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Bruksanvisning

VARNINGSSYMBOLER

FÖRORD
Läs igenom den här bruksanvisningen!
I den här bruksanvisningen finns viktig information om
användning av maskinen på ett riskfritt sätt.
Låt alla som använder maskinen ta del av
bruksanvisningen!
Förvara alltid bruksanvisningen i närheten av maskinen.
Läs den separata bruksanvisningen
"LELY WELGER RPC 445 Tornado"

Varning, skaderisk!
Innan den tas i drift första gången ska maskinen kalibreras!
Se "13. MENY: "KALIBRERING", sidan 79.
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VARNINGSSYMBOLER
Viktiga anvisningar i denna bruksanvisning utmärks med hjälp
av följande bildsymboler och signalord:

Se upp!
Den här symbolen finns vid varningsanvisningar: Livsfara,
skaderisk, risk för allvarliga materialskador.

Observera!
Den här symbolen finns vid säkerhetsanvisningar:
Störningar och inverkan på normalt driftförlopp, risk för
materialskador.

Info!
Den här symbolen finns vid användbara anvisningar:
Särskilda tips för att kunna använda maskinen på bästa sätt.
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2

SÄKERHET

2.1

Föreskriven användning
Kontrollenheten
PRO-LINK
och
styrelektroniken
BALERCONTROL III ska uteslutande användas på maskinen
LELY WELGER RPC 445 Tornado
All annan användning räknas som inte avsedd. Tillverkaren tar
inget ansvar för skador som uppstår som resultat av annan
användning, utan detta sker helt på egen risk.

Se upp! Risk att skadas!
Maskinen LELY WELGER RPC 445 Tornado får aldrig
användas utan inplastaren. Om balarna inte skulle plastas
in:
Välj genomräckningsdrift (se 6.3 Plasta eller
genomräcka bal?, sid. 40).
I föreskriven användning ingår även att följa de villkor som ställs
av tillverkaren för drift, service och underhåll.
Kontrollenheten PRO-LINK får endast användas av personer
som är väl förtrogna med den och känner till riskerna.
De grundläggande kraven på säkerhets- och hälsoskydd samt
allmänt erkända säkerhetstekniska regler ska följas.

2.2

Felanvändning som kan förutses
Det är inte tillåtet till montera på extrautrustning.
Det är inte tillåtet att ansluta andra maskiner.
Det är inte tillåtet att göra egenmäktiga förändringar eller
montera delar och utrustning som inte är godkänd.
Kåpan får inte öppnas eller ändras på byggplatsen.
Programvaran får inte ändras.
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2.3

Allmänt
Även om alla varnings- och säkerhetsanvisningar följs återstår
vissa risker med maskinen som inte kan "byggas bort".
Handskas alltid med maskinen på ett förnuftigt sätt så att du
inte utsätter dig själv och andra för risker!
Läs den bruksanvisning som hör till maskinen. Om det är
något du inte förstår kan du kontakta serviceavdelningen.
Innan arbetet påbörjas ska du besiktiga maskinen.
Uppmärksamma då om någon del av den förändrats eller
saknas, om det uppstår ovanliga ljud under körning och titta
efter synliga läckor.
Före underhåll på maskinen (justering, reparation, skötsel):
Slå från kraftuttag och traktormotor. Dra ut kardanaxeln och
kraftöverföringsaxelns lände. Koppla från hydrauliken.
Avskilj hydrauliska och elektriska anslutningar till traktorn.
Avskilj
kontrollenheter
från
strömförsörjningen.
Servicearbeten får endast utföras av utbildade personer.
Ta aldrig ut halm ur maskinen när drivanordningen
fortfarande är igång eller innan den avstängda maskinen
stannat helt. Slå först från kraftuttagsaxel och traktormotor
och dra sedan ut kardanaxeln ur kraftuttagsaxelns ände.
Koppla ifrån hydrauliken och spärra den mot att sättas
igång av misstag igen.
Det är förbjudet att åka med på samtliga delar av maskinen!
Under drift: Kliv inte på maskinen. Håll tillräckligt avstånd till
maskinens verkningsområde.
Ha inga metallföremål i direkt närhet av maskinen så länge
den elektriska styrningen är påkopplad (t. ex. verktyg,
säkerhetsskor med metallkåpor). Orsak: Oavsiktlig
utlösning av approximationssensorer och därmed
förbundna oväntade maskinrörelser.
Före iläggning av nät- eller filmrullar: Koppla ifrån
hydrauliken och spärra den mot att sättas igång av misstag
igen.
Maskinen får aldrig användas om skyddsanordningarna är
defekta eller har demonterats (t. ex.: säkerhetsbygel)!
Ha brandsläckare inom räckhåll.
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2.4

Elektrisk utrustning/Elektronik
PRO-LINK och BALERCONTROL III har konstruerats
uteslutande för 12-voltsdrift. Det är inte tillåtet att koppla
dem till andra interna nät!
Före varje form av justering, montering eller service ska
strömmen
kopplas
bort
från
PRO-LINK
och
BALERCONTROL III.
Kontrollera regelbundet att alla sensorer och aktorer sitter
ordentligt på plats.
Strömmen till den elektroniska utrustningen får bara vara
påkopplad när maskinen ska köras. När arbetet avslutats
ska strömmen till styrningen omedelbart brytas.
Det är inte tillåtet att gå in i eller i närheten av maskinens
arbetsområde när strömmen till den elektroniska
utrustningen år påslagen.
Vid rengöring får inte elektroniken utsättas för direkt
vattenstråle
(t.
ex.
högtrycksapparat
eller
ångstrålerengörare).
De kablar som tillhör PRO-LINK och BALERCONTROL III
får endast kopplas till de uttag som monterats och
godkänts på fabriken.

2.5

Svetsningsarbeten
Låt inte ström från svetsen gå genom PRO-LINK eller
BALERCONTROL III.
Bryt strömförsörjningen till alla poler från maskinen (koppla
bort batteriet).
Bryt strömmen mellan traktor och maskin.
Observera värmeutvecklingen på svetspunkterna. Montera
bort känsliga delar (kablar, sensorer, delar av plast) innan
du svetsar.
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2.6

Elektromagnetisk tolerans (EMV)
På maskinen finns elektroniska delar och komponenter vilkas
funktion kan påverkas av elektromagnetisk strålning från andra
apparater. Sådan påverkan kan innebära risker för personer om
inte följande säkerhetsanvisningar följs:
Om elektrisk eller elektronisk utrustning och/eller komponenter
installeras på maskinen i efterhand och ansluts till det interna
nätet är användaren skyldig att själv kontrollera om
installationen kan orsaka störningar på fordonets elektronik eller
på andra komponenter.
De i efterhand installerade elektriska och elektroniska
komponenterna ska vara märkta med och motsvara den i EMVriktlinje 2004/108/EG (tidigare: 89/336/EWG) vid tillfället
gällande formuleringen och bära EU-märkning.

2.7

Arbetsplatser på maskinen
Kör under drift maskinen endast från arbetsplatserna.
Arbetsplatser: Se den separata bruksanvisningen:
"LELY WELGER RPC 445 Tornado"
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PRO-LINK

3.1

Allmänt
Observera!
Det är inte tillåtet att koppla PRO-LINK till 24 V-nät.
Maskinens interna nät:
Säkring, på maskinen:

12 V
30 A

Observera!
Kåpan på kontrollenheten PRO-LINK är fuktighetsavvisande.
Trots det: För att undvika felaktig funktion får
manöverinstrumentet inte utsättas för alltför mycket fukt
(t. ex. kraftigt regn, nedsänkning i vatten, ångstråle eller
högtryckstapparat).

Observera!
Före varje form av rengöring, montering, justering eller
service ska PRO-LINK och BALERCONTROL III göras
strömlösa. Bryt den elektriska förbindelsen mellan traktor
och maskin. Koppla ifrån kraftuttagsaxeln. Stäng av
traktormotorn och dra ut tändningsnyckeln. Frikoppla
maskinens kraftuttag från traktorn.
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Systemet PRO-LINK består av:
Kontrollenheten PRO-LINK med display (Bild 1)
Styrelektroniken BALERCONTROL III (Bild 2)
Styrprogram (programvara)

Bild 1

Bild 2
SG 1 Master (på inplastaren)
SG 2 Semi-master (på balpressen)
SG 3 Slav (på inplastaren)
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3.2

Manöverdon
[20] fyra filmknappar, till vänster om displayen
[21] fyra filmknappar, till höger om displayen
[22] skrollratt (= jog-dial)

Bild 3

3.3

Pekskärmsdisplay
[30] fyra pekskärmsknappar
[31] bildskärm
[32] sex pekskärmsknappar
[33] menylist

Bild 4
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3.4

Skrollratt, pekskärm eller filmknappar?
Info!
Maskinen kan styras med hjälp av skrollratt och/eller
pekskärm och/eller filmknappar. Spelar det någon roll om
det sker med skrollratt eller pekskärm eller filmknappar:
Olika användningssätt leder till samma mål.
I denna bruksanvisning beskrivs ofta endast användning via
pekskärm – det kan i stället ske via skrollratt och/eller
filmknappar.

3.4.1

Exempel 1
Omkoppling mellan driftstyperna MANUELL DRIFT
AUTOMATISK DRIFT (se 5.2 Val av driftstyp, sid. 22):

och

Alternativ 1: Skrollratt
Vrid skrollratten [40] tills knappen [41] "Driftstyp" omges av
en blå ram.
Tryck på skrollratten.
Alternativ 2: Pekskärmsknappar
Tryck på pekskärmsknappen [41] "Driftstyp" (tryck lätt på
pekskärmen med fingerspetsen).
Alternativ 3: Filmknappar
Tryck på filmknappen [42] (alltså den filmknapp som ligger
alldeles bredvid pekskärmsknappen "Driftstyp").
3.4.2

Exempel 2
Välj meny (se 4.2 Välja meny, sid. 16):
Alternativ 1: Skrollratt
Vrid skrollratten [40] tills ordet MENY [45] omges av en blå
ram.
Hämta menyöveriskt: Tryck på skrollratten.
Välj önskad meny: Vrid skrollratten.
Öppna önskad meny [46]: Tryck på skrollratten.
Alternativ 2: Pekskärmsknappar
Hämta menyöveriskt: Tryck på pekskärmsknappen [45]
MENY (tryck lätt på pekskärmen med fingerspetsen).
Öppna önskad meny [46]: Tryck på pekskärmsknappen för
önskad meny (tryck lätt på pekskärmen med fingerspetsen).

