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We Solve Great Challenges.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Apesar de que todos os esforços foram envidados para garantir a precisão do presente documento, a Raven
Industries não assume nenhuma responsabilidade pelas omissões e erros. Nenhuma responsabilidade é assumida
pelos danos resultantes do uso das informações contidas aqui.
A Raven Industries não será responsabilizada por danos incidentais ou consequenciais ou perda de benefícios ou
lucros antecipados, interrupção ou perda do trabalho, ou por qualquer prejuízo aos dados resultando do uso, ou
incapacidade de uso, deste sistema e de qualquer um de seus componentes. A Raven Industries não será
responsabilizada por qualquer modificação ou reparo feito fora de nossas instalações nem pelo danos resultando
da manutenção inadequada deste sistema.
Assim como com todos os sinais sem fio e de satélite, vários fatores podem afetar a disponibilidade e precisão da
navegação sem fio e por satélite e dos serviços de correção (ex. GPS, GNSS, SBAS, etc.). Portanto, a Raven
Industries não pode garantir a precisão, integridade, continuidade ou disponibilidade desses serviços e não pode
garantir a capacidade de usar os sistemas, ou produtos da Raven utilizados como componentes de sistemas, que
dependem da recepção desses sinais ou disponibilidade desses serviços. A Raven Industries não aceita nenhuma
responsabilidade pelo uso de qualquer um desses sinais ou serviços para a finalidade diferente da indicada.
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CAPÍTULO
1

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
DE SEGURANÇA

CAPÍTULO 1

AVISO
Leia este manual cuidadosamente antes de instalar o Raven Sidekick Pro™ ICD, o módulo de injeção ou quaisquer
outros componentes do sistema.
• Siga todas as informações de segurança apresentadas neste manual.
• Mantenha as etiquetas em bom estado. Trocar etiquetas de segurança ausentes ou danificadas conforme necessário
e verificar se as etiquetas estão incluídas nas peças de reposição ou novos componentes do equipamento. As
etiquetas de segurança de substituição estão disponíveis em qualquer revendedor local Raven.
• Se precisar de assistência com relação a qualquer parte da instalação ou serviço de seu equipamento Raven,
entre em contato com um revendedor Raven local para obter suporte.
Quando for operar a máquina após a instalação do Raven Sidekick Pro™ ICD, siga as medidas de segurança a seguir:
• Estar alerta e ter conhecimento dos arredores.
• Não operar qualquer equipamento agrícola enquanto estiver sob o efeito de álcool ou substância ilegal.
• Determine e permaneça a uma distância de trabalho segura de obstáculos ou outros indivíduos. O operador
do equipamento é responsável por desativar o sistema quando a distância de trabalho segura diminuiu.
Reveja as instruções de operação e segurança fornecidas junto com o seu implemento e/ou controlador.

ALERTA
MANIPULAÇÃO QUÍMICA E DE SEGURANÇA
Os produtos químicos utilizados em aplicações agrícolas podem ser prejudiciais para a sua saúde ou ao ambiente
se não forem usados de forma responsável. Reveja a utilização segura, eficaz e legal e o descarte dos produtos
químicos agrícolas com um fornecedor de produtos químicos.
• Siga sempre as etiquetas de segurança e as instruções fornecidas pelo fabricante ou fornecedor de produtos
químicos.
• Armazene os produtos químicos agrícolas no recipiente original e não transfira esses produtos para recipientes
não identificados ou recipientes utilizados para alimentos ou bebidas. Armazene produtos químicos em uma
área segura, trancada longe dos alimentos humanos ou de animais e mantenha as crianças longe de áreas de
armazenamento.
• Evite inalar o pó dos produtos químicos ou partículas de pulverização e evite o contato direto com qualquer
produto químico agrícola. Use sempre um equipamento de proteção individual adequado conforme
recomendado pelo fabricante do produto químico e/ou fabricante. Lave cuidadosamente as mãos e a face
após utilizar produtos químicos agrícolas e antes de comer, beber ou usar o banheiro.
• Procure ajuda médica imediatamente se ocorrer mal estar durante ou logo após o uso de produtos químicos.
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• Abasteça, limpe, calibre e descontamine os sistemas de aplicação de produtos químicos em uma área onde o
escoamento poderia alcançar tanques, lagos, rios, áreas pecuárias, jardins ou áreas populosas. Lave
completamente o equipamento usado para misturar, transferir e aplicar produtos químicos após o uso.
• Antes da manutenção de qualquer componente do sistema, lavar ou enxaguar com água completamente os
componentes.
• O descarte inadequado de resíduos pode ameaçar o meio ambiente e a ecologia. Elimine os recipientes vazios
adequadamente. Enxágue três vezes os recipientes vazios e puncione-os ou esmague quando descartando-os.
Entre em contato com uma agência ambiental local ou um centro de reciclagem para obter informações adicionais.

ATENÇÃO
Se houver mau funcionamento do sistema ou este ficar entupido, pare o motor ou a bomba e alivie a pressão do
sistema de pulverização antes da manutenção.
Não opere máquinas sem instrução e faça reparos ao equipamento em boas condições de funcionamento. A
modificação não autorizada do equipamento pode prejudicar a função e/ou segurança da máquina e pode
encurtar a vida útil do equipamento.
Usar roupas apropriadas para o trabalho a ser realizado e evitar roupas largas enquanto trabalha em ou está perto
de componentes móveis. Manter o cabelo bem longe de componentes móveis.

SEGURANÇA ELÉTRICA
Não inverter os cabos de alimentação. Fazê-lo pode causar danos graves ao equipamento. Certifique-se sempre
que os terminais de energia estejam conectados à polaridade correta conforme indicado. Certifique-se de que o
cabo de energia seja o último cabo a ser conectado.
Remover os aneis e outras joias para evitar curtos circuitos ou emaranhamento nas peças móveis.

INSTRUÇÕES PARA DIRECIONAMENTO DE FIOS
A palavra chicote é utilizada para significar todos os condutores elétricos e os cabos, em feixe ou sem feixe.
Quando for instalar o chicote, prenda o mesmo no mínimo a cada 30 cm (12 polegadas) ao quadro. Siga o chicote
existente o máximo possível e use essas diretrizes:
O chicote não deve estar em contato ou ser preso a:
• Linhas e mangueiras com altas forças de vibração ou picos de pressão
• Linhas e mangueiras transportando fluidos quentes além das especificações dos componentes do chicote
Evitar contato com qualquer borda afiada ou superfícies de atrito tais como, mas não limitadas a:
•
•
•
•
•
•
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Bordas cortadas ou de corte de flama
Bordas de superfícies usinadas
Roscas de fixação ou parafusos de cabeça
Terminais de braçadeiras de mangueira ajustáveis
Fio saindo do conduite sem proteção, extremidade ou lateral do conduite
Conexões de mangueiras e tubos
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O direcionamento não deve permitir que os chicotes:
• Fiquem penduradas abaixo da unidade
• Tenham o potencial de estarem sujeitos à danos devido à exposição ao ambiente externo. (i.e. galhos de
árvores, detritos, fixações)
• Serem colocados em áreas de ou em contato com componentes da máquina que desenvolvem temperaturas
mais altas de que a temperatura máxima dos componentes do chicote
• A fiação deve estar protegida ou blindada caso deva ser direcionada próximo a temperaturas quentes além
das especificações dos componentes do chicote
A instalação do chicote não deve estar sujeita a curvas agudas
Permitir uma folga suficiente para as áreas operacionais dos componentes da máquina, tais como:
•
•
•
•
•
•
•

Eixos propulsores, juntas universais e engates (i.e. engate de 3-pontos)
Polias, engrenagens, rodas dentadas
Desvio e folgas de correias e correntes
Áreas de ajuste de suportes ajustáveis
Mudanças de posição nos sistemas de direção e suspensão
Articulações móveis, cilindros, juntas de articulação, fixações
Componentes de penetração de solo

Para as seções do chicote que se movem durante a operação da máquina:
• Deixe um comprimento suficiente para permitir um movimento livre sem interferência para evitar, arrasto,
aperto, captura ou atrito (especialmente na articulação e pontos de pivô).
• Prender firmemente os chicotes para forçar que o movimento controlado ocorra na seção do chicote desejada
• Evitar torção ou flexão dos chicotes em distâncias curtas
• Os conectores e as uniões não devem ser instalados em seções do chicote que se movimentam
Proteja os chicotes contra:
•
•
•
•
•

Objetos estranhos, tais como rochas que podem cair ou serem jogados pela unidade
Acúmulo de sujeira, barro, neve, gelo e submersão em água e óleo
Galhos de árvores, arbustos e detritos
Dano onde o pessoal de serviço ou os operadores podem pisar ou usar como barra de apoio
Dano ao passar por estruturas metálicas

IMPORTANTE: Evite vaporizar diretamente os componentes elétricos e as conexões com água de alta pressão. Spray de
água de alta pressão pode penetrar pelos vedadores e fazer com que os componentes elétricos se corroem
ou se danificarem. Ao realizar manutenção:

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

• Certifique-se de que as conexões estejam limpas, secas e não danificadas. Repare ou substitua o
componente, as conexões ou o cabo se necessário.
• Se necessário limpe os componentes ou as conexões, utilizando água com pressão baixa, ar
comprimido ou um produto de limpeza aerossol para componentes elétricos.
• Remova a água superficial visível dos componentes, conexões ou vedações usando ar
pressurizado ou um agente de limpeza de componentes elétricos em aerossol. deixe os
componentes secarem completamente antes de reconectar os cabos.
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INSTRUÇÕES PARA DIRECIONAMENTO DE MANGUEIRAS
A palavra “mangueira” é utilizada para significar todos os componentes flexíveis que transportam fluidos. Siga as
mangueiras existentes o máximo possível e use essas diretrizes:
As mangueiras não devem estar em contato ou serem presas a:
• Componentes com altas forças de vibração
• Componentes transportando fluidos quentes além das especificações dos componentes
Evitar contato com qualquer borda afiada ou superfícies de atrito tais como, mas não limitadas a:
•
•
•
•

Bordas cortadas ou de corte de flama
Bordas de superfícies usinadas
Roscas de fixação ou parafusos de cabeça
Terminais de braçadeiras de mangueira ajustáveis

O direcionamento não deve permitir que as mangueiras:
• Fiquem penduradas abaixo da unidade
• Tenham o potencial de estarem sujeitos à danos devido à exposição ao ambiente externo. (i.e. galhos de
árvores, detritos, fixações)
• Serem colocadas em áreas de ou em contato com componentes da máquina que desenvolvem temperaturas
mais altas de que a temperatura máxima dos componentes da mangueira
• As mangueiras devem estar protegidas ou blindadas caso devam ser direcionadas próximo a temperaturas
quentes além as especificações dos componentes da mangueira
A instalação da mangueira não deve estar sujeita a curvas agudas
Permitir uma folga suficiente para as áreas operacionais dos componentes da máquina, tais como:
•
•
•
•
•
•
•

Eixos propulsores, juntas universais e engates (i.e. engate de 3-pontos)
Polias, engrenagens, rodas dentadas
Desvio e folgas de correias e correntes
Áreas de ajuste de suportes ajustáveis
Mudanças de posição nos sistemas de direção e suspensão
Articulações móveis, cilindros, juntas de articulação, fixações
Componentes de penetração de solo

Para as seções da mangueira que se movem durante a operação da máquina:
• Deixe um comprimento suficiente para permitir um movimento livre sem interferência para evitar, arrasto,
aperto, captura ou atrito (especialmente na articulação e pontos de pivô).
• Prender firmemente as mangueiras para forçar que o movimento controlado ocorra na seção da mangueira
desejada
• Evitar torção ou flexão das mangueiras em distâncias curtas
Proteger as mangueiras contra:
•
•
•
•
•
•
4

Objetos estranhos, tais como rochas que podem cair ou serem jogados pela unidade
Acúmulo de sujeira, barro, neve, gelo e submersão em água e óleo
Galhos de árvores, arbustos e detritos
Dano onde o pessoal de serviço ou os operadores podem pisar ou usar como barra de apoio
Dano ao passar por estruturas metálicas
Lavagem por alta pressão
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VISÃO GERAL DO SISTEMA
O sistema de Injeção Direta Raven Sidekick Pro™ ICD destina-se a fornecer uma aplicação eficiente e precisa dos
produtos químicos líquidos aplicados a partir de um módulo de injeção. Usando um módulo de injeção separado,
o sistema elimina a mistura de produtos químicos no tanque, reduz o desperdício de produtos e simplifica o
cuidado e a manutenção do equipamento. Ao ligar o módulo a um terminal universal ISOBUS e controlador de
taxa compatível, incluindo Raven ISO controlador Produto II ou Módulo de controle de Classificação Raven (RCM),
múltiplas bombas de injeção pode ser controlada por meio de um único conjunto de trabalho UT.
Consulte o manual de operação do controlador de taxa de capacidades e configurações do usuário.
Escorva, calibração, lavagem, e as opções de diagnóstico estão disponíveis a partir do ICD indivíduo conjunto de
trabalho.
Selecione um sistema de injeção de alto fluxo para controlar uma ampla faixa de vazões químicas de 5 a 200 oz/min.
Selecione um sistema de injeção de fluxo baixo para fornecer vazões químicas de 1 a 40 oz/min.
Após a instalação adequada e calibração do sistema de injeção e controlador ISOBUS, incluindo uma taxa de alvo
conjunto para o transportador e produtos químicos injetados, o operador permite que o sistema de controle do
produto e o computador de campo irá manter automaticamente o fluxo, independentemente da velocidade do
veículo ou secções de barra ativas.
Desempenho do sistema de injeção ISOBUS depende de instalação e manutenção do sistema pulverizador
completa adequada. Por favor, leia este manual antes de instalar ou operar este sistema para ajudar a garantir a
configuração adequada e siga as instruções fornecidas para o cuidado e manutenção do sistema de injeção Raven
adequada.

COMPONENTES DO SISTEMA DE INJEÇÃO
O sistema de injeção Raven consiste de:
• Computador de campo baseado em ISOBUS e cabeamento apropriado
• bomba de injeção Sidekick Pro™ ICD
• Misturador em linha
• Cabeamento necessário para conectar os componentes do sistema de injeção e CANbus existente
• Válvulas de retenção
Os seguintes computadores de campo ISOBUS podem ser utilizados com o sistema de injeção:
• Viper 4
• Computadores de campo ISOBUS aprovados

016-0171-605PT Rev. D
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RECURSOS DO MENU DO SIDEKICK PRO ICD
SISTEMA DE CALIBRAÇÃO FECHADO
Calibrar bombas de injeção química é necessário para aplicações de injeção química precisas. O sistema de
calibração fechada Sidekick Pro™ ICD permite ao operador realizar testes de calibração ou sistema sem pegar ou
manusear produtos químicos perigosos.

