atual em libras
por minuto.

13

Ciclo de Trabalho

Exibe o ciclo de trabalho atual.
O indicador da chave mestre mostra
o status da chave mestre.

14

Indicador da Chave Mestre

• Verde - Ligado
• Vermelho - Desligado
• Laranja - Troque a chave mestre

15

Seções de Implemento

Exibe se a seção de exibição está ativada
ou desativada.

16

Indicador de nível do tanque e
botão de preenchimento

Exibe o nível atual de preenchimento do
tanque.

PRINCIPAL
Pressione principal a qualquer momento para retornar à tela de Operação do Produto Atual.

CONFIGURAÇÃO
Pressionar configuração abre uma tela com muitas guias.
FIGURA 22. Guias de Configuração
Instalação Configuração Alarmes
Desbloqueios
Taxas de Recursos
do aplicador do Sistema
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GUIA DE CONFIGURAÇÃO DO APLICADOR
A guia Configuração do Aplicador fornece opções para criar novo, editar ou remover um aplicador. Essa guia
também fornece um resumo para a configuração da seção. Para mais informações sobre o botão
de Configuração de Agricultura de Precisão, consulte Capítulo 9, Agricultura de precisão.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
As configurações do sistema fornecem muitos botões que permitem ao usuário modificar a configuração atual.
A tabela abaixo descreve cada botão detalhadamente.
TABELA 2. Configurações do Sistema
Botão

Descrição
O botão da Válvula de Controle permite que o usuário ajuste as seguintes
configurações para cada produto:

Instalação da Válvula
de Controle

• Taxa de Resposta da Válvula
• Banda Morta do Controle
• Atraso da Válvula
• Avanço da Válvula
• Esforço de Controle
O botão Configuração do Sensor de Taxa fornece as opções para ajustar as
seguintes configurações:
• Calibragem do Fluxômetro

Instalação do Sensor
de Taxa

• Pulsos/Unidades do Fluxômetro
• Limite Baixo do Fluxômetro
• Calibragem do Fluxômetro de Abastecimento do Tanque
• Pulsos/Unidades do Fluxômetro de Abastecimento do Tanque
Há também a opção de realizar um teste de captura e aplicar a calibração
do produto.

Configuração para
abastecimento
do tanque

Este botão permite que o usuário insira a capacidade do tanque, o nível
do tanque atual e o nível baixo do tanque.

Menu
de Configuração
do Visor

O Menu de Configuração de Exibição permite ao usuário configurar a tela
de execução principal.

Configuração
do Sensor de Pressão

Este botão permite ao usuário modificar o alarme Min e Max para quaisquer
produtos que tenham alarmes de pressão selecionados.

Funções Auxiliares

O botão Funções Auxiliares permite ao usuário criar novas funções modificadas
ou modificar as existentes.

Configuração
da Balança

Configuração de balança permite ao usuário configurar opções de balança.

CONFIGURAÇÕES DE ALARMES
Pressione a guia Configurações de Alarme para modificar ou atualizar as configurações de alarme, como o Desvio
de Taxa Desligada e a Taxa Mínima de Fluxo. Há também uma opção para atualizar o Alarme de Pressão.

CONFIGURAÇÃO DE TAXAS
A guia Configuração de taxas permite que o usuário ajuste os valores de taxa predefinida, taxa de resposta,
seleção de taxa e outros valores que foram inseridos durante a configuração original.
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DESBLOQUEIOS DE RECURSOS
Se houver recursos adicionais disponíveis para o RCM, insira a Chave de Ativação fornecida para acessar esses
recursos.

TOTAIS
O botão de totais fornece opções para acessar as guias Totais atuais, Totais de dispositivos e Totais de distância.

DIAGNÓSTICOS
Ao selecionar o botão Diagnóstico, abra uma janela com guias para os itens listados abaixo.
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CAPÍTULO

CAPÍTULO 5

5

LISTA DE MÁQUINA NH3
TABELA 1. Lista de máquinas RCM NH3
Tipo de Máquina
• NH3

Modo de Aplicação
• NH3
• NH3+

Tipo de Aplicação
• NA

CONFIGURAÇÃO DA NH3
1. Selecione o tipo de máquina desejado no menu suspenso.
FIGURA 1. Nome de Perfil

2. Insira o nome do Perfil desejado.
3. Insira a Largura de Aplicação.
4. Pressione Avançar.
5. Selecione o número de ECUs.
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FIGURA 2. Defina o Sistema

6. Digite o número desejado de produtos.
7. Pressione Avançar.
8. Selecione o modo de aplicação desejado para cada produto.
FIGURA 3. Definir Tipo de Aplicação

9. Pressione Avançar.
10. Digite o Número de Seções e, se desejar, selecione a caixa de seleção Sequências de Largura Igual.
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FIGURA 4. Defina as Seções

11. Pressione Avançar.
12. Verifique se as larguras da seção estão corretas.
FIGURA 5. Defina Largura das Seções

13. Pressione Avançar.
14. Se desejar, selecione um acionador auxiliar. Acionadores auxiliares são chaves adicionais que fornecem um
sinal de 12V para um dispositivo.
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FIGURA 6. Configurar Acionadores Auxiliares

15. Pressione Avançar.
16. Revise as informações na tela de Resumo de Seção.
FIGURA 7. Resumo de Seção

17. Se a configuração estiver correta, pressione Avançar. Para fazer ajustes na configuração, pressione Voltar
e ajuste as configurações conforme necessário.
18. Selecione o tipo de escala do produto e a(s) balança(s) correspondente(s).
OBSERVAÇÃO: Com balanças, o volume de arremate não pode ser inserido.
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FIGURA 8. Configuração da Balança

19. Pressione Avançar.
20.Digite os valores mínimo e máximo para os alarmes de pressão.
FIGURA 9. Configurar Alarmes de Pressão

21. Selecione a balança desejada.
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FIGURA 10. Configuração da Balança

22. Pressione Avançar.
23. Digite o valor Mínimo e Máximo para os alarmes de pressão.
FIGURA 11. Defina os Alarmes de Pressão

24.Pressione Avançar.
25. Selecione o Tipo de Válvula de Controle.

52

Manual de Operação do Módulo de Controle de Taxa da Raven

OPERAÇÃO DE NH3
FIGURA 12. Defina Válvula de Controle

26.Insira a Taxa de Resposta da Válvula desejada, a Banda Morta de Controle e o Esforço de Controle.
27. Pressione Avançar.
28. Digite a Calibragem do Fluxômetro.
FIGURA 13. Defina Sensor da Taxa

29.Pressione Avançar.
30. Insira os valores de Capacidade do Tanque, Nível do Tanque Atual e Nível Baixo do Tanque.
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FIGURA 14. Defina Tanque/Recipiente

31. Se desejar, selecione a caixa de seleção Alarme? para o Nível Baixo do Tanque.
32. Pressione Avançar.
33. Insira os valores da taxa predefinida e o valor da taxa de impacto.
FIGURA 15. Defina Taxas

34.Selecione a Seleção de Taxa e, se desejado, selecione Exibir Suavização.
35. Digite uma Pressão em Espera. Esta é uma pressão que o controlador de taxa irá tentar manter quando todas
as seções estiverem desligadas.
36. Pressione Avançar.
37. Se desejar, insira valores para o alarme de taxa de desligamento e selecione a caixa de seleção Alarme? para
o Alarme de Taxa Desligada e o Alarme de Retorno do Estado da Válvula de Seção.
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FIGURA 16. Defina Alarmes

38.Pressione Avançar.
39.Revise as informações na página Resumo de Configuração.
FIGURA 17. Defina Resumo

40.Se desejar, pressione Voltar para ajustar as configurações. Se a configuração estiver correta, pressione Avançar.
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VISÃO GERAL DA PÁGINA DE EXECUÇÃO DA NH3
A imagem abaixo é um exemplo de uma tela de execução típica.
FIGURA 18. Tela de Execução da NH3
Principal

Guias de Produto

Configuração
Totais
Diagnósticos
Tela de execução
do produto atual

Acionamentos
Auxiliares

GUIAS DE PRODUTO
Pressione na guia do produto para selecionar o produto desejado. Isso abrirá a tela de execução do produto para
esse produto.

TELA DE EXECUÇÃO DO PRODUTO ATUAL
A tela atual de execução do produto exibe informações para o produto selecionado. Cada tela de execução
do produto irá variar de acordo com a configuração do produto.
Os campos de dados exibem configurações selecionadas e podem ser alteradas para as preferências do operador.
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VISÃO GERAL DA PÁGINA DE EXECUÇÃO
Os campos de dados exibem configurações selecionadas e podem ser alteradas para as preferências do operador.
9
6 10
7
1
8

11
12

2
3

4
13

16
15
14
Botão

5

Descrição

Função/Operação

1

Guias de Produto

Selecione uma guia para visualizar
informações sobre esse produto.

2

Área Aplicada

Exibe o número de acres aplicado.

3

Volume restante

Exibe o volume de injeção restante.

4

Velocidade de Percurso

Exibe a velocidade atual de deslocamento
da máquina.

5

Botão da caixa de comutação
de seção

Indica se a caixa de disjuntores está ativada
ou desativada:
• Verde - Ligado
• Vermelho - Desligado

6

Taxa real

Exibe a taxa de aplicação real.

7

Taxa Alvo

Exibe a taxa de aplicação alvo.

8

Alternar Manual/Automático

Pressione este botão para alternar entre
a operação manual e automática.

9

Liga/Desliga Produto

Pressione para ligar ou desligar
manualmente um produto.

11

Botão de Taxa Predefinida

Fornece ao usuário o aumento da taxa
pelas taxas predefinidas, definidas durante
a configuração.

12

Taxa de Aplicação

Exibe a taxa de aplicação atual em libras
por minuto.
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Botão
13

Descrição
Ciclo de Trabalho

Função/Operação
Exibe o ciclo de trabalho atual.
O indicador da chave mestre mostra
o status da chave mestre.

14

Indicador da Chave Mestre

• Verde - Ligado
• Vermelho - Desligado
• Laranja - Troque a chave mestre

15

Seções de Implemento

Exibe se a seção de exibição está ativada
ou desativada.

16

Indicador de nível do tanque
e botão de preenchimento

Exibe o nível atual de preenchimento
do tanque.

PRINCIPAL
Pressione principal a qualquer momento para retornar à tela de Operação do Produto Atual.

CONFIGURAÇÃO
Pressionar configuração abre uma tela com muitas guias.
FIGURA 19. Guias de Configuração
Instalação Configuração
Desbloqueios
do aplicador do Sistema Alarmes Taxas de Recursos

GUIA DE CONFIGURAÇÃO DO APLICADOR
A guia Configuração do Aplicador fornece opções para criar novo, editar ou remover um aplicador. Essa guia
também fornece um resumo para a configuração da seção. Para mais informações sobre o botão
de Configuração de Agricultura de Precisão, consulte Capítulo 9, Agricultura de precisão.
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CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
As configurações do sistema fornecem muitos botões que permitem ao usuário modificar a configuração atual.
A tabela abaixo descreve cada botão detalhadamente.
TABELA 2. Configurações do Sistema
Botão

Descrição
O botão da Válvula de Controle permite que o usuário ajuste as seguintes
configurações para cada produto:

Instalação da Válvula
de Controle

• Taxa de Resposta da Válvula
• Banda Morta do Controle
• Atraso da Válvula
• Avanço da Válvula
• Esforço de Controle
O botão Configuração do Sensor de Taxa fornece as opções para ajustar as
seguintes configurações:
• Calibragem do Fluxômetro

Instalação do Sensor
de Taxa

• Pulsos/Unidades do Fluxômetro
• Limite Baixo do Fluxômetro
• Calibragem do Fluxômetro de Abastecimento do Tanque
• Pulsos/Unidades do Fluxômetro de Abastecimento do Tanque
Há também a opção de realizar um teste de captura e aplicar a calibração
do produto.

Configuração para
abastecimento
do tanque

Este botão permite que o usuário insira a capacidade do tanque, o nível
do tanque atual e o nível baixo do tanque.

Menu de Configuração
do Visor

O Menu de Configuração do Visor permite que o operador configure a tela
de execução principal.

Configuração
do Sensor de Pressão

Este botão permite ao usuário modificar o alarme Min e Max para quaisquer
produtos que tenham alarmes de pressão selecionados.

Funções Auxiliares

O botão Funções Auxiliares permite ao usuário criar novas funções modificadas
ou modificar as existentes.

Configuração
da Balança

Configuração de balança permite ao usuário configurar opções de balança.

CONFIGURAÇÕES DE ALARMES
Pressione a guia Configurações de Alarme para modificar ou atualizar as configurações de alarme, como o Desvio
de Taxa Desligada e a Taxa Mínima de Fluxo. Há também uma opção para atualizar o Alarme de Pressão.

DEFINIÇÃO DE TAXAS
A guia Configuração de taxas permite que o usuário ajuste os valores de taxa predefinida, taxa de resposta,
seleção de taxa e outros valores que foram inseridos durante a configuração original.

DESBLOQUEIOS DE RECURSOS
Se houver recursos adicionais disponíveis para o RCM, insira a Chave de Ativação fornecida para acessar esses recursos.

TOTAIS
O botão de totais fornece opções para acessar as guias Totais atuais, Totais de dispositivos e Totais de distância.
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DIAGNÓSTICOS
Ao selecionar o botão Diagnóstico, abra uma janela com guias para os itens listados abaixo.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA
Exibe informações sobre o RCM, incluindo o número de série do hardware, a revisão do hardware e o número
da versão do software.

TESTES
A guia Testes permite que o usuário selecione vários testes em uma lista suspensa. Essa lista de testes irá variar
de acordo com a configuração do produto.

CÓDIGOS DO DIAGNÓSTICO DE FALHAS
Essa guia lista os códigos de problemas de diagnóstico ativo e inativo, bem como a capacidade de limpar os
códigos ativos.

RESUMO DO SISTEMA
Exibe informações configuradas durante o processo de configuração, mas não fornece a opção de modificar
a configuração.

RESUMO DO PRODUTO
O Resumo do produto fornece um breve resumo de todos os produtos, como Tipo de aplicativo, Tipo de válvula
de controle, Taxa de destino e outras configurações. Essa guia não permite que o usuário modifique as
configurações.

