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ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ З КАЛІБРУВАННЯ
В наведені нижче поля впишіть налаштування та калібрувальні значення, що використовувались під час
програмування системи та збережіть цей документ для подальшого використання.

Загальна інформація про знаряддя
ОДИНИЦІ
ВИМІРЮВАННЯ

США (акри)

СІ (гектари)

Інтервал
між
форсунками

Калібрувальне
значення
швидкості
Значення ширини секцій (калібрувальне значення штанги)
1.

5.

9.

13.

2.

6.

10.

14.

3.

7.

11.

15.

4.

8.

12.

16.
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TANK FILL SETTINGS (НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОВНЕННЯ БАКУ)

Місткість баку

Нижній рівень
речовини
в баку

Калібрування
витратоміру
системи
заповнення

Одиниці
вимірювання

ПАРАМЕТРИ КЕРУВАННЯ РЕЧОВИНОЮ
Мінімальне
значення ШІМ
насосу

Максимальне
значення ШІМ
насосу

Значення
ШІМ насосу
під час
очікування

Частота ШІМ
насосу

Мінімальне
значення ШІМ
форсунки

Калібрувальне
значення
дозатору

Одиниці
вимірювання

Швидкість
реагування

Припустимий
діапазон

НАЛАШТУВАННЯ ТИСКУ
Мін. тиск
Макс. тиск
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ
Скорочене
позначення

Визначення

Скорочене
позначення

Визначення

гал./хв.

Галони за хвилину

дм

Дециметри

л/хв.

Літри за хвилину

м

Метри

дл/хв.

Децилітри за хвилину

милі/год.

Милі за годину

фунт/кв. дюйм

Фунти на квадратний дюйм

км

Кілометри

кПа

Кілопаскаль

км/год.

Кілометри за годину

гал./акр

Галони на акр

США

Об’єм на акр

л/га

Літри на гектар

СІ

Об’єм на гектар

мл/га

Мілілітри на гектар

TU

Об’єм на 1000 квадратних футів

гал./тис. кв.
футів

Галони на 1000 квадратних футів

[]

Метричні величини

мм

Міліметри

фунти/акр

Фунти на акр

см

Сантиметри

кг/га

Кілограми на гектар

ПЕРЕВЕДЕННЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ
Для переведення метричних калібрувальних значень в потрібну систему потрібно поділити вказане на
табличці значення на обраний коефіцієнт переведення.
Формула переведення рідких
унцій

Формула переведення літрів

Формула переведення фунтів

Первинне калібрувальне
значення дозатору
128

Первинне калібрувальне
значення дозатору
3785

Первинне калібрувальне
значення дозатору
Вага одного галону речовини

Рідина

Площа

• 1 галон (США) = 128 рідких унцій

• 1 квадратний метр = 10,764 кв. фута

• 1 галон (США) = 3,785 л

• 1 гектар = 2,471 акра або 10 000 кв. м

• 1 галон (США) = 0,83267 галону (брит. сист.)

• 1 акр = 0,405 га або 43 560 кв. футів

• 1 галон (США) = 8,34 фунта (вода)

• 1 кв. миля = 640 акрів або 258,9 га

• 1 галон (США) = 10,67 фунта (розчин аміаку 28%)
• 1 галон (США) = 11,06 фунта (розчин аміаку 32%)
• 1 галон (США) = 11,65 фунта (10-34-0)
Довжина

Тиск

• 1 міліметр (мм) = 0,039 дюйма

• 1 фунт/кв. дюйм = 6,89 кПа

• 1 сантиметр (см) = 0,393 дюйма

• 1 кПа = 0,145 фунта/кв. дюйм

• 1 метр (м) = 3,281 фута
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Довжина

Тиск

• 1 кілометр (км) = 0,621 милі
• 1 дюйм = 25,4 мм або 2,54 см
• 1 миля = 1,609 км
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РОЗДІЛ
1

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
ПРО БЕЗПЕКУ
РОЗДІЛ1

ВАЖЛИВО!
Перш ніж встановлювати та використовувати модуль управління швидкістю Raven, уважно прочитайте цей
посібник та інструкції з експлуатації та техніки безпеки, які входять у комплект знаряддя чи системи керування.
• Дотримуйтеся всіх вказівок із техніки безпеки, поданих у цьому посібнику.
• Якщо вам потрібна будь-яка допомога зі встановленням або обслуговуванням обладнання, зверніться за
технічною підтримкою до місцевого представника Raven.
• Дотримуйтеся всіх вказівок на етикетках із вимогами щодо безпеки, розміщених на деталях системи.
Етикетки з вимогами щодо безпеки мають бути в хорошому стані, і якщо котрась із них відсутня чи
пошкоджена, потрібно приклеїти нову. Запасні етикетки з вимогами щодо безпеки можна придбати
в місцевого представника фірми Raven.
Керуючи машиною після встановлення Raven Rate Control Module, дотримуйтеся таких заходів безпеки.
• Будьте пильні та зважайте на оточення.
• Не використовуйте систему будь-яку сільськогосподарську техніку під впливом алкоголю чи
заборонених речовин.
• Визначте робочу відстань, безпечну для інших осіб, і дотримуйтеся її. У разі порушення безпечної
робочої відстані оператор зобов’язаний вимкнути системи керування речовинами.
• Перед початком будь-яких робіт з технічного обслуговування машини або її частин необхідно повністю
вимкнути систему.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
БЕЗПЕЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ З СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ РЕЧОВИНАМИ
• Необхідно завжди дотримуватись вказівок та вимог попереджувальних знаків, наданих виробником або
постачальником хімічних речовин.
• Необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту, рекомендованих виробником хімічних
речовин або обладнання.
• Під час зберігання сільськогосподарських хімічних речовин:
• Зберігати сільськогосподарські хімічні речовини необхідно в оригінальній упаковці.
Забороняється поміщати їх у немарковані бункери або контейнери, призначені для
зберігання харчових продуктів;
• Зберігати хімічні речовини необхідно в захищеному місці з контролем доступу, окремо від
харчових продуктів для людей та худоби;
• Зберігати хімічні речовини необхідно в недосяжному для дітей місці;
• Заповнення, промивання, калібрування та очищення систем подачі хімічних речовин необхідно
проводити в зоні, де неможливе стікання рідини в ставки, озера, струмки, зони, до яких має доступ
худоба, сади та житлові зони;
• Необхідно уникати вдихання пилу та аерозолю і прямого контакту з будь-якими сільськогосподарськими
хімічними речовинами; в разі виникнення симптомів будь-яких хвороб під час або внаслідок
використання сільськогосподарських хімічних речовин або обладнання слід звернутись до лікаря.
• Після роботи з сільськогосподарськими хімічними речовинами:
Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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• Перед прийняттям їжі та напоїв, а також перед відвіданням туалету необхідно ретельно
вимити руки і лице;

• Перед технічним обслуговуванням системи подачі хімічних речовин слід ретельно промити
усе обладнання, яке використовувалося для змішування, транспортування та внесення
хімічних речовин;

Необхідно дотримуватися всіх державних та місцевих нормативних вимог щодо роботи з хімічними
речовинами і контейнерами, їхнього використання та утилізації; після використання та перед утилізацією
контейнери необхідно тричі промити та проткнути або іншим чином пошкодити. По додаткову інформацію
зверніться до місцевого органу, що займається питаннями захисту навколишнього середовища.

ВАЖЛИВО!
• Уважно прочитайте цей посібник та інструкції з експлуатації та техніки безпеки, які входять у комплект
знаряддя чи системи керування.
• Дотримуйтесь інструкцій з безпеки, наведених у цьому посібнику та консультуйтесь із
дилером з питань безпечної експлуатації.
• Якщо вам потрібна будь-яка допомога зі встановленням або обслуговуванням обладнання,
а також для придбання запасних частин, інструкцій або додаткових комплектів
попереджувальних знаків зверніться за до місцевого представника Raven.
• Дотримуйтеся всіх вказівок на попереджувальних знаках на деталях. Етикетки з вимогами щодо безпеки
мають бути в хорошому стані, і якщо котрась із них відсутня чи пошкоджена, потрібно приклеїти нову.
• По докладнішу інформацію щодо безпечної роботи з рідким аміаком (NH3) і властивостей NH3 зверніться
до постачальника NH3. Якщо ви не маєте достатньої кваліфікації для безпечного переміщення, застосування,
транспортування, встановлення, експлуатації та обслуговування обладнання для роботи з NH3, зверніться
до вашого дилера, постачальника NH3 або у відповідну сільськогосподарську установу по інформацію щодо
навчання. Щонайменше раз на три роки необхідно проходити курс підвищення кваліфікації.
• В разі порушень правил використання NH3 становить загрозу для довкілля. необхідно дотримуватися
всіх місцевих та державних нормативних вимог щодо роботи з NH3.
• Під час змішування, використання та утилізації хімічних речовин слід дотримуватися всіх інструкцій,
що містяться на попереджувальних знаках.
• Під час експлуатації машини:
• Будьте пильні та зважайте на оточення;
• Не використовуйте систему пристрій під впливом алкоголю чи заборонених речовин;
• Перш ніж розпочинати будь-які роботи з обслуговування машини, переконайтеся,
що пристрій вимкнено.
• Для використання з цією системою дозволяється застосовувати тільки ті системи та клапани, що були
схвалені компанією Raven для роботи з NH3. Компанія Raven не несе відповідальності за пошкодження,
а гарантія не охоплює шкоду, що виникла внаслідок:
• Використання системи з електричним обладнанням, що не було схвалене компанією Raven;
• Використання системи з системою управління, що не була схвалена компанією Raven;
• Використання системи з комутаційним обладнанням, що не було схвалене компанією Raven;
• Використання системи у такий спосіб, що порушує вимоги інструкцій;
• Зміни конструкції системи або складу речовин, що використовуються системою, без дозволу
виробника.

НЕБЕЗПЕКА
• Рідкий аміак (NH3) під високим тиском. Дія NH3 може спричинити серйозні опіки, сліпоту, хворобливий
стан та смерть. Перед початком експлуатації або обслуговування обладнання необхідно ознайомитися зі
вказівками з техніки безпеки. З усіх питань щодо техніки безпеки під час роботи з NH3
проконсультуйтеся з вашим постачальником.
• В разі виникнення симптомів будь-яких хвороб під час або внаслідок використання NH3 обладнання слід
звернутись до лікаря.
• В разі течі або аварійного викиду NH3 необхідно негайно евакуювати персонал з небезпечної зони,
звернутися в місцеве відділення МНС та позначити джерела чистої води на ділянці.
2
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УВАГА!
• Під час роботи з рідким аміаком (NH3) необхідно зберігати пильність. Під час роботи з рідким аміаком
завжди слід застосовувати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). Мінімальний перелік необхідних ЗІЗ:
• Захисні окуляри закритого типу з захистом від бризок та маскою на все лице;
• Високі вологонепроникні рукавички, стійкі до впливу NH3;

• Захисний одяг з довгими рукавами та холошами.

• Під час роботи з NH3 та відповідним обладнанням необхідно знаходитись з навітряного боку.
Забороняється працювати з обладнанням, в якому використовується NH3, в тісних приміщеннях.
Необхідно тримати обладнання, в якому використовується NH3, якомога далі від будинків, худоби та
сторонніх осіб.
• Під час роботи з NH3 необхідно мати поруч джерело чистої води (або запас не менше п’яти галонів
окремо на додаток до джерела води в резервуарі живлення) . В разі контакту з рідким аміаком необхідно
промивати уражену шкіру або очі великою кількістю води щонайменше протягом 15 хвилин та негайно
звернутись до лікаря.
• Забороняється під’єднувати систему подачі NH3 або проміжну машину без надійних стоянкових опор,
противідкатних упорів та інших систем унеможливлення руху, якщо під’єднаний резервуар живлення.
• Перед початком технічного обслуговування необхідно від’єднувати систему від джерела NH3.

• Перед початком технічного обслуговування необхідно ретельно злити всі лінії системи та
від’єднати шланг резервуару живлення.

• Перед розбиранням та обслуговуванням системи необхідно злити з неї весь NH3.

• Під час відчиняння системи, що знаходилась під високим тиском, треба зберігати особливу пильність.
• Манометри можуть бути несправні чи захаращені або показувати невірні значення тиску. До
кожної секції, в якій може знаходитися NH3, треба ставитися як до секції, що знаходиться під
високим тиском.
• Перед початком технічного обслуговування і ремонту системи прочитайте та дотримуйтесь інструкцій до
обладнання для надійного усунення залишків NH3 з системи.

УВАГА!
ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДІВ
Термін «жмут проводів» тут означає всі електропроводи і кабелі, об'єднані чи не об'єднані у в'язку.
Прокладаючи жмут проводів, його слід закріпляти на рамі що 3 см. Використовуйте наявний жмут проводів
настільки, наскільки це можливо, і дотримуйтеся вказівок, поданих далі.
Жмут проводів не має торкатися чи бути прикріпленим до:
• Ліній та шлангів, які є під дією сильної вібрації або перепадів тиску;
• Ліній та шлангів, по яких тече гаряча рідина, температура якої є вищою за технічні характеристики жмута
проводів;
Запобігати контакту з гострими краями чи абразивними поверхнями, серед яких:
•
•
•
•
•
•

Краї після обрізання ножицями чи газовим полум'ям;
Краї поверхні після механічного оброблення;
Різьба деталей кріплення чи головки гвинтів;
Кінці хомутів для шлангів.
Проводи, які виходять з ізоляційної трубки незахищеними, з обох боків ізоляційної трубки;
Деталі з'єднання шлангів і трубопроводів.
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Жмути проводів мають бути прокладені так, щоб:
• Вони не звисали під агрегатом;
• Їх не можливо було пошкодити внаслідок контакту із зовнішнім середовищем (як от гілками дерев,
сміттям, прилаштуванням);
• Не торкатися і знаходитися подалі від деталей машини, котрі нагріваються до температури вище
допустимої для елементів жмута;
• У разі прокладання поблизу деталей, котрі нагріваються до температури вище зазначеної в технічних
характеристик елементів жмута, бути захищеними або вкритими захисним екраном.
На жмутах проводів не має бути різких згинів.
Забезпечити достатній просвіт від деталей машини та їхніх робочих зон, а саме:
• Привідних і карданних валів та зчіпних вузлів (наприклад, трьохточкової навісної системи);
• Шківів, шестірень і ланцюгових коліс;
• Провисання і зазору пасів та ланцюгів;
• Зон регулювання регульованих кронштейнів;
• Змінних положень систем управління кермом і підвіски;
• Рухомих з'єднань, циліндрів, шарнірів, оснащення;
• Землерийних деталей.
Стосовно рухомих частин жмута проводів у процесі роботи машини:
• Їхня довжина має бути достатньою для вільного, безперешкодного руху, аби не було натягування,
защемлення, зачеплення чи тертя, особливо в місцях з'єднання і повороту;
• Аби контрольований рух виникав у потрібній частині жмута проводів, хомути мають бути надійно
затягнуті;
• На коротких дистанціях уникайте різких перекручувань або згинів;
• Рознімні деталі та місця з'єднання не мають знаходитися в рухомих частинах жмуту проводів.
Жмут проводів має бути захищений від:
• Сторонніх предметів, як от каміння, що можуть впасти або бути підкинутими агрегатом;
• Нагромадження бруду, болота, снігу, льоду, занурення у воду та мастило;
• Гілок дерев, кущів і сміття;
• Пошкоджень у місцях, в котрих може наступити або за котрі може схопитися працівник технічного
обслуговування чи оператор;
• Пошкоджень у місцях проходження крізь металеві конструкції;
ВАЖЛИВО: Уникайте прямого розпилення води під сильним тиском на електричні деталі чи з'єднання.
Вода під високим тиском може проникнути через ущільнення і спричинити корозію
електричних деталей чи іншим чином їх пошкодити. Проводячи технічне обслуговування:

• Оглядайте всі електричні деталі та з'єднання на наявність слідів пошкодження чи корозії.
У разі потреби полагодьте чи замініть деталі, елементи з'єднання чи кабелі;

• Місця з'єднання мають бути чисті, сухі та неушкоджені. У разі потреби полагодьте чи замініть
деталі, елементи з'єднання чи кабелі;

• Очищати деталі чи місця з'єднання потрібно водою під слабким тиском, струменем повітря чи
аерозольним засобом для чищення електричних деталей;

• Видимі залишки води слід видалити з поверхні деталей, місць з'єднання чи ущільнювачів

струменем повітря чи аерозольним засобом для чищення електричних деталей, після чого
дати їм повністю висохнути, перед тим як підключати кабелі.
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ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ПРОКЛАДАННЯ ШЛАНГІВ
Термін «шланг» тут означає всі гнучкі деталі, по яких тече рідина. Використовуйте наявні шланги настільки,
наскільки це можливо, і дотримуйтеся вказівок, поданих далі.
Шланги не мають торкатися чи бути прикріплені до:
• Деталей, які сильно вібрують;
• Деталей, по яких тече гаряча рідина за температури, вищою, ніж технічні характеристики деталі.
Запобігати контакту з гострими краями чи абразивними поверхнями, серед яких:
• Краї після обрізання ножицями чи газовим полум'ям;
• Краї поверхні після механічного оброблення;
• Різьба деталей кріплення чи головки гвинтів;
• Кінці хомутів для шлангів.
Шланги мають бути прокладені так, щоб:
• Вони не звисали під агрегатом;
• Їх не можливо було пошкодити внаслідок контакту із зовнішнім середовищем (як от гілками дерев,
сміттям, прилаштуванням);
• Не торкатися і знаходитися подалі від деталей машини, котрі нагріваються до температури вище
допустимої для шланга;
• У разі прокладання поблизу деталей, котрі нагріваються до температури вище зазначеної в технічних
характеристик шланга, бути захищеними або вкритими захисним екраном.
На шлангах не має бути різких згинів.
Забезпечити достатній просвіт від деталей машини та їхніх робочих зон, а саме:
• Привідних і карданних валів та зчіпних вузлів (наприклад, трьохточкової навісної системи);
• Шківів, шестірень і ланцюгових коліс;
• Провисання і зазору пасів та ланцюгів;
• Зон регулювання регульованих кронштейнів;
• Змінних положень систем управління кермом і підвіски;
• Рухомих з'єднань, циліндрів, шарнірів, оснащення;
• Землерийних деталей.
Стосовно рухомих частин шлангів у процесі роботи машини:
• Їхня довжина має бути достатньою для вільного, безперешкодного руху, аби не було натягування,
защемлення, зачеплення чи тертя, особливо в місцях з'єднання і повороту;
• Аби контрольований рух виникав у потрібній частині шланга, хомути мають бути надійно затягнуті;
• на коротких дистанціях уникайте різких перекручувань або згинів.
Шланги слід захистити від:
• Сторонніх предметів, як от каміння, що можуть впасти або бути підкинутими агрегатом;
• Нагромадження бруду, болота, снігу, льоду, занурення у воду та мастило;
• Гілок дерев, кущів і сміття;
• Пошкоджень у місцях, в котрих може наступити або за котрі може схопитися працівник технічного
обслуговування чи оператор;
• Пошкоджень у місцях проходження крізь металеві конструкції;
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• Миття під високим тиском.
ВАЖЛИВО:

Уникайте прямого розпилення води під сильним тиском на електричні деталі чи з'єднання.
Вода під високим тиском може проникнути через ущільнення і спричинити корозію
електричних деталей чи іншим чином їх пошкодити. Проводячи технічне обслуговування:

• Оглядайте всі електричні деталі та з'єднання на наявність слідів пошкодження чи корозії.
У разі потреби полагодьте чи замініть деталі, елементи з'єднання чи кабелі;

• Місця з'єднання мають бути чисті, сухі та неушкоджені. У разі потреби полагодьте чи замініть
деталі, елементи з'єднання чи кабелі;

• Очищати деталі чи місця з'єднання потрібно водою під слабким тиском, струменем повітря
чи аерозольним засобом для чищення електричних деталей;

• Видимі залишки води слід видалити з поверхні деталей, місць з'єднання чи ущільнювачів

струменем повітря чи аерозольним засобом для чищення електричних деталей. Після цього
перед підключенням кабелів необхідно дати їм повністю висохнути.
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РОЗДІЛ

РОЗДІЛ 2

ВСТУП

2

Raven Rate Control Module (RCM) — застосунок для управління різними речовинами, створений на базі
платформи ISOBUS. Застосунок Raven Rate Controller Module розроблений для того щоб надати операторові
можливість одночасно контролювати параметри внесення п’яти різних речовин: рідкими, гранульованими,
NH3 та такими, що вносяться способом прямого впорскування, та керувати ними через універсальний
термінал ISOBUS (УТ), а також щоб управляти реєстрацією внесеної кількості, нормами внесення та роботою
окремих секцій.
Цей документ містить інформацію щодо таких аспектів роботи з застосунком Raven Rate Control Module:
•
•
•
•
•

Первинне налаштування і навігація
Калібрування
Експлуатації системи Raven Rate Control Module
Сигналізація Raven Rate Control Module
Оновлення компонентів Raven Rate Control Module

ПРИМІТКА. Перед початком використання функцій застосунку Raven Rate Control Module з будь-яким
екраном УТ необхідно відкалібрувати електронний блок керування (ECU) Raven Rate Control
Module для роботи з відповідною системою управління. Докладніше про первинне
налаштування майстра калібрування див. Chapter 3, ISOBUS System Calibration.
Всі інструкції, що містяться в цьому посібнику актуальні за умови наявності та належного
з’єднання всіх необхідних апаратних компонентів на відповідному обладнанні. Докладніше про
апаратні конфігурації, які підтримує застосунок, можна дізнатися у місцевого дилера Raven.

ХАРАКТЕРИСТИКИ RAVEN RATE CONTROL MODULE™
ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ
Внутрішній екран кабіни Raven Sidekick™ Pro забезпечує оптимальну зручність роботи за рахунок
управління процесом прямого впорскування через інтерфейс Raven Rate Control Module. Система дозволяє
зменшити кількість відходів хімічних речовин та полегшити контроль за збереженням довкілля за рахунок
використання окремого інжекційного модуля або резервуару та уникнення змішування хімічних речовин в
баку. Можна під’єднувати до Viper 4 і ISOBUS до чотирьох інжекційних систем та керувати всією системою
за допомогою інтерфейсу користувача Raven Rate Control Module через віртуальний термінал. Для
управління потоками хімічних речовин різної інтенсивності (від 5 до 200 унцій/хв.) придбайте інжекційну
систему для великих значень потоку. Для забезпечення потоків різної інтенсивності (від 1 до 40 унцій/хв.)
придбайте інжекційну систему для малих значень потоку. Докладніше про інжекційні системи для високих
та малих значень потоку див. посібник до внутрішнього екрану кабіни Sidekick™.
До додаткову інформацію про управління прямим впорскуванням за допомогою Sidekick Pro™ з Raven Rate
Control зверніться до місцевого дилера Raven.

ТИПИ МАШИН
Raven Rate Control Module можна використовувати з:

Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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ТАБЛИЦЯ 1. Перелік обладнання з модулями управління швидкістю
Тип машини

Режим внесення

Тип внесення

Рідина
Гранулят, повна ширина
Пневматичний візок
Загальний

Гранулят, з компенсацією швидкості обертання
Гранулят, з підтримкою швидкості обертання
Гранулят, розділена стрічка

Рідина
Гранулят

Гранулят, подвійний клапан управління
Гранулят, посекційне дозування
Гранулят, повна ширина
Самохідний розпилювач

Гранулят, з компенсацією швидкості обертання

Розпилювач, що
буксирується

Гранулят, розділена стрічка

Гранулят, з підтримкою швидкості обертання

Гранулят, добриво
Гранулят, посівний
матеріал

Гранулят, подвійний клапан управління
Рідина
Самохідний обприскувач

Багатокомпонентна рідина (пряме змішування)

Обприскувач, що
буксирується

Багатокомпонентна рідина (зовнішнє
змішування)

Рідина

Рідина, постійний потік
Рідина
Багатокомпонентна рідина (пряме змішування)
Засоби внесення рідкого
добрива

Багатокомпонентна рідина (зовнішнє
змішування)
Рідина, постійний потік

Рідина

Рідина, подача рідкого розчину у канатноковшовий спосіб
Рідкий розчин
Система NH3

NH3

NH3

NH3 HP+
Управління секціями сівалки

Сівалка

Управління швидкістю внесення посівного
матеріалу (з муфтою)

Відсутній

Управління швидкістю внесення посівного
матеріалу (без муфти)
Зважувальний пристрій

відсутній

Відсутній

ДОГЛЯД ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Під час зберігання обладнання необхідно дотримуватись рекомендацій з технічного обслуговування,
наданих виробником. Під час зберігання Raven Rate Control Module в загальному випадку рекомендується
виконувати наступні дії:
1. Злити хімічну речовину з баку та промити систему подачі водою;
2. Усунути затверділі залишки хімічної речовини шляхом промивання:
a. Гасом або дизельним паливом, якщо через систему подавалися нафтопродукти;
b. Мильним водним розчином, якщо подавалися речовини на водній основі;
8
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ВСТУП
3. Заповнити трубопроводи системи 50%-ним розчином автомобільного антифризу в воді для запобігання
замерзанню компонентів. Замерзання може спричинити пошкодження системи та труб, що входять в неї.
ПРИМІТКА. Докладніше про технічне обслуговування Raven Rate Control Module див. у Appendix D,
Maintenance Schedule and Replacement Parts.