PREPARAÇÃO
Uma característica da escorva automática garante que a bomba esteja corretamente preparada e pronta para
operação quando o operador estiver pronto para aplicar o produto.

CALIBRAGEM DA BOMBA
O calibrador da bomba fornece uma ferramenta rápida de verificar a eficiência da bomba e verificar se a bomba
está pronta para operação.
FIGURA 1. Calibragem da Bomba
Calibragem da Bomba
PRUMO PARA RECIRCULAR
AO TANQUE QUÍM

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE
RECIRCULAÇÃO

CALIBRADOR DA BOMBA
DE INJEÇÃO

SONDAR AO PONTO DE INJEÇÃO
DA VÁLVULA DE RETENÇÃO

BOMBEAR TRANSDUTOR DE
PRESSÃO DPS

SENSOR DO MONITOR DE
FLUXO DA BOMBA
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SENSOR DE
VÁCUO DA BOMBA
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ECU DE CONTROLE INTEGRADO DO MOTOR
O Sidekick Pro™ ICD apresenta uma ECU controle motor integrado montado diretamente sobre o corpo da
bomba para instalação simplificada e melhor desempenho. O ECU controle possui LEDs de estado para calibrar
ou solução de problemas do sistema.

O controle ECU do motor integrado também possui uma chave de calibração selada. A chave de calibração selada
permite que o operador para iniciar o processo de calibragem da bomba pela passagem de um objecto metálico
magnético, tal como uma chave de fenda, através do sensor de interruptor na bomba de injeção do Sidekick Pro™
ICD. Este recurso permite o operador executar vários testes de calibração de forma rápida e facil e garantir que o
sistema estará pronto para funcionar.
OBSERVAÇÃO: Calibração também pode ser iniciada a partir do console de controle na cabine do veículo.
O LED de estado do interruptor CAL piscará quando o sensor de calibração registra um objeto metálico pelo
interruptor. Passe o objeto de metal pelo sensor de duas vezes para iniciar uma bomba de calibração.
FIGURA 2. Sensor de Calibração ECU do Controle do Motor

Estado do
Detector CAL

Local do
Detector CAL

O interruptor de calibração integrado também pode:
• Escorvar a bomba
• Calibrar a bomba
• Teste de Captura
• Lavar a bomba

TAXA DE RESPOSTA RÁPIDA
O sistema de injeção direta Sidekick Pro™ ICD é capaz de realizar ajustes precisos para as taxas de injeção de
químicos para ajudar a garantir aplicações químicas precisas e adequadas no campo.
016-0171-605PT Rev. D
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CHAVE DE CALIBRAÇÃO INTEGRADA
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DIAGNÓSTICO DE SISTEMA
Recursos de diagnóstico avançados são monitorados pelo console de controle durante a operação do sistema de
injeção Sidekick Pro™ ICD para ajudar a identificar problemas potenciais e minimizar o tempo parado dos
equipamentos para baixo tempo.

MONITORAMENTO DE FLUXO
O CAN integrado do Sidekick Pro™ ICD oferece um maior controle da operação da bomba de injeção durante as
aplicações químicas para alertar o operador para condições tais como um tanque vazio químico de fornecimento
de baixa pressão de injeção, de calibração incorreta, ou problemas com as válvulas da bomba de injeção.

ASSISTENTE DE LAVAGEM
O Assistente de Lavagem e seu referente Kit P/N 117-0171-733.
O sistema do Assistente de Lavagem Sidekick Pro™ permite um operador lavar rapidamente a bomba de injeção
de direção do Sidekick Pro™ sem sair da cabine da máquina. O sistema do Assistente de Lavagem utiliza uma
válvula de enxaguamento de 3 vias automatizada para alternar a fonte de entrada a um componentes da válvula
do tanque de exaguamento, o que ajuda a garantir uma operação sem problema do sistema de injeção Sidekick
Pro™ quando o processo de lavagem se completa, a válvula de três vias automática retorna para a configuração
de entrada do tanque de fornecimento de químicos e o sistema e está pronto para a próxima aplicação.

ESPECIFICAÇÕES DA BOMBA DO SIDEKICK PRO ICD
A bomba de injeção do Raven Sidekick Pro™ ICD é uma bomba de pistão de velocidade variável deslocamento
positivo, usado para aplicações de injeção química direta.
Bomba

Dimensões

Pistões
Extensão máxima de curso
Faixa Saída de Fluxo

(Consulte Figura 3 na página 9 ou Figura 4 na
página 10)
Módulo de Injeção
Largura - 28,5” [71,12 cm]
Profundidade - 12” [30 cm] (17” [43 cm] com
canalização)
Altura - 42” [106,75 cm]
1 (Operação Dupla) em 0,750 em Dia.
[1,910 centímetros]
0,390” [0,99 cm]
P/N 063-0173-768
P/N 063-0173-769
5-200 oz./min.
1-40 oz./min.
[0,3-11,8 dL/min.]
[1,5-59 dL/min.]
150 psi (1034 kPa)
1/4 HP [186,4 W]

Pressão Operacional Máxima
Potência Máxima Necessária
Máxima altura de aspiração
2 ft/0,6 m
recomendada
Encanamento de entrada e saída
Encaixa com Flange Banjo M100 e 3/4” NPT Fêmea
Partes Úmidas
Polipropileno Aço Inoxidável
Material do corpo
Polipropileno
Vedação Wetted / Anéis de vedação
Tipo GF Viton e Grafite Cheio com Teflon
8
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INTRODUÇÃO

2

FIGURA 3. Dimensões da bomba de Injeção do Sidekick Pro ICD (em polegadas)

OBSERVAÇÃO: 5-200 oz./min. bomba mostrada. As dimensões básicas são as mesmas para a bomba de
1-40 oz./min.

016-0171-605PT Rev. D
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CAPÍTULO 2
FIGURA 4. Dimensões da bomba de Injeção do Sidekick Pro ICD (Cont)

OBSERVAÇÃO: 5-200 oz./min. bomba mostrada. Comprimento total de 1-40 oz./min. da bomba é 13,25
polegadas [33,66 cm].
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ATUALIZAÇÕES
Atualizações para manuais Raven, bem como vários componentes do sistema estão disponíveis em:
portal.ravenprecision.com
Registre-se nos alertas via email para receber as notificações quando atualizações para os seus produtos Raven
estiverem disponível no web site da Raven.

2

Na Raven Industries, nós nos empenhamos a tornar sua experiência com os nossos produtos o
mais gratificante possível. Uma maneira de melhorar essa experiência é nos fornecer seus
comentários sobre o presente manual.
Seus comentários irão nos ajudar a determinar o futuro da documentação dos nossos produtos e
o serviço geral que fornecemos. Agradecemos pela oportunidade de poder nos ver como os
nossos clientes nos vêem e estamos ansiosos por obter ideias de como conseguimos ajudar e
como podemos melhorar.
Para podermos servi-los melhor, favor enviar um email com as seguintes informações para
techwriting@ravenind.com
-Manual de Instalação e Funcionamento Sidekick Pro™ ICD 0,03 a 1,18 L/min ou 0,15 a 5,91 L/min
-016-0171-605PT Rev. D
-Quaisquer comentários ou retorno (inclua ou números de capítulo ou página se aplicável).
-Diga nos desde quando vocês estão utilizando este ou outros produtos da Raven.
Não iremos compartilhar seu email ou qualquer informação fornecida com qualquer outra
pessoa. Sua opinião é valiosa e extremamente importante para nos.
Obrigado por seu tempo.

016-0171-605PT Rev. D
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CAPÍTULO 2
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INSTALAÇÃO

CAPÍTULO

CAPÍTULO 3

3

VISÃO GERAL
Os passos seguintes são um resumo de instalação do sistema de injeção do Raven Sidekick Pro™ ICD:
1. Selecione e chumbe o ponto de injeção.
a.

Instale válvulas de injeção de produtos químicos no misturador.

b.

Instale o misturador em linha.

2. Monte o modulo ou tanque de injeção Sidekick Pro™ ICD.
3. Monte a bomba de injeção do Sidekick Pro™ ICD.
4. Chumbe a bomba e as linhas de injeção do Sidekick Pro™ ICD na linha transportadora principal no ponto de
injecão.
5. Instale o sistema de calibração fechado.
6. Chumbe o sistema de lavagem.
7. Conecte o a bomba de injeção do Sidekick Pro™ ICD ao CANbus.
8. Ligue a bomba do Sidekick Pro™ ICD à fonte de energia elétrica.
As seções a seguir fornecem informações detalhadas e procedimento para ajudar com a conclusão das etapas
acima. Entre em contato com um revendedor local Raven para assistência ou perguntas durante o procedimento
de instalação.
FIGURA 1. Exemplo do Sistema de Injeção do Sidekick Pro™ ICD

PRODUTO 1 COMO
CONTROLE DE
TRANSPORTADOR

PRODUTOS
2 COMO MÓDULO
DE INJEÇÃO

* USE VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO SE
BOMBA TIPO DESLOCAMENTO POSITIVO
FOR USADA. NÃO É NECESSÁRIO COM A
BOMBA CENTRÍFUGA.

RESERVATÓRIO

VÁLVULA DO
AGITADOR

VÁLVULAS
ELÉTRICAS

* VALVULA DE
ALÍVIO DE
PRESSÃO

MEDIDOR DE
FLUXO
VÁLVULA DE
TANQUE

MANTENHA ESTA MANGUEIRA O MAIS CURTA POSSÍVEL
(NÃO MAIS QUE 15' [4,5 M] PARA GARANTIR OPERAÇÃO
ADEQUADA E ECONOMIZAR PRODUTOS QUÍMICOS

BOMBA
FILTRO

VÁLVULA DE
CONTROLE VÁLVULA DE
RETENÇÃO DE
TRANSPORTE

VÁLVULA DE RETENÇÃO
DE PRODUTO QUÍMICO
MISTURADOR EM LINHA

VÁLVULA MANUAL DA
LINHA PRINCIPAL
PROD 1

PONTO DE INJEÇÃO

BARRA 1

BARRA 2

BARRA 3
BARRA
PRESSÃO
TRANSDUTOR
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CAPÍTULO 3

INSTALAÇÃO DO AGITADOR
Os seguintes agitadores estão disponíveis para uso com o sistema Sidekick Pro™ ICD.
OBSERVAÇÃO: Muita agitação pode adicionar ar ao tanque ou fazer com que o produto químico se separe e
cause uma aplicação incorreta.
TABELA 1: Agitadores Disponíveis

Tipo de
Agitador

Tamanho da
Lâmina

Tanque

Número da
Peça

Mistura-Tudo

3”

Tanques não-Raven

910-0000-331

Mistura-Tudo

4”

Tanques não-Raven

910-0000-341

Raven

NA

Módulos Raven 24
Galões

117-0159-544

Consulte o guia rápido de instalação fornecido com o agitador para instruções de instalação.

ENCANAMENTO INICIAL E PONTO DE INJEÇÃO
MELHORES PRÁTICAS
• O sistema de injeção do Raven Sidekick Pro™ ICD bombeia produto químico para a linha transportadora
principal no ponto de injeção. Este ponto deve estar no lado de pressão da bomba de produto transportador e
deve estar o mais próximo possível das válvulas de seção da barra quanto possível.
• Não é necessário que os produtos injetados ou produtos químicos sejam medidos pelo medidor de fluxo.
Dependendo do tipo de aplicações ou misturas de produtos químicos com que o sistema de injeção será
normalmente utilizado, pode ser mais desejável colocar o ponto de injeção depois do medidor de fluxo. Esta
configuração pode ajudar a prolongar a vida útil de serviço do medidor de fluxo, minimizando a exposição dos
componentes do medidor de fluxo a produtos químicos corrosivos.
• Utilize válvulas de retenção, tanto nas linhas transportadoras quanto de injeção para evitar o refluxo e a
contaminação do transportador e reservatórios químicos.
• Instale um misturador em linha após o ponto de injeção para assegurar uma mistura uniforme do produto injetado.
• Um conjunto de misturador em linha com uma válvula de retenção transportadora incluída. Esta opção requer
o uso de uma válvula de retenção de injeção separada para cada produto químico injetado.

14
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FIGURA 2. Detalhe do Ponto de Injeção
Do Módulo
de Injeção

Ponto de
Injeção

Válvula de
Retenção do
Ponto de Injeção

Válvula de
Retenção de

Do Tanque de
Produtos da
Transportadora

Misturador em linha

Para Manifold da
Válvula da Barra

Para definir o ponto de injeção:
2. Instale uma válvula de retenção do transportador ou um misturador de montagem na linha de produto principal
para evitar o fluxo de retorno para o reservatório do transportador. Consulte Tabela 2, “Gráfico de Seleção da
Válvula de Retenção,” na página 16 para obter ajuda com dimensionamento adequado do suporte de válvula de
retenção ou veja Figura 4 na página 17 para mais detalhes sobre os conjuntos de misturadores disponíveis.
3. Instale um misturador em-linha, encaixe T e conecte a linha de produtos do transportador ou válvula de
expansão do coletor existente. Use Figura 4 na página 17 para determinar o dimensionamento adequado do
misturador em linha.
4. Instale uma válvula de retenção de injeção química na linha de injeção em frente do ponto de injeção para
evitar o fluxo de retorno para o reservatório químico. Use Tabela 2, “Gráfico de Seleção da Válvula de
Retenção,” na página 16.
FIGURA 3. Roscas da Válvula de Retenção
Recirculação / Escorva da
Válvula de Retenção

Válvula de Retenção
do Ponto de Injeção

Porta A

Identificador

Conjunto de Misturador
em Aço Inoxidável

102

Porta B

046

Porta A

Identificador

Porta B

Porta B

Porta A
OBSERVAÇÃO: Certifique-se de instalar as válvulas de retenção com o indicador de direção de fluxo apontando
na direção do fluxo de química.

016-0171-605PT Rev. D
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3

1. Selecione o ponto de injeção.

CAPÍTULO 3
TABELA 2: Gráfico de Seleção da Válvula de Retenção
Número de Peça
Raven

“A” NPT

“B” NPT

Coeficiente
do fluxoa

Recirculação /
Escorva da Válvula
de Retençãoa

333-0011-100

1/2” (F)

1/2” (M)

N/A

Válvula de
Retenção do Ponto
de Injeçãob

333-0011-102

1/2” (F)

1/2” (M)

N/A

a.

“046” Identificador. Classificado para 12 PSI [82,7 kPa] (pressão de abertura) e tem
orifício de purga de 0,046”. Verificar se a válvula de retenção está instalada com a seta
apontando o fluxo no sentido do fluxo através da válvula.