ACIONAMENTOS AUXILIARES
Os acionadores auxiliares criados durante a configuração estão listados em Acionadores Auxiliares.
FIGURA 20. Acionamentos Auxiliares

Campo do Nome
do Acionador
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Botão do número
do motorista
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OPERAÇÃO DE NH3
Para atribuir um nome personalizado ao acionador, pressione no campo Nome do Acionador e, usando o teclado,
digite o nome desejado.
Para ativar o acionador auxiliar, selecione o botão do número do acionador ao lado do acionador desejado.
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CAPÍTULO
6

OPERAÇÃO DE FERTILIZANTES
LÍQUIDOS

CAPÍTULO 6

LISTA DE MÁQUINAS DE FERTILIZANTES LÍQUIDOS
TABELA 1. Lista de Máquinas de Líquido RCM
Tipo de Máquina

Modo de Aplicação

Tipo de Aplicação

• Líquido
• Líquido em Camadas (Direto)
• Ferramenta de Fertilizante
Líquido

• Líquido em Camadas (Externo)
• Fluxo Constante do Líquido

• Líquido

• Transportadora de Lama Líquida
• Chorume Líquido

CONFIGURAÇÃO DE FERTILIZANTES LÍQUIDOS
Esta seção fornece um exemplo de configuração de fertilizante líquido. Dependendo da configuração
da máquina, as telas a seguir irão variar.
1. Selecione o tipo de pulverizador desejado na lista suspensa Tipo de Máquina.
FIGURA 1. Nome de Perfil
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2. Digite um nome para o perfil no campo Nome do Perfil.
3. Selecionar a largura de aplicação.
4. Pressione Avançar.
5. Selecione o número de ECUs no menu suspenso # ECU
FIGURA 2. Defina o Sistema

6. Pressione Avançar.
7. Selecione o Modo de Aplicação no menu suspenso.
FIGURA 3. Definir Tipo de Aplicação

8. Pressione Avançar.
9. Na tela Configurar Seções, insira o Número de seções e selecione o Tipo de Válvula de Seção.
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FIGURA 4. Defina as Seções

10. Se desejar, selecione as caixas de seleção Seções de Largura Igual e Habilitar Linhas de Cerca.
11. Pressione Avançar.
12. Selecione o ativador da linha da cerca para cada linha da cerca (se selecionado anteriormente).
FIGURA 5. Defina os Acionadores dos Bicos de Cerca

13. Pressione Avançar.
14. Revise as informações sobre a largura da seção na tela Configurar Largura da Seção.
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FIGURA 6. Configurar Largura das Seções

15. Se necessário, ajuste as larguras das seções.
16. Pressione Avançar.
17. Se desejar, configure os acionadores auxiliares na tela Configurar Acionadores Auxiliares. Acionadores
auxiliares são chaves adicionais que fornecem um sinal de 12V para um dispositivo.
FIGURA 7. Configurar Acionadores Auxiliares

18. Pressione Avançar.
19. Revise as informações na tela de Resumo de Seção.
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FIGURA 8. Resumo de Seção

20.Pressione Avançar.
21. Selecione a configuração de sensores de pressão apropriada para cada sensor de pressão.
FIGURA 9. Defina os Sensores de Pressão

22.Pressione Avançar.
23.Se desejar, defina as pressões mínima e máxima e selecione a caixa de seleção Alarme? para cada sensor
de pressão.
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FIGURA 10. Defina os Alarmes de Pressão

24.Pressione Avançar.
25. Se um agitador estiver instalado e for usado, marque a caixa de seleção Agitador instalado e configure o Ciclo
de trabalho do agitador. Marque também a caixa de seleção Retorno do Fluxo Instalado, se desejado.
FIGURA 11. Defina Funções Auxiliares

26. Pressione Avançar.
27. Na página Configurar Válvula de Controle, configure as informações para o produto. Isso inclui selecionar
o tipo de válvula de controle, a taxa de resposta da válvula e a faixa morta de controle.
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FIGURA 12. Defina Válvula de Controle

28.Pressione Avançar.
29.Configure o sensor de taxa para o produto inserindo a Calibração do Medidor de Fluxo e selecionando os
Pulsos/Unidades do Medidor de Fluxo.
FIGURA 13. Defina Sensor da Taxa

30.Pressione Avançar.
31. Selecione o Sensor de Enchimento/Nível do Tanque e insira a Capacidade do Tanque, Nível do Tanque Atual
e Nível do Tanque Baixo para o produto.
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FIGURA 14. Defina Tanque/Recipiente

32. Se desejar, selecione a caixa de seleção Alarme? para o nível baixo do tanque.
33. Pressione Avançar.
34.Insira os valores de taxa predefinida e taxa de resposta para o produto.
FIGURA 15. Defina Taxas

35. Selecione a Seleção de Taxa desejada a partir da lista suspensa.
36. Se desejar, selecione a caixa de seleção Exibir Suavização e selecione o número de mudança decimal.
37. Pressione Avançar.
38. Se desejar, insira uma porcentagem de alarme de taxa de desligamento e selecione a caixa de seleção Alarme?.
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FIGURA 16. Defina Alarmes

39.Revise as informações na página Resumo de Configuração. Se a configuração não estiver correta, pressione
novamente e faça os ajustes necessários. Se a configuração estiver correta, pressione Avançar.

VISÃO GERAL DA PÁGINA DE EXECUÇÃO DE LÍQUIDO
A imagem abaixo é um exemplo de uma tela de execução típica.
FIGURA 17. Tela de Execução de Líquido
Principal
Guias de Produto

Instalação
Totais
Diagnósticos

Tela de execução
do produto atual

Acionamentos
Auxiliares

GUIAS DE PRODUTO
Pressione na guia do produto para selecionar o produto desejado. Isso abrirá a tela de execução do produto para
esse produto.
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TELA DE EXECUÇÃO DO PRODUTO ATUAL
A tela atual de execução do produto exibe informações para o produto selecionado. Cada tela de execução
do produto irá variar de acordo com a configuração do produto.
Os campos de dados exibem configurações selecionadas e podem ser alteradas para as preferências do operador.
FIGURA 18. Tela de Execução do Carrinho a Ar
1

2

3

15
14
4
13

5

12

6

11
10
9
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TABELA 2. Informações da Tela de Execução do Carrinho a Ar
Botão
1

Descrição

Função/Operação

Taxa real

Exibe a taxa de aplicação real.

Taxa de Resposta Predefinida

Fornece ao usuário o aumento
da taxa pelas taxas
predefinidas, definidas
durante a configuração.

Taxa Alvo

Exibe a taxa atual desejada.
A taxa alvo pode ser ajustada
pressionando a célula
numérica e inserindo um novo
número.

4

Taxa de resposta/
Predefinições

Isso exibirá Taxa de resposta
ou Predefinições. Isso
aumenta a taxa pelo valor
de taxa de impacto definido
durante a configuração.

5

Velocidade do Girador

Exibe o gal/min passando pelo
girador.

6

Velocidade de Percurso

Mostra a velocidade
do implemento/máquina.

7

Nível do Tanque

Exibe o nível atual do tanque.

2

3

Indica se a caixa de disjuntores
está ativada ou desativada:
• Verde - Ligado
8

Botão da caixa de comutação
de seção

• Vermelho - Desligado
Pressione o botão da caixa
de chaves para navegar para
uma tela que permite ao
usuário desativar as caixas
de comutação para seções
individuais.
O indicador da chave mestre
mostra o status da chave
mestre.

9

Indicador da Chave Mestre

• Verde - Ligado
• Vermelho - Desligado
• Laranja - Troque a chave
mestre

10

Status de Seção

Exibe o status do pulverizador
de cada seção.
• Verde - Ligado
• Vermelho - Desligado
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Botão

Descrição

Função/Operação

11

Bicos de Cerca

Fornece ao usuário
a capacidade de ativar ou
desativar as linhas da cerca.

12

Taxa de Aplicação

Exibe a atual

13

Acres Aplicados

Exibe o número de acres
aplicado.

14

Alternar Manual/Automático

Pressione este botão para
alternar entre a operação
manual e automática.

15

Guia de Produto

Selecione uma guia para
visualizar informações sobre
esse produto.

PRINCIPAL
Pressione principal a qualquer momento para retornar à tela de Operação do Produto Atual.

CONFIGURAÇÃO
Pressionar configuração abre uma tela com muitas guias.
FIGURA 19. Guias de Configuração
Instalação Configuração
Desbloqueios
do aplicador do Sistema Alarmes Taxas de Recursos

GUIA DE CONFIGURAÇÃO DO APLICADOR
A guia Configuração do Aplicador fornece opções para criar novo, editar ou remover um aplicador. Essa guia
também fornece um resumo para a configuração da seção. Para mais informações sobre o botão
de Configuração de Agricultura de Precisão, consulte Capítulo 9, Agricultura de precisão.
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CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
As configurações do sistema fornecem muitos botões que permitem ao usuário modificar a configuração atual.
A tabela abaixo descreve cada botão detalhadamente.
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TABELA 3. Configurações do Sistema
Botão

Descrição
O botão da Válvula de Controle permite que o usuário ajuste as seguintes
configurações para cada produto:

Instalação da Válvula
de Controle

• Taxa de Resposta da Válvula
• Banda Morta do Controle
• Atraso da Válvula
• Avanço da Válvula
• Esforço de Controle
O botão Configuração do Sensor de Taxa fornece as opções para ajustar as
seguintes configurações:
• Calibragem do Fluxômetro

Instalação do Sensor
de Taxa

• Pulsos/Unidades do Fluxômetro
• Limite Baixo do Fluxômetro
• Calibragem do Fluxômetro de Abastecimento do Tanque
• Pulsos/Unidades do Fluxômetro de Abastecimento do Tanque
Há também a opção de realizar um teste de captura e aplicar a calibração do produto.

Configuração para
abastecimento
do tanque

Este botão permite que o usuário insira a capacidade do tanque, o nível do
tanque atual e o nível baixo do tanque.

Menu de Configuração
do Visor

O Menu de Configuração de Exibição permite ao usuário configurar a tela de
execução principal.

Configuração
do Sensor de Pressão

Este botão permite ao usuário modificar o alarme Min e Max para quaisquer
produtos que tenham alarmes de pressão selecionados.

Funções Auxiliares

O botão Funções Auxiliares permite ao usuário criar novas funções modificadas
ou modificar as existentes.

Configuração
da Balança

Configuração de balança permite ao usuário configurar opções de balança.

CONFIGURAÇÕES DE ALARMES
Pressione a guia Configurações de Alarme para modificar ou atualizar as configurações de alarme, como o Desvio
de Taxa Desligada e a Taxa Mínima de Fluxo. Há também uma opção para atualizar o Alarme de Pressão.

DEFINIÇÃO DE TAXAS
A guia Configuração de taxas permite que o usuário ajuste os valores de taxa predefinida, taxa de resposta,
seleção de taxa e outros valores que foram inseridos durante a configuração original.

DESBLOQUEIOS DE RECURSOS
Se houver recursos adicionais disponíveis para o RCM, insira a Chave de ativação fornecida para acessar esses
recursos.

TOTAIS
O botão de totais fornece opções para acessar as guias Totais atuais, Totais de dispositivos e Totais de distância.

DIAGNÓSTICOS
Ao selecionar o botão Diagnóstico, abra uma janela com guias para os itens listados abaixo.
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INFORMAÇÕES DO SISTEMA
Exibe informações sobre o RCM, incluindo o número de série do hardware, a revisão do hardware e o número
da versão do software.

TESTES
A guia Testes permite que o usuário selecione vários testes em uma lista suspensa. Essa lista de testes irá variar
de acordo com a configuração do produto.

CÓDIGOS DO DIAGNÓSTICO DE FALHAS
Essa guia lista os códigos de problemas de diagnóstico ativo e inativo, bem como a capacidade de limpar os
códigos ativos.

RESUMO DO SISTEMA
Exibe informações configuradas durante o processo de configuração, mas não fornece a opção de modificar
a configuração.

RESUMO DO PRODUTO
O Resumo do produto fornece um breve resumo de todos os produtos, como Tipo de aplicativo, Tipo de válvula
de controle, Taxa de destino e outras configurações. Essa guia não permite que o usuário modifique as
configurações.

ACIONAMENTOS AUXILIARES
Os acionadores auxiliares criados durante a configuração estão listados em Acionadores Auxiliares.
FIGURA 20. Acionamentos Auxiliares

Campo do Nome
do Acionador

Botão do número
do motorista

Para atribuir um nome personalizado ao acionador, pressione no campo Nome do Acionador e, usando o teclado,
digite o nome desejado.
Para ativar o acionador auxiliar, selecione o botão do número do acionador ao lado do acionador desejado.
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CAPÍTULO

CAPÍTULO 7

7

LISTA DE MÁQUINAS DE PLANTIO
TABELA 1. Lista de Máquinas RCM
Tipo de Máquina

Modo de Aplicação

Tipo de Aplicação
• Controle de Seção
da Plantadeira

• Plantadeira

• Semente Granular

• Controle de Taxa de Sementes
com Embreagens
• Controle de Taxa de Sementes
sem Embreagens

CONFIGURAÇÃO DA PLANTADEIRA
Existem três tipos possíveis em configurações de plantadeira. Há uma seção do assistente listada abaixo para cada
configuração possível.

CONFIGURAÇÃO DA PLANTADEIRA CONTROLADA POR SEÇÃO
1. Selecione Balança como o Tipo de Máquina.
FIGURA 1. Nome de Perfil

2. Insira a Largura de Aplicação.
3. Pressione Avançar.
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4. Digite o Número de Seções, o Espaçamento entre Linhas e o Número de Linhas. O número Número
de Linhas x Espaçamento entre Linhas deve ser igual à Largura do Aplicativo inserida em etapa 2.
FIGURA 2. Seleções de Configuração

OBSERVAÇÃO: O número total de seções depende do recurso do controlador de tarefas.
5. Se você não selecionou Dividir uniformemente, insira o número de linhas por seção. A tela de execução
da Plantadeira se abrirá.
FIGURA 3. Defina Largura das Seções
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CONTROLE DE TAXA DE SEMENTES COM CONFIGURAÇÃO DE PLANTADEIRA
DE EMBREAGENS
1. Selecione Plantadeira no menu suspenso da página Selecionar Perfil.
FIGURA 4. Selecionar Perfil

2. Pressione Avançar.
3. Selecione o número da ECU na lista suspensa.
FIGURA 5. Defina o Sistema

4. Digite o número desejado na célula Número ou Produtos.
5. Pressione Avançar.
6. Selecione o tipo de aplicação desejada para o produto.
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FIGURA 6. Definir Tipo de Aplicação

7. Pressione Avançar.
8. Selecione o Modo de Aplicação para o Produto 1.
FIGURA 7. Definir Tipo de Aplicação

9. Pressione Avançar.
10. Configure o número de seções, o espaçamento entre linhas, o número de unidades e o número de linhas. Se
desejar, marque a caixa de seleção Dividir uniformemente para dividir automaticamente as larguras das seções.
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FIGURA 8. Defina as Seções

11. Pressione Avançar.
12. Repetir Figura 6 na página 81 para Figura 10 na página 82 todos os produtos.
OBSERVAÇÃO: Na tela Preparação das Seções de Configuração para produtos adicionais, insira o próximo
número mais baixo que não está sendo usado pelo grupo de seções anterior. Por exemplo, se
o primeiro produto estiver usando as oito primeiras seções, inicie o segundo produto na seção 9.
13. Depois de concluir as configurações do produto, insira as informações nas telas Configuração Largura das Seções.
FIGURA 9. Telas Configurar Largura das Seções

14. Pressione Avançar.
15. Selecione uma das listas suspensas do acionador auxiliar na página Configurar Acionadores Auxiliares.
Acionadores auxiliares são chaves adicionais que fornecem um sinal de 12V para um dispositivo.
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FIGURA 10. Configurar Acionadores Auxiliares

16. Pressione Avançar.
17. Marque a caixa de seleção ao lado da saída auxiliar lixada desejada. Amarrado significa que, uma vez
selecionado, o sinal permanece constante até que o botão seja pressionado novamente. Deixar a caixa
de seleção desmarcada significa que o sinal só estará ativo quando o botão for pressionado.
FIGURA 11. Acionadores do Acionador Auxiliar

18. Pressione Avançar.
19. Na página Defina os Sensores de Pressão, selecione os Sensores de Pressão apropriados para cada produto
na lista suspensa.
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FIGURA 12. Defina os Sensores de Pressão

20.Pressione Avançar.
21. Use as caixas de seleção na tela Configurar Acionador de Pressão para selecionar um produto para o primeiro
sensor de pressão.
FIGURA 13. Configurar Acionadores de Pressão

22.Pressione Avançar.
23. Repita Figura 21 na página 85 e Figura 22 na página 85 para todos os sensores de pressão.
24.Se desejar, configure os alarmes para cada sensor de pressão na tela Defina os Alarmes de Pressão.
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FIGURA 14. Defina os Alarmes de Pressão

