Installatie- en referentiehandleiding

Kantelhoekmodule TM-1™

Disclaimer
Alhoewel alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid van dit document te
waarborgen, aanvaardt Raven Industries geen enkele verantwoordelijkheid voor
weglatingen en fouten. Evenmin wordt enige aansprakelijkheid aanvaard voor
schade die voortvloeit uit de hierin opgenomen informatie.
Raven Industries is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van
atmosferische omstandigheden en zonnevlekactiviteit op de prestaties van uw
producten.
Raven Industries kan de nauwkeurigheid, integriteit, continuïteit of beschikbaarheid van het GPS-signaal van NAVSTAR GPS-satellieten van het Amerikaanse
Ministerie van Defensie, en de OmniSTAR- of WAAS-correctieservice niet
garanderen.
Raven Industries aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik
van het signaal voor een ander dan het vermelde gebruiksdoel. Raven Industries is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor bijkomende of gevolgschade
of derving van verwachte voordelen of winst, werkonderbreking of verlies of
beschadiging van gegevens voortvloeiend uit het gebruik, of het niet kunnen
gebruiken van de SmarTrax of componenten daarvan.
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Inleiding
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Theorie
DGPS-ontvangers verzamelen positie-informatie over de antennelocatie en geven deze informatie
door. Voor landbouwtoepassingen wordt de GPS-ontvanger meestal boven op de machine
gemonteerd. Als de machine zich op vlak terrein bevindt, is de doorgegeven GPS-positie correct. In
oneffen of ruw terrein kan de doorgegeven GPS-positie die bij de GPS-antenne is berekend, echter
onnauwkeurig zijn vanwege de kantelhoek van de machine.
Kantelhoek

Fout
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De onderstaande tabel is een voorbeeld van de mogelijke fout in de doorgegeven GPS-positie voor
diverse antennehoogtes bij een kantelhoek van 5°.
Antennehoogte
1,5 m
2,4 m
3m
4,5 m

Fout
12,7 cm
20,3 cm
25 cm
38 cm

De kantelhoeksensor van de Raven TM-1™ compenseert een kantelhoek van een voertuig ten
opzichte van het vlakke veld. De kantelhoeksensor van de Raven TM-1 moet worden geïnstalleerd
tussen de GPS-ontvanger en uw bestaande product of geleidingscontroller. De kantelhoeksensor van
de Raven TM-1 is compatibel met een GPS-ontvanger die geschikt is voor een seriële uitgang via een
DB-9-connector.

Opmerking:

Om de breedte- en lengtegraadpositie goed te compenseren, heeft de TM-2 een
geldige koers (COG - course-over-ground) van de GPS-ontvanger nodig. De COG
geldt doorgaans alleen wanneer de machine in beweging is. De TM-1 stopt
automatisch met het compenseren van positiemeldingen als de doorgegeven
machinesnelheid lager wordt dan de snelheid die is vereist voor geldige COGmetingen.
De TM-1 geeft een negatieve kantelhoek door voor een kanteling naar links,
en een positieve kantelhoek voor een kanteling naar rechts.

Inhoud van de set
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de inhoud van de set voor de kantelhoekmodule TM-1
(onderdeelnummer 117-0171-059).
Component
Kantelhoeksensor, TM-1
Voedingskabel, 144", 4-pens
Interfacekabel van
kantelhoekmodule
Installatie- en
referentiehandleiding,
kantelhoekmodule TM-1

Opmerking:

2

Onderdeelnummer
063-0172-683
420-1001-701
115-0171-754
016-0171-309

De ingangs- en uitgangsconnectoren zijn standaard seriële connectoren DB-9 die
geschikt zijn voor alle apparatuur van Raven en moeten compatibel zijn met alle
andere GPS-ontvangers die een serieel uitgangssignaal leveren.
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Hardware- en gebruikersinterface
De kantelhoekmodule TM-1 heeft 3 connectoren en een statusindicatielampje.
GPS-uitgang