PRO-LINK • Lely Welger RPC 445 Tornado
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4

MENY-ÖVERISKT

4.1

Meny-överiskt

Meny-överiskt

4.2

Meny

Uppgift

se

MONITOR

Daglig produktion

"MENY: "MONITOR""
sid. 17

SETUP

Inställning av maskinparametrar

"MENY: "SETUP""
sid. 56

SYSTEMINFO

Uppgifter om viktiga systemdata

"MENY: "SYSTEMINFO""
sid. 60

DIAGNOS

Gör funktionsprövning

"MENY: "DIAGNOS""
sid. 62

STATISTIK

Maskinens gångtid,
livslängdsräknare, dagsräknare

"MENY: "STATISTIK""
sid. 75

SLAGINFO

Databas för extra uppgifter

"MENY: "SKIFTESINFO""
sid. 77

KALIBRERING

Kalibrerar maskinen

"MENY: "KALIBRERING""
sid. 79

Välja meny
Info!
I denna bruksanvisning beskrivs ofta endast användning via
pekskärm – det kan i stället ske via skrollratt och/eller
filmknappar.
Se sidan 15.
Hämta menyöveriskt:
Tryck på pekskärmsknappen MENY.
Välj önskad meny: Vrid skrollratten.
Öppna önskad meny: Tryck på skrollratten.
Om ingen meny väljs:
Om du inte trycker på någon knapp inom fem sekunder kommer
du automatiskt tillbaka till menyn MONITOR.

16
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5

MENY: "MONITOR"
Info!
Detta kapitel handlar om maskinfunktioner som finns såväl i
driftstypen AUTOMATIK som i driftstypen MANUELL
DRIFT.

Info!
Daglig produktion ...
• finns i menyn MONITOR.
• finns i driftstypen AUTOMATIK.
Se "6 MENY: "MONITOR" (Automatik), sid. 36.

Info!
I denna bruksanvisning beskrivs ofta endast användning via
pekskärm – det kan i stället ske via skrollratt och/eller
filmknappar.
Se sidan 15.
Menyn MONITOR kommer upp automatiskt när strömmen till
PRO-LINK slås på.
Hämta menyöveriskt:
Tryck på pekskärmsknappen MENY.
Välj menyn MONITOR: Vrid skrollratten.
Öppna menyn MONITOR: Tryck på skrollratten.
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5.1

Displayen
[1] MENY: Ta fram menyöveriskt.
[2] SKIFTE (Skifte = markområde, fält):
Visa aktuellt skifte, välj alternativt skifte
1

18
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[10] Meddelande: karftuttagsaxelns varvtal (värden mellan
480 v/min och 600 v/min visas mot vit bakgrund, avvikande
värden visas som varning mot röd bakgrund.)
[11] Meddelande: aktuell batterispänning (värden mellan
11,6 v/min och 15,1 v/min visas mot vit bakgrund,
avvikande värden visas som varning mot röd bakgrund.)
[12] Meddelande: driftstimmeräknare för aktuellt skifte
(skifte = markområde, fält)
[13] Meddelande: balräknare för aktuellt skifte
[14] Meddelande: aktuellt plastningsvarvtal

10

11
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[20] Meddelande: baldiameter-ärvärde (stapeldiagram)
[20] Inmatning och meddelande: baldiameter-börvärde (tal)
[21] Meddelande: Varningssymboler. Om t.ex. knivgolvet
öppnas, visas en knivgolvssymbol mot blinkande,
orangefärgad bakgrund.
[22] Meddelande: animerad maskinframställning.
Framställer knivgolv, baklucka, plastningshöjd och
plastningsbord.
[23] Meddelande: Filmlager-ärvärde (plastningar) (som
stapeldiagram)
[23] Inmatning och meddelande: Filmlager-börvärde
(plastningar) (som tal)
23
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[30] Meddelande: aktuell status för snittaggregat
[31] Meddelande: aktuell status för mjukkärnsläge
[32] Meddelande: aktuell status för inplastare
resp. inplastare

32
30

31

Maskindel

Statusmeddelande

[30] Snittaggregat

Betydelse
Snittaggregat i viloläge

Snittaggregat i arbetsläge (här: Snittaggregat med 12 knivar)

[31] Mjukkärnsläge

Mjukkärnsläge inkopplat (ljusgrön framställning)

Mjukkärnsläge frånkopplat (mörkgrå framställning)
[32] Inplastare
Aktuell plastningscykel: Ta upp balar

Aktuell plastningscykel: Plasta in balar

Aktuell plastningscykel: Lasta av balar

[32] Uppfångare av
plastningsfilm

Uppfångare av plastningsfilm stängd

Uppfångare av plastningsfilm öppen
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5.2

Val av driftstyp
Driftstypen AUTOMATIK
se
6 MENY: "MONITOR" (Automatik), sid. 36.
Driftstyp MANUELL DRIFT
se
7 MENY: "MONITOR" (MANUELL DRIFT), sid. 45.
Omkoppling mellan driftstyperna:
Tryck på pekskärmsknappen.
Start av driftstypen AUTOMATIK:
Tryck på pekskärmsknappen GO.
Stopp av driftstypen AUTOMATIK:
Tryck på pekskärmsknappen STOP.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Driftstypen AUTOMATIK är i viloläge
(blinkande röd symbol)

Driftstypen AUTOMATIK är aktiv
(grön symbol)

Driftstypen MANUELL DRIFT

5.3

Nätbindning
Starta nätbindning manuellt:
Tryck på pekskärmsknappen. Så länge pekskärmsknappen
är nedtryckt transporteras nätet). I allmänhet räcker det bra
med 3–4 sekunder.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Starta nätbindning manuellt

22
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5.4

KÖR/STOPP
Start av driftstypen AUTOMATIK:
Tryck på pekskärmsknappen GO.
Stopp av driftstypen AUTOMATIK:
Tryck på pekskärmsknappen STOP.
I driftstypen AUTOMATIK (viloläge):
Starta delcykel för inplastaren:
Tryck på pekskärmsknappen GO.
Stoppa delcykel för inplastaren:
Tryck på pekskärmsknappen STOP.

Pekskärmsknapp

Betydelse
Starta driftstypen AUTOMATIK

Stoppa driftstypen AUTOMATIK

Starta manuell balavlastning

PRO-LINK • Lely Welger RPC 445 Tornado
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5.5

Bläddra igenom bildskärmens sidor
Bläddra igenom bildskärmens sidor:
Tryck på pekskärmsknappen.

Pekskärmsknapp

Betydelse
Bläddra igenom bildskärmens sidor

5.5.1

Bildskärmssidor i driftstypen AUTOMATIK

Bildskärmssida

24

Betydelse

1/3

Användning av balpressen

2/3

Användning av balpressen

3/3

Användning av inplastaren
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5.5.2

Bildskärmssidor i driftstypen MANUELL DRIFT

Bildskärmssida

Betydelse

1/4

Användning av balpressen

2/4

Användning av balpressen

3/4

Användning av inplastaren

4/4

Användning av inplastaren

PRO-LINK • Lely Welger RPC 445 Tornado
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5.6

Knivgolv
Koppla på hydraulikväxeln för användning av knivgolvet
(svänggolv) utifrån traktorn (traktorns regleringsventil):
Tryck på pekskärmsknappen.
I aktiverat tillstånd har pekskärmsknappen gul bakgrund.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Aktivera användning av knivgolvet

5.7

Snittaggregat
Koppla på hydraulikväxeln för användning av snittaggregatet
utifrån traktorn (traktorns regleringsventil):
Tryck på pekskärmsknappen.
I aktiverat tillstånd har pekskärmsknappen gul bakgrund.
Om maskinen har ett gruppsnittaggregat går det att välja mellan
olika knivgrupper. Då öppnas en rullgardinsmeny med de val
som finns.
Välj knivgrupp:
Tryck på pekskärmsknappen.
Vald knivgrupp visas som tal.

Info!
Innan en knivgrupp kan köras till snittläge måste alla knivar
– som eventuellt redan befinner sig i snittläge – först köras
helt och hållet till viloläge.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Aktivera användning av snittaggregatet

Knivgrupp med 12 knivar

Knivgrupp med 13 knivar

Komplett snittaggregat med 25 knivar

26

PRO-LINK • Lely Welger RPC 445 Tornado

MENY: "MONITOR"

5.7.1

Snittaggregatssäkring

Varning!
Avaktivering
av
snittaggregatssäkringen
är
en
specialfunktion för undanröjande av tilltäppning vid
knivskårorna. Avaktivering av snittaggregatssäkringen är
inte tillåten för daglig produktion! Daglig produktion är endast
tillåten med 40 bar.
Snittaggregatssäkringen ska genast efter undanröjande av
tilltäppning aktiveras på nytt vid knivskårorna, så att skador
på snittaggregatet kan undvikas.
För att skydda snittaggregatet mot mekanisk överbelastning
(t.ex. när stora stenar eller hårda trädelar kommer in i det), är
knivarna hydrauliskt säkrade. Denna snittaggregatssäkring
begränsar hydraultrycket till ett standardtryck på 40 bar. För att
köra ut knivarna i snittläge står endast detta standardtryck till
förfogande.
Om det är stopp i knivskårorna kanske det inte räcker till. Därför
finns det en överbryggningsfunktion som gör att
snittaggregatssäkringen kan sättas ur funktion. Dvs.
snittaggregatets knivar åker ut ur knivgolvet till snittläge med
fullt hydrauliskt tryck på 180 bar och kan därmed bättre
undanröja tilltäppning i knivskårorna.
Snittaggregatssäkringen är aktiv som standard.
Avaktivera snittaggregatssäkringen:
Se den separata bruksanvisningen "RPC 445 Tornado",
kapitlet "Snittaggregatssäkring".
Aktivera snittaggregatssäkringen:
Se den separata bruksanvisningen "RPC 445 Tornado",
kapitlet "Snittaggregatssäkring".
Pekskärmsknapp

Betydelse
Snittaggregatssäkring aktiv

Snittaggregatssäkring frånkopplad
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5.8

Pickup
Koppla på hydraulikväxeln om du vill hantera pickupen utifrån
traktorn (traktorns regleringsventil):
Tryck på pekskärmsknappen.
I aktiverat tillstånd har pekskärmsknappen gul bakgrund.

Info!
De hydrauliska ventilerna syns inte i läge "Pickup", dvs.
strömsätts inte. Denna inställning är därför att föredra som
arbetsläge så att strömförbrukningen minimeras.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Aktivera användning av pickupen
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5.9

Baklucka
Öppna och stänga bakluckan manuellt.
Öppna baklucka:
Tryck kort på pekskärmsknappen MENY. Bakluckan
öppnas helt utan avbrott.
Tryck kort på pekskärmsknappen. Bakluckan fortsätter att
öppnas så länge knappen hålls intryckt.
Stänga baklucka:
Tryck kort på pekskärmsknappen MENY. Bakluckan stängs
helt utan avbrott.
Tryck kort på pekskärmsknappen. Bakluckan fortsätter att
öppnas så länge pekskärmsknappen hålls intryckt.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Tryck kort på pekskärmsknappen MENY. Bakluckan
öppnas helt
Tryck kort på pekskärmsknappen. Bakluckan öppnas
så länge pekskärmsknappen hålls intryckt
Tryck kort på pekskärmsknappen MENY. Bakluckan
stängs helt
Tryck kort på pekskärmsknappen. Bakluckan stängs
så länge pekskärmsknappen hålls intryckt

PRO-LINK • Lely Welger RPC 445 Tornado
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5.9.1

Kollisionskontroll

Info!
Baklucka, plastningsring, balvagga och plastningsbord
övervakas av en kollisionskontroll. Om någon av dessa
komponenter befinner sig utanför tillåten position avbryts
åtgärden. Ett informationsfönster visas vilket hänvisar till den
avaktiverade kollisionskontrollen.