25. Pressione Avançar.
26. Na página Configurar Válvula de Controle, configure o tipo de válvula de controle, a taxa de resposta
da válvula e a faixa inativa de controle para o primeiro produto. Se desejar, marque a caixa de seleção Ativar
controle inteligente PWM.
FIGURA 15. Defina Válvula de Controle

27. Pressione Avançar.
28. Na página Configurar PWM, configure a Freqüência da Bobina, o Limite Alto do PWM, o Limite Inferior
do PWM e a Inicialização do PWM para o primeiro produto.
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FIGURA 16. Defina o PWM

29.Pressione Avançar.
30. Configure o Sementes/Revolução, Motor/Taxa de Medição, e Pulsos/Revolução na primeira Página Defina
Sensor da Taxa.
FIGURA 17. Defina Sensor da Taxa

31. Pressione Avançar.
32. Insira os valores de taxa predefinida, taxa de resposta e seleção de taxa na página Defina Taxas. Se desejar,
selecione a caixa de seleção Exibir suavização.
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FIGURA 18. Defina Taxas

33. Se desejar, insira a porcentagem do Alarme de taxa desativada e ative a caixa de seleção Alarme.
FIGURA 19. Defina Alarmes

34.Pressione Avançar.
35. Repita Figura 26 na página 86 para Figura 34 na página 88 cada produto. A configuração do produto irá variar
dependendo do tipo de aplicativo.
36. Depois que todos os produtos forem configurados, uma página Resumo da Instalação será aberta exibindo
informações sobre a configuração. Se necessário, pressione para ajustar as configurações. Se a configuração
estiver correta, pressione Avançar. A tela inicial da página de execução será aberta. Para formação adicional na
página de execução, consulte “Visão Geral da Página de Execução da Plantadeira” na página 98.
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CONTROLE DE TAXA DE SEMENTES SEM CONFIGURAÇÃO DO ACOPLADOR DE EMBREAGENS
1. Selecione Plantadeira no menu suspenso da página Selecionar Perfil.
FIGURA 20. Nome de Perfil

2. Pressione Avançar.
3. Selecione o número da ECU na lista suspensa.
FIGURA 21. Defina o Sistema

4. Digite o número desejado na célula Número ou Produtos.
5. Pressione Avançar.
6. Selecione o tipo de aplicação desejada para o produto.
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FIGURA 22. Definir Tipo de Aplicação

7. Pressione Avançar.
8. Selecione o Modo de Aplicação para o Produto 1.
FIGURA 23. Definir Tipo de Aplicação

9. Pressione Avançar.
10. Configure o número de seções, o espaçamento entre linhas, o número de unidades e o número de linhas.
Se desejar, marque a caixa de seleção Dividir uniformemente para dividir automaticamente as larguras das seções.
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FIGURA 24. Defina as Seções

11. Pressione Avançar.
12. Se necessário, selecione o Modo de Aplicação para produtos adicionais.
13. Pressione Avançar.
14. Na tela Grupos de seções de configuração, selecione o Número de grupos de seções na lista suspensa.
FIGURA 25. Defina Grupos de Seção

15. Pressione Avançar.
16. Revise as informações na tela Preparação da Seção de Configuração.
17. Pressione Avançar.
18. Na tela Preparação da Seção de Configuração, insira o Número da Seção Inicial, Número de Seções
e selecione Larguras da Seção Igual (se desejado).

P/N 016-0171-637PT Rev. E

91

CAPÍTULO 7
FIGURA 26. Defina o Chicote das Seções

19. Pressione Avançar.
20. Selecione a atribuição do Grupo de Seção para cada produto na lista suspensa na tela Atribuição de Grupo
da Seção de Configuração.
FIGURA 27. Defina Atribuição do Grupo de Seção

21. Pressione Avançar.
22. Depois de concluir as configurações do produto, insira as informações nas telas Configuração Largura das Seções.
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FIGURA 28. Telas Configurar Largura das Seções

23.Pressione Avançar.
24.Se desejar, selecione Configurar Acionadores Auxiliares. Acionadores auxiliares são chaves adicionais que
fornecem um sinal de 12V para um dispositivo.
FIGURA 29. Configurar Acionadores Auxiliares

25.Pressione Avançar.
26.Marque a caixa de seleção ao lado da saída auxiliar lixada desejada. Amarrado significa que, uma vez
selecionado, o sinal permanece constante até que o botão seja pressionado novamente. Deixar a caixa
de seleção desmarcada significa que o sinal só estará ativo quando o botão for pressionado.
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FIGURA 30. Atribuições de Acionador Auxiliar

27. Pressione Avançar.
28. Na página Defina os Sensores de Pressão, selecione os Sensores de Pressão apropriados para cada produto
na lista suspensa.
FIGURA 31. Defina os Sensores de Pressão

29. Pressione Avançar.
30. Use as caixas de seleção na tela Defina Atribuição da Pressão para selecionar um produto para o primeiro
sensor de pressão.
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FIGURA 32. Defina Atribuição da Pressão

31. Pressione Avançar.
32. Repita Figura 21 na página 85 e Figura 22 na página 85 para todos os sensores de pressão.
33.Se desejar, configure os alarmes para cada sensor de pressão na tela Defina os Alarmes de Pressão.
FIGURA 33. Defina os Alarmes de Pressão

34.Pressione Avançar.
35. Na página Configurar Válvula de Controle, configure o tipo de válvula de controle, a taxa de resposta
da válvula e a faixa inativa de controle para o primeiro produto. Se desejar, marque a caixa de seleção Ativar
controle inteligente PWM.
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FIGURA 34. Defina Válvula de Controle

36. Pressione Avançar.
37. Na página Configurar PWM, configure a Freqüência da Bobina, o Limite Alto do PWM, o Limite Inferior
do PWM e a Inicialização do PWM para o primeiro produto.
FIGURA 35. Defina o PWM

38. Pressione Avançar.
39. Configure o Sementes/Revolução, Motor/Taxa de Medição, e Pulsos/Revolução na primeira Página Defina
Sensor da Taxa.
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FIGURA 36. Defina Sensor da Taxa

40.Pressione Avançar.
41. Insira os valores de taxa predefinida, taxa de resposta e seleção de taxa na página Defina Taxas. Se desejar,
selecione a caixa de seleção Exibir suavização.
FIGURA 37. Defina Taxas

42.Se desejar, insira a porcentagem do Alarme de taxa desativada e ative a caixa de seleção Alarme.
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FIGURA 38. Defina Alarmes

43.Pressione Avançar.
44.Repita Figura 26 na página 86 para Figura 34 na página 88 cada produto. A configuração do produto irá variar
dependendo do tipo de aplicativo.
45.Depois que todos os produtos estiverem configurados, uma página Resumo da Instalação será aberta exibindo
informações sobre a configuração. Se necessário, pressione para ajustar as configurações. Se a configuração
estiver correta, pressione Avançar. A tela inicial da página de execução será aberta. Para informações adicionais
na página de execução, consulte “Visão Geral da Página de Execução da Plantadeira” na página 98.

VISÃO GERAL DA PÁGINA DE EXECUÇÃO DA PLANTADEIRA
A imagem abaixo é um exemplo de uma tela de execução típica.
FIGURA 39. Tela de Execução da Plantadeira
Principal
Guias de Produto

Instalação
Totais
Diagnósticos

Tela de execução
do produto atual
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GUIAS DE PRODUTO
Pressione na guia do produto para selecionar o produto desejado. Isso abrirá a tela de execução do produto para
esse produto.

TELA DE EXECUÇÃO DO PRODUTO ATUAL
A tela atual de execução do produto exibe informações para o produto selecionado. Cada tela de execução
do produto irá variar de acordo com a configuração do produto.
Os campos de dados exibem configurações selecionadas e podem ser alteradas para as preferências do operador.
FIGURA 40. Tela de Execução do Carrinho a Ar
6 9 10

13

11
7

8
1
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4
18

2

3

19
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TABELA 2. Informações da Tela de Execução do Carrinho a Ar
Botão

Descrição

Função/Operação

1

Tensão

Indica os limites de baixa e alta
tensão para a tensão.

2

Pressão de Injeção

Indica a pressão de injeção.

3

Nível de semente

Exibe o nível atual do depósito.

4

Acres aplicados

Exibe o número de acres
aplicado desde o início
do trabalho.
Indica se a caixa de disjuntores
está ativada ou desativada:
• Verde - Ligado

Botão da caixa de comutação
de seção

6

Taxa real

Exibe a taxa de aplicação real.

7

Taxa Alvo

Exibe a taxa atual desejada.
A taxa alvo pode ser ajustada
pressionando a célula
numérica e inserindo um novo
número.

8

Alternar Manual/Automático

Pressione este botão para
alternar entre a operação
manual e automática.

9

Liga/Desliga Produto

Pressione para ligar ou
desligar manualmente um
produto.

Taxa de queda

Pressione isto para diminuir
a taxa de aplicação no
incremento definido durante
a configuração.

11

Taxa de subida

Pressione para aumentar
a taxa de aplicação no
incremento definido durante
a configuração.

12

Taxa de Aplicação

Exibe a velocidade atual
do aplicativo em acres por hora.

13

Guia de Produto

Selecione uma guia para
visualizar informações sobre
esse produto.

10
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• Vermelho - Desligado
Pressione o botão da caixa
de chaves para navegar para
uma tela que permite ao
usuário desativar as caixas
de comutação para seções
individuais.
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Botão
14

Descrição
Botão de Início Rápido

Função/Operação
Pressione o botão de início
rápido para configurar
rapidamente um produto.
O indicador da chave mestre
mostra o status da chave
mestre.

15

Indicador da Chave Mestre

• Verde - Ligado
• Vermelho - Desligado
• Laranja - Troque a chave
mestre

16

Número da Linha

Exibe o número da linha final
da seção.
Exibe o status da linha.

17

Indicador de linha

• Vermelho - Desligado
• Verde - Ligado

18

Medidor de propagação alta e
baixa

Indica a velocidade de
espalhamento do medidor em
RPM.

19

Velocidade de Percurso

Mostra a velocidade do
implemento/máquina.

PRINCIPAL
Pressione principal a qualquer momento para retornar à tela de Operação do Produto Atual.

CONFIGURAÇÃO
Pressionar configuração abre uma tela com muitas guias.
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FIGURA 41. Guias de Configuração
Instalação Configuração Alarmes
do aplicador do Sistema
Taxas

Desbloqueios
de Recursos

GUIA DE CONFIGURAÇÃO DO APLICADOR
A guia Configuração do Aplicador fornece opções para criar novo, editar ou remover um aplicador. Essa guia
também fornece um resumo para a configuração da seção. Para mais informações sobre o botão
de Configuração de Agricultura de Precisão, consulte Capítulo 9, Agricultura de precisão.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
As configurações do sistema fornecem muitos botões que permitem ao usuário modificar a configuração atual.
A tabela abaixo descreve cada botão detalhadamente.
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TABELA 3. Configurações do Sistema
Botão

Descrição
O botão da Válvula de Controle permite que o usuário ajuste as seguintes
configurações para cada produto:

Instalação da Válvula
de Controle

• Taxa de Resposta da Válvula
• Banda Morta do Controle
• Atraso da Válvula
• Avanço da Válvula
• Esforço de Controle
O botão Configuração do Sensor de Taxa fornece as opções para ajustar as
seguintes configurações:
• Calibragem do Fluxômetro

Instalação do Sensor
de Taxa

• Pulsos/Unidades do Fluxômetro
• Limite Baixo do Fluxômetro
• Calibragem do Fluxômetro de Abastecimento do Tanque
• Pulsos/Unidades do Fluxômetro de Abastecimento do Tanque
Há também a opção de realizar um teste de captura e aplicar a calibração do
produto.

Configuração para
abastecimento do
tanque

Este botão permite que o usuário insira a capacidade do tanque, o nível do
tanque atual e o nível baixo do tanque.

Menu de
Configuração do
Visor

Use o menu de configuração de exibição para adicionar botões, remover botões
ou reorganizar a tela de execução principal.

Configuração do
Sensor de Pressão

Este botão permite ao usuário modificar o alarme Min e Max para quaisquer
produtos que tenham alarmes de pressão selecionados.

Funções Auxiliares

O botão Funções Auxiliares permite ao usuário criar novas funções modificadas
ou modificar as existentes.

Configuração da
Balança

Configuração de balança permite ao usuário configurar opções de balança.

CONFIGURAÇÕES DE ALARMES
Pressione a guia Configurações de Alarme para modificar ou atualizar as configurações de alarme, como o Desvio
de Taxa Desligada e a Taxa Mínima de Fluxo. Há também uma opção para atualizar o Alarme de Pressão.

DEFINIÇÃO DE TAXAS
A guia Configuração de taxas permite que o usuário ajuste os valores de taxa predefinida, taxa de resposta,
seleção de taxa e outros valores que foram inseridos durante a configuração original.

DESBLOQUEIOS DE RECURSOS
Se houver recursos adicionais disponíveis para o RCM, insira a Chave de Ativação fornecida para acessar esses
recursos.

TOTAIS
O botão de totais fornece opções para acessar as guias Totais atuais, Totais de dispositivos e Totais de distância.
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DIAGNÓSTICOS
Ao selecionar o botão Diagnóstico, abra uma janela com guias para os itens listados abaixo.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA
Exibe informações sobre o RCM, incluindo o número de série do hardware, a revisão do hardware e o número
da versão do software.

TESTES
A guia Testes permite que o usuário selecione vários testes em uma lista suspensa. Essa lista de testes irá variar
de acordo com a configuração do produto.

CÓDIGOS DO DIAGNÓSTICO DE FALHAS
Essa guia lista os códigos de problemas de diagnóstico ativo e inativo, bem como a capacidade de limpar os
códigos ativos.

RESUMO DO SISTEMA
Exibe informações configuradas durante o processo de configuração, mas não fornece a opção de modificar
a configuração.

RESUMO DO PRODUTO
O Resumo do produto fornece um breve resumo de todos os produtos, como Tipo de aplicativo, Tipo de válvula
de controle, Taxa de destino e outras configurações. Essa guia não permite que o usuário modifique as
configurações.

ACIONAMENTOS AUXILIARES
Os acionadores auxiliares criados durante a configuração estão listados em Acionadores Auxiliares.
FIGURA 42. Acionamentos Auxiliares

Campo do Nome
do Acionador
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Para atribuir um nome personalizado ao acionador, pressione no campo Nome do Acionador e, usando o teclado,
digite o nome desejado.
Para ativar o acionador auxiliar, selecione o botão do número do acionador ao lado do acionador desejado.
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OPERAÇÃO DA BALANÇA
AUTÔNOMA

CAPÍTULO

CAPÍTULO 8

8

TABELA 1. Lista de Máquinas RCM
Tipo de Máquina
• Balança

Modo de Aplicação
• NA

Tipo de Aplicação
• NA

OPERAÇÃO DA BALANÇA AUTÔNOMA
1. Selecione Balança como o Tipo de Máquina.
FIGURA 1. Nome de Perfil

2. Digite um Nome de Perfil.
3. Pressione Avançar.
4. Selecione a(s) caixa(s) de seleção ao lado da(s) balança(s) desejada(s) que você deseja monitorar.
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FIGURA 2. Configuração da Balança

5. Se desejar, marque a caixa de seleção Balança Total para monitorar o peso de todas as balanças selecionadas
combinadas.
6. Pressione Avançar.
7. Digite o Número de Calibração Total da Balança.
FIGURA 3. Configuração da Balança

8. Pressione Avançar.
9. Revise a configuração de balança na página de Resumo da Configuração.
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OPERAÇÃO DA BALANÇA AUTÔNOMA
FIGURA 4. Defina Resumo

10. Se alguma informação estiver correta, pressione voltar para ajustar a configuração. Se a configuração estiver
correta, pressione Avançar.