“102” Identificador. Classificado para 12 PSI [82,7 kPa] (pressão de ruptura) Verificar se a
válvula de retenção está instalada com a seta apontando o fluxo no sentido do fluxo
através da válvula.
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FIGURA 4. Misturador em Linha e Opções do Conjunto Misturador
2 Pol. Válvula de Retenção de Polipropileno incluída M 220 Encaixes de Flange Banjo Aproximadamente
19,5” de Comprimento

3 Pol. Válvula de aço inoxidável incluído M300 Encaixes de Flange Banjo Aproximadamente 33” de
Comprimento

3

4 Pol. Válvula de aço inoxidável incluído M300 Encaixes de Flange Banjo Aproximadamente 36,9” de
Comprimento

Misturador 1,5” NH3 Aproximadamente 14,6” de Comprimento

016-0171-605PT Rev. D
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CAPÍTULO 3
FIGURA 5. Queda de Pressão x. Vazão
Válvula de Retenção 2” e Poly Mixer 2”

Queda de Pressão
(PSI [kPa])

Válvula de Retenção 3”
e Poly Mixer 3”

Misturador 1,5” NPT NH3 (Sem válvula de retenção)
Válvula de Retenção 4”
e Poly Mixer 4”
Quociente de vazão
Gal./min. [L/min.]

MONTE A BOMBA ICD PRO SIDEKICK E TANQUE QUÍMICO
A instalação e montagem do reservatório da bomba de injeção e do módulo de injeção, ou química do Sidekick
Pro™ ICD, irá variar entre implementos. Use as seguintes seções para ajudar a selecionar um local de montagem
adequado no implemento.

MONTE O MÓDULO DA INJEÇÃO
O módulo de injeção Raven Sidekick Pro™ ICD proporciona uma plataforma para a montagem do tanque de
fornecimento de produto químico e a bomba de injeção do Sidekick Pro™ ICD na configuração ideal para o
funcionamento da bomba.

18
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FIGURA 6. Dimensões da Plataforma do Módulo de Injeção

O módulo de injeção montado medirá
aproximadamente:

42”
[106,75
cm]

3

OBSERVAÇÃO: O módulo de injeção Raven Sidekick Pro™ ICD
pode ser encomendado com um tanque de
abastecimento de químico 24 litros, um tanque de
abastecimento de químico de 50 litros, ou sem um
tanque químico para conectar o sistema de injeção
com um tanque existente no veículo ou adquirido
separadamente.

TABELA 3:
Galão
24
50

Largura

Espessura

Altura

28,5”

12”

42”

71,12 cm

30 cm

106,75 cm

37

12,25

62

94 cm

31,12 cm

157,5

28,5”
[71,12 cm]

• Montar a plataforma módulo de injeção numa zona próxima ao colector da válvula de som. Isto minimiza o
volume do produto químico na linha de injeção entre a bomba e o ponto de injeção e permite um controle
mais preciso do químico injetado.
• Verificar se as válvulas manuais e drenagem são acessíveis na posição de montagem escolhido.
• Verifique se a bomba de injeção está acessível para realizar a manutenção periódica.

016-0171-605PT Rev. D

19

CAPÍTULO 3
FIGURA 7. Plataforma módulo de injeção de 50 galões e dimensões do tanque (P/N 117-0175-035)
24” [61 cm]

4” [10,2 cm] nominal
6,75” [17,15]
3,38” [8,59 cm] nominal

62”
[157,5 cm]

26,25” [66,68 cm]
12,25” [31,12 cm]

37” [94 cm]

MONTE O TANQUE QUÍMICO
OBSERVAÇÃO: Se um módulo de injeção Raven é usado, a plataforma fornecido contém uma configuração de
montagem ideal para a bomba de injeção e tanque químico do Sidekick Pro™ ICD.
• Montar o tanque de produto químico ou módulo de injeção o mais próximo quanto possível para a bomba de
injeção. Minimizar o comprimento da linha de produto químico entre o tanque e a bomba de injeção. Evitar
quaisquer linhas de produtos mais de 5 pés [1,5 m] entre o tanque de produto químico e orifício de entrada da
bomba de injeção.
OBSERVAÇÃO: As linhas de produtos longos entre o tanque de produto químico e uma bomba de injeção
podem causar pressões de alto vácuo sobre a entrada da bomba, tempos de iniciação de síntese
longa de bomba, dificuldade escorvamento da bomba, e maiores quantidades de cintura química
durante a lavagem.
Se os erros de vácuo são encontrados durante o funcionamento da bomba, efetuar uma ou mais
das seguintes medidas corretivas para reduzir a pressão de entrada:

• Reduzir o comprimento de canalização de admissão
• Aumente o tamanho da tubulação
• Monte a bomba Sidekick Pro™ ICD para que a linha entre a bomba de injeção e tanque de abastecimento de
químico esteja próximo ao nível com uma ligeira inclinação para ajudar a aliviar as bolhas de ar. A linha ligada
à entrada da bomba não deve levantar químico acima de 2 pés [0,6 m] a partir da saída do tanque de
abastecimento químico. Veja Figura 10 na página 24.
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MONTE A BOMBA ICD SIDEKICK PRO
• Monte a bomba do idekick Pro™ ICD tão perto quanto possível do ponto de injeção selecionada.
• Monte a bomba Sidekick Pro™ ICD para que a porta de saída aponte para cima. A bomba não mede a
aplicação do produto corretamente se esta estiver montada em qualquer outra orientação.
• Monte o Sidekick Pro™ ICD em um local que dê acesso à bomba e controle ECU para simplificar a calibração e
solução de problemas.
FIGURA 8. Montagem da Bomba Sidekick Pro™ ICD e Orientação da Braçadeira

3

Saída da Bomba

Suporte de
Montagem
da Bomba

Entrada da
Bomba

OBSERVAÇÃO: O suporte de montagem da bomba pode ser rodado para acomodar a montagem de uma
superfície vertical, nível no entanto, a bomba de injeção tem de ser montada com o orifício de
saída perpendicular ao chão.

016-0171-605PT Rev. D
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CAPÍTULO 3
FIGURA 9. Padrão de Montagem do Suporte do Parafuso da Bomba do Sidekick Pro™ ICD
C/L DA BOMBA/MOTOR
0,328 DIA.
MONTE USANDO
4 PARAFUSOS,
2 EM CADA
EXTREMIDADE
DA BOMBA.

5,875

1,625
3,250
2,625
5,250

TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO SIDEKICK PRO™ ICD
SONDAR A BOMBA SIDEKICK PRO™ ICD
ENTRADA DA BOMBA
Use mangueira 3/4” resistente quimicamente entre o tanque de produto químico e de entrada da bomba de
injeção. Não utilizar mangueira ou tubo que pode entrar em colapso quando um vácuo é aplicado durante o
funcionamento da bomba.
A linha de produto deve ser o mais reta o possível. Evite pontos baixos no encanamento aliviando a bomba de
escorva e evite dejeto químico.

FILTRO
Um filtro com uma tela de malha nº. 20 deve ser instalada no lado de entrada da bomba de injeção.

SAÍDA DA BOMBA
Conecte a saída da bomba à válvula de retenção de injeção no ponto de injeção. Use os seguintes tamanhos de
mangueira, dependendo da capacidade da bomba de injeção usada com o sistema.
Capacidade da bomba
1-40 oz./min.
5-200 oz./min.
22

Tamanho da
Tubulação
3/8”
1/2”
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ATENÇÃO
As mangueiras usadas na saída da bomba de
injeção tem de ser reforçado, a mangueira
resistente quimicamente classificado para pelo
menos 150 psi a 100° F [1034 kPa a 66° C].

Evitar linhas de produtos mais de 15 pés [4,5 m] entre a saída da bomba e o ponto de injeção. Execuções longas
podem causar um aumento da pressão nas cabeças da bomba, que causam a bomba para puxar mais corrente
elétrica e pode aumentar a temperatura do motor da bomba de injeção e integrada ECU de controle do motor.
Veja o Initial Setup and Calibration section on page 49 para obter detalhes sobre o diagnóstico do sistema de
injeção e monitorar a pressão da bomba e a temperatura ECU.

SONDAR O PRO ICD SIDEKICK SISTEMA DE CALIBRAÇÃO FECHADO

CALIBRADOR DA BOMBA
Para fornecer uma calibração precisa da bomba de injeção, instale o calibrador bomba diretamente na saída da
bomba. Esta configuração impede que o ar ficar preso entre a bomba de injeção e o êmbolo de calibração. O ar
aprisionado fará com que o êmbolo pareça “esponjoso” quando pressionado e fará com que o calibrador bomba
para trabalhar de forma inadequada.

VÁLVULA TRIDIRECIONAL
Uma válvula de três vias deve ser sondada após o sistema de calibração fechada para permitir que produto
químico a ser dirigida quer para trás para o tanque de produto químico ou para o ponto de injeção.

MANGUEIRAS
Use mangueira resistente quimicamente compatível com os produtos químicos que irão ser utilizados com o
sistema de injeção. Siga as mesmas especificações de mangueira, conforme descrito no Saída da Bomba seção na
página 22 com o sistema de calibração fechada.

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE RECIRCULAÇÃO
Uma válvula de retenção de recirculação e escorvamento deve ser canalizada para a linha de recirculação entre a
válvula de três vias no lado da saída da bomba de injeção e o tanque de produto químico. Esta válvula de
retenção é necessária para permitir que o ar seja retirado durante a ferragem da bomba de injeção. A válvula de
recirculação e escorvamento de verificação também é necessário para permitir que o sistema para detectar se a
bomba está escorvada. Veja Figura 1 na página 13.

SONDAR O SISTEMA DE ASSISTÊNCIA DE LAVAGEM OPCIONAL
O Sistema de Assistência de Lavagem Opcional é recomendado para melhorar o desempenho do Sistema de
Assistência de Lavagem Pronto da bomba de injeção do Sidekick Pro™ ICD. A Assistência de Lavagem fornece
uma função de lavagem automatizada para lavar química construir ou resíduo que pode acumular-se na bomba

016-0171-605PT Rev. D
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O sistema de calibração fechado do Sidekick Pro™ ICD proporciona um método eficaz de calibração da bomba
de injeção sem expor o operador para produtos químicos perigosos.

CAPÍTULO 3
de injeção a partir da cabine do veículo e permite que o operador para enxaguar a bomba de injeção entre
aplicações químicas sem manuseio direto de produtos químicos perigosos.
OBSERVAÇÃO: Os seguintes componentes não estão incluídas com o Kit de Assistência de Lavagem
(NP 117-0171-733), mas será necessário para concluir a instalação do sistema:

•
•
•
•
•

Tanque de fornecimento de fluido de enxague
Recuperação química opcional ou tanque de captura
Canalização de fornecimento de fluido de enxaguamento
Fluido de lavagem
Acessórios diversos

FIGURA 10. Encanamento do Sistema de Injeção recomendado com Kit de Assistência de Lavagem Opcional
SISTEMA DE INJEÇÃO

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PURGA (12 PSI
PRESSÃO DE ABERTURA.)
INCLUÍDA COM MÓDULO DE INJEÇÃO
P/N 333-0011-100
RECIRCULAR
INJEÇÃO
MÓDULO

VÁLVULA DE SAÍDA
(CONTÍNUO FLUXO)

TANQUE DE
PRODUTO
QUÍMICO

SAÍDA

P/N 333-0011-102
AO PONTO DE INJEÇÃO
NA LINHA DE TRANSPORTE
(SISTEMA DE INSTALAÇÃO VER/
MANUAL DE SERVIÇO PARA ENCANAMENTO)

ENTRADA
PARA DRENO/
RECUPERAÇÃO VÁLVULA DE
FILTRO
TANQUE

SISTEMA DE
ASSISTÊNCIA DE
LAVAGEM OPCIONAL
(ABAIXO)

DE FILTRO DO
TANQUE QUIM

PARA BOMBA
VÁLVULA DE LAVAGEM
AUTOMATIZADA DE 3 VIAS
P/N 334-0001-074
TANQUE DE
LAVAGEM
(FORNECIDO
PELO CLIENTE)

VÁLVULA DE RETENÇÃO 1/2
PSI RAVEN P/N 333-0011-107

FILTRO

KIT DE ASSISTÊNCIA DE LAVAGEM 117-0171-733
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CANBUS E CONEXÕES DE ENERGIA
O Raven Sidekick Pro™ ICD se conecta a um sistema CANbus Raven através de um cabo de controle do motor
CAN e requer uma potência lógica limpo e uma conexão de alta energia atual.

3

OBSERVAÇÃO: Consulte o manual de instalação para o específico pode controlar consola para obter
informações detalhadas sobre como instalar e ligar um sistema CAN.

016-0171-605PT Rev. D
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SAÍDA

ENTRADA

FILTRO

VÁLVULA DE LAVAGEM
AUTOMATIZADA DE 3 VIAS
P/N 334-0001-074

KIT DE ASSISTÊNCIA DE LAVAGEM 117-0171-733

PARA BOMBA

SISTEMA DE
ASSISTÊNCIA DE
LAVAGEM OPCIONAL
(ABAIXO)

VÁLVULA DE RETENÇÃO 1/2
PSI RAVEN P/N 333-0011-107

DE FILTRO DO
TANQUE QUIM

PARA DRENO/
RECUPERAÇÃO VÁLVULA DE
FILTRO
TANQUE

TANQUE DE
PRODUTO
QUÍMICO

INJEÇÃO
MÓDULO

RECIRCULAR

TANQUE DE
LAVAGEM
(FORNECIDO
PELO CLIENTE)

P/N 333-0011-102
AO PONTO DE INJEÇÃO
NA LINHA DE TRANSPORTE
(SISTEMA DE INSTALAÇÃO VER/
MANUAL DE SERVIÇO PARA ENCANAMENTO)

VÁLVULA DE SAÍDA
(CONTÍNUO FLUXO)

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PURGA (12 PSI
PRESSÃO DE ABERTURA.)
INCLUÍDA COM MÓDULO DE INJEÇÃO
P/N 333-0011-100

SISTEMA DE INJEÇÃO

CAPÍTULO 3
FIGURA 11. Cabeamento Genérico para Pulverizador Tipo Puxar Opção 1
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CABO DE EXTENSÃO
DO CHASSI À CABINE
(SE NECESSÁRIO)

ADAPTADOR DE PRESSÃO
** SE SENSOR 422-0000-119
NÃO USADO **
115-0172-122
PARA TRANSDUTOR DE
PRESSÃO 422-0000-119

INTERRUPTOR DE PEDAL

*OPCIONAL*

DIAGNÓSTICO
CAN ISO

CAN/ ENER, CABO DE
ANTEPARO RAVEN/ISO
115-7300-073

CABO DO CHASSIS ISO

SEÇÃO DE VÁLVULAS RAVEN SOMENTE

PARA BATERIA
DO VEÍCULO

CABO EXISTENTE
VPRO/EPRO

VIPER 4 VT AO
CABO VPRO/EPRO
115-7300-056

CABO VT ISO VIPER 4
115-7300-028

VIPER 4
063-0173-409

PARA CABOS DA LANÇA LATERAL ESQUERDA

CABOS DE CONTROLE DE
FLUXO LÍQUIDOS
SEÇÃO
SEÇÃO
SEÇÃO
SEÇÃO
SEÇÃO

AUX. CABOS DE SENSORES
** COMO NECESSÁRIO **
115-0172-277 (FLUXÔMETRO)
115-0172-278 (PRESSÃO)
115-0172-279 (BOMBA DA RPM)

