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NR. 1 TÆNDING, KONTAKTER

Indbygget monteringsbeslag
(skal samles)

Tænd-knap

USB-port med gummidæksel

Hastighedskabeltilslutning

Hovedkabeltilslutning

Seriel tilslutning

Hovedkontakt

Tydelig berøringsskærm

CAN-tilslutning

Bomsektionskontrol  
tilgængelig i 5-, 7- og 9-kontaktsmodeller 
9-kontaktsmodel understøtter op til 13 bomsektioner
(9-kontaktsmodel er vist

Tænd-/sluk-knap
Tænd – tryk på TÆND-knappen  for at tænde for konsollen. 
Når du har tændt, begynder Radion'en sin opstartssekvens. 
Når opstartssekvensen er afsluttet, vises driftskærmen.
Sluk – tryk på TÆND-knappen . Tryk på  Ja  på 
bekræftelsesskærmen for at godkende nedlukningstilstanden 
og slukke for konsollen.

ADVARSEL! Vent 10 sekunder, inden du genstarter konsollen.

Alarm for simuleret fart
Der lyder en alarm ved opstart, hvis simuleret fart er aktiveret.

Figur 1: Systemdiagram

Radion 8140 sprederkontrolenhed
(tilgængelig med 5 sektioner, 
7 sektioner eller 9 sektioner)

98ET05-S13-4 
Forlænger til 
hovedkabel, 4 m

Sprøjtekabel -
flow/tryk/hastighed

199-315: 5 sektion, 8 m
199-311: 7 sektion, 8 m
199-319: 9 sektion, 8 m

* Nødvendigt at låse op for kode for at aktivere
   BoomPilot-funktionen. Kontakt TeeJet Technologies.
** Kun en hastighedskilde på samme tid.

Flowmåler

Tryksensor
570-001: 10 bar ¼ NPT
570-002: 25 bar ¼ NPT

96ET10-8D ** 
Hastighedssen-
sorafstand, 8 m

96ET14 Kabel, 
batteri til COBO, 
4 m

98-50139
USB-nøgle

99ET017-6** Hastighedssensorafstand, 6 m

90-02371 GPS-hastighedssensor

198-669 ** GPS-hastighedsadapterkabel

Matrix Pro-konsol

Kabel, BoomPilot-adapterkabel,
Radion til Matrix Pro
197-100*: Direkte
197-101*: CAN/strøm/datakabel

Radion
Matrix Pro og BoomPilot
Valgfrit tilbehør
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Bomsektioner og -kontakter
Konsollen har ni (9), syv (7) eller fem  (5) sektionskontakter 
(afhængigt af konsolmodel) og én (1) hovedkontakt. I modellerne 
med ni (9), syv (7) og fem (5) sektionskontakter er hver 
sektionskontakt associeret med en af op til det samme antal 
sektioner på bommen og illustreret på betjeningsskærmen. 

Ni (9) kontaktskonsoller kan understøtte op til 13 bomsektioner. 
Bomsektionerne er parrede ligeligt på tværs af de ni (9) kontakter, 
men vil fungere som individuelle sektioner i ASC-tilstand.

BEMÆRK:  Selvom rækkevidden for antallet af sektioner er op til 13, 
er det maksimale antal fysiske kontakter stadigvæk ni (9).

►Kontakter – styrer enkelte bomsektioner
◄Tændt – Flip kontakten op
◄Slukket – Flip kontakten ned

►Hovedkontakt – åbner/lukker hovedproduktventilerne og 
aktiverer/deaktiverer strøm til enkelte bomsektioners start/
stop-knapper
◄Kan ikke aktiveres uden for betjeningsskærmen

►Spredningsstatus for bomsektioner - viser statussen for 
sektionskontakterne associeret med hovedkontakten. 
Antallet af sektioner fastlægges i Indstillinger-> OEM-> 
Redskabsparametre.
◄Sektion tændt, hovedkontakt tændt - spray er blå
◄Sektion slukket, hovedkontakt tændt - spray er hvid
◄Hovedkontakt slukket - spray vises ikke

Figur 2: Hovedkontakt, 9 sektionskontakter

HovedkontaktSektionskontakter

Figur 3: Bomsektioner

Spredningsstatus for bomsektion

Hovedkontakt slukket

Sektion tændt,  
hovedkontakt tændt

Sektion slukket, 
hovedkontakt tændt

Tabel 1: Parringstast for 9 fysiske sektionskontakter drevet med 10, 
11, 12 og 13 bomsektioner

Sektionskontakter 
1-9

Bomsektionsparring større end 9 bomsektioner

10 sektioner 11 sektioner 12 sektioner 13 sektioner

1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 og 4
4 4 4 og 5 4 og 5 5 og 6
5 5 og 6 6 6 og 7 7
6 7 7 og 8 8 og 9 8 og 9
7 8 9 10 10 og 11
8 9 10 11 12
9 10 11 12 13
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NR. 2 BETJENINGSSKÆRM

Bomsektioner

Spredningsstatus

Trykmåler

Aktuel dyse

Informationsbjælke

Aktuel dråbestørrelse

Tankindhold / fyldefunktioner

Alarmadvarsel

Fanen Valgmuligheder
Ændring af udbringningsrate

►Informationsbjælke – viser udbringningsrater og valgbar information
►Aktuel dyse – viser aktuel dyse og giver adgang til fem (5) på 

forhånd indstillede dysetyper
►Ændr udbringningsrate – viser rateændringer (hvis i 

automatisk reguleringstilstand)
►Tank – viser resterende tankindhold og giver adgang til 

fyldefunktioner
◄Fyldning – etableret faktisk/ønsket tankmateriale/densitet

►Alarmadvarsel – viser aktive alarmtilstande

►Fanen Valgmuligheder  – giver adgang til 
betjeningsmenuen
◄Viser Hjem-knappen , Luk menu-knappen , 

reguleringstilstande og valgmuligheder for dosering
►Trykmåler – viser aktuelt trykområde sammenlignet med 

anbefalet trykområde
◄Dråbestørrelse – viser den valgte dråbestørre

►Bomsektioner – viser konfigurerede bomsektioner
◄Spredningsstatus – viser aktiv/inaktiv for sektion

Betjeningsmenu
Fanen Valgmuligheder er altid synlig på betjeningsskærmen. 
Denne fane åbner betjeningsmenuen, hvor hjem-knappen, 
reguleringstilstande og valgmuligheder for dosering vises.

Knapper i betjeningsmenuen

Home

Auto
reg

Man
reg

Skifter mellem automatisk/manuel 
reguleringstilstand

Automatisk reguleringstilstand
5 % Procentvis øgning af doseringsboost

5 % Procentvis reduktion af doseringsboost

0 % Tilbage til dosering

Manuel reguleringstilstand

Åbn manuel reguleringsventil

Luk manuel reguleringsventil

Luk menu

Figur 4: Fanen Valgmuligheder – Automatisk tilstand 

0%

Man
reg

5%

5%

Reguleringstilstand

Nulstilling af målhastighed

Øgning procentsats for boost/trinvis

Reduktion procentsats for boost/trinvis

Home

Luk menu

Figur 5: Fanen Valgmuligheder – Manuel tilstand 

Auto
reg

Reguleringstilstand
Ventil åben

Ventil lukket

Home

Luk menu



4 www.teejet.com

Radion 8140 automatisk sprederkontrol
Informationsbjælke
Informationsbjælken viser:

►Udbringningsrate – viser den aktuelle udbringningsrate eller 
den målsatte udbringningsrate og åbner valgmenuen med 
måldoseringer. 