VISÃO GERAL DA PÁGINA DE EXECUÇÃO DA BALANÇA
A imagem abaixo é um exemplo de uma tela de execução típica.
FIGURA 5. Tela Principal de RCM
Principal
Instalação
Totais
Diagnósticos
Tela da Balança
Atribuições
Auxiliares

TELA DA BALANÇA
A tela de balança exibe representações gráficas e numéricas das balanças, bem como opções para zerar uma
balança ou visualizar o peso bruto atual da balança.

P/N 016-0171-637PT Rev. E

109

CAPÍTULO 8

TELA DE EXECUÇÃO DO PRODUTO ATUAL
A tela atual de execução do produto exibe informações para o produto selecionado. Cada tela de execução
do produto irá variar de acordo com a configuração do produto.
Os campos de dados exibem configurações selecionadas e podem ser alteradas para as preferências do operador.
FIGURA 6. Tela de Execução do Carrinho a Ar
1

6

2
3

5

4
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TABELA 2. Informações da Tela de Execução do Carrinho a Ar
Botão

Descrição

Função/Operação

1

Seleção da Balança

Pressione estes botões junto
com a chave para alternar
entre as diferentes balanças.

2

Peso

Exibe o peso atual na balança
selecionada.

3

Tara

Pressione o botão Tara para
zerar a balança selecionada. Se
a balança de peso combinada
for selecionada, isso será
exibido como Zero.

4

Gráficos de Balança

Mostra uma representação
gráfica do peso da balança
de ensino.

5

Bruto

Exibe o peso na balança.
Se a balança de peso
combinada for selecionada,
ela será exibida como Líquido.

6

Peso Combinado

Exibe o peso combinado
de todas as balanças.

PRINCIPAL
Pressione principal a qualquer momento para retornar à tela de Operação do Produto Atual.

CONFIGURAÇÃO
Pressionar configuração abre uma tela com muitas guias.
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FIGURA 7. Guias de Configuração
Instalação Configuração
do aplicador do Sistema

Desbloqueios
de Recursos

GUIA DE CONFIGURAÇÃO DO APLICADOR
A guia Configuração do Aplicador fornece opções para criar novo, editar ou remover um aplicador. Essa guia
também fornece um resumo para a configuração da seção.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
As configurações do sistema fornecem muitos botões que permitem ao usuário modificar a configuração atual.
A tabela abaixo descreve cada botão detalhadamente.
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TABELA 3. Configurações do Sistema
Botão

Descrição
O botão da Válvula de Controle permite que o usuário ajuste as seguintes
configurações para cada produto:

Instalação da Válvula
de Controle

• Taxa de Resposta da Válvula
• Banda Morta do Controle
• Atraso da Válvula
• Avanço da Válvula
• Esforço de Controle
O botão Configuração do Sensor de Taxa fornece as opções para ajustar as
seguintes configurações:
• Calibragem do Fluxômetro

Instalação do Sensor
de Taxa

• Pulsos/Unidades do Fluxômetro
• Limite Baixo do Fluxômetro
• Calibragem do Fluxômetro de Abastecimento do Tanque
• Pulsos/Unidades do Fluxômetro de Abastecimento do Tanque
Há também a opção de realizar um teste de captura e aplicar a calibração
do produto.

Configuração para
abastecimento
do tanque

Este botão permite que o usuário insira a capacidade do tanque, o nível
do tanque atual e o nível baixo do tanque.

Menu de Configuração
do Visor

O Menu de Configuração do Visor permite que o operador configure a tela
de execução principal.

Configuração
do Sensor de Pressão

Este botão permite ao usuário modificar o alarme Min e Max para quaisquer
produtos que tenham alarmes de pressão selecionados.

Funções Auxiliares

O botão Funções Auxiliares permite ao usuário criar novas funções modificadas
ou modificar as existentes.

Configuração
da Balança

Configuração de balança permite ao usuário configurar opções de balança.

DESBLOQUEIOS DE RECURSOS
Se houver recursos adicionais disponíveis para o RCM, insira a Chave de Ativação fornecida para acessar esses
recursos.

TOTAIS
O botão de totais fornece opções para acessar as guias Totais atuais, Totais de dispositivos e Totais de distância.

DIAGNÓSTICOS
Ao selecionar o botão Diagnóstico, abra uma janela com guias para os itens listados abaixo.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA
Exibe informações sobre o RCM, incluindo o número de série do hardware, a revisão do hardware e o número
da versão do software.

TESTES
A guia Testes permite que o usuário selecione vários testes em uma lista suspensa. Essa lista de testes irá variar
de acordo com a configuração do produto.
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CÓDIGOS DO DIAGNÓSTICO DE FALHAS
Essa guia lista os códigos de problemas de diagnóstico ativo e inativo, bem como a capacidade de limpar os
códigos ativos.

RESUMO DO SISTEMA
Exibe informações configuradas durante o processo de configuração, mas não fornece a opção de modificar
a configuração.

RESUMO DO PRODUTO
O Resumo do produto fornece um breve resumo de todos os produtos, como Tipo de aplicativo, Tipo de válvula
de controle, Taxa de destino e outras configurações. Essa guia não permite que o usuário modifique as
configurações.

ATRIBUIÇÕES AUXILIARES
As atribuições auxiliares criadas durante a configuração estão listadas em Atribuições Auxiliares.
FIGURA 8. Atribuições Auxiliares

Campo do Nome
do Acionador

Botão do número
do motorista

Para atribuir um nome personalizado ao acionador, pressione no campo Nome do Acionador e, usando o teclado,
digite o nome desejado.
Para ativar o acionador auxiliar, selecione o botão do número do acionador ao lado do acionador desejado.
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AGRICULTURA DE PRECISÃO

CAPÍTULO 9

9

A agricultura de precisão permite ao usuário modificar as configurações que podem não estar disponíveis através
do computador de campo.
IMPORTANTE: Dependendo do computador de campo, essas configurações podem ou não podem ser implementadas.
Para ajustar as configurações de agricultura de precisão depois de realizar uma configuração de máquina:
1. Pressione Configurar.
FIGURA 1. Configurações de RCM

2. Selecione Configuração de Agricultura de Precisão.
3. Examine as informações na tela do Assistente de Configuração da Seção, em seguida, pressione Avançar.

P/N 016-0171-637PT Rev. E

115

CAPÍTULO 9
FIGURA 2. Assistente de Configuração da Seção

4. Insira um valor de Atraso do Produto para cada produto. Atraso do produto é a quantidade de tempo que
o produto precisa ajustar ao alterar as zonas de frequência usando um mapa de prescrição.
FIGURA 3. Configurar Atraso do Produto

5. Pressione Avançar.
6. Selecione a traseira implementar se for um implemento montado na traseira.
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FIGURA 4. Compensações da Seção

7. Selecione Esquerda do Centro do implemento é montado à esquerda do centro.
8. Selecione seções se Compensações de Proa/Popa de Seções Individuais diferentes para o mesmo produto que
tem locais diferentes de popa e proa.
9. Digite o valor para o Compensações de Esquerda/Direita.
10. Insira a Distância do Ponto de Pivô ao valor de Ponto de Aplicação.
OBSERVAÇÃO: O ponto de giro é o ponto onde o implemento gira. Normalmente são as rodas.
11. “Ender” a Distância do ponto de Conexão para o valor do Ponto de Giro do Implemento.
12. Pressione Avançar.
13. Se aplicável, verifique os tempos de ativação/desativação da seção individual se seções diferentes precisarem
de tempos de antecipação diferentes. Por exemplo, as seções centrais de um carrinho a ar precisarão
de tempos de antecipação mais curtos do que as seções externas.
OBSERVAÇÃO: Nem todos os computadores de campo suportam Tempos de Ativação/Desativação da Seção
Individual.
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FIGURA 5. Tempos de Ativação/Desativação da Seção

14. Pressione Avançar.
15. Se Tempos de Ativação/Desativação da Seção Individual foi selecionado, configure os Tempos de Ativação/
Desativação da Seção para o Grupo de Seções. Se não, pule para etapa 16.
FIGURA 6. Tempos de Ativação/Desativação da Seção

16. Pressione Avançar.
17. Se aplicável, insira os valores de deslocamento para seções individuais. Se a seção estiver localizada na frente
do ponto de giro do implemento, insira-a como um valor negativo.
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FIGURA 7. Compensações Dianteiras/Traseiras Individuais

18. Pressione Avançar.
19. Repita etapa 6 para etapa 18 todos os grupos de seções.
20.Após a conclusão da configuração, pressione Avançar e a tela Configuração de aplicação será exibida
novamente.
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CAPÍTULO

CAPÍTULO 10

10

ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO SISTEMA
1. Selecione o botão Diagnósticos.
2. Selecione a guia Informações do Sistema

3. Selecione a página desejada a partir da lista suspensa.
Opção

Descrição

Hardware/Software

Exibe as informações do fabricante para o hardware e o software do Módulo
de Controle de Taxa Raven.

Caixa de comutação

Aparece se uma caixa de comutação externa está presente e o status dos
comutadores.

Sistema de Entrega

Mostra informações sobre a aplicação para o produto selecionado.

Status de Seção

Mostra se cada válvula de seção está aberta ou fechada no momento.

Tensões do Sistema

Mostra informações de tensão e corrente para o Módulo de Controle de Taxa
Raven.

Parâmetros de
Trabalho

Exibe a largura do implemento, a velocidade atual e a fonte de velocidade.

Interruptores/Status

Exibe o status da chave Mestra.

Sensores de Pressão

Exibe informações de tensão e pressão para cada sensor de pressão.

Sensores do Nível
do Recipiente

Exibe se cada sensor de nível do recipiente está coberto ou descoberto.

Sensores de RPM

Mostra o sinal detectado por cada sensor de RPM.

Monitor
de Abastecimento
do Tanque

Exibe a taxa de enchimento e o volume detectados pelo monitor de enchimento
do tanque.

Total de Tarefas

Mostra a área coberta e o volume aplicado para a tarefa atual.
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Sintoma

Problema

Solução

Taxa de aplicação
inesperada.

Tipo de taxa incorreta selecionada
(gal/min ou gal/acre).

Selecione o tipo de taxa correto.

O produto não
é desligado.

A válvula não responde aos comandos.

Selecione o tipo de válvula correta.

A lança dupla é selecionada.

Desativar lança dupla.

Mais de sete seções são selecionadas.

Atribuir menos de oito seções.

A seção do
implemento não está
ativada ou desativada.

Tipo de válvula de seção incorreta
selecionada.

Selecione o tipo correto de válvula
de seção.

A aplicação é errática.

O número de calibração não está
definido corretamente.

Digite o número de calibração correto.

O código de problema
é exibido para alta
pressão.

Pressão do sistema é muito alta.

Selecione o retorno de fluxo
na configuração do sistema.

O código de falha é
exibido para fluxo
inesperado.

O fluxo constante é desativado ao usar
um sistema de fluxo constante com
válvula de barra fechada.

Selecione o fluxo constante
na configuração do sistema.

Taxa de aplicação incorreta.

Certifique-se de que a unidade
de 10 gal/10L é usada.

O recurso de vazão mínima causa excesso
de aplicação em áreas onde a velocidade
da máquina é baixa o suficiente para
ativar a taxa de vazão mínima.

Defina o fluxo mínimo para zero para
desativar o recurso.

O sistema detecta que
o implemento está
inativo por um longo
período de tempo.

Interruptor de altura está desativado.

Se o indicador do interruptor de altura
não corresponder à operação
da máquina, ligue a altura
da manutenção.

Fluxo químico
inesperado detectado.

O controlador tenta fechar as válvulas
de seção, mas detecta o fluxo em um
pulverizador ou sistema de fertilizante
líquido.

Desligue a bomba de solução.

Não é possível
configurar os alarmes
mínimo e máximo.

Os alarmes mínimo e máximo estão
desativados.

Certifique-se de que o sensor de
pressão esteja instalado e configurado.

Não foi possível
configurar os valores

Sistema que não permite alterar
valores ou configurações.

Certifique-se de que a Chave Mestra
esteja desligada.

O controlador tenta fechar a válvula Liga/
Desliga, mas ainda detecta o fluxo.

Selecione o botão para desligar
a válvula de controle.

O controlador tenta fechar todas as
válvulas, mas ainda detecta o fluxo.

Siga as instruções na página Aviso
no visor.

Sensores de pressão
não estão
configurados.

O sensor de pressão 2 não é uma
opção.

Certifique-se de que ambos os
sensores estejam configurados.

Não é capaz de ativar
o sistema.

O indicador do interruptor principal é
laranja.

Ligue e desligue a chave Mestra.

Ativação de taxa de
vazão mínima
indesejada.

Sobre a aplicação em áreas de baixa
velocidade.

Defina o fluxo mínimo para zero para
desativar a função.

A seleção da válvula
a 2 fios não está
disponível.

O fluxo não está
sendo aplicado na
taxa desejada.

Um fluxo inesperado
de amoníaco anidro
foi detectado.
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TESTES
1. Navegue para o Módulo de Controle de Taxa Raven.
2. Selecione o botão de Diagnósticos.
3. Selecione a guia de Testes.

4. Selecione o teste a partir do menu suspenso.
a.

O aviso de teste de diagnóstico de líquido é exibido após a seleção de qualquer uma das seguintes
aplicações líquidas:

•
•
•
•
•

b.

Verificação do Fluxo dos Bicos
Ciclo de enxágüe
Teste de Controle/Seção
Teste da Válvula de Controle
Calibre os Limites de PWM

O aviso de teste de diagnóstico de NH3 é exibido após selecionar qualquer um dos seguintes itens para
aplicações de NH3:

• Energize o Sistema
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• Teste de Purga do Sistema

OBSERVAÇÃO: O teste do sistema de purga não retira o NH3 totalmente. Execute o procedimento de sangria
manual do sistema para garantir que o NH3 seja completamente retirado.
c.

O aviso de teste de diagnóstico a seco é exibido depois de selecionar qualquer um dos itens a seguir para
aplicações secas:

•
•
•
•
•

Verificação do Fluxo Granular
Verificação do Disseminador/Carrinho de Ar
Teste de Controle/Seção
Calibre o Limite de PWM
Limpeza do Recipiente/Tanque

5. Leia o Aviso de Descarga e selecione Aceitar.

VERIFICAÇÃO DO FLUXO DOS BICOS
IMPORTANTE: Sempre encha o tanque de solução com água limpa para realizar a verificação do fluxo do bico.
OBSERVAÇÃO: Insira condições que sejam comparáveis à operação normal. Volumes dispensados maiores
resultam em testes de calibração mais longos, porém mais precisos.
Realize a Verificação de Fluxo dos Bicos para testar uma taxa de aplicação a uma velocidade desejada sem a
máquina em movimento. Os seguintes itens podem ser determinados:
• Se a taxa real de aplicação atingir a taxa de aplicação desejada em uma determinada velocidade.
• A taxa de fluxo real de uma seção do implemento.
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• Se os bicos estão desgastados.
• Pressão da válvula de controle de pulverização a uma velocidade e taxa de aplicação desejadas.
OBSERVAÇÃO: Desligue a Chave Mestra ou saia dos Diagnósticos a qualquer momento para cancelar o teste.
A velocidade e a taxa podem ser alteradas enquanto o teste estiver sendo executado.
1. Digite a taxa e a velocidade do teste.