4-pens voeding

GPS-ingang

Statusindicatie

Omdat de TM-1 niet beschikt over een gebruikersinterface, moet de TM-1 worden geconfigureerd via
een seriële aansluiting op een laptop, SmarTrax™-controller of een van de volgende Raven-consoles:

•
•
•
•
•

Viper Pro™
Envizio Pro™
Viper™
Envizio Plus™
Cruizer™

Raadpleeg Hoofdstuk 3, TM-1 instellen en configureren voor informatie over het configureren van de
kantelhoekmodule TM-1 via een van de bovengenoemde methoden.
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Contact opnemen met Raven Industries
Updates voor Raven-handleidingen en software-updates voor Raven-consoles zijn beschikbaar via de
website van Raven Flow Controls Division:
http://www.ravenprecision.com
Wanneer u zich aanmeldt voor e-mail Alerts, informeren wij u wanneer er op de website van Raven
updates voor uw Raven Flow Controls-producten beschikbaar zijn.
Neem voor extra ondersteuning contact op met uw lokale Raven-dealer of het Raven Customer
Support Center op een van de onderstaande wijzen:

• Telefonisch: 1-800-243-5435
• Per post:
Raven Industries
Flow Controls Division
205 E 6th Street
Sioux Falls, SD 57104

• Via e-mail: fcdinfo@ravenind.com
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Installatie

Ho fdstuk2

Overzicht
In dit hoofdstuk vindt u instructies voor de montage van de Raven-kantelhoekmodule TM-1 en voor de
geleiding van het GPS-signaal naar en vanaf de sensor. Voorbeelden van systeemschema's voor veel
toegepaste systemen vindt u in Hoofdstuk 5, Systeemschema's.

Vereisten
Raadpleeg de onderstaande vereisten bij het selecteren van een montageplaats voor de
kantelhoekmodule TM-1:

• De TM-1-module is niet weerbestendig. Monteer de sensor in de voertuigcabine.
• De eenheid moet worden gemonteerd op een vlak oppervlak evenwijdig aan de grond, met de
poorten omhoog gericht.

• Monteer de eenheid met de richtingpijl gericht in de rijrichting (vooruitrijden) van het voertuig.
• De TM-1 bevat gevoelige meetsensoren. Monteer de eenheid niet op een plaats waar er tegenaan
kan worden geschopt of waar de eenheid kan worden geraakt, bijv. in de buurt van pedalen of
onder voertuigcomponenten die tijdens normaal bedrijf bewegen.

• De kantelhoekmodule TM-1 moet met stalen bouten of schroeven stevig in de montagesteun
worden bevestigd.
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Aansluiting op de voeding
Opmerking:

De TM-1 werkt op een spanning van circa 150 mA (piek) bij een stroomsterkte van
+12 V DC. Tijdens normaal bedrijf is het verbruik veel lager.

Raven-ontvangers
Wanneer de TM-1 in combinatie met een DGPS-ontvanger van Raven wordt gebruikt, kan de TM-1
worden gevoed via de connectoren van de seriële poort DB-9. Raadpleeg de onderstaande tabel voor
compatibele ontvangers of andere opties voor voeding van de TM-1 met een DGPS-ontvanger van
Raven:
DGPS-ontvanger van
Raven
Phoenix 10 (alleen
snelheid)
Phoenix 50
100S
100G
Invicta 115 (verouderd)
Invicta 210
Invicta 310
RPR 400C (verouderd)
RPR 410 (verouderd)
Phoenix 200
Phoenix 250
Phoenix 300
GPS van Cruizer
GPS van Envizio Pro

Voeding van TM-1 via poort:
N.v.t.
A
A
A
A
A of B
A of B
A of B
A of B
A
A
A of B
Gebruik de GPS Out Port op de interfacekabel
van de kantelhoekmodule (onderdeelnummer
115-0171-794)
Gebruik de 4-pens voedingskabel
(onderdeelnummer 420-1001-701)

Niet-Raven-ontvangers
Voor niet-Raven-ontvangers moet de 4-pens voedingskabel (onderdeelnummer 420-1001-701)
worden gebruikt voor voeding van de kantelhoekmodule TM-1. Aansluiten:
1.

de rode voedingskabel op een schone bron van +12 V DC.