Varning, skaderisk!
Kollisionskontrollen får endast avaktiveras, så länge
felavhjälpningsarbeten utförs, t. ex. vid fastklämda balar eller
efter NÖDSTOPP. Daglig produktion med avaktiverad
kollisionskontroll är inte tillåten.
Om kollisionskontrollen är avaktiverad finns det risk för
kollisioner mellan bakluckan och inplastarens komponenter.
Så här undviks sådana kollisioner: Öppna eller stäng inte
bakluckan förrän plastningsringen helt befinner sig i det
nedre läget, om plastningsbordet är helt lutat mot maskinen,
om balvaggan befinner sig i upptagningsläge (balvagga i
mittenläge) och om filmklämmorna är helt hopfällda.
Avaktivera kollisionskontrollen:
Tryck på pekskärmsknappen.
Aktivera kollisionskontrollen:
Tryck på pekskärmsknappen.

Info!
Avaktivering av kollisionskontrollen gäller endast så länge
rullgardinsmenyn är öppen. När rullgardinsmenyn stängs
aktiveras kollisionskontrollen automatiskt.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Kollisionskontroll aktiv

Kollisionskontroll avaktiverad
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5.10

Kamera
För optisk övervakning av maskindriften finns det som standard
två kameror. (Tillval: Övervakningen kan dessutom övervakas
med en tredje kamera.)
Videobilder från en enskild kamera visas cykliskt som
miniatyrbilder efter varandra på displayen. Skifte mellan
videobilderna sker var femte sekund.
Omkoppling från miniatyrbild till helbild:
Tryck på pekskärmsknappen.
Omkoppling från kamera 1 till kamera 2:
Tryck på pekskärmsknappen.
Omkoppling från helbild till miniatyrbild:
Tryck på helbild (pekskärm).
Pekskärmsknapp

Betydelse
Ingen kamera ansluten, ingen videosignal
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5.11

Inställning av baldiameter-börvärde
För tillfället uppnådd baldiameter visas på displayen som ett
lodrätt stapeldiagram.
Baldiameterns börvärde visas på displayen som talvärde.
Inställning av börvärde för baldiameter:
Tryck på stapeldiagram (pekskärm). Ett fönster öppnas [1]
för inställning av baldiameterns börvärde.
Inställningen går att ändra med direkt tryck på
stapeldiagrammet, via skrollratten, filmknapparna + eller –.
Värdet går att ställa in i området mellan 0,90 m till 1,60 m.
Fönstret [1] stängs automatiskt efter fem sekunder utan
knapptryck.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Baldiameterns börvärde

1

32

PRO-LINK • Lely Welger RPC 445 Tornado

MENY: "MONITOR"

5.12

Inställning av presstryckets börvärde
Inställning av presstryckets börvärde:
Tryck på stapeldiagram (pekskärm). Ett fönster [2] för
inställning av presstryckets börvärde öppnas.
Inställningen går att ändra med direkt tryck på
stapeldiagrammet, skrollratten eller filmknapparna "+" eller "–".
Värdet går att ställa in i området från 0 (minimalt presstryck) till
10 (maximalt presstryck). Fönstret [2] stängs automatiskt efter
fem sekunder utan knapptryck.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Presstryckets börvärde

2
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5.13

Aktivera mjukkärnsläge
Aktivera mjukkärnsläge:
Tryck på pekskärmsknappen.
Koppla från mjukkärnsläge:
Tryck på pekskärmsknappen.
Symbolen för mjukkärnsläge på displayen visar status för detta
värde (aktivt eller frånkopplat).
Pekskärmsknapp

Betydelse
Mjukkärnsläge aktivt
(ljusgrön symbol)

Mjukkärnsläge frånkopplat
(mörkgrön symbol)

Om mjukkärnsläge är aktivt: När maskinen startat visas
meddelandet "Mjukkärnsläge aktivt!“ en gång.
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5.14

Ställa in nätlager
Inställning av nätlagren börvärde:
Tryck på pekskärmsknappen. Ett fönster öppnas [1] för
inställning av nätlagrens börvärde.
Inställningen går att ändra med direkt tryck på
stapeldiagrammet via skrollratten. Värdet går att ställa in i
området mellan 1,5 till 4 nätlager. Fönstret [1] stängs
automatiskt efter femsekunder utan knapptryck.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Inställning av nätlagrens börvärde

1
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6

MENY: "MONITOR" (AUTOMATIK)
Info!
Daglig produktion ...
• finns i menyn MONITOR.
• finns i driftstypen AUTOMATIK.

Info!
I denna bruksanvisning beskrivs ofta användning via
pekskärm enbart – det kan i stället ske via skrollratt och/eller
filmknappar.
Se sidan 15.
Välj driftstypen AUTOMATIK:
Tryck på pekskärmsknappen (röd symbol blinkar).
Pekskärmsknapp

Betydelse
Driftstypen AUTOMATIK är i viloläge
(blinkande röd symbol)
Driftstypen AUTOMATIK är aktiv
(grön symbol)

När maskinen kopplats på eller driftstyp skiftats: Maskinen
befinner sig i viloläge. Dvs. inga automatiska åtgärder
(delcykler) utförs.
Start av driftstypen AUTOMATIK:
Tryck på pekskärmsknappen GO.
Stopp av driftstypen AUTOMATIK:
Tryck på pekskärmsknappen STOP.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Starta driftstypen AUTOMATIK:

Stoppa driftstypenen AUTOMATIK:

Efter start av driftstypen AUTOMATIK: Maskinen befinner sig i
AUTOMATIK. Dvs. delcykler startar automatiskt.
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6.1

Displayen
5

1

6
2

7
8

3
9
4

10

Bildskärmssida 1/3 (balpress)
1

5.2 Val av driftstyp, sid. 22

2

5.3 Nätbindning, sid. 22

3/4

5.4 KÖR/STOP, sid. 23

5

5.5 Bläddra igenom bildskärmens sidor, sid. 24

6

5.6 Knivgolv, sid. 26

7

5.7 Snittaggregat, sid. 26

8

5.8 Pickup, sid. 28

9

5.9 Baklucka, sid. 29

10

5.10 Kamera, sid. 31
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20

21

22

23

Bildskärmssida 2/3 (balpress)

38

20

5.11 Inställning av baldiameter-börvärde, sid. 32

21

5.12 Inställning av presstryckets börvärde, sid. 33

22

5.13 Aktivera mjukkärnsläge, sid. 34

23

5.14 Ställa in nätlager, sid. 35
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Info!
Bildskärmssida 3/3 beskriver maskinfunktioner som finns
enbart i driftstypen AUTOMATIK (inte i driftstypen
MANUELL DRIFT).

30

31

32
33

Bildskärmssida 3/3 (balpress)
30

6.2 Val av avlastningssätt, sid. 40

31

6.3 Plasta eller genomräcka bal?, sid. 40
6.4 Inställning av filmlager, sid. 41

32
6.5 Inställning av filminplastning, sid. 42
33

6.6 Manuell start av delcykel, sid. 43
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6.2

Val av avlastningssätt
Val av avlastningssätt:
Tryck på pekskärmsknappen.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Enskild avlastning:
Lasta av bal under körning.

Dubbelavlastning:
Lasta av två balar under ett stopp.

Trafikljusavlastning:
Lasta av en bal samtidigt som en annan bal plastas i
balpressen.
Avlastning för hand:
Avlastning av bal för hand.
Så här lastar du av balen:
Tryck på pekskärmsknappen.

6.3

Plasta eller genomräcka bal?
Välj plastningstyp:
Tryck på pekskärmsknappen.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Plastning:
Balen plastas automatiskt in i film.

Genomräckning:
Balen "genomräcks", dvs. plastas inte in i film.
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6.4

Inställning av filmlager
Info!
Gäller bara om valsregleringen kopplats på SETUP! (Se 8.3
Filmlager och filmöverlappning, sid. 59.)
Inställning av filmlager:
Tryck på pekskärmsknappen. Ett fönster öppnas [1] för
inställning av filmlagrens börvärde.
Inställningen går att ändra med direkt tryck på
stapeldiagrammet via skrollratten. Värdet går att ställa in i
området mellan 2 till 24 filmlager. Fönstret [1] stängs
automatiskt efter fem sekunder utan knapptryck.
Det antal filmlager på balen som uppnåtts för tillfället visas på
displayen som lodrätt stapeldiagram.
Filmlagrens börvärde visas på displayen som talvärde.

Pekskärmsknapp

Betydelse
Inställning av filmlagrens börvärde

1

PRO-LINK • Lely Welger RPC 445 Tornado

41

MENY: "MONITOR" (Automatik)

6.5

Inställning av filminplastning
Info!
Gäller bara om valsregleringen kopplats från SETUP!
(Se 8.3 Filmlager och filmöverlappning, sid. 59.)
Inställning av filminplastning:
Tryck på pekskärmsknappen. Ett fönster öppnas [1]
inställning av filminplastningens börvärde.
Inställningen går att ändra med direkt tryck
stapeldiagrammet via skrollratten. Värdet går att ställa
området mellan 4 till 40 filminplastningar. Fönstret
stängs automatiskt efter fem sekunder utan knapptryck.

för
på
in i
[1]

Det antal filminplastningar på balen som uppnåtts för tillfället
visas på displayen som lodrätt stapeldiagram.
Filminplastningens börvärde visas på displayen som talvärde.

Pekskärmsknapp

Betydelse
Inställning av filminplastningens börvärde

1
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6.6

Manuell start av delcykel
Delcykeln "Ta upp bal"
Delcykeln "Plasta in bal"
Delcykeln "Lasta av bal"
I driftstypen AUTOMATIK-viloläge går det att manuellt starta en
godtycklig delcykel. Om en delcykel startas manuellt arbetar
maskinen sedan på automatiskt, dvs. alla ytterligare delcykler
startar automatiskt.
Koppla driftstypen AUTOMATIK på viloläge:
Tryck på pekskärmsknappen (röd symbol blinkar).
Val av delcykel:
Tryck på pekskärmsknappen för önskad delcykel.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Delcykeln "Ta upp bal"

Delcykeln"Plasta in bal"

Delcykeln "Lasta av bal"

Starta delcykel:
Tryck på pekskärmsknappen GO. Vald delcykel startar
automatiskt. Driftstypen AUTOMATIK är åter aktiv (grön
symbol).
Avbryta (stoppa) delcykel):
Tryck på pekskärmsknappen STOP.

Observera!
Rekommendation för en smidig produktionsprocess: Fortsätt
alltid den avbrutna delcykeln och avsluta den helt. Välj alltså
inte någon annan delcykel under avbrottet!
Om det är oundvikligt att välja en annan delcykel under
avbrottet:
• Maskinen går i driftstypen MANUELL DRIFT.
• Inplastarens komponenter måste köras manuellt till
utgångsläget för den nya delcykeln.
Fortsätt delcykeln:
Tryck på pekskärmsknappen GO.
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6.7

Exempel på en arbetsdag
Varning!
De arbetssteg som beskrivs här är en "idealiserad
användning". Eventuella fel, infomeddelanden och
personliga arbetssätt har det inte tagits hänsyn till. Därför
ska listan bara förstås som en grov flödesplan.