►Valgbar information – viser slutbrugervalgt information 
herunder udbragt mængde, flowhastighed, flowtryk, hastighed, 
samlet bearbejdet areal og jobnummer.

Figur 6: Informationsbjælke
Valgbar information Valgbar information

Udbringningsrate

 Måldosering
 Manuel tilstand

Reguleringstilstande
Automatisk reguleringstilstand vil automatisk justere udbringningsraten 
ud fra den aktuelle hastighed med reference til doseringen. Doseringen 
kan justeres med knapperne til boost/trinvis procentmæssig øgning/
reduktion 5 % / 5 %  i betjeningsmenuen. Forudindstillet 
udbringningsrate definerer op til tre (3) doseringer for produkt, der skal 
udbringes per hektar/acre. Man kan skifte mellem disse i sektionen 
udbringningsrate på informationsbjælken på betjeningsskærmen. 

Manuel reguleringstilstand vil bibeholde en etableret 
reguleringsventilindstilling uanset hastighed. Reguleringsventilindsti-
llingen kan justeres med knapperne til at åbne/lukke reguleringsventilen 

  i betjeningsmenuen. 

1. Fra betjeningsskærmen skal man trykke på fanen 
VALGMULIGHEDER  for at få vist betjeningsmenuen.

2. Vælg mellem:

► Auto reg  for at skifte fra manuel reguleringstilstand til 
automatisk reguleringstilstand:

► Man reg  for at skifte fra automatisk reguleringstilstand til 
manuel reguleringstilstand:

BEMÆRK:  Reguleringsknappen viser den reguleringstilstand, 
som kan vælges, ikke den aktive reguleringstilstand.

Figur 7: Valgmuligheder for regulering: Automatisk / manuel

0%

Man
reg

5%

5%

Auto
reg

0%

Man
reg

5%

5%

Manuel reguleringstilstand
Manuel reguleringstilstand vil bibeholde en etableret 
reguleringsventilindstilling uanset hastighed. 

For at åbne/lukke ventilen:

1. Fra betjeningsskærmen skal man trykke på fanen 
VALGMULIGHEDER  for at få vist betjeningsmenuen.

2. Tryk på reguleringsventilens åbn/luk-knapper    for manuelt 
at tænde/slukke for ventilerne.

3. Tryk på knappen Luk menu .

Figur 8: Manuel reguleringstilstand

Auto
reg
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NR. 3 GÅ TIL HJEM

1)  OPSÆTNING AF LOKALE 
INDSTILLINGER

Lokal konfigurer indstillinger for sprog, enheder, dato og tid.

1. På startskærmen trykker du på knappen KONSOL .
2. Tryk på  Lokal .
3. Vælg mellem:

►Sprog – angiver systemets sprog
►Enheder – angiver systemets måleenheder
►Dato – angiver datoen
►Tid – angiver tidspunktet

4. Tryk på RETUR-pilen  for at vende tilbage til hovedskærmen 
for Konsolindstillinger.

Figur 9: Lokale valgmuligheder

Kode Sprog
cs Tjekkisk
de-DE Tysk
en-GB Engelsk (internationalt)
en-US Engelsk (USA)
es-ES Spansk (Europa)
es Spansk (Mellem-/Sydamerika)
fi Finnish
fr-FR Fransk
hu Ungarsk
it-IT Italiensk
nl Hollandsk
pl Polsk
pt-BR Portugisisk (Brasilien)
ru Russisk
sk Slovakisk

BEMÆRK:  Nogle af de anførte sprog er muligvis ikke tilgængelige 
på konsollen.

2) OPSÆTNING AF JOBPARAMETRE

Jobparametre konfigurerer indstillinger for måldosering og aktuel 
dyse. Valgene er også aktive på betjeningsskærmen. 

1.  På startskærmen trykker du på knappen INDSTILLINGER .

2. Tryk på  Jobparametre .

3. Tryk på en indstillingsværdi for at justere indstillinger efter behov.

◄ Nummer på måldosering – angiver op til tre (3) 
forudindstillede måldoseringer, man kan vælge imellem

◄ Måldosering – angiver produktdoseringen, som skal 
anvendes for det valgte nummer (disse indstillinger vil være 
de samme for alle aktive jobs)

◄ Dysetype – vælger den aktuelle dysetype fra fem (5) på 
forhånd indstillede dysetyper

◄ Tryk ved tomgang – sætter det mindste tryk, når 
hovedventilen er lukket, når der bruges et ikke-
cirkulationssystem, og en væsketryksensor er til stede

4. Tryk på RETUR-pilen  for at vende tilbage til hovedskærmen 
for indstillinger.

Etablering af forudindstillet måldosering
1. På startskærmen trykker du på knappen INDSTILLINGER .

2. Tryk på  Jobparametre .

3. Vælg nummer på udbringningsrate 1 .

4. Vælg en udbringningsrate,  som skal knyttes til nummer 1.

5. Gentag trin 3 og 4 for nummer på udbringningsrate 2 og 3.

Figur 10: Etablering af forudindstillet måldosering 2

225
l/ha

50
l/ha

100
l/ha







Application 
rate no. 1

Application 
rate no. 2

Application 
rate no. 3
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3) OPSÆTNING AF MASKINEN

Maskine konfigurerer maskinindstillinger. Valgmulighederne omfatter 
fyldning, betjening, redskabsparametre, kalibreringer og alarmer.

1. På startskærmen trykker du på knappen INDSTILLINGER . 

2. Tryk på  Maskine .

3. Vælg mellem:

►Fyldning – angiver mængden af faktisk og ønsket materiale i 
tanken og materialets densitet

►Drift – angiver udbringningsratetrin, kildehastighed, simuleret 
hastighed og minimumshastighed

►Redskabsparametre
◄ Sektionskonfiguration – indstiller antallet af dyser på bommen, 

som bestemmer spredningsbredden under udbringning
◄ Opsætning af forudindstillet dyse – angiver valgmuligheder 

for op til fem (5) dyser – herunder serie, kapacitet, lav/høj 
trykgrænse, referenceflow og referencetryk

◄ Reguleringsparametre – justerer ventilkalibrering og 
dyseafstand og vælger en reguleringstilstand

►Kalibreringer – angiver enten manuelle/automatiske 
indstillinger af redskabshastighedssensor, flowsensor, 
væsketryksensor, fyldeflowsensor og tankniveausensor

►Alarmer – angiver om alarmer er slået til/fra og deres 
udløsningsniveauer 

4. Tryk på RETUR-pilen  for at vende tilbage til hovedskærmen 
for indstillinger.

Figur 11: Maskine

Drift
1. På startskærmen trykker du på knappen INDSTILLINGER .

2. Tryk på  Maskine .

3. Tryk på  Drift .

4. Tryk på en indstillingsværdi for at justere indstillinger efter behov:

◄Udbringningsratetrin – procentvis stigning/fald af boost for den 
aktive udbringningsrate, som produktet udbringes med

◄Hastighedskilde – vælger om maskinhastigheden skal baseres 
på input fra CAN , et redskab  eller en simuleret  kilde

◄Simuleret hastighed – angiver en hastighed der skal bruges 
som simuleret hastighedskilde

◄Minimumshastighed – angiver den minimum fremadgående 
hastighed, ved hvilken systemet automatisk skal lukke 
hovedventilen

5. Tryk på RETUR-pilen  for at vende tilbage til maskinskærmen.

Figur 12: Drift

Figur 13: Udbringningsratetrin på betjeningsskærmen

0%

Man
reg

5%

5%
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Redskabsparametre
1. På startskærmen trykker du på knappen INDSTILLINGER .

