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Voorwoord
In deze handleiding vindt u informatie over de bediening en het onderhoud van dit
product van Topcon Precision Agriculture. Voor een veilige en betrouwbare
werking en bediening van het product is het belangrijk dat het product op de juiste
wijze wordt gebruikt en onderhouden.
Het is van groot belang dat u de tijd neemt om deze handleiding goed door te
lezen, voordat u het product gebruikt.
De informatie in deze handleiding is actueel op het tijdstip van publicatie. Een
systeem kan enigszins afwijken. De fabrikant behoudt zich het recht voor indien
nodig het ontwerp van het systeem te herzien of het systeem te wijzigen, zonder
kennisgeving vooraf.

Voorwaarden
Opmerking: Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.

Algemeen
TOEPASSELIJKHEID - Wanneer u het product bij Topcon Precision Agriculture (TPA) of
een van de dealers voor TPA-producten aanschaft, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.
COPYRIGHT - Alle informatie in deze handleiding is intellectueel eigendom van TPA en is
materiaal waarop auteursrechten van TPA rusten. Alle rechten voorbehouden. Het is niet
toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TPA afbeeldingen, inhoud,
informatie of gegevens in deze handleiding te gebruiken, te openen, te kopiëren, op te slaan,
weer te geven, daarvan afgeleide werken te maken, te verkopen, wijzigen, publiceren of
verspreiden, of derden daartoe toegang te verschaffen, en u mag dergelijke informatie
uitsluitend gebruiken voor de zorg voor en bediening van uw product. De informatie en
gegevens in deze handleiding vormen een waardevol bedrijfseigendom van TPA dat met veel
inspanning, tijd en geld is ontwikkeld en dat het resultaat is van oorspronkelijke selectie,
coördinatie en ordening door TPA.
HANDELSMERKEN – ZYNX, PROSTEER, EAGLE, KEE Technologies, Topcon,
Topcon Positioning Systems en Topcon Precision Agriculture zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van de Topcon Group. Microsoft en Windows zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen. In deze handleiding vermelde product- en bedrijfsnamen kunnen
handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn.
WEBSITE- EN ANDERE VERKLARINGEN - Verklaringen op de website van TPA of
van een ander bedrijf van de Topcon Group, of in ander reclamemateriaal of andere literatuur
van TPA, die worden afgelegd door een werknemer of een onafhankelijke aannemer van TPA,
betekenen niet dat daardoor deze Voorwaarden worden gewijzigd.
BELANGRIJK: VEILIGHEID - Onjuist gebruik van het product kan leiden tot letsel of
overlijden van personen, schade aan eigendommen en/of storing van het product. Het product
mag uitsluitend worden gerepareerd door erkende TPA-servicecentra. U dient de
veiligheidswaarschuwingen en -instructies in deze handleiding met betrekking tot het juiste
gebruik van het product zorgvuldig te bestuderen en deze te allen tijde in acht te nemen.
Beperkte garantie
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ELEKTRONISCHE EN MECHANISCHE COMPONENTEN - TPA garandeert dat de
door TPA vervaardigde elektronische componenten gedurende één jaar vanaf de
oorspronkelijke verzenddatum aan de dealer vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. TPA
garandeert dat alle door TPA vervaardigde kleppen, slangen, kabels en mechanische onderdelen
gedurende een periode van 90 dagen vanaf de aankoopdatum vrij zijn van materiaal- en
fabricagefouten.
RETOURZENDING EN REPARATIE - Gedurende de desbetreffende garantieperioden
mogen alle bovengenoemde onderdelen waarvan geconstateerd is dat ze defect zijn voor
reparatie naar TPA worden verzonden. TPA zal het defecte artikel onmiddellijk en gratis
repareren of vervangen, en het u toezenden. De verzend- en behandelingskosten hiervoor zijn
voor uw rekening. Het kalibreren van componenten en arbeids- en reiskosten voor het op
locatie verwijderen en vervangen van componenten vallen niet onder deze garantieregeling. De
hierboven beschreven garantie geldt NIET voor schade of defecten die voortvloeien uit:
(i)  rampen, ongevallen of verkeerd gebruik of misbruik
(ii)  normale slijtage
(iii) onjuist gebruik en/of onderhoud
(iv) ongeoorloofde wijzigingen van het product; en/of
(v)  gebruik van het product in combinatie met andere producten die niet door TPA zijn
geleverd of gespecificeerd.
Voor software die met een product wordt meegeleverd, wordt een licentie verleend voor
gebruik in combinatie met het product. De software wordt niet verkocht. Voor het gebruik van
software die wordt geleverd met een afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers
("EULA") gelden de voorwaarden, met inbegrip van de voorwaarden met betrekking tot
beperkte garantie, van de van toepassing zijnde EULA, tenzij het tegendeel blijkt uit deze
Voorwaarden. 
GARANTIEDISCLAIMER - ANDERS DAN BIJ DE HIERBOVEN GENOEMDE
GARANTIES, WORDEN GARANTIES DIE ZIJN OPGENOMEN IN EEN VAN
TOEPASSING ZIJNDE GARANTIEKAART, BIJLAGE OF
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS, DEZE HANDLEIDING,
HET PRODUCT EN BIJBEHORENDE SOFTWARE VERSTREKT 'IN DE
HUIDIGE STAAT'. ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES VAN TOEPASSING
EN VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, SLUIT TPA ALLE
IMPLICIETE VOORWAARDEN EN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE
HANDLEIDING EN HET PRODUCT UIT (MET INBEGRIP VAN ENIGE
IMPLICIETE GARANTIE OF VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL). TPA IS NIET
VERANTWOORDELIJK VOOR DE WERKING VAN GNSS-SATELLIETEN
EN/OF DE BESCHIKBAARHEID, CONTINUÏTEIT, NAUWKEURIGHEID OF
INTEGRITEIT VAN GNSS-SATELLIETSIGNALEN.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING - TPA
en zijn dealers, agenten en vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor technische of
inhoudelijke fouten of omissies in deze handleiding, of voor bijzondere, indirecte, economische,
incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de levering, prestaties of het gebruik van dit
materiaal, het product of de bijbehorende software (ook wanneer TPA is geïnformeerd over de
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mogelijkheid van dergelijke schade). Dergelijke afgewezen schade omvat, maar is niet beperkt tot,
tijdverlies, verlies of vernietiging van gegevens, gederfde winst, gederfde besparingen of gederfde
inkomsten of verlies van of schade aan het product. U zult TPA verdedigen tegen en vrijwaren en
schadeloos stellen voor alle vorderingen, acties, schade, verliezen, aansprakelijkheden en kosten
(met inbegrip van juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met (a) bediening,
gebruik of onderhoud van het product en/of de software door u anders dan voorzien in deze
handleiding of de van toepassing zijnde licentieovereenkomst voor eindgebruikers; en (b) uw
nalatigheid of onrechtmatige daad of omissie met betrekking tot het product.  
De aansprakelijkheid van TPA jegens u of enige andere persoon voor enige vordering, verlies of
schade (uit hoofde van contract, onrechtmatige daad of anderszins) is (naar keuze van TPA)
beperkt tot (a) vervanging of reparatie van het product, of (b) betaling van de kosten van
vervanging of reparatie van het product.
Overige
Deze Voorwaarden kunnen door TPA op enig moment worden aangepast, gewijzigd, vervangen
of geannuleerd. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming
met:
n de wetten van Zuid-Australië indien het product aan u wordt verkocht en geleverd in Australië
(in welk geval de rechtbanken van Zuid-Australië of de Federal Court of Australia (griffie in
Adelaide) de exclusieve rechtsbevoegdheid hebben met betrekking tot alle vorderingen of
geschillen), of

n de wetten van de staat Californië indien het product aan u buiten Australië wordt verkocht en
geleverd

n de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing op deze
Voorwaarden.

Alle informatie, afbeeldingen en toepassingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de meest
recente, beschikbare informatie ten tijde van publicatie. TPA behoudt zicht het recht voor op enig
moment zonder kennisgeving productwijzigingen uit te voeren.
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden onafdwingbaar blijkt, dient de bepaling te worden
gelezen voor zover nodig om die uitwerking te voorkomen en, indien dat niet mogelijk is, dient
deze bepaling te worden gescheiden van deze Voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de
geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.
Service-informatie
Service kan worden verleend door contact op te nemen met uw lokale, erkende TPA-dealer.

Informatie over communicatieregelgeving
FCC-verklaring van overeenstemming (Verenigde Staten)
Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de
grenswaarden voor een digitaal apparaat van klasse 'A', overeenkomstig
Deel 15 van de FCC-regels. Bediening van dit apparaat in een woongebied
veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke interferentie. In dat geval is de
gebruiker verplicht de interferentie voor zijn rekening te verhelpen.
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FCC-verklaring van overeenstemming (Canada)
Dit digitale apparaat van klasse A is in overeenstemming met alle vereisten
van de Canadese 'Interference-Causing Equipment Regulation'.
CE- en EMC-verklaring (Europese Gemeenschap)
Waarschuwing: dit is een product van klasse 'A'. In een woongebied kan dit
product radio-interferentie veroorzaken. In dat geval kan de gebruiker
verplicht worden gesteld passende maatregelen te treffen.
'C' Tick EMC-verklaring (Australië en Nieuw-Zeeland)
Dit product is in overeenstemming met de van toepassing zijnde
voorschriften van de EMC-regelgeving van Australië en Nieuw-Zeeland.

Typegoedkeuring en veiligheidsvoorschriften
In sommige landen is typegoedkeuring vereist om vergunningen te verstrekken
voor het gebruik van zenders die bij bepaalde bandfrequenties werken. Neem
hierover contact op met lokale autoriteiten en uw dealer. Ongeoorloofde wijziging
van het apparaat kan leiden tot nietigheid van die goedkeuring, de garantie en de
vergunning om het apparaat te gebruiken. 
De ontvanger is voorzien van een ingebouwd radiomodem. Hierdoor kunnen
mogelijk signalen worden gezonden. De regelgeving is per land verschillend.
Vraag dus uw dealer en lokale regelgevende instanties om informatie over
frequenties waarvoor een vergunning is vereist en over vergunningsvrije
frequenties. In sommige gevallen is een abonnement vereist.

Radio- en televisie-interferentie
Deze computerapparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequentie-energie
en kan deze uitstralen. Indien deze apparatuur niet correct en niet strikt in
overeenstemming met de instructies van TOPCON Precision Agriculture wordt
geïnstalleerd en gebruikt, kan dit tot interferentie met radiocommunicatie leiden.
U kunt controleren of deze apparatuur interferentie veroorzaakt door het Topcon-
apparaat uit te schakelen en te kijken of de interferentie dan stopt. Indien het
apparaat interferentie veroorzaakt met een radio of een ander elektronisch apparaat,
probeer dan het volgende:

l Draai de radio-antenne totdat de interferentie stopt
l Verplaats het apparaat naar de andere zijde van de radio of een ander
elektronisch apparaat

l Plaats het apparaat verder weg van de radio of een ander elektronisch apparaat
l Sluit het apparaat aan op een ander circuit dat niet met de radio is verbonden.

Om mogelijke interferentie te beperken, dient u het apparaat te gebruiken bij het
laagst mogelijke versterkingsniveau waarbij een goede communicatie mogelijk is.
Neem zo nodig contact op met uw dichtstbijzijnde Topcon Precision Agriculture-
dealer voor ondersteuning.
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Opmerking: Door wijzigingen of aanpassingen van dit product zonder toestemming
van TOPCON Precision Agriculture kunnen de EMC-overeenstemming en de
bevoegdheid om het product te gebruiken komen te vervallen.
De EMC-overeenstemming van dit product is getest met behulp van randapparatuur,
afgeschermde kabels en connectoren van Topcon Precision Agriculture. Het is
belangrijk om Topcon Precision Agriculture-apparaten tussen systeemcomponenten
toe te passen, om mogelijke interferentie met andere apparaten te beperken.

Algemene veiligheid
GEVAAR: het is van essentieel belang dat u de onderstaande informatie
en de specifieke veiligheidsinformatie voor het product goed doorleest en
begrijpt.

De meeste incidenten die zich tijdens gebruik/bediening, onderhoud en reparatie
voordoen, zijn te wijten aan het niet in acht nemen van basisveiligheidsvoorschriften
of -voorzorgsmaatregelen. Wees altijd bedacht op mogelijke gevaren en gevaarlijke
situaties.
Neem altijd de instructies in acht waarbij Waarschuwing of Let op wordt
aangegeven. De informatie die daarmee wordt verstrekt, is bedoeld om het risico van
letsel en/of materiële schade tot een minimum te beperken.
Neem in het bijzonder de instructies van Veiligheidsmeldingen in acht.