Före produktion
Öppna båda de hydrauliska spärrkranarna på båda de hydrauliska
cylindrarna på plastningsringen

Bruksanvisningen "LELY WELGER RPC 445 Tornado"

Inställning av upptagarens arbetsdjup (upptagarens stödhjul)

Bruksanvisningen "LELY WELGER RPC 445 Tornado"

Koppla på kraftuttagsaxeln (PTO)

–

Välj driftstypen AUTOMATIK

5.2 Val av driftstyp, sid. 22

Välj baldiameter

5.11 Inställning av baldiameter-börvärde, sid. 32

Inställning av baltäthet

5.12 Inställning av presstryckets börvärde, sid. 33

Välj mjukkärnsläge eller icke mjukkärnsläge

5.13 Aktivera mjukkärnsläge, sid. 34

Ställa in nätlager

5.14 Ställa in nätlager, sid. 35

Val av snittaggregat (knivgrupp)

5.7 Snittaggregat, sid. 26
Bruksanvisningen "LELY WELGER RPC 445 Tornado"

Val av utmatningssätt för bal

6.2 Val av avlastningssätt, sid. 40

Val av typ av inplastnings-/genomsträckningsdrift

6.3 Plasta eller genomräcka bal?, sid. 40

Inställning av värde för inplastningar/lager

Valsreglering PÅ:
6.4 Inställning av filmlager, sid. 41
Valsreglering FRÅN:
6.5 Inställning av filminplastning, sid. 42

Produktion

44

Start: Kör iväg med traktorn

–

6 × pip. Baldiametern har uppnåtts

–

Stanna traktorn

–

Vänta tills balpressen har lämnat över balen till inplastaren

–

1 × pip. Bakluckan är helt stängd

–

Kör iväg med traktorn igen

–

1 × pip: Balen är färdiglindad i filmen.

–

Om du valt avlastningstypen enkelavlastning, dubbelavlastning eller
trafikljusavlastning: Balen lastas av automatiskt.

6.2 Val av avlastningssätt, sid. 40

Vid utmatningssättet Manuell avlastning: Tryck på knappen GO.
Balen lastas av

6.2 Val av avlastningssätt, sid. 40

Start: Kör iväg med traktorn

–
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7

MENY: "MONITOR" (MANUELL DRIFT)
Varning!
Driftstypen MANUELL DRIFT är en specialfunktion för
felsökning, t. ex. vid fastklämd bal eller efter nödstopp. Inte
för daglig produktion!

Info!
Daglig produktion ...
• finns i menyn MONITOR.
• finns i driftstypen AUTOMATIK.
Se 6 MENY: "MONITOR" (Automatik), sid. 36.

Info!
I denna bruksanvisning beskrivs ofta användning via
pekskärm enbart – det kan i stället ske via skrollratt och/eller
filmknappar.
(Se sidan 15.)
I driftstypen MANUELL DRIFT går det att manuellt välja och
styra enskilda aggregat.
Val av driftstypen MANUELL DRIFT:
Tryck på pekskärmsknappen.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Driftstypen MANUELL DRIFT
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7.1

Displayen
5

1

6
2

7
8

9
10

Bildskärmssida 1/4 (balpress)

46

1

5.2 Val av driftstyp, sid. 22

2

5.3 Nätbindning, sid. 22

5

5.5 Bläddra igenom bildskärmens sidor, sid. 24

6

5.6 Knivgolv, sid. 26

7

5.7 Snittaggregat, sid. 26

8

5.8 Pickup, sid. 28

9

5.9 Baklucka, sid. 29

10

5.10 Kamera, sid. 31
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20

21

22

23

Bildskärmssida 2/4 (balpress)
20

5.11 Inställning av baldiameter-börvärde, sid. 32

21

5.12 Inställning av presstryckets börvärde, sid. 33

22

5.13 Aktivera mjukkärnsläge, sid. 34

23

5.14 Ställa in nätlager, sid. 35
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Info!
Bildskärmssida 3/4 och 4/4 beskriver maskinfunktioner som
finns enbart i driftstypen MANUELL DRIFT (inte i driftstypen
AUTOMATIK).

30

31

32
33

Bildskärmssida 3/4 (balpress)
Funktion

48

se

30

7.2 Balvagga, sid. 50

31

7.3 Plastningsring (rotation), sid. 51

32

7.4 Plastningsbord, sid. 52

33

7.5 Plastningsring (uppåt och nedåt), sid. 53
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40

41

Bildskärmssida 4/4 (balpress)
Funktion

se

40

7.6 Filmhållare, sid. 54

41

7.7 Filmkniv, sid. 55
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7.2

Balvagga
Info!
Baklucka, plastningsring, balvagga och plastningsbord
övervakas av en kollisionskontroll. Om någon av dessa
komponenter befinner sig utanför tillåten position avbryts
åtgärden. Ett informationsfönster visas vilket hänvisar till den
avaktiverade kollisionskontrollen.

Se upp för skaderisk!
Kollisionskontrollen får endast avaktiveras, så länge
felavhjälpningsarbeten utförs, t. ex. vid fastklämda balar eller
efter NÖDSTOPP. Daglig produktion vid avaktiverad
kollisionskontroll är inte tillåten.
Se 5.9.1 Kollisionskontroll, sid. 30.
I driftstypen MANUELL DRIFT kan balvaggan köras manuellt.
Manuell förflyttning av balvagga:
Tryck på pekskärmsknappen. Balvaggan fortsätter att
öppnas så länge pekskärmsknappen hålls intryckt.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Kör balvaggan till viloläge (under bakluckan)

Balvaggan förflyttas till balens överlämningsställe

Tryck kort på pekskärmsknappen MENY:
Balvaggan åker till balens upphämtningsposition
(automatiskt)
Kollisionskontroll avaktiverad

Kollisionskontroll aktiv
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7.3

Plastningsring (rotation)
Info!
Baklucka, plastningsring, balvagga och plastningsbord
övervakas av en kollisionskontroll. Om någon av dessa
komponenter befinner sig utanför tillåten position avbryts
åtgärden. Ett informationsfönster visas vilket hänvisar till den
avaktiverade kollisionskontrollen.

Se upp för skaderisk!
Kollisionskontrollen får endast avaktiveras, så länge
felavhjälpningsarbeten utförs, t. ex. vid fastklämda balar eller
efter NÖDSTOPP. Daglig produktion vid avaktiverad
kollisionskontroll är inte tillåten.
Se 5.9.1 Kollisionskontroll, sid. 30.
I driftstypen MANUELL DRIFT kan plastningsringen köras
manuellt.
Förflytta plastningsringen manuellt:
Tryck på pekskärmsknappen. Plastningsringen fortsätter att
öppnas så länge pekskärmsknappen hålls intryckt.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Plastningsringen roterar

Tryck kort på pekskärmsknappen MENY:
Plastningsringen åker automatiskt till viloläge

Kollisionskontroll avaktiverad

Kollisionskontroll aktiv
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7.4

Plastningsbord
Info!
Baklucka, plastningsring, balvagga och plastningsbord
övervakas av en kollisionskontroll. Om någon av dessa
komponenter befinner sig utanför tillåten position avbryts
åtgärden. Ett informationsfönster visas vilket hänvisar till den
avaktiverade kollisionskontrollen.

Se upp för skaderisk!
Kollisionskontrollen får endast avaktiveras, så länge
felavhjälpningsarbeten utförs, t. ex. vid fastklämda balar eller
efter NÖDSTOPP. Daglig produktion vid avaktiverad
kollisionskontroll är inte tillåten.
Se 5.9.1 Kollisionskontroll, sid. 30.
I driftstypen MANUELL DRIFT kan plastningsbordet köras
manuellt.
Förflytta plastningsbordet manuellt:
Tryck på pekskärmsknappen. Plastningsbordet fortsätter att
förflytta sig så länge pekskärmsknappen hålls intryckt.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Plastningsbordet åker till upptagningspositionen för
balar

Plastningsbordet åker till avlastningspositionen för
balar

Tryck kort på pekskärmsknappen MENY:
Plastningsbordet åker automatiskt till viloläge
(viloläge = plastningsposition)
Kollisionskontroll avaktiverad

Kollisionskontroll aktiv
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7.5

Plastningsring (uppåt och nedåt)
Info!
Baklucka, plastningsring, balvagga och plastningsbord
övervakas av en kollisionskontroll. Om någon av dessa
komponenter befinner sig utanför tillåten position avbryts
åtgärden. Ett informationsfönster visas vilket hänvisar till den
avaktiverade kollisionskontrollen.

Se upp för skaderisk!
Kollisionskontrollen får endast avaktiveras, så länge
felavhjälpningsarbeten utförs, t. ex. vid fastklämda balar eller
efter NÖDSTOPP. Daglig produktion vid avaktiverad
kollisionskontroll är inte tillåten.
Se 5.9.1 Kollisionskontroll, sid. 30.
I driftstypen MANUELL DRIFT går det att manuellt förflytta
plastningsringen uppåt eller nedåt.
Manuell förflyttning av plastningsringen uppåt och nedåt:
Tryck på pekskärmsknappen. Plastningsringen fortsätter att
öppnas så länge pekskärmsknappen hålls intryckt.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Plastningsringen åker uppåt

Plastningsringen åker nedåt

Kollisionskontroll avaktiverad

Kollisionskontroll aktiv

Om plastningsringen lämnar sitt viloläge, avbryts åtgärden, så
snart en vinkel på 22° överskrids. I ett felfönster hänvisas till
kollisionsrisken.
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7.6

Filmhållare
Info!
Plastningsringens och filmhållarens position övervakas av
en kollisionskontroll. Om plastningsringen befinner sig
utanför sitt viloläge, går det inte att förflytta filmhållaren. Ett
informationsfönster visas vilket hänvisar till den avaktiverade
kollisionskontrollen.

Se upp för skaderisk!
Kollisionskontrollen får endast avaktiveras, så länge
felavhjälpningsarbeten utförs, t. ex. vid fastklämda balar eller
efter NÖDSTOPP. Daglig produktion vid avaktiverad
kollisionskontroll är inte tillåten.
Se 5.9.1 Kollisionskontroll, sid. 30.
I driftstypen MANUELL DRIFT går det att öppna och stänga
filmhållaren manuellt.
Öppna och stänga filmhållaren manuellt:
Tryck på pekskärmsknappen. Filmhållaren fortsätter att
förflyttas så länge pekskärmsknappen hålls intryckt.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Öppna filmhållaren

Stänga filmhållaren

Kollisionskontroll avaktiverad

Kollisionskontroll aktiv
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7.7

Filmkniv
I driftstypen MANUELL DRIFT går det att öppna och stänga
filmkniven manuellt.
Öppna och stänga filmkniven manuellt:
Tryck på pekskärmsknappen. Filmkniven fortsätter att
förflyttas så länge pekskärmsknappen hålls intryckt.
Pekskärmsknapp

Betydelse
Öppna filmkniven

Stänga filmkniv
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8

MENY: "SETUP"
Menyn SETUP är till för inställning av driftsparametrar för
balpress och inplastare.
Hämta menyöveriskt:
Tryck på pekskärmsknappen MENY.
Välj menyn SETUP: Vrid skrollratten.
Öppna menyn SETUP: Tryck på skrollratten.