2. Tryk på  Maskine .

3. Tryk på  Redskabsparametre .

4. Vælg mellem:

►Sektionskonfiguration – indstiller antallet af dyser på bommen, 
som bestemmer spredningsbredden under udbringning

► Opsætning af forudindstillet dyse – hvor op til fem (5) sæt 
dyser-muligheder kan angives for at indstille serie, kapacitet, 
lav/høj trykgrænse, referenceflow og referencetryk

► Reguleringsparametre – hvor justering af ventilkalibrering, 
dyseafstand og reguleringstilstand kan angives

5. Tryk på RETUR-pilen  for at vende tilbage til maskinskærmen.

Figur 14: Redskabsparametre

Sektionskonfiguration
Sektionskonfiguration indstiller antallet af dyser på bommen, som 
bestemmer spredningsbredden under udbringning.

1. På startskærmen trykker du på knappen INDSTILLINGER .

2. Tryk på  Maskine .

3. Tryk på  Redskabsparametre .

4. Tryk på  Sektionskonfiguration .

5. Tryk på en indstillingsværdi for at justere indstillinger efter behov:

◄Sektionsnummer – angiver det aktuelle sektionsnummer, som 
kan ændres. Sektioner er nummeret fra venstre til højre set i 
maskinens kørselsretning

◄Antal dyser – angiver antallet af dyser i det aktuelle 
sektionsnummer

◄Kopier Sektion – Indstiller antallet af dyser til samme antal for 
alle bomsektioner baseret på det aktuelle sektionsnummer

◄Sektionsbredde – viser bredden af den aktuelle sektion
6. Tryk på RETUR-pilen  for at vende tilbage til skærmen med 

redskabsparametre.

Angiver antallet af dyser
1. På startskærmen trykker du på knappen INDSTILLINGER .

2. Tryk på  Maskine .

3. Tryk på  Redskabsparametre .

4. Tryk på  Sektionskonfiguration .

5. Vælg sektionsnummer .

6. Indstiller antallet af dyser  for det valgte sektionsnummer.

7. Gentag trin 5 og 6 for yderligere sektionsnumre, som er tilgængelige.

8. VALGFRIT: Hvis alle sektioner har samme antal dyser, skal du 
trykke på  Kopier   for at indstille alle sektioner til det aktuelle 
antal dyser.

Figur 15: Angiver antallet af dyser







Opsætning af forudindstillet dyse
Opsætning af forudindstillet dyse angiver op til fem (5) sæt dyser-
muligheder og indstiller dyseserie, kapacitet, lav/høj trykgrænse, 
referenceflow og referencetryk.

BEMÆRK:  Indstillinger på både skærm 1 og skærm 2 er specifikke 
for den aktuelt valgte dyses forudindstillede nummer.

1. På startskærmen trykker du på knappen INDSTILLINGER .

2. Tryk på  Maskine .

3. Tryk på  Redskabsparametre .

4. Tryk på  Opsætning af forudindstillet dyse .

5. Tryk på en indstillingsværdi for at justere indstillinger efter behov:

◄Forudindstillet dyse 
(nummer)

◄Dyseserie
◄Dysekapacitet
◄Fabriksindstillinger

◄Lav trykgrænse
◄Høj trykgrænse
◄Referenceflow
◄Referencetryk

6. Tryk på RETUR-pilen  for at vende tilbage til skærmen med 
redskabsparametre.
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Angivelse af forudindstillet dyse
1. På startskærmen trykker du på knappen INDSTILLINGER .

2. Tryk på  Maskine .

3. Tryk på  Redskabsparametre .

4. Tryk på  Opsætning af forudindstillet dyse .

5. Vælg forudindstillet dyse nummer 1 .

6. Vælg dyseserie .

7. Vælg dysekapacitet .

8. Gentag trin 5, 6 og 7 for forudindstillet dyse nummer 2 til 5.

9. VALGFRIT: Tryk på pilen NÆSTE SIDE   for at justere 
indstillingerne for lav trykgrænse, høj trykgrænse, referenceflow 
og referencetryk. Hver af disse indstillinger er specifik for den 
aktuelt valgte dyses forudindstillede nummer.

Figur 16: Angivelse af forudindstillet dyse









Kalibreringer
Der henvises til afsnittet sensorkalibrering i denne vejledning for 
yderligere oplysninger om sensorkalibrering.

1. På startskærmen trykker du på knappen INDSTILLINGER .

2. Tryk på  Maskine .

3. Tryk på  Kalibreringer .

4. Vælg mellem:
►Redskabshastighedssensor – angiver hjulimpulserne over en 

fastlagt afstand
►Flowsensor – angiver impulserne per liter gennem 

flowsensoren
►Væsketryksensor – angiver den maksimale trykgrænse og 

ingen trykkalibrering for væsketryksensoren
◄Kalibrer hver mulighed i denne rækkefølge: 
 Intet tryk 
 Maks. tryk

►Fyldeflowsensor – angiver impulserne per liter gennem 
fyldeflowsensoren

►Tankniveausensor – angiver tom, minimums- og 
maksimumsniveauer for tanken og kalibrer tankens form
◄Kalibrer hver mulighed i denne rækkefølge: 
 Tom tank 
 Minimalt tankindhold 
 Maksimalt tankindhold 
 Tankform

5. Tryk på RETUR-pilen  for at vende tilbage til maskinskærmen.

Figur 17: Kalibreringer – tankniveausensor og fyldeflowsensor
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NR. 4 START NYT JOB ELLER FORTSÆT JOB

Datamuligheden giver et overblik over forskellige 
systemtællere herunder jobtællere, kampagnetællere og 
samlede tællere. Fra skærmen datamuligheder kan du 

eksportere enten PDF- eller CSV-rapporter.

6. På startskærmen trykker du på knappen DATA 
7. Vælg mellem:

►Jobs – viser, sletter og rapporterer jobinformation
►Kampagne – viser og sletter kampagneinformation
►Samlede – viser al tællerinformation
►CSV – laver en CSV-rapport af tællere for alle jobs og for 

kampagne- og konsoltotaler og gemmer derefter rapporterne 
på et USB-drev

Figur 18: Valgmuligheder for datastyring

Jobs
Et af op til ti (10) jobs kan vælges til at vise jobinformation. Det 
aktuelle job, som vises/er aktivt på betjeningsskærmen, kan 
eksporteres som en PDF-rapport.

Jobinformation inkluderer:
◄Jobnummer på vist information
◄Aktuel dato
◄Bearbejdet område
◄Volumen af udbragt materiale
◄Kørt afstand
◄Kørt tid

1. På startskærmen trykker du på knappen DATA .
2. Tryk på  Jobs .
3. Tryk på  Jobnummer  for at få vist information om et andet job. 

◄Indtast et nummer for at få vist et andet job
4. Tryk på RETUR-pilen  for at vende tilbage til 

hoveddataskærmen.

Figur 19: Jobdata

Jobdatarapport
PDF-knappen kompilerer information om aktive job, der skal 
eksporteres som PDF-rapport.

1. På startskærmen trykker du på knappen DATA .
2. Tryk på  Jobs .
3. Vælg jobbet, som der skal oprettes en rapport for.
4. Sæt USB-drevet i konsollen, og vent på at PDF-knappen PDF  

aktiveres.
5. Tryk på PDF-knappen PDF .
6. Tryk på RETUR-pilen  for at vende tilbage til 

hoveddataskærmen.
BEMÆRK:  PDF-ikonet  PDF   kan ikke vælges (gråtonet), før et USB-

drev er isat korrekt.