Veiligheidsmeldingen en waarschuwingen
Het veiligheidssymbool wordt gebruikt met het bijbehorende woord: GEVAAR,
WAARSCHUWING of LET OP.
Bij veiligheidsmeldingen die op deze wijze zijn gemarkeerd, worden
voorzorgsmaatregelen en methoden in verband met de veiligheid geadviseerd. Zorg
dat u de betekenis ervan BEGRIJPT en pas ze toe.

GEVAAR: duidt op een dreigende gevaarlijke situatie die, indien deze
niet wordt voorkomen, tot ZEER ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD
kan leiden.
WAARSCHUWING: duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien deze niet wordt voorkomen, tot de ERNSTIG LETSEL OF DE
DOOD kan leiden.
LET OP: duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet
wordt voorkomen, tot GERING LETSEL kan leiden.

Veiligheidssymbolen
WAARSCHUWING: veiligheidssymbolen NIET verwijderen of afdek-
ken. Vervang onleesbare of ontbrekende veiligheidssymbolen. Ver-
vangende symbolen zijn in geval van verlies of beschadiging
verkrijgbaar bij uw dealer.
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Zorg er bij aankoop van een tweedehands voertuig voor dat alle
veiligheidssymbolen zich op de juiste plaats bevinden en goed leesbaar zijn.
Vervang onleesbare of ontbrekende veiligheidssymbolen. Vervangende symbolen
zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

Veiligheid van de bestuurder.
WAARSCHUWING: het is UW verantwoordelijkheid dat u de vei-
ligheidshoofdstukken in deze handleiding leest en begrijpt voordat u
dit voertuig bedient. Bedenk dat u de sleutel vormt tot veiligheid.

Goede veiligheidsmethoden beschermen niet alleen uzelf maar ook personen die
zich in uw buurt bevinden. Bestudeer deze handleiding als onderdeel van uw
veiligheidsprogramma. Deze veiligheidsinformatie heeft uitsluitend betrekking op
Topcon-apparatuur en komt niet in de plaats van andere, gebruikelijke veilige
werkmethoden.

WAARSCHUWING: zorg ervoor dat voeding wordt losgekoppeld van
de Topcon-apparatuur voorafgaand aan onderhoud en reparatie van
het voertuig of werktuigen.
WAARSCHUWING: zorg ervoor dat passende voorzorgsmaatregelen
worden getroffen voorafgaand aan omgang met gevaarlijke stoffen.
Lees altijd eerst het veiligheidsinformatieblad alvorens met de werk-
zaamheden te beginnen.
WAARSCHUWING: op een aantal afbeeldingen of foto's in deze hand-
leiding zijn panelen of afschermingen mogelijk verwijderd ten behoeve
van de duidelijkheid. Gebruik het voertuig nooit wanneer er panelen
of afschermingen zijn verwijderd. Als het noodzakelijk is panelen of
afschermingen ten behoeve van een reparatie te verwijderen, dan
MOETEN deze vóór gebruik worden teruggeplaatst.
WAARSCHUWING: controleer altijd of geheven werktuigen tot op de
grond zijn neergelaten voordat u reparatie- of onder-
houdswerkzaamheden aan een voertuig uitvoert.
WAARSCHUWING: voertuig- en werktuigonderdelen kunnen tijdens
bedrijf heet worden of onder druk staan. Raadpleeg de voer-
tuighandleidingen.
WAARSCHUWING: draag geschikte beschermende kleding voor de
uit te voeren werkzaamheden en de werkomstandigheden.

WAARSCHUWING: bedien of gebruik apparatuur niet in de buurt
van explosieve uitrusting of stoffen.
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WAARSCHUWING: Topcon streeft naar goede milieuprestaties en
beperkt het gebruik van mogelijk schadelijke stoffen in zijn producten
tot een minimum. Er wordt echter altijd geadviseerd beschadigde elek-
tronische apparatuur niet te hanteren. Dit Topcon-product bevat moge-
lijk een verzegelde lithiumbatterij. Voer elektronische apparatuur altijd
zorgvuldig en verantwoord af.

Blootstelling aan radiofrequentie
Blootstelling aan de energie van radiofrequenties is een belangrijk
veiligheidsprobleem. Houd een afstand van ten minste 20 cm aan tussen personen en
een stralende antenne. Houd een afstand van ten minste 20 cm aan tussen zendende
antennes.

WAARSCHUWING: producten die gebruikmaken van een mobiel
modem of een RTK-basisstation kunnen radiofrequentie-energie uit-
zenden. Raadpleeg uw dealer.

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in combinatie met door TPA goedgekeurde
antennes. Raadpleeg uw dealer.

Voorbereiding voor gebruik
l Lees deze handleiding goed door, zorg dat u de inhoud begrijpt en maak uzelf
vertrouwd met alle bedieningselementen voordat u het apparaat gebruikt.

l Bewaar de handleiding bij het apparaat.
l Wanneer het apparaat in een ander voertuig wordt geplaatst, neem dan de
handleiding ook mee naar het andere voertuig.

l Lees de handleiding van het voertuig waarvoor u het apparaat gebruikt goed
door en controleer of het voertuig over de juiste apparatuur beschikt
overeenkomstig de lokale voorschriften.

l Zorg er voordat u het voertuig start voor dat u goed inzicht hebt in de snelheid,
remmen, stuurinrichting, stabiliteit en belastingseigenschappen van het voertuig.

l Controleer alle bedieningselementen op een terrein waar zich geen personen en
obstakels bevinden, voordat u begint te werken.

l Identificeer mogelijke gevaren.
WAARSCHUWING: Topcon-apparatuur mag niet worden gebruikt
door een bestuurder die onder invloed van alcohol of drugs verkeert.
Raadpleeg een arts wanneer u medicijnen op recept of vrij verkrijgbare
medicijnen zonder recept gebruikt.

Disclaimer
Topcon aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade aan
eigendommen die en (dodelijk) letsel dat voortvloeit uit verkeerd gebruik of misbruik
van zijn producten.
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Topcon aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor het gebruik van Topcon-
apparatuur of het GNSS-signaal voor een ander dan het beoogde doel.
Topcon kan de nauwkeurigheid, integriteit, continuïteit of beschikbaarheid van het
GNSS-signaal niet garanderen.
De bestuurder dient ervoor te zorgen dat de apparatuur correct wordt uitgeschakeld
wanneer deze niet wordt gebruikt.
Voordat een voertuig wordt gebruikt dat is uitgerust met Topcon-producten, dient
u de hieronder vermelde specifieke veiligheidsinformatie voor het product goed
door te lezen en te begrijpen.

Belangrijke veiligheidsinformatie
Alertheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder
De console is voor de bestuurder een hulpmiddel bij het besturen van het voertuig,
maar de bestuurder behoudt de controle. Hij moet alert zijn en het voertuig te allen
tijde volledig onder controle hebben. De bestuurder is uiteindelijk
verantwoordelijk voor de veilige bediening van deze apparatuur.
Het is van essentieel belang dat de veiligheidseisen in acht worden genomen bij de
bediening van de console en componenten daarvan. Alle bestuurders en ander
relevant personeel moeten worden geïnstrueerd over veiligheidseisen.

Elektrische veiligheid
WAARSCHUWING: verkeerd aangesloten voeding kan ernstig letsel
en materiële schade veroorzaken.

Tijdens het werken met elektrische onderdelen dient u als volgt te handelen:
l Controleer of de minpool van de accu is losgekoppeld voordat u
laswerkzaamheden aan het voertuig uitvoert.

l Controleer of alle voedingskabels van systeemcomponenten zijn aangesloten
met de juiste polariteit, zoals aangegeven. Raadpleeg de voertuighandleiding
voor veiligheidsinformatie.

l Controleer of de apparatuur is geaard overeenkomstig de installatie-instructies.

Bediening en gevaar van obstakels
De onderstaande lijst is niet volledig of beperkt. Om de console te gebruiken voor
het geleid rijden langs een vastgestelde richtlijn (stuurhulp), dient de bestuurder
ervoor te zorgen dat de console wordt gebruikt:

l Uit de buurt van personen en obstakels
l Uit de buurt van hoogspanningsleidingen of andere obstakels op hoogte boven
de grond (stel vast of er problemen zijn met de doorrijhoogte alvorens de
console in te schakelen)
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l Op niet voor het publiek toegankelijke particuliere terreinen
l Binnen vrijgemaakte velden
l Buiten openbare wegen of toegangswegen.

Let op het volgende:
l De bestuurder moet te allen tijde op de hoogte zijn van de positie van het
voertuig en van de veldomstandigheden.

l De bestuurder moet reageren als het GNSS-satellietsignaal of het differentiële
correctiesignaal tijdelijk wegvalt.

l De console kan geen obstakels (personen, vee, etc.) detecteren.
l Gebruik de console uitsluitend op terreinen zonder obstakels en houd voldoende
afstand.

l Indien er zich een obstakel in de baan blijkt te bevinden, of het voertuig afwijkt
van de richtlijn, moet de stuurinrichting worden uitgeschakeld voor
handbediening.

Aan/uit en handbediening
WAARSCHUWING: zorg ervoor dat de stuurschakelaar uit staat om te
voorkomen dat de stuurhulp onbedoeld wordt ingeschakeld. Zorg ervoor
dat het voertuig NIET KAN bewegen tijdens reparatie- of onder-
houdswerkzaamheden aan het voertuig/werktuig. Schakel de besturing
uit, bekrachtig de remmen en verwijder de sleutels.

De bestuurder dient ervoor te zorgen dat de stuurschakelaar uit staat (alle LED-
indicatoren zijn uit) wanneer de stuurhulp niet wordt gebruikt.
De bestuurder moet de stuurhulp uitschakelen en gebruikmaken van de
handbediening indien zich een obstakel in de af te leggen baan bevindt of in de af te
leggen baan beweegt, of wanneer het voertuig afwijkt van de gewenste richtlijn.
Stuurhulp uitschakelen:

l Draai het stuurwiel een aantal graden OF
l Selecteer de knop 'Automatische besturing uitschakelen' op de console EN/OF
l Als u een externe stuurschakelaar gebruikt, schakel dan uit met behulp van die
schakelaar als de stuurhulp niet door de bovengenoemde acties wordt
uitgeschakeld.

Voertuig veilig uitschakelen
Voordat u het voertuig verlaat, schakelt u de stuurhulp uit, schakelt u de externe
stuurschakelaar uit als deze in gebruik is en verwijdert u de sleutel uit het contactslot.



x

Gebruikmaken van een referentie(basis)station
WAARSCHUWING: verplaats een referentiestation niet wanneer het
in bedrijf is. Wanneer een referentiestation tijdens bedrijf wordt ver-
plaatst, kan dit storing veroorzaken met de geregelde besturing van
een systeem dat gebruikmaakt van het referentiestation. Dit kan leiden
tot letsel of schade aan eigendommen.

Bestuurders en ander betrokken personeel moeten worden geïnstrueerd over de
onderstaande veiligheidsvoorzorgsmaatregelen.

l Plaats het referentiestation niet onder of in de buurt van
hoogspanningsleidingen.

l Bij gebruik van een verplaatsbaar referentiestation dient u ervoor te zorgen dat
het statief stevig is bevestigd.

Optimaal gebruikmaken van het product
Maak regelmatig een reservekopie van gegevens. De console heeft een grote maar
niet onbeperkte opslagcapaciteit. Gebruik de miniweergave Diagnose om de
beschikbare capaciteit te bekijken. Er verschijnt een waarschuwingsscherm
wanneer de opslaglimiet bijna is bereikt.
Zorg voor een compatibel bestandsformaat. Raadpleeg de dealer voor compatibele
formaten.
Agrarische producten van Topcon zijn robuust en geschikt voor zware
omstandigheden. Indien de apparatuur echter langere tijd niet wordt gebruikt, dient
deze uit de buurt van water en directe hittebronnen te worden opgeslagen.

Waarschuwingssymbolen
In deze handleiding worden twee waarschuwingssymbolen gebruikt:

Opmerking: Hiermee wordt extra informatie verstrekt.
WAARSCHUWING: er wordt een waarschuwingssignaal op vei-
ligheidssignaleringen en in deze handleiding weergegeven om erop te
wijzen dat deze informatie uiterst belangrijk is voor uw veiligheid.
Zorg dat u de betekenis ervan BEGRIJPT en PAS ze TOE.
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Hoofdstuk 1 – Inleiding
Opmerking: De volgende functies zijn alleen beschikbaar voor
specifieke klanten. Neem contact op met uw dealer voor meer
informatie:

l Multi-tank- / multi-spuitboomondersteuning
l Tuinsproeier (inclusief ventilatorbewaking)
l Ondersteuning chemische injectie
l NH3-injector
l Werktuig mesttank

Met de regeleenheid voor de sproeier en voor automatisch indelen
kan de hoeveelheid product die op een veld wordt aangebracht, beter
worden geregeld. Na instelling hiervan past deze, afhankelijk van de
voertuigsnelheid, de flow aan, evenals het te bestrijken gebied en de
vooraf ingestelde applicatiesnelheid. Dit biedt meer nauwkeurigheid
om product te beheren over de gespecificeerde gebieden.