РОЗБЛОКУВАННЯ ФУНКЦІЙ
Кожен примірник RCM має різні розблоковані функції. Для розблокування додаткових функцій перейдіть до
порталу portal.ravenprecision.com та придбайте відповідні права доступу. В таблиці нижче наведені різні
рівні доступу:
ТАБЛИЦЯ 2. Розблокування RCM
Рівень

0

Номер ECU

Інструментарій

063-0173-940

• Ходовий привід/без контролю параметрів клапанів подачі
речовини/без інтерфейсу контролера завдань (управління
секціями та супутня реєстрація)
• Одноканальний зважувальний пристрій загального
призначення/без управління параметрами внесення
• Управління однією речовиною з відсіканням секцій
• Рідкий NH3(HP+)/гранулят

1

063-0173-941

• Двопозиційне керування клапаном (без підтримки секцій зі
змінним потоком)
• Управління обертальною установкою/вентилятором (два канали)
• Без підтримки зважувального пристрою (для речовин або
загального призначення) з увімкненою функцією внесення
подачі речовини.
• Підтримка управління внутрішнім екраном кабіни Sidekick
• Підтримка контролера завдань для ходового приводу
(управління секціями та супутня реєстрація)
• Управління секціями сівалки — до 16 секцій/муфт
• Чотириканальний зважувальний пристрій загального
призначення/без управління параметрами внесення

2

063-0173-756

• Управління внесенням різних речовин (кількістю до п’яти)
• Підтримка зважувального пристрою, пов’язана з управлінням
швидкістю внесення
• Багатоступінчаста штанга (два ступені)
• Управління секціями зі змінним потоком (з функцією перемінної
швидкості (VPA) або без неї)
• Управління секціями сівалки — до 32 секцій/муфт

3-ярусна
ступінчаста штанга

077-0180-202

• Дозволяє керувати трьома ярусами або ступенями (A, B і C
окремо і разом).

3-ярусна система
контролю
засмічень

077-0180-201

• Можливість застосування сторонніх систем контролю засмічень
для передачі даних в RCM.

ОНОВЛЕННЯ
Оновлення документів та програмного забезпечення Raven для консолей Raven та контролерів речовин
знаходяться на веб-сайті Applied Technology Division:
https://portal.ravenprecision.com
Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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Для оновлення програмного забезпечення Raven Rate Control Module потрібен Raven Service Tool та
ноутбук. Додаткову інформацію щодо оновлення Raven Rate Control Module ви знайдете в Посібнику
з експлуатації Raven Service Tool.
Щоб отримувати повідомлення про оновлення продукції Raven, доступні на веб-сайті Raven, підпишіться на
електронну розсилку.
У Raven Industries ми намагаємося зробити ваш досвід роботи з нашими продуктами
якомога кориснішим. Одним зі шляхів покращення цього досвіду є надання нам зворотного
зв’язку щодо цих вказівок.
Ваш зворотній зв’язок допоможе надати форми майбутній документації наших продуктів
і загального сервісу, який ми надаємо. Нам дуже важлива думка наших клієнтів, і ми
бажаємо зібрати ідеї щодо того, як ми можемо вам допомогти або діяти кращим чином.
Для найкращого обслуговування надішліть нам електронного листа з зазначеною нижче
інформацією на адресу
techwriting@ravenind.com
– Інструкція з експлуатації Raven Rate Control Module
– Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
– Будь-які коментарі або зворотній зв’язок (за можливості вкажіть розділ або номер
сторінки).
– Повідомте нам, протягом якого часу ви користувалися цим або іншими продуктами
Raven.
Ми не розголошуватимемо вашу адресу електронної пошти чи будь-яку інформацію,
надану вами. Ваш відгук цінний і надзвичайно важливий для нас.
Дякуємо, що приділили нам час.
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РОЗДІЛ

РОЗДІЛ 3

3

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ПНЕВМАТИЧНОГО ВІЗКА

ТИПИ МАШИН
Цей розділ присвячений пневматичним візкам, що мають таку конфігурацію:
ТАБЛИЦЯ 1. Перелік обладнання з модулями управління швидкістю
Тип машини

Режим внесення

• Пневматичний візок
• Загальний

•
•
•
•
•
•
•

Тип внесення

Рідина
Гранулят, повна ширина
Гранулят, з компенсацією швидкості обертання
Гранулят, з підтримкою швидкості обертання
Гранулят, розділена стрічка
Гранулят, подвійний клапан управління
Гранулят, посекційне дозування

• Рідина
• Гранулят

Пневматичний візок в конфігурації з модулем управління швидкістю (RCM) також підтримує наступні
способи використання:
ТАБЛИЦЯ 2. Режими роботи з гранульованими речовинами попередніх версій
Попередня версія
режиму внесення
гранульованих
речовин
Gran 1

Gran 2

Gran 3

Новий режим
експлуатації

Інформація про режим

Гранулят, повна
ширина з вибором

Внесення сухих речовин або зерна за допомогою єдиної
відсічної секції. Швидкість внесення вимірюється в
фунтах/акр (кг/га).

Гранулят, з
підтримкою
швидкості
обертання та
контролем секцій

Режим роботи — внесення сухих речовин або зерна
з підтримкою швидкості обертання за допомогою
кількох відсічних секцій. Контроль/компенсація
швидкості обертання дозатора (транспортера)
здійснюється з урахуванням швидкості руху машини.
Контроль/компенсація швидкості обертання дозатора
(транспортера) здійснюється без урахування зміни
активної ширини внаслідок увімкнення/вимкнення
окремих секцій. Якщо всі секції вимкнені, дозатор
(транспортер) зупиняється. Швидкість внесення
вимірюється в фунтах/акр (кг/га).

Гранулят,
розділений бак/
подвійний
шифратор

Внесення сухих речовин або посівного матеріалу за
допомогою одного клапану управління через зміну
швидкості руху розділеного дозатора (транспортера) для
кожної секції. Контроль/компенсація швидкості
обертання дозатора (транспортера) здійснюється без
урахування зміни активної ширини внаслідок
увімкнення/вимкнення правої або лівої секцій. Якщо
обидві секції вимкнені, дозатор (транспортер)
зупиняється.

Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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РОЗДІЛ 3
Попередня версія
режиму внесення
гранульованих
речовин

Новий режим
експлуатації

Інформація про режим

Gran 4

Гранулят, з
підтримкою
швидкості
обертання та
контролем секцій

Режим роботи — внесення сухих речовин або зерна
з підтримкою швидкості обертання за допомогою
кількох відсічних секцій. Контроль/компенсація
швидкості обертання дозатора (транспортера)
здійснюється з урахуванням швидкості руху машини.
Контроль/компенсація швидкості обертання дозатора
(транспортера) здійснюється без урахування зміни
активної ширини внаслідок увімкнення/вимкнення
окремих секцій. Якщо всі секції вимкнені, дозатор
(транспортер) зупиняється. Швидкість внесення
вимірюється в фунтах/акр (кг/га).

Gran 5

Гранулят, з
компенсацією
швидкості
обертання та
контролем секцій

Внесення сухих речовин або зерна за допомогою кількох
відсічних секцій. Контроль/компенсація швидкості
обертання дозатора (транспортера) здійснюється
з урахуванням швидкості руху машини та зміни
активної ширини внаслідок увімкнення/вимкнення
окремих секцій. Швидкість внесення вимірюється
в фунтах/акр (кг/га).

Подвійний клапан
управління

Подвійний клапан управління — внесення сухих речовин
або посівного матеріалу за допомогою клапанів
управління з подвійною ШІМ для лівої та правої секцій
дозатора (транспортера). Для кожної секції є канал
зворотньої передачі даних про швидкість руху дозатора
або транспортера на шифратор. Контроль/компенсація
швидкості обертання дозатора (транспортера)
здійснюється незалежно з урахуванням швидкості руху
машини. Секції вимикаються через зачинення клапану
управління за ШІМ-сигналом.

Гранулят,
посекційне
дозування

Внесення сухих речовин або посівного матеріалу
за допомогою клапанів управління з ШІМ для секцій
дозатора (транспортера). Система дозволяє
налаштувати до 16 окремих секцій управління. Для
кожної секції є канал зворотньої передачі даних про
швидкість руху дозатора або транспортера на шифратор.
Контроль/компенсація швидкості обертання дозатора
(транспортера) здійснюється незалежно з урахуванням
швидкості руху машини. Секції вимикаються через
зачинення клапану управління за ШІМ-сигналом.

Відсутня

Відсутня

КОНФІГУРАЦІЯ ПНЕВМАТИЧНОГО ВІЗКА
В цьому розділі наводиться приклад конфігурації пневматичного візка. Реальна конфігурація може дещо
відрізнятися від наведеної, тому деякі з етапів налаштування можуть бути не пристосовні до вашого
обладнання, а деякі може бути потрібно виконати кілька разів.
1. Введіть ім’я профілю.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПНЕВМАТИЧНОГО ВІЗКА
РИСУНОК 1. Ім’я профілю

2. Оберіть тип машини — «Air Cart» (Пневматичний візок).
3. Введіть значення ширини оброблюваної смуги та оберіть необхідну одиницю виміру. Зазвичай ширина
оброблюваної смуги — Це ширина штанги.
4. Натисніть «Next» (Далі).
5. Оберіть відповідну кількість електронних блоків управління (ECU). Це значення відповідає кількості ECU
в системі.
РИСУНОК 2. Налаштування системи

6. Введіть потрібну кількість речовин.
7. Натисніть «Next» (Далі).
8. В розкривному переліку оберіть кількість обертальних установок або вентиляторів.

Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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РИСУНОК 3. Налаштування швидкості обертання вентилятору (обертальної установки)

9. За потреби встановіть прапорець в поле «Enable Fan/Spinner RPM Control» (Увімкнути контроль
швидкості вентилятора/обертальної установки). Ця функція дозволяє керувати швидкістю обертання
з головного екрану RCM.
10. Натисніть «Next» (Далі).
11. Оберіть тип внесення для кожної речовини.
РИСУНОК 4. Налаштування типу внесення

12. Натисніть «Next» (Далі).
13. Перевірте, чи правильно було обрано режим внесення для відповідної речовини. Якщо режим було
обрано неправильно, оберіть потрібний з розкривного переліку.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПНЕВМАТИЧНОГО ВІЗКА
РИСУНОК 5. Налаштування типу внесення

14. Натисніть «Next» (Далі).
15. На екрані налаштування груп секцій оберіть «Yes» (Так) чи «No» (Ні). Налаштування груп секцій
розподіляє керівні пристрої для різних типів речовини.
РИСУНОК 6. Налаштування груп секцій

16. Натисніть «Next» (Далі).
17. Введіть кількість секцій Number of Sections. Цей параметр визначає кількість секцій відповідно до
конфігурації кабелів.

Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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РИСУНОК 7. Налаштування секцій

18. За потреби натисніть «Equal Width Sections» (Секції рівної ширини). Ця функція розподіляє машину на
рівні за шириною секції.
19. За потреби натисніть «Master Clutch» (Головна муфта зчеплення). Ця функція визначає застосування
головної муфти зчеплення пневматичного візка, що керує магнітними муфтами приводів.
20. Відповідно до конфігурації встановіть або зніміть прапорець «Granular Product Sections Power to Apply»
(Живлення на секції подання гранульованої речовини). Установіть прапорець, якщо потрібно, щоб
контролер подавав живлення на сигнальний дріт секції, коли секція ввімкнена. Зніміть прапорець, якщо
потрібно, щоб контролер подавав живлення на сигнальний дріт секції, коли секція вимкнена.
21. Натисніть «Next» (Далі).
22. Оберіть «Starting Section Number» (Номер початкової секції) для групи секцій 1. Група секцій —
це декілька секцій, що вносять одну речовину з однаковою швидкістю.
РИСУНОК 8. Пов’язання груп секцій

23. Введіть значення «Number of Sections» (Кількість секцій) для першої групи секцій.
16
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24.За потреби натисніть «Equal Section Widths» (Рівна ширина секцій).
25. Залежно від конфігурації введіть «Starting Section Number» (Номер початкової секції) для групи секцій 2. В
цьому випадку це значення дорівнює п’яти, тому що п’ята секція є першою, яка не входить в першу групу.
26.Натисніть «Next» (Далі).
27. Оберіть групи секцій для кожної речовини.
РИСУНОК 9. Налаштування призначень груп секцій

28.Натисніть кнопку «Next» (Далі).
29. Перевірте ширину кожної секції. За потреби встановіть курсор в поле навпроти відповідної секції
і введіть необхідне значення.
РИСУНОК 10. Налаштування ширини секцій

30.Натисніть «Next» (Далі).
31. За потреби увімкніть функцію зовнішніх пристроїв керування. Зовнішні пристрої керування —
це додаткові перемикачі, що подають на пристрій сигнал 12 В.
Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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РИСУНОК 11. Налаштування зовнішніх пристроїв керування

32. Натисніть «Next» (Далі).
33. За потреби увімкніть функцію фіксації сигналу зовнішніх пристроїв керування. Функція фіксації сигналу
означає, що сигнал від зовнішнього керівного пристрою подається, поки кнопку не буде натиснуто
знову. Якщо прапорець для цієї функції не встановлений, сигнал подається лише доки кнопка
знаходиться в натисненому стані.
РИСУНОК 12. Призначення зовнішніх пристроїв керування

34.Натисніть «Next» (Далі).
35. Перегляньте зведену інформацію про секцію

18
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РИСУНОК 13. Зведена інформація про секцію

36.Натисніть «Next» (Далі).
37. Введіть інформацію щодо датчика засмічення для кожної секції. Номер датчика початкової секції
повинен бути на один більший за кількість датчиків попередньої секції. В наведеному нижче прикладі
початковий номер секції 6 має номер 13, тому що п’ята секція містить дванадцять датчиків.
РИСУНОК 14. Налаштування датчиків засмічення

38.Натисніть «Next» (Далі).
39.Оберіть відповідний зважувальний пристрій в меню «Product Scale» (Зважувальний пристрій
для речовини).

Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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РИСУНОК 15. Налаштування зважувального пристрою

40.За потреби встановіть прапорець в поле «Product Scale» (Зважувальний пристрій для речовини).
Ця функція призначає відповідний пристрій для зважування речовини.
41. Натисніть «Next» (Далі).
42.Оберіть речовини, для яких використовуватиметься датчик тиску.
РИСУНОК 16. Налаштування призначених датчиків тиску

43.Натисніть «Next» (Далі).
44.Введіть мінімальне та максимальне значення тиску для кожного налаштування.
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РИСУНОК 17. Налаштування сигналізації по тиску

45.За потреби встановіть прапорець в поле «Alarm?» (Сигналити?), щоб увімкнути сигналізацію.
46.Натисніть «Next» (Далі).
47.Призначте датчик швидкості обертання для кожної з речовин.
РИСУНОК 18. Налаштування призначення датчика швидкості обертання

48.Натисніть «Next» (Далі).
49.Оберіть тип клапану управління для першого продукту.

Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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РИСУНОК 19. Налаштування клапану управління

50. Введіть значення «Valve Response Rate» (Швидкість реагування клапану).
51. Введіть відсоткове значення «Control Deadband» (Контрольний припустимий діапазон).
52. Введіть значення «Valve Delay» (Затримка клапану).
53. Введіть значення «Valve Advance» (Час випередження).
54.Введіть відсоткове значення «Control Effort» (Контрольне зусилля).
55. Натисніть «Next» (Далі).
56. Введіть значення «Flowmeter Calibration» (Калібрування витратоміру).
РИСУНОК 20. Налаштування датчика швидкості

57. Оберіть значення і одиницю виміру імпульсу витратоміру.
58. Натисніть «Next» (Далі).
59. Введіть значення «Preset Rate Values» (Задане значення швидкості) для кожної швидкості.
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РИСУНОК 21. Налаштування швидкості

60. Введіть бажаний крок зміни швидкості.
61. Оберіть відповідний тип обрання швидкості.
62.За потреби увімкніть функцію «Display Smoothing» (Екранне згладжування).
63.Оберіть відповідне значення «Decimal Shift» (Десятковий зсув)
64.Натисніть «Next» (Далі).
65.Введіть потрібне відсоткове значення «Off Rate Alarm» (Сигналізація відхилення).
РИСУНОК 22. Налаштування сигналізації

66. Введіть значення «Minimum Flow Rate» (Мінімальна швидкість потоку).
67. Натисніть «Next» (Далі).
68.Перегляньте зведену інформацію про налаштування За потреби натисніть «Back» назад, щоб змінити
налаштування.

Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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РОЗДІЛ 3
РИСУНОК 23. Зведена інформація про налаштування

69. Натисніть «Next» (Далі).

ОГЛЯД РОБОЧОЇ СТОРІНКИ ПНЕВМАТИЧНОГО ВІЗКА
Нижче на зображенні наведений приклад стандартного робочого екрану.
РИСУНОК 24. Головний екран RCM
Головна сторінка
Вкладки речовин

Налаштування
Підсумки
Діагностика

Робочий екран
поточної речовини
Зовнішні пристрої
керування

ВКЛАДКИ РЕЧОВИН
Щоб обрати певну речовину, натисніть вкладку цієї речовини. З’явиться екран, що відповідає обраній
речовині.
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РОБОЧИЙ ЕКРАН ПОТОЧНОЇ РЕЧОВИНИ
Робочий екран поточної речовини містить інформацію про обрану речовину. Кожний екран речовини
відрізняється від інших відповідно до характеристик речовин.
Поля даних містять відповідні налаштування, які оператор за потреби може змінити.
РИСУНОК 25. Робочий екран пневматичного візка
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ТАБЛИЦЯ 3. Інформація про робочий екран пневматичного візка
Кнопка

Опис

Функція/використання

1

Об’єм за хвилину

Вказує кількість речовини, що вноситься за
хвилину.

2

Площа за годину

Вказує площу, яка оброблюється за годину.

3

Результат ШІМ

Вказує відсоток робочого часу клапану ШІМ.

4

Швидкість руху

Вказує швидкість руху машини/знаряддя.
Показує статус комутації секцій:

5

Кнопка комутації секцій

• Зелений — увімкнено
• Червоний — вимкнено

6

Фактична швидкість
внесення

Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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Кнопка

Опис

Функція/використання

7

Номінальна швидкість
внесення

Показує номінальну швидкість внесення. Змінити
номінальне значення можна, натиснувши на
поле значення та ввівши нове значення.

8

Перемикач
автоматичного/ручного
режимів

Використовується для перемикання між ручним
та автоматичним режимами роботи.

9

Перемикач подачі
речовин

Використовується для ввімкнення та вимкнення
подачі речовин вручну.

Кнопка налаштування
швидкості 1

Використовується для застосування
налаштування швидкості, що відповідає цій
кнопці. Докладніше про налаштування швидкості
див. «Rates Setup (Налаштування швидкості)» на
стор. 28.

Кнопка налаштування
швидкості 2

Використовується для застосування
налаштування швидкості, що відповідає цій
кнопці. Докладніше про налаштування швидкості
див. «Rates Setup (Налаштування швидкості)» на
стор. 28.

12

Кнопка налаштування
швидкості 3

Використовується для застосування
налаштування швидкості, що відповідає цій
кнопці. Докладніше про налаштування швидкості
див. «Rates Setup (Налаштування швидкості)» на
стор. 28.

13

Вкладка речовини

Використовується для перегляду інформації про
речовину.

14

Кнопка швидкого
запуску

Використовується для швидкого налаштування
речовини.

10

11

Індикатор головного вимикача показує статус
головного вимикача.
15

Індикатор головного
вимикача

• Зелений — увімкнено
• Червоний — вимкнено
• Жовтогарячий — вимкніть та увімкніть
головний вимикач

16

Індикатор рівня
речовини в баку та
кнопка заповнення

Вказує рівень речовини в баку.
Вказує кількість секцій. Статус секції вказано під
відповідною секцією.

17

Секції знаряддя

• Червоний — вимкнено
• Зелений — увімкнено
• Синій — рідина

26

18

Швидкість дозування

Поточна швидкість потоку через витратомір.

19

Швидкість обертання
вентилятору

Швидкість обертання вентилятору в об./хв.
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ГОЛОВНА СТОРІНКА
Використовується для повернення на робочий екран поточної речовини з будь-якої іншої сторінки.

НАЛАШТУВАННЯ
Внаслідок натиснення на екрані з’являється сторінка з кількома вкладками.
РИСУНОК 26. Вкладки налаштування
Налаштування
Значення
системи
Налаштування
Сигнали
Розблокування
пристрою подачі
тривоги
функцій

ВКЛАДКА НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ПОДАЧІ
Вкладка налаштування пристрою подачі містить функції створення, редагування та видалення пристроїв
подачі. Ця вкладка також містить зведену інформацію щодо конфігурації секції. Докладніше про кнопку
«Precision Farming Setup» (Налаштування точного землеробства) див. Розділ 9, Точне землеробство.

ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ
Система має численні кнопки, що дозволяють змінювати наявну конфігурацію. В таблиці нижче міститься
опис кожної з цих кнопок.

Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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РОЗДІЛ 3
ТАБЛИЦЯ 4. Параметри системи
Кнопка

Опис
Кнопка «Control Valve» (Клапан управління) дозволяє для різних
типів речовин змінити налаштування таких параметрів:

Control Valve Setup
(Налаштування клапану
управління)

•
•
•
•
•

Швидкість реагування клапану;
Контрольний припустимий діапазон;
Затримка клапану;
Випередження клапану;
Контрольне зусилля.

Кнопка «Rate Sensor Setup» (Налаштування датчика швидкості
внесення) дає змогу змінити налаштування таких параметрів:
Rate Sensor Setup
(Налаштування датчика
швидкості внесення)

•
•
•
•
•

Калібрування витратоміра;
Значення і одиниця виміру імпульсу витратоміра;
Нижній рівень витратоміра;
Калібрування витратоміра системи заповнення баку;
Значення і одиниця виміру імпульсу витратоміра системи
заповнення баку.
Також є можливість провести випробування та калібрування
кількості внесеної речовини.

Tank Fill Settings
(Налаштування системи
заповнення баку)

Ця кнопка дозволяє користувачеві вводити значення місткості баку,
фактичного та мінімального рівнів речовини в баку.

Display Setup Menu (Меню
налаштувань екрану)

Меню налаштувань екрану дозволяє користувачу змінювати об’єкти,
які містяться на головному робочому екрані.

Pressure Sensor Setup
(Налаштування датчика тиску)

Ця кнопка дозволяє користувачу змінювати мінімальний та
максимальний рівні сигналізації для речовин, для яких встановлена
сигналізація по тиску.

Auxiliary Functions (Допоміжні
функції)

Кнопка «Допоміжні функції» дозволяє користувачу створювати нові
та змінювати існуючі допоміжні функції.

Налаштування зважувального
пристрою

Налаштування зважувального пристрою дозволяють змінювати
параметри зважувального пристрою.

ALARM SETTINGS (НАЛАШТУВАННЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ)
Вкладка налаштування сигналізації дозволяє змінювати параметри сигналізації — сигналізацію відхилення
та мінімальну швидкість потоку. Також за допомогою неї можна змінювати параметри сигналізації по тиску.

RATES SETUP (НАЛАШТУВАННЯ ШВИДКОСТІ)
Вкладка налаштування швидкості дозволяє користувачеві змінювати задані значення швидкості, крок зміни
швидкості, тип обрання швидкості та інші значення, що були введені під час первинного налаштування
конфігурації.

FEATURE UNLOCKS (РОЗБЛОКУВАННЯ ФУНКЦІЙ)
Якщо RCM має додаткові функції, тут ви можете ввести код активації для отримання доступу до них.