2.

De zwarte voedingskabel direct op de massa van de accu.
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Geleiding van het GPS-signaal
Om ervoor te zorgen dat de kantelhoekmodule TM-1 een gecorrigeerde GPS-positie levert voor
geleiding en locatie, moet een ruw of niet-gecorrigeerd GPS-signaal van de DGPS-ontvanger naar de
'GPS IN 'poort op de TM-1 worden geleid.
De TM-1 vangt de strings van de GGA-melding van de ontvanger op, corrigeert
voor de gemeten kantelhoek van de machine en verzendt vervolgens een
gecorrigeerd signaal met een minimale vertraging. Alle niet-herkende seriële
ingangssignalen en meldingen worden ongewijzigd doorgelaten.
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Opmerking:
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Opmerkingen:
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TM-1 instellen en
configureren
Ho fdstuk3

Overzicht
Om de machinepositie goed te kunnen compenseren, moet de TM-1 worden gekalibreerd voor de
antennehoogte boven de grond en voor de tijdvertraging bij de ontvangst van satellietinformatie totdat er
een positie-oplossing wordt gevonden (vertragingstijd). In dit hoofdstuk vindt u instructies voor de diverse
methoden voor kalibratie van deze instellingen en voor het gebruiksgereed maken van de TM-1.
Dit hoofdstuk bevat bovendien informatie over de statusindicatie van de kantelhoekmodule TM-1. Het
statusindicatielampje kan handig zijn bij het opsporen en verhelpen van problemen met de eenheid.

Statusindicatie
Het statusindicatielampje knippert om de huidige status aan te geven. Het knipperpatroon bestaat uit
een aantal knippersignalen gevolgd door een pauze. Met het aantal knippersignalen wordt de huidige
status aangeduid overeenkomstig de onderstaande tabel:
Aantal knipStatus
persignalen
0 (brandt
Normal - OK
continu)

Correcties
toegepast
Ja

1

Low Speed

Nee

2

No GPS/GGA

Nee

3

No GPS/VTG

Nee

4
5
6

EEPROM
Over-range
Bypass

Nee
Nee
Nee
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Omschrijving
Eenheid corrigeert binnenkomende GPSmeldingen met de huidige kantelhoekwaarde.
Snelheid is te laag om koers (COG) nauwkeurig
te bepalen. Correcties worden hervat wanneer
snelheid stijgt.
Eenheid ontvangt geen GGA GPS-meldingen.
Eenheid ontvangt geen koers-/
snelheidsinformatie van de GPS-ontvanger.
EEPROM van de eenheid is defect.
Ongeldig uitgangssignaal van kantelhoeksensor.
Eenheid wordt genegeerd.
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Configuratie-instellingen van deTM-1
Hieronder worden enkele kalibratie- en configuratie-instellingen voor de TM-1 beschreven. U vindt
uitvoerige informatie over welke invloed deze instellingen van de afzonderlijke controllers hebben op
de werking van de TM-1.

Antenna Height
Om de doorgegeven GPS-positie goed te kunnen corrigeren, moet de hoogte van de GPS-antenne
boven de grond worden geconfigureerd. De antennehoogte moet worden gemeten vanaf de
bovenzijde van het oppervlak waarop de antenne is gemonteerd. De kalibratiewaarde moet worden
ingesteld op de dichtstbijgelegen eenheid van 15 centimeter, om de nauwkeurigheid van het
gecorrigeerde GPS-signaal te kunnen waarborgen.

Opmerking:

Raadpleeg de installatie- en bedieningshandleiding van de Envizio of de
gebruikershandleiding van de Cruizer voor meer informatie over de plaatsing van
de antenne en de instelling Antenna Height. Bij alle andere consoles waarmee de
TM-1 kan worden gekalibreerd, verschijnt deze instelling op het scherm waarmee
de kantelhoekmodule TM-1 is geconfigureerd.