Raadpleeg ook de gebruikershandleiding voor geleiding en
automatische besturing die met de console is meegeleverd.

Met Automatisch indelen wordt verspilling tot een minimum beperkt,
doordat onderdelen van de sproeier worden in- en uitgeschakeld en de
snelheid wordt gevarieerd terwijl het werktuig zich door de
vastgelegde gebieden beweegt. Het systeem wordt geactiveerd als het
een gebied detecteert dat niet bewerkt is en wordt gedeactiveerd als
het gebieden detecteert die al bestreken zijn. De regeleenheid kan
worden geconfigureerd voor de besturing van maximaal 40 secties als
er twee Apollo-ECU's worden gebruikt.

De druk van de sproeier wordt aangepast op basis van factoren als de
snelheid van het voertuig, in tegenstelling tot een handmatige
drukgeregelde sproeier waarbij de druk tijdens
snelheidsveranderingen constant blijft.

Variable Rate Control biedt een voorinstelling van de verschillende
sproeisnelheden voor specifieke velden, op basis van een VRC-
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receptkaart (Shapefile- of ISOXML-bestandsformaten). De
sproeisnelheid wordt automatisch voor verschillende zones aangepast
terwijl het werktuig door de in kaart gebrachte gebieden beweegt.

Wanneer deze eenmaal zijn ingesteld, kunnen de sproeierregeling, de
automatische indeling en de Variable Rate Control worden in- en
uitgeschakeld via de console.

Opmerking: Regio-informatie zoals tijd en productmaateenheden
kunnen worden ingesteld door in het instellingsmenu de optie

Gebruiker /Regio te selecteren. Raadpleeg de
handleiding voor geleiding en automatische besturing.
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1.1. Schakelen tussen instellings- en bedie-
ningsscherm
De consoles hebben twee hoofdschermen: het instellingsscherm en het
bedieningsscherm.

Met de gemarkeerde knoppen kunt u tussen de schermen schakelen.
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Hoofdstuk 2 – Instellingen werktuig
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de console instelt en
configureert voor gebruik met de regeleenheid voor de sproeier en de
functies voor automatisch indelen.

2.1. Een nieuw werktuig instellen
Hiermee maakt u een nieuw werktuigprofiel voor het gekoppelde
werktuig.

Opmerking: Bestaande werktuigbestanden kunnen vanaf een USB-
stick worden geïmporteerd. Raadpleeg de handleiding voor geleiding
en automatische besturing.

Opmerking: Als een Hypro CanNode ECU is aangesloten,
controleert u of HYPRO PROSTOP-E is geactiveerd
(Systeem/Functies/Werktuig) voordat u het werktuig creëert. Er
moet een registratiecode worden aangeschaft om deze functionaliteit
te activeren.

Een nieuw werktuig maken:

1. SelecteerWerktuig /Nieuw in het instellingsscherm.

l Individueel: Hiermee maakt u een nieuw werktuigprofiel.



2.1. Een nieuw werktuig instellen

6

l Fabriek: Hiermee selecteert u een werktuigsjabloon in een
voorgedefinieerde lijst.

2. Selecteer Individueel als het vereiste werktuig niet beschikbaar is
in de sjablonen van de Fabriek.

3. Met de pijlen selecteert u het Type werktuig en bevestigt u uw
keuze.

vast

gescharnierd (achter slepen)

frontmontage

dubbel gescharnierd (tussen slepen)

Er wordt een bericht weergegeven dat de console opnieuw wordt
gestart als het werktuig is gemaakt.

Er wordt een standaardnaam voor het werktuig weergegeven.

Opmerking: Het wordt sterk aanbevolen goed overdachte en
gestructureerde namen voor werktuigen te kiezen, om het gebruik
in toekomstige seizoenen te vergemakkelijken.

4. Als u de standaardnaam wilt wijzigen, selecteert u
WERKTUIGNAAM en voert u de nieuwe naam in. Bevestig
deze vervolgens.
De wizard Nieuw werktuig installeren wordt weergegeven.

Werktuigsturing
5. Selecteer Alleen indelingsregeling of Regeling indeling en

applicatiesnelheid.
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ECU-type
6. Selecteer Apollo.
Werktuigfunctie
l Sproeier: Standaard brede akkersproeier.
l Tuinsproeier: Sproeier voor gebruik in tuinen en wijnbouw.1

l NH3-injector: Kunstmeststrooier.
Opmerking: De opties die worden weergegeven tijdens het creëren
van het werktuig zijn afhankelijk van de geselecteerde
werktuigfunctie.

ECU's moeten worden aangesloten op de CAN1-connector op de
aansluitkabelboom van de console. Er is slechts één
afsluitweerstand nodig, aangebracht op de ECU die zich het verst
van de console vandaan bevindt.

Opmerking: Indien er meer dan één CM-40 wordt gebruikt, sluit
dan alleen de ECU aan die is aangesloten op tank 1 voordat u
Volgende selecteert.

Opmerking: Werktuigen kunnen worden gecreëerd zonder dat de
ECU's fysiek op elkaar aangesloten zijn, maar de knop ECU

toevoegen moet tijdens het creëren van het werktuig worden
ingedrukt om het aantal en type van de aan te sluiten ECU's te
definiëren. Zie ECU toevoegen/vervangen, pagina 11 om ECU's toe
te voegen nadat het werktuig is gemaakt.

7. Selecteer Volgende. Het systeem probeert de aangesloten ECU's te
detecteren. Als dit mislukt, controleer dan of de ECU is
aangesloten, of voltooi het maken van het werktuig en voeg de
ECU later toe.

1De tuinsproeier en NH3-injector zijn alleen verkrijgbaar voor specifieke klanten. Neem contact
op met uw dealer voor meer informatie.
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8. Wanneer de ECU gedetecteerd is, selecteert u Volgende.
Er verschijnt een overzicht van gedetecteerde ECU's.

Samenvatting ECU
Als meer dan één ECU van hetzelfde type wordt aangesloten, wordt
deze pagina gebruikt om aan te geven welke CM-40 ECU de hoofd-
ECU is (CM-40 1). Het ID is ingebed in de ECU en is zichtbaar als de
ECU eerder aangesloten is geweest op een bestaand werktuig door het
selecteren van Werktuig/ECU/Beheer.
Er hoeft geen actie ondernomen te worden als er maar één ECU van
elk type is aangesloten op het werktuig.

Als er een Hypro CanNode ECU is aangesloten, raadpleegt u Hypro
CanNodes configureren, pagina 13.
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Sproeitanks
9. Voer het aantal tanks in (totaal aantal sproei- en chemische-

injectietanks). Er is één ECU per twee tanks vereist.1

Er kunnen maximaal vijf sproeitanks en drie chemische
injectietanks worden aangesloten. Er wordt voor elke sproeitank die
wordt aangesloten een spuitboom gecreëerd.

Spoeltanks
10. Voer het aantal spoeltanks in.

Tankoverzicht
l Naam: Voer een naam in voor de tank. Deze wordt weergegeven op
het tankpaneel en op het scherm van de operator tenzij Gebruik
product als naam is geactiveerd op het scherm Tank instellen.

l Type: Selecteer Vloeistof of Chemische injectie.
l Aandrijving: Selecteer het kanaal van de ECU-aandrijving die is
aangesloten op de tank (met label Ch 1 en Ch 2 op de ECU-
stekkers).

1Multi-tank en chemische injectie zijn alleen verkrijgbaar voor specifieke klanten. Neem contact
op met uw dealer voor meer informatie.
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Spuitboomoverzicht
Het aantal weergegeven spuitbomen wordt bepaald door het aantal
sproeitanks.

l Naam: Voer een naam in voor de spuitboom. De naam van de
spuitboom wordt weergegeven op het statuspaneel op het
bedieningsscherm.

l Toewijzing: Selecteer de ECU's die de sectie-outputs voor de
spuitboom regelen. Opmerking: Wijs geen Hypro CanNode
ECU’s toe aan spuitbomen waar al een CM-40 of EM-24 boom
aan is toegewezen.

l Toegewezen ECU's: Geeft de ECU's weer die aan die boom zijn
toegewezen.

Extra kanalen voor RPM-regeling
Maakt het mogelijk dat twee externe apparaten met hydraulische
bediening (bijv. pompen met vaste snelheid) kunnen werken met een
vast RPM. Als het creëren van het werktuig is voltooid, wordt het
instellen uitgevoerd viaWerktuig/Sproeier/RPM-regeling.
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2.2. De ECU instellen
2.2.1. ECU instellen

1. SelecteerWerktuig /ECU /Instellingen .

l ECU-instellingen vernieuwen: Wordt gebruikt om de
taakcontroller opnieuw te laden of de ECU te hersynchroniseren.
Deze optie mag alleen worden gebruikt als u hiertoe opdracht heeft
gekregen van een servicemonteur.

l ECU-fouten wissen: Wordt gebruikt voor het wissen van de fout
als een ECU-fout wordt weergegeven.

l Knop Spuitbomen tonen/Tanks tonen: Wordt gebruikt om te
schakelen tussen display van tanks en display van spuitbomen.

Opmerking: Als op het display van de spuitbomen het Type
spuitboom wordt weergegeven als Algemene spuitboom dan is dit een
spuitboom over de volledige breedte (sectieregeling is niet mogelijk).

2.2.2. ECU toevoegen/vervangen

1. SelecteerWerktuig /ECU /Beheren .
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l Nieuwe ECU's toevoegen: Wordt gebruikt om een nieuwe slave
of EM-24 ECU toe te voegen nadat het werktuig is gemaakt. Met
deze keuze wordt de wizard Nieuwe ECU's toevoegen gestart.

ECU's detecteren:

1. Selecteer de knop in de kolom Status voor de CM-40 ECU en
selecteer Vervangen.
De console wordt opnieuw gestart nadat de detectiewizard is
doorlopen.

2. Selecteer de knop in de kolom Status voor alle andere ECU's en
selecteer Vervangen. De console wordt niet opnieuw gestart voor
EM-24 ECU's.

2.2.3. Uitschakelen/vervangen/toewijzing ongedaan
maken/verwijderen van ECU's

1. SelecteerWerktuig /ECU /Beheren .
2. Selecteer de knop in de kolom Status.
l Hulpprocessor ingeschakeld: Schakelt communicatie met de
ECU opnieuw in (mag alleen worden gebruikt als hiertoe
opdracht is gegeven door onderhoudspersoneel).

l Hulpprocessor uitgeschakeld: Schakelt communicatie met de
ECU uit (mag alleen worden gebruikt als hiertoe opdracht is
gegeven door onderhoudspersoneel).

l Uitgeschakeld: Kan worden gebruikt als de ECU momenteel niet
nodig is, of wanneer deze defect is (om te voorkomen dat alarmen
worden geactiveerd).
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l Vervangen: Een ECU toewijzen aan een nieuw aangemaakt
werktuigprofiel.

l Toewijzing ongedaan maken: Toewijzing van een ECU aan een
werktuigprofiel ongedaan maken. De console wordt opnieuw
opgestart als de Apollo-master (CM-40 1) niet is toegewezen. De
ECU kan nu worden 'vervangen'.

l Verwijderen: Verwijdert de ECU volledig uit het werktuigprofiel.
De Apollo-master (CM-40 1) kan niet worden verwijderd.

2.2.4. ECU's upgraden

1. SelecteerWerktuig /ECU /Upgrade .

Dit scherm wordt gebruikt voor het updaten van de firmware op de
ECU's. Deze optie mag alleen worden gebruikt als u hiertoe opdracht
heeft gekregen van een servicemonteur. Zie ECU-firmware Apollo
updaten, pagina 117 voor informatie.

2.2.5. Hypro CanNodes configureren
Het Apollo-sproeisysteem kan worden gebruikt in combinatie met de
Hypro Pentair Prostop E CAN geregelde sproeikoppen voor een
individuele sproeikopregeling. Het Hypro Prostop E-systeem bestaat uit
CanNodes en sproeikoppen. De Apollo CM-40 ECU communiceert met
de CanNodes en de CanNodes communiceren met de sproeikoppen.
Elke CanNode kan met maximaal 32 sproeikoppen communiceren.

Opmerking: Dit scherm is alleen van toepassing voor configuraties
met een enkele spuitboom. Configuraties met meerdere spuitbomen
moeten worden geconfigureerd door de dealer.
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1. SelecteerWerktuig /ECU /Hypro CanNode .