2. Ligue a Chave Mestra.
3. Selecione Iniciar.
Se o volume estiver acima do esperado e a pressão estiver abaixo do esperado, as pontas dos bicos podem ser
usadas.
Se a pressão for maior do que a esperada para a saída dada, as pontas dos bicos podem estar parcialmente
obstruídas. Podem ocorrer quedas de pressão entre as válvulas de corte de seção e as pontas de bicos. Isso
normalmente é associado apenas a altas taxas de fluxo.

CICLO DE ENXÁGÜE
IMPORTANTE: Sempre encha o tanque de solução com água limpa para realizar o ciclo de enxágue.
O teste de ciclo de enxágue abre totalmente todas as seções, válvulas de linha de cerca e válvula de controle
de fluxo até que o medidor de vazão detecte fluxo reduzido.
OBSERVAÇÃO: Desligue a Chave Mestra ou saia dos Diagnósticos a qualquer momento para cancelar o teste.

1. Ligue a Chave Mestra.
2. Selecione Iniciar.
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TESTE DE CONTROLE/SEÇÃO
Seções selecionadas são abertas enquanto o teste está em andamento. As seções não selecionadas permanecem
fechadas.
OBSERVAÇÃO: Desligue a Chave Mestra ou saia dos Diagnósticos a qualquer momento para cancelar o teste.
1. Ative as seções desejadas.
2. Ligue a Chave Mestra.

3. Selecione Iniciar.
4. Alterne as seções para ligado e desligado utilizando os botões.
5. Pressione e segure o botão - ou + para operar a válvula de controle.

TESTE DA VÁLVULA DE CONTROLE
Este teste opera a válvula de controle sem despejar o produto.
OBSERVAÇÃO: Desligue a Chave Mestra ou saia dos Diagnósticos a qualquer momento para sair do teste.

1. Selecione Iniciar.
2. Pressione e segure o botão - ou + para operar a válvula de controle.
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CALIBRE OS LIMITES DE PWM
OBSERVAÇÃO: Desligue o Chave Mestra ou saia dos Diagnósticos a qualquer momento para cancelar o teste.
1. Ligue a Chave Mestra.

2. Pressione Iniciar.
3. Pressione e segure os botões - ou + até que o fluxo/pressão mínima aceitável seja alcançada.
4. Selecione Definir Limite Baixo.
5. Mantenha pressionados os botões - ou + até atingir o fluxo/pressão máximo aceitável.
6. Selecione Definir Limite Alto.

ENERGIZE O SISTEMA
OBSERVAÇÃO: Desligue o interruptor principal ou deixe a página de diagnóstico para forçar imediatamente as
válvulas a retornarem à posição fechada e interromper o fluxo.
Use o procedimento Energize o Sistema para testar o fluxo nos abridores, purgar o ar e o vapor do sistema de
fornecimento de NH3 e encher o resfriador e as mangueiras com líquido anidro. Selecione Inciar para abrir
completamente a válvula de controle e as válvulas de seção por alguns segundos e depois feche as válvulas
automaticamente.
1. Certifique-se de que a área esteja limpa, sem pessoas, bichos ou animais.
2. Posicione a máquina no vento.
3. Ligue a Chave Mestra.

4. Selecione a caixa de seleção Cancelar Chave de Altura.
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5. Selecione Iniciar. As válvulas permanecerão abertas por alguns segundos.
6. Repita o procedimento se necessário.

TESTE DE PURGA DO SISTEMA
OBSERVAÇÃO: Desligue o interruptor principal ou deixe a página de diagnóstico para forçar imediatamente as
válvulas a retornarem à posição fechada e interromper o fluxo.
O teste do sistema de purga permite que o operador sangre a amônia anidra presa das linhas de alta pressão
entre as válvulas de seção e as válvulas de controle, permanecendo sentadas na cabine.
1. Purgue e desconecte o tanque de enfermagem e linhas de abastecimento.
2. Certifique-se de que a área esteja limpa, sem pessoas, bichos ou animais.
3. Posicione a máquina no vento.
4. Ative as seções desejadas.

5. Selecione a caixa de seleção Cancelar Chave de Altura.
6. Selecione Iniciar.
7. Alterne as seções conforme necessário.
OBSERVAÇÃO: Desligue a Chave Mestra ou saia dos Diagnósticos a qualquer momento para sair do teste.

VERIFICAÇÃO DO PROPAGADOR/CARRINHO A AR
OBSERVAÇÃO: Desligue o Chave Mestra ou saia dos Diagnósticos a qualquer momento para cancelar o teste.
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1. Se o sistema estiver configurado com uma atribuição de RPM, a atribuição de RPM será desativada para este
teste. Se desejar, marque a caixa de seleção Ativar produtos RPM.

2. Digite a taxa e a velocidade do teste.

3. Ligue a Chave Mestra.
4. Selecione Iniciar.

LIMPEZA DO RECIPIENTE/TANQUE
OBSERVAÇÃO: Desligue a Chave Mestra ou saia dos Diagnósticos a qualquer momento para cancelar o teste.
1. Selecione os recipientes/tanques a serem limpos.

2. Ligue a Chave Mestra.
3. Selecione Iniciar.
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MODO DE DEMONSTRAÇÃO
O Modo de Demonstração fornece apenas uma simulação de bancada. Não é recomendado para uso no
equipamento real.
1. Selecione o Modo de Demonstração na guia de Testes. Um aviso será exibido.
2. Leia o aviso e selecione Cancelar ou Aceitar.

3. Depois que a tela Modo de demonstração for exibida, selecione o tipo de simulação de fluxo.

• Nenhum: Nenhum fluxo será simulado.
• Freq. Fixa: Se Frequência Fixa estiver selecionada, será exibida uma caixa de fluxo fixo. Digite o valor
do fluxo desejado na caixa.

• Rastreamento de Taxa: O sistema ajustará o fluxo para que corresponda ao fluxo necessário para
atingir a taxa de aplicação desejada inserida na tela principal.

4. Insira um valor de pressão simulado para os sensores de pressão 1, 3 e 5. Marque a caixa de seleção.
5. Digite um valor de pressão simulado para os sensores de pressão 2, 4 e 6. Marque a caixa de seleção.

TESTE DE DIAGNÓSTICO DE LOOP BACK
Os testes de loop back fornecem uma maneira de autotestar o Controlador de Taxa Raven. Existem dois testes
de loopback disponíveis.

• Teste da ECU O Teste ECU realiza um teste do Módulo Controlador de Taxa Raven.
• 47 Pinos: O teste de 47 Pinos realiza um teste do módulo controlador de taxa de Raven e dos cabos
e pinos do cabo do produto. Este teste requer um testador de loopback de 47 pinos.
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Para executar um teste de retorno do circuito de diagnóstico:
1. Verifique se a Chave Mestra está desligado e se o plugue de 47 pinos do cabo do produto está desconectado.
2. Selecione a guia de Testes.
Testes

Seleção de Teste

Iniciar
3. Selecione Teste Diagnóstico de Loop Back na lista suspensa de seleção de teste.
4. Pressione Iniciar. Uma janela de Aviso será aberta, verificando se o cabo do produto está desconectado.

Aceitar
Cancelar

5. Pressione Aceitar para continuar ou Cancelar para sair do teste. Após pressionar Aceitar, a janela Teste de de
Diagnóstico Loop Back abrirá.

6. Revise as informações no teste de retorno do circuito de diagnóstico.
7. Selecione o teste que deseja executar (Teste de 47 Pinos ou de ECU) na lista Suspensa Seleção de Teste.
8. Se desejar, selecione a caixa de seleção por Teste Contínuo. Esta caixa de seleção fará o teste ser executado
repetidamente até que o botão Parar seja pressionado.
P/N 016-0171-637PT Rev. E

131

CAPÍTULO 10
9. Depois que o teste desejado for selecionado, pressione Iniciar. A janela de progresso do Teste de retorno do
circuito de diagnóstico será aberta. Esta janela mostra o status do teste e o número de testes que passaram ou
falharam. Se a caixa de seleção Teste Contínuo não foi selecionada, o teste será executado uma vez. Se a caixa
de seleção Teste Contínuo foi selecionada, o teste será repetido até que o botão Parar seja pressionado.
OBSERVAÇÃO: O botão Iniciar ficará acinzentado se o cabo do produto estiver conectado ou a chave mestra
estiver ligada. Corrija o problema para iniciar o teste.

10. Se uma falha for detectada, será aberta uma janela de Alerta de Falha de Loop Back. Depois de analisar as
informações do alerta, selecione Aceitar.
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11. Depois que o teste de loopback estiver concluído, pressione Aceitar para retornar à janela de seleção de teste.
Para sair do teste de loopback, selecione o botão cancelar.

Aceitar
Cancelar

12. Selecione o botão Aceitar para sair do teste ou Cancelar para retornar ao teste.
13. Selecione o grupo de objetos desejado.

LEDS DE DIAGNÓSTICO
Há quatro LEDs na parte frontal da ECU, rotulados com o símbolo de energia, A, B e C. A taxa de cor e
intermitência de cada LED indica informações diferentes, conforme detalhado na tabela abaixo. Se vários estados
forem verdadeiros para um determinado LED, o primeiro estado ativo listado na tabela será o estado exibido.
Depois de endereçar o estado exibido (se necessário), o próximo estado do LED será indicado.
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FIGURA 1. LEDs do controlador de taxa de corvo

Energia
A
B
C

LED
Energia

A

134

Principal
App
Controlado

Pisca por
segundo

Cor

Nome do Status

Descrição

Não

VERDE

Sólido

Alimentado por ECU

Ativo quando a ECU tem
poder

Não

DESLIGA

Sólido

Microprocessador
Desligado

Ativo quando o
microprocessador não está
ligado

Não

QUALQUER

Sólido

Falhas do Sistema

Ativo quando o
microprocessador parou de
funcionar

Não

AMARELO

1

Modo de Espera de
Inicialização

Ativo quando o carregador
de inicialização entra no
modo de inicialização

Não

VERMELHO

5

Microprocessador de
Programação

Ativo quando o
microprocessador está
sendo programado

Sim

VERMELHO

1

ISOBUS Offline

Ativo se o ISOBUS estiver
off-line

Sim

BRANCO

1

UT Offline

Ativo se o ISOBUS estiver
off-line

Sim

ROXO

1

Modo de Teste de Loop
back

Modo de Teste de Loop
back habilitado

Sim

VERDE

1

Sistemas normais

Ativo quando ligado a UT
e o sistema é normal
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LED

B

C

Principal
App
Controlado

Pisca por
segundo

Cor

Nome do Status

Descrição

Não

VERMELHO

Sólido

FPGA não está funcionando

PCB subsistema não
executando (FPGA)

Sim

VERMELHO

1

Perda de Energia de ECU

Sistema perdeu energia
de ECU

Sim

AZUL

1

Sinal do Sensor de Taxa
Presente

O sinal está presente em 1
ou mais sensores de taxa

Sim

AMARELO

1

DTC Ativo

Um ou mais DTCs estão ativos

Sim

BRANCO

1

Sub Tensão do Sistema

A voltagem do sistema está
abaixo de 11,5 volts

Sim

ROXO

1

Sistema sobre tensão

A voltagem do sistema está
acima de 16 volts

Sim

AZUL

Sólido

Produto Habilitado

Um ou mais comutadores
de produto foram definidos
como Ativado

Sim

ROXO

Sólido

Presente do sinal de RPM

O sinal está presente em um
ou mais sensores de RPM

Sim

VERDE

Sólido

Todos os produtos
desativados

Todos os comutadores de
produto foram definidos
como Desativado

Sim

VERMELHO

Sólido

Um ou mais subtestes de
Falha na seqüência de teste
loopback falharam nesta
de loopback atual
sequência de teste atual

Sim

AMARELO

Sólido

Um ou mais subtestes de
Falha na sequência do teste
loopback falharam na
de loopback anterior
sequência de teste anterior

Sim

VERDE

Sólido

Nenhum subteste de
loopback falhou

Nenhum subteste de
loopback falhou

Não

VERMELHO

Sólido

FPGA não está funcionando

PCB subsistema não
executando (FPGA)

Sim

AZUL

1

Comando Bluetooth

Comando Bluetooth foi
recebido

Sim

AZUL

Sólido

Comunicação Bluetooth
ativa

A comunicação Bluetooth
está ativa

Sim

VERDE

1

CAN Aux Ativo

O canal CAN auxiliar está
ativo

Sim

VERMELHO

1

Com CAN Aux Perdida

Ativo se o canal CAN
auxiliar estiver ativo e agora
estiver off-line

Sim

VERDE

Sólido

LED C funcional - sem erro

LED C é funcional e não há
outros estados de LED C
para relatar

Sim

ROXO

Sólido

Teste de loopback em
andamento

Um teste de loopback está
em andamento

Sim

VERDE

Sólido

Teste de loopback não está Um teste de loopback não
em andamento
está em andamento
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TABELA DE SAÍDAS - PRODUTO ÚNICO
OBSERVAÇÃO: Ativar recursos opcionais, como bicos de linha de vedação e agitadores, reduz o número
de controles de seção.
Númer
o de
saída
1

Válvulas
de Seção
de 3 Fios
Seção 1

Válvulas de Seção
de 2 Fios

Ferramenta NH3

Seção 1 (+)

Seção 1

Aplicações da Barra
em Camada
Seção 1

2

Seção 2

Seção 1 (+)

Seção 2

Seção 2

3

Seção 3

Seção 2(+)

Seção 3

Seção 3

4

Seção 4

Seção 2 (-)

Seção 4

Seção 4

5

Seção 5

Seção 3 (+)

Seção 5

Seção 5

6

Seção 6

Seção 3 (-)

Seção 6

Seção 6

7

Seção 7

Seção 4 (+)

Seção 7

Seção 7

8

Seção 8

Seção 4 (-)

Seção 8

Seção 8

9

Seção 9

Seção 5 (+) ou
válvula agitadora (+)

Bomba da lança (+)

Seção 9

10

Seção 10

Seção 5 (-) ou
válvula agitadora (-)

Bomba de recalque (-)

Seção 10

11

Seção 15 ou valor
do agitador

Seção 6 (+) ou linha
da cerca à esquerda

Seção 15 ou válvula
agitadora

12

Seção 16 ou
retorno de fluxo (+)

Seção 6 (-) ou linha
da cerca direita

Seção 16 ou retorno
de fluxo (+)

13

Retorno de fluxo
(-) ou linha da
cerca à esquerda

Seção 7 (+) ou
válvula de retorno
de fluxo (-)

14

Linha de cerca
direita

Seção 7 (-) ou
válvula de retorno
de fluxo (+)

15

Válvula de
controle (+)

Válvula de controle (+)

Válvula de controle (+)

Válvula de controle (+)

16

Válvula de
controle (-)

Válvula de controle (-)

Válvula de controle (-)

Válvula de controle (-)

17

Seção 11

Seção 11

18

Seção 12

Seção 12

19

Seção 13

Seção 13

20

Seção 14

Seção 14

Válvula principal ligadesliga

Seção 17, sinal
solenoide de nível 1,
retorno de fluxo (-) ou
linha da cerca direita
Seção 18, sinal
solenoide de nível 2
ou linha de cerca
esquerda

21
22
23

Seção 19
Energia da válvula de
controle rápido

24

Seção 20

25

Retorno de fluxo
(+)

Seção 8 (+) ou válvula
agitadora B (+)

Retorno de fluxo (+)

26

Retorno de fluxo
(-)

Seção 8 (-) ou válvula
agitadora b (-)

Retorno de fluxo (-)
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Númer
o de
saída