Figur 20: Jobdata
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SENSORKALIBRERING

Redskabshastighedssensor
Redskabshastighedssensor angiver hjulimpulserne over en fastlagt 
afstand. Fastsæt værdien manuelt eller kalibrer automatisk værdien. 

►Kalibreringsnummer – 
◄Automatisk kalibrering vil fastlægge antallet af 

impulser talt under kørsel af 100 meter og omdanne 
kalibreringsnummeret til de korrekte enheder.

◄Manuel kalibrering - indtast kalibreringsnummeret i antal 
impulser pr. 100 meter

►Automatisk kalibrering – fastlægger antallet af impulser med 
den automatiske kalibreringsfunktion.

Figur 21: Redskabshastighedssensor

Automatisk kalibrering af 
redskabshastighedssensor
1. Tryk på  Kalibrer  for at starte en automatisk sensorkalibrering. 

2. Kør 100 meter.

3. Tryk på  Afslut , når du er færdig.

Tryk på  Annuller , RETUR-pilen  eller startknappen  for at 
annullere kalibreringen.

De talte hjulimpulser vil blive vist under den automatiske kalibrering.

Flowsensor
Flowsensoren angiver impulserne per liter. Fastsæt værdien manuelt 
eller kalibrer automatisk værdien.

►Kalibreringsnummer – indtast antallet af impulser talt, mens 
du lader 1 liter vand løbe gennem flowsensoren. Brug 
automatisk kalibrering til at beregne impulserne automatisk. 
Manuel kalibrering angiver kalibrering og grænser baseret på 
brugerindtastede værdier. 

►Lav flowgrænse – indtast den lave grænseværdi for 
flowsensorerne.

►Høj flowgrænse – indtast den høje grænseværdi for 
flowsensorerne.

►Automatisk kalibrering – angiver kalibrering og grænse, hvis 
antallet af impulser pr. liter for flowmåleren er ukendt eller for 
at sikre, at værdien er korrekt.

►Impulstælling – viser antallet af impulser under kalibrering. 
Der kræves mindst 10 impulser for at udføre en kalibrering.

►Indsamlet volumen – indtast volumenet, som passerer 
gennem flowsensoren under kalibrering. Når den er indkodet, 
beregnes en ny kalibreringsværdi for flowsensoren. 

►Hovedkontaktstatus / Annuller – viser om hovedkontakten er 
slukket  eller tændt . 

 Tryk på  Annuller  for at annullere kalibreringen og vende 
tilbage til flowsensorskærmen.

Figur 22: Flowsensor
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Automatisk kalibrering af flowsensor
1. Tryk på  Kalibrer   for at åbne automatisk kalibreringstilstand.

2. Gør klar til at indsamle "mediet" via flowsensoren (mindst 100 liter).

3. Sørg for, at styreenheden er i manuel tilstand, og at flowet ikke 
reguleres ned.

4. Tænd for hovedkontakten  for at starte flow og kalibrering.

◄Talte impulser vises under automatisk kalibrering
5. Når mindst 100 liter er blevet distribueret, skal du slukke 

hovedkontakten  for at stoppe kalibrering.

6. Tryk på værdien indsamlet volumen . 

7. Indtast den nøjagtige volumen som passerede gennem 
flowsensoren under kalibreringen.

Når den er indkodet, beregnes en ny kalibreringsværdi for flowsensoren.

Tryk på  Annuller , RETUR-pilen  eller startknappen  for at 
annullere kalibreringen.

Figur 23: Automatisk kalibrering









Væsketryksensor
Væsketryksensorens indstillinger angiver den maksimale trykgrænse 
og ingen trykkalibrering for væsketryksensoren.

1. På startskærmen trykker du på knappen INDSTILLINGER .

2. Tryk på  Maskine .

3. Tryk på  Kalibreringer .

4. Tryk på  Væsketryksensor .

5. Kalibrer hver mulighed i denne rækkefølge:

 Intet tryk
 Maks. tryk

6. Tryk på RETUR-pilen  for at vende tilbage til kalibreringsskærmen.

Figur 24: Væsketryksensor

 

 Intet tryk
Væsketryksensor->Intet tryk angiver kalibrering, mens der INTET 
tryk er på væsketryksensoren.

1. Fjern alt tryk fra systemet.

2. Tryk på  Kalibrer  for at registrere en ny kalibreringsværdi og 
afslutte kalibreringen.

BEMÆRK: Manuel kalibrering er ikke tilgængelig.

Figur 25: Væsketryksensor->Intet tryk
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 Maks. tryk
Væsketryksensor-> Maks. trykgrænse angiver den maksimalt tilladte 
trykgrænse for væsketryksensoren. Den automatiske kalibrering 
er baseret på det anbefalede maksimale trykniveau og et afprøvet 
referencetrykniveau.

►Maks. tryk - indtast den maksimalt tilladte trykgrænse for 
væsketryksensoren. Brug automatisk kalibrering til at beregne 
maks. tryk automatisk. 

►Referencetryk - indtast trykværdien brugt som reference 
til den faktiske kalibrering af væsketryksensoren. 
Referencetrykket kan ændres, men ikke mens man er i 
kalibreringstilstand. 

►Automatisk kalibrering – hvis det maksimale tryk ikke er kendt, 
eller for at sikre at værdien er korrekt, fastlægger automatisk 
kalibrering kalibreringen. 

►Afslut kalibrering – anvend konstant referencetryk på 
sensoren. Tryk på "afslut" når du er færdig.

►Hovedkontaktstatus / Trykjustering – 
 Viser om hovedkontakten er slukket  eller tændt . 
 Tryk på OP/NED-pilene   for at øge/reducere trykket, 

indtil referencetrykket opnås og vedligeholdes.
►Streg for mindste/højeste tryk – viser ændringen i trykket fra 

minimum til maksimum. 
Figur 26: Væsketryksensor->Maks. tryk

Automatisk kalibrering af maks. tryk
VIGTIGT: Sørg for at alle sektionsventiler er åbne før du åbner 

hovedventilen, ellers kan der opbygges tryk og systemet kan 
blive beskadiget.

1. Tryk på referencetrykværdien . 

2. Indtast trykværdien brugt som reference til den faktiske kalibrering 
af væsketryksensoren.

3. Tryk på  Kalibrer   for at starte en automatisk sensorkalibrering.

4. Tænd for hovedkontakten .

5. Tryk på OP/NED-pilene    for at øge/reducere trykket, 
indtil referencetrykket opnås og vedligeholdes.

6. Anvend konstant referencetryk på sensoren.

7. Tryk på  Afslut  , når du er færdig.

8. Sluk for hovedkontakten  for at stoppe kalibrering.

Tryk på RETURN-pilen  eller startknappen  for at annullere 
kalibreringen.

Figur 27: Automatisk maksimalt tryk
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Maksimalt tryk ved manuel kalibrering
1. Tryk på den maksimale trykværdi .

2. Indtast den maksimalt tilladte trykgrænse for væsketryksensoren.

Figur 28: Manuelt maksimalt tryk



Fyldeflowsensor
Fyldeflowsensoren angiver impulserne per liter. Værdien for fyldeflow 
kan fastsættes manuelt eller kalibreres automatisk.

►Kalibreringsnummer – indtast antallet af impulser talt, mens du 
lader en (1) liter vand løbe gennem fyldeflowsensoren. Brug 
automatisk kalibrering til at beregne impulserne automatisk. 
Manuel kalibrering angiver kalibrering og grænser baseret på 
brugerindtastede værdier. 