Opmerking: De kolom Afrasteringsstralen wordt alleen weergeven
als afrasteringsstralen zijn geactiveerd. Zie Afrasteringsstralen
instellen, pagina 35.

2. Voer het aantal sproeikoppen voor elk spuitboomsegment (sectie)
in. Let op: elke Hypro ECU omvat twee ECU’s (segmenten).

3. Als één van de sproeikoppen in het segment wordt gebruikt als
afrasteringsstraal, selecteert u het type afrasteringsstraal in de
kolom Afrasteringsstraal.
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2.3. De werktuiggeometrie instellen
De werktuiggeometrie instellen:

1. SelecteerWerktuig /Geometrie .

2. Selecteer een afmeting van een werktuig. De naam van de afmeting
verschijnt in de titelbalk.
Opmerking: Meet de werktuigafmetingen zo nauwkeurig mogelijk
omdat deze metingen invloed hebben op het modelleren, het in
kaart brengen, en de op GPS gebaseerde plaatsing van producten.
De aanbevolen tolerantiewaarde is +/- 5 cm.

3. Voeg afmetingen toe of wijzig deze voor zover nodig en bevestig
ze.

De volgende afmetingen worden gebruikt in het systeem. De
weergegeven afmetingen variëren, afhankelijk van het type werktuig:

l Maaibreedte (A): Meet de werkbreedte van het werktuig (dat wil
zeggen de breedte van het gebied dat wordt bewerkt tijdens één
gang van het werktuig).

l Overlap (B): Meet de breedte van de overlapping tussen twee
aangrenzende rijen.
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l Inline-offset (C): Meet de excentrische offset van het werktuig ten
opzichte van het aankoppelpunt. Voer een positief getal in als het
werktuig naar rechts wordt verschoven en een negatief getal als
het naar links wordt verschoven.

l Marge van werktuigwielen (D): Meet de afstand tussen de
wielen en het werkgebied van het werktuig. Als de sproeier
beschikt over twee assen, moet het wielpunt worden ingesteld op
halverwege tussen de assen.

l Werktuigoffset (E): Meet de afstand tussen het aankoppelpunt en
de wielen van het werktuig.

l Marge van aanhangerwielen (F): Meet de afstand tussen het
aankoppelpunt van het werktuig en de wielen van de aanhanger.
Opmerking: Deze afmeting wordt alleen weergegeven voor
dubbelgescharnierde werktuigen.

l Spooroffset (G): Meet de afstand tussen het aankoppelpunt van
de aanhanger op het voertuig en de wielen van de aanhanger.
Opmerking: Deze afmeting wordt alleen weergegeven voor
dubbelgescharnierde werktuigen.

l Werklengte (H): Lengte van het begin tot het einde van het
werkgebied van de spuitboom. Samen met de maaibreedte
definieert deze het ‘werkgebied’. Dit is het gebied waarover
product wordt aangebracht voor de betreffende spuitboom.
Opmerking: Dit moet een positief getal zijn.
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2.4. Invoer van de bestuurder instellen
2.4.1. Instelling van hoofdschakelaar
De hoofdschakelaar instellen:

1. SelecteerWerktuig /Invoer van de bestuurder

/Hoofdschakelaar .

De volgende opties zijn beschikbaar:

l Bron:
l Virtueel: De hoofdschakelaar wordt geregeld vanuit het
consolescherm.

l Apollo CM-40: Gebruik deze optie als de ECU-schakelaar van de
Apollo CM-40 in gebruik is en aangesloten is op de kabelboom
van de Apollo.

l Hoofdschakelaar Apollo CM-40: Geeft aan of de input van de
hoofdschakelaar wordt geactiveerd door positief of nul volt. Zie de
documentatie van de fabrikant.
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2.4.2. Bedieningselementen externe pomp instellen
Hiermee stelt u de externe schakelaars in voor de bediening van de
sproei- en vulpomp. Deze schakelaars worden alleen gebruikt wanneer
het tankvulvenster geopend is. Zie Tanks vullen, pagina 81.

1. SelecteerWerktuig /Invoer van de bestuurder

/Pomp .

l Pomp onderdrukken: Inschakelen van deze optie voegt op het
bedieningsscherm een pompknop toe, boven de hoofdschakelaar.
Met deze knop kunt u de sproeierpomp uitschakelen als schudden
niet vereist is (bijvoorbeeld wanneer de tank leeg is). Wanneer
schudden wordt geactiveerd (zie Menu-instellingen sproeier,
pagina 38), is de pomp in bedrijf wanneer de hoofdschakelaar is
uitgeschakeld. Met de pompknop kan het schudden onafhankelijk
van de hoofdschakelaar worden geregeld.
Opmerking: Activeren van Pomp aan/uit externe invoer
verwijdert de pompknop van het scherm van de bestuurder.

l Pomp aan/uit externe input: De sproeierpomp kan via een
externe schakelaar worden in/uitgeschakeld.

l Externe input Afgifte Vhg/Vlg De snelheid van de sproeipomp
kan worden verhoogd/verlaagd via externe schakelaars.
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l Externe input Tank vullen Aan/Uit De vulpomp kan via een
externe schakelaar worden in-/uitgeschakeld.

l Pomp vullen Vhg/Vlg externe input De snelheid van de
tankvulpomp kan worden verhoogd/verlaagd via externe
schakelaars.
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2.4.3. Instellen aangepaste bediening
Aangepaste bediening kan worden toegewezen aan maximaal 12
reserve ECU-outputs. Hiermee kunnen extra functies worden bediend,
zoals werkverlichting (bakens), hydraulische functies enz.

Outputs (zie hieronder) en RPM-regelingen (gecreëerd met
Werktuig/Sproeier/RPM-regeling) worden weergegeven in een
miniweergave en op een afzonderlijk paneel met Aangepaste
bedieningselementen op het bedieningsscherm. Opmerking: Met
RPM-regelingen kan een extern apparaat dat een hydraulische
regeling heeft (bijv. een pomp met vaste snelheid) werken met een
vast RPM.

Outputs

1. SelecteerWerktuig /Invoer van de bestuurder

/Aangepaste bedieningselementen /Outputs .
l Type output: Als voor de output een bi-directionele regeling
nodig is, selecteert u Dubbbele draad.
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l Naam van functie: Een door de gebruiker toe te wijzen naam die
wordt weergegeven op de miniweergave van de sproeier en op het
paneel van de aangepaste bedieningselementen.

l ECU-pen A: Aangesloten ECU-pen voor output met enkele
draad.

l ECU-pen B: Aangesloten ECU-pen voor output met dubbele
draad.

Toewijzingen
Het scherm Toewijzingen wijst Outputs en RPM-regelingen toe aan een
specifieke knop op het paneel met Aangepaste bedieningselementen.

De naam die wordt ingevoerd als Functienaam op het scherm Outputs
wordt weergegeven als de naam van de knop.

1. SelecteerWerktuig /Invoer van de bestuurder

/Aangepaste bedieningselementen /Toewijzingen .
2. Selecteer de Output of RPM-regeling die aan elke knop moet

worden toegewezen.
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2.4.4. Instelling toetsenblok
Het toetsenblok is een extern apparaat dat kan worden gebruikt in de
cabine en/of op het sproeierframe om geselecteerde functies te
besturen. Zie Bediening extern toetsenblok, pagina 105 voor meer
informatie.

Het toetsenblok instellen:

1. SelecteerWerktuig /Invoer van de bestuurder

/Toetsenblok .
De tabbladen aan de linkerzijde schakelen tussen de
instellingsschermen van de toetsenblokken 'in de cabine' en 'op
het frame'.

l ID toetsenblok: Indien er meer dan één toetsenblok is
geïnstalleerd, wordt met deze optie geselecteerd welk toetsenblok

Annotation [JM]
check options for this release
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in de cabine is geïnstalleerd en welk toetsenblok op het frame is
geïnstalleerd (de schermtitel geeft aan welk toetsenblok momenteel
wordt ingesteld).

l Toetsenblok identificeren: Deze instelling wordt gebruikt om te
identificeren welk toetsenblok is geïnstalleerd in de cabine en welk
toetsenblok is geïnstalleerd op het sproeierframe. Bij selectie van
deze optie gaan de LED's op het betreffende toetsenblok knipperen.

Alle overige knoppen bieden een reeks functies die kunnen worden
geselecteerd. De toetsenblokken in de cabine en op frame bieden
dezelfde opties.

De specifieke opties van de sproeier zijn als volgt:

l Auto/Handmatig/VRC: Selectieknop snelheidsregelingsmodus. Zo
kunt u wisselen tussen Auto, handmatig of VRC. Automatisch
indelen werkt echter niet in de handmatige modus.

l Afgifte verhogen/Afgifte verlagen: Verhoogt/verlaagt de
applicatiesnelheid in de automatische modus of de flowsnelheid in
de handmatige modus. Deze toetsen hebben dezelfde werking als de
blauwe toetsen – en + op het tankpaneel. Zie Het tankpaneel
gebruiken, pagina 78.

l Tank 1: Schakelt de tank in/uit.
l Sectieschakelaar 1, Sectieschakelaar 2, etc.: Schakelt de
betreffende sectieschakelaar in/uit. Als een virtuele sectieschakelaar
niet geconfigureerd is, wordt met de toets de bijbehorende sectie
in/uitgeschakeld.

l Leiding 1 Auto/handmatig: Schakelen van sproeileiding 1 tussen
automatisch schakelen en handmatig schakelen (instelling meerdere
leidingen).

l Hoofdschakelaar: Hiermee wordt de hoofdschakelaar aan/uitgezet.
l Pomp aan/uit: Schakelt de sproeierpomp in/uit. Zie Pomp
onderdrukken hieronder.

l Afrasteringsstraal links/rechts: Schakelt de afrasteringsstralen
in/uit. Zie Afrasteringsstralen instellen, pagina 35.
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l Tankspoeling: Activeert een relais zodat de schoonwatertank
wordt gebruikt voor het spoelen van de chemische tank, als het
spuiten klaar is. Controleer of
Werktuig/Sproeier/Waterloop/Tank/SPOELREGELING is
geactiveerd op het instellingenscherm.
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Hoofdstuk 3 – Instellingen giek

3.1. De secties instellen
De console biedt ondersteuning tot 40 secties indien gebruik wordt
gemaakt van de ECU's CM-40 (16 secties) en EM-24 (24 secties). De
maximale totale breedte van de giek is 100 m.

Sectieregeling instellen:

1. SelecteerWerktuig /Giek /Secties .

2. Selecteer SECTIES en voer het aantal secties in. Bevestig uw
keuze.

3. Selecteer enkele of dubbele draad voor het SECTIE
KLEPTYPE.

4. Als u de sectiebreedte wilt instellen voor alle secties, selecteert u
Breedte naast Alle. Voer de sectiebreedte in voor alle secties en
bevestig uw keuze

5. Of als u de breedte wilt instellen voor afzonderlijke secties, kunt u
ook de breedte naast een sectie selecteren, invoeren en bevestigen.

6. Doe hetzelfde voor iedere sectie.
7. Om het aantal spuitkoppen voor elke sectie in te stellen, selecteert

u de sectie onder Spuitkoppen, voert u het aantal in en bevestigt
u uw keuze.
Opmerking: Het is belangrijk om het aantal spuitkoppen dat aan
elke sectie is gekoppeld juist in te stellen. Tijdens bedrijf is deze
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instelling van invloed op de weergave van de informatie over de
flow per spuitkop en op de regeling op basis van druk.
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3.2. Timing instellen
Met deze instellingen worden de responstijden ingesteld voor het in- of
uitschakelen van secties. Het is belangrijk om de responstijden
nauwkeurig te berekenen om overlappingen of leemtes in het
aanbrengen van het product te voorkomen.

De responstijden berekenen:

1. Zorg ervoor dat het werktuig klaar is om met de afgifte van product
te beginnen en dat de kalibratie van de flowmeter voor het product
is uitgevoerd (zie Kalibratie stromingsmeter, pagina 98.

2. Meet met een stopwatch de vertraging tussen het inschakelen van
een sectie en het aanbrengen van het product. Dit is de
INSCHAKELTIJD.

3. Wanneer de sectie wordt uitgeschakeld, meet u de vertraging tussen
het uitschakelen van de sectie en het stoppen van de productflow.
Dit is de UITSCHAKELTIJD.

De responstijden instellen:

1. SelecteerWerktuig /Giek /Timing .
2. Selecteer INSCHAKELTIJD om in te stellen hoeveel seconden

vertraging er moet zijn tussen het inschakelen van een sectie en het
aanbrengen van het product en bevestig deze instelling vervolgens.