PONTO DE
ENGATE

CABO TERMINADOR

** CONFORME
NECESSÁRIO **

T ADAPTADOR
MONITOR DE
ENCHIMENTO DO
RANQUE

PARA CABOS DA LANÇA LATERAL DIREITA

CABO DE
ENERGIA DO
ECU

CABO ECU DE INJEÇÃO, GEN 3

BOMBA DE INJEÇÃO ICD C/ CALIBRADOR
063-0173-781: 1-40 OZ/MIN
063-0173-780: 5-200 OZ/MIN
BOMBA DE INJEÇÃO ICD 24 GAL C/CALIBRADOR
063-0173-771: 1-40 OZ/MIN
063-0173-772: 5-200 OZ/MIN

** DEVE UTILIZAR A INJEÇÃO SIDEKICK PRO ICD! O CAN DE
PROPRIEDADE DA RAVEN E A INJEÇÃO PADRÃO ISO NÃO SÃO
COMPATÍVEIS COM O SISTEMA HAWKEYE! **

CABO DE ALIMENTAÇÃO DO BICO
115-7303-012 (27’, BATERIA MONTAGEM FRONTAL)
115-7303-013 (21’, CAIXA STX/GENÉRICA 4WD)
115-7303-014 (13’, CAIXA MAGNUM)
115-7303-015 (12’, JD/BUHLER)

PARA BATERIA DO VEÍCULO

EXTENSÃO DO ENERGIA ISO/BICO

ECU HAWKEYE

CABO DO BICO
DO ECU

063-0173-635
LANÇA ISO/ECU DE VELOCIDADE

CABOS DE EXTENSÃO DO
INTERRUPTOR DE PEDAL

PORT DE
CONVENIÊNCIA DE
ENERGIA DA CABINE

115-7300-091

*OPCIONAL*

**CAIXA DE
INTERRUPTORES
ISO AO V4 KIT
117-6020-004**

063-0173-577
CAIXA DE JUNÇÃO ISO RAVEN

*OPCIONAL*

NOTA: UMA DAS *OPÇÕES* DE COMUTAÇÃO (CAIXA DE JUNÇÃO ISO, LANÇA ISO/ECU DE VELOCIDADE OU
FOOTSWITCH) É NECESSÁRIA PARA A FUNÇÃO ADEQUADA DESTE SISTEMA. ESCOLHA A OPÇÃO MAIS BEM
ADEQUADA PARA O SISTEMA SENDO PROJETADO.

CABEAMENTO GENÉRICO HAWKEYE PARA PULVERIZADOR TIPO DE ARRASTO
(EMPARELHADO COM SISTEMA CAN DA RAVEN EXISTENTE)

DATA DE
LANÇAMENTO

DESENHO Nº.

INSTALAÇÃO

FIGURA 12. Cabeamento Genérico para Pulverizador Tipo Puxar Opção 2
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ADAPTADOR DE PRESSÃO
** SE SENSOR 422-0000-119
NÃO USADO **
115-0172-122

SEÇÃO DE VÁLVULAS RAVEN SOMENTE

CABO VT ISO VIPER 4

PARA TRANSDUTOR DE
PRESSÃO 422-0000-119

*OPCIONAL*

AUX. CABOS DE SENSORES
** COMO NECESSÁRIO **
115-0172-277 (FLUXÔMETRO)
115-0172-278 (PRESSÃO)
115-0172-279 (BOMBA DA RPM)

CABOS DE EXTENSÃO DO
INTERRUPTOR DE PEDAL

PORT DE CONVENIÊNCIA
DE ENERGIA DA CABINE

PARA CABOS DA LANÇA LATERAL ESQUERDA

CABO DO BICO
DO ECU

PONTO DE
ENGATE

CABO TERMINADOR

** CONFORME
NECESSÁRIO **

T ADAPTADOR
MONITOR DE
ENCHIMENTO DO
RANQUE

BOMBA DE INJEÇÃO ICD C/ CALIBRADOR
063-0173-781: 1-40 OZ/MIN
063-0173-780: 5-200 OZ/MIN
BOMBA DE INJEÇÃO ICD 24 GAL C/CALIBRADOR
063-0173-771: 1-40 OZ/MIN
063-0173-772: 5-200 OZ/MIN

CABO ECU DE INJEÇÃO, GEN 3

** DEVE UTILIZAR A INJEÇÃO SIDEKICK PRO ICD! O CAN DE
PROPRIEDADE DA RAVEN E A INJEÇÃO PADRÃO ISO NÃO SÃO
COMPATÍVEIS COM O SISTEMA HAWKEYE! **

CABO DE ALIMENTAÇÃO DO BICO
115-7303-012 (27 , BATERIA MONTAGEM FRONTAL)
115-7303-013 (21’, CAIXA STX/GENÉRICA 4WD)
115-7303-014 (13’, CAIXA MAGNUM)
115-7303-015 (12’, JD/BUHLER)

PARA CABOS DA LANÇA LATERAL DIREITA

CABO DE
ENERGIA DO
ECU

EXTENSÃO DO ENERGIA ISO/BICO

ECU HAWKEYE

**CAIXA DE INTERRUPTORES
ISO AO V4 KIT 117-6020-004**

CAN/PWR, OEM ISO AO CABO
DE ANTEPARO RAVEN/ISO

CABOS DE CONTROLE DE FLUXO
LÍQUIDOS

T ENTRE O CONECTOR IBBC E CHICOTE
EXISTENTES DO TRATOR

INTERRUPTOR DE PEDAL

CABO EXISTENTE
VPRO/EPRO

VIPER 4 VT AO
CABO VPRO/EPRO

*OPCIONAL*

*OPCIONAL*
CAIXA DE TROCA ISO RAVEN

PARA BATERIA DO VEÍCULO

NOTA: UMA DAS *OPÇÕES* DE COMUTAÇÃO (CAIXA DE JUNÇÃO ISO, LANÇA ISO/ECU DE VELOCIDADE OU FOOTSWITCH) É NECESSÁRIA PARA A FUNÇÃO ADEQUADA DESTE SISTEMA.
ESCOLHA A OPÇÃO MAIS BEM ADEQUADA PARA O SISTEMA SENDO PROJETADO.

DATA DE
LANÇAMENTO

CABEAMENTO GENÉRICO HAWKEYE PARA PULVERIZADOR TIPO DE ARRASTO
(TRATOR COM CONEXÃO IBBC EXISTENTE)

DESENHO Nº.

CAPÍTULO 3
FIGURA 13. Cabeamento Genérico para Pulverizador Autopropelido
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ADAPTADOR DE PRESSÃO
** SE SENSOR 422-0000-119
NÃO USADO **
115-0172-122

SEÇÃO DE VÁLVULAS RAVEN SOMENTE

PARA BATERIA
DO VEÍCULO

PARA TRANSDUTOR DE
PRESSÃO 422-0000-119

INTERRUPTOR DE PEDAL

CABO DO CHASSIS ISO

CABO ISO VIPER 4

AUX. CABOS DE SENSORES
** COMO NECESSÁRIO **
115-0172-277 (FLUXÔMETRO)
115-0172-278 (PRESSÃO)
115-0172-279 (BOMBA DA RPM)

CABOS DE EXTENSÃO DO
INTERRUPTOR DE PEDAL

PONTO DE
ENGATE

CABO TERMINADOR

** CONFORME
NECESSÁRIO **

T ADAPTADOR
MONITOR DE
ENCHIMENTO DO
RANQUE

PARA CABOS DA LANÇA LATERAL DIREITA

CABO DE
ENERGIA DO
ECU

CABO ECU DE INJEÇÃO, GEN 3

BOMBA DE INJEÇÃO ICD C/ CALIBRADOR
063-0173-781: 1-40 OZ/MIN
063-0173-780: 5-200 OZ/MIN
BOMBA DE INJEÇÃO ICD 24 GAL C/CALIBRADOR
063-0173-771: 1-40 OZ/MIN
063-0173-772: 5-200 OZ/MIN

** DEVE UTILIZAR A INJEÇÃO SIDEKICK PRO ICD! O CAN DE
PROPRIEDADE DA RAVEN E A INJEÇÃO PADRÃO ISO NÃO SÃO
COMPATÍVEIS COM O SISTEMA HAWKEYE! **

CABO DE ALIMENTAÇÃO DO BICO
115-7303-012 (27’, BATERIA MONTAGEM FRONTAL)
115-7303-013 (21’, CAIXA STX/GENÉRICA 4WD)
115-7303-014 (13’, CAIXA MAGNUM)
115-7303-015 (12’, JD/BUHLER)

PARA BATERIA DO VEÍCULO

NOTA: UMA DAS *OPÇÕES* DE COMUTAÇÃO (CAIXA DE JUNÇÃO ISO, LANÇA ISO/ECU DE VELOCIDADE OU
FOOTSWITCH) É NECESSÁRIA PARA A FUNÇÃO ADEQUADA DESTE SISTEMA. ESCOLHA A OPÇÃO MAIS
BEM ADEQUADA PARA O SISTEMA SENDO PROJETADO.

EXTENSÃO DO ENERGIA ISO/BICO

ECU HAWKEYE

CABO DO BICO DO ECU

PARA CABOS DA LANÇA LATERAL ESQUERDA

SEÇÃO
SEÇÃO
SEÇÃO
SEÇÃO
SEÇÃO

CABOS DE CONTROLE DE FLUXO LÍQUIDOS

*OPCIONAL*

*OPCIONAL*

CAIXA DE TROCA ISO RAVEN

LANÇA ISO/ECU DE VELOCIDADE

**CAIXA DE
INTERRUPTORES ISO
AO V4 KIT
117-6020-004**

*OPCIONAL*

DATA DE
LANÇAMENTO

DESENHO Nº.

CABEAMENTO GENÉRICO HAWKEYE PARA PULVERIZADOR TIPO PUXAR (OPÇÃO Nº. 1)

INSTALAÇÃO

FIGURA 14. Cabeamento Genérico para Pulverizador Autopropelido com Sistema CAN Existente
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ADAPTADOR DE PRESSÃO
** SE SENSOR 422-0000-119
NÃO USADO **
115-0172-122

SEÇÃO DE VÁLVULAS RAVEN SOMENTE

PARA BATERIA
DO VEÍCULO

PARA TRANSDUTOR DE
PRESSÃO 422-0000-119

CABOS DE EXTENSÃO DO
INTERRUPTOR DE PEDAL

AUX. CABOS DE SENSORES
** COMO NECESSÁRIO **
115-0172-277 (FLUXÔMETRO)
115-0172-278 (PRESSÃO)
115-0172-279 (BOMBA DA RPM)

ECU HAWKEYE

CABO TERMINADOR

** CONFORME
NECESSÁRIO **

T ADAPTADOR
MONITOR DE
ENCHIMENTO DO
RANQUE

CABO ECU DE INJEÇÃO, GEN 3

BOMBA DE INJEÇÃO ICD C/ CALIBRADOR
063-0173-781: 1-40 OZ/MIN
063-0173-780: 5-200 OZ/MIN
BOMBA DE INJEÇÃO ICD 24 GAL C/CALIBRADOR
063-0173-771: 1-40 OZ/MIN
063-0173-772: 5-200 OZ/MIN

** DEVE UTILIZAR A INJEÇÃO SIDEKICK PRO ICD! O CAN DE
PROPRIEDADE DA RAVEN E A INJEÇÃO PADRÃO ISO NÃO SÃO
COMPATÍVEIS COM O SISTEMA HAWKEYE! **

EXTENSÃO DO ENERGIA BICO

PARA CABOS DA LANÇA LATERAL DIREITA

CABO DE
ENERGIA DO
ECU

PONTO DE
ENGATE

CABO DE ALIMENTAÇÃO DO BICO
115-7303-012 (27’, BATERIA MONTAGEM FRONTAL)
115-7303-013 (21’, CAIXA STX/GENÉRICA 4WD)
115-7303-014 (13’, CAIXA MAGNUM)
115-7303-015 (12’, JD/BUHLER)

PARA BATERIA
DO VEÍCULO

NOTA: UMA DAS *OPÇÕES* DE COMUTAÇÃO (CAIXA DE JUNÇÃO ISO, LANÇA ISO/ECU DE VELOCIDADE OU
FOOTSWITCH) É NECESSÁRIA PARA A FUNÇÃO ADEQUADA DESTE SISTEMA. ESCOLHA A OPÇÃO MAIS
BEM ADEQUADA PARA O SISTEMA SENDO PROJETADO.

IBBC AO GEN 3 ADAPTADOR

CABO DO BICO DO ECU

PARA CABOS DA LANÇA LATERAL ESQUERDA

SEÇÃO
SEÇÃO
SEÇÃO
SEÇÃO
SEÇÃO

*OPCIONAL*

CAIXA DE TROCA ISO RAVEN

LANÇA ISO/ECU DE VELOCIDADE

CABOS DE CONTROLE DE FLUXO LÍQUIDOS

*OPCIONAL*
INTERRUPTOR DE PEDAL

CABO DO CHASSIS ISO

CABO ISO VIPER 4

**CAIXA DE
INTERRUPTORES ISO
AO V4 KIT
117-6020-004**

*OPCIONAL*

DATA DE
LANÇAMENTO

DESENHO Nº.