GPS Delay
Nadat er een ruw GPS-signaal is ontvangen, moet een GPS-ontvanger een positie-oplossing
berekenen en deze vervolgens via de seriële verbinding verzenden. Met de instelling GPS Delay wordt
de TM-1 gesynchroniseerd voor deze geringe vertraging.

Opmerking:

Voor de meeste ontvangers die met 10 Hz werken, is de standaardvertraging van
65 ms voldoende.

Operator Zero
Wanneer de eenheid op de plaats is vastgeschroefd, kan het zijn dat de TM-1 een kleine kantelhoek
registreert. Om te kalibreren voor een vlakke ondergrond en om fouten tengevolge van het
montagevlak te voorkomen, moet de TM-1 op een bekende vlakke ondergrond worden gekalibreerd.

Serial Baud Rates
Bij het opstarten begint de TM-1 met het scannen van de baudrates (9600, 14400, 19200, 28800, 38400 en
57600) en wordt er gezocht naar geldige NMEA GGA-meldingen. Wanneer er eenmaal een geldige
GGA-melding is gevonden, stelt de TM-1 de GPS IN- en OUT-poorten in op de gedetecteerde baudrate.

Opmerking:
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Bij het opstarten wordt de GPS-uitgangspoort ingesteld op 19200 baud, 8 bit, geen
pariteit, 1 stopbit.
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TM-1 instellen en configureren

Als de string van de GGA-melding op enig moment tijdens de bewerking verloren gaat, reset de TM-1
de uitgangspoort naar 19200 baud en begint het scannen opnieuw.

TM-1 configureren
Hieronder vindt u instructies om de kantelhoekmodule TM-1 met een laptop of pc, een SmarTrax™controller of een van de diverse Raven-consoles te configureren.
Wanneer het voor de kantelhoek gecorrigeerde signaal via een SmarTrax™controller wordt geleid, moet de TM-1 worden gekalibreerd met de SmarTrax™controller en niet met de Raven-console. Raadpleeg de snelstartgids of
bedieningshandleiding van de SmarTrax™ voor meer informatie.

De configuratieschermen van de TM-1 zjn alleen beschikbaar als de TM-1 goed op de
console is aangesloten. Als de kalibratieschermen niet beschikbaar zijn, controleer dan de
installlatie volgens de instructies in Hoofdstuk 2, Installatie.
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Opmerking:

Hoofdstuk 3

Met de Cruizer-console
Raak het pictogram Configuration Menu in het beginscherm aan en selecteer vervolgens de knop
Tilt in het menu System. Het scherm Tilt Configuration verschijnt.

Vanuit dit scherm kunnen de volgende functies worden ingesteld en instellingen worden uitgevoerd:

Opmerking:

De instelling Antenna Height verschijnt niet op het scherm Tilt Configuration.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Cruizer (onderdeelnummer
016-0171-128) voor informatie over deze instelling.

• Compensation - Wanneer u deze optie inschakelt ('On'), wordt de kantelhoekmodule TM-1
ingeschakeld en kunnen voor de kantelhoek gecorrigeerde GPS-meldingen worden gebruikt.

• Filter Speed (schuifbalk) - Gebruik de schuifbalk om de filtersnelheden te selecteren die het best
passen bij de veldcondities. De filtersnelheid kan worden ingesteld op Slow, Medium en Fast. Raak
het pictogram Information aan om de toelichting op de diverse instellingen te bekijken.

Opmerking:

Voor ruw terrein is een lagere filtersnelheid vereist. Voor de best mogelijke
kantelhoekcompensatie selecteert u de hoogste filtersnelheid waarmee een stabiel
geleidingspad wordt bereikt.

• Reverse Signal - Deze functie wordt momenteel niet gebruikt. Laat deze optie geselecteerd voor
het beste resultaat.

• Current Tilt - Dit is uitsluitend een display. Hier wordt de huidige kantelhoek getoond die door de
kantelhoekmodule TM-1 is gedetecteerd.