TOTALS (ПІДСУМКИ)
Кнопка «Totals» (Підсумки) дозволяє переглянути вкладки «Current Totals» (Поточні підсумки), «Device totals»
(Підсумки пристрою) та «Distance totals» (Підсумки відстані).
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ДІАГНОСТИКА
Натиснення кнопки «Diagnostics» (Діагностика) виводить на екран вікно з наведеними нижче вкладками.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ
Містить інформацію про RCM, у тому числі поля «Hardware Serial Number» (Серійний номер обладнання),
Hardware Revision (Версія обладнання) і «Software Version Number» (Номер версії ПЗ).

ВИПРОБУВАННЯ
Вкладка «Tests» (Випробування) дозволяє обрати потрібний вид випробування з розкривного переліку.
Елементи переліку можуть відрізнятися залежно від конфігурації.

ДІАГНОСТИЧНІ КОДИ НЕСПРАВНОСТІ
В цій вкладці наведені активні та неактивні діагностичні коди несправності, а також є функція очищення
переліку активних кодів (Clear).

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ
Містить інформацію, яка була змінена під час процедури налаштування, але не дає змоги змінити
конфігурацію.

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЧОВИНУ
Містить короткий опис усіх параметрів речовин: поля «Application Type» (Тип внесення), «Control Valve type»
(Тип клапану управління), «Target Rate» (Номінальна швидкість внесення) тощо. Ця вкладка не дозволяє
змінювати параметри конфігурації.

ЗОВНІШНІ ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ
Зовнішні пристрої керування, що були створені під час налаштування, наведені у вкладці «Auxiliary Drivers».
РИСУНОК 27. Зовнішні пристрої керування

Поле імені
зовнішнього
пристрою

Кнопка номеру
зовнішнього
пристрою

Якщо потрібно змінити ім’я зовнішнього пристрою керування, натисніть поле «Driver Name»
(Ім’я зовнішнього пристрою) та введіть відповідне ім’я за допомогою клавіатури.
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Для активації зовнішнього пристрою керування натисніть кнопку номеру відповідного зовнішнього
пристрою.
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РОЗДІЛ
4

РОЗДІЛ 4

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
РОЗПИЛЮВАЧА

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗПИЛЮВАННЯ
ТАБЛИЦЯ 1. Перелік обладнання з RCM для розпилювання
Тип машини

• Самохідний розпилювач
• Розпилювач, що
буксирується

Режим внесення
• Гранулят, повна ширина
• Гранулят, з компенсацією
швидкості обертання
• Гранулят, з підтримкою
швидкості обертання
• Гранулят, розділена стрічка
• Гранулят, подвійний клапан
управління

Тип внесення

• Гранулят, добриво
• Гранулят, посівний матеріал

КОНФІГУРАЦІЯ РОЗПИЛЮВАЧА
1. Оберіть відповідний тип в розкривному меню «Machine Type» (Тип машини).
РИСУНОК 1. Ім’я профілю

2. Введіть бажане ім’я профілю.
3. Введіть ширину оброблюваної смуги.
4. Натисніть «Next» (Далі).
Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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5. Введіть кількість електронних блоків управління (ECU).
РИСУНОК 2. Налаштування системи

6. Введіть потрібну кількість видів речовин.
7. Натисніть «Next» (Далі).
8. Оберіть відповідну кількість обертальних установок/вентиляторів.
РИСУНОК 3. Налаштування швидкості обертання вентилятору (обертальної установки)

9. За потреби встановіть прапорець в поле «Enable Fan/Spinner RPM Control» (Увімкнути контроль
швидкості вентилятора/обертальної установки).
10. Натисніть «Next» (Далі).
11. Оберіть в полі «Application Type» тип внесення кожної речовини.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ РОЗПИЛЮВАЧА
РИСУНОК 4. Налаштування типу внесення

12. Натисніть «Next» (Далі).
13. Оберіть в полі «Application Mode» режим внесення кожної речовини.
РИСУНОК 5. Налаштування типу внесення, екран другий

14. Натисніть «Next» (Далі).
15. Перегляньте інформацію на сторінці «Setup Section Groups» (Налаштування груп секції).
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РИСУНОК 6. Налаштування груп секцій

16. Натисніть «Next» (Далі).
17. Введіть кількість секцій Number of Sections.
РИСУНОК 7. Налаштування секцій

18. Відповідно до конфігурації встановіть або зніміть прапорці «Granular Product Sections Power to Apply»
(Живлення на секції подання гранульованої речовини) та «Equal Width Sections» (Секції рівної ширини).
19. Натисніть «Next» (Далі).
20. Перевірте, чи правильно введені в систему значення ширини секцій.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ РОЗПИЛЮВАЧА
РИСУНОК 8. Налаштування ширини секцій

21. Натисніть «Next» (Далі).
22.За потреби оберіть зовнішній пристрій керування. Зовнішні пристрої керування — це додаткові
перемикачі, що подають на пристрій сигнал 12 В.
РИСУНОК 9. Налаштування зовнішніх пристроїв керування

23.Натисніть «Next» (Далі).
24.Перегляньте інформацію у розділі «Section Summary» (Зведена інформація про секцію).
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РИСУНОК 10. Зведена інформація про секцію

25. Якщо інформація є вірною, натисніть «Next» (Далі). Щоб змінити налаштування параметрів конфігурації,
натисніть «Back» (Назад) і змініть ті значення, які потрібно виправити.
26. Оберіть тип зважувального пристрою для речовини та відповідні пристрої.
РИСУНОК 11. Налаштування зважувального пристрою

27. Натисніть «Next» (Далі).
28. Введіть відповідні значення в поля «RPM Calibration» (Калібрувальне значення швидкості обертання),
«RPM 1 Low Limit» (Нижня межа швидкості обертання 1) і «RPM 1 High Limit» (Верхня межа швидкості
обертання 1). За потреби встановіть прапорець в поле «Alarm?» (Сигналити?).
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ РОЗПИЛЮВАЧА
РИСУНОК 12. Калібрування швидкості обертання вентилятору (обертальної установки)

29.Натисніть «Next» (Далі).
30.За допомогою прапорців позначте речовини, пов’язані з датчиком швидкості 1 (RPM Sensor 1).
РИСУНОК 13. Налаштування призначення датчика швидкості обертання

31. Оберіть тип клапану управління для речовини.
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РИСУНОК 14. Налаштування клапану управління

32. Введіть значення «Valve Response Rate» (Швидкість реагування клапану).
33. Введіть значення «Control Deadband» (Контрольний припустимий діапазон).
34.За потреби встановіть прапорець в поле «Enable PWM Smart Control» (Увімкнути інтелектуальне
керування ШІМ).
35. Натисніть «Next» (Далі).
36. Введіть відповідні значення в поля «Coil Frequency» (Частота соленоїду), «PWM High Limit» (Верхня межа
ШІМ), «PWM Low Limit» (Нижня межа ШІМ) і «PWM Startup» (Запуск ШІМ) для речовини.
РИСУНОК 15. Налаштування ШІМ

37. Натисніть «Next» (Далі).
38. Введіть відповідні значення в поля «Product Density» (Щільність речовини), «Spreader Constant»
(Константа розпилювача), «Pulses/Revolution» (Кількість імпульсів на оберт) та «Gate Height»
(Висота сопел). Значення в полі «Gate Height» повинно бути від одного до трьох дюймів.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ РОЗПИЛЮВАЧА
РИСУНОК 16. Налаштування датчика швидкості

39.Натисніть «Next» (Далі).
40.Введіть відповідні значення в поля «Tank Capacity» (Місткість баку) і «Low Tank Level» (Мінімальний рівень
в баку).
РИСУНОК 17. Налаштування баку/бункеру

41. За потреби встановіть прапорці в поля «Alarm?» (Сигналити?) та «Low Bin Level Sensor» (Датчик низького
рівня в бункері).
42.Оберіть тип датчика середнього рівня в полі «Mid Bin Level Sensor Type».
ПРИМІТКА.Щоб перевірити тип датчика, розташуйте перед ним будь-який предмет. Якщо сигнал
досягатиме 12 В — це датчик типу PNP. Якщо сигнал досягатиме 0 В — це датчик типу NPN.
43.Натисніть «Next» (Далі).
44.Введіть відповідні значення в поля «Preset Rate Values» (Задані значення швидкості) та «Rate Bump»
(Крок зміни швидкості).
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РИСУНОК 18. Налаштування швидкості

45.Введіть відповідні значення в поля «Rate Selection» (Тип обрання швидкості) і «Decimal Shift»
(Десяткове зміщення).
46.За потреби встановіть прапорець в поле «Display Smoothing» (Екранне згладжування).
47. Натисніть «Next» (Далі).
48.За потреби введіть відповідні значення в поля «Off Rate Alarm» (Сигналізація відхилення) та «Split Belt/
Dual Encoder Alarm» (Сигналізація розділеної стрічки/подвійного шифратора) та встановіть прапорці в
поля «Alarm?» (Сигналити?).
РИСУНОК 19. Налаштування сигналізації

49.Натисніть «Next» (Далі).
50. Виконайте кроки з крок 31 по крок 48 для всіх речовин.
51. Натисніть «Next» (Далі).
52. Перегляньте інформацію на сторінці «Setup Summary» (Зведена інформація про налаштування).
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ РОЗПИЛЮВАЧА
РИСУНОК 20. Зведена інформація про налаштування

53.За потреби натисніть «Back» (Назад), щоб змінити параметри конфігурації. Якщо конфігурація є вірною,
натисніть «Next» (Далі).

ОГЛЯД РОБОЧОЇ СТОРІНКИ РОЗПИЛЮВАЧА
Нижче на зображенні наведений приклад стандартного робочого екрану.
РИСУНОК 21. Робочий екран розпилювача
Вкладки речовин

Головна сторінка
Налаштування
Підсумки
Діагностика

Робочий екран
поточної речовини
Зовнішні пристрої
керування

ВКЛАДКИ РЕЧОВИН
Щоб обрати певну речовину, натисніть вкладку цієї речовини. З’явиться екран, що відповідає обраній
речовині.
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РОБОЧИЙ ЕКРАН ПОТОЧНОЇ РЕЧОВИНИ
Робочий екран поточної речовини містить інформацію про обрану речовину. Кожний екран речовини
відрізняється від інших відповідно до характеристик речовин.
Поля даних містять відповідні налаштування, які оператор за потреби може змінити.

ОГЛЯД РОБОЧОЇ СТОРІНКИ
Поля даних містять відповідні налаштування, які оператор за потреби може змінити.
9
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2

12

3

4
13

16
15
14
Кнопка

5

Опис

Функція/використання

1

Вкладки речовин

Використовується для перегляду інформації
про речовину.

2

Область, що застосовується

Містить значення обробленої площі в
акрах.

3

Об’єм, що залишився

Містить об’єм, який залишився для
впорскування.

4

Швидкість руху

Містить фактичне значення швидкості руху
машини.
Показує статус комутації секцій:

5

Кнопка комутації секцій

• Зелений — увімкнено
• Червоний — вимкнено
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6

Фактична швидкість внесення

Показує фактичну швидкість внесення
речовини.

7

Номінальна швидкість
внесення

Показує номінальну швидкість внесення
речовини.

8

Перемикач автоматичного/
ручного режимів

Використовується для перемикання між
ручним та автоматичним режимами
роботи.

9

Перемикач подачі речовин

Використовується для ввімкнення та
вимкнення подачі речовин вручну.
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Кнопка

Опис

Функція/використання

11

Кнопка заданої швидкості

В разі потреби зміни швидкості подачі
речовини користувач змінює значення на
встановлений в цьому полі крок.

12

Швидкість внесення

Містить фактичне значення швидкості
внесення речовини в фунтах за хвилину.

13

Робочий цикл

Показує поточний робочий цикл.
Індикатор головного вимикача показує
статус головного вимикача.

14

Індикатор головного
вимикача

• Зелений — увімкнено
• Червоний — вимкнено
• Жовтогарячий — вимкніть та увімкніть
головний вимикач

15

Секції знаряддя

Показує статус секції (увімкнено чи
вимкнено).

16

Індикатор рівня речовини
в баку та кнопка заповнення

Показує фактичний рівень речовини в баку.

ГОЛОВНА СТОРІНКА
Використовується для повернення на робочий екран поточної речовини з будь-якої іншої сторінки.

НАЛАШТУВАННЯ
Внаслідок натиснення на екрані з’являється сторінка з кількома вкладками.
РИСУНОК 22. Вкладки налаштування
Налаштування
Значення
Налаштування системи Сигнали
Розблокування
тривоги
пристрою подачі
функцій
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ВКЛАДКА НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ПОДАЧІ
Вкладка налаштування пристрою подачі містить функції створення, редагування та видалення пристроїв
подачі. Ця вкладка також містить зведену інформацію щодо конфігурації секції. Докладніше про кнопку
«Precision Farming Setup» (Налаштування точного землеробства) див. Розділ 9, Точне землеробство.

ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ
Система має численні кнопки, що дозволяють змінювати наявну конфігурацію. В таблиці нижче міститься
опис кожної з цих кнопок.
ТАБЛИЦЯ 2. Параметри системи
Кнопка

Опис

Налаштування
клапану управління

Кнопка «Control Valve» (Клапан управління) дозволяє для різних типів
речовин змінити налаштування таких параметрів:
• швидкість реагування клапану;
• контрольний припустимий діапазон;
• затримка клапану;
• випередження клапану;
• контрольне зусилля.

Налаштування
датчика швидкості
внесення

Кнопка «Rate Sensor Setup» (Налаштування датчика швидкості внесення) дає
змогу змінити налаштування таких параметрів:
• калібрування витратоміра;
• значення і одиниця виміру імпульсу витратоміра;
• нижній рівень витратоміра;
• калібрування витратоміра системи заповнення баку;
• значення і одиниця виміру імпульсу витратоміра системи заповнення баку.
Також є можливість провести випробування та калібрування кількості
внесеної речовини.

Налаштування
системи заповнення
баку

Ця кнопка дозволяє користувачеві вводити значення місткості баку,
фактичного та мінімального рівнів речовини в баку.

Меню налаштувань
екрану

Меню налаштувань екрану дозволяє користувачу змінювати конфігурацію
головного робочого екрану.

Налаштування
датчика тиску

Ця кнопка дозволяє користувачу змінювати мінімальний та максимальний
рівні сигналізації для речовин, для яких встановлена сигналізація по тиску.

Допоміжні функції

Кнопка «Допоміжні функції» дозволяє користувачу створювати нові та
змінювати існуючі допоміжні функції.

Налаштування
зважувального
пристрою

Налаштування зважувального пристрою дозволяють змінювати параметри
зважувального пристрою.

НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Вкладка налаштування сигналізації дозволяє змінювати параметри сигналізації — сигналізацію відхилення
та мінімальну швидкість потоку. Також за допомогою неї можна змінювати параметри сигналізації по тиску.

RATES SETUP (НАЛАШТУВАННЯ ШВИДКОСТІ)
Вкладка налаштування швидкості дозволяє користувачеві змінювати задані значення швидкості, крок зміни
швидкості, тип обрання швидкості та інші значення, які були введені під час первинного налаштування
конфігурації.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ РОЗПИЛЮВАЧА

РОЗБЛОКУВАННЯ ФУНКЦІЙ
Якщо RCM має додаткові функції, тут ви можете ввести код активації для отримання доступу до них.

ПІДСУМКИ
Кнопка «Totals» (Підсумки) дозволяє переглянути вкладки «Current Totals» (Поточні підсумки), «Device totals»
(Підсумки пристрою) та «Distance totals» (Підсумки відстані).

ДІАГНОСТИКА
Натиснення кнопки «Diagnostics» (Діагностика) виводить на екран вікно з наведеними нижче вкладками.

Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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РОЗДІЛ

РОЗДІЛ 5

ВИКОРИСТАННЯ NH3

5

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОДАЧІ NH3
ТАБЛИЦЯ 1. Перелік обладнання з RCM для подачі NH3
Тип машини
• NH3

Режим внесення
• NH3
• NH3+

Тип внесення
• Код відсутній

КОНФІГУРАЦІЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ NH3
1. Оберіть відповідний тип в розкривному меню «Machine Type» (Тип машини).
РИСУНОК 1. Ім’я профілю

2. Введіть бажане ім’я профілю.
3. Введіть ширину оброблюваної смуги.
4. Натисніть «Next» (Далі).
5. Введіть кількість електронних блоків управління (ECU).
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РОЗДІЛ 5
РИСУНОК 2. Налаштування системи

6. Введіть потрібну кількість видів речовин.
7. Натисніть «Next» (Далі).
8. Оберіть в полі «Application Mode» режим внесення для кожної речовини.
РИСУНОК 3. Налаштування типу внесення

9. Натисніть «Next» (Далі).
10. Введіть кількість секцій в поле «Number of Sections» і за потреби встановіть прапорець в поле «Equal
Width Sections» (Секції рівної ширини).
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ВИКОРИСТАННЯ NH3
РИСУНОК 4. Налаштування секцій

11. Натисніть «Next» (Далі).
12. Перевірте, чи правильно введені в систему значення ширини секцій.
РИСУНОК 5. Налаштування ширини секцій

13. Натисніть «Next» (Далі).
14. За потреби оберіть зовнішній пристрій керування. Зовнішні пристрої керування — це додаткові
перемикачі, що подають на пристрій сигнал 12 В.

Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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РИСУНОК 6. Налаштування зовнішніх пристроїв керування

15. Натисніть «Next» (Далі).
16. Перегляньте інформацію у розділі «Section Summary» (Зведена інформація про секцію).
РИСУНОК 7. Зведена інформація про секцію

17. Якщо інформація є вірною, натисніть «Next» (Далі). Щоб змінити налаштування параметрів конфігурації,
натисніть «Back» (Назад) і змініть ті значення, які потрібно виправити.
18. Оберіть тип зважувального пристрою для речовини та відповідні пристрої.
ПРИМІТКА. Під час використання зважувальних пристроїв неможливо ввести поправку об’єму.
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ВИКОРИСТАННЯ NH3
РИСУНОК 8. Налаштування зважувального пристрою

19. Натисніть «Next» (Далі).
20.Введіть мінімальне та максимальне значення тиску для сигналізації по тиску.
РИСУНОК 9. Налаштування сигналізації по тиску

21. Оберіть бажаний зважувальний пристрій.

Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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РИСУНОК 10. Налаштування зважувального пристрою

22. Натисніть «Next» (Далі).
23. Введіть мінімальне та максимальне значення тиску для сигналізації по тиску.
РИСУНОК 11. Налаштування сигналізації по тиску

24.Натисніть «Next» (Далі).
25. Оберіть тип клапану управління.
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ВИКОРИСТАННЯ NH3
РИСУНОК 12. Налаштування клапану управління

26.Введіть відповідні значення в поля «Valve Response Rate» (Швидкість реагування клапану), «Control
Deadband» (Контрольний припустимий діапазон) і «Control Effort» (Контрольне зусилля).
27. Натисніть «Next» (Далі).
28.Введіть значення «Flowmeter Calibration» (Калібрувальне значення витратоміру).
РИСУНОК 13. Налаштування датчика швидкості

29.Натисніть «Next» (Далі).
30.Введіть відповідні значення в поля «Tank Capacity» (Місткість баку), «Current Tank Level» (Фактичний
рівень в баку) і «Low Tank Level» (Мінімальний рівень в баку).
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53
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РИСУНОК 14. Налаштування баку/бункеру

31. За потреби встановіть прапорець в поле «Alarm?» (Сигналити?) для параметра «Low Tank Level»
(Мінімальний рівень в баку).
32. Натисніть «Next» (Далі).
33. Введіть відповідні значення в поля «Preset Rate Values» (Задані значення швидкості) та «Rate Bump»
(Крок зміни швидкості).
РИСУНОК 15. Налаштування швидкості

34.Оберіть відповідний тип обрання швидкості і за потреби встановіть прапорець в поле «Display
Smoothing» (Екранне згладжування).
35. Введіть відповідне значення в поле «Standby Pressure» (Тиск в режимі очікування). Це значення означає
тиск, який система буде підтримувати, коли всі секції вимкнені.
36. Натисніть «Next» (Далі).
37. За потреби введіть відповідні значення в поле «Off Rate Alarm» (Сигналізація відхилення) та встановіть
прапорець в поле «Alarm?» (Сигналити?) параметрів «Off Rate Alarm» (Сигналізація відхилення) та
«Section Valve Status Feedback Alarm» (Сигналізація зворотного сигналу статусу клапану секції).
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ВИКОРИСТАННЯ NH3
РИСУНОК 16. Налаштування сигналізації

38.Натисніть «Next» (Далі).
39.Перегляньте інформацію на сторінці «Setup Summary» (Зведена інформація про налаштування).
РИСУНОК 17. Зведена інформація про налаштування

40.За потреби натисніть «Back» (Назад), щоб змінити параметри конфігурації. Якщо конфігурація є вірною,
натисніть «Next» (Далі).

ОГЛЯД РОБОЧОЇ СТОРІНКИ NH3
Нижче на зображенні наведений приклад стандартного робочого екрану.
Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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РИСУНОК 18. Робочий екран NH3
Вкладки речовин

Головна сторінка
Налаштування
Підсумки
Діагностика

Робочий екран
поточної речовини
Зовнішні пристрої
керування

ВКЛАДКИ РЕЧОВИН
Щоб обрати певну речовину, натисніть вкладку цієї речовини. З’явиться екран, що відповідає обраній
речовині.

РОБОЧИЙ ЕКРАН ПОТОЧНОЇ РЕЧОВИНИ
Робочий екран поточної речовини містить інформацію про обрану речовину. Кожний екран речовини
відрізняється від інших відповідно до характеристик речовин.
Поля даних містять відповідні налаштування, які оператор за потреби може змінити.
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ВИКОРИСТАННЯ NH3

ОГЛЯД РОБОЧОЇ СТОРІНКИ
Поля даних містять відповідні налаштування, які оператор за потреби може змінити.
9
6 10
7
1
8

11
12

2
3

4
13

16
15
14

Кнопка

5

Опис

Функція/використання

1

Вкладки речовин

Використовується для перегляду
інформації про речовину.

2

Область, що застосовується

Містить значення обробленої площі
в акрах.

3

Об’єм, що залишився

Містить об’єм, який залишився для
впорскування.

4

Швидкість руху

Містить фактичне значення швидкості руху
машини.
Показує статус комутації секцій:

5

Кнопка комутації секцій

• Зелений — увімкнено
• Червоний — вимкнено

6

Фактична швидкість
внесення

Показує фактичну швидкість внесення
речовини.

7

Номінальна швидкість
внесення

Показує номінальну швидкість внесення
речовини.

8

Перемикач автоматичного/
ручного режимів

Використовується для перемикання між
ручним та автоматичним режимами
роботи.

9

Перемикач подачі речовин

Використовується для ввімкнення та
вимкнення подачі речовин вручну.

11

Кнопка заданої швидкості

В разі потреби зміни швидкості подачі
речовини користувач змінює значення на
встановлений в цьому полі крок.

12

Швидкість внесення

Містить фактичне значення швидкості
внесення речовини в фунтах за хвилину.

Кат. № 016-0171-637UK Ред. D

57

РОЗДІЛ 5
Кнопка
13

Опис

Функція/використання

Робочий цикл

Показує поточний робочий цикл.
Індикатор головного вимикача показує
статус головного вимикача.

14

• Зелений — увімкнено

Індикатор головного
вимикача

• Червоний — вимкнено
• Жовтогарячий — вимкніть та увімкніть
головний вимикач

15

Секції знаряддя

Показує статус секції (увімкнено чи
вимкнено).

16

Індикатор рівня речовини в
баку та кнопка заповнення

Показує фактичний рівень речовини
в баку.

ГОЛОВНА СТОРІНКА
Використовується для повернення на робочий екран поточної речовини з будь-якої іншої сторінки.