3. Doe hetzelfde voor UITSCHAKELTIJD en bevestig uw keuze.
Hiermee wordt ingesteld hoeveel seconden vertraging er is tussen
het uitschakelen van een sectie en het stopzetten van de
productflow.
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3.3. Sectieschakeling instellen
De sectieschakelaar kan virtueel (op het scherm van de console) of
extern (een fysieke schakelaar die aangesloten is op de Apollo-ECU)
zijn.

1. SelecteerWerktuig / Giek / Sectieschakelaar .

l Type:
l Geen: Selecteer deze optie als sectieschakeling niet nodig is.
l Virtueel: Er verschijnt een extra virtuele schakelkast op het
bedieningsscherm en er is een miniweergavepictogram

beschikbaar in de navigatiebalk aan de linkerkant . Als u
het pictogram selecteert, verschijnt het display van de
sectiestatus. Als u secties op het scherm selecteert, schakelt u ze
in of uit.

l Externe ECU-sensor: Maakt gebruik van een externe
schakelkast die aangesloten is op de bedrading van de Apollo-
ECU.
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l Schakelaars: Wordt gebruikt om in te stellen hoeveel
sectieschakelaars er beschikbaar zijn. Dit kan een ander aantal zijn
dan het totale aantal secties dat is ingevoerd bij
Werktuig/Giek/Secties, maar kan niet groter zijn dan het aantal
secties.

l Sequentieel type sectieschakelaar: Een joystick van een
zelfaangedreven sproeier biedt handmatige sectieschakeling.

Aan de hand van de tabel aan de rechterkant wordt bepaald welke
schakelaar welke sectie regelt. Wijs de vereiste schakelaar aan elke sectie
toe.
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3.4. Sproeikoppen instellen
Opmerking: Ten minste één sproeikop moet correct geconfigureerd
zijn om het systeem te kunnen gebruiken.

Opmerking: Zorg ervoor dat de druppelgroottes worden ingevoerd
voordat u het systeem gebruikt. Selecteer Druppels weergeven en
volg de onderstaande instructies.

1. SelecteerWerktuig /Giek /Sproeikoppen .

Opmerking: De weergegeven drukeenheid kan psi, kPa of bar zijn.
Selecteer Gebruiker/Regio/Eenheden/DRUKEENHEDEN als u de
weergegeven eenheid wilt wijzigen.

2. Selecteer Nieuwe sproeikop in de lijst Naam sproeikop.
Er wordt een lijst getoond met standaardsproeikoppen die
voldoen aan de ISO-norm. Als alternatief kunnen aangepaste
sproeikoppen worden ingesteld.

3. Maak een keuze uit de lijst met sproeikoppen die voldoen aan de
ISO-norm, of selecteer Aangepaste sproeikop.

4. Voer een nieuwe Sproeikopnaam in.
5. Vul het volgende in:
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l Type sproeikop: Standaard of Afrasteringsstraal (zie
Afrasteringsstralen instellen, pagina 35).

l Daadwerkelijke snelheid: De werkelijke flowsnelheid bij de
Referentiedruk. Deze waarde kan zo nodig worden gewijzigd voor
aanpassing aan slijtage. Test bij twijfel de werkelijke snelheid
door de flow meer dan een minuut op te vangen en te meten
hoeveel u opgevangen hebt.

l Referentiedruk: De druk op basis waarvan de vermelde
werkelijke snelheid voor de sproeikop moet zijn bereikt. Zie de
informatie van de fabrikant van de sproeikop.

l Minimumdruk: De laagste druk waarbij deze sproeikop effectief
kan functioneren. Het systeem staat niet toe dat de druk tot onder
deze waarde daalt, anders gaat een alarm af. Dit cijfer wordt
gebruikt als de minimale waarde in het drukbereik voor de
druppelinstellingen (zie hieronder).

Opmerking: Om de naam te wijzigen of een sproeikop te verwijderen,
gebruikt u Inventarisbeheer (raadpleeg de Geleidingshandleiding die bij
de console is meegeleverd).

3.4.1. Druppelgrootte versus druk
Een lagere sproeidruk biedt grotere druppelgroottes, terwijl een hogere
sproeidruk kleinere druppelgroottes oplevert.

De meeste agrochemische toepassingen adviseren een fijne, medium of
grove spray:

l Fijne sprays bieden een betere retentie bij gericht sproeien op het
doel, waaronder onkruidbestrijding op basis van bladwerking, en
fungiciden en insecticiden op basis van contactwerking.

l Medium sprays worden het meest gebruikt. Worden standaard
gebruikt door de meeste sproeiers wanneer de sproeikwaliteit niet
wordt gedefinieerd door het label. Systemisch werkende fungiciden,
insecticiden en herbiciden.

l Grove sprays worden gebruikt met systemische, residuale en op de
bodem toegepaste herbiciden.
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Sproeikoppen moeten worden geleverd met informatie over de
druppelgrootte die wordt bereikt bij een voorgeschreven druk.

Voorbeeld: de sproeikop XR80015 (de groene) die wordt
weergegeven in de volgende afbeelding, kan een medium spray
produceren bij een maximale druk van 25 PSI. Een hogere druk zal
de druppelgrootte beperken tot fijn.

Druppelgrootte
Opmerking: De weergegeven drukeenheid kan psi, kPa of bar zijn.
Selecteer Gebruiker/Regio/Eenheden/DRUKEENHEDEN als u de
weergegeven eenheid wilt wijzigen.

1. Selecteer Druppels weergeven om de tabel met
druppelinstellingen weer te geven.
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2. Voer voor de geselecteerde sproeikop bij elke vereiste
Druppelgrootte de maximumdruk in die door deze sproeikop
wordt bereikt bij de vermelde druppelgrootte. Zie de informatie van
de fabrikant van de sproeikop. De minimumdruk die kan worden
gebruikt, wordt bepaald door de Minimumdruk die bij het
sproeikopprofiel wordt ingevoerd, die wordt getoond door
Druppels verbergen te selecteren.
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3.5. Sproeilijnen instellen
De sproeilijnen kunnen zo worden ingesteld dat op basis van
drukselectie vier lijnen met sproeikoppen handmatig of automatisch
tussen sproeikoplijnen worden geschakeld. Meer dan één lijn kan
tegelijkertijd worden geactiveerd om de applicatiesnelheid te
verhogen.

Opmerking: Als een Hypro CanNode ECU de giek regelt, wordt
slechts één sproeilijn ondersteund.

1. SelecteerWerktuig /Giek /Sproeilijn .

l Automodus: Bij werking in de Automodus kunnen de leidingen
worden ingesteld als Altijd uit, Altijd aan, of worden ingesteld
op Auto om de sproeikopselectie op basis van de sproeiersnelheid
dynamisch te laten wijzigen door de software.

l Handmatige modus: Bij werking in de handmatige modus
kunnen de leidingen worden ingesteld op Altijd uit of Altijd
aan.

l Sproeikop: De op elke lijn aangesloten sproeikoppen moeten
worden geselecteerd in de vervolgkeuzelijsten van de kolom
Sproeikop.
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3.6. Afrasteringsstralen instellen
Afrasteringsstralen zijn ontworpen om vanaf de uiteinden van de giek
naar buiten te sproeien. Zij hebben een dekking van 1-2 meter, in
vergelijking met circa een 1/2 meter voor normale sproeikoppen.

1. SelecteerWerktuig /Giek /Afrasteringsstralen .
l Afrasteringsstralen: De positie van de afrasteringsstralen op de
giek (links, rechts of beide uiteinden).

l Afrasteringsstraalmodus: Aangedreven betekent dat de sproeiers
automatisch worden bestuurd door een relais, Alleen sensor
betekent dat ze handmatig worden in- en uitgeschakeld via een
schakelaar in de cabine, maar de status wordt gecontroleerd door de
console zodat de snelheidsregeling nauwkeurig blijft.

l Externe inputs: Selecteer Ingeschakeld als Alleen sensor is
geselecteerd. Dit geeft aan dat de afrasteringsstralen worden in- en
uitgeschakeld door externe schakelaars.

l Sproeikoppen per uiteinde: Elk uiteinde van de giek kan
maximaal twee afrasteringsstralen hebben.

l Sproeikop: Selecteer het sproeikoptype van de afrasteringsstralen.
Sproeikoppen (met Type sproeikop van Afrasteringsstraal)
moeten worden gemaakt doorWerktuig/Giek/Sproeikoppen te
selecteren.
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3.7. Zaaimachine heffen instellen
Opmerking: Deze optie is alleen van toepassing bij een NH3-
injector met een zaaimachineregeling.

1. SelecteerWerktuig /Giek /Zaaimachine heffen
.

l Zaaimachine heffen: Activeren als het werktuig is uitgerust
meteen ECU die het heffen/dalen kan regelen.

l Heftijd: Stel de heftijd in seconden in.
l Daaltijd: Stel de daaltijd in seconden in.
l Relaismodus: Solenoïden voor heffen/dalen vragen mogelijk
meer stroom dan een enkele output kan leveren. Selecteren van
Gekoppeld paar verdubbelt de hoeveelheid beschikbare stroom.
De handleiding die wordt meegeleverd met de sproeier geeft aan
of dit nodig is.

l Aandrijving relais omkeren: Activeer dit om de heffen/dalen-
regeling om te keren.
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Hoofdstuk 4 – Instelling regeleenheid
sproeier
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de regeleenheid van de
sproeier instelt.

Opmerking: Welke menu-opties van de sproeier worden
weergegeven, hangt af van het type sproeier zoals gedefinieerd in het
proces voor instelling van het werktuig.

De volgende tabel bevat alle mogelijke instellingen voor het
sproeiermenu in alfabetische volgorde. Niet voor elk sproeiertype zijn
alle instellingen vereist of weergegeven.

WanneerWerktuig/Sproeier is geselecteerd, moeten voor alle
weergegeven opties de vereiste instellingen worden ingevoerd, met
gebruik van de beschrijvingen in de volgende tabel.

Opmerking: Raadpleeg altijd de handleiding van de fabrikant van
de sproeier voor het instellen van efficiënte en veilige instellingen
voor het specifieke werktuig.
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4.1. Menu-instellingen sproeier
Opmerking: Het pad of de paden naar de instellingen worden
getoond aan de bovenzijde van de beschrijving van elke instelling.
Alle paden worden voorafgegeaan doorWerktuig/Sproeier (of
Tuinsproeier of NH3-injector).1

De sproeierregelaar heeft functies en instellingen die zijn verborgen
wanneer deze zijn uitgeschakeld, of worden alleen weergegeven
wanneer er een bijbehorende instelling ingeschakeld is. Tekst tussen
haakjes geeft voor elke instelling bijzonderheden over de
voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de instelling weer te
geven indien deze instellingen standaard worden verborgen.

Instelling Beschrijving

\Drukdrempel Vloeistof/Druk
Zie Lage druk aanhoudbron.

Aantal ventilatoren Ventilatoren (alleen tuinsproeier)
Aantal ventilatoren die op de sproeier
bevestigd zijn en die bewaakt of geregeld
moeten worden. Als meer dan één ventilator
is geselecteerd, wordt de ventilatorsnelheid
weergegeven in de miniweergaven van de
sproeier (zie Miniweergaveschermen, pagina
75) en de ventilatormonitorpanelen. Als
maar één ventilator is ingevoerd, wordt de
ventilatorsnelheid weergegeven op het
sproeierdashboard (zie Het sproeierdashboard
gebruiken, pagina 70).

1Tuinsproeier, NH3-injector en chemische injectietanks zijn alleen verkrijgbaar voor bepaalde
klanten. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.



Hoofdstuk 4 – Instelling regeleenheid sproeier

39

Instelling Beschrijving

Aftastsnelheid
flowmeter

Vloeistof/regelklep, NH3/regelklep, RPM-
regeling/regelklep
Stelt in hoe vaak monstername wordt
toegepast. De standaard monstername wordt
aanbevolen. Gereduceerd wordt alleen
aanbevolen als de flow mogelijk erg
onregelmatig is (bijvoorbeeld op versleten
uitrusting).

Audio
hoofdschakelaar

Audio
Geeft een uniek geluid af als de
hoofdschakelaar in of uit wordt geschakeld.

Automatisch
wasprogramma

Automatisch wasprogramma
Er kan een uit meerdere stappen bestaande
automatische wascyclus worden
geconfigureerd die de kleppen voor de
waterloop in verschillende configuraties
gedurende een vooringestelde tijd bedient.
Zie Een wasprogramma instellen, pagina 64
voor instructies.

Bronsnelheid Bronsnelheid
Hiermee stelt u de bron van de
snelheidsinformatie in die aan het werktuig
wordt geleverd en gebruikt wordt om het
vereiste afgifteniveau vast te stellen.

Capaciteit Vloeistof/tank, NH3/tank, injectie/tank,
waterloopbepaling/spoelvulling
Voer de tankinhoud in.