Válvulas
de Seção
de 3 Fios

Válvulas de Seção
de 2 Fios

Aplicações da Barra
em Camada

Ferramenta NH3

27

Seção 9

28

Válvula do agitador

Seção 10

Válvula do agitador

29

Linha de cerca
direita

Linha de cerca
direita

Linha de cerca direita

30

Linha de cerca
esquerda

Linha de cerca
esquerda

Linha de cerca
esquerda

31
32

TABELA DE SAÍDAS - MÚLTIPLOS PRODUTOS
OBSERVAÇÃO: Ativar recursos opcionais, como bicos de linha de vedação e agitadores, reduz o número
de controles de seção.
Número
de saída

Ferramenta NH3

Pulverizador

Carrinho de Ar

1

Seção 1

Seção 1

Seção 1

2

Seção 2

Seção 2

Seção 2

3

Seção 3

Seção 3

Seção 3

4

Seção 4

Seção 4

Seção 4 ou entrada 22

5

Seção 5

Válvula de controle do
produto 5 (+) ou giratória
PWM (+)

Válvula de controle do
produto 5 (+), seção 5
(primária) ou embreagem
principal (secundária)

6

Seção 6

Válvula de controle do
produto 5 (-) ou giratória
PWM (-)

Válvula de controle do produto
5 (-) ou seção 6 (primária)

7

Seção 7

Entrada 21 ou seção 7
(primária)

8

Seção 8

Embreagem principal
(primária), seção 8 (principal)
ou insere 10

9

Bomba de recalque (+)

Válvula de controle do
produto 4 (+)

Válvula de controle do
produto 4 (+) ou seção 9
(primária)

10

Bomba de recalque (-)

Válvula de controle do
produto 4 (-)

Válvula de controle do
produto 4 (-) ou seção 10
(primária)

11

Válvula de controle do
produto 2 (+)

Válvula de controle do
produto 3 (+)

Válvula de controle do
produto 3 (+) ou seção 15
(primária)

12

Válvula de controle do
produto 2 (-)

Válvula de controle do
produto 3 (-)

Válvula de controle do
produto 3 (-) ou seção 16
(primária)
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Número
de saída
13

Ferramenta NH3
Válvula principal liga-desliga

14

Pulverizador

Carrinho de Ar

Válvula de controle do
produto 2 (+)

Válvula de controle do
produto 2 (+)

Válvula de controle do
produto 2 (-)

Válvula de controle do
produto 2 (-)

15

Válvula de controle NH3 (+)

Válvula de controle do
produto 1 (+)

Válvula de controle do
produto 1 (+)

16

Válvula de controle NH3 (-)

Válvula de controle do
produto 1 (-)

Válvula de controle do
produto 1 (-)

17

Seção 11

18

Seção 12

19

Seção 13

20

Seção 14

21
22
23
24

Energia da válvula de
controle rápido

25

Válvula de controle do
produto 3 (+)

Seção 11

Próxima seção disponível +6

26

Válvula de controle do
produto 3 (-)

Seção 12

Próxima seção disponível +7

27

Seção 9

Seção 5

Próxima seção disponível

28

Seção 10

Seção 6

Próxima seção disponível +1

29

Seção 11

Seção 7

Próxima seção disponível +2

30

Seção 12

Seção 8

Próxima seção disponível +3

31

Seção 13

Seção 9

Próxima seção disponível +4

32

Seção 14

Seção 10

Próxima seção disponível +5

TABELA DE ENTRADAS - PRODUTO ÚNICO
OBSERVAÇÃO: Ativar recursos opcionais, como bicos de linhas de cerca e agitadores, reduz o número
de controles de seção.
Insira o
número

Pulverizador e Fertilizante Líquido

Ferramenta NH3

1

Sinal do medidor de fluxo

Sinal do medidor de fluxo

2

Encha o sinal do medidor de fluxo

Status da válvula mestre

3
4
5
6

Status da válvula 4

7

Status da válvula 5
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Insira o
número

Ferramenta NH3

Pulverizador e Fertilizante Líquido

8

Status da válvula 3

9

Sentido da potência da válvula 1

10
11

Sentido da potência da válvula 2

12
13
14

Status da válvula 1
Sinal de pressão 1 (pressão da lança)

Sinal de pressão 1 (saída NH3)

15
16

Status da válvula 2
Sinal de pressão 2 (pressão de aspersão)

Sinal de pressão 2 (entrada NH3)

17
18

Sinal de pressão 3

19

Status da válvula 7

20

Status da válvula 8

21
22
23
24

Status da válvula 6
Sinal de RPM da bomba

Sinal de RPM da “Pimp”

25
26
27
28

Status da válvula 9

29

Status da válvula 10

TABELA DE ENTRADAS - PRODUTO MÚLTIPLO
Insira o
número

NH3

Pulverizador

Carrinho de Ar e Genérico

1

Sinal do medidor de fluxo

Sinal do sensor de taxa do
produto 1

Sinal do sensor de taxa do
produto 1

2

Status da válvula mestre

Sinal do sensor de taxa do
produto 1 (codificador duplo
direito)

Sinal do sensor do eixo do
produto 1

3

Sinal do sensor de taxa do
produto 2

Sinal do sensor de taxa do
produto 2

4

Sinal do sensor de taxa do
produto 2 (codificador
duplo direito)

Sinal do sensor do eixo do
produto 3

5

Sinal do sensor de taxa do
produto 2

Sinal do sensor de taxa do
produto 3

Sinal do sensor de taxa do
produto 3

6

Status da válvula 4

Sinal do sensor de taxa do
produto 3 (codificador
duplo direito)

Sinal do sensor do eixo do
produto 3
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Insira o
número

NH3

Pulverizador

Carrinho de Ar e Genérico

7

Status da válvula 5

Sinal do sensor de taxa do
produto 4

Sinal do sensor de taxa do
produto 4

8

Status da válvula 3

Sinal do sensor de taxa do
produto 4 (codificador
duplo direito)

Sinal do sensor do eixo do
produto 4

9

Sentido da potência da
válvula 1

Sinal do sensor de taxa do
produto 5

Sinal do sensor de taxa do
produto 5

Sinal do sensor de taxa do
produto 5 (codificador
duplo do lado direito) ou
sinal de pressão 5

Sinal do sensor do eixo do
produto 5 ou sinal de
pressão 5

10

11

Sentido da potência da
válvula 2

12

Sinal de pressão 6

Sinal de pressão 6

Sinal de pressão 6

13

Status da válvula 1

Produto 1 sinal de nível do
depósito

Produto 1 sinal de nível do
depósito

14

Sinal de pressão 1 (saída NH3)

Sinal de pressão 1 (primário)

Sinal de pressão 1 (primário)

15

Status da válvula 2

Produto 2 sinal de nível do
depósito

Produto 1 sinal de nível do
depósito

16

Sinal de pressão 2 (entrada
NH3)

Sinal de pressão 2 (primário)

Sinal de pressão 2 (primário)

17

Produto 2 sinal de nível do
depósito

Produto 3 sinal de nível do
depósito

Produto 3 sinal de nível do
depósito

18

Sinal de pressão 3

Sinal de pressão 3 (primário)

Sinal de pressão 3 (primário)

19

Status da válvula 7

Produto 2 sinal de nível do
depósito

Produto 4 sinal de nível do
depósito

20

Status da válvula 8

21

Sinal de pressão 4 (primário)

Sinal de pressão 4 (primário)

Produto 5 sinal de nível do
depósito

Produto 5 sinal de nível do
depósito

22
23

Status da válvula 6

24

Sinal de RPM de bomba,
ventilador ou rotor

Sinal de RPM de ventilador
ou spinner

Sinal PRM do ventilador 1

25

Comutação máster

Comutação máster

Comutação máster

26

Implemente o interruptor de
altura

Altura do implemento

27

Sinal do sensor de taxa do
produto 3

Sinal de pressão 4
(secundário)

Sinal de pressão 4
(secundário)

28

Status da válvula 9

Sinal de pressão 3
(secundário)

Sinal de pressão 3
(secundário)

29

Sinal de nível do recipiente
do produto 3 ou status da
válvula 10

Sinal de pressão 2
(secundário)

Sinal de pressão 2
(secundário)

30

Sinal de pressão 4

Sinal de pressão 1
(secundário)

Sinal de pressão 1
(secundário)
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DE FALHAS
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ACESSANDO CÓDIGOS DO DIAGNÓSTICOS DE FALHAS
1. Selecione o botão Diagnósticos.
2. Selecione a guia Códigos de Diagnósticos de Falhas (DTC).

• Códigos de problemas atuais aparecem na tabela ativa. O número de identificação do DTC
e a contagem de ocorrências são listados.

• Os códigos de problemas resolvidos aparecem na tabela Inativa. O número de identificação do DTC
e a contagem de ocorrências são listados.

3. Use as setas para cima e para baixo para percorrer a lista de códigos de problemas. Uma descrição do código
destacado é mostrada abaixo de cada tabela.
4. Se desejar, pressione o botão Limpar para apagar todos os códigos de problema listados na tabela Inativa.

CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE FALHAS (DTC)
A tabela abaixo fornece o DNúmero TC, uma breve descrição do alarme e uma possível solução.
DTC

Descrições de Alarme

Solução

0.00

Padrão nenhum estado de erro.

Nenhuma Ação Necessária

158.03

Tensão de Alimentação Comutada Alta.

Verifique a bateria do veículo para garantir
que o chicote de energia esteja conectado
a uma bateria de 12 VCC.

158.04

Tensão de alimentação comutada baixa.

Verifique a bateria do veículo para garantir
que o chicote de energia esteja conectado
a uma bateria de 12 VCC.

628.02

Alerta de NVM

628.13

NVM Inválido
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DTC

Descrições de Alarme

Solução

628.13

Erro de NVM

630.13

Configuração do sistema ou calibração
necessária.

Assegure-se de que todos os parâmetros de
calibração tenham dados válidos.

4305.00

Velocidade de Aplicação foi Excedida

Opere com velocidades de aplicação mais
baixas.

4305.02

Velocidade é inferior à velocidade
operacional

Operação em velocidades de aplicação mais
altas.

520192.01

Baixa perda de potência atual

520453.31

FPGA não foi carregado corretamente

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.

522992.02

Escala 1 - Tensão da célula de carga inválida

Verifique as conexões do sensor da célula de
carga e o cabeamento.

522993.02

Escala 2 - Tensão da célula de carga inválida

Verifique as conexões do sensor da célula de
carga e o cabeamento.

522994.02

Escala 3 - Tensão da célula de carga inválida

Verifique as conexões do sensor da célula de
carga e o cabeamento.

522995.02

Escala 4 - Tensão da célula de carga inválida

Verifique as conexões do sensor da célula de
carga e o cabeamento.

523075.08

Implemente o mau funcionamento do
interruptor de altura

Serviços de manutenção ao interruptor da
altura do instrumento

523148.01

Erro do circuito 1 do sensor de potência da
válvula

Verifique os fusíveis no chicote IBIC.

523149.01

Erro do circuito 2 do sensor de potência da
válvula

Verifique os fusíveis no chicote IBIC.

523150.01

Erro no chicote de alimentação da válvula

Certifique-se de que o chicote do produto
esteja conectado e que todos os fusíveis do
chicote IBIC não estejam queimados.

523160.17

O volume do produto/tanque 1 caiu abaixo
do nível mínimo designado pelo operador.

Volte a encher o depósito / depósito.

523196.00

O mestre da válvula de seção abriu quando
deveria estar fechado

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.

523196.01

Entre em contato com seu revendedor Raven
O mestre da válvula de seção fechou quando
ou com um provedor de serviços
deveria estar aberto
qualificado.

523200.00

Entre em contato com seu revendedor Raven
O mestre da válvula 1 de seção abriu quando
ou com um provedor de serviços
deveria estar fechado
qualificado.

523200.01

Válvula de seção 1 fechada quando deveria
estar aberta

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.

523201.00

O mestre da válvula 2 de seção abriu
quando deveria estar fechado

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.
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523201.01

Válvula de seção 2 fechada quando deveria
estar aberta

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.

523202.00

O mestre da válvula 3 de seção abriu
quando deveria estar fechado

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.

523202.01

Válvula de seção 3 fechada quando deveria
estar aberta

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.

523203.00

O mestre da válvula 4 de seção abriu
quando deveria estar fechado

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.

523203.01

Válvula de seção 4 fechada quando deveria
estar aberta

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.

523204.00

O mestre da válvula 5 de seção abriu
quando deveria estar fechado

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.

523204.01

Válvula de seção 5 fechada quando deveria
estar aberta

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.

523205.00

O mestre da válvula 6 de seção abriu
quando deveria estar fechado

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.

523205.01

Válvula de seção 6 fechada quando deveria
estar aberta

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.

523206.00

Entre em contato com seu revendedor Raven
O mestre da válvula 7 de seção abriu quando
ou com um provedor de serviços
deveria estar fechado
qualificado.

523206.01

Válvula de seção 7 fechada quando deveria
estar aberta

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.

523207.00

O mestre da válvula 8 de seção abriu
quando deveria estar fechado

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.

523207.01

Válvula de seção 8 fechada quando deveria
estar aberta

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.

523208.00

O mestre da válvula 9 de seção abriu
quando deveria estar fechado

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.

523208.01

Válvula de seção 9 fechada quando deveria
estar aberta

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.

523209.00

O mestre da válvula 10 de seção abriu
quando deveria estar fechado

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços
qualificado.
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523209.01

Entre em contato com seu revendedor Raven
Válvula de seção 10 fechada quando deveria
ou com um provedor de serviços
estar aberta
qualificado.

523232.04

Pressão 1 - Sensor de não detectado

Verifique a conexão do transdutor de
pressão e o cabeamento.

523232.13

Pressão 1 - Sensor não Calibrado

Calibre o sensor de pressão.

523232.16

Pressão 1 - Pressão acima do ponto de ajuste Reduza a velocidade do equipamento ou
máximo
ajuste a pressão máxima.

523232.18

Pressão 1 - Pressão abaixo do ponto de
ajuste mínimo

Aumente a velocidade do equipamento ou
ajuste a configuração de pressão mínima.

523233.04

Pressão 2 - Sensor de não detectado

Verifique a conexão do transdutor de
pressão e o cabeamento.

523233.13

Pressão 2 - Sensor não Calibrado

Calibre o sensor de pressão.

523233.16

Pressão 2 - Pressão acima do ponto de
ajuste máximo

Reduza a velocidade do equipamento ou
ajuste a pressão máxima.

523233.18

Pressão 2 - Pressão abaixo do ponto de
ajuste mínimo

Aumente a velocidade do equipamento ou
ajuste a configuração de pressão mínima.

523234.04

Pressão 3 - Sensor de não detectado

Verifique a conexão do transdutor de
pressão e o cabeamento.

523234.13

Pressão 3 - Sensor não Calibrado

Calibre o sensor de pressão.

523234.16

Pressão 3 - Pressão acima do ponto de
ajuste máximo

Reduza a velocidade do equipamento ou
ajuste a pressão máxima.

523234.18

Pressão 3 - Pressão abaixo do ponto de
ajuste mínimo

Aumente a velocidade do equipamento ou
ajuste a configuração de pressão mínima.

523235.04

Pressão 4 - Sensor de não detectado

Verifique a conexão do transdutor de
pressão e o cabeamento.

523235.13

Pressão 4 - Sensor não Calibrado

Calibre o sensor de pressão.

523235.16

Pressão 4 - Pressão acima do ponto de
ajuste máximo

Reduza a velocidade do equipamento ou
ajuste a pressão máxima.

523235.18

Pressão 4 - Pressão abaixo do ponto de
ajuste mínimo

Aumente a velocidade do equipamento ou
ajuste a configuração de pressão mínima.

523236.04

Pressão 5 - Sensor de não detectado

Verifique a conexão do transdutor de
pressão e o cabeamento.