НАЛАШТУВАННЯ
Внаслідок натиснення на екрані з’являється сторінка з кількома вкладками.
РИСУНОК 19. Вкладки налаштування
Налаштування
Значення
системи
Налаштування
Сигнали
Розблокування
пристрою подачі
тривоги
функцій

ВКЛАДКА НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ПОДАЧІ
Вкладка налаштування пристрою подачі містить функції створення, редагування та видалення пристроїв
подачі. Ця вкладка також містить зведену інформацію щодо конфігурації секції. Докладніше про кнопку
«Precision Farming Setup» (Налаштування точного землеробства) див. Розділ 9, Точне землеробство.
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ВИКОРИСТАННЯ NH3

ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ
Система має численні кнопки, що дозволяють змінювати наявну конфігурацію. В таблиці нижче міститься
опис кожної з цих кнопок.
ТАБЛИЦЯ 2. Параметри системи
Кнопка

Опис

Налаштування
клапану управління

Кнопка «Control Valve» (Клапан управління) дозволяє для різних типів
речовин змінити налаштування таких параметрів:
• швидкість реагування клапану;
• контрольний припустимий діапазон;
• затримка клапану;
• випередження клапану;
• контрольне зусилля.

Налаштування
датчика швидкості
внесення

Кнопка «Rate Sensor Setup» (Налаштування датчика швидкості внесення)
дає змогу змінити налаштування таких параметрів:
• калібрування витратоміра;
• значення і одиниця виміру імпульсу витратоміра;
• нижній рівень витратоміра;
• калібрування витратоміра системи заповнення баку;
• значення і одиниця виміру імпульсу витратоміра системи заповнення баку.
Також є можливість провести випробування та калібрування кількості
внесеної речовини.

Налаштування
системи заповнення
баку

Ця кнопка дозволяє користувачеві вводити значення місткості баку,
фактичного та мінімального рівнів речовини в баку.

Меню налаштувань
екрану

Меню налаштувань екрану дозволяє операторові змінювати головний
робочий екран.

Налаштування
датчика тиску

Ця кнопка дозволяє користувачу змінювати мінімальний та максимальний
рівні сигналізації для речовин, для яких встановлена сигналізація по тиску.

Допоміжні функції

Кнопка «Допоміжні функції» дозволяє користувачу створювати нові та
змінювати існуючі допоміжні функції.

Налаштування
зважувального
пристрою

Налаштування зважувального пристрою дозволяють змінювати параметри
зважувального пристрою.

НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Вкладка налаштування сигналізації дозволяє змінювати параметри сигналізації — сигналізацію відхилення
та мінімальну швидкість потоку. Також за допомогою неї можна змінювати параметри сигналізації по тиску.

RATES SETUP (НАЛАШТУВАННЯ ШВИДКОСТІ)
Вкладка налаштування швидкості дозволяє користувачеві змінювати задані значення швидкості, крок зміни
швидкості, тип обрання швидкості та інші значення, які були введені під час первинного налаштування
конфігурації.

РОЗБЛОКУВАННЯ ФУНКЦІЙ
Якщо RCM має додаткові функції, тут ви можете ввести код активації для отримання доступу до них.

ПІДСУМКИ
Кнопка «Totals» (Підсумки) дозволяє переглянути вкладки «Current Totals» (Поточні підсумки), «Device totals»
(Підсумки пристрою) та «Distance totals» (Підсумки відстані).
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ДІАГНОСТИКА
Натиснення кнопки «Diagnostics» (Діагностика) виводить на екран вікно з наведеними нижче вкладками.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ
Містить інформацію про RCM, у тому числі поля «Hardware Serial Number» (Серійний номер обладнання),
Hardware Revision (Версія обладнання) і «Software Version Number» (Номер версії ПЗ).

ВИПРОБУВАННЯ
Вкладка «Tests» (Випробування) дозволяє обрати потрібний вид випробування з розкривного переліку.
Елементи переліку можуть відрізнятися залежно від конфігурації.

ДІАГНОСТИЧНІ КОДИ НЕСПРАВНОСТІ
В цій вкладці наведені активні та неактивні діагностичні коди несправності, а також є функція очищення
переліку активних кодів (Clear).

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ
Містить інформацію, яка була змінена під час процедури налаштування, але не дає змоги змінити
конфігурацію.

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЧОВИНУ
Містить короткий опис усіх параметрів речовин: поля «Application Type» (Тип внесення), «Control Valve type»
(Тип клапану управління), «Target Rate» (Номінальна швидкість внесення) тощо. Ця вкладка не дозволяє
змінювати параметри конфігурації.

ЗОВНІШНІ ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ
Зовнішні пристрої керування, що були створені під час налаштування, наведені у вкладці «Auxiliary Drivers».
РИСУНОК 20. Зовнішні пристрої керування

Поле імені
зовнішнього
пристрою

Кнопка номеру
зовнішнього
пристрою

Якщо потрібно змінити ім’я зовнішнього пристрою керування, натисніть поле «Driver Name»
(Ім’я зовнішнього пристрою) та введіть відповідне ім’я за допомогою клавіатури.
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ВИКОРИСТАННЯ NH3
Для активації зовнішнього пристрою керування натисніть кнопку номеру відповідного зовнішнього
пристрою.
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РОЗДІЛ
6

РОЗДІЛ 6

ВНЕСЕННЯ РІДКОГО
ДОБРИВА

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РІДКОГО ДОБРИВА
ТАБЛИЦЯ 1. Перелік обладнання з RCM для подачі рідини
Тип машини

Режим внесення

• Засоби внесення рідкого
добрива

• Рідина
• Багатокомпонентна рідина (пряме
змішування)
• Багатокомпонентна рідина
(зовнішнє змішування)
• Рідина, постійний потік
• Рідина, подача рідкого розчину у
канатно-ковшовий спосіб
• Рідкий розчин

Тип внесення

• Рідина

КОНФІГУРАЦІЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ РІДКОГО ДОБРИВА
В цьому розділі наводиться приклад конфігурації системи подачі рідкого добрива. Фактична конфігурація
може відрізнятися залежно від конфігурації машини.
1. Оберіть відповідний тип обприскувача в розкривному меню «Тип машини».
РИСУНОК 1. Ім’я профілю
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2. Введіть ім’я профілю в відповідне поле.
3. Оберіть ширину знаряддя.
4. Натисніть «Next» (Далі).
5. Оберіть кількість електронних блоків управління в розкривному меню «ECU #».
РИСУНОК 2. Налаштування системи

6. Натисніть «Next» (Далі).
7. Оберіть режим внесення в розкривному меню «Application Mode».
РИСУНОК 3. Налаштування типу внесення

8. Натисніть «Next» (Далі).
9. На екрані налаштування секцій введіть кількість секцій (поле «Number of Sections») і оберіть тип клапану
секцій (поле «Section Valve Type»).
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ВНЕСЕННЯ РІДКОГО ДОБРИВА
РИСУНОК 4. Налаштування секцій

10. За потреби встановіть прапорці в поля «Equal Width Sections» (Секції рівної ширини) та «Fence Rows
Enable» (Увімкнути функцію крайніх рядків).
11. Натисніть «Next» (Далі).
12. Оберіть зовнішній пристрій керування для кожного крайнього рядку (якщо було ввімкнуто відповідну
функцію).
РИСУНОК 5. Налаштування зовнішніх пристроїв керування крайніх рядків

13. Натисніть «Next» (Далі).
14. Перевірте інформацію, введену на екрані налаштування ширини секцій.
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РИСУНОК 6. Налаштування ширини секцій

15. За потреби скоригуйте ширину секцій.
16. Натисніть «Next» (Далі).
17. За потреби налаштуйте параметри зовнішніх пристроїв керування на відповідному екрані. Зовнішні
пристрої керування — це додаткові перемикачі, що подають на пристрій сигнал 12 В.
РИСУНОК 7. Налаштування зовнішніх пристроїв керування

18. Натисніть «Next» (Далі).
19. Перегляньте інформацію у розділі «Section Summary» (Зведена інформація про секцію).
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ВНЕСЕННЯ РІДКОГО ДОБРИВА
РИСУНОК 8. Зведена інформація про секцію

20.Натисніть «Next» (Далі).
21. Оберіть відповідну конфігурацію для кожного з датчиків тиску.
РИСУНОК 9. Налаштування датчиків тиску

22.Натисніть «Next» (Далі).
23.За потреби установіть мінімальне та максимальне значення тиску та встановіть прапорець в поле
«Alarm?» (Сигналити?) для кожного датчика тиску.
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РИСУНОК 10. Налаштування сигналізації по тиску

24.Натисніть «Next» (Далі).
25. Якщо використовуватиметься перемішувальний пристрій, установіть прапорець в поле «Agitator
Installed» (Перемішувальний пристрій встановлено) та налаштуйте параметри робочого циклу цього
пристрою. Також за потреби встановіть прапорець в поле «Flow Return Installed» (Встановлено пристрій
зворотнього потоку).
РИСУНОК 11. Налаштування допоміжних функцій

26. Натисніть «Next» (Далі).
27. На сторінці налаштувань клапану управління введіть інформацію про речовину. Така інформація
складається з типу клапану управління, швидкості реагування клапану та контрольного припустимого
діапазону.
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РИСУНОК 12. Налаштування клапану управління

28.Натисніть «Next» (Далі).
29. Налаштуйте параметри датчика швидкості внесення, ввівши калібрувальне значення витратоміру та
значення і одиниці виміру імпульсу витратоміру.
РИСУНОК 13. Налаштування датчиків швидкості внесення

30.Натисніть «Next» (Далі).
31. Оберіть потрібний датчик заповнення/рівня речовини в баку та введіть значення місткості баку,
фактичного та мінімального рівнів баку.
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РИСУНОК 14. Налаштування баку/бункеру

32. За потреби встановіть прапорець в поле «Alarm?» (Сигналити?) для параметра «Low Tank Level»
(Мінімальний рівень в баку).
33. Натисніть «Next» (Далі).
34.Введіть значення «Preset Rate Values» (Задане значення швидкості) і «Rate Bump» (Крок зміни швидкості)
для речовини.
РИСУНОК 15. Налаштування швидкості

35. Оберіть бажаний тип обрання швидкості з розкривного списку «Rate Selection».
36. За потреби встановіть прапорець в поле «Display Smoothing» (Екранне згладжування) та оберіть число
в полі «Decimal Shift» (Десятковий зсув).
37. Натисніть «Next» (Далі).
38. За потреби введіть відповідне відсоткове значення в поле «Off Rate Alarm» (Сигналізація відхилення)
та встановіть прапорець в поле «Alarm?» (Сигналити?).
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РИСУНОК 16. Налаштування сигналізації

39.Перегляньте інформацію на сторінці «Setup Summary» (Зведена інформація про налаштування).
Якщо конфігурація не є вірною, натисніть кнопку «Назад» та внесіть відповідні зміни. Якщо конфігурація
є вірною, натисніть «Next» (Далі).

ОГЛЯД РОБОЧОЇ СТОРІНКИ РІДИНИ
Нижче на зображенні наведений приклад стандартного робочого екрану.
РИСУНОК 17. Робочий екран рідини
Головна сторінка
Вкладки речовин

Налаштування
Підсумки
Діагностика

Робочий екран
поточної речовини

Зовнішні пристрої
керування

ВКЛАДКИ РЕЧОВИН
Щоб обрати певну речовину, натисніть вкладку цієї речовини. З’явиться екран, що відповідає обраній
речовині.
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РОБОЧИЙ ЕКРАН ПОТОЧНОЇ РЕЧОВИНИ
Робочий екран поточної речовини містить інформацію про обрану речовину. Кожний екран речовини
відрізняється від інших відповідно до характеристик речовин.
Поля даних містять відповідні налаштування, які оператор за потреби може змінити.
РИСУНОК 18. Робочий екран пневматичного візка
1

2

3
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14
4
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5
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6
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9
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ВНЕСЕННЯ РІДКОГО ДОБРИВА
ТАБЛИЦЯ 2. Інформація про робочий екран пневматичного візка
Кнопка

Опис

Функція/використання

1

Фактична швидкість
внесення

Показує фактичну швидкість
внесення речовини.

2

Заданий крок зміни
швидкості

В разі потреби зміни швидкості
подачі речовини користувач
змінює значення на встановлений в
цьому полі крок.

3

Номінальна швидкість
внесення

Показує номінальну швидкість
внесення. Змінити номінальне
значення можна, натиснувши на
поле значення та ввівши нове
значення.

4

Крок зміни/задані значення
швидкості

Містить або крок зміни, або задані
значення швидкості внесення. Це
значення є кроком зміни швидкості
подачі під час налаштування

5

Швидкість обертальної
установки

Містить значення потоку через
обертальну установку в галонах/хв.

6

Швидкість руху

Вказує швидкість руху машини/
знаряддя.

7

Рівень в баку

Містить фактичний рівень речовини
в баку.
Показує статус комутації секцій:
• Зелений — увімкнено

8

Кнопка комутації секцій

• Червоний — вимкнено
Для переходу на екран, що
дозволяє вимкнути комутаційні
модулі окремих секцій натисніть
кнопку з позначенням
комутаційного модуля.
Індикатор головного вимикача
показує статус головного вимикача.

9

Індикатор головного
вимикача

• Зелений — увімкнено
• Червоний — вимкнено
• Жовтогарячий — вимкніть та
увімкніть головний вимикач

10

Статус секції

Містить індикацію статусу
обприскування кожної секції.
• Зелений — увімкнено
• Червоний — вимкнено
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Кнопка

Опис

Функція/використання

11

Крайній рядок

Дозволяє користувачеві вмикати і
вимикати крайні рядки.

12

Швидкість внесення

Містить фактичне значення

13

Оброблена площа

Містить значення обробленої площі
в акрах.

14

Перемикач автоматичного/
ручного режимів

Використовується для перемикання
між ручним та автоматичним
режимами роботи.

15

Вкладка речовини

Використовується для перегляду
інформації про речовину.

ГОЛОВНА СТОРІНКА
Використовується для повернення на робочий екран поточної речовини з будь-якої іншої сторінки.

НАЛАШТУВАННЯ
Внаслідок натиснення на екрані з’являється сторінка з кількома вкладками.
РИСУНОК 19. Вкладки налаштування
Налаштування
Значення
системи
Налаштування
Сигнали
Розблокування
пристрою подачі
тривоги
функцій

ВКЛАДКА НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ПОДАЧІ
Вкладка налаштування пристрою подачі містить функції створення, редагування та видалення пристроїв
подачі. Ця вкладка також містить зведену інформацію щодо конфігурації секції. Докладніше про кнопку
«Precision Farming Setup» (Налаштування точного землеробства) див. Розділ 9, Точне землеробство.
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ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ
Система має численні кнопки, що дозволяють змінювати наявну конфігурацію. В таблиці нижче міститься
опис кожної з цих кнопок.
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ТАБЛИЦЯ 3. Параметри системи
Кнопка

Опис
Кнопка «Control Valve» (Клапан управління) дозволяє для різних типів
речовин змінити налаштування таких параметрів:

Налаштування
клапану управління

• швидкість реагування клапану;
• контрольний припустимий діапазон;
• затримка клапану;
• випередження клапану;
• контрольне зусилля.
Кнопка «Rate Sensor Setup» (Налаштування датчика швидкості внесення) дає
змогу змінити налаштування таких параметрів:
• калібрування витратоміра;

Налаштування
датчика швидкості
внесення

• значення і одиниця виміру імпульсу витратоміра;
• нижній рівень витратоміра;
• калібрування витратоміра системи заповнення баку;
• значення і одиниця виміру імпульсу витратоміра системи заповнення баку.
Також є можливість провести випробування та калібрування кількості
внесеної речовини.

Налаштування
системи заповнення
баку

Ця кнопка дозволяє користувачеві вводити значення місткості баку,
фактичного та мінімального рівнів речовини в баку.

Меню налаштувань
екрану

Меню налаштувань екрану дозволяє користувачу змінювати головний
робочий екран.

Налаштування
датчика тиску

Ця кнопка дозволяє користувачу змінювати мінімальний та максимальний
рівні сигналізації для речовин, для яких встановлена сигналізація по тиску.

Допоміжні функції

Кнопка «Допоміжні функції» дозволяє користувачу створювати нові та
змінювати існуючі допоміжні функції.

Налаштування
зважувального
пристрою

Налаштування зважувального пристрою дозволяють змінювати параметри
зважувального пристрою.

НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Вкладка налаштування сигналізації дозволяє змінювати параметри сигналізації — сигналізацію відхилення
та мінімальну швидкість потоку. Також за допомогою неї можна змінювати параметри сигналізації по тиску.

RATES SETUP (НАЛАШТУВАННЯ ШВИДКОСТІ)
Вкладка налаштування швидкості дозволяє користувачеві змінювати задані значення швидкості, крок зміни
швидкості, тип обрання швидкості та інші значення, які були введені під час первинного налаштування
конфігурації.

РОЗБЛОКУВАННЯ ФУНКЦІЙ
Якщо RCM має додаткові функції, тут ви можете ввести код активації для отримання доступу до них.

ПІДСУМКИ
Кнопка «Totals» (Підсумки) дозволяє переглянути вкладки «Current Totals» (Поточні підсумки), «Device totals»
(Підсумки пристрою) та «Distance totals» (Підсумки відстані).
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ДІАГНОСТИКА
Натиснення кнопки «Diagnostics» (Діагностика) виводить на екран вікно з наведеними нижче вкладками.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ
Містить інформацію про RCM, у тому числі поля «Hardware Serial Number» (Серійний номер обладнання),
Hardware Revision (Версія обладнання) і «Software Version Number» (Номер версії ПЗ).

ВИПРОБУВАННЯ
Вкладка «Tests» (Випробування) дозволяє обрати потрібний вид випробування з розкривного переліку.
Елементи переліку можуть відрізнятися залежно від конфігурації.

ДІАГНОСТИЧНІ КОДИ НЕСПРАВНОСТІ
В цій вкладці наведені активні та неактивні діагностичні коди несправності, а також є функція очищення
переліку активних кодів (Clear).

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ
Містить інформацію, яка була змінена під час процедури налаштування, але не дає змоги змінити
конфігурацію.

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЧОВИНУ
Містить короткий опис усіх параметрів речовин: поля «Application Type» (Тип внесення), «Control Valve type»
(Тип клапану управління), «Target Rate» (Номінальна швидкість внесення) тощо. Ця вкладка не дозволяє
змінювати параметри конфігурації.

ЗОВНІШНІ ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ
Зовнішні пристрої керування, що були створені під час налаштування, наведені у вкладці «Auxiliary Drivers».
РИСУНОК 20. Зовнішні пристрої керування

Поле імені
зовнішнього
пристрою

Кнопка номеру
зовнішнього
пристрою

Якщо потрібно змінити ім’я зовнішнього пристрою керування, натисніть поле «Driver Name»
(Ім’я зовнішнього пристрою) та введіть відповідне ім’я за допомогою клавіатури.
Для активації зовнішнього пристрою керування натисніть кнопку номеру відповідного зовнішнього
пристрою.
Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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РОЗДІЛ

РОЗДІЛ 7

ЕКСПЛУАТАЦІЯ СІВАЛКИ

7

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОСІВУ
ТАБЛИЦЯ 1. Перелік обладнання з модулями управління швидкістю
Тип машини

• Сівалка

Режим внесення

• Гранулят, посівний
матеріал

Тип внесення
• Управління секціями
сівалки
• Управління швидкістю
внесення посівного
матеріалу з муфтою
• Управління швидкістю
внесення посівного
матеріалу без муфти

НАЛАШТУВАННЯ СІВАЛКИ
Існує три можливі типи конфігурації сівалки. Далі наведені секції майстра налаштування для кожної з них.

НАЛАШТУВАННЯ СІВАЛКИ З СЕКЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ
1. Оберіть вид машини — сівалка.
РИСУНОК 1. Ім’я профілю

2. Введіть ширину оброблюваної смуги.
3. Натисніть «Next» (Далі).
Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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4. Введіть відповідні значення в поля «Number of Sections» (Кількість секцій), «Row Spacing» (Інтервал між
рядками) і «Number of Rows» (Кількість рядків). Результат множення значень в полях «Number of Rows»
і «Row Spacing» повинен дорівнювати значенню ширини оброблюваної смуги в крок 2.
РИСУНОК 2. Налаштування секцій

ПРИМІТКА. Загальна кількість секцій залежить від можливостей контролера завдань.
5. Якщо обрано функцію рівного розподілення ширини секцій, введіть кількість рядків в секції. Відкриється
робочий екран сівалки.
РИСУНОК 3. Налаштування ширини секцій

УПРАВЛІННЯ ШВИДКІСТЮ ВНЕСЕННЯ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ З МУФТОЮ
1. На сторінці вибору профілю оберіть в розкривному меню пункт «Planter» (Сівалка).
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ СІВАЛКИ
РИСУНОК 4. Вибір профілю

2. Натисніть «Next» (Далі).
3. Оберіть блок управління в розкривному меню «ECU #».
РИСУНОК 5. Налаштування системи

4. Введіть відповідне значення в поле «Number or Products» (Кількість речовин).
5. Натисніть «Next» (Далі).
6. Оберіть в полі «Application Type» тип внесення речовини.

Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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РИСУНОК 6. Налаштування типу внесення

7. Натисніть «Next» (Далі).
8. Оберіть режим внесення для Речовини 1.
РИСУНОК 7. Налаштування типу внесення

9. Натисніть «Next» (Далі).
10. Змініть значення в полях «Number of Sections» (Кількість секцій), «Row Spacing» (Інтервал між рядками),
«Number of Drives» (Кількість пристроїв керування) і «Number of Rows» (Кількість рядків). За потреби
встановіть прапорець в поле «Divide Evenly» (Рівне розподілення) для автоматичного розрахунку
ширини секцій.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ СІВАЛКИ
РИСУНОК 8. Налаштування секцій

11. Натисніть «Next» (Далі).
12. Виконайте кроки з Рисунок 6 на стор. 81 по Рисунок 10 на стор. 82 для всіх речовин.
ПРИМІТКА. На екрані «Setup Sections Harnessing» (Пов’язання груп секцій) для додаткових речовин введіть
наступний номер секції після останнього, що використовувався в попередній групі. Наприклад,
якщо перша речовина використовується в восьми секціях, друга повинна починатися з секції 9.
13. Після завершення процедури налаштування введіть відповідну інформацію на сторінці «Setup Sections
Width» (Налаштування ширини секцій).
РИСУНОК 9. Екрани налаштування ширини секцій

14. Натисніть «Next» (Далі).
15. Оберіть один з зовнішніх пристроїв керування на сторінці «Setup Auxiliary Drivers» (Налаштування
зовнішніх пристроїв керування). Зовнішні пристрої керування — це додаткові перемикачі, що подають
на пристрій сигнал 12 В.
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РИСУНОК 10. Налаштування зовнішніх пристроїв керування

16. Натисніть «Next» (Далі).
17. Установіть прапорець в відповідне поле «Latched Aux Output» (Фіксація зовнішнього сигналу). Функція
фіксації сигналу означає, що сигнал від зовнішнього керівного пристрою подається, поки кнопку не буде
натиснуто знову. Якщо прапорець для цієї функції не встановлений, сигнал подається лише доки
оператор утримує кнопку.
РИСУНОК 11. Зовнішні пристрої керування

18. Натисніть «Next» (Далі).
19. На сторінці «Setup Pressure Sensors» (Налаштування датчиків тиску) оберіть відповідні датчики тиску з
розкривного списку.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ СІВАЛКИ
РИСУНОК 12. Налаштування датчиків тиску

20.Натисніть «Next» (Далі).
21. Призначити речовину для першого датчика тиску можна за допомогою прапорців екрану «Setup
Pressure Driver» (Налаштування зовнішніх пристроїв керування тиском).
РИСУНОК 13. Налаштування зовнішніх пристроїв керування тиском

22.Натисніть «Next» (Далі).
23.Виконайте кроки з Рисунок 21 на стор. 85 по Рисунок 22 на стор. 85 для всіх датчиків тиску.
24.За потреби налаштуйте сигналізацію для кожного датчика тиску на сторінці «Setup Pressure Alarms»
(Налаштування сигналізації по тиску).
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РИСУНОК 14. Налаштування сигналізації по тиску

25. Натисніть «Next» (Далі).
26. На сторінці «Setup Control Valve» (Налаштування клапану управління) введіть відповідні значення в поля
«Control Valve Type» (Тип клапану управління), «Valve Response Rate» (Швидкість реагування клапану)
і «Control Deadband» (Контрольний припустимий діапазон) для першої речовини. За потреби встановіть
прапорець в поле «Enable PWM Smart Control» (Увімкнути інтелектуальне керування ШІМ).
РИСУНОК 15. Налаштування клапану управління

27. Натисніть «Next» (Далі).
28. На сторінці «Setup PWM» (Налаштування ШІМ) введіть відповідні значення в поля «Coil Frequency»
(Частота соленоїду), «PWM High Limit» (Верхня межа ШІМ), «PWM Low Limit» (Нижня межа ШІМ) і «PWM
Startup» (Запуск ШІМ) для першої речовини.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ СІВАЛКИ
РИСУНОК 16. Налаштування ШІМ