Info!
Upplysningar om parametrarna: Se sidan 57.

5

1

6
2
7

8

3

9
4

10

11

Funktion

56

Betydelse

1

Tillbaka till menyn MONITOR

2

Ta fram setupinfo

3

Navigation uppåt

4

Navigation nedåt

5

Parameter, allmän

6

Parameter för balpress

7/8/9

Parameter för inplastare

10

Fabriksinställningar

11

Redigera/tillbaka
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8.1

Alla parametrar
Välj parameter:
Välj önskad bildskärmssida: Pekskärmsknapparna [5], [6],
[7], [8] eller [9].
Tryck på önskad parameter (tryck lätt med fingerspetsen
mot pekskärmen).
Eller:
Tryck på pekskärmsknappen [11] EDIT/RETURN.
Vrid skrollratten tills önskad parameter markeras med en
gul balk.
Tryck på skrollratten.
Eller:
Tryck på pekskärmsknappen [11] EDIT/RETURN.
Navigera med pekskärmsknapparna [3] och [4] tills önskad
parameter markeras med en gul balk.
Tryck på pekskärmsknappen [11] EDIT/RETURN.
Om så önskas går det för varje utvald (alltså med gul
markering) parameter att ta fram en SETUP-info:
Tryck på pekskärmsknappen [2].
Ändra parametrar:
Tryck på pekskärmsknappen [11] EDIT/RETURN. Ett
fönster för inställning öppnas.
Eller:
Tryck på önskad parameter (tryck lätt med fingerspetsen
mot pekskärmen). Ett fönster för inställning öppnas.
Ändra parametervärdet i inställningsfönstret: Med
skrollratten
eller
med
fingerspetsen
eller
med
pekskärmsknapparna [3] och [4].
Spara parametervärde: Tryck på pekskärmsknappen [11]
EDIT/RETURN.
Tillbaka till menyn MONITOR: Tryck på pekskärmsknappen
[1].

Info!
Beroende på driftstyp går det inte att välja eller ändra vissa
parametrar. Dessa parametrar markeras med grå färg.
Följande värden kan väljas för inställningsparametrar:
se tabell!
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Inställningsparametrar

Värden

Allmänt
Språk

Tyska- engelska- franska - svenska - nederländska

Maskintyp

DA435R – DA435RS

Knappsignal

0 ... 50

Signalgivarens styrka

0 ... 10 (Summerns ljudstyrka)

Balpress
Presstryck

0 ... 10

Mjuk kärna

ja/nej

Fördröjning nätbindning

0 … 5 sek. (start av nätbindning efter pip)

Kniv, för maskintyp DA435RS

13 / 17 / 25

Inplastare
Inplastningar

4 … 40 inplastningar per bal
Vid valsreglering = nej
Se 8.3 Filmlager och filmöverlappning, sid. 59

Klämma/skära

0,5 … 5 sek. (Tips: 2,5 sek.)

Filmhållare

0,5 … 5 sek. (Tips: 2 sek.)

Valsreglering

ja/nej

Valsdrivning

0 … 100 inplastningsbord-valsens varvtal per bal
Vid valsreglering = nej
Se 8.3 Filmlager och filmöverlappning, sid. 59

Filmöverlappning

55 / 70 %
Filmöverlappning, vid valsreglering = ja
Se 8.3 Filmlager och filmöverlappning, sid. 59

Effektiv filmbredd

400 … 750 mm
Den sträckta filmens bredd på balen,
Vid valsreglering= ja
Se 8.2 Effektiv filmbredd, sid. 59

Filmlager

2 … 24
Antal filmlager vid valsreglering = ja
Se 8.3 Filmlager och filmöverlappning, sid. 59

Max. varvtal för plastningsarm

20 … 30 v/min (plastningsringens hastighet)

WA-acceleration

0 … 4 (acceleration av plastningsring)
0 = långsam acceleration, för tunna filmer
4 = snabb acceleration, för starka och draghållfasta filmer

Sprickvarning

ja/nej

Plastningsstopp

1/2
Vid varning för spricka i film = ja
1 = Inplastaren stoppar, om en film spruckit
2 = Inplastaren stoppar, om två filmer spruckit

Frigivning av film

1 … 2,5
Antal varv för plastningsringen efter vilka filmkniven frigör filmen

Tid avlastningsposition

0 … 3 sek.
Tid som plastningsbordet stannar kvar i avlastningsposition c
(Tips: Vid arbete med framsidesavlastning = 3 sek.)
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8.2

Effektiv filmbredd…

8.2.1

... endast vid valsreglering = JA
Den effektiva filmbredden är bredden på filmen när den sitter på
balen. Den blir mindre där än på rullen på grund av
sträckningen.
Exempel:
Filmrullens bredd
Filmbredd på bal

8.3

= 750 mm
= 620 mm (uppmätt)

Filmlager och filmöverlappning...
Tabellen visar riktvärden som ska ställas in på
manöverinstrumentet PRO-LINK för att alltid uppnå önskade
resultat (riktvärden). Dessa värden behöver inte följas slaviskt
utan ska anpassas efter rådande förhållanden.
Riktvärden

Filmrullens bredd

Filmöverlappning
55 %

500 mm
70 %

55 %
750 mm
70 %

8.3.1

Filmlager

Valsdrivning

Omlindningar per bal

2 lager

~ 55 %

6

4 lager

~ 55 %

11

6 lager

~ 55 %

16

3 lager

~ 40 %

9

6 lager

~ 40 %

16

2 lager

~ 70 %

5

4 lager

~ 70 %

8

6 lager

~ 70 %

12

3 lager

~ 55 %

6

6 lager

~ 55 %

12

... endast vid valsreglering = NEJ
Ställ in "Valsdrivning" och "Lindningar per bal" på
kontrollenheten (se tabell), för att uppnå önskad
"filmöverlappning" och önskart antal "filmlager".

8.3.2

... endast vid valsreglering = JA
Ställ in önskad "filmöverlappning" och önskat antal
"filmlager" på kontrollenheten (se tabell).
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MENY: "SYSTEMINFO"
Detta kapitel riktar sig uteslutande till utbildad och instruerad
servicepersonal!
Menyn SYSTEMINFO ger information om viktiga systemdata,
t. ex. serienummer, programvarans versionsnummer:
Kontrollenheten "PRO-LINK"
Styrelektroniken BALERCONTROL III
Styrprogram (programvara)
Hämta menyöveriskt:
Tryck på pekskärmsknappen MENY.
Välj menyn SYSTEMINFO: Vrid skrollratten.
Öppna menyn SYSTEMINFO: Tryck på skrollratten.
Visa önskad systeminfo:
Tryck på någon av pekskärmsknapparna [3], [4], [5] eller [6].

3
1
4
2

5

6

Funktion

60

Betydelse

1

Tillbaka till menyn MONITOR

2

EEPROM-innehåll av styrelektronik 1 (SG 1)

3

SYSTEMINFO om styrelektronik 1 (SG 1)

4

SYSTEMINFO om styrelektronik 2 (SG 2)

5

SYSTEMINFO om styrelektronik 3 (SG 3)

6

Kontrollenheten "PRO-LINK"
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Visa EEPROM-innehåll om styrelektronik 1:
Tryck på pekskärmsknappen [2].
Skrolla EEPROM-innehåll: Tryck på pekskärmsknapp [11]
och [12].
Tillbaka till menyn SYSTEMINFO: Tryck på
pekskärmsknapp [10].

13
10

14

15

11

12

Funktion

Betydelse

10

Tillbaka till menyn SYSTEMINFO

11

Navigation uppåt

12

Navigation nedåt

13
14

Ingen funktion

15
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MENY: "DIAGNOS"
Detta kapitel riktar sig uteslutande till utbildad och instruerad
servicepersonal!
I menyn DIAGNOS går det att kontrollera hur sensorer och
aktorer fungerar:
Avancerad diagnos
(10.1 Avancerad diagnos, sid. 63)
eller
Standarddiagnos
(10.2 Standarddiagnos, Seite 66).
Hämta menyöveriskt:
Tryck på pekskärmsknappen MENY.
Välj DIAGNOS: Vrid skrollratten.
Öppna menyn DIAGNOS: Tryck på skrollratten. När menyn
DIAGNOS öppnats är genast utökad diagnos aktiv. Se 10.1
Avancerad diagnos, sidan 63.

62
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10.1

Avancerad diagnos
Varning, skaderisk!
Endast för utbildad och erfaren servicepersonal!
Avancerad diagnos görs när maskinen är igång. När
maskinen är igång:
Kliv aldrig på maskinen.
Håll tillräckligt avstånd till maskinens verkningsområde:
Upptagare, knivgolv, baklucka, plastningsring, balvagga,
plastningsbord, filmkniv.
Vistas aldrig under maskinen och gör inga ingrepp där.
Justering och service av maskinen får aldrig göras när
drivmekanismen är igång.
Innan skyddsanordningarna öppnas: Stäng av traktorn,
vänta tills maskinen stannat, dra ut traktorns tändningnyckel.
Rätta dig efter säkerhetsanvisningarna: 2 SÄKERHET,
sid. 8.
När menyn DIAGNOS öppnats är genast avancerad diagnos
aktiv.
Avancerad diagnos görs när maskinen är igång. Operatören är
enbart betraktare. Maskinfunktionerna löper vidare, inget
ingrepp tillåts från operatörens sida. Om ingrepp likväl skulle
ske (t. ex. en aktor kopplas), kommer den avancerade
diagnosen att avslutas omedelbart och samtliga delcykler
avbrytas.
11

5

1

6
2
7

8

3

4

9

10
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Funktion

Knapp

Betydelse

1

Tillbaka till menyn MONITOR

2

•

Ta fram diagnos-infofönster för utvald sensor eller aktor. Det
går också att ta fram infofönstret genom att trycka på
skrollratten.

•

Stäng diagnos-infofönstret: Slå med fingret direktpå displayen
eller tryck på skrollratten eller filmknappen ESC.

•

Navigation uppåt

•

Navigation nedåt

3/4

Omkoppling mellan:

5

6

•

Avancerad diagnos

•

Standarddiagnos

Omkoppling mellan:

7

•

Bildskärmssidan SG 1 (styrelektronik 1)

•

Bildskärmssidan SG 2 (styrelektronik 2)

•

Bildskärmssidan SG 3 (styrelektronik 3)

Omkoppling mellan:
•

DIAGNOS DIGITALA SENSORER

•

DIAGNOS ANALOGA SENSORER

•

DIAGNOS AKTORER

Gäller endast för digitala sensorer! Omkoppling mellan:

8

•

Framställningstyp sensor åtdragen/inte åtdragen

•

Framställningstyp fysikalisk mätstorlek:
Frekvens [Hz], varvtal [v/min]

Gäller endast för analoga sensorer! Omkoppling mellan:
Framställningstyp spänning [Volt]

•

Framställningstyp fysikalisk mätstorlek:
Vinkel [°], temperatur [°C], tryck [bar]

9

Omkoppling till oscilloskop

10

REDIGERA/TILLBAKA

11

64

•

MENY

•

Markören hoppar till det centrala display-fältet. Först då går
det att välja parametrar i det centrala displayfältet.