523236.13

Pressão 5 - Sensor não Calibrado

Calibre o sensor de pressão.

523236.16

Pressão 5 - Pressão acima do ponto de
ajuste máximo

Reduza a velocidade do equipamento ou
ajuste a pressão máxima.

523236.18

Pressão 5 - Pressão abaixo do ponto de
ajuste mínimo

Aumente a velocidade do equipamento ou
ajuste a configuração de pressão mínima.

523237.04

Pressão 6 - Sensor de não detectado

Verifique a conexão do transdutor de
pressão e o cabeamento.

523237.13

Pressão 6 - Sensor não Calibrado

Calibre o sensor de pressão.

523237.16

Pressão 6 - Pressão acima do ponto de
ajuste máximo

Reduza a velocidade do equipamento ou
ajuste a pressão máxima.

523237.18

Pressão 6 - Pressão abaixo do ponto de
ajuste mínimo

Aumente a velocidade do equipamento ou
ajuste a configuração de pressão mínima.
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523242.01

Bomba de produto 1 - Bomba PWM seca

Verifique se há produto no tanque para a
bomba.

523242.07

Produto Bomba 1 - AccuFlow HP + falha da
bomba de aumento

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços qualificado.

523242.18

Bomba de Produto 1 - Bomba seca não
PWM

Verifique se há produto no tanque/
compartimento da bomba.

523243.01

Bomba de produto 2 - Bomba PWM seca

Verifique se há produto no tanque para a
bomba.

523243.18

Bomba de Produto 2 - Bomba seca não
PWM

Verifique se há produto no tanque para a
bomba.

523244.01

Bomba de produto 3 - Bomba PWM seca

Verifique se há produto no tanque para a
bomba.

523244.18

Bomba de Produto 3 - Bomba seca não
PWM

Verifique se há produto no tanque para a
bomba.

523245.01

Bomba de produto 4 - Bomba PWM seca

Verifique se há produto no tanque para a
bomba.

523245.18

Bomba de Produto 4 - Bomba seca não
PWM

Verifique se há produto no tanque para a
bomba.

523246.01

Bomba de produto 5 - Bomba PWM seca

Verifique se há produto no tanque para a
bomba.

523246.18

Bomba de Produto 5 - Bomba seca não
PWM

Verifique se há produto no tanque para a
bomba.

523247.01

Bomba de Produto 6 - Bomba PWM seca

Verifique se há produto no tanque para a
bomba.

523247.18

Bomba de Produtos 6 - Bomba Não-PWM
seca

Verifique se há produto no tanque para a
bomba.

523253.17

Injeção de Produto 2 - Bomba perdeu
comunicação

Verifique as conexões de energia e ISOBUS
para a bomba de injeção.

523254.17

Injeção de Produto 3 - Bomba perdeu
comunicação

Verifique as conexões de energia e ISOBUS
para a bomba de injeção.

523255.17

Injeção de Produto 4 - Bomba perdeu
comunicação

Verifique as conexões de energia e ISOBUS
para a bomba de injeção.

523256.17

Injeção de Produto 5 - Bomba perdeu
comunicação

Verifique as conexões de energia e ISOBUS
para a bomba de injeção.

523257.17

Injeção de Produto 6 - Bomba perdeu
comunicação

Verifique as conexões de energia e ISOBUS
para a bomba de injeção.

523262.15

RPM 1 - Acima do limite máximo

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços qualificado.

523262.17

RPM 1 - Abaixo do limite mínimo

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços qualificado.

523263.15

RPM 2 - Acima do limite máximo

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços qualificado.

523263.17

RPM 2 - Abaixo do limite mínimo

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços qualificado.

523285.01

Sensor de Eixo Produto 1 - Nenhuma taxa
detectada.

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços qualificado.
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523286.01

Sensor de Eixo Produto 2 - Nenhuma taxa
detectada.

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços qualificado.

523287.01

Sensor de Eixo Produto 3 - Nenhuma taxa
detectada.

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços qualificado.

523288.01

Sensor de Eixo Produto 4 - Nenhuma taxa
detectada.

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços qualificado.

523289.01

Sensor de Eixo Produto 5 - Nenhuma taxa
detectada.

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços qualificado.

523290.01

Sensor de Eixo Produto 6 - Nenhuma taxa
detectada.

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços qualificado.

523295.01

Codificador Duplo do Produto 1 - Retorno
fora de tolerância.

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços qualificado.

523296.01

Codificador Duplo do Produto 2 - Retorno
fora de tolerância.

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços qualificado.

523297.01

Codificador Duplo do Produto 3 - Retorno
fora de tolerância.

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços qualificado.

523298.01

Codificador Duplo do Produto 4 - Retorno
fora de tolerância.

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços qualificado.

523299.01

Codificador Duplo do Produto 5 - Retorno
fora de tolerância.

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços qualificado.

523300.01

Codificador Duplo do Produto 6 - Retorno
fora de tolerância.

Entre em contato com seu revendedor Raven
ou com um provedor de serviços qualificado.

523305.00

Taxa de Produto 1 - Nenhuma taxa esperada. Verifique a conexão com a válvula de controle.

523305.01

Taxa de Produto 1 - Nenhuma taxa
detectada.

523306.00

Taxa de Produto 2 - Nenhuma taxa esperada. Verifique a conexão com a válvula de controle.

523306.01

Taxa de Produto 2 - Nenhuma taxa
detectada.

523307.00

Taxa de Produto 3 - Nenhuma taxa esperada. Verifique a conexão da válvula de controle.

523307.01

Taxa de Produto 3 - Nenhuma taxa detectada.

Verifique as conexões com a válvula de
controle e o sensor de fluxo.

523308.00

Taxa de Produto 4 - Nenhuma taxa esperada.

Verifique a conexão com a válvula de controle.

523308.01

Taxa de Produto 4 - Nenhuma taxa detectada.

Verifique as conexões com a válvula de controle
e o sensor de fluxo.

523309.00

Taxa de Produto 5 - Nenhuma taxa esperada.

Verifique as conexões com a válvula de controle.

523309.01

Taxa de Produto 5 - Nenhuma taxa detectada.

Verifique as conexões com a válvula de controle
e o sensor de fluxo.

523310.00

Taxa de Produto 6 - Nenhuma taxa esperada

Verifique as conexões com a válvula de controle.

523310-01

Taxa de Produto 6 - Nenhuma taxa detectada

Verifique as conexões com a válvula de
controle e os sensores de fluxo.

524082.13

Tela não está online

Verifique o ISOBUS e as conexões de energia
para o Módulo de Controle de Taxa Raven.

NA

HW Incompatível

NA

Aviso de teste de loopback

NA

Teste de loopback cancelado
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NA

Aviso de teste de loopback

NA

Encadeamento manual do recipiente pronto

NA

Grupo de objeto será desligado

NA

Teste cancelado

NA

Injeção Produto 2 - Pressão de injeção
abaixo da pressão da portadora

NA

Injeção Produto 3 - Pressão de injeção
abaixo da pressão da portadora

NA

Injeção Produto 4 - Pressão de injeção
abaixo da pressão da portadora

NA

Injeção Produto 5 - Pressão de injeção
abaixo da pressão da portadora

NA

Injeção Produto 6 - Pressão de injeção
abaixo da pressão da portadora

NA

Aviso de teste granular

NA

Aviso de teste de líquido

NA

Aviso de teste de NH3

NA

Novo sistema de bloqueio detectado

NA

Taxa Produto 1 - Calibração necessária

NA

Taxa Produto 2 - Calibração necessária

NA

Taxa Produto 3 - Calibração necessária

NA

Taxa Produto 4 - Calibração necessária

NA

Taxa Produto 5 - Calibração necessária

NA

Taxa Produto 6 - Calibração necessária

NA

Nova versão detectada.

NA

Taxa Produto 1 - Taxa acima da meta

NA

Taxa Produto 2 - Taxa acima da meta

NA

Taxa Produto 3 - Taxa acima da meta

NA

Taxa Produto 4 - Taxa acima da meta

NA

Taxa Produto 5 - Taxa acima da meta

NA

Taxa Produto 6 - Taxa acima da meta

NA

Nova bomba de injeção direta detectada

NA

Produto 1 - Máxima do dever PWM detectado

NA

Produto 2 - Máxima do dever PWM detectado

NA

Produto 3 - PWM de trabalho máximo
detectado

NA

Produto 4 - PWM de trabalho máximo
detectado

NA

Produto 5 - PWM de trabalho máximo
detectado

NA

Produto 6 - PWM de trabalho máximo
detectado
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NA

Taxa Produto 1 - Taxa abaixo da meta

NA

Taxa Produto 2 - Taxa abaixo da meta

NA

Taxa Produto 3 - Taxa abaixo da meta

NA

Taxa Produto 4 - Taxa abaixo da meta

NA

Taxa Produto 5 - Taxa abaixo da meta

NA

Taxa Produto 6 - Taxa abaixo da meta

NA

O volume do produto/tanque 1 caiu abaixo
do nível mínimo designado pelo operador.

NA

O volume do produto/tanque 2 caiu abaixo
do nível mínimo designado pelo operador.

NA

O volume do produto/tanque 3 caiu abaixo
do nível mínimo designado pelo operador.

NA

O volume do produto/tanque 4 caiu abaixo
do nível mínimo designado pelo operador.

NA

O volume do produto/tanque 5 caiu abaixo
do nível mínimo designado pelo operador.

NA

O volume do produto/tanque 6 caiu abaixo
do nível mínimo designado pelo operador.

NA

Taxa Produto 1 - Volume por minuto abaixo
do mínimo

NA

Produto 1 - PWM de ciclo de trabalho
mínimo atingido.

NA

Taxa Produto 2 - Volume por minuto abaixo
do mínimo

NA

Produto 2 - PWM de ciclo de trabalho
mínimo atingido.

NA

Taxa Produto 3 - Volume por minuto abaixo
do mínimo

NA

Produto 3 - PWM de ciclo de trabalho
mínimo atingido.

NA

Taxa Produto 4 - Volume por minuto abaixo
do mínimo

NA

Produto 4 - PWM de ciclo de trabalho
mínimo atingido.

NA

Taxa Produto 5 - Volume por minuto abaixo
do mínimo

NA

Produto 5 - PWM de ciclo de trabalho
mínimo atingido.

NA

Taxa Produto 6 - Volume por minuto abaixo
do mínimo

NA

Produto 6 - PWM de ciclo de trabalho
mínimo atingido.

NA

Recipiente/tanque vazio indicado no nível 1
do tanque do produto
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NA

Recipiente/tanque vazio indicado no nível 2
do tanque do produto

NA

Recipiente/tanque vazio indicado no nível 3
do tanque do produto

NA

Recipiente/tanque vazio indicado no nível 4
do tanque do produto

NA

Recipiente/tanque vazio indicado no nível 5
do tanque do produto

NA

Recipiente/tanque vazio indicado no nível 6
do tanque do produto

NA

Sistema de bloqueio desligado

NA

Taxa Produto 1 - Aplicação tentada sem
velocidade de rotação controlada.

NA

Taxa Produto 1 - Aplicação tentada sem
velocidade de rotação monitorada.

NA

Taxa Produto 2 - Aplicação tentada sem
velocidade de rotação controlada.

NA

Taxa Produto 2 - Aplicação tentada sem
velocidade de rotação monitorada.

NA

Taxa Produto 3 - Aplicação tentada sem
velocidade de rotação controlada.

NA

Taxa Produto 3 - Aplicação tentada sem
velocidade de rotação monitorada.

NA

Taxa Produto 4 - Aplicação tentada sem
velocidade de rotação controlada.

NA

Taxa Produto 4 - Aplicação tentada sem
velocidade de rotação monitorada.

NA

Taxa Produto 5 - Aplicação tentada sem
velocidade de rotação controlada.

NA

Taxa Produto 5 - Aplicação tentada sem
velocidade de rotação monitorada.

NA

Taxa Produto 6 - Aplicação tentada sem
velocidade de rotação controlada.

NA

Taxa Produto 6 - Aplicação tentada sem
velocidade de rotação monitorada.

NA

Comunicação perdida com compartimento
de distribuição

NA

Escala 1 - Incremento de peso inesperado

NA

Escala 2 - Incremento de peso inesperado

NA

Escala 3 - Incremento de peso inesperado

NA

Escala 4 - Incremento de peso inesperado
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APÊNDICE

VALORES DE CALIBRAGEM

APÊNDICE A

A

LARGURAS DAS SEÇÕES
Use as fórmulas a seguir para ajudar a calcular as larguras das seções.
Calcule a largura da seção aplicando a fórmula:
T × S = SW
Onde T = o número de Pontas em cada seção, S = o Espaço entre as pontas, e SW = a Largura da Seção.
POR EXEMPLO:
20 pontas em uma seção com espaçamento de 40 polegadas [50.8 cm] devem resultar:
20 × 40 = 800
ou uma Largura de Seção de 800 polegadas [2032 cm] (aproximadamente 67 pés [20 m]). Digite 800 [2032]
como a largura para esta seção.

CALIBRAGEM DA TAXA ALVO
As informações a seguir devem ser conhecidas a fim de determinar quais bicos de pulverização devem ser
utilizados com o pulverizador:
• Pressão Nominal do Aplicativo_________ PSI [kpa]
• Taxa Alvo do Aplicativo_________ GPA [lit/ha]
• Velocidade Alvo_________ MPH [km/h]
• Espaçamento dos bicos_________ polegadas[cm]
A partir desta informação, calcule o volume por minuto por bico como segue:
× Speed × NSNVPM = Rate
------------------------------------------------5, 940 [ 60, 000 ]
NVPM = Nozzle Volume per Minute (Volume do Bico por Minuto) (galões/hectare [lit/ha]), Taxa = Velocidade alvo
do aplicativo, Velocidade = Velocidade alvo do aplicativo, e NS = Nozzle Spacing (Espaçamento dos Bicos)
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ANEXO A
POR EXEMPLO:
Pressão do Aplicativo = 30 PSI, Taxa Alvo do aplicativo = 20 GPA, Velocidade Alvo = 5,2 MPH, e Espaçamento
dos bicos = 20 polegadas
20 × 5,25 × 20
NVPM = ----------------------------------- = 0,35
5,940
Usando o volume dos bicos calculado por minuto de 0,35 em uma pressão de aplicativo de 30, selecione um
bico de barra que mais se aproxima para fornecer o resultado desejado.
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APÊNDICE
B

APLICATIVO DE DIAGNÓSTICO
REMOTO

APÊNDICE B

Esta seção fornece informações sobre o Remote Diagnostics Application (disponível na loja Raven App).
O Intellispray™ permite que o usuário controle o sistema e realize diagnósticos por meio de um dispositivo móvel
pessoal, tal como um tablet ou smart phone. O usuário pode ligar e desligar as seções das barras, ligar ou desligar
a bomba e visualizar informações de sistema em tempo real para diagnosticar falhas ou para as finalidades
de demonstração sem ter que sair da cabine. Um dispositivo compatível de baixa energia Bluetooth (BLE) é
necessário.
O Remote Diagnostics Application está disponível para download e uso em qualquer dispositivo compatível
de baixa energia Android ou iOS Bluetooth.
Para usar o aplicativo de diagnósticos:
• A velocidade do sistema deve ser zero.
• O aplicativo deve estar conectado ao RCM.
• A caixa de verificação Enable Wireless Control (Habilitar Controle sem Fio) deve ser marcada nas
Configurações de Usuário PC II.
• O Interruptor Mestre e os interruptores das Seções da Barra devem estar ativados.
OBSERVAÇÃO: A caixa de verificação Enable Wireless Control será desmarcada automaticamente se uma
velocidade for detectada.