CABEAMENTO GENÉRICO HAWKEYE PARA PULVERIZADOR TIPO PUXAR (OPÇÃO Nº. 2)

CAPÍTULO 3
FIGURA 15. Cabeamento Genérico para Pulverizador Tipo de Tração com Sistema CAN Existente
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ADAPTADOR DE PRESSÃO
** SE SENSOR 422-0000-119
NÃO USADO **
115-0172-122

SEÇÃO DE VÁLVULAS RAVEN SOMENTE

PARA TRANSDUTOR DE
PRESSÃO 422-0000-119

PARA BATERIA
DO VEÍCULO

CABO DE EXTENSÃO DE
ENERGIA DO BICO
(SE NECESSÁRIO)

CABO TERMINADOR

PARA CABOS DA LANÇA LATERAL DIREITA

CABO DE
ENERGIA DO
ECU

INTERRUPTOR DE PEDAL

** CONFORME
NECESSÁRIO **

T ADAPTADOR
MONITOR DE
ENCHIMENTO DO
RANQUE

BOMBA DE INJEÇÃO ICD C/ CALIBRADOR
063-0173-781: 1-40 OZ/MIN
063-0173-780: 5-200 OZ/MIN
BOMBA DE INJEÇÃO ICD 24 GAL C/CALIBRADOR
063-0173-771: 1-40 OZ/MIN
063-0173-772: 5-200 OZ/MIN

CABO DE ENERGIA DO BICO

CABO ECU DE INJEÇÃO, GEN 3

** DEVE UTILIZAR A INJEÇÃO SIDEKICK PRO ICD! O CAN DE
PROPRIEDADE DA RAVEN E A INJEÇÃO PADRÃO ISO NÃO SÃO
COMPATÍVEIS COM O SISTEMA HAWKEYE! **

PARA BATERIA
DO VEÍCULO

DATA DE
LANÇAMENTO

NOTA: UMA DAS *OPÇÕES* DE COMUTAÇÃO (CAIXA DE JUNÇÃO ISO, LANÇA ISO/ECU DE VELOCIDADE OU
FOOTSWITCH) É NECESSÁRIA PARA A FUNÇÃO ADEQUADA DESTE SISTEMA. ESCOLHA A OPÇÃO MAIS
BEM ADEQUADA PARA O SISTEMA SENDO PROJETADO.

CABO DE EXTENSÃO
GEN 3
(SE NECESSÁRIO)

*OPCIONAL*

LANÇA ISO/ECU DE VELOCIDADE

*OPCIONAL*

CABOS DE EXTENSÃO DO
INTERRUPTOR DE PEDAL

ECU HAWKEYE

CABO DO
BICO DO ECU

PARA CABOS DA LANÇA LATERAL ESQUERDA

SEÇÃO
SEÇÃO
SEÇÃO
SEÇÃO
SEÇÃO

CABOS DE CONTROLE DE FLUXO LÍQUIDOS

AUX. CABOS DE SENSORES
** COMO NECESSÁRIO **
115-0172-277 (FLUXÔMETRO)
115-0172-278 (PRESSÃO)
115-0172-279 (BOMBA DA RPM)

CABO DO CHASSIS GEN 3

CABO DE EXTENSÃO
DO CHASSI À CABINE
(SE NECESSÁRIO)

CABO ISO VIPER 4

CAIXA DE TROCA ISO RAVEN
**CAIXA DE
INTERRUPTORES ISO
AO V4 KIT
117-6020-004**

*OPCIONAL*

CABEAMENTO GENÉRICO HAWKEYE PARA PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

DESENHO Nº.

INSTALAÇÃO

FIGURA 16. Cabeamento Genérico para Pulverizador de Tipo de Tração com Conexão IBBC Existentes
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PRENDA O FIO DE
LIGAÇÃO A TODAS AS
CONEXÕES NÃO
UTILIZADA

CABO TERMINACOR
115-7300-044
PLUGUE DO
JUMPER
115-7303-139

FILA DE CERCA /
CABO TERMINADOR
OU
115-7303-156

OU
CABO DE
EXTENSÃO

CABO T DE LINHA DE
CERCA OPCIONAL

LANÇA PRIMÁRIA (9 BICOS)
LANÇA PRIMÁRIA (6 BICOS)

CABO DE
EXTENSÃO

SEÇÃO DE CENTRO (3 BICOS)

PONTO DE PRIMEIRA DOBRA

CABO T DE LINHA DE
CERCA OPCIONAL

LANÇA PRIMÁRIA (12 BICOS)

** CABO DO BICO 6
115-7305-160 (NÃO
MOSTRADO) **

LANÇA PRIMÁRIA (10 BICOS)

CABO DE
EXTENSÃO

PONTO DE PRIMEIRA DOBRA

115-7305-*** AND 115-7303-*** CABOS
SÃO INTERCAMBIÁVEIS

SEÇÃO DE CENTRO (4 BICOS)

(O CABEAMENTO MOSTRADO ESTÁ BASEADO EM UM VAPORIZADOR DE 90')

CABO DE
EXTENSÃO

PONTO DE SEGUNDA DOBRA

USADO SOMENTE SE VÁLVULA DE LINHA
DE CERCA NÃO ESTÁ NO FIM DA LANÇA

UTILIZAM COMBINAÇÕES DE CABOS DE BICO 4, 6, 10 E 12 JATOS COMO NECESSÁRIO PARA COBRIR ADEQUADAMENTE A LANÇA A
SER EQUIPADA. QUAISQUER CONEXÕES DE BICO NÃO UTILIZADAS DEVEM TEM UM PLUGUE DE JUMPER INSTALADO.

** CABOS DE BICOS 4, 6, 10 e 12 DISPONÍVEIS **
** CABOS DE EXTENSÃO DE 4’, 6’, E 12’ DISPONÍVEIS **
** T DO BICO DE CERCA UTILIZADO QUANDO A VÁLVULA DO BICO DE CERCA NÃO ESTIVER NA EXTREMIDADE DA BARRA **
** ADAPTADOR DE LINHA DE CERCA / TERMINADOR USADO QUANDO VÁLVULA DE LINHA DE CERCA ESTÁ NO FIM DA LANÇA **
** SE NO HÁ VÁLVULA DE LINHA DE CERCA , ADAPTADOR PADRÃO TERMINADOR É NECESSÁRIO **

ESPAÇAMENTO DE CABEAMENTO GENÉRICO DE 15” HAWKEYE

CABO ECU

DATA DE
LANÇAMENTO

DESENHO Nº.

CABOS DA LANÇA LATERAL
DIREITA CONFIGURADOS
SEMELHANTES AO DA
ESQUERDA

CABOS DA LANÇA LATERAL DIREITA CONFIGURADOS
SEMELHANTES AO DA ESQUERDA

115-7305-*** AND 115-7303-*** CABOS
SÃO INTERCAMBIÁVEIS

CABO ECU

(O CABEAMENTO MOSTRADO ESTÁ BASEADO EM UM VAPORIZADOR DE 90')

LANÇA SECUNDÁRIA (9 BICOS)

LANÇA SECUNDÁRIA (12 BICOS)

PRENDA O FIO DE
LIGAÇÃO A TODAS AS
CONEXÕES NÃO
UTILIZADA

PLUGUE DO JUMPER
115-7303-139

CABO TERMINACOR
115-7300-044

FILA DE CERCA /
CABO TERMINADOR
115-7303-156

PONTO DE SEGUNDA DOBRA

USADO SOMENTE SE VÁLVULA DE LINHA
DE CERCA NÃO ESTÁ NO FIM DA LANÇA

UTILIZAM COMBINAÇÕES DE CABOS DE BICO 3, 6 E 9 JATOS COMO NECESSÁRIO PARA COBRIR ADEQUADAMENTE A LANÇA A SER
EQUIPADA. QUAISQUER CONEXÕES DE BICO NÃO UTILIZADAS DEVEM TEM UM PLUGUE DE JUMPER INSTALADO.

** CABOS DE BICOS 3, 6 e 9 DISPONÍVEIS **
** CABOS DE EXTENSÃO DE 4’, 6’, E 12’ DISPONÍVEIS **
** T DO BICO DE CERCA UTILIZADO QUANDO A VÁLVULA DO BICO DE CERCA NÃO ESTIVER NA EXTREMIDADE DA BARRA **
** ADAPTADOR DE LINHA DE CERCA / TERMINADOR USADO QUANDO VÁLVULA DE LINHA DE CERCA ESTÁ NO FIM DA LANÇA **
** SE NO HÁ VÁLVULA DE LINHA DE CERCA , ADAPTADOR PADRÃO TERMINADOR É NECESSÁRIO **

ESPAÇAMENTO DE CABEAMENTO GENÉRICO DE 20” HAWKEYE

CAPÍTULO 3
FIGURA 17. Espaçamento 20” e 15” de cabeamento genérico de Pulverizador 90'
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CONEXÕES CANBUS SIDEKICK PRO™ ICD
Reveja os seguintes diagramas de assistência com a instalação e ligação da bomba de injeção ao sistema CANbus.
OBSERVAÇÃO: Os fios de alta potência e de aterramento atuais são fio de calibre maior do que os condutores
de alimentação lógica e terrestres.
FIGURA 18. Controle de Motor CAN e conexão da bomba (D/N 054-6400-006)
Sensor de
vácuo da
bomba

Controle do
Motor

Bombear
Transdutor
de Pressão
Sensor do
Monitor de
Fluxo da
Bomba

Sondar para Tanque
Químico para
Recirculação e
Escorva
Válvula de retenção de
recirculação
(Tem orifício de purga,
identificável com 046 estampado
nas superfícies planas)
Calibrador Fechado
da Bomba de
Injeção

Sensor do
Monitor de
Fluxo da Bomba
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Sondar ao Ponto de
Injeção da Válvula
de Retenção

Bombear Transdutor
de Pressão

Sensor de vácuo da
bomba

33

CAPÍTULO 3

VERIFICANDO A INSTALAÇÃO DO SIDEKICK PRO ICD™
OBSERVAÇÃO: Antes de encher o tanque com o produto químico pela primeira vez, faça vácuo completamente
no tanque de fornecimento de produto químico e limpe quaisquer partículas de plástico ou de
metal que podem ser deixadas pelo processo de fabricação ou montagem. Se estas partículas
ficarem presas dentro da bomba de injeção, elas podem causar uma redução significativa na
precisão da bomba. Gire a válvula(s) manualmente para permitir que o tanque drene sem passar
pela bomba ou canalização de injeção e lave abundantemente o tanque antes do teste, ou
execute o sistema de injeção pela primeira vez.
Verifique se o sistema está instalado corretamente.
Encha o tanque de abastecimento químico com água limpa ao verificar a instalação. Verifique se
há algum vazamento em todas as conexões de encanamento antes de aplicar produtos químicos
com o sistema de injeção. Recomenda-se verificar o sistema periodicamente e substituir
conexões, válvulas ou mangueiras desgastadas ou danificadas.
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CONTROLE E OPERAÇÃO

CAPÍTULO

CAPÍTULO 4

4

INFORMAÇÕES DA ABA SIDEKICK PRO™
Consulte Anexo A, Fluxograma, para visualizar um exemplo de como as telas fluem.

MENU SIDEKICK PRO™ ICD
Para acessar a calibragem e os diagnósticos de um projeto de injeção específico:

Menu do Sidekick Pro ICD

Página inicial

1. Abra o Menu VT e selecione o botão Menu Sidekick Pro ICD™ desejado.
2. Pressionar o botão Home. As informações a seguir serão exibidas:
FIGURA 1. Tela Principal do Sidekick Pro™ ICD

Tela

Descrição

Fluxo Real

Exibe a taxa do fluxo atual da bomba durante a
operação.

Fluxo Alvo

Exibe a taxa de fluxo alvo da bomba.

Estado da Bomba
Atual

Mostra se o estado real da bomba é Ligado ou
Desligado.

Pressão

Exibe a pressão no transdutor de pressão da
bomba de injeção.

Eficiência TI

Exibe o valor de eficiência da bomba durante a
operação. Os valores típicos estão entre 60-100%
e irão variar dependendo da temperatura
ambiente, viscosidade do produto, tubulação do
sistema e pressão do sistema.

Controle e operação: Informações da Aba Sidekick Pro™
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CAPÍTULO 4
Tela
Volume atual

Exibe o volume de produto distribuído durante o
funcionamento em campo e é rearmado pelo
usuário.

PWM do Motor

Apresenta o valor do Ciclo de funcionamento do
motor (entre 0 a 100%) durante a operação.

Voltagem do Motor

A tensão para o circuito de barramento da
corrente alta. A alimentação de corrente elevada é
fornecida aos componentes do sistema, tais como
o motor.

RPM do motor

Exibe a RPM do motor da bomba de injeção
durante a operação.

Assistente de
Lavagem

Permite ao usuário alternar o estado do recurso
Assistente de Lavagem se equipado. Se Ligado, a
bomba irá ignorar mensagens de taxa alvo e
permitirá ao usuário realizar ciclos de lavagem. Se
Desligado, a bomba retorna à operação normal.

Agitação
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Descrição

N/A

Permite ao usuário alternar o estado do agitador
para Ligado ou Desligado se o agitador estiver
equipado.
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CONTROLE E OPERAÇÃO

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA SIDEKICK PRO™ ICD

Menu do Sidekick Pro CD

Instalação do Produto

Configurações do Sistema

1. Abra o Menu VT e selecione o botão Menu Sidekick Pro ICD™ desejado.
2. Pressione o botão Configuração do produto.
3. Selecione Configuração. As informações a seguir serão exibidas:
TABELA 1: Informações da Página de Configurações do Sistema
Informações de Configurações Adicionais

Capacidade do
tanque

Insira a capacidade do tanque de suprimento químico de injeção direta
em galões (US) ou litros (SI).

Nível do Tanque

Insira o volume do produto atualmente no tanque de suprimento químico
de injeção. Este volume é utilizado para calcular o volume remanescente
no tanque e para o alarme de tanque baixo ser habilitado.

Correção de Fluxo

Utilizado para ajustar a quantidade real bombeada pela bomba de
injeção para uma determinada quantidade alvo. Um valor positivo irá
aumentar a quantidade bombeada. Um valor negativo irá reduzir a
quantidade bombeada. Se o volume capturado durante um teste de
captura ou bombeado durante a operação normal for inferior ao volume
bombeado desejado, aumente a % da Correção de Fluxo pela % da
diferença. Se o volume obtido for inferior ao volume bombeado
desejado, aumente a % da Correção do fluxo pela diferença de %. Um
erro típico não deve ser superior a +/-3%.

Ciclo de Trabalho
do Agitador

Exibe a quantidade de tempo durante um ciclo de 10 minutos no qual o
agitador está ligado. Por exemplo, um ciclo de trabalho de 20% iria ligar
o agitador durante dois minutos e desligar durante oito minutos.

Agitador Equipado

Habilita a opção de agitador. Marque esta opção caso seja necessário
agitar o químico e um agitador esteja presente no tanque de injeção
direta.

Equip de Auxílio de
Enxágue

Habilita a opção de enxágue. Marque esta opção caso o sistema de
injeção direta esteja equipado com o sistema de enxágue automático.

Controle e operação: Menu Sidekick Pro™ ICD

4

Tela
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CAPÍTULO 4

CONFIGURAÇÕES DE ALARMES DO SIDEKICK PRO™ ICD

Menu do Sidekick Pro ICD

Configurações

Configurações de Alarme

1. Abra o Menu VT e selecione o ícone do Menu Sidekick Pro ICD desejado.
2. Selecione Configurações de Alarme. As informações a seguir serão exibidas:
TABELA 2: Informação de alarmes
Alarmes

Descrição

Limite de Eficiência

A eficiência mínima permitida para a bomba de Injeção Direta. Os valores
típicos variam entre 60 - 99%. O alarme será acionado se a eficiência real
permanecer abaixo do limite durante 10 segundos. Valores de eficiência
mais altos podem acionar os alarmes mais frequentemente, baixos
valores de eficiência podem não acionar o alarme.