•

Markören hoppar tillbaka från det centrala displayfältet till
pekskärmsknapparna.

Tillbaka till menyöveriskten
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Hämta avancerad diagnos:
Tryck på pekskärmsknappen [5].
Eller:
Hämta menyöveriskt:
Tryck på pekskärmsknappen MENY.
Välj DIAGNOS: Vrid skrollratten.
Öppna menyn DIAGNOS: Tryck på skrollratten. När menyn
DIAGNOS öppnats är genast utökad diagnos aktiv.

Varning, skaderisk!
Avancerad diagnos görs när maskinen är igång.
Maskinfunktionerna löper vidare, inget ingrepp tillåts från
operatörens sida.
Laktta diagnoserna.
Om så önskas:
Omkoppling mellan bildskärmssida SG 1, SG 2 eller SG 3:
Tryck på pekskärmsknappen [6].
Omkoppling mellan digitala sensorer, analoga sensorer och
aktorer: Tryck på pekskärmsknappen [7].
Omkoppling mellan
framställningstyper:
Tryck
på
pekskärmsknappen [8].
Därefter antingen tillbaka till menyöveriskten: Tryck på
pekskärmsknappen [11] MENY.
Eller tillbaka till menyn
MONITOR: Tryck på
pekskärmsknappen [1].
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10.2

Standarddiagnos
Varning, skaderisk!
Endast för utbildad och erfaren servicepersonal!
Standarddiagnos får bara göras när maskinen står stilla.
Stäng av traktorn, vänta tills maskinen står stilla, bryt
hydraulflödet till maskinen.
Före omkoppling till standarddiagnos och före koppling av
en aktor: Stanna maskinen.
I standarddiagnosen finns det en kollisionskontroll.
Rätta dig efter säkerhetsanvisningarna: Se 2 SÄKERHET,
sid. 8.
Standarddiagnos
görs
vid
maskinstillestånd.
Maskinfunktionerna måste vara helt frikopplade för att
funktionerna för digitala sensorer, analoga sensorer och aktorer
ska kunna prövas vid stillestånd:
Standarddiagnos digitala sensorer
(10.2.1 Standarddiagnos – digitala sensorer, sid. 67)
Standarddiagnos analoga sensorer
(10.2.2 Standarddiagnos – Analoga sensorer, sid. 69)
Standarddiagnos aktorer
(10.2.3 Standarddiagnos – aktorer, sid. 70)
Dessutom går det att genomföra ett helautomatiskt aktortest, se
sidan 73.
11

5

1

6
2
7

8

3

4

9

10
Funktion

Knapp

Betydelse
Se Tabell på sid. 64
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10.2.1

Standarddiagnos – digitala sensorer

Varning, skaderisk!
Endast för utbildad och erfaren servicepersonal!
Standarddiagnos får bara göras när maskinen står stilla.
Stäng av traktorn, vänta tills maskinen står stilla, bryt
hydraulflödet till maskinen.
I standarddiagnosen finns det en kollisionskontroll.
Rätta dig efter säkerhetsanvisningarna: 2 SÄKERHET,
sid. 8.
Före omkoppling till standarddiagnos: Stanna maskinen.
Digitala sensorer är t. ex. närhetssensorer och brytare.
I DIAGNOSEN DIGITALA SENSORER visas tillståndet för
approximationssensorer och brytare.
Följande symboler används för att visa sensorstatus:
Sensortyp

Symbol

Status

Approximationssensor

Åtdragen

Approximationssensor

Inte åtdragen

Brytare

Öppen

Brytare

Stängd

I DIAGNOSEN DIGITALA SENSORER visas följande sensorer:
DIAGNOS DIGITALA SENSORER SG 1
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Ledningsbeteckning

Sensorn kontrollerar

Drivhjul1

Varvtal

FilmknivH

Öppen/stängd

FilmknivV

Öppen/stängd

RingPosH

Plastningsring i viloläge/inte i viloläge

Filmhål V

Öppen/stängd

Filmhål H

Öppen/stängd

Bal

På plastningsbord/inte på plastningsbord

Bal rota.

Bal roterar på plastningsbordet/
bal roterar inte på plastningsbordet

Vals Rot.

Plastningsbordets vals roterar/
plastningsbordets vals roterar inte

Folie

Film sönderriven/inte sönderriven

Balvagga

Balvaggan svänger/svänger inte

Säkerhet

Säkerhetsbygel utlöst/ej utlöst

67

MENY: "DIAGNOS"

DIAGNOS DIGITALA SENSORER SG 2
Ledningsbeteckning

Sensorn kontrollerar

Diameter

Maximal baldiameter uppnådd/
inte uppnådd

Nätkniv

Nätkniv öppen/stängd

Knivgolv

Knivgolv öppet/stängt

Lasn. Vä.

Vänster bakluckas låsning öppen/stängd

Lasn. Hö.

Höger bakluckas låsning öppen/stängd

Snittv.1

Knivgrupp 1 i viloläge/i snittläge

Snittv.1

Knivgrupp 2 i viloläge/i snittläge

Nät löp.

Nät löper/löper inte

Maxbaklu.

–

Varvtal

Varvtal kraftuttagsaxel

DIAGNOS DIGITALA SENSORER SG 3

68

Ledningsbeteckning

Sensorn kontrollerar

TLB

40 bar tryckomkopplare öppen/stängd

H Bord

Tangentsats: Brytare plastningsbord
öppet /stängt

E Ringhöj

Tangentsats: Brytare plastningsring-höjd
öppen/öppen

E Filmhål

Tangentsats: Brytare filmhållare
öppen /stängd

H Filmkni

Tangentsats: Brytare klämmor/skärning
öppen/stängd

H Wrap

Tangentsats: Brytare inplastningsdrev
öppet/stängt

H bakluck

Tangentsats: Brytare baklucka
öppen/stängd

H Balvagg

Tangentsats: Brytare balvagga
öppen/stängd

H Plus

Tangentsats: Brytare PLUS
öppen/stängd

H Minus

Tangentsats: Brytare MINUS
öppen/stängd
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10.2.2

Standarddiagnos – Analoga sensorer

Varning, skaderisk!
Endast för utbildad och erfaren servicepersonal!
Standarddiagnos får bara göras när maskinen står stilla.
Stäng av traktorn, vänta tills maskinen står stilla, bryt
hydraulflödet till maskinen.
I standarddiagnosen finns det en kollisionskontroll.
Rätta dig efter säkerhetsanvisningarna: 2 SÄKERHET,
sid. 8.
Före omkoppling till standarddiagnos: Stannas maskinen.
Analoga sensorer är t. ex. potentiometrar.
I DIAGNOSEN ANALOGA SENSORER visas den elektriska
spänningen av analoga sensorer (potentiometrar) numeriskt
och som stapeldiagram.
I DIAGNOSEN DIGITALA SENSORER visas följande sensorer:
DIAGNOS ANALOGA SENSORER SG 1
Beteckning

Betydelse

Bordets position

Spänningsvärdet [Volt] visar aktuell position för
plastningsbordet.

Ringens höjd

Spänningsvärdet [Volt] visar aktuell position för
plastningsringen.

Balvagga

Spänningsvärdet [Volt] visar aktuell position för
balvaggan.

DIAGNOS ANALOGA SENSORER SG 2
Beteckning

Betydelse

Baldiameter

Spänningsvärde [Volt] visar aktuell baldiameter.

Trycksensor

Spänningsvärde [Volt] visar aktuellt värde för
spänningshydraulikens trycksensor.

DIAGNOS ANALOGA SENSORER SG 3
Beteckning

Betydelse

Strömmät. vals

Spänningsvärde [Volt] visar aktuellt värde för
strömmätningen på plastningsbordets valsdrev.

Strömmät. ring

Spänningsvärde [Volt] visar aktuellt värde för
strömmätningen på plastningsringens drev.

Förutom spänningsindikering (Volt) kan också fysikalisk
mätstorhet visas på en del sensorkanaler. Visningen av
sensorerna som spänning eller fysikalisk mätstorhet kan
förändras med ett tryck på knappen
.
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10.2.3

Standarddiagnos – aktorer

Varning, skaderisk!
Endast för utbildad och erfaren servicepersonal!
Standarddiagnos får bara göras när maskinen står stilla.
Stäng av traktorn, vänta tills maskinen står stilla, bryt
hydraulflödet till maskinen.
I standarddiagnosen finns det en kollisionskontroll.
Rätta dig efter säkerhetsanvisningarna: 2 SÄKERHET,
sid. 8.
Före omkoppling till standarddiagnos och före koppling av
en aktor: Stannas maskinen.
Aktorer är t. ex. elektriska ventiler på hydraulcylindrar.
I DIAGNOSEN AKTORER kontrolleras aktorernas tillstånd och
visas alternativt som:
Standarddiagnos aktorer (manuell), sid. 71
Standarddiagnos analoga sensorer (egentest), sid. 73

20

Funktion
20

Knapp

Betydelse
Koppla på och stänga av aktorer

Se Tabell på sid. 64
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Standarddiagnos aktorer (manuell)
I DIAGNOSEN AKTORER (MANUELL) går det att styra och
testa enskilda aktorer manuellt.
Välj aktor:
Tryck på önskat aktornamn (tryck lätt med fingerspetsen
mot pekskärmen).
Eller:
Tryck på pekskärmsknappen [11] EDIT/RETURN.
Vrid skrollratten tills önskat aktornamn markeras med en
gul balk.
Tryck på skrollratten.
Slå på resp. stänga av aktorn:
Tryck på pekskärmsknappen [20].
För aktorstatus används följande symboler:
Symbol

Aktorstatus (manuell diagnos)
Aktorn är aktiverad och har kopplats.
Aktorn är aktiverad men har inte kopplats
(se upp med fel som defekt aktorkanal).
Aktorn är inte aktiverad men har kopplats
(se upp med fel som kortslutning).
Aktorn har inte aktiverats –och har inte kopplats –.
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I DIAGNOSEN AKTORER (MANUELL) framställs följande
aktorer:
DIAGNOS AKTORER (MANUELL) SG 1
Beteckning

Betydelse

RolDrive

Ventil plastningsbord-valsdrev

RingRota.

Ventil plastningsring-drivanordning

Z1

Sätesventil bypass Z1

Balvagga

Sätesventil balvagga

Dir.Vent1

Dirigeringsventil 1 "köra ut cylinder"

Dir.Vent2

Dirigeringsventil 2 "köra in cylinder"

Ringhöjd2

Sätesventil plastningsring-höjd 2

Bordet?

Sätesventil plastningsbord

DIAGNOS AKTORER (MANUELL) SG 2
Beteckning

Betydelse

Tr.vent

Tryckregleringsventil spänningshydraulik

Bakl. öpp

Ventil "Öppna baklucka"

Bakl.stän

Ventil "Stänga baklucka"

Nätkniv

Elektromotor nätkniv

Nätkopp.