29.Натисніть «Next» (Далі).
30.Введіть відповідні значення в поля «Seeds/Revolution» (Кількість зерен/оберт), «Motor/Meter Ratio»
(Співвідношення швидкості мотору до швидкості дозатору) та «Pulses/Revolution» (Кількість імпульсів
на оберт) на першій сторінці «Setup Rate Sensor» (Налаштування датчиків швидкості внесення).
РИСУНОК 17. Налаштування датчика швидкості

31. Натисніть «Next» (Далі).
32. Введіть відповідні значення в поля «Preset Rate Values» (Задані значення швидкості), «Rate Bump»
(Крок зміни швидкості) та «Rate Selection» (Тип обрання швидкості) на сторінці «Setup Rates»
(Налаштування швидкості). За потреби встановіть прапорець в поле «Display Smoothing»
(Екранне згладжування).
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РИСУНОК 18. Налаштування швидкості

33. За потреби введіть відповідне відсоткове значення в поле «Off Rate Alarm» (Сигналізація відхилення)
та встановіть прапорець в поле «Alarm» (Сигналити).
РИСУНОК 19. Налаштування сигналізації

34.Натисніть «Next» (Далі).
35. Виконайте кроки з Рисунок 26 на стор. 86 по Рисунок 34 на стор. 88 для кожної речовини. Конфігурація
речовини може відрізнятися від типу внесення.
36. Після налаштування параметрів всіх речовин відкриється сторінка «Setup Summary» (Зведена інформація
про налаштування) з інформацією про параметри конфігурації. За потреби натисніть «Back» (Назад), щоб
налаштувати параметри конфігурації. Якщо конфігурація виглядає вірною, натисніть «Next» (Далі).
Відкриється головний екран робочої сторінки. Докладніше про робочу сторінку див. «Огляд робочої
сторінки сівалки» на стор. 98.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ СІВАЛКИ

УПРАВЛІННЯ ШВИДКІСТЮ ВНЕСЕННЯ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ БЕЗ МУФТИ
1. На сторінці вибору профілю оберіть в розкривному меню пункт «Planter» (Сівалка).
РИСУНОК 20. Ім’я профілю

2. Натисніть «Next» (Далі).
3. Оберіть блок управління в розкривному меню «ECU #».
РИСУНОК 21. Налаштування системи

4. Введіть відповідне значення в поле «Number or Products» (Кількість речовин).
5. Натисніть «Next» (Далі).
6. Оберіть в полі «Application Type» тип внесення речовини.
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РИСУНОК 22. Налаштування типу внесення

7. Натисніть «Next» (Далі).
8. Оберіть режим внесення для Речовини 1.
РИСУНОК 23. Налаштування типу внесення

9. Натисніть «Next» (Далі).
10. Змініть значення в полях «Number of Sections» (Кількість секцій), «Row Spacing» (Інтервал між рядками),
«Number of Drives» (Кількість пристроїв керування) і «Number of Rows» (Кількість рядків). За потреби
встановіть прапорець в поле «Divide Evenly» (Рівне розподілення) для автоматичного розрахунку
ширини секцій.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ СІВАЛКИ
РИСУНОК 24. Налаштування секцій

11. Натисніть «Next» (Далі).
12. За потреби оберіть режим внесення для додаткових речовин.
13. Натисніть «Next» (Далі).
14. На екрані «Setup Section Groups» (Налаштування груп секцій) оберіть кількість груп в розкривному
переліку «Number of Section Groups».
РИСУНОК 25. Налаштування груп секцій

15. Натисніть «Next» (Далі).
16. Перегляньте інформацію на сторінці «Setup Section Harnessing» (Пов’язання груп секцій).
17. Натисніть «Next» (Далі).
18. На екрані «Setup Section Harnessing» (Пов’язання груп секцій) введіть відповідні значення в поля
«Starting Section Number» (Номер початкової секції), «Number of Sections» (Кількість секцій) і за потреби
встановіть прапорець в поле «Equal Section Widths» (Рівна ширина секцій).
Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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РИСУНОК 26. Пов’язання груп секцій

19. Натисніть «Next» (Далі).
20. Оберіть призначену групу секцій в розкривному переліку на сторінці «Setup Section Group Assignment»
(Налаштування призначень груп секцій).
РИСУНОК 27. Налаштування призначень груп секцій

21. Натисніть «Next» (Далі).
22. Після завершення процедури налаштування введіть відповідну інформацію на сторінці «Setup Sections
Width» (Налаштування ширини секцій).
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ СІВАЛКИ
РИСУНОК 28. Екрани налаштування ширини секцій

23.Натисніть «Next» (Далі).
24.За потреби натисніть «Setup Auxiliary Drivers» (Зовнішні пристрої керування). Зовнішні пристрої
керування — це додаткові перемикачі, що подають на пристрій сигнал 12 В.
РИСУНОК 29. Налаштування зовнішніх пристроїв керування

25.Натисніть «Next» (Далі).
26.Установіть прапорець в відповідне поле «Latched Aux Output» (Фіксація зовнішнього сигналу). Функція
фіксації сигналу означає, що сигнал від зовнішнього керівного пристрою подається, поки кнопку не буде
натиснуто знову. Якщо прапорець для цієї функції не встановлений, сигнал подається лише доки
оператор утримує кнопку.
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РИСУНОК 30. Призначення зовнішнього пристрою керування

27. Натисніть «Next» (Далі).
28. На сторінці «Setup Pressure Sensors» (Налаштування датчиків тиску) оберіть відповідні датчики тиску
з розкривного списку.
РИСУНОК 31. Налаштування датчиків тиску

29. Натисніть «Next» (Далі).
30. Призначити речовину для першого датчика тиску можна за допомогою прапорців екрану «Setup
Pressure Assignment» (Налаштування призначених датчиків тиску).
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ СІВАЛКИ
РИСУНОК 32. Налаштування призначених датчиків тиску

31. Натисніть «Next» (Далі).
32.Виконайте кроки з Рисунок 21 на стор. 85 по Рисунок 22 на стор. 85 для всіх датчиків тиску.
33.За потреби налаштуйте сигналізацію для кожного датчика тиску на сторінці «Setup Pressure Alarms»
(Налаштування сигналізації по тиску).
РИСУНОК 33. Налаштування сигналізації по тиску

34.Натисніть «Next» (Далі).
35. На сторінці «Setup Control Valve» (Налаштування клапану управління) введіть відповідні значення в поля
«Control Valve Type» (Тип клапану управління), «Valve Response Rate» (Швидкість реагування клапану)
і «Control Deadband» (Контрольний припустимий діапазон) для першої речовини. За потреби встановіть
прапорець в поле «Enable PWM Smart Control» (Увімкнути інтелектуальне керування ШІМ).
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РИСУНОК 34. Налаштування клапану управління

36. Натисніть «Next» (Далі).
37. На сторінці «Setup PWM» (Налаштування ШІМ) введіть відповідні значення в поля «Coil Frequency»
(Частота соленоїду), «PWM High Limit» (Верхня межа ШІМ), «PWM Low Limit» (Нижня межа ШІМ) і «PWM
Startup» (Запуск ШІМ) для першої речовини.
РИСУНОК 35. Налаштування ШІМ

38. Натисніть «Next» (Далі).
39. Введіть відповідні значення в поля «Seeds/Revolution» (Кількість зерен/оберт), «Motor/Meter Ratio»
(Співвідношення швидкості мотору до швидкості дозатору) та «Pulses/Revolution» (Кількість імпульсів на
оберт) на першій сторінці «Setup Rate Sensor» (Налаштування датчиків швидкості внесення).
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ СІВАЛКИ
РИСУНОК 36. Налаштування датчика швидкості

40.Натисніть «Next» (Далі).
41. Введіть відповідні значення в поля «Preset Rate Values» (Задані значення швидкості), «Rate Bump» (Крок
зміни швидкості) та «Rate Selection» (Тип обрання швидкості) на сторінці «Setup Rates» (Налаштування
швидкості). За потреби встановіть прапорець в поле «Display Smoothing» (Екранне згладжування).
РИСУНОК 37. Налаштування швидкості

42.За потреби введіть відповідне відсоткове значення в поле «Off Rate Alarm» (Сигналізація відхилення) та
встановіть прапорець в поле «Alarm» (Сигналити).
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РИСУНОК 38. Налаштування сигналізації

43.Натисніть «Next» (Далі).
44.Виконайте кроки з Рисунок 26 на стор. 86 по Рисунок 34 на стор. 88 для кожної речовини. Конфігурація
речовини може відрізнятися від типу внесення.
45.Після налаштування всіх речовин відкриється сторінка «Setup Summary» (Зведена інформація про
налаштування) з інформацією про параметри конфігурації. За потреби натисніть «Back» (Назад), щоб
налаштувати параметри налаштування. Якщо конфігурація виглядає вірною, натисніть «Next» (Далі).
Відкриється головний екран робочої сторінки. Докладніше про робочу сторінку див. «Огляд робочої
сторінки сівалки» на стор. 98.

ОГЛЯД РОБОЧОЇ СТОРІНКИ СІВАЛКИ
Нижче на зображенні наведений приклад стандартного робочого екрану.
РИСУНОК 39. Робочий екран сівалки
Головна сторінка
Вкладки речовин

Налаштування
Підсумки
Діагностика

Робочий екран
поточної речовини
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ СІВАЛКИ

ВКЛАДКИ РЕЧОВИН
Щоб обрати певну речовину, натисніть вкладку цієї речовини. З’явиться екран, що відповідає обраній
речовині.

РОБОЧИЙ ЕКРАН ПОТОЧНОЇ РЕЧОВИНИ
Робочий екран поточної речовини містить інформацію про обрану речовину. Кожний екран речовини
відрізняється від інших відповідно до характеристик речовин.
Поля даних містять відповідні налаштування, які оператор за потреби може змінити.
РИСУНОК 40. Робочий екран пневматичного візка
6 9 10 11

13

7

8
1

4

18

2

3

19

12

16
17
15

Кат. № 016-0171-637UK Ред. D

5

14

99

РОЗДІЛ 7
ТАБЛИЦЯ 2. Інформація про робочий екран пневматичного візка
Кнопка

Опис

Функція/використання

1

Напруга

Містить верхню та нижню межі
діапазону допустимих значень
напруги.

2

Тиск впорскування

Вказує тиск впорскування.

3

Рівень посівного матеріалу

Містить фактичний рівень посівного
матеріалу в бункері.

4

Оброблена площа

Містить значення обробленої площі
в акрах з початку виконання
завдання.
Показує статус комутації секцій:
• Зелений — увімкнено

100

• Червоний — вимкнено
Для переходу на екран, що
дозволяє вимкнути комутаційні
модулі окремих секцій натисніть
кнопку з позначенням
комутаційного модуля.

5

Кнопка комутації секцій

6

Фактична швидкість
внесення

Показує фактичну швидкість
внесення речовини.

7

Номінальна швидкість
внесення

Показує номінальну швидкість
внесення. Змінити номінальне
значення можна, натиснувши на
поле значення та ввівши нове
значення.

8

Перемикач автоматичного/
ручного режимів

Використовується для перемикання
між ручним та автоматичним
режимами роботи.

9

Перемикач подачі речовин

Використовується для ввімкнення та
вимкнення подачі речовин вручну.

10

Зменшення кроку зміни
швидкості

Використовується для зменшення
значення кроку зміни швидкості під
час налаштування.

11

Збільшення кроку зміни
швидкості

Використовується для збільшення
значення кроку зміни швидкості під
час налаштування.

12

Швидкість внесення

Містить фактичне значення
швидкості посіву в акрах за годину.

13

Вкладка речовини

Використовується для перегляду
інформації про речовину.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ СІВАЛКИ
Кнопка
14

Опис
Кнопка швидкого запуску

Функція/використання
Використовується для швидкого
налаштування речовини.
Індикатор головного вимикача
показує статус головного вимикача.

15

Індикатор головного
вимикача

• Зелений — увімкнено
• Червоний — вимкнено
• Жовтогарячий — вимкніть та
увімкніть головний вимикач

16

Номер рядка

17

Індикатор рядка

Містить номер кінцевого рядка
відповідної секції.
Вказує статус рядка.
• Червоний — вимкнено
• Зелений — увімкнено

18

Висока/низька швидкість
подачі

Швидкість роботи дозатору в об./хв.

19

Швидкість руху

Вказує швидкість руху машини/
знаряддя.

ГОЛОВНА СТОРІНКА
Використовується для повернення на робочий екран поточної речовини з будь-якої іншої сторінки.

НАЛАШТУВАННЯ
Внаслідок натиснення на екрані з’являється сторінка з кількома вкладками.

Кат. № 016-0171-637UK Ред. D

101

РОЗДІЛ 7
РИСУНОК 41. Вкладки налаштування
Значення
Налаштування
системи
Налаштування
Сигнали
Розблокування
пристрою подачі
тривоги
функцій

ВКЛАДКА НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ПОДАЧІ
Вкладка налаштування пристрою подачі містить функції створення, редагування та видалення пристроїв
подачі. Ця вкладка також містить зведену інформацію щодо конфігурації секції. Докладніше про кнопку
«Precision Farming Setup» (Налаштування точного землеробства) див. Розділ 9, Точне землеробство.

ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ
Система має численні кнопки, що дозволяють змінювати наявну конфігурацію. В таблиці нижче міститься
опис кожної з цих кнопок.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ СІВАЛКИ
ТАБЛИЦЯ 3. Параметри системи
Кнопка

Опис
Кнопка «Control Valve» (Клапан управління) дозволяє для різних типів
речовин змінити налаштування таких параметрів:

Налаштування клапану
управління

•
•
•
•
•

швидкість реагування клапану;
контрольний припустимий діапазон;
затримка клапану;
випередження клапану;
контрольне зусилля.

Кнопка «Rate Sensor Setup» (Налаштування датчика швидкості внесення)
дає змогу змінити налаштування таких параметрів:

Налаштування датчика
швидкості внесення

•
•
•
•
•

калібрування витратоміра;
значення і одиниця виміру імпульсу витратоміра;
нижній рівень витратоміра;
калібрування витратоміра системи заповнення баку;
значення і одиниця виміру імпульсу витратоміра системи заповнення
баку.
Також є можливість провести випробування та калібрування кількості
внесеної речовини.

Налаштування системи
заповнення баку

Ця кнопка дозволяє користувачеві вводити значення місткості баку,
фактичного та мінімального рівнів речовини в баку.

Меню налаштувань
екрану

Для додання, усунення та зміни місцезнаходження кнопок
використовується кнопка «Display Setup Menu» (Меню налаштувань
екрану).

Налаштування датчика
тиску

Ця кнопка дозволяє користувачу змінювати мінімальний та максимальний
рівні сигналізації для речовин, для яких встановлена сигналізація по тиску.

Допоміжні функції

Кнопка «Допоміжні функції» дозволяє користувачу створювати нові та
змінювати існуючі допоміжні функції.

Налаштування
зважувального
пристрою

Налаштування зважувального пристрою дозволяють змінювати
параметри зважувального пристрою.

НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Вкладка налаштування сигналізації дозволяє змінювати параметри сигналізації — сигналізацію відхилення
та мінімальну швидкість потоку. Також за допомогою неї можна змінювати параметри сигналізації по тиску.

RATES SETUP (НАЛАШТУВАННЯ ШВИДКОСТІ)
Вкладка налаштування швидкості дозволяє користувачеві змінювати задані значення швидкості, крок зміни
швидкості, тип обрання швидкості та інші значення, які були введені під час первинного налаштування
конфігурації.

РОЗБЛОКУВАННЯ ФУНКЦІЙ
Якщо RCM має додаткові функції, тут ви можете ввести код активації для отримання доступу до них.

ПІДСУМКИ
Кнопка «Totals» (Підсумки) дозволяє переглянути вкладки «Current Totals» (Поточні підсумки), «Device totals»
(Підсумки пристрою) та «Distance totals» (Підсумки відстані).
Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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ДІАГНОСТИКА
Натиснення кнопки «Diagnostics» (Діагностика) виводить на екран вікно з наведеними нижче вкладками.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ
Містить інформацію про RCM, у тому числі поля «Hardware Serial Number» (Серійний номер обладнання),
Hardware Revision (Версія обладнання) і «Software Version Number» (Номер версії ПЗ).

ВИПРОБУВАННЯ
Вкладка «Tests» (Випробування) дозволяє обрати потрібний вид випробування з розкривного переліку.
Елементи переліку можуть відрізнятися залежно від конфігурації.

ДІАГНОСТИЧНІ КОДИ НЕСПРАВНОСТІ
В цій вкладці наведені активні та неактивні діагностичні коди несправності, а також є функція очищення
переліку активних кодів (Clear).

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ
Містить інформацію, яка була змінена під час процедури налаштування, але не дає змоги змінити
конфігурацію.

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЧОВИНУ
Містить короткий опис усіх параметрів речовин: поля «Application Type» (Тип внесення), «Control Valve type»
(Тип клапану управління), «Target Rate» (Номінальна швидкість внесення) тощо. Ця вкладка не дозволяє
змінювати параметри конфігурації.

ЗОВНІШНІ ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ
Зовнішні пристрої керування, що були створені під час налаштування, наведені у вкладці «Auxiliary Drivers».
РИСУНОК 42. Зовнішні пристрої керування

Поле імені
зовнішнього
пристрою

Кнопка номеру
зовнішнього
пристрою

Якщо потрібно змінити ім’я зовнішнього пристрою керування, натисніть поле «Driver Name»
(Ім’я зовнішнього пристрою) та введіть відповідне ім’я за допомогою клавіатури.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ СІВАЛКИ
Для активації зовнішнього пристрою керування натисніть кнопку номеру відповідного зовнішнього
пристрою.
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РОЗДІЛ
8

РОЗДІЛ 8

РОБОТА ЗВАЖУВАЛЬНОГО
ПРИСТРОЮ В
АВТОНОМНОМУ РЕЖИМІ

ТАБЛИЦЯ 1. Перелік обладнання з модулями управління швидкістю
Тип машини
• Зважувальний пристрій

Режим внесення
• Код відсутній

Тип внесення
• Код відсутній

РОБОТА ЗВАЖУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ В АВТОНОМНОМУ РЕЖИМІ
1. Оберіть вид машини — зважувальний пристрій.
РИСУНОК 1. Ім’я профілю

2. Введіть ім’я профілю.
3. Натисніть «Next» (Далі).
4. Установіть прапорці в поля, що відповідають зважувальним пристроям, параметри яких необхідно
контролювати.
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РИСУНОК 2. Налаштування зважувального пристрою

5. За потреби встановіть прапорець в поле «Total Scale» (Сумарна маса) для контролю сумарної маси
на всіх пристроях.
6. Натисніть «Next» (Далі).
7. Введіть калібрувальне значення сумарної маси на всіх зважувальних пристроях в поле «Scale Total
Calibration Number».
РИСУНОК 3. Налаштування зважувального пристрою

8. Натисніть «Next» (Далі).
9. Перегляньте інформацію про налаштування зважувального пристрою на сторінці «Setup Summary»
(Зведена інформація про налаштування).
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РОБОТА ЗВАЖУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ В АВТОНОМНОМУ РЕЖИМІ
РИСУНОК 4. Зведена інформація про налаштування

10. Якщо будь-яка інформація не є вірною, натисніть кнопку «Back» (Назад) та внесіть відповідні зміни.
Якщо конфігурація є вірною, натисніть «Next» (Далі).

ОГЛЯД РОБОЧОЇ СТОРІНКИ ЗВАЖУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ
Нижче на зображенні наведений приклад стандартного робочого екрану.
РИСУНОК 5. Головний екран RCM
Головна сторінка
Налаштування
Підсумки
Діагностика
Екран зважувального
пристрою

Зовнішні
призначення

ЕКРАН ЗВАЖУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ
Екран зважувального пристрою містить графічну і числову інформацію щодо параметрів зважувальних
пристроїв, а також дозволяє обнулити пристрій та переглянути поточну масу брутто.
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РОБОЧИЙ ЕКРАН ПОТОЧНОЇ РЕЧОВИНИ
Робочий екран поточної речовини містить інформацію про обрану речовину. Кожний екран речовини
відрізняється від інших відповідно до характеристик речовин.
Поля даних містять відповідні налаштування, які оператор за потреби може змінити.
РИСУНОК 6. Робочий екран пневматичного візка
1

6

2
3

5

4
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РОБОТА ЗВАЖУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ В АВТОНОМНОМУ РЕЖИМІ
ТАБЛИЦЯ 2. Інформація про робочий екран пневматичного візка
Кнопка

Опис

Функція/використання

1

Обрання зважувального
пристрою

Для перемикання між
різними зважувальними
пристроями застосовуються
відповідні кнопки.

2

Маса

Містить фактичне значення
маси на обраному
зважувальному пристрої.

3

Тара

Щоб обнулити обраний
зважувальний пристрій,
натисніть кнопку «Tare»
(Тара). Якщо обрано функцію
сумарної маси, значення
буде дорівнювати нулю.

4

Графічне позначення
зважувального пристрою

Містить графічне
відображення маси на
еталонному зважувальному
пристрої.

5

Брутто

Містить значення маси на
зважувальному пристрої.
Якщо обрано функцію
сумарної маси, значення
буде масою нетто.

6

Сумарна маса

Містить сумарне значення
маси на всіх зважувальних
пристроях.

ГОЛОВНА СТОРІНКА
Використовується для повернення на робочий екран поточної речовини з будь-якої іншої сторінки.

НАЛАШТУВАННЯ
Внаслідок натиснення на екрані з’являється сторінка з кількома вкладками.
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РИСУНОК 7. Вкладки налаштування
Налаштування Налаштування
пристрою подачі
системи

Розблокування
функцій

ВКЛАДКА НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ПОДАЧІ
Вкладка налаштування пристрою подачі містить функції створення, редагування та видалення пристроїв
подачі. Ця вкладка також містить зведену інформацію щодо конфігурації секції.

ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ
Система має численні кнопки, що дозволяють змінювати наявну конфігурацію. В таблиці нижче міститься
опис кожної з цих кнопок.
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РОБОТА ЗВАЖУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ В АВТОНОМНОМУ РЕЖИМІ
ТАБЛИЦЯ 3. Параметри системи
Кнопка

Опис
Кнопка «Control Valve» (Клапан управління) дозволяє для різних типів
речовин змінити налаштування таких параметрів:

Налаштування
клапану управління

•
•
•
•
•

швидкість реагування клапану;
контрольний припустимий діапазон;
затримка клапану;
випередження клапану;
контрольне зусилля.

Кнопка «Rate Sensor Setup» (Налаштування датчика швидкості внесення)
дає змогу змінити налаштування таких параметрів:
Налаштування
датчика швидкості
внесення

• калібрування витратоміра;
• значення і одиниця виміру імпульсу витратоміра;
• нижній рівень витратоміра;
• калібрування витратоміра системи заповнення баку;
• значення і одиниця виміру імпульсу витратоміра системи заповнення баку.
Також є можливість провести випробування та калібрування кількості
внесеної речовини.

Налаштування
системи заповнення
баку

Ця кнопка дозволяє користувачеві вводити значення місткості баку,
фактичного та мінімального рівнів речовини в баку.

Меню налаштувань
екрану

Меню налаштувань екрану дозволяє операторові змінювати головний
робочий екран.

Налаштування
датчика тиску

Ця кнопка дозволяє користувачу змінювати мінімальний та максимальний
рівні сигналізації для речовин, для яких встановлена сигналізація по тиску.

Допоміжні функції

Кнопка «Допоміжні функції» дозволяє користувачу створювати нові та
змінювати існуючі допоміжні функції.

Налаштування
зважувального
пристрою

Налаштування зважувального пристрою дозволяють змінювати параметри
зважувального пристрою.

РОЗБЛОКУВАННЯ ФУНКЦІЙ
Якщо RCM має додаткові функції, тут ви можете ввести код активації для отримання доступу до них.

ПІДСУМКИ
Кнопка «Totals» (Підсумки) дозволяє переглянути вкладки «Current Totals» (Поточні підсумки), «Device totals»
(Підсумки пристрою) та «Distance totals» (Підсумки відстані).