►Automatisk kalibrering – angiver kalibrering, hvis antallet af 
impulser pr. liter for fyldeflowmåleren er ukendt eller for at 
sikre, at værdien er korrekt.

►Impulstælling - antallet af impulser under automatisk 
kalibrering.

►Indsamlet volumen – indtast den indsamlede volumen. 
►Automatisk kalibrering udført – Tryk på "Færdig" for at afslutte 

automatisk kalibrering, når den indsamlede volumen er blevet 
indtastet.

Figur 29: Fyldeflowsensor

Automatisk kalibrering af fyldeflowsensor
1. Tryk på  Kalibrer   for at åbne automatisk kalibreringstilstand.

2. Gør klar til at indsamle "mediet" via fyldeflowsensoren 
(mindst 100 liter).

3. Tænd for hovedkontakten  for at starte flow.

4. Tryk på knappen START KALIBRERING  .

◄Talte impulser vises under automatisk kalibrering
5. Når den ønskede mængde er distribueret, skal du trykke på 

knappen STOP KALIBRERING  .

6. Sluk for hovedkontakten .

7. Tryk på værdien indsamlet volumen . 

8. Indtast den nøjagtige volumen, som passerede gennem 
fyldeflowsensoren under kalibreringen.

9. Tryk på  Færdig   for at afslutte automatisk kalibrering.

Tryk på RETURN-pilen  eller startknappen  for at annullere 
kalibreringen.
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Figur 30: Automatisk kalibrering af fyldeflowsensor















Tankniveausensor
Tankniveausensor angiver niveauerne tom, minimum og maksimum 
for tanken og kalibrer tankens form. Indstillinger for kalibrering af 
tankniveausensoren kan eksporteres til et USB-drev og indlæses til 
fremtidig brug.

BEMÆRK:  Manuel kalibrering er ikke tilgængelig for nogen 
kalibreringer af tankniveausensor.

1. På startskærmen trykker du på knappen INDSTILLINGER .

2. Tryk på  Maskine .

3. Tryk på  Kalibreringer .

4. Tryk på  Tankniveausensor .

5. Kalibrer hver mulighed i denne rækkefølge:

 Tom tank
 Minimalt tankindhold
 Maksimalt tankindhold
 Tankform

6. Tryk på RETUR-pilen  for at vende tilbage til 
kalibreringsskærmen.

Figur 31: Tankniveausensor

 

 

 Tom tank – Automatisk kalibrering
Tom tank fastlægger værdien for tom tank.

VIGTIGT: Tanken skal være helt tom. 

Figur 32: Tom tank

Ingen vand i tanken

Pumpe

1. Tryk på  Kalibrer  for at registrere en ny kalibreringsværdi og 
afslutte kalibreringen.

◄Grafen lav-høj bør være tom
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Figur 33: Tankniveausensor – Tom tank

 Minimalt tankindhold – Automatisk kalibrering
Minimalt tankindhold angiver minimumsniveauet af vand på 
tanksensoren.

Figur 34: Minimalt tankindhold

Vand dækker sensoren helt 
(typisk 5-15 l)

Pumpe

VIGTIGT: Sørg for, at tanken er fyldt med det indhold, som er vist på 
skærmen. Den viste mængde angives i Indstillinger->OEM-> 
Tankopsætning->Minimalt tankindhold.

1. Tryk på  Kalibrer  for at registrere en ny kalibreringsværdi og 
afslutte kalibreringen.

◄Grafen lav-høj bør vise cirka 5 % fuld
Figur 35: Tankniveausensor – Minimalt tankindhold

 Maksimalt tankindhold – Automatisk kalibrering
Maksimalt tankindhold angiver maksimumniveauet af vand på 
tanksensoren.

Figur 36: Maksimalt tankindhold

Tank fyldt til maksimalt niveau

Pumpe

VIGTIGT: Sørg for, at tanken er fyldt med det indhold, som er vist på 
skærmen. Den viste mængde angives i Indstillinger->OEM-> 
Tankopsætning->Maksimalt tankindhold.

1. Tryk på  Kalibrer  for at registrere en ny kalibreringsværdi og 
afslutte kalibreringen.

◄Grafen lav-høj bør vise cirka 100 % fuld
Figur 37: Tankniveausensor – Maksimalt tankindhold

 Tankform – Automatisk kalibrering
Tankform angiver tankens form.

Figur 38: Tankformkalibrering

PUMP vand ved samme rate til tom tank i 30-60 minutter

1. Vip hovedkontakten for at starte kalibrering.

◄Tankniveausensorgrafen vil gå fra høj til lav efterhånden som 
kalibreringen skrider frem
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◄Når kalibreringsgrafen når 100 %, vil kalibrering registrere en 

ny kalibreringsværdi og afslutte kalibreringen
Vip hovedkontakten for at sætte kalibreringsprocessen på pause.

Tryk på RETURN-pilen  eller startknappen  for at annullere 
kalibreringen.

Figur 39: Tankniveausensor – Tankform

Import / eksport
Indstillinger for kalibrering af tankniveausensoren kan eksporteres til 
et USB-drev og indlæses til fremtidig brug.

BEMÆRK:  Import/eksport-knapperne    kan ikke vælges, og 
vises som grå ikoner, før et USB-drev er korrekt indsat.

Sådan importeres kalibreringsindstillinger:
1. Indsæt USB-drev.

2. Tryk på IMPORTER-knappen .

Sådan eksporteres kalibreringsindstillinger:
1. Indsæt USB-drev.

2. Tryk på EKSPORTER-knappen .

BEMÆRK:  Der kan kun gemmes en (1) indstillingsfil for 
tankkalibrering på et USB-drev ad gangen. Hvis der 
allerede er en fil, vil den blive overskrevet.

Figur 40: Tankniveausensor – Import/eksport
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BETJENINGSSKÆRM

INFORMATIONSBJÆLKE

Informationsbjælken viser brugervalgt information og information om 
udbringningsrater.
Figur 41: Informationsbjælke
Valgbar information Valgbar information

Udbringningsrate

Valgbar information
Valgbar information viser brugervalgt information.

1. Tryk på højre eller venstre sektion for valgbar information.

2. Vælg en (1) af seks (6) tilgængelige valgmuligheder, som vil blive 
vist for hver side (mulighederne afhænger af det brugte udstyr).

►Udbragt mængde – viser den aktuelt udbragte mængde for 
det aktuelle jobnummer

►Flowhastighed – viser aktuel flowhastighed
►Flowtryk – viser det aktuelle flowtryk
►Hastighed – Viser køretøjets hastighed
►Bearbejdet areal – viser det aktuelt bearbejdede areal for 

det valgte jobnummer
►Jobnummer – viser det aktuelle jobnummer

Figur 42: Valgbar information

Figur 43: Valgmuligheder for valgbar information
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Valg af et jobnummer
Et af op til ti (10) jobs kan vælges til at vise jobinformation. 