Limite de Taxa
Desligado

Diferença permitida entre a taxa alvo e a aplicação real. Se a diferença
entre a taxa real e alvo exceder a porcentagem definida por mais de que
cinco segundos, o sistema irá exibir um alarme de fora de taxa.

Limite de Tanque
Baixo

Insira o volume no qual o alarme do tanque de suprimento químico de
injeção baixo será ativado. Digite um valor de zero ou desmarque
a opção para desabilitar o alarme do tanque baixo.

Alarmes
Instantâneos

Os alarmes instantâneos são utilizados para notificar o usuário a respeito
de erros no sistema, exibindo um alarme na tela inicial.

Alto Vácuo de
Entrada

Notifica o usuário que o vácuo máximo de entrada da bomba foi excedido.
É possível que haja uma restrição na tubulação entre a entrada da bomba de
injeção e o tanque de abastecimento de produtos químicos de injeção direta.

DADOS TOTAIS ATUAIS

Menu do Sidekick
Pro ICD

Dados Totais

Dados Atuais

1. Abra o Terminal Universal e selecione o ícone do Sidekick Pro ICD desejado.
2. Selecione o ícone Dados Totais, em seguida, os Dados Atuais. As informações a seguir serão exibidas:
FIGURA 2. Totais atuais

Tela
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Ícone

Descrição

Fluxo Real

Exibe a taxa do fluxo atual da bomba durante a
operação.

Fluxo Alvo

Exibe a taxa de fluxo de corrente da bomba
definida a partir do ECU controlador.
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CONTROLE E OPERAÇÃO
Tela

Ícone

Descrição

Porcentagem do
Tanque

Exibe a porcentagem atual do volume do tanque
para a capacidade do tanque.

Pressão

Exibe a pressão no transdutor de pressão da
bomba de injeção.

Volume atual

Exibe o volume ou produto distribuído durante
uma operação de campo e é rearmado o utilizador.

DISPOSITIVOS TOTAIS

Menu do Sidekick
Pro ICD

Dados Totais

Dispositivos Totais

1. Abra o Terminal Universal e selecione o ícone do Menu Sidekick Pro ICD desejado.
2. Selecione o ícone Dados Totais então Dispositivos Totais. As informações a seguir serão exibidas:
TABELA 3: Dispositivos Totais
Ícone

Descrição

Volume do
Dispositivo

Este registro mantém uma contagem da vida
operacional do sistema não pode ser alterado pelo
operador da máquina.

Horas Utilizadas

Exibe a quantidade de tempo em que a bomba
esteve bombeando ativamente o produto.

Horas do Software

Exibe o valor de tempo que o software esteve na
bomba de injeção.

Controle e operação: Menu Sidekick Pro™ ICD

4

Tela
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CAPÍTULO 4

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA

Menu do Sidekick
Pro ICD

Diagnósticos

Informações do produto

1. Abra o Terminal Universal e selecione o ícone do Menu Sidekick Pro ICD desejado.
2. Selecione o ícone Diagnósticos.
3. Selecione Informação do Produto.
4. Selecione a informação desejada a partir da lista. As opções são:

•
•
•
•
•

Hardware/Software
Leituras do sistema
Horas do Sistema
Informação de Barramento CAN
Redefinição dos Padrões

HARDWARE/SOFTWARE
Esta tela inclui o Hardware Número de peça, Hardware Número de série, Revisão de Hardware, Software Número
de peça, Bootloader Número da versão e a versão do software.

LEITURAS DO SISTEMA
Esta tela exibe a Potência do ECU, Potência do Motor, e Temperatura de ECU.

HORAS DO SISTEMA
Esta tela mostra as horas de software e Horas Ligado.

INFORMAÇÃO DE BARRAMENTO CAN
A tela Informação de Barramento CAN mostra endereço CAN, número de Instância e número de Identificação de
Extensão.

REDEFINIÇÃO DOS PADRÕES
Selecione o botão Redefinição dos Padrões para restaurar as configurações padrão do sistema.
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CONTROLE E OPERAÇÃO

TESTES
ESCORVAÇÃO DA BOMBA
Escorve a bomba de injeção direta para retirar o ar do sistema e garantir que a bomba esteja cheia de fluído.
Antes de iniciar uma aplicação utilizando o sistema de injeção, execute os procedimentos a seguir para garantir
que o sistema esteja calibrado corretamente e pronto para a aplicação de produtos químicos.
1. Certifique-se de que a tubulação está instalada corretamente.
2. Certifique-se de que os tanques de produtos químicos para as bombas tenham líquido e que as válvulas
estejam na posição para retornar líquido para o próprio tanque da injeção direta.
OBSERVAÇÃO: Serão necessários 3 - 5 galões (11 - 19 litros) de líquido no tanque de produtos químicos para
garantir que o sistema seja escorvado adequadamente.

ESCORVA DA BOMBA DE INJEÇÃO

Menu do Sidekick
Pro ICD

Diagnósticos

Teste

1. Mude a posição das válvulas de direcionamento de fluxo para retornar o líquido para o próprio tanque de
injeção direta.
2. Levante o cabo do êmbolo no calibrador da bomba (se equipado) para a parte superior do cilindro de
calibragem.
a.

A pressão de injeção é inferior a 12 PSI [82,7 kPa].

b.

A bomba está desligada.

c.

A pressão do vácuo é inferior a 11,5” de mercúrio [29 cm].

4

3. Verifique se as condições a seguir existem:

OBSERVAÇÃO: Um alarme de vácuo será exibido se o produto não puder ser puxado para dentro da bomba (ex
pressão da válvula acima de 11,5” [29 cm de mercúrio]. Verifique as telas, as tampas dos tanques
de produtos químicos, o diâmetro da mangueira e as válvulas manuais entre o tanque e a entrada
da bomba. Verifique também se o produto está fluindo livremente. Temperaturas baixas e
produtos de alta viscosidade podem causar altas pressões de vácuo e fazer com que a bomba
não funcione adequadamente.
4. Selecione o ícone Sidekick Pro™ ICD.
5. Selecione Diagnósticos.
6. Selecione Teste.
7. Selecione Escorvar Bomba na lista.
8. Siga as instruções na tela para concluir a escorva da bomba. Deixe a bomba escorvar. O procedimento de
escorvação será executado até que o controlador detecte que a bomba foi escorvada. Se a bomba não puder
realizar a escorvação, o console irá terminar o procedimento após dois minutos e exibir um erro.
OBSERVAÇÃO: Se o console exibir uma mensagem de erro durante o processo de escorvação, verifique se as
condições listadas no etapa 3. Pressione Parar a qualquer momento para interromper o
procedimento de escorvação. Se a bomba não escorvar após a primeira tentativa, reinicie o
procedimento de escorvação. Se a bomba ainda assim não puder escorvar com êxito, verifique o
sistema quanto a vazamentos, verifique se as válvulas estão na posição correta e verifique se as
mangueiras estão abastecidas com produto. Talvez não seja necessário recalibrar o transdutor de
pressão.
Controle e operação: Testes
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CALIBRAGEM DA BOMBA
Antes de iniciar a aplicação de injeção de produtos químicos, verifique se a bomba está calibrada e operacional.
1. Escorve a bomba.
2. Coloque a válvula manual na saída da bomba de injeção para recircular o produto de volta para o tanque de
abastecimento.
3. Remova a tampa do calibrador da bomba de injeção.
4. Pressione o calibrador totalmente para baixo e reposicione com cuidado a tampa do calibrador.
FIGURA 3. Processo de Calibração

Janela de
Calibragem

Remova a Tampa

Empurre o êmbolo
para baixo

Instale a Tampa

OBSERVAÇÃO: Não aperte a tampa do calibrador em demasia.
5. Verifique se as condições a seguir existem:
a.

A pressão de injeção é inferior a 12 PSI [82,7 kPa].

b.

A bomba está desligada.

c.

A pressão do vácuo é inferior a 11,5” de mercúrio [29 cm].

OBSERVAÇÃO: Um alarme de vácuo será exibido se o produto não puder ser puxado para dentro da bomba (ex
pressão da válvula com ou acima de 11,5” de mercúrio [29 cm de mercúrio]. Verifique as telas,
diâmetro das mangueiras e as válvulas manuais entre o tanque de produtos químicos e a entrada
da bomba. Verifique também se o produto está fluindo livremente. Temperaturas baixas e
produtos de baixa viscosidade podem causar altas pressões de vácuo e fazer com que a bomba
não funcione adequadamente.
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CONTROLE E OPERAÇÃO
FIGURA 4. Interruptor de Vácuo

Interruptor de Vácuo

6. Toque no ícone do Sidekick Pro ICD.
FIGURA 5. Botão do Menu do Sidekick Pro ICD

Menu do Sidekick PRO ICD

Diagnósticos

Calibração
da Bomba

7. Selecione a guia de Diagnósticos.
8. Selecione a Calibração da Bomba.
9. Siga as instruções na tela para concluir a calibração da bomba. A bomba funcionará até que a ECU detecte que
1 onça [0,3 dL] de produto químico passou através da bomba e que a mensagem “Calibragem Concluída” seja
exibida.
OBSERVAÇÃO: Se o console exibir uma mensagem de erro durante o processo de calibragem, verifique se as
condições da etapa 5. Se o problema continuar, consulte Solução de problemas seção na
página 53 para diagnosticar os passos.
10. Verifique o êmbolo do calibrador na bomba de injeção. Se a calibragem foi bem-sucedida, o anel preto deve
parar dentro das marcações da “janela” na tampa do calibrador. Se o anel preto parar fora da janela de
calibragem, o valor % da Correção de Fluxo pode ser ajustada para a compensação.
OBSERVAÇÃO: Se o console exibir uma mensagem de erro durante o teste de captura, verifique se as condições
listadas no etapa 5 existem. Se o problema continuar a seção “Solução de problemas” na
página 53 para obter informações sobre o diagnóstico de falhas.

TESTE DE CAPTURA
Antes de iniciar uma aplicação de injeção com produtos químicos, realize um teste de captura (se desejado) para
verificar a saída da bomba antes da operação. Este teste garante que o volume de captura desejado, o volume
capturado, e a correção do fluxo estejam corretos. Para executar um teste de captura:
1. Verifique se o recipiente de teste de captura é grande o suficiente para capturar o volume desejado.
Controle e operação: Testes
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2. Certifique-se de que a extremidade da mangueira indo da bomba para o recipiente de captura está equipada com
uma válvula de retenção para evitar o excesso de fluído do escapamento quando a bomba parou de bombear.
3. Coloque a válvula manual na saída da bomba de injeção para bombear o fluido para o recipiente de captura.
4. Certifique-se de que a bomba e a mangueira estejam escorvadas.
5. Verifique se as condições a seguir existem:
a.

A pressão de injeção é inferior a 12 PSI [82,7 kPa].

b.

A bomba está desligada.

c.

A pressão do vácuo é inferior a 11,5” de mercúrio [29 cm].

OBSERVAÇÃO: Um alarme de vácuo será exibido se o produto não puder ser puxado para dentro da bomba (ex
pressão da válvula com ou acima de 11,5” [29 cm de mercúrio]. Verifique as telas, as tampas dos
tanques de produtos químicos, o diâmetro da mangueira e as válvulas manuais entre o tanque e
a entrada da bomba. Verifique também se o produto está fluindo livremente. Temperaturas
baixas e produtos de alta viscosidade podem causar altas pressões de vácuo e fazer com que a
bomba não funcione adequadamente.
6. Pressione o ícone Sidekick Pro™ ICD para obter o número da bomba de produto desejado.
7. Selecione Diagnósticos.
8. Selecione Teste.
9. Selecione Teste de Captura do menu de opções.
10. Verifique a quantidade capturada no recipiente de captura após o teste ter sido concluído. O volume
capturado deve estar dentro de +/3% da quantidade desejado. Se o volume capturado estiver fora em mais de
+/3%, ajuste o valor da porcentagem da Correção de Fluxo. Aumente a % de Correção do Fluxo para a
porcentagem de erro mais próxima a fim de bombear mais fluido se necessário. Reduza a % de Correção de
Fluxo para bombear menos fluido se necessário.
OBSERVAÇÃO: Se o console exibir uma mensagem de erro durante o teste de captura, verificar as condições
enumeradas na etapa 5, se o problema persistir, consulte o Capítulo 6, Solução de problemas para
assistência.

MODO DE DEMONSTRAÇÃO
Use modo de demonstração para simular a pressão com um valor especificado e para estimular o fluxo. Para
operar o Sidekick Pro™ ICD em modo de demonstração:
1. Selecione o ícone Diagnósticos.
2. Selecione Teste.
3. Selecione Modo de Demonstração.

CÓDIGOS DO DIAGNÓSTICO DE FALHAS
A lista de Código de Diagnóstico de Problemas (DTC) fornece uma lista de erros recentes para o operador do
equipamento. Acesse a lista DTC para rever os de erro. Consulte a seção DTC em Capítulo 6, Solução de problemas
para obter informações adicionais sobre códigos de diagnóstico.

LIMPE OS CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICOS DE FALHAS
Pressione o ícone Limpar DTC’s para limpar os códigos de diagnóstico.

VER INFORMAÇÕES DE DTC
Pressione Ver Informações de DTC para ver a máscara de alarme associado com o DTC ativo realçado.
44
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CONTROLE E OPERAÇÃO
Ver DTC Ativo
Mostra o SPN e FMI para todos os DTC ativos juntamente com uma breve descrição e o número de vezes que este
erro ocorreu.

VER DTC INATIVO
Mostra o SPN e FMI para todos os DTC inativos juntamente com uma breve descrição e o número de vezes que
este erro ocorreu.

Controle e operação: Códigos do Diagnóstico de Falhas
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CAPÍTULO

MANUTENÇÃO DO SISTEMA

CAPÍTULO 5

5

A manutenção adequada da bomba de injeção é crítica para manter o desempenho do sistema e aumentar a vida
útil da bomba de injeção. Execute esses procedimentos de manutenção periodicamente ao longo de uma
temporada e não se esqueça de armazenar a bomba corretamente quando não estiver sendo usado.