ДІАГНОСТИКА
Натиснення кнопки «Diagnostics» (Діагностика) виводить на екран вікно з наведеними нижче вкладками.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ
Містить інформацію про RCM, у тому числі поля «Hardware Serial Number» (Серійний номер обладнання),
Hardware Revision (Версія обладнання) і «Software Version Number» (Номер версії ПЗ).
Кат. № 016-0171-637UK Ред. D
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ВИПРОБУВАННЯ
Вкладка «Tests» (Випробування) дозволяє обрати потрібний вид випробування з розкривного переліку.
Елементи переліку можуть відрізнятися залежно від конфігурації.

ДІАГНОСТИЧНІ КОДИ НЕСПРАВНОСТІ
В цій вкладці наведені активні та неактивні діагностичні коди несправності, а також є функція очищення
переліку активних кодів (Clear).

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ
Містить інформацію, яка була змінена під час процедури налаштування, але не дає змоги змінити
конфігурацію.

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЧОВИНУ
Містить короткий опис усіх параметрів речовин: поля «Application Type» (Тип внесення), «Control Valve type»
(Тип клапану управління), «Target Rate» (Номінальна швидкість внесення) тощо. Ця вкладка не дозволяє
змінювати параметри конфігурації.

ЗОВНІШНІ ПРИЗНАЧЕННЯ
Зовнішні призначення, що були створені під час налаштування, наведені у вкладці «Auxiliary Assignments».
РИСУНОК 8. Зовнішні призначення

Поле імені
зовнішнього
пристрою

Кнопка номеру
зовнішнього
пристрою

Якщо потрібно змінити ім’я зовнішнього пристрою керування, натисніть поле «Driver Name»
(Ім’я зовнішнього пристрою) та введіть відповідне ім’я за допомогою клавіатури.
Для активації зовнішнього пристрою керування натисніть кнопку номеру відповідного зовнішнього
пристрою.
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РОЗДІЛ

ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

РОЗДІЛ9

9

Функція точного землеробства дозволяє користувачеві змінювати параметри конфігурації, недоступні через
польовий комп’ютер.
ВАЖЛИВО: Залежно від польового комп’ютера ці налаштування можуть бути застосовані або ні.
Для зміни параметрів точного землеробства після налаштування конфігурації машини:
1. Натисніть «Setup» (Налаштування).
РИСУНОК 1. Налаштування RCM

2. Натисніть «Precision Farming Setup» (Налаштування точного землеробства).
3. Перевірте налаштування на екрані майстру налаштування секцій і натисніть «Next» (Далі).
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РИСУНОК 2. Майстер налаштування секцій

4. Введіть відповідне значення в поле «Product Delay» (Затримка речовини) для кожної речовини. Затримка
речовини — це час, який потрібен потоку речовини для стабілізації після зміни швидкості внесення на
різних зонах мапи.
РИСУНОК 3. Налаштування затримки речовини

5. Натисніть «Next» (Далі).
6. Якщо знаряддя фіксується до задньої частини машини, натисніть «Rear Implement» (Заднє знаряддя).
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ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО
РИСУНОК 4. Зміщення секцій

7. Якщо знаряддя зміщене вліво відносно центру, натисніть «Left of Center» (Зліва від центру).
8. Якщо секції, через які вноситься одна речовина, знаходяться на різних рівнях в напрямку осі машини,
натисніть «Individual Sections Fore/Aft Offsets» (Зміщення окремих секцій в поздовжньому напрямку).
9. Введіть відповідне значення в поле «Left/Right Offset» (Зміщення вправо/вліво).
10. Введіть в поле «Distance from Pivot Point to Application Point» значення відстані від точки шарнірного
з’єднання до точки внесення.
ПРИМІТКА. Точка шарнірного з’єднання — це точка, в якій знаряддя повертається. Зазвичай це колеса.
11. Введіть в поле «Distance from Connection point to Implement Pivot Point» значення відстані від точки
зчеплення до точки шарнірного з’єднання знаряддя.
12. Натисніть «Next» (Далі).
13. За потреби встановіть прапорець в поле «Individual Section On/Off Times» (Окремий час увімкнення/
вимкнення секцій), якщо різні секції повинні мати різний час випередження. Наприклад, секції
пневматичного візка, що знаходяться ближче до центру, повинні мати коротший час випередження, ніж
ті, що ближче до кінців.
ПРИМІТКА. Деякі польові комп’ютери не підтримують функцію окремого часу увімкнення/вимкнення.
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РИСУНОК 5. Окремий час увімкнення/вимкнення секцій

14. Натисніть «Next» (Далі).
15. Якщо використовується функція окремого часу увімкнення/вимкнення секцій, потрібно налаштувати
індивідуальні значення для групи секцій. Якщо ні, перейдіть до крок 16.
РИСУНОК 6. Окремий час увімкнення/вимкнення секцій

16. Натисніть «Next» (Далі).
17. За потреби введіть значення зміщення для окремих секцій. Якщо секція знаходиться перед шарнірним
з’єднанням, введіть від’ємне значення.
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ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО
РИСУНОК 7. Зміщення окремих секцій в поздовжньому напрямку

18. Натисніть «Next» (Далі).
19. Виконайте кроки з крок 6 по крок 18 для всіх груп секцій.
20.Після завершення налаштування натисніть «Next» (Далі), щоб перейти на екран налаштування
параметрів внесення.
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ПОШУК І УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ

РОЗДІЛ

РОЗДІЛ10

10

ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СИСТЕМУ
1. Натисніть кнопку «Diagnostics» (Діагностика).
2. Оберіть вкладку «System Information» (Інформація про систему).

3. Оберіть потрібну сторінку з розкривного переліку.
Пункт

Опис

Апаратне/програмне
забезпечення

Містить інформацію про апаратне та програмне забезпечення Raven Rate
Control Module.

Комутаційний
модуль

Показує наявність зовнішнього комутаційного модуля та статус вимикачів.

Система подачі

Показує інформацію про процес подачі обраної речовини.

Статус секції

Показує, чи відчинений/зачинений клапан кожної секції.

Напруга в системі

Містить значення напруги та сили струму в Raven Rate Control Module.

Робочі параметри

Містить значення ширини знаряддя, фактичну швидкість та джерело швидкості.

Вимикачі (статус)

Показує статус головного вимикача.

Датчики тиску

Містить значення напруги та сили струму на кожному з датчиків тиску.

Датчики рівня
в бункері

Показує, чи рівень речовини досягає кожного з датчиків рівня.

Датчики швидкості
обертання

Містять значення сигналу, отриманого від кожного з датчиків швидкості
обертання.

Система контролю
заповнення баку

Містить значення швидкості заповнення та фактичного об’єму, визначені
системою контролю заповнення баку.

Підсумки виконання
завдань

Показує фактичне значення обробленої площі та кількість внесеної речовини
протягом поточного завдання.
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ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ
Показник
Невідповідна швидкість
внесення.
Команда на припинення
подачі речовини не
виконується.
2-дротовий тип клапану
недоступний.
Секція знаряддя не
вмикається/не вимикається.
Некоректна швидкість
внесення речовини.
Отримано код несправності
високого тиску.
Отримано код несправності
некоректного потоку.

Несправність
Спосіб вирішення
Некоректно обраний тип
Оберіть правильний тип
вимірювання (гал./хв. або гал./акр). вимірювання швидкості внесення.
Клапан не реагує на команди
управління.
Обрано подвійну штангу.
Обрано більше за сім секцій.
Обрано неправильний тип
клапану.
Калібрувальне значення введено
невірно.
Тиск в системі зависокий.

Вимкніть функцію подвійної штанги.
Призначте до восьми секцій.
Оберіть правильний тип клапану
секції.
Введіть відповідне калібрувальне
значення.
В налаштуваннях системи увімкніть
функцію зворотнього потоку.

Вимкнена функція постійного
потоку в під час використання
системи постійного потоку з
зачиненим клапаном штанги.

В налаштуваннях системи оберіть
функцію постійного потоку.

Невірна швидкість внесення.

Перевірте, чи одиниця
вимірювання дорівнює 10 гал./10 л.

Функція мінімальної швидкості
Потік не забезпечує відповідну потоку викликає перевищення
швидкість внесення речовини. норми внесення в місцях зниження
швидкості руху машини до рівня,
на якому може бути активована
ця функція.
Система протягом тривалого
часу визначає, що знаряддя
Перемикач висоти несправний.
опущене.
Контролер намагається зачинити
Невідповідний потік хімічної
клапани секцій, але виявляє потік
речовини.
на обприскувачі або в системі
подачі рідкого добрива.
Неможливо налаштувати
та максимальний
мінімальний та максимальний Мінімальний
рівні спрацьовування сигналізації
рівні спрацьовування
вимкнені.
сигналізації.
Система не дозволяє ввести
Неможливо ввести значення.
значення або змінити
налаштування.
Контролер намагається зачинити
клапан, але все одно виявляє
потік.
Виявлено раптовий потік
рідкого аміаку.
Контролер намагається зачинити
всі клапани, але все одно виявляє
потік.
Датчики тиску не налаштовані Датчик тиску 2 відсутній як
відповідним чином.
варіант.
Неможливо активувати
Індикатор головного вимикача
систему.
жовтогарячий.
Перевищення
норми внесення
Незаплановане увімкнення
під час зниження швидкості руху
функції мінімального потоку.
машини.
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Оберіть правильний тип клапану.

Щоб вимкнути функцію, встановіть
значення мінімальної швидкості
потоку рівним нулю.
Якщо індикація висоти не відповідає
фактичній роботі обладнання,
відремонтуйте перемикач висоти.
Вимкніть насос подачі розчину.
Перевірте, чи встановлений датчик
тиску і чи він належним чином
налаштований.
Перевірте, чи вимкнений головний
вимикач.
Вимкніть клапан за допомогою
відповідної кнопки.
Дотримуйтесь інструкцій, наведених
на сторінці попереджень на екрані.
Перевірте, чи налаштовані обидва
датчики.
Вимкніть та увімкніть знову
головний вимикач.
Щоб вимкнути цю функцію,
встановіть значення мінімальної
швидкості потоку рівним нулю.
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ВИПРОБУВАННЯ
1. Перейдіть на сторінку Raven Rate Control Module.
2. Натисніть кнопку «Diagnostics» (Діагностика).
3. Перейдіть на вкладку «Tests» (Випробування).

4. Оберіть тип випробування в розкривному меню.
a.

Після обрання одного з наведених типів внесення рідкої речовини на екрані з’являється
попередження системи діагностики:

•
•
•
•
•

b.

Перевірка потоку через форсунки
Цикл промивання
Випробування контрольних клапанів/секцій
Випробування клапанів управління
Калібрування меж діапазону ШІМ

Після обрання одного з наведених типів внесення рідкого аміаку на екрані з’являється
попередження системи діагностики:

• Подання напруги в систему
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• Випробування системи злиття речовини

ПРИМІТКА. Система злиття речовини нездатна злити всю кількість NH3. Для забезпечення повного злиття
NH3 з системи проведіть процедуру ручного злиття.
c.

Після обрання одного з наведених типів внесення сухих речовин на екрані з’являється
попередження системи діагностики:
• Перевірка потоку гранульованої речовини

•
•
•
•

Перевірка розпилювача/пневматичного візка
Випробування контрольних клапанів/секцій
Калібрування меж діапазону ШІМ
Очищення бункерів

5. Ознайомтеся з текстом попередження та натисніть кнопку «Accept» (Прийняти).

ПЕРЕВІРКА ПОТОКУ ЧЕРЕЗ ФОРСУНКИ
ВАЖЛИВО: Для проведення перевірки потоку через форсунки необхідно заповнити бак для розчину чистою
водою.
ПРИМІТКА. Забезпечте умови, що відповідають умовам нормальної експлуатації. Більша кількість рідини
означає більшу тривалість, але й більшу точність випробування.
Проведіть перевірку потоку через форсунки на відповідній швидкості без руху машини. За допомогою цієї
перевірки можна визначити такі параметри:
• Відповідність фактичної швидкості внесення номінальній на потрібній швидкості;
• Фактичну швидкість потоку через секцію знаряддя;
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• Зношеність форсунок;
• Тиск на клапані управління обприскуванням на заданій швидкості.
ПРИМІТКА. Щоб завершити випробування, вимкніть головний вимикач або вийдіть з режиму діагностики.
Під час проведення випробування можна змінювати швидкість руху та потоку.
1. Введіть значення швидкості руху і потоку під час випробування.

2. Увімкніть головний вимикач.
3. Натисніть «Start» (Розпочати).
Якщо об’єм більший за очікуваний, а тиск нижчий, можлива причина цього явища — зношені форсунки.
Якщо за номінальної продуктивності тиск вищий за очікуваний, можлива причина цього явища — частково
засмічені форсунки. Між відсічними клапанами та форсунками можуть знаходитися ділянки падіння тиску.
Для високих значень потоку це нормальне явище.

ЦИКЛ ПРОМИВАННЯ
ВАЖЛИВО: Для проведення циклу промивання необхідно заповнити бак для розчину чистою водою.
Під час циклу промивання відчиняються усі секції, клапани крайніх рядків та клапан управління потоком
і залишаються відчиненими аж до зменшення потоку.
ПРИМІТКА. Щоб завершити випробування, вимкніть головний вимикач або вийдіть з режиму діагностики.

1. Увімкніть головний вимикач.
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2. Натисніть «Start» (Розпочати).

ВИПРОБУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ КЛАПАНІВ/СЕКЦІЙ
Під час виконання випробування відчиняються обрані секції. Всі інші секції залишатимуться зачиненими.
ПРИМІТКА. Щоб завершити випробування, вимкніть головний вимикач або вийдіть з режиму діагностики.
1. Увімкніть потрібні секції.
2. Увімкніть головний вимикач.

3. Натисніть «Start» (Розпочати).
4. Увімкнути або вимкнути окремі секції можна за допомогою відповідних перемикачів.
5. Для керування клапаном управління потоком натисніть та утримуйте «+» або «–».

ВИПРОБУВАННЯ КЛАПАНІВ УПРАВЛІННЯ
Це випробування дозволяє керувати клапаном управління без витрати речовини.
ПРИМІТКА. Щоб завершити випробування, увімкніть головний вимикач або вийдіть з режиму діагностики.

1. Натисніть «Start» (Розпочати).
2. Для керування клапаном управління потоком натисніть та утримуйте «+» або «–».
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КАЛІБРУВАННЯ МЕЖ ДІАПАЗОНУ ШІМ
ПРИМІТКА. Щоб завершити випробування, вимкніть головний вимикач або вийдіть з режиму діагностики.
1. Увімкніть головний вимикач.

2.
3.
4.
5.
6.

Натисніть «Start» (Розпочати).
Натисніть та утримуйте «+» або «–», доки не буде досягнуто мінімального рівня тиску/потоку.
Натисніть «Set Low Limit» (Встановити нижню межу).
Натисніть та утримуйте «+» або «–», доки не буде досягнуто максимального рівня тиску/потоку.
Натисніть «Set High Limit» (Встановити верхню межу).

ПОДАННЯ НАПРУГИ В СИСТЕМУ
ПРИМІТКА. Щоб негайно зачинити всі клапани та зупинити потік, вимкніть головний вимикач або вийдіть
з режиму діагностики.
Процедура подання напруги в систему використовується для перевірки потоку на клапанах, продування
повітрям і парою системи подачі NH3 та заповнення холодильника та шлангів рідким аміаком. Щоб
повністю відчинити клапан управління та клапани секцій на кілька секунд, а потім автоматично зачинити їх,
натисніть «Start» (Розпочати).
1. Забезпечте відсутність в зоні проведення процедури сторонніх осіб, домашніх тварин та худоби.
2. Розташуйте машину на свіжому повітрі.
3. Увімкніть головний вимикач.

4. Установіть прапорець в поле «Override Height Switch» (Примусове керування датчиком висоти).
5. Натисніть «Start» (Розпочати). Клапани кілька секунд будуть відчинені.
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6. За потреби виконайте процедуру ще раз.

ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМИ ЗЛИТТЯ РЕЧОВИНИ
ПРИМІТКА. Щоб негайно зачинити всі клапани та зупинити потік, вимкніть головний вимикач або вийдіть
з режиму діагностики.
Випробування системи злиття речовини дозволяє оператору зливати залишки рідкого аміаку з ліній
високого тиску між клапанами секцій і клапанами управління, не виходячи з кабіни.
1. Злийте рідину з баку та труби подачі та від’єднайте їх.
2. Забезпечте відсутність в зоні проведення процедури сторонніх осіб, домашніх тварин та худоби.
3. Розташуйте машину на свіжому повітрі.
4. Увімкніть потрібні секції.

5. Установіть прапорець в поле «Override Height Switch» (Примусове керування датчиком висоти).
6. Натисніть «Start» (Розпочати).
7. Увімкніть відповідні секції.
ПРИМІТКА. Щоб завершити випробування, увімкніть головний вимикач або вийдіть з режиму діагностики.

ПЕРЕВІРКА РОЗПИЛЮВАЧА/ПНЕВМАТИЧНОГО ВІЗКА
ПРИМІТКА. Щоб завершити випробування, вимкніть головний вимикач або вийдіть з режиму діагностики.
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1. Якщо система налаштована з призначенням швидкості обертання, ці налаштування під час
випробування застосовуватися не будуть. За потреби встановіть прапорець в поле «Enable RPM
Products» (Увімкнути контроль швидкості обертання системи подачі речовини).

2. Введіть значення швидкості руху і потоку під час випробування.

3. Увімкніть головний вимикач.
4. Натисніть «Start» (Розпочати).

ОЧИЩЕННЯ БУНКЕРІВ
ПРИМІТКА. Щоб завершити випробування, вимкніть головний вимикач або вийдіть з режиму діагностики.
1. Оберіть баки або бункери, які потрібно очистити.

2. Увімкніть головний вимикач.
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3. Натисніть «Start» (Розпочати).

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ РЕЖИМ
Демонстраційний режим дає змогу провести симуляцію в лабораторних умовах. Він не призначений для
роботи з реальним обладнанням.
1. На вкладці «Tests» (Випробування) натисніть «Demonstration Mode» (Демонстраційний режим). На екрані
з’явиться попередження.
2. Ознайомтеся з текстом повідомлення та натисніть «Cancel» (Відмінити) або «Accept» (Прийняти).

3. На екрані демонстраційного режиму оберіть тип симуляції потоку (Flow Simulation).
• «None» (Без симуляції): симуляція потоку не відбуватиметься.

• «Fixed Freq» (Фіксована частота): якщо обрано цей тип, з’явиться поле «Fixed Flow»
(Фіксований потік). В це поле введіть потрібне значення потоку.

• «Rate Tracking» (Контроль швидкості): Система налаштує потік таким чином, щоб він
забезпечував необхідну швидкість внесення, введену на головному екрані.

4. Введіть значення тиску в симуляції для датчиків 1, 3 і 5. Встановіть прапорець в поле.
5. Введіть значення тиску в симуляції для датчиків 2, 4 і 6. Встановіть прапорець в поле.

ВИПРОБУВАННЯ ДІАГНОСТИЧНОГО КОНТУРУ
Випробування діагностичного контуру — спосіб самодіагностики Raven Rate Controller. Існують два способи
випробування діагностичного контуру.
• «ECU Test» (Випробування електронного блоку управління): ECU Test — це перевірка Raven
Rate Controller Module.
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• «47 Pin» (47 контактів): «47 Pin» — це перевірка Raven Rate Controller Module, а також кабелів і

контактів проводки. Для цього випробування потрібен діагностичний тестер з 47 контактами.

Для випробування діагностичного контуру:
1. Вимкніть головний вимикач і від’єднайте штекер з 47 контактами.
2. Перейдіть на вкладку «Tests» (Випробування).
Випробування

Вибір випробування

Початок
3. Оберіть в розкривному меню варіантів випробування пункт «Diagnostics Loop Back Test» (Випробування
діагностичного контуру).
4. Натисніть «Begin» (Почати). Після від’єднання кабельного штекеру на екрані з’явиться попередження.

Прийняти
Відмінити

5. Натисніть кнопку «Accept» (Прийняти) для продовження або «Cancel» (Відмінити) для припинення
випробування. Після натиснення кнопки «Accept» з’явиться вікно випробування діагностичного контуру.

6. Перегляньте інформацію про випробування діагностичного контуру.
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7. Оберіть варіант випробування («47 Pin» або «ECU Test») з розкривного меню.
8. За потреби встановіть прапорець в поле Continuous Test (Безперервне випробування). Якщо ця функція
увімкнена, випробування триватиме до натиснення кнопки «Stop» (Зупинити).
9. Після обрання відповідного випробування натисніть «Start» (Розпочати). З’явиться вікно випробування
діагностичного контуру. Це вікно містить статус випробування та кількість успішних та неуспішних
випробувань. Якщо функція безперервного випробування не була активована, випробування триватиме
один цикл. Якщо функція безперервного випробування була активована, випробування триватиме
до натиснення кнопки «Stop» (Зупинити).
ПРИМІТКА. Якщо кабельний штекер знаходиться в роз’ємі або не вимкнено головний вимикач, кнопка «Start»
буде неактивною. Для початку випробування необхідно, щоб були виконані ці дві умови.

10. В разі виявлення несправності на екрані з’явиться попередження. Ознайомившись із інформацією про
несправність, натисніть «Accept» (Прийняти).
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11. Після завершення випробування контуру натисніть кнопку «Accept» (Прийняти), щоб повернутися до
вікна вибору випробування. Для виходу з випробування контуру натисніть кнопку «Cancel» (Відмінити).

Прийняти
Відмінити

12. Для виходу з процедури випробування натисніть кнопку «Accept» (Прийняти), а щоб повернутися,
натисніть «Cancel» (Відмінити).
13. Оберіть потрібну групу об’єктів.