• Calibrate - Op een vlakke ondergrond moet het display Current Tilt een kantelhoek nul aangeven.
Als het display op een bekende vlakke ondergrond een andere kantelhoek dan nul aangeeft, raak
dan de knop Calibrate aan in de linkerbenedenhoek van het scherm Tilt Configuration om de TM-1
opnieuw te kalibreren voor een vlakke ondergrond.
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Met de Envizio Plus-console
1.

Raak de knop Configuration Pages aan op het beginscherm.

2.

Raak in het scherm Configuration Page 1 de knop Next aan totdat Configuration Page 5 verschijnt.

3.

Raak de knop TM-1 Tilt Sensor aan op Configuration Page 5 om het scherm TM-1 Tilt Sensor te
laten weergeven.

Vanuit dit scherm kunnen de volgende functies worden ingesteld en instellingen worden uitgevoerd:

• Enable TM-1 Tilt - Selecteer deze optie om de kantelhoekmodule TM-1 in te schakelen en de voor
de kantelhoek gecorrigeerde GPS-meldingen te gebruiken.

• Antenna Height - Om het GPS-signaal voor de kantelhoek van de machine goed in te stellen, stelt
u de hoogte van de GPS-antenne boven de grond in. Zie Paragraaf Antenna Height op pagina 10
voor gedetailleerde instructies.

• Reverse Polarity - Deze functie wordt momenteel niet gebruikt. Stel deze optie in op High.
• Current Reading - Dit is uitsluitend een display. Hier wordt de huidige kantelhoek getoond die door
de kantelhoekmodule TM-1 is gedetecteerd.

• Calibrate To Level Ground - Op een vlakke ondergrond moet voor Current Reading een
kantelhoek nul worden aangegeven. Als het display op een bekende vlakke ondergrond een
andere kantelhoek dan nul aangeeft, raak dan de knop Calibrate To Level Ground aan om de
TM-1 opnieuw te kalibreren voor een vlakke ondergrond.

Handleiding nr. 016-0171-309
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De kantelhoekmodule TM-1 configureren met de Envizio Plus-console:

Hoofdstuk 3

Met de Envizio Pro-console
Als de kantelhoeksensor TM-1 direct wordt aangesloten op de DGPS-connector op de
hoofdinterfacekabel (onderdeelnummer 115-0171-746), kan met de Envizio Pro de TM-1 worden
geconfigureerd. Raak het pictogram Tilt aan om het scherm Tilt Configuration te openen.

Informatie

Vanuit dit scherm kunnen de volgende functies worden ingesteld en instellingen worden uitgevoerd:

Opmerking:

De instelling Antenna Height verschijnt niet op het scherm Tilt Configuration.
Raadpleeg de installatie- en bedieningshandleiding van de Envizio
(onderdeelnummer 016-0171-148) voor informatie over deze instelling.

• Filter Speed - Gebruik de schuifbalk om de filtersnelheden te selecteren die het best passen bij de
veldcondities. De filtersnelheid kan worden ingesteld op Off, Slow, Medium en Fast. Raak het
pictogram Information aan om de toelichting op de diverse instellingen te bekijken.

Opmerking:

Voor ruw terrein is een lagere filtersnelheid vereist. Voor de best mogelijke
kantelhoekcompensatie selecteert u de hoogste filtersnelheid waarmee een stabiel
geleidingspad wordt bereikt.

• Polarity - Deze functie wordt momenteel niet gebruikt. Stel deze optie in op High.
• Current Tilt - Dit is uitsluitend een display. Hier wordt de huidige kantelhoek getoond die door de
kantelhoekmodule TM-1 is gedetecteerd.

• Calibrate - Op een vlakke ondergrond moet voor Current Reading een kantelhoek nul worden
aangegeven. Als het display op een bekende vlakke ondergrond een andere kantelhoek dan nul
aangeeft, raak dan de knop Calibrate aan om de TM-1 opnieuw te kalibreren voor een vlakke
ondergrond.
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1.