Magnetkoppling "Sätta i nät"

DIAGNOS AKTORER (MANUELL) SG 3
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Beteckning

Betydelse

Filmkniv2

Sätesventil "klämma/skära"

Ringhöjd1

Sätesventil plastningsring-höjd 1

Filmvagga2

Sätesventil filmhållare 1

Filmvagga1

Sätesventil filmhållare 2

B45

Sätesventil B4 och B5

B3

Sätesventil B3

B2

Sätesventil B2

B1

Sätesventil B1
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Standarddiagnos aktorer (egentest)
I DIAGNOSEN AKTORER (EGENTEST) går det att automatiskt
aktivera och testa aktorer i tur och ordning.
Starta egentest:
Tryck på pekskärmsknappen [21].
Stoppa egentest:
Tryck på pekskärmsknappen [21].
För aktorstatus används följande symboler:
Symbol

Aktorstatus (egentest)
Aktorkanal är OK
Aktorkanal har fel

21

Funktion

Knapp

21

Betydelse
Starta egentest
Stoppa egentest
Se Tabell på sid. 64
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10.3

Oscilloskop
Förutom de omfattande diagnosmöjligheterna finns det också
ett oscilloskop till hands. Med det går det att iaktta och
analysera tillståndet för de digitala sensorerna, de analoga
sensorerna och för aktorerna, alternativt som:
Loggbok över de senaste 500 sekunderna eller
Iakttagelse i realtid.
Starta oscilloskopet:
Tryck på pekskärmsknappen [30].
Stoppa oscilloskopet:
Tryck på pekskärmsknappen [30].

30

Funktion
30

Knapp

Betydelse
Starta oscilloskopet
Stoppa oscilloskopet

Se Tabell på sid. 64
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11

MENY: "STATISTIK"
Menyn STATISTIK ger överblick över:
• Antal balar totalt
• Räknare av antal balar per arbetsdag
• Maskinens totala körtid
• Maskinens körtid per arbetsdag
Symbol

Betydelse

Totalt

Antal balar totalt

#1

Antal balar per dagsräknare (här t.ex. dagsräknare# 1)

Totalt

Maskinens totala körtid

#1

Maskinens gångtid per dagsräknare (här t.ex. dagsräknare# 1)

Hämta menyöveriskt:
Tryck på pekskärmsknappen MENY.
Välj menyn STATISTIK: Vrid skrollratten.
Öppna menyn STATISTIK: Tryck på skrollratten.
46

40

47
41

48
49

42
43

50

44

51

45
Funktion

Betydelse

40

Tillbaka till menyn MONITOR

41

Aktivera dagsräknaren

42

För tillfället vald dagsräknare (markerad med grön stapel)

43 / 44

•

Navigation uppåt

•

Navigation nedåt

Redigera/tillbaka
45

46.. 50
51

•

Markören hoppar till det centrala display-fältet. Först då går det att välja dagsräknare
det centrala displayfältet.

•

Markören hopar tillbaka från det centrala displayfältet till pekskärmsknapparna.

Räknare 1–4, räknare 5–8, räknare 9–12, räknare 13–16, räknare 17–20
Ställ räknare på noll
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20 arbetsdagsräknare stöds. Under daglig produktion räknas
endast på aktuell dagsräknare. För tillfället vald dagsräknare
[42] markeras med en lodrät, grön stapel.
Välj dagsräknare kontrollera, titta på den och aktivera:
Tryck på pekskärmsknapp [46], [47], [48], [49] eller [50].
Tryck på önskat dagsräknarnamn (tryck lätt med
fingerspetsen mot pekskärmen).
Eller:
Tryck på pekskärmsknappen [45] EDIT/RETURN.
Vrid skrollratten tills önskat dagsräknarnamn markeras med
en gul stapel. Eller: Tryck på pekskärmsknappen [43] resp.
[44] tills önskat dagsräknarnamn markeras med en gul
stapel.
Tryck på pekskärmsknappen [41]. Eller: Tryck på
skrollratten. Utvald dagsräknare markeras med en lodrät,
grön stapel. Vald dagsräknare är nu aktiverad.

55
56
57
51

Funktion

Betydelse

55

Ställ vald räknare på noll

56

Ställ alla räknare på noll

57

Tillbaka till menyn STATISTIK

Radera en dagsräknare:
Tryck på pekskärmsknappen [51].
Tryck på pekskärmsknappen [55].
Radera alla dagsräknare:
Tryck på pekskärmsknappen [51].
Tryck på pekskärmsknappen [56].
Tillbaka till menyn STATISTIK:
Tryck på pekskärmsknappen [57].
Förse dagsräknare med namn:
Se 12 MENY: "SKIFTESINFO", sid. 77.
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12

MENY: "SKIFTESINFO"
(Slag = markbit)
Menyn SKIFTESINFO är en databas för 20 dataposter. I var
och en av de 20 dataposterna går det att föra in uppgifter. Varje
datapost består av fyra sidor:
• Sid. # 1: namn och adress på skiftet
• Sid. # 2: informationen om skiftet
• Sid. # 3: infart till skiftet
• Sid. # 4: ytterligare upplysningar
Hämta menyöveriskt:
Tryck på pekskärmsknappen MENY.
Välj menyn SKIFTESINFO: Vrid skrollratten.
Öppna menyn SKIFTESINFO: Tryck på skrollratten.
64

60

65
61

66
67

62

68
63

Funktion

69

Betydelse

60

Tillbaka till menyn MONITOR

61

Manöverpanel

62 / 63

•

Navigation uppåt

•

Navigation nedåt

Omkoppling:
64

65.. 68
51

•

Listvy

•

Detaljvy

Dataposterna 1–4, dataposterna 5–8, dataposterna 9–12, dataposterna 13–16,
dataposterna 17–20
Radera datapost
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Listvy Kortfattad överiskt över befintliga dataposter.
Detaljvy Visar alla uppgifter om en enskild datapost.
Omkoppling mellan listvy och detaljvy:
Tryck på pekskärmsknappen [64].
Välja datapost:
Tryck på pekskärmsknapparna [65], [66], [67] eller [68].
Tryck på önskad datapost (tryck lätt med fingerspetsen mot
pekskärmen).
Öppna datapost:
Slå på detaljvy: Tryck på pekskärmsknappen [64].
Redigera datapost:
Öppna önskad sida i dataposten (Sid. # 1, sid. # 2, sid. # 3
eller sid. # 4).
Öppna manöverpanelen: Tryck på pekskärmsknappen [61].
Skriv in eller redigera text.
Avsluta och spara textinmatningen med pekskärmsknappen
OK.
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13

MENY: "KALIBRERING"
Varning, skaderisk!
Innan den tas i drift första gången ska maskinen kalibreras!
Menyn KALIBRERING är till för kalibrering av följande
maskinkomponenter:
• Plastningsbord (läge)
• Inplastararm (höjd)
• Inplastararm (rotation)
• Plastningsbord (drivanordning)
• Balvagga (läge)
• Pekskärm
Hämta menyöveriskt:
Tryck på pekskärmsknappen MENY.
Välj menyn KALIBRERING: Vrid skrollratten.
Öppna menyn KALIBRERING: Tryck på skrollratten.
5

1

6
2

7
8

3

9
4

Funktion

10

Betydelse

1

Tillbaka till menyn MONITOR

2

Ta fram kalibreringsinfo

3

Starta kalibrering

4

Stoppa kalibrering

5

Kalibrera plastningsbord (position)

6

Kalibrera plastningsring (höjd)

7

Kalibrera plastningsring (rotation)

8

Kalibrera plastningsbord (drivanordning)

9

Kalibrera balvagga (position)

10

Kalibrera pekskärm
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13.1

Kalibrera plastningsbord (position)
Varning, skaderisk!
Kalibreringsautomatiken förflyttar komponenterna i maskin
helt automatiskt! Under kalibreringen: Håll tillräckligt avstånd
till maskinens verkningsområde!
Välj plastningsbord: Tryck på pekskärmsknappen [5].
Starta automatisk kalibrering: Tryck på pekskärmsknappen [3].
Plastningsbordet kör nu från viloläget i balavlastningsposition.
Därefter: Plastningsbordet kör nu från balavlastningspositionen
till viloläget.
Den automatiska kalibreringen har avslutats.
Stoppa automatisk kalibrering: Tryck på pekskärmsknappen [4].
5

3

4
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13.2

Kalibrera plastningsring (höjd)
Varning, skaderisk!
Kalibreringsautomatiken förflyttar komponenterna i maskin
helt automatiskt! Under kalibreringen: Håll tillräckligt avstånd
till maskinens verkningsområde!
Välj plastningsring: Tryck på pekskärmsknappen [6].
Starta automatisk kalibrering: Tryck på pekskärmsknappen [3].
Plastningsringen åker från viloläge till den övre positionen
(65 °).
Därefter: Plastningsringen åker från den övre positionen (65 °)
till den nedre positionen (9 °).
Därefter: Plastningsringen åker från den nedrepositionen till
viloläge.
Den automatiska kalibreringen har avslutats.
Stoppa automatisk kalibrering: Tryck på pekskärmsknappen [4].

6

3

4

PRO-LINK • Lely Welger RPC 445 Tornado

81

MENY: "KALIBRERING"

13.3

Kalibrera plastningsring (rotation)
Varning, skaderisk!
Kalibreringsautomatiken förflyttar komponenterna i maskin
helt automatiskt! Under kalibreringen: Håll tillräckligt avstånd
till maskinens verkningsområde!
Kör manuellt plastningsringen till den nedre positionen:
(se 7.5 Plastningsring (uppåt och nedåt), sid. 53).
Kör plastningsbordet till plastningposition (se 7.4
Plastningsbord, sid. 52).
Kör balvaggan till viloläge (se 7.2 Balvagga, sid. 50).
Välj plastningsring: Tryck på pekskärmsknappen [7].
Starta automatisk kalibrering: Tryck på pekskärmsknappen [3].
Plastningsringen accelererar till 7 v/min.
Därefter: Plastningsring accelererar till sitt maximalt uppnåeliga
varvtal.
Därefter: Plastningsringen åker tillbaka till viloläge.
Den automatiska kalibreringen har avslutats.
Stoppa automatisk kalibrering: Tryck på pekskärmsknappen [4].

7

3

4
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13.4

Kalibrera plastningsbord (drivanordning)
Varning, skaderisk!
Kalibreringsautomatiken förflyttar komponenterna i maskin
helt automatiskt! Under kalibreringen: Håll tillräckligt avstånd
till maskinens verkningsområde!
Kör manuellt plastningsringen till den nedre positionen:
(se 7.5 Plastningsring (uppåt och nedåt), sid. 53).
Kör plastningsbordet till plastningposition (se 7.4
Plastningsbord, sid. 52).
Kör balvaggan till viloläge (se 7.2 Balvagga, sid. 50).
Välj plastningsbord: Tryck på pekskärmsknappen [8].
Starta automatisk kalibrering: Tryck på pekskärmsknappen [3].
Plastningsbord-drivvals accelererar till 10 v/min.
Därefter: Plastningsbord-drivvals accelererar till sitt maximalt
uppnåeliga varvtal.
Den automatiska kalibreringen har avslutats.
Stoppa automatisk kalibrering: Tryck på pekskärmsknappen [4].