Controleschakelpunt Vloeistof/drukregeling, Injectie/drukregeling
De lage flowsnelheid waarbij de
drukregeling geactiveerd wordt.
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Instelling Beschrijving

Dichtheid Vloeistof/Drukregeling
De dichtheid van de vloeistof (water = 1).

Dither toevoegen Vloeistof/regelklep, NH3/regelklep, RPM-
regeling/regelklep
(Alleen beschikbaar als Proportioneel is
geselecteerd als Regelklep.)
Dither laat de klep lichtjes trillen om
aanlopen te voorkomen. De kwaliteit en het
merk van de klep bepalen of deze instelling
vereist is.
Varieert de PWM + /- van het instelpunt.

Dragertank chemische
injectie

Injectie/tank
Selecteer de tank die de draagvloeistof bevat
voor de chemische injectietank.

Druk Schudden Vloeistof/Pompregeling
(Alleen beschikbaar als de Schudmodus is
ingesteld op Voorinstelling druk.)
Stelt de pompdruk in op deze vaste waarde.

Druk vasthouden door
lage snelheid

Vloeistof/druk, NH3/druk, injectie/druk
Hiermee gaat het systeem naar ‘handhaving
lage druk’ op basis van de snelheid. Als de
regelaar in de automatische modus staat en
de snelheid lager wordt dan de ingestelde
waarde, stopt het systeem met regeling op
basis van de ingestelde applicatiesnelheid en
gaat het naar de handmatige modus.
Wanneer de snelheid weer boven deze
waarde komt, gaat het systeem terug naar de
automatische modus. De snelheidsdrempel
moet ingevoerd worden.
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Instelling Beschrijving

Drukboost Vloeistof/Pompregeling
Verhoogt de druk wanneer de sproeier
uitgeschakeld is. Hierdoor verhoogt de klep
de druk een korte periode nadat de
hoofdschakelaar uitgeschakeld is. Hierdoor
kan het sproeien bij normale druk worden
hervat wanneer het opnieuw wordt gestart.
Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar
als Schudden is geactiveerd.

Drukregeling Vloeistof/drukregeling, Injectie/drukregeling
De console ondersteunt regeling op basis van
Alleen druk of Drukreductie. Bij regeling
op basis van drukreductie wordt
flowregeling gebruikt, tenzij de flow onder
een ingestelde flowsnelheid komt. In dat
geval wordt drukregeling gebruikt totdat de
flow toeneemt.
Merk op dat deze instelling wordt
gedeactiveerd indien Sensortype ingesteld
wordt op Geen onder
Werktuig/Sproeier/Vloeistof/Druk.

Dumpklep omkeren Vloeistof/flow, NH3/flow
De stortklep laat vloeistof terug naar de tank
stromen. Soms is de klep zo bedraad dat hij
in de tegenovergestelde richting kan werken.
Als u wilt toestaan dat de stortklep in
omgekeerde richting werkt, selecteert u
Dumpklep omkeren.
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Instelling Beschrijving

Duur handmatige puls Vloeistof/Regelklep
Deze instelling wordt gebruikt om aan te
geven hoe lang de klep moet worden
bewogen elke keer als u op de toets +/- drukt
bij handmatige bediening.
De standaardwaarden op basis van de
gekozen klepsnelheid zijn als volgt:
l Snelste: 600 ms
l Matig: 75 ms
l Langzaam: 50 ms

Deze standaardwaarden kunnen indien nodig
worden overschreven.

Feedback ventilator Ventilatoren (alleen tuinsproeier)
Als Regeling wordt geselecteerd voor
Ventilatoren selecteert dit de ventilator die
moet worden gebruikt voor de
referentiesnelheid.

Fill Aux Output Vloeistof/tank vullen
Een extra regeling kan worden toegewezen
aan reserve ECU-outputs.
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Instelling Beschrijving

Gebalanceerde
kleppen

Vloeistof/flow, NH3/flow
De software van de sproeier kan systemen
aansturen die gebruikmaken van
gebalanceerde kleppen. Als ze gesloten zijn,
leiden deze kleppen de flow uit de
spuitboomsectie om, terug naar de tank.
Deze omgeleide flow is instelbaar. Hierdoor
kan het systeem de sproeierdruk in stand
houden wanneer de secties worden uit- of
ingeschakeld. Als bij een normaal systeem
een sectie wordt uitgeschakeld, werkt de
sproeier met een kleinere breedte en
vermindert de regelaar de druk om de
flowsnelheid voor de resterende
sproeierbreedte gelijk te houden. Dit kan
gevolgen hebben voor de werking van de
sproeikoppen en dus voor de effectiviteit van
de sproeier. Bij een systeem met
gebalanceerde kleppen wordt de druk
gehandhaafd en is het sproeipatroon dus
altijd optimaal.

Gebruik product als
naam

Vloeistof/tank, NH3/tank, injectie/tank
In het tankpaneel van het bedieningsscherm
wordt het product weergegeven als de
tanknaam indien deze optie geactiveerd is.
De tanknaam is ‘Leeg’ als er geen product is
toegewezen aan de tank. Als deze optie is
gedeactiveerd, wordt de tanknaam gebruikt
die is ingevoerd voor de individuele tank.
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Instelling Beschrijving

Geluid secties aan/uit Audio
Activeert een uniek geluid wanneer secties
worden in- of uitgeschakeld (handmatig of
automatisch).

Geluid tankschakelaar Audio
Activeert een uniek geluid wanneer tanks
worden in- of uitgeschakeld.

Gewenste RPM RPM-regeling/Instellingen regeleenheid
Vereiste RPM voor aangesloten extern
apparaat.

Gewenste
ventilatorsnelheid

Ventilatoren (alleen tuinsproeier)
Als Regeling is geselecteerd voor
Ventilatoren stelt dit de vereiste rpm voor
de ventilator in.

Hulpoutput spoelen Waterloop/tankaansluitingen
Er kan in combinatie met de
schoonwaterspoelfunctie een hulpoutput
worden gebruikt. Deze kan worden gebruikt
om tijdens het wasprogramma schoon water
naar een ander deel van de sproeier te sturen,
zoas een chemische inductie-hopper.
Deze output moet via het Wasprogramma
worden geregeld.
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Instelling versterking Vloeistof/regelklep, NH3/regelklep, RPM-
regeling/regelklep
(Alleen beschikbaar als Regulator is
geselecteerd als Regelklep.)
Hiermee stelt u in hoe snel de regelaar zal
proberen de vereiste snelheid te bereiken. Als
dit te hoog is ingesteld, kan het gebeuren dat
de sproeier de streefsnelheid overschrijdt en
enige tijd nodig heeft om dit bij te stellen,
totdat het juiste niveau is gevonden. Als dit
te laag is ingesteld, zal het lang duren
voordat de klep met de vereiste snelheid
beweegt en zal de bediening traag reageren.
Zoek het beste versterkingspercentage voor
het gebruikte werktuig.

Instellingen
wasprogramma

Waterloopbepaling/wasprogramma
Selecteer dit om het wasprogramma in te
stellen.
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Kalibratiefactor Vloeistof/flow, NH3/flow, injectie/flow
Het aantal pulsen vanaf de flowmeter per
liter vloeistof of gewicht. Controleer de
kalibratiefactor op het label op de flowmeter
van de sproeier.
Merk op: u mag de kalibratiefactor alleen
maar handmatig op dit scherm invoeren als
de flowfactor al bekend is of eerder is
berekend via Kalibratie stromingsmeter,
pagina 98.

Als de kalibratiefactor niet bekend is, moet
dit veld leeg gelaten worden en moet de
wizard Automatische flowkalibratie gevolgd
worden. Zie Kalibratie stromingsmeter,
pagina 98.

Klep sluiten indien uit Vloeistof/regelklep, NH3/regelklep, RPM-
regeling/regelklep
(Alleen beschikbaar als Regulator is
geselecteerd als Regelklep.)
Zorgt ervoor dat de klep wordt gesloten
wanneer de tank niet in gebruik is. Hierdoor
wordt de klep gesloten wanneer de
hoofdschakelaar uit is en/of wanneer alle
secties uitgeschakeld zijn.
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Klepregeling Vloeistof/tank vullen
Soort klep die wordt gebruikt voor het
starten en stoppen van het vullen van de
tank.
Draad 1 en 2 actief als vol: Klep moet open
staan als de tank vol is.
Draad 1 en 2 actief bij vullen: Klep moet
open staan als tank wordt gevuld.

Klepsnelheid Vloeistof/regelklep, RPM-regeling/regelklep
(Alleen beschikbaar als Regulator is
geselecteerd als Regelklep)
Stelt de snelheid in waarmee de klep wordt
aangedreven om de afgifte te regelen.

Maximale
inschakelduur

Vloeistof/regelklep, NH3/regelklep, RPM-
regeling/regelklep
(Alleen beschikbaar als Regulator is
geselecteerd als Regelklep.)
De maximumduur dat de stroom kan worden
ingeschakeld om de klep te bewegen.
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Maximum PWM Vloeistof/regelklep, NH3/regelklep, RPM-
regeling/regelklep
(Alleen beschikbaar als Proportioneel is
geselecteerd als Regelklep.)
Stelt de maximale hoeveelheid PWM-
vermogen in dat kan worden geleverd aan de
klep voordat de maximaal mogelijke
snelheid is bereikt.
De tijd dat de pulsbreedtemodulatie (Pulse
Width Modulation, PWM) actief is. Bij
hogere waarden wordt de vermogenspuls
langer ingesteld tijdens een pulscyclus. Bij
alles hoger dan deze waarde zal het werktuig
(motor, klepactuator) niet reageren.

Maximumdruk Vloeistof/druk, NH3/druk, injectie/druk
De maximale drukwaarde die de sensor kan
aflezen.

Maximumspanning Vloeistof/druk, NH3/druk, injectie/druk
Stelt de maximale uitgangsspanning bij
maximale druk in. Deze waarde wordt
afgelezen vanaf de drukgever.

Minimale
inschakelduur

Vloeistof/regelklep, NH3/regelklep, RPM-
regeling/regelklep
(Alleen beschikbaar als Regulator is
geselecteerd als Regelklep.)
De minimumduur dat de stroom moet
worden ingeschakeld om de klep te bewegen.



Hoofdstuk 4 – Instelling regeleenheid sproeier

49

Instelling Beschrijving

Minimale
sproeikopflow

Vloeistof/flow, NH3/flow, injectie/flow
Stelt de minimale flow in die een geschikt
sproeipatroon tot stand brengt. In de
automatische modus staat het systeem geen
regeling toe onder de flowsnelheid die is
berekend op basis van de minimale
sproeikopflow vermenigvuldigd met het
aantal geactiveerde sproeikoppen. Zie de
informatie van de fabrikant van de
sproeikop.

Minimum PWM Vloeistof/regelklep, NH3/regelklep, RPM-
regeling/regelklep
(Alleen beschikbaar als Proportioneel is
geselecteerd als Regelklep.)
Stelt de minimale hoeveelheid PWM of
vermogen in die nodig is om de
doseereenheid te laten draaien of product uit
te werpen.
De tijd dat de pulsbreedtemodulatie (Pulse
Width Modulation, PWM) actief is. Bij
hogere waarden wordt de vermogenspuls
langer ingesteld tijdens een pulscyclus.
Minimum PWM wordt gebruikt om te
bepalen op welk punt een klep of motor
reageert op het geleverde vermogen. Bij alles
lager dan deze waarde zal het werktuig
(motor, klepactuator) niet reageren.
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Minimumflow Vloeistof/flow, NH3/flow, injectie/flow
Stelt de minimumflow in die de flowmeter
effectief kan meten. In de automatische
modus regelt dit systeem niets onder deze
waarde. Dit kan ertoe leiden dat er te veel
product wordt afgegeven, maar garandeert
dat er altijd een stabiele regeling kan worden
bereikt. Zie de informatie van de fabrikant
van de flowmeter.

Minimumspanning Vloeistof/druk, NH3/druk, injectie/druk
Stelt de minimale uitgangsspanning in op
drukloos. Deze waarde wordt afgelezen vanaf
de drukgever.

Modus regeleenheid NH3/Regelklep
(Alleen beschikbaar als Regulatorklep is
geselecteerd als Regelklep.)
Kies uit Standard, Micro-Trak, DICKEY-
john of Raven.
Als een regeleenheidmodus is geselecteerd,
worden de minimale inschakelduur, de
maximale inschakelduur, de
versterkingsinstelling en de PWM-instelling
automatisch ingesteld. Deze instellingen
kunnen indien nodig worden aangepast.