Selecteer Menu, vervolgens Setup, en Comm Ports. Als de Raven-kantelhoeksensor TM-1 goed
is geïnstalleerd, verschijnt de knop Inline Tilt op het scherm GPS Comm Port Setup.

2.

Selecteer Inline Tilt. Het volgende scherm verschijnt.

Vanuit dit scherm kunnen de volgende functies worden ingesteld en instellingen worden uitgevoerd:

• Antenna Height - Om het GPS-signaal voor de kantelhoek van de machine goed in te stellen, stelt
u de hoogte van de GPS-antenne boven de grond in. Zie Paragraaf Antenna Height op pagina 10
voor gedetailleerde instructies.

• GPS Delay - Er treedt een geringe vertraging op tussen het tijdstip waarop een GPS-ontvanger een
positie-oplossing berekent en het tijdstip van verzending van de oplossing via een seriële
verbinding. Om de informatie van de sensor van de TM-1 met deze positiemelding te
synchroniseren, moet er een tijdvertraging worden ingevoerd. Voor de meeste ontvangers die met
10 Hz werken, is de standaardvertraging van 65 ms voldoende.

• Reverse Polarity - Deze functie wordt momenteel niet gebruikt. Stel deze optie in op High.
• Tilt Filter - De filtersnelheid kan worden ingesteld op Off, Slow, Medium en Fast.

Opmerking:

Voor ruw terrein is een lagere filtersnelheid vereist. Voor de best mogelijke
kantelhoekcompensatie selecteert u de hoogste filtersnelheid waarmee een stabiel
geleidingspad wordt bereikt.

• Operator Zero - Op een vlakke ondergrond moet voor Current Reading een kantelhoek nul worden
aangegeven. Als het display op een bekende vlakke ondergrond een andere kantelhoek dan nul
aangeeft, raak dan de knop Operator Zero aan om de TM-1 opnieuw te kalibreren voor een vlakke
ondergrond.
De volgende informatie verschijnt ook op het scherm TM-1 Configuration:

• Current Tilt Angle - Geeft de huidige kantelhoek in graden weer. Als de kantelhoeksensor is
ingesteld op vlakke ondergrond, moet de kantelhoekwaarde 0° bedragen.

• Temperature - Geeft de huidige temperatuur van de kantelhoeksensor weer.
• Direction of Operation - Geeft de huidige rijrichting van de machine weer. Er zijn twee richtingen
mogelijk: F (forward) en R (reverse).

Handleiding nr. 016-0171-309
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Met een Viper Pro- of Viper II-console

Hoofdstuk 3

• Error Code en Message - De volgende foutcodes en meldingen kunnen in het statusvenster
worden weergegeven. Als er een foutcode ouder dan 0 wordt weergegeven, verhelp dan het
probleem voordat u verdergaat met het configureren van de kantelhoeksensor.
Error Code

Message

-

Sensor Not Detected

0

OK

1

Too Slow

2

No GPS/GGA

3

No GPS/VTG

4

EEPROM

5

Over-Range

6

Bypassed

Met een computer
Opmerking:

De volgende stappen moeten worden gevolgd voordat de configuratieprocedure
kan worden voltooid:

• DB-9 male-to-female straight-through seriële kabel
• RFP Sim-programma voor het downloaden vanaf de website van Raven:
http://www.ravenprecision.com/Support/Software/index2.jsp
1. Sluit de GPS OUT-poort van de TM-1 via een standaard DB-9 seriële kabel aan op een seriële of
Comm-poort op uw computer.

Opmerking:
2.
3.
4.
5.
6.

Zorg voor +12V-voeding van de TM-1. (Als module is ingeschakeld, gaat het statuslampje
branden.)
Open het RFPSim-programma (dubbelklik op het bestand RfpSim_#.exe, waarbij # de versie
aangeeft van de RFP Sim die van de website is gedownload).
Selecteer de juiste Comm-poort op uw computer en stel de baudrate in op 19200.
Klik op CONNECT.
Om de huidige antennehoogte weer te geven die op de TM-1 is ingesteld, typt u $PSLIQ,ILT,AHFT
in het lege vakje onderaan het RFPSim-programma en klikt u op SEND.