ALERTA
Sempre cuide quando realiza a manutenção e
repara uma bomba de injeção ou sistema que foi
previamente pressurizado. Usar equipamento de
proteção adequado para evitar o contacto com
produtos químicos perigosos e enxaguar o
sistema químico conforme as instruções do
fabricante químico antes efetuar a manutenção.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

ALERTA
Sempre cuide quando realiza a manutenção e
repara uma bomba de injeção ou sistema que foi
previamente pressurizado. Usar equipamento de
proteção adequado para evitar o contacto com
produtos químicos perigosos e enxaguar o
sistema químico conforme as instruções do
fabricante químico antes efetuar a manutenção.
Execute o seguinte procedimento antes de armazenar a bomba de injeção por longos períodos:
OBSERVAÇÃO: A não realização da manutenção sazonal pode resultar em danos ao sistema de injeção ou
reduzir a vida útil da bomba de injeção.
1. Esvazie o produto do tanque de abastecimento de produtos químico e limpe a bomba de injeção com água.
2. Remova os resíduos químicos endurecidos ou acumulados lavando o sistema de injeção com:
a.

querosene ou óleo combustível, se o último produto aplicado pela bomba for à base de petróleo.

b.

sabão e água se o último produto aplicado pela bomba foi à base de água.

016-0171-605PT Rev. D
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3. Remova a admissão e conjuntos de válvulas de descarga da bomba.

ATENÇÃO
Resíduo químico ou acúmulos podem estar
presentes nos componentes internos da bomba.
Use luvas durante a manutenção do conjunto
interno da bomba.
4. Remova o transdutor de pressão e limpe a cavidade e corpo do transdutor.
5. Limpe e inspecione cada montagem como indicado na seção Anéis de Vedação da Válvula de Retenção na
página 48.
OBSERVAÇÃO: Certifique-se de reinstalar as válvulas de admissão e de descarga nas portas corretas na bomba de
injeção. Consulte “Conjuntos de Válvula de Retenção” na página 61 para as informações adicionais da
válvula.
6. Execute o procedimento descrito na na seção Came e Rolamento da Bomba na página 50 para o serviço da
came e rolamento.

ANÉIS DE VEDAÇÃO DA VÁLVULA DE RETENÇÃO

ATENÇÃO
O conjunto de válvula contém pequenas peças e
molas sob compressão. Use óculos de segurança
para a manutenção ou limpeza conjuntos de
válvulas.
Resíduo químico ou acúmulos podem estar
presentes nos componentes internos da bomba.
Use luvas durante a manutenção do conjunto
interno da bomba.
Pequenas partículas de ferrugem, areia ou grãos podem acumular-se em torno das vedações da válvula de
retenção. Com o tempo, isso pode causar uma diminuição notável na precisão das taxas de aplicação do produto
injetado. Limpe ou substitua os anéis de vedação periodicamente para garantir a precisão do sistema de injeção.
1. Esvazie e lave o produto do tanque de abastecimento de produtos químico e limpe o sistema de aplicação
com água.
2. Cuidadosamente remover as válvulas de admissão e de descarga da bomba de injeção utilizando uma chave
Allen 9/16”.
OBSERVAÇÃO: Os conjuntos de válvulas de admissão e de descarga contêm partes que não são intermutáveis.
Para garantir a boa re-montagem, limpe e inspecione os conjuntos de válvulas de admissão e de
descarga separadamente.
3. Examine o conjunto de anéis de vedação da váslvula e substitua se cortado ou entalhado. Estes anéis de
vedação são feitos de um composto resistente a produtos químicos e só deve ser substituído com anéis de
vedação fornecidos por um fornecedor local Raven.
4. Desmonte os conjuntos de válvula como mostrado na Figura 1 abaixo.
OBSERVAÇÃO: O conjunto de válvula contém molas de tensão e peças pequenas. Para evitar a perda de partes,
coloque o conjunto da válvula dentro de um saco de plástico transparente durante a desmontagem.
5. Examine a mola, gatilho e anéis de vedação quanto à desgaste, corrosão, inchaço ou matéria estranha. Limpe
ou substitua se necessário. Os anéis de vedação são feitos de um composto resistente a produtos químicos e
só deve ser substituído com anéis de vedação fornecidos por um fornecedor local Raven.
6. Remonte os tampões de admissão e de descarga como mostrado na Figura 1 na página 49.
7. Aplique vaselina nos anéis de vedação no corpo da válvula e substitua os conjuntos de cabeça de válvulas da
bomba e aperte o obturador da válvula.
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MANUTENÇÃO DO SISTEMA
TABELA 1: Peças de reposição de Montagem da Válvula de Retenção
Conjunto de Válvula de Descarga
Item

Descrição

Conjuntos de Válvula de Admissão

P/N Raven

Item

Descrição

P/N Raven

1

Ajuste, Plugue

107-0171-519
ou
107-0171-955a

1

Ajuste, Plugue

107-0171-519

2

Anel de vedação

219-0002-912

2

Anel de vedação

219-0002-912

3

Guia, Gatilho

107-0159-934

3

Retentor, Admissão

107-0171-459

4

Mola

314-0000-006

4

Mola

314-0000-005

5

Gatilho

107-0159-935

5

Guia, Gatilho

107-0171-092

6

Anel de vedação (Viton)

219-0007-011b

6

HAste, Gatilho

107-0171-447

7

Clipe, Retentor

107-0171-576

7

Anel de vedação (Viton)

219-0007-011b

8

Corpo da Válvula,
Descarga

106-0159-621

8

Clipe, Retentor

107-0171-576

9

Anel de vedação (Viton)

219-0002-018b

9

Corpo da Válvula, Admissão

106-0159-622

10

Anel de vedação (Viton)

219-0002-018b

a. Tampão de encaixe (P/N 107-0171-955) é usado com conjuntos de válvula de retenção (P/N 063-0173-310).
b. Anéis de vedação incluídos no Kit do selo da bomba (P/N 117-0171-657).
FIGURA 1. Conjuntos de Válvula de Retenção
Conjunto da válvula de descarga
Azul P/N 063-0172-504
Branco P/N 063-0173-310

Conjunto da válvula de admissão
Azul P/N 063-0173-677

Retentor de mola
(item 3)

1. Empurrar
para baixo

Ver nota
em A
acima
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2. Girar 90°

3. Elevar
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CAPÍTULO 5

CAME E ROLAMENTO DA BOMBA

ATENÇÃO
Resíduo químico ou acúmulos podem estar
presentes nos componentes internos da bomba.
Use luvas durante a manutenção do conjunto
interno da bomba.

Os produtos químicos podem infiltrar-se na cavidade do rolamento. O came da bomba e a caixa de rolamentos
devem ser limpos e inspecionados periodicamente para evitar problemas de manutenção.
1. Solte os quatro parafusos de cabeça de soquete que prendem a cabeça da bomba ao conjunto do motor.
2. Remova a bomba do motor e limpe as superfícies de came e rolamento.
3. Examinar se o rolamento está vedado. Se o rolamento não girar livremente ou sem problemas, substitua o
rolamento.
4. Aplique um revestimento de massa lubrificante pesada automotiva na área onde o êmbolo engata no came de
rolamento e remonte a bomba no motor.

SUBSTITUIÇÃO DA VEDAÇÃO DO PISTÃO

ATENÇÃO
Resíduo químico ou acúmulos podem estar
presentes nos componentes internos da bomba.
Use luvas durante a manutenção do conjunto
interno da bomba.

É normal ter infiltração do furo de sangria no corpo da bomba. As vedações do pistão dentro do corpo da bomba de
injeção devem ser substituídos periodicamente. Substitua as vedações e pistão após cerca de 400 horas de bomba.
OBSERVAÇÃO: Selos novos do pistão são fornecidos no kit de selo da bomba (P/N 117-0171-657) disponível
através de um distribuidor local Raven.
FIGURA 2. Cabeça da Bomba e Separação do Motor
MOTOR DA BOMBA

BOMBA

APERTE PARA
75 POL/LBS

APERTE PARA
41 POL/LBS
4 LOCAIS
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MANUTENÇÃO DO SISTEMA
FIGURA 3. Conjunto de Rolamento de Espaçamento do Motor

FIGURA 4. Peças de Cabeça da Bomba e Instalação a Vedação

Válvula branca

Válvula branca
1
(4 Locais)

Torque para 41 pol/lbs
(17 posições)

3
(2 Locais)

4 Pistão

2
(2 Locais)

Válvula azul

Item

Pistão
5
Rolamento
(2 Locais)

Descrição

Válvula azul
P/N Raven

Qt.

1

Anel de vedação, Viton

219-0002-015

4

2

Anel de vedação, GF Viton 117965-80

219-0007-117

2

3

Selo, 3/4” Slipper

219-0000-125

2

4

Pistão

107-0172-467

1

5

Rolamento, Pistão

325-0000-018

2

2. Desconecte a tubulação da bomba de injeção e cabeamento. Remova a bomba de injeção do equipamento e
leve-a para uma área de trabalho adequada para realizar a manutenção.
3. Separe a bomba do motor através da remoção de quatro parafusos de cabeça cilíndrica.
4. Solte os quatro parafusos com encaixe na cabeça de fixação cada cabeça da bomba para o cárter.
5. Remover o cabeçote da bomba cuidadosamente. Ao remover as cabeças da bomba, tome cuidado para não
danificar o acabamento expostos no pistão durante a desmontagem.
016-0171-605PT Rev. D
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5

1. Esvazie o produto do tanque de abastecimento de produto químico e limpe a bomba de injeção com água.

CAPÍTULO 5
6. Remova as vedações deslizantes e anéis de vedação da bomba.
OBSERVAÇÃO: Durante a remoção do êmbolo, a vedação deslizante e anéis de vedação podem ficar dentro do
corpo da bomba. Certifique-se de remover e inspecionar ambas as duas vedações deslizantes e
dois anéis usados com o pistão.
Estes selos e anéis de vedação são feitos de um composto resistente a produtos químicos e só
deve ser substituído com anéis de vedação fornecidos por um fornecedor local Raven.
7. Inspecione o pistão quanto à arranhões. Se o acabamento estiver riscado ou danificado, substitua o pistão.
8. Inspecione o rolamento do pistão quanto à desgaste para substituir, se necessário.
9. Substitua os anéis de vedação dentro da bomba:
OBSERVAÇÃO: Complete um lado do conjunto de êmbolo e de cabeçote antes de iniciar o outro lado.
a.

Instale a vedação deslizante no pistão.

b.

Usando graxa para fins gerais, lubrifique o anel de vedação e assente sobre a vedação deslizante.

c.

Substitua anéis de vedação da cabeça da bomba. Se os anéis de vedação tendem a escorregar antes que
a cabeça seja instalada, use uma pequena quantidade de graxa adicional sobre o anel de vedação para
ajudar a mantê-lo no lugar.

d.

Instale a cabeça da bomba no conjunto da bomba.

e.

Repita os passos acima para instalar a outra cabeça da bomba.

10. Aperte os parafusos com encaixe na cabeça para o toque especificado na Figura 4 na página 51.

RETORNANDO A BOMBA PARA MANUTENÇÃO OU REPARO

ALERTA
Siga sempre as etiquetas de segurança e as
instruções fornecidas pelo fabricante ou
fornecedor de produtos químicos. Sempre usar
equipamento de proteção individual adequado
ao manusear ou descartar produtos químicos.

ATENÇÃO
As bombas de injeção devem ser limpas antes de
enviar para o serviço ou reparo. Bombas
devolvidas com resíduos químicos ou
contaminação não serão aceitas ou sujeitas a
taxas de serviço.
Consulte o procedimento a seguir, caso seja necessário devolver a bomba de injeção do Sidekick Pro ICD para
manutenção ou reparos:
1. Antes de se desligar a bomba de injeção, drenar o tanque de produto químico e enxaguar com água limpa.
2. Se a bomba está em funcionamento, consulte o na seção Retornando a bomba para manutenção ou reparo na
página 52 e passe água limpa através da bomba de injeção. Se a bomba não estiver operacional, prossiga com
as etapas seguintes.
3. Remova a entrada e na saída do cartucho de válvulas e enxague com água limpa.
4. Coloque os cartuchos em um envelope de plástico para o transporte.
5. Passe água limpa através de tanto a entrada e a abertura de saída na cabeça da bomba.
6. Passe água limpa através das aberturas do cartucho.
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CAPÍTULO

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

CAPÍTULO 6

6

INDICADOR DO STATUS DO LED DO ECU DE CONTROLE DO MOTOR
INDICADOR DO STATUS DO LED DO ECU DE CONTROLE DO MOTOR
A ECU de controle do Sidekick Pro exibe o status da bomba de injeção com os seguintes indicadores:
FIGURA 1. Indicadores de Status de LED
Potência Lógica
Potência de Alta Corrente
Status da CAN
Estado do Interruptor
de fluxo
Estado do Detector Cal

Comutador
de Calibração
TABELA 1: Indicadores de Status de LED
LED

Tela de status

Potência Lógica

Se a alimentação lógica está presente na ECU de controle do motor, o
indicador de alimentação lógica será ligado.

Potência de Alta
Corrente

Se a alta energia de corrente estiver presente no ECU de controle do motor,
o indicador de potência de corrente alta será ligado.

Status da CAN

O indicador de estado pode piscará uma vez por segundo se o ECU de
controle do motor se comunicar no CANbus. Se o ECU de controle do
motor não puder se comunicar através do CANbus, o indicador de estado
CAN pisca quatro vezes por segundo.

Estado do Interruptor
de fluxo

O indicador do interruptor de fluxo pisca quando o fluxo é detectado a
partir de ambos os lados da bomba.

Estado do Detector de
Calibração

O indicador do interruptor de calibração irá piscar quando um objecto de
metal é passado pelo sensor interruptor de calibração.

016-0171-605PT Rev. D
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CAPÍTULO 6

CÓDIGOS DO DIAGNÓSTICO DE FALHAS
TABELA 2: Códigos do Diagnóstico de Falhas
ID do Código
523152

523154

Descrição

Ações recomendadas

31

Estado da bomba inválido

Verifique o alarme de configuração/
desligamento de comunicação.

9

Comunicação perdida

Verifique o alarme de configuração/
desligamento de comunicação.

16

Fluxo alvo muito alto

18

Fluxo objetivado muito baixo

1

O tanque de produtos químicos está
vazio

Reabasteça com produto para continuar as
aplicações em campo.

17

Volume do tanque baixo
remanescente

Reabasteça com produto para continuar as
aplicações em campo.

523160

1. Reduza a velocidade do equipamento.
2. Reduza a taxa de aplicação alvo.
1. Aumente a velocidade do equipamento.
2. Aumente a taxa de aplicação alvo.

1. Ótima conexão ao sensor de pressão na
bomba.
2

Sensor de pressão de injeção
desconectado

2. Verifique se o sensor está obtendo tensão
de alimentação.
3. Verifique se a tensão do sinal está
voltando para a ECU da bomba.

523167

1. Verifique o alarme de configuração/
desligamento de comunicação.
16

Alta pressão de entrada

2. Verifique se há uma obstrução na
mangueira de injeção de descarga do
sistema.
3. Verifique se a pressão do transportador
não é superior a 150 PSI.
1. Verifique se o disjuntor de alta corrente
não está desarmado.
2. Verifique as conexões da bateria.