Modus tank vullen Vloeistof/tank vullen
Activeert het starten/stoppen van het vullen
van de tank. Zie Regeling automatisch
vullen, pagina 82.
Bewaakt de hoeveelheden die de tank in
gaan.
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Naam Vloeistof/tank, NH3/tank, injectie/tank
Wijzigt de standaardtanknaam. Deze naam
wordt gebruikt als GEBRUIK PRODUCT
ALS NAAM is uitgeschakeld.

Omkeerklep Vloeistof/regelklep, NH3/regelklep, RPM-
regeling/regelklep
(Alleen beschikbaar als Regulator is
geselecteerd als Regelklep.)
In sommige sproeiers is de klep zo bedraad
dat deze in de tegenovergestelde richting kan
werken. Met deze instelling kunt u de klep
omgekeerd laten werken.

Pompsnelheid Vloeistof/Pompregeling
Sommige sproeiers hebben een hydraulisch
aangedreven pomp en een aangebrachte
snelheidssensor die de aandrijfsnelheid van
de pomp meet.
Als de pompsnelheid wordt ingesteld, wordt
de pompsnelheid tijdens bedrijf gemeten.

Pulsen/omwentelingen Ventilatoren (alleen tuinsproeier)
Stelt het aantal pulsen in dat gedetecteerd
wordt per omwenteling van de ventilator.

Pulsen/omwentelingen Vloeistof/Pompregeling
(Alleen beschikbaar als Pompsnelheid
ingeschakeld is.)
Indien deze optie is ingesteld op 1,
registreert de sensor één puls per
omwenteling vanaf een doelbout.
Stelt het aantal pulsen in dat gedetecteerd
wordt per omwenteling van de pomp.
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Pulsen/omwentelingen RPM-regeling/Instellingen regeleenheid
Stelt het aantal pulsen in dat gedetecteerd
wordt per omwenteling van de extra RPM-
regeling.

PWM-instelling Vloeistof/regelklep, NH3/regelklep, RPM-
regeling/regelklep
(Alleen beschikbaar als Regulator is
geselecteerd als Regelklep.)
Dit is de tijd waarin de pulsbreedtemodulatie
(Pulse Width Modulation, PWM) actief is.
Deze instelling wordt gebruikt om de totale
hoeveelheid op de actuator aangelegde
spanning te beperken. Wees behoedzaam bij
het gebruik hiervan, want de hoeveelheid
koppel die de actuator kan uitoefenen wordt
erdoor verminderd. De besturing van een
motor of klep wordt bewerkstelligd door het
variëren van de hoeveelheid tijd dat het
vermogen in-/uitgeschakeld is. Dit gebeurt
met zeer hoge snelheid.

PWM schudden Vloeistof/Pompregeling
(Alleen beschikbaar als de Schudmodus is
ingesteld op Voorinstelling PWM.)
Stelt de pompsnelheid in op deze vaste
waarde.

PWM tank laag Vloeistof/Pompregeling
(Alleen beschikbaar als de Schudmodus is
ingesteld op Proportioneel PWM.)
Stelt de schudkracht in als de tank leeg is.
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PWM volle tank Vloeistof/Pompregeling
(Alleen beschikbaar als de Schudmodus is
ingesteld op Proportioneel PWM.)
Stelt de pompsnelheid in als de tank vol is
(er is meer kracht nodig om een volle tank te
schudden).

Recirculerende flow Vloeistof/Flow
Circuleert overtollig product terug via de
tank zodat chemische stoffen zich continu
door het systeem verplaatsen.

Regelklep Vloeistof/regelklep, NH3/regelklep, RPM-
regeling/regelklep
Regelklepsystemen worden in een lijn met
de pomp geplaatst en passen de productflow
naar de boom aan door overtollige flow
terug te leiden naar de tank.
Proportionele klepsystemen sturen doorgaans
een hydraulische klep aan die de snelheid
van de pomp aanpast om de directe flow
naar de boom te regelen.
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Respons regeleenheid Vloeistof/regelklep, NH3/regelklep, RPM-
regeling/regelklep
(Alleen beschikbaar als Proportioneel is
geselecteerd als Regelklep.)
Hiermee stelt u in hoe snel de regelaar zal
proberen de vereiste snelheid te bereiken. Als
dit te hoog is ingesteld, kan het gebeuren dat
de sproeier de streefsnelheid overschrijdt en
enige tijd nodig heeft om dit bij te stellen,
totdat het juiste niveau is gevonden. Als dit
te laag is ingesteld, zal het lang duren
voordat de klep met de vereiste snelheid
beweegt en zal de bediening traag reageren.
Zoek de beste instelling voor het gebruikte
werktuig.

Retourflowfactor Vloeistof/Flow
(Alleen beschikbaar als Recirculerende flow
ingeschakeld is.)
De kalibratiefactor voor de flowmeter die de
recirculerende flow meet die terugkeert naar
de tank.
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RPM-regeling RPM-regeling/Instellingen regeleenheid
Hiermee kan een extern apparaat met
hydraulische bediening (bijv. een pomp met
vaste snelheid) worden gebruikt met een vast
RPM. De bediening van het apparaat kan
worden gekoppeld aan een virtuele knop (zie
Instellen aangepaste bediening, pagina 20).
Selecteer Geen als dit vereist is.
Opmerking: Als Geen wordt geselecteerd,
maar er wordt geen opdracht geselecteerd
onder Invoer van de
bestuurder/Aangepaste
bediening/Toewijzingen, blijft het apparaat
voortdurend werken.
De bediening kan ook worden gekoppeld
aan een bestaand onderdeel zoals de virtuele
pompknop (zie Bedieningselementen externe
pomp instellen, pagina 18). Selecteer Pomp.
Het kan ook de hoofdschakelaar volgen.
Selecteer Hoofdschakelaar.
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Schudmodus Vloeistof/Pompregeling
(Alleen beschikbaar als Proportioneel is
geselecteerd als Regelklep.)
Houdt de proportionele klep in werking
wanneer de hoofdschakelaar uitgeschakeld is.
Maakt het mogelijk om met licht schudden
het mengsel in beweging te houden.
Voorinstelling PWM: Pompsnelheid is
ingesteld op een vaste waarde.
Voorinstelling druk: Pompdruk is ingesteld
op een vaste waarde. De druk wordt
uitgelezen via de hoofddruksensor.
Proportionele PWM: De pompsnelheid
wordt verlaagd als het niveau in de tank
lager wordt, om schuimen te voorkomen.
Proportionele druk: De pompdruk wordt
verlaagd als het niveau in de tank lager
wordt, om schuimen te voorkomen.

Sensoroutput
geschakeld

Injectie/flow
(Alleen beschikbaar als de
Stromingsbevestigingssensor is ingesteld op
Geschakeld.)
Wordt ingeschakeld als de schakelaar is
aangesloten op 12V (hoog) als deze actief is,
of op 0V (laag) als deze niet actief is.

Sensortype Vloeistof/druk, NH3/druk, injectie/druk
De druksensor mag een Spanningssensor
zijn.

Snelheidsdrempel Vloeistof/Druk
Zie Lage druk aanhoudbron.
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Soft Start Vloeistof/regelklep, NH3/regelklep
(Alleen beschikbaar als Proportionele klep is
geselecteerd als Regelklep.)
Maakt een geleidelijke toename van het
klepsignaal mogelijk wanneer de klep wordt
geactiveerd. Deze optie wordt gebruikt om
mechanische schade als gevolg van
plotseling starten te voorkomen.

Soft stop Vloeistof/regelklep, NH3/regelklep
(Alleen beschikbaar als Proportionele klep is
geselecteerd als Regelklep.)
Maakt een geleidelijke afname van het
klepsignaal mogelijk wanneer de klep wordt
gedeactiveerd. Deze optie wordt gebruikt om
mechanische schade als gevolg van
plotseling stoppen te voorkomen.

Spoelklep Waterloop/tankaansluitingen
Selecteer één (halve brug) of twee (hele
brug) draden voor de output.

Spoelklep spuitboom Waterloop/tankaansluitingen
Gebruikt als een klep wordt gemonteerd op
de sproeier waardoor water kan worden
verdeeld tussen het tanksysteem en het
spuitboomsysteem tijdens het spoelen.
Selecteer één (halve brug) of twee (hele
brug) draden voor de output.
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Spoelregeling Waterloop/tankaansluitingen
Activeert een relais zodat de
schoonwatertank kan worden gebruikt voor
het spoelen van de chemische tank, als het
spuiten klaar is. Zie Tankspoeling aan/uit,
pagina 83.

Stromings
bevestigingssensor

Injectie/flow
Als in het systeem een sensor is geïnstalleerd
om te bevestigen dat er een flow-output is
vanaf de chemische injectietank wanneer dat
vereist is, kan het Apollo-systeem dat
bewaken. Er worden hier twee opties
aangeboden voor de registratie:
Gepulseerd:Wordt gebruikt als een
stromingsmeter wordt gebruikt om de flow
te detecteren,
Geschakeld:Wordt gebruikt als er een
drukschakelaar is die de flow detecteert.

Stromingsmeter
vullen

Waterloopbepaling/spoelvulling
Selecteert de tankvullingsdoorstroommeter
die gebruikt moet worden om het tankniveau
te bewaken tijdens het vullen van de tank.

Tank drager volgen Injectie/tank
Alleen waarschuwing: Geeft een
waarschuwing af dat de tank van de drager is
ingeschakeld.
Tank drager volgen: Als de tank van de
drager wordt ingeschakeld, wordt ook de
chemische-injectietank ingeschakeld.
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Tijd automatische
sluiting van klep

NH3/flow
Als na een door de gebruiker instelbare tijd
(in seconden) doorstroming wordt
gedetecteerd terwijl de tank uitgeschakeld
zou moeten zijn, wordt de regelklep
geforceerd gesloten. Dit is een
veiligheidsmaatregel voor NH3-systemen
waarbij een stortklep wordt gebruikt om de
tank uit te schakelen. Als de stortklep defect
raakt, vormt dit een backup die er voor zorgt
dat er geen gas wordt afgegeven.

Type fallback Bronsnelheid
Selecteer de snelheidsbron die moet worden
gebruikt indien GPS is geselecteerd en het
signaal wegvalt.

Type pomp Vloeistof/tank vullen
Type pomp dat wordt gebruikt voor het
vullen van de sproeiertank.
Sproeipomp: De sproeipomp wordt gebruikt
om de tank te vullen.
Secundaire pomp (aan/uit): Afzonderlijke
pomp aan/uit wordt gebruikt om de tank te
vullen.
Secundaire pomp (proportioneel):
Afzonderlijke pomp met proportionele
snelheid wordt gebruikt om de tank te
vullen.
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Ventilatoren Ventilatoren (alleen tuinsproeier)
Bewaking: Selecteren om de
ventilatorsnelheid te bewaken.
Regeling: Selecteren als de sproeier is
uitgerust met een hydraulisch regelsysteem
waardoor een variabele snelheidsregeling
voor de ventilatoren mogelijk is. Het Apollo-
systeem kan de ventilatorsnelheid regelen.
Opmerking: Als Regeling wordt
geselecteerd, wordt de regeling van de
ventilatoren automatisch gekoppeld aan de
Instellingen regeleenheid. RPM-regeling is
ingeschakeld maar niet wijzigbaar. De optie
Volgen naar functie is wijzigbaar (zie
Volgen naar functie, pagina 60).

Volgen naar functie RPM-regeling/Instellingen regeleenheid
De bediening van het apparaat kan worden
gekoppeld aan een virtuele knop (zie
Instellen aangepaste bediening, pagina 20).
Selecteer Geen als dit vereist is.
Opmerking: Als Geen wordt geselecteerd,
maar er wordt geen opdracht geselecteerd
onder Invoer van de
bestuurder/Aangepaste
bediening/Toewijzingen, blijft het apparaat
voortdurend werken.
De bediening kan ook worden gekoppeld
aan een bestaand onderdeel zoals de virtuele
pompknop (zie Bedieningselementen externe
pomp instellen, pagina 18). Selecteer Pomp.
Het kan ook de hoofdschakelaar volgen.
Selecteer Hoofdschakelaar.
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Vulkalibratiefactor Vloeistof/tank vullen
De kalibratiefactor van de stromingsmeter.

Vulklepregeling Waterloopbepaling/spoelvulling
Soort klep die wordt gebruikt voor het
starten en stoppen van het vullen van de
tank.
Draad 1 en 2 actief als vol: Klep moet open
staan als de tank vol is.
Draad 1 en 2 actief bij vullen: Klep moet
open staan als tank wordt gevuld.

Wasprogramma Waterloopbepaling/wasprogramma
Er kan een uit meerdere stappen bestaand
wasprogramma worden gecreëerd dat
automatisch water over een bepaald traject
laat lopen, gedurende een vooringestelde tijd.
Zie Een wasprogramma instellen, pagina 64.