Opmerking:
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Standaard seriële kabels kunnen worden besteld bij Raven (onderdeelnummer
115-0171-215) of zijn verkrijgbaar bij veel plaatselijke detailzaken. Sluit geen
nulmodemkabel aan op de kantelhoekmodule TM-1.

Het verzonden commando wordt in het venster met de string van de melding in
een andere kleur dan de ontvangen meldingen weergegeven. De systeemreactie
verschijnt op de volgende regel.
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7.

Als u een andere antennehoogte wilt invoeren, typt u $PSLIS,ILT,AHFT,# in het lege vakje
onderaan het RFPSim-programma (waarbij # de gewenste waarde voor de antennehoogte
aangeeft) en klikt u op SEND. De nieuwe antennehoogte wordt op de TM-1 ingesteld.

Opmerking:

De antennehoogte moet in Engelse voet worden ingevoerd.

Bijvoorbeeld:
Typ $PSLIS,ILT,AHFT,14 in het hokje en klik op SEND om de antennehoogte in te stellen op
14 voet (4,25 m).
8.

Om te controleren of de nieuwe antennehoogte is ingesteld, herhaal stap 6.

9.

Als de nieuwe antennehoogte wordt getoond nadat stap 8 is uitgevoerd, is de procedure daarmee
voltooid. Als de nieuwe antennehoogte niet wordt getoond, herhaal dan stap 7 en stap 8.

10.

Sluit het RFPSim-programma en koppel de seriële kabel los.

3

De TM-1 met een computer opnieuw kalibreren voor een vlakke ondergrond:
1.

Parkeer op een vlakke ondergrond.

2.

Typ het commando $PSLIS,ILT,NULL in het lege vakje onderaan het RFPSim-programma en klik
op SEND. De sensor van de TM-1 wordt dan opnieuw gekalibreerd voor een vlakke ondergrond.

Handleiding nr. 016-0171-309
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Hoofdstuk 3

Opmerkingen:
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HOOFDSTUK

4

Problemen oplossen

Ho fdstuk4

Overzicht
De onderstaande informatie is handig bij de diagnose van vermoede problemen met de
kantelhoekmodule TM-1.

Opmerking:

Lees de instructies hieronder zorgvuldig door en volg ze op voordat u contact
opneemt met de klantenservice. De kantelhoekmodule TM-1 bevat geen
onderdelen waaraan de gebruiker zelf onderhoud moet plegen. In geval van
gecontroleerde problemen met de TM-1 moet de eenheid voor reparatie naar
Raven Industries worden teruggezonden.

TM-1 loskoppelen
Als zich tijdens bedrijf een probleem voordoet met de TM-1, koppel dan de kantelhoekmodule los door
de connectoren van de seriële kabel DB-9 uit de 'GPS IN'- en 'GPS OUT'-poorten van de TM-1 te
verwijderen en deze beide connectoren op elkaar aan te sluiten. Als het probleem niet is verholpen,
werkt de TM-1 correct.

Handleiding nr. 016-0171-309
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Hoofdstuk 4

Statusindicatie
Raadpleeg, voordat u contact opneemt met uw lokale Raven-dealer voor ondersteuning, de
onderstaande tabel als hulpmiddel bij de diagnose en het verhelpen van mogelijke problemen met
de TM-1.

Opmerking:

Statusindicatie
0 (brandt
continu)

Het knipperpatroon van de LED Status bestaat uit een aantal knippersignalen
gevolgd door een pauze. Met het aantal knippersignalen wordt de huidige status
aangeduid overeenkomstig de onderstaande tabel

Status

Correcties
toegepast

Normal - OK

Ja

1

Low Speed

Nee

2

No GPS/GGA

Nee

Correctie
Geeft aan dat geldige GPS-meldingen worden ontvangen
tijdens het rijden
Zorg ervoor dat de voertuigsnelheid hoger is dan 3 km/u en dat
VTG-meldingen zijn ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de GPS-ontvanger GGA-meldingen uitstuurt
Zorg ervoor dat de seriële connector is aangesloten op de
GPS-ingang.
Zorg ervoor dat de baudrate van de GPS-ontvanger tussen
9600 en 57600 baud ligt
Zorg ervoor dat de GPS-ontvanger een VTG-melding uitstuurt