1. Fra betjeningsskærmen skal man trykke på fanen 
VALGMULIGHEDER .

2. Tryk på STARTKNAPPEN .

3. På startskærmen trykker du på knappen DATA .

4. Tryk på  Jobs .

5. Tryk på  Jobnummer  for at vælge det aktuelle jobnummer. 

6. Tryk på STARTKNAPPEN .

7. På startskærmen trykker du på knappen BETJENING .

Figur 44: Valg af et jobnummer
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Udbringningsrate
Udbringningsrate vises eller giver adgang til:

►Udbringningsrate – viser den aktuelle udbringningsrate, mens 
udbringning er aktiv

►Måldosering – viser måldoseringen for det udbragte produkt, 
mens udbringning er inaktiv.
◄Automatisk reguleringstilstand – Symbolet for måldosering 

vil være aktivt 
 Brug knapperne Boost/trinvis stigning/sænkning af procentsats  

5 % / 5 %  for at justere måldoseringen
◄Manuel reguleringstilstand – symbolet for manuel regulering 

vil være aktivt 
►Menu med valgmuligheder for forudindstillet måldosering – 

angiver produktmåldoseringen, som skal anvendes for det 
valgte nummer. Disse indstillinger vil være de samme i alle 
aktive jobs. Området er fra 0 til 6.554 liter/hektar.

Valg af måldosering
1. Tryk på sektionen udbringningsrate.

2. Vælg en (1) ud af op til tre (3) forudindstillede udbringningsrater.

Figur 45: Valg af måldosering
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Ændring af forudindstillet måldosering
Den valgte måldosering kan ændres enten på betjeningsskærmen 
eller i Indstillinger->Jobparametre.

Drift
1. Tryk på sektionen udbringningsrate.

2. Vælg måldoseringen, som skal ændres.

3. Tryk på TASTATUR-knappen .

4. Vælg en udbringningsrate.

BEMÆRK: Værdien skal være mellem 0 og 6.554 liter/hektar.

Figur 46: Nummer på udbringningsrate 
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Indstillinger
1. På startskærmen trykker du på knappen INDSTILLINGER .

2. Tryk på  Jobparametre .

3. Vælg nummer på udbringningsrate 1 .

4. Vælg en udbringningsrate,  som skal knyttes til nummer 1.

5. Gentag trin 3 og 4 for nummer på udbringningsrate 2 og 3.

Figur 47: Etablering af forudindstillet måldosering 2
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Stigning/fald i målhastighedsprocentdel
Knapperne til procentvis stigning/fald af måldosering boost/
trin øger/sænker måldoseringen iht. procentsatsen indstillet på 
opsætningsskærmen Indstillinger->Maskine->Betjening under 
Udbringningsratetrinnet.

Figur 48: Procentsats for doseringsboost/trin

Øg/reducer procentdel
1. Fra betjeningsskærmen skal man trykke på fanen 

VALGMULIGHEDER  for at få vist betjeningsmenuen.

2. Tryk på knapperne Boost/trinvis stigning/sænkning af procentsats  
5 % / 5 %  for at justere udbringningsraterne.

3. Tryk på knappen Luk menu .

Tilbage til forudindstillet dosering
1. Fra betjeningsskærmen skal man trykke på fanen 

VALGMULIGHEDER  for at få vist betjeningsmenuen.

2. Tryk på  0 %  for at vende tilbage til forudindstillet dosering.

3. Tryk på knappen Luk menu .

Figur 49: Udbringningsratetrin
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Skift udbringningsratetrin
Udbringningsratetrin er den procentvise stigning/fald af boost for den 
aktive udbringningsrate, som produktet udbringes med. Området er 
fra 1 til 20 %.

1. På startskærmen trykker du på knappen INDSTILLINGER .

2. Tryk på  Maskine .

3. Tryk på  Drift .

4. Tryk på Udbringningsratetrinværdi .

5. Vælg et udbringningsratetrin.

6. Tryk på RETUR-pilen  for at vende tilbage til maskinskærmen.

Figur 50: Drift
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DYSEVALG

Dyser skal være forudindstillet for at kunne være tilgængelige til aktuelt dysevalg. Forudindstilling af dyse gør det muligt at gemme op til fem 
(5) dyser for hurtigt valg.

Valg af den aktuelle dyse
1. Fra betjeningsskærmen skal man trykke på AKTUEL DYSE  for 

at få vist menuen med forudindstillede dyser.
2. Vælg dysetype fra fem (5) på forhånd indstillede dysetyper. 
BEMÆRK:  Aktuel dyse kan også vælges på  

Indstillinger->Jobparameterskærm.

Figur 51: Dysetype på betjeningsskærm
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TT11004
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Forudindstilling af dyser
Opsætning af forudindstillet dyse angiver op til fem (5) sæt dyser-
muligheder og indstiller dyseserie, kapacitet, lav/høj trykgrænse, 
referenceflow og referencetryk. For yderligere oplysninger se 
Indstillinger-> Maskine->Redskabsparametre->Opsætning af 
forudindstillede dyser.
1. På startskærmen  trykker du på knappen INDSTILLINGER .
2. Tryk på  Maskine .
3. Tryk på  Redskabsparametre .
4. Tryk på  Opsætning af forudindstillet dyse .
5. Vælg forudindstillet dyse nummer 1 .
6. Vælg dyseserie .
7. Vælg dysekapacitet .
8. Gentag trin 5, 6 og 7 for forudindstillet dyse nummer 2 til 5.
9. VALGFRIT: Tryk på pilen NÆSTE SIDE   for at justere 

indstillingerne for lav trykgrænse, høj trykgrænse, referenceflow 
og referencetryk. Hver af disse indstillinger er specifik for den 
aktuelt valgte dyses forudindstillede nummer.

Figur 52: Angivelse af forudindstillet dyse
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TANK

Tank vises eller giver adgang til:

►Faktisk indhold – viser den mængde indhold, som aktuelt 
findes i tanken. Manuel justering er direkte relateret til OEM-
monteret udstyr. Voluminen kan ikke justeres manuelt, hvis en 
tanksensor er aktiv.

►Tankfyldning – angiver mængden af faktisk og ønsket 
materiale i tanken og materialets densitet. De viste 
valgmuligheder er direkte relateret til OEM-monteret udstyr. 
Der vil være forskellige valgmuligheder tilgængelige afhængigt 
af om en tanksensor eller fyldeflowsensor er aktiv. Se 
Indstillinger->Maskine->Fyldning for yderligere oplysninger.

1. Tryk på TANK 100 .

2. Tryk på en indstillingsværdi for at justere indstillinger efter behov:

◄Faktisk indhold (ikke tilgængelig når tanksensor er aktiv)
◄Fuld tank (ikke tilgængelig når tanksensoren eller 

fyldeflowsensoren er aktiv)
◄Densitetstype
◄Densitetsfaktor (tilgængelig når densitetstype er gødning)
◄Ønsket indhold (tilgængelig når tanksensoren eller 

fyldeflowsensoren er aktiv)
◄Automatisk påfyldning (tilgængelig når tanksensoren eller 

fyldeflowsensoren er aktiv)
3. Tryk på RETUR-pilen  for at vende tilbage til 

betjeningsskærmen.

Figur 53: Tankfyldning

ALARMADVARSEL

Hvis der er en aktiv alarm, vises et alarmadvarselsikon ved siden 
af tanken. Se Bilag C – Alarmkonfigurationer for en liste over 
alarmmeddelelseskoder.

1. Tryk på ikonet ALARMADVARSEL  for at få vist en liste over 
alle aktive alarmer.

Figur 54: Liste med aktive alarmadvarsler

Opsætning af alarmer
1. På startskærmen trykker du på knappen INDSTILLINGER .