3

8

4
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13.5

Kalibrera lastarm (position)
Varning, skaderisk!
Kalibreringsautomatiken förflyttar komponenterna i maskin
helt automatiskt! Under kalibreringen: Håll tillräckligt avstånd
till maskinens verkningsområde!
Välj balvagga: Tryck på pekskärmsknappen [9].
Starta automatisk kalibrering: Tryck på pekskärmsknappen [3].
balvaggan åker från balupptagningsposition (viloläge) till
balavlastningsposition.
Därefter: Balvaggan åker från balavlastningspositionen till
balupptagningsposition (viloläge).
Den automatiska kalibreringen har avslutats.
Stoppa automatisk kalibrering: Tryck på pekskärmsknappen [4].

3
9
4
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13.6

Kalibrera pekskärm
Välj pekskärm: Tryck på pekskärmsknapp [10].
Starta automatisk kalibrering: Tryck på pekskärmsknappen [3].
På pekskärmen visas fyra små kryss efter varandra (alltid inkl.
X-koordinat och Y-koordinat).
Vidrör alla dessa fyra små kryss efter varandra så
exaktsom möjligt med fingerspetsen (tryck lätt med
fingerspetsen på pekskärmen).
Den automatiska kalibreringen har avslutats.
Stoppa automatisk kalibrering: Tryck på pekskärmsknappen [4].

3
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14

FELMEDDELANDE/INFO
Felmeddelanden och upplysningar tonas in i ett eget litet
fönster.

14.1

Felmeddelanden (ett exempel)
Felmeddelanden är sammansatta av:
Felmeddelandet i klartext
Varningstriangel (blinkande)
Antal uppträdande fel
Frågetecken för framtagning av en infosida
Papperskorgssymbol för stängning av felmeddelandet
Om det flera fel uppstår samtidigt visas det felmeddelande som
har högst prioritet först.
Stäng felmeddelandet:
Tryck på pekskärmsknappen <Papperskorg>. Eller:
Tryck på filmknappen ESC.
För varje felmeddelande finns det ett hjälpfönster till med en
exakt beskrivning av felet.

14.2

Upplysningar (ett exempel)
Upplysningar är sammansatta av:
Upplysningen i klartext
Upplysningens nummer (för entydig identifikation)
Stäng upplysningen:
Tryck på pekskärmsknappen <Papperskorg>. Eller:
Tryck på filmknappen ESC.
För varje upplysning finns det ett hjälpfönster till med en
exaktare beskrivning av upplysningen.
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14.3

Felmeddelanden och upplysningar

14.3.1

Info: "Ingen kollisionskontroll"

En komponent aktiveras manuellt utan kollisionskontroll.
Kollisionsrisk föreligger!
Upplysningen går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.2

Felmeddelande: "Säkerhetsfrånkoppling"

Säkerhetsbygeln på plastningsringen har utlöst ett
nödstopp. Maskinfunktioner stoppas.
Felmeddelande kan stängas filmknappen ESC eller med
pekskärmsknappen <Papperskorg>, om säkerhetsbygeln
befinner sig i viloläge.
En avbruten delcykel kan efter felsökning fortsättas med
pekskärmsknapp GO.

14.3.3

Felmeddelande: "Aktorn kabelbrott"

Ett kabelbrott eller en inte ansluten last har identifierats.
Felmeddelandet försvinner automatiskt, om lasten ansluts
på nytt eller kan stängas med filmknappen ESC eller med
pekskärmsknappen <Papperskorg>.
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14.3.4

Felmeddelande: "Automatik frånkopplad: Bal"

Balpressen har inte lämnat över någon bal till inplastaren
inom den förutbestämda tiden. Delcykeln stoppas skifte till
driftstypen MANUELL DRIFT sker.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.5

Felmeddelande: "Automatik frånkopplad: Bord"

Plastningsrörelsen har inte avslutats inom den
förutbestämda tiden. Delcykeln stoppas skifte till driftstypen
MANUELL DRIFT sker.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.6

Felmeddelande: "Automatik frånkopplad: Ringens höjd"

Plastningsringens höjdrörelse har inte avslutats inom den
förutbestämda tiden. Delcykeln stoppas skifte till driftstypen
MANUELL DRIFT sker.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

88

PRO-LINK • Lely Welger RPC 445 Tornado

FELMEDDELANDE/INFO

14.3.7

Felmeddelande: "Automatik frånkopplad: Inplastarens start"

Startvillkoren för inplastarens-start har inte uppfyllts.
Delcykeln stoppas skifte till driftstypen MANUELL DRIFT
sker.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.8

Felmeddelande: "Automatik frånkopplad: Ringdrev"

Plastningsringens drivanordning rör sig inom förutsedd tid.
Delcykeln stoppas skifte till driftstypen MANUELL DRIFT
sker.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.9

Felmeddelande: "Automatisk drift frånkopplad: Bindning"

Nätbindningen har inte avslutats inom den förutbestämda
tiden (20 sek.). Delcykeln stoppas skifte till driftstypen
MANUELL DRIFT sker.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.
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14.3.10

Felmeddelande: "Automatisk drift frånkopplad: Baklucka"

Öppning och stängning av bakluckan avslutades inte inom
föreskriven tid. Delcykeln stoppas och skifte till driftstypen
MANUELL DRIFT sker.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.11

Felmeddelande: "Automatik frånkopplad: Bal"

Balen överlämnades inte inom föreskriven tid från
bakluckan.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.12

Felmeddelande: "Filmspricka 1"

En av de båda plastfilmerna har spruckit, men fortsätter
lindas
på
-grund
av
installationsinställningen
(lindningsstop = 2).
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.
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14.3.13

Felmeddelande: "Filmspricka 2"

Efter en filmspricka stoppades delcykeln "Plasta in bal.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.14

Felmeddelande: "Ingen roterande bordsvals"

Vid aktiverad valsreglering har inte tillräcklig balrotation
bestämts.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.15

Felmeddelande: "Kabelbrottssensor ringens viloläge"

Ett
kabelbrott
har
identifierats
på
sensorn
"Plastningsringens viloläge".
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.
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14.3.16

Felmeddelande: "Kabelbrott sensorn klämma/skära vänster"

Ett kabelbrott har identifierats på sensorn "Klämma/skära
vänster".
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.17

Felmeddelande: "Kabelbrott sensorn Klämma/skära höger"

Ett kabelbrott har identifierats på sensorn "Klämma/skära
höger".
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.18

Felmeddelande: "Bord potentiometer defekt"

Den automatiska övervakningen av plastningsbordets
potentiometrar har identifierat ett fel. Skifte till driftstypen
MANUELL DRIFT har skett.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.
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14.3.19

Felmeddelande: "Fel bordsrörelse"

Den automatiska övervakningen av plastningsbordets
potentiometrar har identifierat en felaktig rörelseriktning.
Skifte till driftstypen MANUELL DRIFT har skett.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.20

Felmeddelande: "Halka ringens drivanordning"

Halka har identifierats i plastningsringen drivanordning.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.21

Felmeddelande: "Nätkniv"

En nätbindning skulle startas trots att nätkniven inte är
spänd.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.
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14.3.22

Felmeddelande: "Ring inte i viloläge?"

Kollisionsrisk! Plastningsringen befinner sig utanför sitt
viloläge. Det är risk att en filmrulle blockerar bakluckan eller
balvaggan.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.23

Felmeddelande: "Bal på bordet? "

Delcykeln "Ta upp bal" meddelar att et redan finns en bal
på plastningsbordet.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.24

Felmeddelande: "Bord i plastningsposition? "

Plastningsbordet befinner sig inte i plastningposition.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.
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14.3.25

Felmeddelande: "Kollisionsrisk ring"

Kollisionsrisk! Det är risk för kollision mellan
plastningsringen och bakluckan.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.26

Felmeddelande: "Kollisionsrisk balvagga"

Kollisionsrisk! Det är risk för kollision mellan
plastningsringen och balvaggan.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.27

Felmeddelande: "Spänn nätkniv!"

Det har konstaterats att nätknivens sensor i driftstyp
AUTOMATIK inte är åtdragen.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.
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14.3.28

Felmeddelande: "Nätkniv spänd?"

Det har konstaterats att nätknivens sensor i driftstyp
MANUELL DRIFT inte är åtdragen.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.29

Felmeddelande: "Nätkniven har inte utlösts"

Nätkniven har inte utlösts. Upphäv felet och utlös nätkniven
manuellt.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.30

Felmeddelande: "Nätet löper inte"

En nätbindning har startats men inget nätlopp identifieras.
Kontrollera nätinmatningen! Kontrollera sensorn i nätloppet!
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.
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14.3.31

Felmeddelande: "Nät löper utan bindning! "

Nätet löper trots att ingen bindning startats.
Kontrollera nätkniven vid maskinstillestånd.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.32

Felmeddelande: "Bara en krok är öppen längre än 0,5 sekunder"

En av bakluckans båda låsningskrokar är öppne längre än
0,5 sekunder.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.33

Felmeddelande: "Ingen tryckuppbyggnad i spänningshydrauliken"

Det byggs inte upp något tryck i spänningshydrauliken.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.
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14.3.34

Info: "Mjukkärnsläge aktivt!"

Mjukkärnsläget är aktivt.
Upplysningen går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.35

Info: "Bordet i upptagningsposition?"

Plastningsbordet befinner sig inte i plastningposition.
Upplysningen går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.36

Felmeddelande: "Trycksensor kabelbrott"

Ett kabelbrott har konstaterats på trycksensorn.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.
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14.3.37

Felmeddelande: "Sensor filmhållare vänster inte åtdragen"

I arbetsläge har en utkörd filmhållare vänster konstaterats
(sensor inte åtdragen).
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.38

Felmeddelande: "Sensor filmhållare höger inte åtdragen"

I arbetsläge har en utkörd filmhållare höger konstaterats
(sensor inte åtdragen).
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.39

Felmeddelande: "Sensorn klämma/skära vänster inte åtdragen"

Filmkniv (film klämma/skära) till vänster har åkt upp och är
därmed inte åtdragen.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.
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14.3.40

Felmeddelande: "Sensor klämma/skära till höger inte åtdragen"

Filmkniv (film klämma/skära) till vänster har åkt upp och är
därmed inte åtdragen.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.41

Felmeddelande: "Automatisk drift frånkopplad: filmhållare"

Filmhållaren har inte stängts inom föreskriven tid. Driftstyp
AUTOMATIK har avbrutits. Maskinen är driftstypen
MANUELL DRIFT.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.

14.3.42

Felmeddelande: "Automatisk drift frånkopplad: klämning"

Klämningen av filmen (vid filmkniven) har inte avslutats
inom föreskriven tid. Driftstyp AUTOMATIK har avbrutits.
Maskinen är driftstypen MANUELL DRIFT.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.
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14.3.43

Felmeddelande: "Automatisk drift frånkopplad: Lastarm"

Plastningsrörelsen har inte avslutats inom den fastställda
tiden. Driftstyp AUTOMATIK har avbrutits. Maskinen är
driftstypen MANUELL DRIFT.
Felmeddelandet går att stänga med filmknappen ESC eller
med pekskärmsknappen <Papperskorg>.
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