ДІАГНОСТИЧНІ СВІТЛОВІ ІНДИКАТОРИ
На передній поверхні знаходяться чотири світлові індикатори, позначені символами електроенергії, A, B і C.
Колір кожного індикатора та частота блимання вказують на різні стани, описані в таблиці нижче. Якщо для
одного індикатора активні кілька станів, які він має позначати, такий індикатор буде позначати перший з
наявних активних станів. Після виправлення першого позначеного стану (за потреби), індикатор почне
позначати наступний.
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РИСУНОК 1. Світлові індикатори Raven Rate Controller

Живлення
A
B
C

Управління
з боку
основного
застосунку

Світловий
індикатор
Живлення

Ні
Ні
Ні

Ні
A

Ні
Так
Так
Так
Так
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Колір

Частота
блимання,
1/с

Назва статусу

Опис

Світиться, якщо блок
управління отримує
живлення
Активний, якщо
Безперервно Мікропроцесор
мікропроцесор не отримує
ВИМК.
світиться
вимкнений
живлення
Активний, якщо
мікропроцесор не
БУДЬ-ЯКИЙ Безперервно Системна помилка
світиться
функціонує
Вмикається, коли програма
Режим паузи
завантаження знаходиться
ЖОВТИЙ
1
завантаження
в режимі паузи
завантаження
Активний, якщо
Програмування
мікропроцесор працює
ЧЕРВОНИЙ 5
мікропроцесору
в режимі програмування
Немає зв’язку з
Світиться, коли відсутній
ЧЕРВОНИЙ 1
ISOBUS
зв’язок із ISOBUS
Світиться, коли відсутній
БІЛИЙ
1
Немає зв’язку з УТ
зв’язок із УТ
ФІОЛЕТОРежим випробування Вмикається під час
1
ВИЙ
контуру
випробування контуру
Світиться, коли є зв’язок
Система працює в
ЗЕЛЕНИЙ
1
нормальному режимі із УТ, а система працює в
нормальному режимі
ЗЕЛЕНИЙ

Безперервно Під управлінням з
боку електронного
світиться
блоку керування
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ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Управління
з боку
основного
застосунку

Світловий
індикатор
Ні

Так

B

Назва статусу

Безперервно
ЧЕРВОНИЙ світиться
ПЛІС не працює
Недостатнє живлення
ЧЕРВОНИЙ 1
блоку керування

Так

СИНІЙ

1

Сигнал від датчика
швидкості

Так

ЖОВТИЙ

1

Активний код DTC

Так

БІЛИЙ

Так

ФІОЛЕТОВИЙ

Так

СИНІЙ

Низька напруга в
системі
Висока напруга в
1
системі
Безперервно Подача речовини
світиться
увімкнена

Так

ФІОЛЕТОВИЙ

Безперервно Сигнал датчика
світиться
швидкості обертання

Так
Так

Так

Так

Ні
Так
Так
Так
C

Частота
блимання,
1/с

Колір

Так

Так
Так
Так

1

Безперервно Усі системи подачі
світиться
речовини вимкнені
Збій послідовності
ЧЕРВОНИЙ Безперервно поточного
світиться
випробування
контуру
Збій послідовності
Безперервно попереднього
ЖОВТИЙ
світиться
випробування
контуру
Усі проміжні
випробування
Безперервно послідовності
ЗЕЛЕНИЙ
світиться
випробування
контуру пройшли
успішно
Безперервно
ЧЕРВОНИЙ світиться
ПЛІС не працює
ЗЕЛЕНИЙ

Опис
Підсистема плати (ПЛІС) не
працює
Недостатнє живлення
блоку керування в системі
Отримано сигнал від 1 або
кількох датчиків швидкості
внесення речовини
Наявний один або кілька
діагностичних кодів
несправностей
Напруга в системі нижча за
11,5 В
Напруга в системі вища за
16 В
Один або кілька вимикачів
подачі речовини увімкнені
Отримано сигнал від
одного або кількох датчиків
швидкості обертання
Усі вимикачі систем подачі
речовини вимкнені
Один або кілька проміжних
випробувань в поточній
послідовності зазнали
збою
Один або кілька проміжних
випробувань в попередній
послідовності зазнали
збою
Усі проміжні випробування
послідовності
випробування контуру
пройшли успішно

Підсистема плати (ПЛІС) не
працює
Отримано команду через
СИНІЙ
1
Команда Bluetooth
Bluetooth
Безперервно Активна передача
Триває активна передача
СИНІЙ
світиться
даних через Bluetooth даних через Bluetooth
Активна передача
Активний зовнішній канал
ЗЕЛЕНИЙ
1
даних через CAN
CAN
Зовнішній канал CAN був
Відсутній зв’язок із
активний, а потім зв’язок
ЧЕРВОНИЙ 1
CAN
було перервано
Світловий індикатор C
Безперервно Світиться індикатор
світиться, якщо відсутні
ЗЕЛЕНИЙ
світиться
C — помилки відсутні стани, про які він має
сигналізувати
ФІОЛЕТО- Безперервно Випробування
Триває випробування
ВИЙ
світиться
контуру триває
контуру
Випробування контуру не
Безперервно Випробування
контуру не
ЗЕЛЕНИЙ
виконується
світиться
відбувається
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ТАБЛИЦЯ ВИХІДНИХ СИГНАЛІВ (ДЛЯ ОДНІЄЇ РЕЧОВИНИ)
ПРИМІТКА. Увімкнення додаткових функцій — форсунок крайніх рядків, перемішувальних пристроїв
тощо — зменшує кількість елементів управління секціями.
Номер
вихідного
сигналу

3-дротові клапани
секцій

1
2
3
4
5
6
7
8

Секція 1
Секція 2
Секція 3
Секція 4
Секція 5
Секція 6
Секція 7
Секція 8

9

Секція 9

10

Секція 10

11
12

Секція 15 або клапан
перемішувального
пристрою
Секція 16 або
зворотній потік (+)

2-дротові клапани
секцій
Секція 1 (+)
Секція 1 (+)
Секція 2 (+)
Секція 2 (–)
Секція 3 (+)
Секція 3 (–)
Секція 4 (+)
Секція 4 (–)
Секція 5 (+) або клапан
перемішувального
пристрою (+)
Секція 5 (–) або клапан
перемішувального
пристрою (–)
Секція 6 (+) або лівий
крайній рядок
Секція 6 (–) або правий
крайній рядок

13

Зворотній потік (–) або Секція 7 (+) або клапан
лівий крайній рядок
зворотнього потоку (–)

14

Правий крайній рядок

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Клапан
управління (+)
Клапан
управління (–)
Секція 11
Секція 12
Секція 13
Секція 14

Секція 7 (–) або клапан
зворотнього потоку (+)
Клапан
управління (+)
Клапан
управління (–)
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Насос штанги (+)

Секція 9

Насос подачі (–)

Секція 10

Секція 15 або клапан
перемішувального
пристрою
Секція 16 або зворотній
потік (+)
Секція 17, сигнал
Головний відсічний соленоїду ступені 1,
зворотній потік (–), або
клапан
правий крайній рядок
Секція 18, сигнал
соленоїду ступені 2 або
лівий крайній рядок
Клапан
Клапан
управління (+)
управління (+)
Клапан
Клапан
управління (–)
управління (–)
Секція 11
Секція 12
Секція 13
Секція 14

Секція 19
Живлення клапану
швидкого
Секція 20
управління

24
25

Секція 1
Секція 2
Секція 3
Секція 4
Секція 5
Секція 6
Секція 7
Секція 8

Внесення через
багатоступінчасту
штангу
Секція 1
Секція 2
Секція 3
Секція 4
Секція 5
Секція 6
Секція 7
Секція 8

Система NH3

Зворотній потік (+)

Секція 8 (+) або клапан
перемішувального
пристрою B (+)

Зворотній потік (+)
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ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Номер
вихідного
сигналу

3-дротові клапани
секцій

2-дротові клапани
секцій

Система NH3

Секція 8 (–) або клапан
перемішувального
пристрою B (–)

26

Зворотній потік (–)

27

Секція 9
Клапан
перемішувального
Секція 10
пристрою
Правий крайній рядок Правий крайній рядок
Лівий крайній рядок
Лівий крайній рядок

28
29
30
31
32

Внесення через
багатоступінчасту
штангу
Зворотній потік (–)

Клапан
перемішувального
пристрою
Правий крайній рядок
Лівий крайній рядок

ТАБЛИЦЯ ВИХІДНИХ СИГНАЛІВ (ДЛЯ РІЗНИХ РЕЧОВИН)
ПРИМІТКА. Увімкнення додаткових функцій — форсунок крайніх рядків, перемішувальних пристроїв
тощо — зменшує кількість елементів управління секціями.
Номер
вихідного
сигналу
1
2
3
4

Секція 1
Секція 2
Секція 3
Секція 4

Секція 1
Секція 2
Секція 3
Секція 4

5

Секція 5

Клапан управління речовиною 5 (+)
або ШІМ обертальної установки (+)

6

Секція 6

Клапан управління речовиною 5 (–)
або ШІМ обертальної установки (–)

7

Секція 7

8

Секція 8

9

Насос подачі (+)

Клапан управління речовиною 4 (+)

10

Насос подачі (–)

Клапан управління речовиною 4 (–)

11
12
13
14
15

Система NH3

Розпилювач

Пневматичний візок
Секція 1
Секція 2
Секція 3
Секція 4 або вхідний сигнал 22
Клапан управління речовиною 5 (+),
секція 5 (первинна) або головна
муфта (вторинна)
Клапан управління речовиною 5 (–)
або секція 6 (первинна)
Вхідний сигнал 21 або секція 7
(первинна)
Головна муфта (первинна), секція 8
(первинна) або вхідний сигнал 10
Клапан управління речовиною 4 (+)
або секція 9 (первинна)
Клапан управління речовиною 4 (–)
або секція 10 (первинна)
Клапан управління речовиною 3 (+)
або секція 15 (первинна)
Клапан управління речовиною 3 (–)
або секція 16 (первинна)

Клапан управління
Клапан управління речовиною 3 (+)
речовиною 2 (+)
Клапан управління
Клапан управління речовиною 3 (–)
речовиною 2 (–)
Головний відсічний
Клапан управління речовиною 2 (+) Клапан управління речовиною 2 (+)
клапан
Клапан управління речовиною 2 (–) Клапан управління речовиною 2 (–)
Клапан управління
Клапан управління речовиною 1 (+) Клапан управління речовиною 1 (+)
NH3 (+)
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Номер
вихідного
сигналу

Система NH3

Розпилювач

Клапан управління
Клапан управління речовиною 1 (–)
NH3 (–)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Пневматичний візок
Клапан управління речовиною 1 (–)
Секція 11
Секція 12
Секція 13
Секція 14

Живлення клапану
швидкого
управління
Клапан управління
речовиною 3 (+)
Клапан управління
речовиною 3 (–)
Секція 9
Секція 10
Секція 11
Секція 12
Секція 13
Секція 14

Секція 11

Наступна наявна секція +6

Секція 12

Наступна наявна секція +7

Секція 5
Секція 6
Секція 7
Секція 8
Секція 9
Секція 10

Наступна наявна секція
Наступна наявна секція +1
Наступна наявна секція +2
Наступна наявна секція +3
Наступна наявна секція +4
Наступна наявна секція +5

ТАБЛИЦЯ ВХІДНИХ СИГНАЛІВ (ДЛЯ ОДНІЄЇ РЕЧОВИНИ)
ПРИМІТКА. Увімкнення додаткових функцій — форсунок крайнього рядку, перемішувальних пристроїв
тощо — зменшує кількість елементів управління секціями.
Номер вхідного
сигналу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

138

Обприскувач і система внесення рідкого добрива
Сигнал витратоміру
Сигнал витратоміру системи заповнення

Система NH3
Сигнал витратоміру
Статус головного вимикача

Статус клапану 4
Статус клапану 5
Статус клапану 3
Контрольний дріт 1 клапану
Контрольний дріт 2 клапану

Сигнал тиску 1 (тиск в штанзі)

Статус клапану 1
Сигнал тиску 1 (вихід NH3)
Статус клапану 2
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ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Номер вхідного
сигналу

Система NH3

Обприскувач і система внесення рідкого добрива

16
17
18
19
20
21
22
23

Сигнал тиску 2 (тиск в обприскувачі)

24

Сигнал датчика швидкості роботи насосу

Сигнал тиску 2 (вхід NH3)
Сигнал тиску 3
Статус клапану 7
Статус клапану 8

25
26
27
28
29

Статус клапану 6
Сигнал датчика швидкості
роботи насосу

Статус клапану 9
Статус клапану 10

ТАБЛИЦЯ ВХІДНИХ СИГНАЛІВ (ДЛЯ РІЗНИХ РЕЧОВИН)
Номер вхідного
сигналу

NH3

Розпилювач

1

Сигнал витратоміру Сигнал датчика потоку речовини 1

2

Статус головного
вимикача

Сигнал датчика потоку речовини 1
(правий подвійний шифратор)

3

Сигнал датчика потоку речовини 2

4

Сигнал датчика потоку речовини 2
(правий подвійний шифратор)

5

Сигнал датчика
потоку речовини 2

Сигнал датчика потоку речовини 3

6

Статус клапану 4

Сигнал датчика потоку речовини 3
(правий подвійний шифратор)

7

Статус клапану 5

Сигнал датчика потоку речовини 4

8

Статус клапану 3

Сигнал датчика потоку речовини 4
(правий подвійний шифратор)

9

Контрольний дріт 1
клапану

Сигнал датчика потоку речовини 5
Сигнал датчика потоку речовини 5
(правий подвійний шифратор) або
сигнал тиску 5

10
11
12
13

Пневматичний візок та
загальне обладнання
Сигнал датчика потоку
речовини 1
Сигнал датчика наявності
речовини 1 в каналі
Сигнал датчика потоку
речовини 2
Сигнал датчика наявності
речовини 3 в каналі
Сигнал датчика потоку
речовини 3
Сигнал датчика наявності
речовини 3 в каналі
Сигнал датчика потоку
речовини 4
Сигнал датчика наявності
речовини 4 в каналі
Сигнал датчика потоку
речовини 5
Сигнал датчика наявності
речовини 5 в каналі або
сигнал тиску 5

Контрольний дріт 2
клапану
Сигнал тиску 6
Сигнал тиску 6
Сигнал тиску 6
Сигнал датчика рівня речовини 1 в Сигнал датчика рівня
Статус клапану 1
бункері
речовини 1 в бункері
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Номер вхідного
сигналу

NH3

Розпилювач

Пневматичний візок та
загальне обладнання

14

Сигнал тиску 1
(вихід NH3)

Сигнал тиску 1 (первинний)

Сигнал тиску 1 (первинний)

15

Статус клапану 2

Сигнал датчика рівня речовини 2
в бункері

Сигнал датчика рівня
речовини 1 в бункері

Сигнал тиску 2 (первинний)

Сигнал тиску 2 (первинний)

Сигнал датчика рівня речовини 3
в бункері

Сигнал датчика рівня
речовини 3 в бункері

Сигнал тиску 3 (первинний)
Сигнал датчика рівня речовини 2
в бункері
Сигнал тиску 4 (первинний)
Сигнал датчика рівня речовини 5
в бункері

Сигнал тиску 3 (первинний)
Сигнал датчика рівня
речовини 4 в бункері
Сигнал тиску 4 (первинний)
Сигнал датчика рівня
речовини 5 в бункері

18

Сигнал тиску 2
(вхід NH3)
Сигнал датчика
рівня речовини 2
в бункері
Сигнал тиску 3

19

Статус клапану 7

20

Статус клапану 8

16
17

21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
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Сигнал швидкості обертання
вентилятору 2

Статус клапану 6
Сигнал датчика
частоти обертання
насосу, вентилятору
або обертальної
установки
Головний вимикач
Датчик висоти
знаряддя
Сигнал датчика
потоку речовини 3
Статус клапану 9
Сигнал датчика
рівня речовини 3
в бункері або статус
клапану 10
Сигнал тиску 4

Сигнал датчика частоти обертання
Сигнал швидкості обертання
вентилятору або обертальної
вентилятору 1
установки
Головний вимикач

Головний вимикач

Висота знаряддя
Сигнал тиску 4 (вторинний)

Сигнал тиску 4 (вторинний)

Сигнал тиску 3 (вторинний)

Сигнал тиску 3 (вторинний)

Сигнал тиску 2 (вторинний)

Сигнал тиску 2 (вторинний)

Сигнал тиску 1 (вторинний)

Сигнал тиску 1 (вторинний)

Інструкція з експлуатації Raven Rate Control Module

РОЗДІЛ
11

ДІАГНОСТИЧНІ КОДИ
НЕСПРАВНОСТІ

РОЗДІЛ 11

ОТРИМАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ КОДІВ НЕСПРАВНОСТІ
1. Натисніть кнопку «Diagnostics» (Діагностика).
2. Перейдіть на вкладку (Diagnostic Trouble Codes (DTC) (Діагностичні коди несправності).
• Таблиця «Active» (Активні) містить коди наявних несправностей. В ній наведений перелік
ідентифікаційних номерів DTC та кількість інцидентів.
• Таблиця «Inactive» (Неактивні) містить коди усунених несправностей. В ній наведений перелік
ідентифікаційних номерів DTC та кількість інцидентів.
3. Для прокручування переліку кодів несправностей використовуйте стрілки вгору та вниз. Під таблицею
наводиться опис виділеного коду несправності.
4. За потреби натисніть кнопку «Clear» для видалення усіх кодів з таблиці неактивних несправностей.

ДІАГНОСТИЧНІ КОДИ НЕСПРАВНОСТІ (DTC)
Таблиця нижче містить опис кодів DTC,стислий опис сигналу несправності, а також способи вирішення.
DTC
0.00

Опис сигналу несправності
Стан відсутності помилок за замовчуванням.

158.03

Надмірна напруга живлення.

158.04

Занизька напруга живлення.

628.02

Попередження енергонезалежного ЗП.

628.13

Недійсний енергонезалежний ЗП.

628.13

Помилка енергонезалежного ЗП.
Необхідно провести калібрування або
налаштування системи.

630.13

Кат. № 016-0171-637UK Ред. D

Спосіб вирішення
Жодних дій не потрібно.
Перевірте акумулятор машини та наявність
з’єднання між проводкою та джерелом
живлення 12 В пост. струму.
Перевірте акумулятор машини та наявність
з’єднання між проводкою та джерелом
живлення 12 В пост. струму.

Перевірте, чи для всіх параметрів введені
дійсні значення.
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DTC
4305.00

Опис сигналу несправності
Перевищено швидкість руху машини.

Спосіб вирішення
Зменшіть швидкість руху.

4305.02

Занизька швидкість руху машини.

Збільшіть швидкість руху машини.

520192.01 Низька сила струму, втрата потужності.
520453.31 Помилка завантаження ПЛІС.
Зважувальний пристрій 1 — недійсне значення
напруги датчика навантаження.
Зважувальний пристрій 2 — недійсне значення
522993.02
напруги датчика навантаження.
Зважувальний пристрій 3 — недійсне значення
522994.02
напруги датчика навантаження.
Зважувальний пристрій 4 — недійсне значення
522995.02
напруги датчика навантаження.

522992.02

523075.08 Несправність датчика висоти знаряддя.
523148.01 Помилка ланцюга 1 датчика живлення клапану.
523149.01 Помилка ланцюга 2 датчика живлення клапану.
523150.01 Помилка лінії живлення клапану.
523160.17
523196.00
523196.01
523200.00
523200.01
523201.00
523201.01
523202.00
523202.01
523203.00
523203.01
523204.00
523204.01
523205.00
523205.01
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Рівень речовини в бункері/баку 1 впав нижче
встановленого оператором значення.
Головний вимикач клапану секції розімкнутий,
коли він повинен бути замкнутий.
Головний вимикач клапану секції замкнутий, коли
він повинен бути розімкнутий.
Вимикач клапану секції 1 розімкнутий, коли він
повинен бути замкнутий.
Вимикач клапану секції 1 замкнутий, коли він
повинен бути розімкнутий.
Вимикач клапану секції 2 розімкнутий, коли він
повинен бути замкнутий.
Вимикач клапану секції 2 замкнутий, коли він
повинен бути розімкнутий.
Вимикач клапану секції 3 розімкнутий, коли він
повинен бути замкнутий.
Вимикач клапану секції 3 замкнутий, коли він
повинен бути розімкнутий.
Вимикач клапану секції 4 розімкнутий, коли він
повинен бути замкнутий.
Вимикач клапану секції 4 замкнутий, коли він
повинен бути розімкнутий.
Вимикач клапану секції 5 розімкнутий, коли він
повинен бути замкнутий.
Вимикач клапану секції 5 замкнутий, коли він
повинен бути розімкнутий.
Вимикач клапану секції 6 розімкнутий, коли він
повинен бути замкнутий.
Вимикач клапану секції 6 замкнутий, коли він
повинен бути розімкнутий.

Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Перевірте з’єднання та кабелі датчика
навантаження.
Перевірте з’єднання та кабелі датчика
навантаження.
Перевірте з’єднання та кабелі датчика
навантаження.
Перевірте з’єднання та кабелі датчика
навантаження.
Необхідний ремонт датчика висоти
знаряддя.
Перевірте плавкі запобіжники
проводки IBIC.
Перевірте плавкі запобіжники
проводки IBIC.
Перевірте цілісність проводки та стан усіх
запобіжників проводки IBIC.
Заповніть бункер/бак.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
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ДІАГНОСТИЧНІ КОДИ НЕСПРАВНОСТІ
DTC
523206.00
523206.01
523207.00
523207.01
523208.00
523208.01
523209.00
523209.01

Опис сигналу несправності
Вимикач клапану секції 7 розімкнутий, коли він
повинен бути замкнутий.
Вимикач клапану секції 7 замкнутий, коли він
повинен бути розімкнутий.
Вимикач клапану секції 8 розімкнутий, коли він
повинен бути замкнутий.
Вимикач клапану секції 8 замкнутий, коли він
повинен бути розімкнутий.
Вимикач клапану секції 9 розімкнутий, коли він
повинен бути замкнутий.
Вимикач клапану секції 9 замкнутий, коли він
повинен бути розімкнутий.
Вимикач клапану секції 10 розімкнутий, коли він
повинен бути замкнутий.
Вимикач клапану секції 10 замкнутий, коли він
повинен бути розімкнутий.

523232.04 Тиск 1 — датчик не знайдено.
523232.13 Тиск 1 — датчик не відкалібровано.
523232.16 Тиск 1 — тиск вищий за верхню уставку.
523232.18 Тиск 1 — тиск нижчий за нижню уставку.
523233.04 Тиск 2 — датчик не знайдено.
523233.13 Тиск 2 — датчик не відкалібровано.
523233.16 Тиск 2 — тиск вищий за верхню уставку.
523233.18 Тиск 2 — тиск нижчий за нижню уставку.
523234.04 Тиск 3 — датчик не знайдено.
523234.13 Тиск 3 — датчик не відкалібровано.
523234.16 Тиск 3 — тиск вищий за верхню уставку.
523234.18 Тиск 3 — тиск нижчий за нижню уставку.
523235.04 Тиск 4 — датчик не знайдено.
523235.13 Тиск 4 — датчик не відкалібровано.
523235.16 Тиск 4 — тиск вищий за верхню уставку.
523235.18 Тиск 4 — тиск нижчий за нижню уставку.
523236.04 Тиск 5 — датчик не знайдено.
523236.13 Тиск 5 — датчик не відкалібровано.
523236.16 Тиск 5 — тиск вищий за верхню уставку.
523236.18 Тиск 5 — тиск нижчий за нижню уставку.
Кат. № 016-0171-637UK Ред. D

Спосіб вирішення
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Перевірте з’єднання та кабелі датчика
тиску.
Відкалібруйте датчик тиску.
Зменшіть швидкість руху або змініть верхню
уставку тиску.
Збільшіть швидкість руху або змініть нижню
уставку тиску.
Перевірте з’єднання та кабелі датчика
тиску.
Відкалібруйте датчик тиску.
Зменшіть швидкість руху або змініть верхню
уставку тиску.
Збільшіть швидкість руху або змініть нижню
уставку тиску.
Перевірте з’єднання та кабелі датчика
тиску.
Відкалібруйте датчик тиску.
Зменшіть швидкість руху або змініть верхню
уставку тиску.
Збільшіть швидкість руху або змініть нижню
уставку тиску.
Перевірте з’єднання та кабелі датчика
тиску.
Відкалібруйте датчик тиску.
Зменшіть швидкість руху або змініть верхню
уставку тиску.
Збільшіть швидкість руху або змініть нижню
уставку тиску.
Перевірте з’єднання та кабелі датчика
тиску.
Відкалібруйте датчик тиску.
Зменшіть швидкість руху або змініть верхню
уставку тиску.
Збільшіть швидкість руху або змініть нижню
уставку тиску.
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DTC
523237.04
523237.13
523237.16
523237.18
523242.01
523242.07
523242.18
523243.01
523243.18
523244.01
523244.18
523245.01
523245.18
523246.01
523246.18
523247.01
523247.18
523253.17
523254.17
523255.17
523256.17
523257.17
523262.15
523262.17
523263.15
523263.17
523285.01
144

Опис сигналу несправності

Спосіб вирішення
Перевірте з’єднання та кабелі датчика
Тиск 6 — датчик не знайдено.
тиску.
Тиск 6 — датчик не відкалібровано.
Відкалібруйте датчик тиску.
Зменшіть швидкість руху або змініть верхню
Тиск 6 — тиск вищий за верхню уставку.
уставку тиску.
Збільшіть швидкість руху або змініть нижню
Тиск 6 — тиск нижчий за нижню уставку.
уставку тиску.
Насос подачі 1 — відсутня речовина на насосі ШІМ. Перевірте рівень в баку для цього насосу.
Насос подачі 1 — помилка допоміжного насосу
Зв’яжіться з дилером Raven або
AccuFlow HP+.
кваліфікованим постачальником послуг.
Насос подачі 1 — відсутня речовина на насосі
Перевірте рівень в баку/бункері для цього
(не ШІМ).
насосу.
Насос подачі 2 — відсутня речовина на
Перевірте рівень в баку для цього насосу.
насосі ШІМ.
Насос подачі 2 — відсутня речовина на насосі
Перевірте рівень в баку для цього насосу.
(не ШІМ).
Насос подачі 3 — відсутня речовина на
Перевірте рівень в баку для цього насосу.
насосі ШІМ.
Насос подачі 3 — відсутня речовина на насосі
Перевірте рівень в баку для цього насосу.
(не ШІМ).
Насос подачі 4 — відсутня речовина на
Перевірте рівень в баку для цього насосу.
насосі ШІМ.
Насос подачі 4 — відсутня речовина на насосі
Перевірте рівень в баку для цього насосу.
(не ШІМ).
Насос подачі 5 — відсутня речовина на
Перевірте рівень в баку для цього насосу.
насосі ШІМ.
Насос подачі 5 — відсутня речовина на насосі
Перевірте рівень в баку для цього насосу.
(не ШІМ).
Насос подачі 6 — відсутня речовина на
Перевірте рівень в баку для цього насосу.
насосі ШІМ.
Насос подачі 6 — відсутня речовина на насосі
Перевірте рівень в баку для цього насосу.
(не ШІМ).
Система впорскування речовини 2 — відсутній
Перевірте живлення та з’єднання ISOBUS
зв’язок із насосом.
інжекційного насосу.
Система впорскування речовини 3 — відсутній
Перевірте живлення та з’єднання ISOBUS
зв’язок із насосом.
інжекційного насосу.
Система впорскування речовини 4 — відсутній
Перевірте живлення та з’єднання ISOBUS
зв’язок із насосом.
інжекційного насосу.
Система впорскування речовини 5 — відсутній
Перевірте живлення та з’єднання ISOBUS
зв’язок із насосом.
інжекційного насосу.
Система впорскування речовини 6 — відсутній
Перевірте живлення та з’єднання ISOBUS
зв’язок із насосом.
інжекційного насосу.
Швидкість обертання 1 — перевищене
Зв’яжіться з дилером Raven або
максимальне значення.
кваліфікованим постачальником послуг.
Швидкість обертання 1 — нижче мінімального
Зв’яжіться з дилером Raven або
значення.
кваліфікованим постачальником послуг.
Швидкість обертання 2 — перевищене
Зв’яжіться з дилером Raven або
максимальне значення.
кваліфікованим постачальником послуг.
Швидкість обертання 2 — нижче мінімального
Зв’яжіться з дилером Raven або
значення.
кваліфікованим постачальником послуг.
Датчик валу речовини 1 — швидкість дорівнює
Зв’яжіться з дилером Raven або
нулю.
кваліфікованим постачальником послуг.
Інструкція з експлуатації Raven Rate Control Module

ДІАГНОСТИЧНІ КОДИ НЕСПРАВНОСТІ
DTC
523286.01
523287.01
523288.01
523289.01
523290.01
523295.01
523296.01
523297.01
523298.01
523299.01
523300.01
523305.00
523305.01
523306.00
523306.01
523307.00
523307.01
523308.00
523308.01
523309.00
523309.01
523310.00
523310-01

Опис сигналу несправності
Датчик валу речовини 2 — швидкість дорівнює
нулю.
Датчик валу речовини 3 — швидкість дорівнює
нулю.
Датчик валу речовини 4 — швидкість дорівнює
нулю.
Датчик валу речовини 5 — швидкість дорівнює
нулю.
Датчик валу речовини 6 — швидкість дорівнює
нулю.
Подвійний шифратор речовини 1 — зворотний
сигнал за межами допустимого діапазону.
Подвійний шифратор речовини 2 — зворотний
сигнал за межами допустимого діапазону.
Подвійний шифратор речовини 3 — зворотний
сигнал за межами допустимого діапазону.
Подвійний шифратор речовини 4 — зворотний
сигнал за межами допустимого діапазону.
Подвійний шифратор речовини 5 — зворотний
сигнал за межами допустимого діапазону.
Подвійний шифратор речовини 6 — зворотний
сигнал за межами допустимого діапазону.
Швидкість подачі речовини 1 — розрахована
швидкість дорівнює нулю.
Швидкість подачі речовини 1 — фактична
швидкість дорівнює нулю.
Швидкість подачі речовини 2 — розрахована
швидкість дорівнює нулю.
Швидкість подачі речовини 2 — фактична
швидкість дорівнює нулю.
Швидкість подачі речовини 3 — розрахована
швидкість дорівнює нулю.
Швидкість подачі речовини 3 — фактична
швидкість дорівнює нулю.
Швидкість подачі речовини 4 — розрахована
швидкість дорівнює нулю.
Швидкість подачі речовини 4 — фактична
швидкість дорівнює нулю.
Швидкість подачі речовини 5 — розрахована
швидкість дорівнює нулю.
Швидкість подачі речовини 5 — фактична
швидкість дорівнює нулю.
Швидкість подачі речовини 6 — розрахована
швидкість дорівнює нулю.
Швидкість подачі речовини 6 — фактична
швидкість дорівнює нулю.