2. Tryk på  Maskine .

3. Tryk på  Alarmer .

4. Tryk på en indstillingsværdi for at justere indstillinger efter behov:

◄Minimalt tankindhold
◄Flow/tryk dobbelt kontrol (alarm er kun aktiv, når både en 

flowsensor og en væsketryksensor er aktive)
◄Output fra sektion lav

5. Tryk på RETUR-pilen  for at vende tilbage til maskinskærmen. 

Figur 55: Alarmer
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TRYKMÅLER

Trykmåleren viser det aktuelle tryk sammenlignet med det 
anbefalede trykområde. Valgmulighederne for tryksensoren 
anvendes til at angive sensorproducentens maksimale tryk samt til at 
indstille høje og lave brugerdefinerede trykalarmer.

Figur 56: Eksempel på trykmåler
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Aktuelt arbejdstryk

Anbefalet trykområde

Aktuel dråbestørrelse

Anbefalet trykområde
Viser det anbefalede trykområde for den valgte dyse. Trykområdet 
vil ændres afhængigt af den valgte dyse, måldosering (herunder 
procentvis øgning/reduktion af boost/trinvis) og arbejdshastighed.

VIGTIGT! Se altid det anbefalede trykområde, da det kan forårsage 
et ujævnt spredningsmønster, hvis dette ikke gøres.

Aktuelt arbejdstryk
Viser det aktuelle arbejdstryk.

BEMÆRK:  Dette trykområde må ikke overskride det anbefalede 
trykområde.

VIGTIGT! Se altid den anbefalede værdi for dysetryk, når dysetrykket 
indstilles.

Aktuel dråbestørrelse
En enkelt dyse kan danne dråbestørrelse med forskellige 
klassifikationer ved forskellige tryk. De viste farver i det 
anbefalede trykområde er direkte associeret med den aktuelle 
dråbestørrelse. Dråbestørrelsen vises som en (1) ud af otte (8) 
klassifikationskategorier.

Tabel 1: Skema over dråbestørrelse

Kategori Symbol Farvekode

Særdeles fine XF Violet
Meget fine VF Rød
Fine F Orange
Medium M Gul
Grove C Grøn
Meget grove VC Blå
Ekstremt groft XC Hvid
Ultragroft UC Sort

BEMÆRK:  Dråbestørrelsesklassificering er i overensstemmelse 
med ISO 25358 på udgivelsesdatoen.  Klassifikationer 
kan ændres.
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NOTER OM BRUGERINDSTILLINGER
Indstillinger-> Jobparametre

Beskrivelse Brugerindstilling

Måldoseringer
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

BEMÆRK:  Gå til Indstillinger->Jobparametre->Udbringningsrate, 
eller gå til Indstillinger->Maskine->Redskabsparametre-> 
Opsætning af forudindstillet dyse.

Indstillinger-> Maskine-> Fyldning
Beskrivelse Brugerindstilling

Densitetstype
Densitetsfaktor (gødning)

BEMÆRK:  Gå til Drift->Fyldning (1) og (2) (via Tank-ikon), eller gå til 
Indstillinger->Maskine->Fyldning (1) og (2).

Indstillinger-> Maskine-> Drift
Beskrivelse Brugerindstilling

Udbringningsratetrin
Hastighedskilde
Simuler hastighed
Minimumhastighed

BEMÆRK: Gå til Indstillinger->Maskine->Drift.

Indstillinger-> Maskine-> Redskabsparametre
Sektionskonfiguration

Beskrivelse Brugerindstilling

Antal dyser sektion 1  
Antal dyser sektion 2
Antal dyser sektion 3
Antal dyser sektion 4
Antal dyser sektion 5
Antal dyser sektion 6
Antal dyser sektion 7
Antal dyser sektion 8
Antal dyser sektion 9
Antal dyser sektion 10
Antal dyser sektion 11
Antal dyser sektion 12
Antal dyser sektion 13

BEMÆRK:  Gå til Indstillinger->Maskine->Redskabsparametre-> 
Sektionskonfiguration.

   Antallet af tilgængelige sektioner afhænger af 
konsolmodellen.

Opsætning af forudindstillet dyse
Forudindstillet dyse nr. 1 Brugerindstilling

Dyseserie
Dysekapacitet
Lav trykgrænse
Høj trykgrænse
Referenceflow
Referencetryk

Forudindstillet dyse nr. 2 Brugerindstilling
Dyseserie
Dysekapacitet
Lav trykgrænse
Høj trykgrænse
Referenceflow
Referencetryk

Forudindstillet dyse nr. 3 Brugerindstilling
Dyseserie
Dysekapacitet
Lav trykgrænse
Høj trykgrænse
Referenceflow
Referencetryk

Forudindstillet dyse nr. 4 Brugerindstilling
Dyseserie
Dysekapacitet
Lav trykgrænse
Høj trykgrænse
Referenceflow
Referencetryk

Forudindstillet dyse nr. 5 Brugerindstilling
Dyseserie
Dysekapacitet
Lav trykgrænse
Høj trykgrænse
Referenceflow
Referencetryk

BEMÆRK:  Gå til Indstillinger->Maskine->Redskabsparametre-> 
Opsætning af forudindstillet dyse for at få adgang til 
opsætning af forudindstillede dyser.

Reguleringsparametre
Beskrivelse Brugerindstilling

Kalibrering af retningsventil
Kalibrering af fin ventil
Dyseafstand
Reguleringstilstand

BEMÆRK:  Gå til Indstillinger->Maskine->Redskabsparametre-> 
Reguleringsparametre.
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Indstillinger-> Maskine-> Kalibreringer
Redskabshastighedssensor

Beskrivelse Brugerindstilling
Kalibreringsnummer

BEMÆRK:  Gå til Indstillinger->Maskine-> Kalibreringer-> 
Redskabshastighedssensor. Alt efter OEM-
sensorindstillingerne vil visse valgmuligheder muligvis 
ikke være tilgængelige.

Flowsensor
Beskrivelse Brugerindstilling

Kalibreringsnummer
Lav flowgrænse
Høj flowgrænse

BEMÆRK:  Gå til Indstillinger->Maskine->Kalibreringer-> 
Flowsensorer. Alt efter OEM-sensorindstillingerne vil 
visse valgmuligheder muligvis ikke være tilgængelige.

Væsketryksensor – maks. trykmulighed
Beskrivelse Brugerindstilling

Maks. tryk
Referencetryk

BEMÆRK:  Gå til Indstillinger->Maskine->Kalibreringer-> 
Væsketryksensor->Maksimalt tryk-sensor. Alt efter OEM-
sensorindstillingerne vil visse valgmuligheder muligvis 
ikke være tilgængelige.

Fyldeflowsensor
Beskrivelse Brugerindstilling

Kalibreringsnummer

BEMÆRK:  Gå til Indstillinger->Maskine->Kalibreringer->Fyld 
flowsensor. Alt efter OEM-sensorindstillingerne vil visse 
valgmuligheder muligvis ikke være tilgængelige.

Tankniveausensor
BEMÆRK:  Manuel kalibrering er ikke tilgængelig for nogen 

kalibreringer af tankniveausensor.

Indstillinger-> Maskine-> Alarmer
Beskrivelse Brugerindstilling

Minimalt tankindhold
Flow/tryk krydstjek
Output fra sektion lav

BEMÆRK: Gå til Indstillinger->Maskine->Alarmer.
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ALARMKONFIGURATIONER

Kode Meddelelse / tilstand Mulig løsning konsolsti

1 Ingen flowimpulser Kontroller flowsensor fra testmenu. Kontroller komponenter og 
programmeringstrin relateret til flow.