3

No GPS/VTG

Nee

4

EEPROM

Nee

5

Over-range

Nee

6

Bypass

Nee

20

Zorg ervoor dat de seriële connector is aangebracht
Zorg ervoor dat de baudrate van de GPS-ontvanger tussen
9600 en 57600 baud ligt
Schakel de voeding een aantal keren in en uit
Schakel voeding naar eenheid in
Reset uitgangssignaal van sensor
Schakel voeding naar eenheid in
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5

Systeemschema's

Ho fdstuk5

De onderstaande schema's kunnen handig zijn bij de installatie van en het oplossen van problemen bij
de installatie van uw kantelhoekmodule TM-1.
Extra systeemschema's zijn (gratis) beschikbaar via de website van Raven Industries:
http://www.ravenprecision.com/Support/ApplicationDrawings/index2.jsp
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Hoofdstuk 5

AFBEELDING 1.

22

TM-1 met Cruizer
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Systeemschema's

TM-1 met Cruizer, SmarTrax en seriële console

5

AFBEELDING 2.
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Hoofdstuk 5

AFBEELDING 3.
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TM-1 met Viper Pro en SmarTrax
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Systeemschema's

TM-1 met Envizio Pro (interne DGPS-ontvangers)

5

AFBEELDING 4.
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Hoofdstuk 5

AFBEELDING 5.
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TM-1 met Envizio Pro en SmarTrax
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Systeemschema's

TM-1 met Envizio Plus, lichtbalk en Raven-console

5

AFBEELDING 6.
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Hoofdstuk 5

AFBEELDING 7.
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TM-1 met Envizio Plus en SmarTrax
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RAVEN INDUSTRIES
Beperkte garantie
Wat omvat deze garantie?

Deze garantie omvat alle fabricage- en materiaalfouten in uw Raven
Applied Technology Product tijdens normaal gebruik, onderhoud en
service.

Wat is de duur van de garantieperiode?

Voor Raven Applied Technology Products geldt deze garantie voor de
duur van 12 maanden na aankoopdatum. Deze garantiedekking geldt
uitsluitend voor de oorspronkelijke eigenaar en is niet overdraagbaar.

Hoe krijg ik service?

Ga met het defecte onderdeel met het aankoopbewijs naar uw
Raven-dealer. Als uw dealer instemt met de garantieclaim, stuurt hij het
onderdeel met het aankoopbewijs naar de distributeur of Raven Industries
voor definitieve goedkeuring.

Wat doet Raven Industries?

Na bevestiging van de garantieclaim repareert of vervangt Raven
Industries naar eigen goeddunken het defecte onderdeel en worden de
retourvrachtkosten vergoed

Wat valt er niet onder deze garantiedekking?

Raven Industries aanvaardt geen kosten of aansprakelijkheid voor
reparaties die zonder schriftelijke toestemming buiten onze faciliteiten zijn
uitgevoerd. Raven Industries is niet verantwoordelijk voor schade aan
bijbehorende apparatuur of producten en is niet aansprakelijk voor
winstderving of andere bijzondere schade. De verplichting van deze
garantie komt in de plaats van enige andere uitdrukkelijke of stilzwijgende
garanties. Geen enkele persoon of organisatie is bevoegd om
aansprakelijkheid voor Raven Industries te aanvaarden.
Schade veroorzaakt door normale slijtage, misbruik, verkeerd gebruik,
nalatigheid, ongeval of onjuiste installatie en onderhoud, wordt niet door
deze garantie gedekt.
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Installatie- en referentiehandleiding
(onderdeelnummer 016-0171-309 Rev D 01/09)

Raven Industries
Applied Technology Division
P.O. Box 5107
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