523169
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4

Baixa voltagem do motor

3. Verifique o sensor de velocidade e sinais.
Consulte o manual de operação do
computador de campo para obter
informações sobre a velocidade de teste e
cabos de fluxo e solução de problemas do
sensor de velocidade.
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
ID do Código

Descrição

Ações recomendadas
Verifique quanto a:
1. Válvulas de retenção da bomba sujas.

6

2. Vazamentos de ar na tubulação de
entrada da bomba de injeção.
3. Ar no produto químico.
523175

18

Eficiência da bomba baixa

4. Filtro de entrada entupido.
5. Produto químico muito fino para fluir
através da bomba.
6. Calcule o volume por minuto da aplicação
e verifique se a taxa está dentro da faixa
da bomba de injeção.
7. Verifique o sensor de monitor de fluxo.
1. Verifique a calibragem para a entrada de
dados correta.

16

Taxa desativada muito alta

2. Calcule o volume por minuto da aplicação
e verifique se a taxa está dentro da faixa
da bomba de injeção.
Verifique quanto a:
• Válvulas de retenção da bomba sujas
• Vazamentos de ar na entrada da bomba de
injeção.

523176
18

Taxa desativada muito baixa

• Ar no produto químico.
• Filtro de entrada entupido.
• Produto químico muito fino para fluir
através da bomba.
• Calcule o volume por minuto da aplicação e
verifique se a taxa está dentro da faixa da
bomba de injeção.

523188

16

Erro de vácuo alto na ID

1. Desconecte o interruptor de vácuo do
cabo de produto. Teste quanto a
continuidade entre os pinos A e C. Se o
Ohmímetro indicar um curto, o interruptor
está em boas condições. Se indicar uma
interrupção, o interruptor de vácuo está
com defeito.
2. Verifique se há obstruções da entrada do
tanque. Pode haver detritos na entrada,
um filtro entupido, válvula manual virada
na direção errada ou obstrução na saída
do tanque de produtos químicos.

523189
524025

7

Falha na bomba de injeção

Devolva bomba a um revendedor local Raven
para manutenção.

16

Calibração da bomba inválida

Ajuste o deslocamento de correção de fluxo.

31

Falha de segurança

Ligue e desligue o dispositivo.
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CAPÍTULO

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

CAPÍTULO 7

7

PEÇAS DO MÓDULO DE INJEÇÃO DE SIDEKICK PRO ICD
FIGURA 1. Módulo de Injeção
Peças de substituição
Módulo de injeção 24 galão, 1-40Oz./Min 063-0173-771
Módulo de injeção 24 galão, 5-20Oz./Min 063-0171-772

Tanque 24 Galão
118-0159-016

Válvula 3 Vias
Apenas, Fluxo
Contínuo
334-0001-054
Bomba de injeção Apenas
1-40 Oz./Min
063-0173-768
Bomba de injeção com
Calibrador
063-0173-781
Bomba de injeção Apenas
5-200 Oz./Min
063-0173-769
Bomba de injeção com
Calibrador
063-0173-780

Berço de Tanque
118-0159-007

Válvula de 3 Vias com
Desligamento Central
334-0001-037
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Filtro 333-9000-008
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CAPÍTULO 7

PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA BOMBA SIDEKICK PRO
FIGURA 2. Componentes do Módulo de Injeção
Chumbe ao
tanque
químico

Sondar ao ponto
de injeção da
válvula de retenção
Calibrador da Bomba
(Apenas)
P/N 063-0172-822
Montagem completa
com válvula de 3 vias
P/N 063-0173-260
Chave do Monitor de
pressão da Bomba P/N
063-0173-492

Válvula de retenção de
recirculação
(P/N 333-0011-100)

Transdutor de pressão
da Bomba P/N 4220000-090
* Não incluído no
Conjunto da bomba de
substituição
Chave de Vácuo da Bomba
P/N 063-0171-035

Conjunto da
bomba de
substituição
P/N 063-0172-924
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TRANSDUTOR DE PRESSÃO DA BOMBA DE INJEÇÃO

ALERTA

Para substituir o transdutor de pressão:
1. Desative e desligue quaisquer recursos automáticos de controle do produto do sistema de injeção do Sidekick
Pro e desligue o veículo quando se substitui o grupo transdutor de pressão.

ALERTA
Produtos químicos podem estar sob pressão,
mesmo se a bomba não tiver sido reparada
recentemente. Antes de substituir quaisquer
componentes na bomba de injeção, lavar
abundantemente a bomba de injeção com água
limpa para remover o excesso de resíduo
químico.
2. Desconecte o conector do transdutor de pressão na parte superior do corpo do transdutor de pressão. Tenha
cuidado para manter a poeira, detritos, ou produtos químicos líquidos que podem infiltrar-se da cabeça da
bomba de injeção de contaminar a conexão do cabo.
3. Solte o transdutor de pressão ao mesmo tempo garantir o encaixe ligado a evitar danos para a cabeça da
bomba.
4. Aplique RectorSeal® ou selante de rosca equivalente ao novo transdutor de pressão e linha na cabeça da
bomba.
5. Aperte o corpo do transdutor de pressão para fixar o transdutor de pressão.
OBSERVAÇÃO: Não aperte demais o transdutor de pressão. Apertar excessivamente o transdutor de pressão
pode danificar a cabeça da bomba.

CHAVE DE VÁCUO DA BOMBA DE INJEÇÃO

ALERTA
Sempre cuide quando realiza a manutenção e
repara uma bomba de injeção ou sistema que foi
previamente pressurizado. Usar equipamento de
proteção adequado para evitar o contacto com
produtos químicos perigosos e enxaguar o
sistema químico conforme as instruções do
fabricante químico antes efetuar a manutenção.
Para substituir a chave de Vácuo da Bomba (P/N 063-0171-035)
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7

Sempre cuide quando realiza a manutenção e
repara uma bomba de injeção ou sistema que foi
previamente pressurizado. Usar equipamento de
proteção adequado para evitar o contacto com
produtos químicos perigosos e enxaguar o
sistema químico conforme as instruções do
fabricante químico antes efetuar a manutenção.

CAPÍTULO 7
1. Desative e desligue quaisquer recursos automáticos de controle do produto do sistema de injeção do Sidekick
Pro e desligue o veículo quando se substitui a chave de vácuo.

ALERTA
Produtos químicos podem estar sob pressão,
mesmo se a bomba não tiver sido reparada
recentemente. Antes de substituir quaisquer
componentes na bomba de injeção, lavar
abundantemente a bomba de injeção com água
limpa para remover o excesso de resíduo químico.
2. Desconecte a chave de vácuo do cabo de controle do motor. Tenha cuidado para manter a poeira, detritos, ou
produtos químicos líquidos que podem infiltrar-se da cabeça da bomba de injeção de contaminar a conexão
do cabo.
3. Solte a chave de vácuo ao mesmo tempo garantir o encaixe ligado a evitar danos para a cabeça da bomba.
4. Aplique RectorSeal® ou selante de rosca equivalente à chave de vácuo e rosca na cabeça da bomba.
5. Se necessário, deslize a cobertura protetora sobre a chave de vácuo ligeiramente para trás para expor a
superfície hexagonal para apertar o corpo do interruptor de vácuo.
6. Aperte o corpo da chave de Vácuo para prendê-la.
OBSERVAÇÃO: Não aperte demais a chave de vácuo. Apertar demais a chave de vácuo pode danificar a cabeça
da bomba.
7. Certifique-se de substituir a tampa protetora sobre a chave de vácuo antes de operar a bomba.

PROCEDIMENTO DE AJUSTE DO SENSOR DO MONITOR DE FLUXO
1. Defina as válvulas manuais para o sistema de recirculação do produto para o tanque químicos e escorve e
calibre a bomba.
2. Execute a bomba de injeção a uma taxa de injeção menor dentro da tolerância para a bomba (isto é, 0,03 a
1,18 L/min ou 0,15 a 5,91 L/min, para bombas de baixo e alto fluxo, respectivamente.
O indicador LED deve estar piscando enquanto a bomba estiver em funcionamento. Se a luz indicadora não
estiver piscando, gire o corpo do sensor alguns graus até o LED piscar.
OBSERVAÇÃO: A linha no corpo do sensor não deve ser mais do que 45° fora da vertical para garantir o máximo
de sensibilidade.
3. Uma vez que o conjunto de sensor é adequadamente ajustado e o indicador de LED a piscar, apertar a porca
de bloqueio sensor para fixar o corpo do sensor no suporte.
4. Rosqueie duas porcas 5/16” (não incluídos) para um parafuso 5/16” (não fornecido) para fazer uma ferramenta
de calibre.

A ferramenta de calibre será usada para ajudar a alinhar o suporte do sensor e garantir que o corpo sensor é
montado corretamente na cabeça da bomba.
5. Insira a ferramenta de calibre dentro do recesso na cabeça da bomba para o lado direito do suporte do sensor
como se mostra na Figura 3 abaixo.
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PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
FIGURA 3. Ferramenta de Calibre e Alinhamento do Suporte do Sensor de Monitor de Fluxo
Ferramenta
de Calibre

Luz de Led do
Sensor do
Monitor de Fluxo

7

6. Aperte os dois parafusos de cabeça Allen para fixar o suporte do sensor.
OBSERVAÇÃO: Deixe o instrumento medidor no lugar para assegurar que o suporte do sensor permanece
corretamente alinhados durante o resto do processo. O instrumento medidor pode ser removido
uma vez que a contra-porca do sensor é apertada.
7. Passe o novo sensor monitor de fluxo pela cabeça da bomba até que o corpo do sensor faça contato com a
cabeça da bomba.
8. Aperte a unidade de sensores uma volta parcial até a linha do sensor de monitor de fluxo estar quase vertical e
o diodo emissor de luz estar no lado esquerdo da linha. Não aperte demais.

CONJUNTOS DE VÁLVULA DE RETENÇÃO
FIGURA 4. Peças de Substituição do Cartucho da Válvula da Bomba de Injeção

válvula de descarga
(Branco)
P/N 063-0172-504

Saída da
Bomba

Válvula de Descarga com
Porta Transdutora (Branco)
P/N 063-0173-310

Entrada da
Bomba
Válvulas de
admissão (Azul )
P/N 063-0173-677
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CAPÍTULO 7
TABELA 1: Kit de vedação da Bomba (P/N) 117-0171-657 Peças de reposição
Descrição

62

P/N Raven

Qde.

Montagem, rolamento rígido

063-0172-501

1

Pistão, Bomba de injeção, 3/4”

107-0172-467

1

Selo, Deslizante 3/4”

219-0000-125

2

Anel de vedação, Buna-N, preto, 3-1/2” ID, 3-11/16” OD

219-0001-153

1

Anel de vedação, Viton, Marrom, 9/16” ID, 11/16” OD

219-0002-015

4

Anel de vedação, Viton, Marrom, 3/4” ID, 7/8” OD

219-0002-018

4

Anel de vedação, Viton, Marrom, 0,924” ID, 3/4” OD

219-0002-912

4

Anel de vedação, Composto Viton Parker V1274-75, 5/16” ID, 7/16” OD

219-0007-011

4

Anel de vedação, Composto Viton Parker V1274-75, 13/16” ID, 1” OD

219-0007-117

2

Rolamento, Pistão, 3/4”

325-0000-018

2
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PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
FIGURA 5. Conjuntos Retentores da Mola da Válvula
Conjunto da Válvula de Descarga
(Lado esquerdo - P/N 063-0172-504)
(Lado Direito - P/N 063-0173-310)

Conjunto da válvula de admissão
(P/N 063-0173-677)

Corpo de descarga
P/N 106-0159-621

Presilha de
retenção
P/N 107-0171-576

Anel de vedação, Parker Composto
P/N 219-0007-0181
Válvula de Haste
P/N 107-0159-935

Presilha de
retenção
P/N 107-0171-576

Mola de
compressão
P/N 314-0000-006
Guia, Válvula
reguladora de pressão
P/N 107-0159-934

Anel de Vedação de
Viton Marrom
P/N 219-0002-018
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Plugue do Transdutor de
Pressão
P/N 107-0171-955

Admissão da Haste
P/N 107-0171-447

1. Pressione

Anel de Vedação de
Viton Marrom
P/N 219-0002-018
Corpo da Válvula, Admissão
P/N 106-0159-719 2. Girar 90°

Guia, Válvula
reguladora de pressão
P/N 107-0171-092
Mola de
3. Elevar
compressão
P/N 314-0000-005
Mola Retentora
P/N 107-0171-459

Ajuste, Plugue
P/N 107-0171-576

Anel de Vedação de
Viton Marrom
P/N 219-0002-912
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7

Anel de Vedação de Viton Marrom
P/N 219-0002-018

CAPÍTULO 7

SENSOR DO MONITOR DE FLUXO DA BOMBA DE INJEÇÃO
Realize o procedimento a seguir para substituir o sensor de monitor de fluxo (P/N 063-0173-492).
FIGURA 6. Cabeça Bomba e Sensor do Monitor de Fluxo

Suporte e
Parafusos do
Sensor

Porta de
entrada
1. Desconecte o cabo do sensor.
2. Desaperte a porca de bloqueio sobre o conjunto de interruptor e remova o sensor antigo da cabeça da
bomba.
3. Solte os parafusos do sensor o suficiente para permitir que o suporte deslize livremente na cabeça da bomba.
4. Ajuste o medidor de vazão, conforme necessário usando o “Procedimento de Ajuste do Sensor do Monitor de
Fluxo” na página 60.
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ANEXO

FLUXOGRAMA

ANEXO A

A

FLUXOGRAMA DE CALIBRAÇÃO
Esta seção fornece um fluxograma das telas de calibração e pode ser útil para calibração. O fluxograma começa
na próxima página.
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ANEXO A
FIGURA 1. Fluxo de Tela de Calibração
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ANEXO A
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We Solve Great Challenges.

GARANTIA LIMITADA
O QUE ESTA GARANTIA COBRE?

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

QUAL É O PERÍODO DE COBERTURA DA GARANTIA?

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

COMO POSSO OBTER O SERVIÇO?

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

O QUE A RAVEN INDUSTRIES FARÁ?

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

O QUE NÃO É COBERTO POR ESTA GARANTIA?

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

GARANTIA ESTENDIDA
O QUE ESTA GARANTIA COBRE?

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

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

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

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

QUAL É O PERÍODO DE COBERTURA DA GARANTIA ESTENDIDA?

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

COMO POSSO OBTER O SERVIÇO?

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

O QUE A RAVEN INDUSTRIES FARÁ?

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

O QUE NÃO É COBERTO PELA GARANTIA ESTENDIDA?

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