524082.13 Зв’язок із екраном відсутній.
Код
відсутній
Код
відсутній

Спосіб вирішення
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Зв’яжіться з дилером Raven або
кваліфікованим постачальником послуг.
Перевірте зв’язок із клапаном управління.
Перевірте зв’язок із клапаном управління та
датчиком потоку.
Перевірте зв’язок із клапаном управління.
Перевірте зв’язок із клапаном управління та
датчиком потоку.
Перевірте зв’язок із клапаном управління.
Перевірте зв’язок із клапаном управління та
датчиком потоку.
Перевірте зв’язок із клапаном управління.
Перевірте зв’язок із клапаном управління та
датчиком потоку.
Перевірте зв’язок із клапаном управління.
Перевірте зв’язок із клапаном управління та
датчиком потоку.
Перевірте зв’язок із клапаном управління.
Перевірте зв’язок із клапаном управління та
датчиками потоку.
Перевірте з’єднання ISOBUS та живлення
Raven Rate Control Module.

Несумісне обладнання.
Помилка перевірки на зворотний зв’язок.
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Спосіб вирішення

Перевірку на зворотний зв’язок відмінено.
Попередження, пов’язане з перевіркою на
зворотний зв’язок.
Функція пов’язання бункерів вручну готова.
Втрачається зв’язок із групою об’єктів.
Перевірку відмінено.
Система впорскування речовини 2 — тиск
впорскування нижчий за тиск носія.
Система впорскування речовини 3 — тиск
впорскування нижчий за тиск носія.
Система впорскування речовини 4 — тиск
впорскування нижчий за тиск носія.
Система впорскування речовини 5 — тиск
впорскування нижчий за тиск носія.
Система впорскування речовини 6 — тиск
впорскування нижчий за тиск носія.
Попередження, пов’язане з перевіркою системи
подачі гранульованої речовини.
Попередження, пов’язане з перевіркою системи
подачі рідини.
Попередження, пов’язане з перевіркою системи
подачі аміаку.
Знайдена нова система контролю засмічення.
Швидкість подачі речовини 1 — необхідне
калібрування.
Швидкість подачі речовини 2 — необхідне
калібрування.
Швидкість подачі речовини 3 — необхідне
калібрування.
Швидкість подачі речовини 4 — необхідне
калібрування.
Швидкість подачі речовини 5 — необхідне
калібрування.
Швидкість подачі речовини 6 — необхідне
калібрування.
Знайдений новий модуль комутації.
Швидкість подачі речовини 1 — зависока
швидкість.
Швидкість подачі речовини 2 — зависока
швидкість.
Швидкість подачі речовини 3 — зависока
швидкість.
Швидкість подачі речовини 4 — зависока
швидкість.
Швидкість подачі речовини 5 — зависока
швидкість.
Інструкція з експлуатації Raven Rate Control Module
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Опис сигналу несправності
Швидкість подачі речовини 6 — зависока
швидкість.

Спосіб вирішення

Знайдено новий насос прямого впорскування.
Речовина 1 — досягнуто максимального значення
робочого циклу ШІМ.
Речовина 2 — досягнуто максимального значення
робочого циклу ШІМ.
Речовина 3 — досягнуто максимального значення
робочого циклу ШІМ.
Речовина 4 — досягнуто максимального значення
робочого циклу ШІМ.
Речовина 5 — досягнуто максимального значення
робочого циклу ШІМ.
Речовина 6 — досягнуто максимального значення
робочого циклу ШІМ.
Швидкість подачі речовини 1 — занизька
швидкість.
Швидкість подачі речовини 2 — занизька
швидкість.
Швидкість подачі речовини 3 — занизька
швидкість.
Швидкість подачі речовини 4 — занизька
швидкість.
Швидкість подачі речовини 5 — занизька
швидкість.
Швидкість подачі речовини 6 — занизька
швидкість.
Рівень речовини в бункері/баку 1 впав нижче
встановленого оператором значення.
Рівень речовини в бункері/баку 2 впав нижче
встановленого оператором значення.
Рівень речовини в бункері/баку 3 впав нижче
встановленого оператором значення.
Рівень речовини в бункері/баку 4 впав нижче
встановленого оператором значення.
Рівень речовини в бункері/баку 5 впав нижче
встановленого оператором значення.
Рівень речовини в бункері/баку 6 впав нижче
встановленого оператором значення.
Швидкість подачі речовини 1 — витрата за хвилину
нижча за мінімальне значення.
Речовина 1 — досягнуто мінімального значення
робочого циклу ШІМ.
Швидкість подачі речовини 2 — витрата за
хвилину нижча за мінімальне значення.
Речовина 2 — досягнуто мінімального значення
робочого циклу ШІМ.
Швидкість подачі речовини 3 — витрата за
хвилину нижча за мінімальне значення.
Речовина 3 — досягнуто мінімального значення
робочого циклу ШІМ.
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Швидкість подачі речовини 4 — витрата за
хвилину нижча за мінімальне значення.
Речовина 4 — досягнуто мінімального значення
робочого циклу ШІМ.
Швидкість подачі речовини 5 — витрата за
хвилину нижча за мінімальне значення.
Речовина 5 — досягнуто мінімального значення
робочого циклу ШІМ.
Швидкість подачі речовини 6 — витрата за
хвилину нижча за мінімальне значення.
Речовина 6 — досягнуто мінімального значення
робочого циклу ШІМ.

Спосіб вирішення

Рівень речовини в бункері/баку 1 дорівнює нулю.
Рівень речовини в бункері/баку 2 дорівнює нулю.
Рівень речовини в бункері/баку 3 дорівнює нулю.
Рівень речовини в бункері/баку 4 дорівнює нулю.
Рівень речовини в бункері/баку 5 дорівнює нулю.
Рівень речовини в бункері/баку 6 дорівнює нулю.
Втрачено зв’язок із системою контролю
засмічення.
Швидкість подачі речовини 1 — спроба внесення
за відсутності контролю швидкості обертання.
Швидкість подачі речовини 1 — спроба внесення
за відсутності вимірюваної швидкості обертання.
Швидкість подачі речовини 2 — спроба внесення
за відсутності контролю швидкості обертання.
Швидкість подачі речовини 2 — спроба внесення
за відсутності вимірюваної швидкості обертання.
Швидкість подачі речовини 3 — спроба внесення
за відсутності контролю швидкості обертання.
Швидкість подачі речовини 3 — спроба внесення
за відсутності вимірюваної швидкості обертання.
Швидкість подачі речовини 4 — спроба внесення
за відсутності контролю швидкості обертання.
Швидкість подачі речовини 4 — спроба внесення
за відсутності вимірюваної швидкості обертання.
Швидкість подачі речовини 5 — спроба внесення
за відсутності контролю швидкості обертання.
Швидкість подачі речовини 5 — спроба внесення
за відсутності вимірюваної швидкості обертання.
Швидкість подачі речовини 6 — спроба внесення
за відсутності контролю швидкості обертання.
Швидкість подачі речовини 6 — спроба внесення
за відсутності вимірюваної швидкості обертання.
Відсутній зв’язок із комутаційним модулем.
Інструкція з експлуатації Raven Rate Control Module
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Зважувальний пристрій 1 — раптове збільшення
маси.
Зважувальний пристрій 2 — раптове збільшення
маси.
Зважувальний пристрій 3 — раптове збільшення
маси.
Зважувальний пристрій 4 — раптове збільшення
маси.
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ДОДАТОК

КАЛІБРУВАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ

ДОДАТОКA

A

ЗНАЧЕННЯ ШИРИНИ СЕКЦІЙ
Для розрахунку ширини секцій використовують наступні формули.
Розрахунок ширини секцій здійснюється за формулою:
T × S = SW
де T = кількість форсунок в кожній секції, S = інтервал (відстань) між форсунками, а SW = ширина секції.
НАПРИКЛАД:
Якщо в секції 20 форсунок з інтервалом 40 дюймів [50,8 см], то:
20 × 40 = 800
або ширина секції складатиме 800 дюймів [2032 см] (приблизно 67 футів [20 м]). В поле ширини секції
введіть значення 800 [2032].

КАЛІБРУВАННЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПОТРІБНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
Далі наводиться порядок визначення найбільш придатних форсунок для наявного обприскувача:
• Номінальний тиск подачі рідини_________ фунт/кв. дюйм [кПа]
• Потрібна швидкість внесення_________ гал./акр [л/га]
• Потрібна швидкість руху_________ миль/год. [км/год.]
• Відстань між форсунками_________ дюймів [см]
На підставі цієї інформації можна розрахувати об’єм за хвилину на одну форсунку:
Rate × Speed × NS
NVPM = -------------------------------------------------5,940[60,000]
NVPM = об’єм за хвилину на одну форсунку (галонів/акр [л/га]), Rate = потрібна швидкість внесення
речовини, Speed = швидкість руху під час внесення, а NS = інтервал між форсунками
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ДОДАТОК A
НАПРИКЛАД:
Тиск подачі = 30 фунтів на кв. дюйм, потрібна швидкість внесення = 20 галонів на акр, потрібна
швидкість руху = 5,2 миль на годину, а інтервал між форсунками = 20 дюймів
20 × 5.2 × 20
NVPM = -------------------------------- = 0.35
5,940
Використовуючи значення об’єму внесеної речовини на одну форсунку за хвилину (0,35 галону/акр) для
тиску 30 фунтів/кв. дюйм, ви можете обрати відповідний типорозмір форсунок, що здатний забезпечити
бажаний результат.
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ДОДАТОК
B

ЗАСТОСУНОК ДЛЯ
ДИСТАНЦІЙНОЇ
ДІАГНОСТИКИ

ДОДАТОК B

Цей розділ містить інформацію про застосунок для дистанційної діагностики (доступний для завантаження
в Raven App Store). Застосунок Intellispray™ дозволяє користувачеві контролювати параметри системи та
виконувати діагностику за допомогою особистого мобільного пристрою — планшету або смартфону.
Користувач може вмикати або вимикати секції штанги і насоси, а також переглядати інформацію про
систему в режимі реального часу з метою усунення несправностей або демонстрації без необхідності
залишати кабіну. Для коректної роботи застосунку необхідний пристрій, що підтримує технологію Bluetooth
Low Energy (BLE).
Застосунок для дистанційної діагностики можна завантажити та використовувати на будь-якому пристрої
під управлінням ОС Android або iOS, що підтримує технологію Bluetooth Low Energy.
Для використання діагностичного застосунку:
• швидкість системи повинна дорівнювати нулю;
• застосунок потрібно під’єднати до RCM;
• в налаштуваннях RCM повинен бути встановлений прапорець «Enable Wireless Control» (Дозволити
бездротове керування);
• головний вимикач та вимикачі секцій штанги повинні бути ввімкнені.
ПРИМІТКА. Прапорець «Enable Wireless Control» автоматично знімається, якщо швидкість не дорівнює нулю.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДИСТАНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ
• Перевірити, чи дорівнює швидкість нулю, а також чи відсутні аварійні сигнали на шинах PCII та NCV,
можна за допомогою головного екрану PCII.
• Перевірте, чи увімкнена функція Bluetooth на мобільному пристрої.
• Щоб перевірити, чи встановлений прапорець увімкнення бездротового зв’язку, перейдіть на сторінку
інформації про систему PCII.
• Увімкніть фізичні вимикачі штанги та головний вимикач.
ВАЖЛИВО: Під’єднувати пристрій поки зарано.

ЗА МЕЖАМИ КАБІНИ
• Залиште кабіну та підійдіть до задньої частини штанги, щоб побачити PCII.
• Увійдіть в діагностичний мобільний застосунок та зачекайте, доки система не знайде відповідний
пристрій з відповідним ідентифікатором бездротового зв’язку. Оберіть цей пристрій в переліку.
• В якості паролю введіть серійний номер пристрою. Ця процедура виконується один раз під час першого
з’єднання з PCII.
• Увімкніть та вимкніть насос за допомогою значка насосу в застосунку.
• Увімкніть та вимкніть секції обприскувача та NCV за допомогою відповідних кнопок, стрілок вправо/
вліво або позначок секцій на екрані застосунку.
• Секції та NCV вмикаються відповідно до схеми штанги для стандартного або перепускного
управління обприскуванням.
• Для управління секціями обприскувача необхідно перемикати відповідні перемикачі.
• Перед поверненням в кабіну вимкніть за допомогою додатку всі секції та насос.
• Від’єднайте додаток або почніть рух на машині. Внаслідок початку руху прапорець на екрані
налаштувань, що вмикає бездротове управління, буде знятий.
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• В будь-якому випадку, коли цей прапорець буде знято або вимикачі штанг та головний
вимикач знаходяться в вимкненому положенні, на екрані застосунку з’являтиметься
повідомлення «Control Disabled» (Управління вимкнене).

ЕКРАНИ ЗАСТОСУНКУ
В цьому розділі міститься інформація про екрани застосунку.

ДІАГНОСТИКА

Усуває введений в
мобільний застосунок
пароль. Під час наступного
з’єднання потрібно буде
ввести пароль ще раз.

• «Mobile Software» — версія мобільного застосунку
• «Product Controller II ECU Software» — версія ПЗ під’єднаного блоку управління PCII
• «UT Status» — статус з’єднання УТ
• «Product Controller II ECU Voltage» — напруга на під’єднаному блоку управління PCII
• «Pump PWM» — відсоткове значення ШІМ насосу
• «Signal Strength» — потужність сигналу бездротового зв’язку під час з’єднання
• «Packet Rate» — швидкість передачі даних
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Перелік, що містить всі ідентифікатори
бездротового зв’язку блоків управління Product
Controller II, які знайшов мобільний пристрій.
Для з’єднання оберіть відповідний ідентифікатор
бездротового зв’язку блоку управління Product
Controller II (ідентифікатор вказано на екрані
інформації про систему RCM CT) та введіть пароль.
Пароль з’явиться на екрані УТ. Якщо цей
ідентифікатор вже було під’єднано, пароль
вводити не потрібно, застосунок автоматично
перейде до наступної сторінки.
ПРИМІТКА. Одночасно може бути під’єднаний
тільки один блок управління PCII. Якщо
ідентифікатор блоку бездротового зв’язку
управління Product Controller II з’єднаний з іншим
мобільним пристроєм, він буде вилучений з
переліку.
ПРИМІТКА. Функція «Demo Device»
(Демонстраційний режим) запускає застосунок в
демонстраційному режимі без під’єднання до
блоку управління Product Controller II. Цей режим
призначений для вивчення функціоналу
мобільного застосунку.
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ЕКРАН УПРАВЛІННЯ
Статус секції
Зелена рамка = увімкнено
Сіра рамка= вимкнено
Вказує час, протягом якого
секція буде увімкнена до
автоматичного вимкнення.
ПРИМІТКА. Після того, як
таймер досяг нуля, всі секції
потрібно вимкнути, щоб потім
їх можна було увімкнути знову.
Вказує на те, що застосунок
не керує секціями. Можливі
причини — вимкнений головний
вимикач, відсутній бездротовий
зв’язок або швидкість руху
машини більша за нуль.

Увімкнути всі секції
Вимкнути всі секції

Увімкнути ліву від
поточної секцію

Увімкнути праву
від поточної секцію
Фактичний тиск
у штанзі

Увімкнути/вимкнути
насос подачі
Відсоткове значення
ШІМ насосу

Значок

Функція
Увімкніть або вимкніть секцію. На екрані є значок, за допомогою якого можна
увімкнути секцію зліва або справа від поточної.

Увімкніть всі секції.

Вимкніть всі секції.
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Значок

Функція

Вимкніть насос подачі.

Статус секції. Зелена рамка означає «увімкнено». Сіра рамка означає «вимкнено».
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ДОДАТОК
C

ТЕРМІНОЛОГІЯ ЕКРАНУ
НАЛАШТУВАНЬ ТА ДОВІДКИ

ДОДАТОК C

ТАБЛИЦЯ 1. Термінологія екрану налаштування та довідки
Налаштування

Термінологія екрану довідки
Припустима різниця між цільовим та фактичним значеннями швидкості внесення
Контрольний
речовини. Якщо фактичне значення швидкості внесення знаходиться в
припустимий діапазон
контрольному діапазоні, коригування не здійснюється.
Вибір типу клапану управління, що використовується для управління подачею
Тип клапану
речовини. Існують такі типи клапанів: стандартний, швидкої подачі, швидкого
управління
закриття, ШІМ та з закриттям за сигналом ШІМ.
Якщо фактичне значенні відрізняється від цільового не більш ніж на 10%, функція
екранного згладжування виводить на екран цільове значення. Якщо значення
Екранне згладжування
контролеру швидкості не повертається в контрольний припустимий діапазон
протягом 10 секунд, на екрані починає відображатися фактичне значення.
Якщо встановлений обприскувач, увімкніть функцію крайніх рядків. Для
Увімкнути функцію
управління клапанами функції крайніх рядків можна призначити екранні або
крайніх рядків
фізичні перемикачі. Для налаштування функції запустіть майстер налаштування.
Калібрувальні значення та одиниці вимірювання витратоміру системи заповнення
Калібрування
вказані на табличці, закріпленій на витратомірі системи заповнення баку. Для
витратоміру системи
забезпечення надійного калібрування системи заповнення оберіть відповідні
заповнення
одиниці виміру витратоміру.
Калібрувальні значення та одиниці вимірювання витратоміра вказані на табличці,
закріпленій на витратомірі системи внесення. Для забезпечення надійного
Калібрування
витратоміру
калібрування системи внесення речовин оберіть відповідні одиниці виміру
витратоміру.
Вимикач знаряддя визначає розташування інструментів та вимикає знаряддя,
Вимикач знаряддя
якщо його було піднято, і вмикає, якщо його було опущено.
Функція нижнього рівня в баку дозволяє налаштувати сигналізацію, що
Нижній рівень
спрацьовує, коли рівень в баку досягає встановленого нижнього значення. Об’єм
речовини в баку
баку може бути встановлений вручну під час наповнення або за допомогою
витратоміру для автоматичного контролю рівня речовини в баку.
Щоб установити максимальне значення вихідного сигналу широтно-імпульсної
Максимальне
модуляції (ШІМ) гідравлічного клапану управління, введіть максимальне
значення ШІМ насосу відсоткове значення робочого циклу ШІМ. Введене значення обмежує тривалість
інтервалу, протягом якого клапан ШІМ буде відчинений.
Введіть необхідне значення максимального тиску в системі. В разі перевищення
зазначеного рівня спрацює сигналізація, увімкнеться функція примусового
Максимальний тиск
управління потоком, а контролер швидкості потоку підтримуватиме максимальний
тиск.
Щоб установити мінімальне значення вихідного сигналу (нульове значення або
Мінімальне значення
значення вимикання) широтно-імпульсної модуляції (ШІМ) гідравлічного клапану
ШІМ насосу
управління, введіть мінімальне відсоткове значення робочого циклу ШІМ.
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Налаштування

Термінологія екрану довідки
Функція мінімального тиску дозволяє операторові встановлювати мінімальне
припустиме значення тиску для роботи в полі. Якщо тиск в системі внесення
Мінімальний тиск
досягає мінімального рівня, УТ генерує попередження, а система автоматично
підтримує потік на такому рівні, щоб тиск залишався на постійному рівні, а
кількість внесеної речовини відповідала заданому значенню.
Кількість секцій
Кількість секцій — це кількість секційних клапанів, встановлених на машині.
Тип перетворювача
Оберіть у розкривному меню категорію перетворювачів тиску. Тип
тиску
перетворювача можна узнати у каталозі виробника або в переліку виробів Raven.
Натисніть розкривний перелік датчиків тиску та оберіть в ньому перетворювач,
Тип датчика тиску
який необхідно відкалібрувати.
Введіть необхідне значення ШІМ клапану управління в відсотках для режиму, коли
Інтервал очікування вимкнені всі секції. Ця функція використовується, коли управління тиском в режимі
очікування відсутнє (датчик тиску відсутній або використовується пряме
ШІМ
впорскування).
Попередньо задані значення швидкості внесення дозволяють оператору
Задані значення
оперативно перемикатися між потрібними значеннями в автоматичному режимі
швидкості
управління швидкістю внесення.
Швидкість реагування може приймати значення в діапазоні від 1 до 100 та
визначає, наскільки різко система реагує на відхилення від встановленого
значення. Що більше введене значення, то більш різко реагуватиме система.
Швидкість реагування
Що менше значення,то повільніше буде реакція. Якщо система недостатньо
швидко реагує на відхилення від заданого значення, слід збільшити значення
цього параметру.
Введіть калібрувальне значення швидкості радіолокаційного датчика (за наявності
Калібрувальне
такого датчика). Рекомендоване значення див. у документації виробника. Для
значення швидкості
підвищення точності виконайте калібрування відстані.
Місткість баку
Введіть максимальну місткість баку.
Об’єм баку
Введіть фактичний рівень речовини в баку.

160

Інструкція з експлуатації Raven Rate Control Module