Indstillinger->Fejlfinding->Test inputs (1)-> 
Flowsensor

2 Lavt væsketryk Kontroller flowsensor fra testmenu. Kontroller komponenter og 
programmeringstrin relateret til flow.

Indstillinger->Maskine->Redskabsparametre-> 
Opsætning af forudindstillet dyse (2) eller 
Indstillinger->Maskine-> 
Kalibreringer eller Indstillinger->Diagnostik->Test 
inputs (2)->Væsketryksensor

4 Kalibreringsfejl Kontroller komponenter og programmeringstrin relateret til redskab 
eller procesregistrering af en kalibreringsfejl.

Indstillinger->Maskine->Kalibreringer – kontroller 
sensorer

5 Densitet ikke lig med vand  
(1 kg/l eller 8,34 lb/gal)

Vælg vand som tankindhold eller skift nr. for gødningsdensitet. 
Kontroller komponenter og programmeringstrin relateret til indhold.

Betjening->Fyldning (1) eller Indstillinger-> 
Maskine->Fyldning (1) 

6 Under minimumhastighed Øg hastighed. Kontroller komponenter og programmeringstrin 
relateret til hastighed.

Indstillinger->Maskine->Drift eller Indstillinger-> 
Maskine-> Kalibreringer-> 
Redskabshastighedssensor

7 Trykbaseret Kontroller komponenter og programmeringstrin relateret til redskab 
eller procesregistrering af en trykfejl.

Indstillinger->Fejlfinding->Test inputs eller 
Indstillinger-> Maskine->Redskabsparametre-> 
Opsætning af forudindstillet dyse (2)

8 Lavt flow Øg hastighed. Kontroller og rengør dyser. Kontroller komponenter 
og programmeringstrin relateret til flow.

Indstillinger->Fejlfinding->Test inputs eller 
Indstillinger-> Maskine->Redskabsparametre-> 
Opsætning af forudindstillet dyse (2)

9 Tank næsten tom Genopfyld tank. Kontroller alle komponenter og 
programmeringstrin relateret til indhold.

Drift->Tank->Fyldning (1) eller Indstillinger-> 
Maskine-> fyldning (1) og (2) eller Indstillinger-> 
Maskine-> Alarmer-> Minimalt tankindhold

10 Målhastighed umulig at nå Vælg en ny målhastighed. Brug større dyser. Kontroller 
komponenter og programmeringstrin relateret til hastigheder.

Betjening->Målhastigheder eller Indstillinger-> 
Jobparametre

11 Faktisk hastighed for høj Vælg en lavere målhastighed. Kontroller komponenter og 
programmeringstrin relateret til hastigheder.

Betjening->Målhastigheder eller Indstillinger-> 
Jobparametre

12 Minimalt reguleringstryk Kontroller komponenter og programmeringstrin relateret til tryk. Indstillinger->Maskine->Redskabsparametre-> 
Reguleringsparametre

13 Maksimum regulering tryk Kontroller komponenter og programmeringstrin relateret til tryk. Indstillinger->Maskine->Redskabsparametre-> 
Reguleringsparametre

14 Tryk for lavt Kontroller komponenter og programmeringstrin relateret til tryk. Indstillinger->Maskine->Redskabsparametre-> 
Opsætning af forudindstillet dyse (2)

15 Tryk for højt Kontroller komponenter og programmeringstrin relateret til tryk. Indstillinger-> Maskine->Redskabsparametre-> 
Opsætning af forudindstillet dyse (2)

16 Tryk/flowkontrol Kontroller komponenter og programmeringstrin relateret til flow. Indstillinger->Fejlfinding->Test inputs eller 
Indstillinger-> Maskine->Kalibreringer

19 Væsketryk for lavt Kontroller flowsensor fra testmenu. Kontroller komponenter og 
programmeringstrin relateret til tryk.

Indstillinger->Maskine->Redskabsparametre-> 
Opsætning af forudindstillet dyse (2) eller 
Indstillinger->Maskine->Kalibreringer eller 
Indstillinger->Diagnostik->Test inputs 
(2)->Væsketryksensor

20 Væsketryk for højt Kontroller flowsensor fra testmenu. Kontroller komponenter og 
programmeringstrin relateret til tryk.

Indstillinger->Maskine->Redskabsparametre-> 
Opsætning af forudindstillet dyse (2) eller 
Indstillinger->Maskine->Kalibreringer

21 Intet hastighedssignal Kontroller komponenter og programmeringstrin relateret til 
hastighed.

Indstillinger->Maskine-> Kalibreringer-> 
Redskabshastighedssensor

31 Arbejde ikke muligt

34 Gem fejl Indsæt eller nulstil en USB-enhed, hvis der gemmes til en USB-
port.

36 CAN-hastighed mangler
Kontroller GNSS-kildens strøm/satellitmodtagelse. Hvis der 
ikke er nogen GNSS-kilde, så skift hastighedskilde. Kontroller 
komponenter og programmeringstrin relateret til hastighed.

Indstillinger->Maskine->Betjening->Hastighedskilde

45 BoomPilot-enhed svarer ikke Kontroller strøm til BoomPilot. Test BoomPilot under testmenu. Indstillinger->Fejlfinding->Test BoomPilot

46 BoomPilot-enhed i manuel 
tilstand

Aktuel driftstilstand er forskellig fra standard drift. Hvis du ikke 
ønsker dette, så skift tilstand til automatisk under testmenu. Indstillinger->Fejlfinding->Test BoomPilot

47 Ikke alle sektioner er tændt

Aktuel driftstilstand er forskellig fra standard drift. Hvis dette er 
uønsket, så kontroller, at sektionskontakter er vippet op (TÆNDT). 
Kontroller sektioner under testmenuer. Konfigurer sektioner. 
Kontroller komponenter og programmeringstrin relateret til strøm.

Indstillinger->Fejlfinding->Test outputs (2) 
eller Indstillinger-> Fejlfinding->Test inputs 
(3)->Sektionskontakter eller Indstillinger->Maskine-> 
Redskabsparametre->Sektionskonfiguration

49 Sektion output-fejl Kontroller komponenter og programmeringstrin relateret til sektioner. Indstillinger->Fejlfinding->Test outputs (2)

50 Master output-fejl kontroller, at hovedkontakten er vippet op (TÆNDT). Kontroller alle 
komponenter og programmeringstrin relateret til hovedkontakten.

Indstillinger->Fejlfinding->Test inputs (3)-> 
hovedkontakt

51 Fyldeventil output-fejl Kontroller fyldeventil under testmenuer. Kontroller komponenter og 
programmeringstrin relateret til fyldeventil. Indstillinger->Fejlfinding->Test outputs (2)->Fyldeventil

52 Lav forsyningsspænding Kontroller forsyningsspænding under fejlfinding. Indstillinger->Fejlfinding->Forsyningsspænding
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ENHEDSSPECIFIKATIONER

Dimensioner Radion 8140, 5-sektion 228,6 x 158,0 x 61,6 mm
Radion 8140, 7-sektion 228,6 x 158,0 x 61,6 mm
Radion 8140, 9-sektion 254,0 x 158,0 x 61,6 mm

Vægt Radion 8140, 5-sektion 1,3 kg
Radion 8140, 7-sektion 1,3 kg
Radion 8140, 9-sektion 1,9 kg

Stik Strøm/CAN 8-benet Conxall
Hastighed/status 8-benet Conxall 
Hoved 28-benet
Seriel 9-benet

Omgivelser Opbevaring -10 til +70 °C
Drift 0 til +50 °C
Fugtighed 90 % ikke-kondenserende

Skærm Radion 8140 Opløsning 320 x 240, 10,9 cm
Input/output USB 2.0
Effektkrav < 9 watt ved 12 V DC
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