PRÁTICAS RECOMENDADAS DE APLICATIVOS DE DIAGNÓSTICO
• Verifique se a velocidade do sistema é zero na tela inicial do PCII e se não há alarme para o barramento PCII
ou NCV.
• Verifique se a funcionalidade Bluetooth está ativada para o dispositivo móvel.
• Vá para a Página de informações do sistema PCII e marque a caixa de seleção Ativar controle sem fio.
• Ligue todos os interruptores da lança e o interruptor mestre usando os interruptores da máquina.
IMPORTANTE: Não tente conectar a dispositivos ainda.

FORA DO CABINE DA MÁQUINA
• Saia da cabine e caminhe até a parte traseira da lança até que você possa ver o PCII.
• Digite o aplicativo de diagnóstico móvel e espere o dispositivo com a identificação sem fio correspondente
a ser detectada. Selecione esse dispositivo.
• Quando solicitado, digite o número de série do hardware como a senha. Isso deve exigir apenas a entrada
na primeira vez em que o dispositio móvel estiver emparelhado com o PCII.
• Ligue e desligue a bomba do produto usando o ícone da bomba no aplicativo.
• Ative e desative as seções de spray e NCV conforme necessário usando os botões ON e OFF, setas
de indexação esquerda/direita ou as seções a serem exibidas no aplicativo.

• Seções e NCVs acenderão conforme a barra é mapeada para controle de pulverização
convencional ou bypass.
• Para controlar as seções de spray, os botões OFF e ON podem precisar ser alternados.
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• Desligue as seções e bombeie a aplicação quando voltar para a cabine.
• Desconecte o aplicativo ou mova o veículo. Isso desmarcará a caixa de seleção Ativar controle sem fio na tela
Configurações do usuário.

• Sempre que a caixa Ativar controle sem fio estiver desmarcada, ou as chaves de barra e mestre
estiverem na posição errada, o Controle desativado será exibido no aplicativo.

TELAS DO APLICATIVO
A seção fornece uma visão geral das telas do aplicativo.

DIAGNÓSTICOS

Limpa os códigos
de acesso digitados
no app móvel. O código
de acesso deverá ser
digitado novamente
quando do próximo login.
• Software Móvel - Versão do software do aplicativo
• Controlador de Produto II ECU Software - Versão do software Connected Controlador de Produto II ECU
• Status do UT - Status da Conexão UT
• Controlador de produto II Tensão ECU - Conectado Produto Controlador II tensão ECU
• PWM da bomba - Porcentagem do PWM da bomba
• Intensidade do sinal - Intensidade do sinal sem fio no momento da conexão
• Taxa do Pacote - Velocidade dos dados sem fio

154

Manual de Operação do Módulo de Controle de Taxa da Raven

Esta lista irá mostrar todas as IDs sem Fio
do Controlador de Produto II ECU suportadas
que o dispositivo móvel detectou.
Selecione a ID Sem fio do Controlador
de Produto II ECU desejada (a ID sem fio pode
ser localizada na tela Informações do Sistema
no RCM CT) e digite o código de acesso. O
código de acesso será exibido na tela UT. Se a
ID Sem Fio do Controlador de Produto II ECU já
foi conectada, nenhum código de acesso será
necessário e o aplicativo irá comutar
automaticamente para a página seguinte.
OBSERVE: Apenas um Controlador de Produto II
ECU pode ser conectado por vez. A ID sem fio
do Controlador de Produto II ECU não será
exibida se estiver conectada a outro dispositivo
móvel.
OBSERVE: Ao selecionar Dispositivo Demo irá
abrir o aplicativo em modo demo e não se
conectará a um Controlador de Produto II ECU.
Este modo é para a exploração do aplicativo
móvel.
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TELA DE CONTROLE
Status de Seção
Borda Verde =
Ativada
Borda cinza =
Desativada
Indica quanto tempo a seção
permanecerá ativada antes
de ser desativada
automaticamente.
OBSERVE: Quando o
temporizador expirar, todas
as seções deverão ser
desativadas antes de poderem
ser ativadas novamente.
Indica que o aplicativo não
está controlando as seções.
Possíveis problemas podem
ser o desligamento
do interruptor mestre,
o controle sem fio está
desativado ou a velocidade
real foi detectada.

Ative todas as Seções
Ative todas as Seções

Ative a seção à direita

Ative a seção à esquerda

Pressões atuais
das barras

Gire a bomba do produto
para ativada/desativada
Porcentagem do PWM
da bomba

Ícone

Função
Ative ou desative a seção. Há um ícone para virar a seção para a direita ou para a
esquerda.

Ative todas as Seções.

Ative todas as Seções.
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Ícone

Função

Desligue a bomba do produto.

Status da Seção. A borda verde indica ativada. A borda cinza indica desativada.

P/N 016-0171-637PT Rev. E

157

ANEXO B

158

Manual de Operação do Módulo de Controle de Taxa da Raven

APÊNDICE
C

CONFIGURAÇÕES E
TERMINOLOGIA DA TELA AJUDA

APÊNDICE C

TABELA 1. Configuração e Terminologia da Tela Ajuda
Configuração

Terminologia da Tela Ajuda

Banda Morta do
Controle

Diferença permitida entre a taxa alvo e a aplicação real. A correção da taxa não é
executada enquanto a taxa de aplicação estiver dentro de um intervalo permitido.

Tipo de Válvula
de Controle

Selecione o tipo de válvula de controle utilizada para controlar a aplicação do
produto. Tipos de válvulas incluem: Padrão, Rápida, Fechamento Rápido, PWM
e Fechamento PWM.

Suavização
da Exibição

Ativar o recurso Suavização da Exibição para exibir a taxa alvo como taxa real
quando a taxa estiver dentro de 10% da taxa alvo. A taxa real será exibida se
o controlador de taxa não alcançar a banda morta do controle dentro de dez
segundos.

Habilita os Bicos
de Cerca

Habilita os Bicos de Cerca se o pulverizador estiver equipado. Interruptores
de software na tela ou interruptores físicos podem ser atribuídos às válvulas
de controle dos bicos de cerca. Reinicie o assistente de iniciação para alterar
a configuração.

Calibração
do Medidor
Abastecimento

O valor da calibragem do fluxômetro e as unidades podem ser localizados na
etiqueta presa no fluxômetro instalado no sistema de abastecimento do tanque.
Selecione as unidades adequadas para calibragem do fluxômetro para garantir
uma calibragem correta do sistema de abastecimento do tanque.

Calibre do medidor
de fluxo

O valor da calibragem do fluxômetro e as unidades podem ser localizados na
etiqueta presa no fluxômetro instalado no sistema de aplicação. Selecione as
unidades adequadas para calibragem do fluxômetro para garantir uma
calibragem correta do sistema de aplicação.

Interruptor de
Implemento

O interruptor do implemento percebe a posição da barra de ferramenta e desliga
a aplicação quando levantada e permite a aplicação quando abaixada.

Limite de Tanque
Baixo

Ativar o recurso Tanque Baixo e digitar o limite de volume desejado para o qual
um alerta será exibido para a condição do tanque baixo. O volume do tanque
deve ser definido manualmente na hora do abastecimento ou utilizar o
fluxômetro de abastecimento do tanque para monitorar automaticamente o nível
do tanque.

PWM da Bomba Max

Digite uma porcentagem máxima de ciclo de trabalho do PWM para definir a
saída máxima desejada para uma válvula de controle hidráulico de largura de
pulso modulada (PWM). Essa configuração limita a abertura máxima da válvula
PWM.

Pressão Máxima

Digite a pressão máxima desejada para o sistema. Quando exceder a pressão
máxima, um alerta será exibido, o controle de fluxo será sobreposto e o
controlador de taxa irá manter a pressão máxima.
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PWM da Bomba Min

Digite uma porcentagem mínima de ciclo de trabalho do PWM para definir a
saída mínima desejada (ponto zero ou ponto de desligamento) para uma válvula
de controle hidráulica de largura de pulso modulada (PWM).

Pressão Mínima

O recurso pressão mínima irá permitir que o operador defina a pressão mais
baixa tolerável durante as operações em campo. Se o sistema de aplicação
alcançar a pressão mínima, o UT irá exibir um alerta e o sistema de aplicação irá
manter a taxa de fluxo para que a pressão monitorada continue consistente e
para manter o padrão de pulverização.

Número de Seções

O número de seção é o número das válvulas de seção instaladas na máquina.

Tipo de Transdutor
de Pressão

Selecione o intervalo do sensor de pressão a partir do Menu suspenso. Consulte
o OEM do transdutor instalado, ou o número de peça da Raven.

Tipo de Sensor
de Pressão

Selecione o campo suspenso sensor de pressão e selecione o transdutor a ser
calibrado para a operação.

PWM Reserva

Digite a porcentagem do ciclo de trabalho PWM da válvula desejada quando
todas as seções estiverem desativadas. Isto é utilizado quando o controle da
pressão reserva não está disponível (o sensor de pressão não está disponível ou a
injeção direta estiver instalada).

Pré-definições
de taxas

Digite as pré-definições de taxa desejadas para permitir que o operador alterne
rapidamente entre as taxas alvos durante a operação em campo no modo de
controle automático de taxa.

Taxa de Resposta

A taxa de resposta tem um intervalo de 1 a 100 e a configuração determina como
o alvo é controlado agressivamente. O aumento deste valor fará com que o sistema
responda mais rapidamente. A sua redução irá causar uma resposta mais lenta.
Se o sistema for lento em alcançar o valor alvo, considere aumentar o mesmo.

Cal de Velocidade

Digite o valor do Cal de Velocidade do sensor de velocidade do radar
(se equipado). Consulte a especificação do fabricante do radar para obter o valor
recomendado e realizar a calibragem de distância para garantir a precisão.

Capacidade
do Tanque

Digite a capacidade máxima do tanque.

Volume do Tanque

Digite o nível atual do tanque.
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We Solve Great Challenges.

GARANTIA LIMITADA
O QUE ESTA GARANTIA COBRE?

Esta garantia cobra todos os defeitos na mão de obra ou material no seu produto da Raven Applied Technology Division
sob o uso normal, a manutenção e serviço quando utilizados para a finalidade proposta.

QUAL É O PERÍODO DE COBERTURA DA GARANTIA?

Os produtos da Raven Applied Technology são cobertos por esta garantia por um período de 12 meses a partir da data
da venda no varejo. Em nenhuma circunstância o período da garantia limitada irá exceder 24 meses a partir da data em
que o produto foi emitido pela Raven Industries Applied Technology Division. A cobertura desta garantia estendia se
aplica apenas ao proprietário original e não é transferível.

COMO POSSO OBTER O SERVIÇO?

Leve a parte com defeito e o comprovante de compra para o revendedor Raven. Se o revendedor aprovar a reclamação
de garantia, ele irá processar a reclamação e irá enviar a mesma para a to Raven Industries para a aprovação final. O
custo do frete até a Raven Industries será responsabilidade do cliente. O número da Return Materials Authorization
(RMA) (Autorização de Returno de Material) deve estar indicado na caixa e toda a documentação (inclusive o
comprovante da compra) devem estar incluídas na caixa a ser enviada à Raven Industries.

O QUE A RAVEN INDUSTRIES FARÁ?

Na confirmação da reclamação de garantia, a Raven Industries irá (de acordo com a sua discrição) reparar ou substituir o
produto defeituoso e pagar para frete de retorno padrão, independente do método de despacho interno. O frete de
urgência está disponível às custas do cliente.

O QUE NÃO É COBERTO POR ESTA GARANTIA?

A Raven Industries não irá assumir qualquer despesa ou responsabilidade pelos reparos realizados fora de nossas
instalações sem a autorização por escrito. A Raven Industries não será responsabilizada pelos danos a qualquer
equipamento ou produto associado e não terá nenhuma responsabilidade pelos lucros cessantes ou demais danos. A
obrigação desta garantia está em lugar de todas as demais garantias, expressas ou implícitas e nenhum indivíduo ou
organização está autorizado a assumir qualquer responsabilidade em nome da Raven Industries.
Danos causados pelo desgaste ou ruptura normal, uso errôneo, abuso, negligência, acidente ou instalação e
manutenção inadequadas não são cobertos por esta garantia.
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GARANTIA ESTENDIDA
O QUE ESTA GARANTIA COBRE?

Esta garantia cobra todos os defeitos na mão de obra ou material no seu produto da Raven Applied Technology Division
sob o uso normal, a manutenção e serviço quando utilizados para a finalidade proposta.

PRECISO REGISTRAR O MEU PRODUTO PARA TER DIREITO À GARANTIA
ESTENDIDA?

Sim. Os produtos/sistemas devem ser registrados dentro do prazo de 30 dias a contar a partir da venda no varejo para
receber a cobertura sob a garantia estendida. Se o componente não tiver uma etiqueta com o número de série, o
conjunto (kit) no qual o mesmo veio deverá ser registrado no lugar.

ONDE DEVO REGISTRAR O MEU PRODUTO PARA OBTER A GARANTIA ESTENDIDA?
Para registrar, vá para o site www.ravenhelp.com e selecione Product Registration (Registro de Produto).

QUAL É O PERÍODO DE COBERTURA DA GARANTIA ESTENDIDA?

Os produtos da Raven Applied Technology que foram registrados online são cobertos por um período adicional de 12
meses além a garantia limitada o que resulta em uma cobertura total por um período de 24 meses a partir da venda no
varejo. Em nenhuma circunstância o período da garantia estendida irá exceder 36 meses a partir da data em que o
produto foi emitido pela Raven Industries Applied Technology Division. A cobertura desta garantia estendia se aplica
apenas ao proprietário original e não é transferível.

COMO POSSO OBTER O SERVIÇO?

Leve a parte com defeito e o comprovante de compra para o revendedor Raven. Se o revendedor aprovar a reclamação
de garantia, ele irá processar a reclamação e irá enviar a mesma para a to Raven Industries para a aprovação final. O
custo do frete até a Raven Industries será responsabilidade do cliente. O número da Return Materials Authorization
(RMA) (Autorização de Returno de Material) deve estar indicado na caixa e toda a documentação (inclusive o
comprovante da compra) devem estar incluídas na caixa a ser enviada à Raven Industries. Além disso, as palavras
“Garantia Estendida” devem aparecer na caixa e em toda a documentação caso a falha ocorrer entre 12 a 24 meses a
partir da data da venda no varejo.

O QUE A RAVEN INDUSTRIES FARÁ?

Na confirmação do registro do produto na garantia estendida e a própria reclamação, a Raven Industries irá (de acordo
com a sua discrição) reparar ou substituir o produto defeituoso e pagar para frete de retorno padrão, independente do
método de despacho interno. O frete de urgência está disponível às custas do cliente.
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O QUE NÃO É COBERTO PELA GARANTIA ESTENDIDA?

A Raven Industries não irá assumir qualquer despesa ou responsabilidade pelos reparos realizados fora de nossas
instalações sem a autorização por escrito. A Raven Industries não será responsabilizada pelos danos a qualquer
equipamento ou produto associado e não terá nenhuma responsabilidade pelos lucros cessantes ou demais danos.
Cabos, mangueiras, melhorias nos software itens remanufaturados não são cobertos por esta garantia estendida. A
obrigação desta garantia está em lugar de todas as demais garantias, expressas ou implícitas e nenhum indivíduo ou
organização está autorizado a assumir qualquer responsabilidade em nome da Raven Industries.
Danos causados pelo desgaste ou ruptura normal, uso errôneo, abuso, negligência, acidente ou instalação e
manutenção inadequadas não são cobertos por esta garantia.
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