Wielfactor Bronsnelheid
De wielfactor bepaalt welke afstand het
werktuig aflegt per puls van de wielsensor.
Een wiel met vier magneten, met een omtrek
van één meter, zal 0,25 meter per puls
afleggen.
Indien Wielsensor is geselecteerd als
snelheidsbron, moet de kalibratiefactor van
de wielsnelheid worden berekend (of indien
bekend hier worden ingevoerd). De
wielfactor kan niet worden ingesteld op nul.
Voer een kalibratie uit door een waarde van
één in te voeren, en ga vervolgens verder
met de kalibratie. Zie Wielsensorkalibratie,
pagina 94.
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4.2. Alarmen instellen
Alarmen kunnen worden geactiveerd voor alle alarmen of voor
afzonderlijke alarmen. Gebruik de optie Alle sproeieralarmen om
alle sproeieralarmen tegelijk te activeren of deactiveren.

1. Selecteer Systeem / Alarmen / Sproeier .

2. Als u alle alarmen wilt inschakelen, selecteert u Alle
sproeieralarmen/Status alarm en Ingeschakeld.
Hiermee worden alle vermelde sproeieralarmen geactiveerd.
Hieronder worden alarmen getoond waarvoor meer informatie
nodig is.

l Onjuiste snelheid: Dit alarm klinkt en wordt weergegeven als de
afwijking tussen de gedetecteerde daadwerkelijke snelheid en de
vooraf ingestelde snelheid hoger is dan het drempelpercentage.
Voer onder ONJUISTE SNELHEIDSDREMPEL het percentage
in (lager is gevoeliger).

l Druk te hoog: Dit alarm klinkt en wordt weergegeven als de druk
hoger is dan de vooraf ingestelde maximale druk (waarbij de
sproeikoppen van de sproeier inefficiënt worden) voor elke tank.
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l Druk te laag: Dit alarm klinkt en wordt weergegeven als de druk
daalt tot onder de vooraf ingestelde minimumdruk (waarbij de
sproeikoppen van de sproeier inefficiënt worden) voor elke tank.

l Pompsnelheid te hoog: Dit alarm klinkt en wordt weergegeven
wanneer de toerentallen de vooraf ingestelde maximumtoerentallen
voor elke tank overschrijden.

l Pompsnelheid te laag: Dit alarm klinkt en wordt weergegeven
wanneer de toerentallen onder de vooraf ingestelde
minimumtoerentallen voor elke tank komen.

l Tank bijna leeg: Dit alarm klinkt en wordt weergegeven als de
inhoud van de tank onder het vooraf ingestelde percentage voor
elke tank komt.
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4.3. Een wasprogramma instellen
Er kan een uit meerdere stappen bestaand wasprogramma worden
gecreëerd dat automatisch water over een bepaald traject laat lopen,
gedurende een vooringestelde tijd.

1. SelecteerWerktuig /Sproeier /Waterloop

/Wasprogramma en zorg ervoor dat Wasprogramma
wordt geactiveerd.

2. Selecteer Instellingen wasprogramma
3. Voer het vereiste aantal outputs in en selecteer dan Volgende.

Elke output is een waterloopoptie, bijvoorbeeld een relais of een
klep. Neem alle outputs op waarvan de status wordt gewijzigd
door het wasprogramma.
Er kunnen maximaal 20 outputs worden opgegeven, afhankelijk
van de systeemconfiguratie. Het maximaal toegestane aantal
wordt beperkt door de beschikbare functies.

4. Wijs aan elke output een functie toe. Aan elke output moet een
functie toegewezen zijn voordat u Volgende selecteert. De
volgende functies zijn beschikbaar:
l Alle secties
l Alle sproeileidingen
l Besturing hulpoutput
l Fill Aux Output spoelen
l Kanalen tankregeling
l Spoelklep tank
l Tankvulpomp
l Tankvulklep
l Pomp aan/uit
l Schoonwaterklep tank
l Spoelklep spuitboom tank



Hoofdstuk 4 – Instelling regeleenheid sproeier

65

l Stortklep tank: laat vloeistof terug naar de tank stromen.
l Aangepaste bedieningselementen: Zie Instellen aangepaste
bediening, pagina 20.

5. Voer het aantal stappen in dat vereist is voor het wasprogramma.
Elke stap wijst loopbepalingen/klepstanden enz. toe. Er kunnen
maximaal 20 stappen worden gespecificeerd.

6. Specificeer de outputstatus voor de toegewezen functies en de duur
van de eerste stap. Dit stuurt het water langs de vereiste route.
Relais en secties kunnen uit of aan zijn. Kleppen kunnen open of
dicht zijn. Voor regelkanalen moet het percentage open worden
opgegeven.

7. Selecteer Volgende en specificeer de outputstatussen en de duur van
de volgende stap. Herhaal dit tot alle stappen zijn gedefinieerd.

8. Selecteer om het wasprogramma op te staan
Zie Wasprogramma, pagina 96 voor de werking van het
wasprogramma.
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Hoofdstuk 5 – Productinstelling

5.1. Chemische stoffen instellen

1. Selecteer Product / Tankmengsels / Chemische

stoffen .
Chemische stoffen die hier worden gedefinieerd, moeten worden
toegevoegd aan mengsels (zie Mengsels instellen, pagina 68). Deze
kunnen vloeibaar of korrelvormig zijn.

Dit verschilt van producten die worden gedefinieerd via
Product/Vloeistof. Aan producten worden
verhogings/verlagingswaarden en een bijbehorende kalibratiefactor
toegewezen. Producten kunnen direct worden toegewezen om een
tank te vullen en zijn van toepassing op een veld. Zie Een product
selecteren/toevoegen, pagina 85 om een nieuw product toe te voegen.

Selecteer Nieuwe chemische stof in de lijst met chemische stoffen en
volg de wizard om een nieuwe chemische stof in te stellen.

Nadat de chemische stof is gemaakt en toegevoegd aan een mengsel,
kunt u de mengsels tonen waarin de stof wordt gebruikt door in de
lijst met chemische stoffen deze chemische stof te markeren.
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5.2. Mengsels instellen
De wizard voor het maken van mengsels kan worden gebruikt om
meerdere chemische stoffen te selecteren en de respectieve
applicatiesnelheden (afgifteniveaus) hiervan te definiëren om een aan
te brengen mengsel samen te stellen.

Chemische stoffen moeten worden gedefinieerd door Product /

Tankmengesls / Chemische stoffen te selecteren voordat
deze kunnen worden toegevoegd aan een mengsel.

1. Selecteer Product /Tankmengsels /Mengsels .
2. Selecteer Nieuw mengsel in de mengsellijst om een nieuw

mengsel te maken.
3. Voer een Mengselnaam in.

4. Gebruik de toets Chemicaliën toevoegen om chemische
stoffen aan het mengsel toe te voegen en voer de gewenste
applicatiesnelheid in. Er kan meer dan één chemische stof worden
toegevoegd.

Zodra er een mengsel is gedefinieerd, kan het worden gebruikt voor
het berekenen van de hoeveelheid van elke chemische stof die voor
een taak moet worden toegevoegd aan een tank (zie Een mengsel
selecteren, pagina 88) of die moet worden gebruikt in de
receptcalculator (zie Berekening van een recept, pagina 90). De
onderverdeling en applicatiesnelheden van het mengsel worden
geregistreerd in de taakgegevens en het taakrapport.



69

Hoofdstuk 6 – Bediening
Nadat de instelling is voltooid en automatisch indelen en de
regeleenheid van de sproeier zijn geactiveerd, verschijnen de
pictogrammen voor automatisch indelen en de regeleenheid van de
sproeier op de navigatiebalk (links van het scherm).

De informatie over de regeleenheid van de sproeier wordt aan het
dashboard toegevoegd en de hoofdschakelaar van de sproeier
verschijnt rechtsonder.

1 Pictogram Automatisch indelen. Zie Automatisch indelen openen,
pagina 71.

2 Pictogram Regeleenheid sproeier. Zie Regeleenheid van sproeier
openen, pagina 73.

3 Sproeierdashboard. Zie Het sproeierdashboard gebruiken, pagina
70.

4 Hoofdschakelaar sproeier. Zie De hoofdschakelaar gebruiken,
pagina 103.
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6.1. Het sproeierdashboard gebruiken
Informatie over de sproeier wordt aan het dashboard toegevoegd
wanneer de regeleenheid voor de sproeier geactiveerd is.

Opmerking: De opties op het sproeierdashboard variëren,
afhankelijk van welk sproeiwerktuig is geselecteerd.

1. Selecteer een willekeurige plek op het dashboard om aan te
passen wat er op het dashboard wordt weergegeven.

2. Druk opnieuw op het specifieke paneel om het aan te passen. Er
worden meer opties weergegeven.

3. Schakel opties naar wens in of uit.

4. Bevestig de nieuwe dashboardweergave. De geselecteerde opties
verschijnen op het dashboard.
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6.2. Automatisch indelen openen
Automatische indelen is beschikbaar wanneer een werktuig en ECU zijn
ingesteld en wanneer Automatisch indelen geactiveerd is in het
instellingsscherm (Systeem/Functies/Werktuig).

6.2.1. Enkele spuitboom

1. Selecteer Automatisch indelen . De miniweergave
Automatisch indelen wordt geopend.

l Regelmodus: Regelmodus: stel de schuifknop of de cijfertoetsen zo
in dat overlappingen (0) of leemtes (100) worden vermeden. Als
wordt gekozen voor het vermijden van overlappingen, kunnen er
bepaalde gebieden zijn waar geen product wordt aangebracht. Als
wordt gekozen voor het vermijden van leemtes, zal in de buurt van
grenzen waarschijnlijk enige overlapping optreden bij het
aanbrengen van het product. De standaardwaarde (50) is een
compromis.

l Veldgrens: Hier stelt u in bij welk type veldgrens het sproeien
wordt uitgeschakeld wanneer u automatisch indelen gebruikt.
l Veldgrens en Keerstrook (kopakker) worden gedefinieerd via het
veldmenu in het bedieningsscherm. Zie de gebruikershandleiding
voor geleiding en automatische besturing voor nadere inlichtingen
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hierover.
l ASC aan/uit: Hiermee schakelt u automatisch indelen in/uit.

6.2.2. Meerdere spuitbomen
Als het werktuig meerdere spuitbomen heeft, kan de regelmodus voor
elke spuitboom afzonderlijk worden afgesteld. Automatisch indelen
kan ook voor elke spuitboom worden in- of uitgeschakeld.1

1Multi-spuitbomen zijn alleen verkrijgbaar voor specifieke klanten. Neem contact op met uw
dealer voor meer informatie.
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6.3. Regeleenheid van sproeier openen
De interface van de regeleenheid van de sproeier kan in de
miniweergave of op volledig scherm worden weergegeven. Als de
regeleenheid van de sproeier op volledig scherm wordt weergegeven,
kan de geleidingsweergave in de miniweergave worden weergegeven,
zodat de bestuurder de kaart toch nog kan bekijken.

1. Selecteer het pictogram van de sproeier om een miniweergave te
openen, of veeg van links naar rechts over het pictogram om de

sproeierregelaar te openen in volledig scherm . Het scherm
Geleiding kan als miniweergave blijven staan.

Gebruik de miniweergave om de status te bekijken of snelheid aan
te passen.

2. Als u de miniweergave op een andere plaats op het scherm wilt
zetten, schuift u deze omhoog of omlaag.
In de interface voor volledig scherm van de regeleenheid van de
sproeier wordt een aantal panelen weergegeven.
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1 Miniweergave geleiding

2 Sproeierwerkbalk

3 Sproeierpanelen

4 Statuspaneel

3. Selecteer op de sproeierwerkbalk welke panelen u wilt bekijken:

Tankpaneel, zie Het tankpaneel gebruiken, pagina 78.

Configuratiepaneel, zie Configureren en kalibreren, pagina
93.

Oppervlaktellers, zie Oppervlaktetellers instellen, pagina 99.

Aangepaste bediening, zie Instellen aangepaste bediening,
pagina 20.

Opmerking: Als een tuinsproeier wordt geselecteerd als
werktuig, zijn de ventilatorbewakingspanelen ook beschikbaar.
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6.4. Miniweergaveschermen
Selecteer voor het weergeven van de miniweergave van de

sproeierregeleenheid het sproeierpictogram in het menu links. De
miniweergave van de sproeierregeleenheid heeft aan de bovenkant een
aantal tabs die informatie weergeven over de verschillende functies.
Alleen geactiveerde functies en tanks worden weergegeven.

Tank

Het pictogram aan de bovenkant van de miniweergave is hetzelfde bij
alle soorten tanks, maar de weergegeven eenheden variëren
(hoeveelheid stikstof per oppervlak voor NH3 en een fractie van de
vloeistoftankeenheid voor de chemische injectietank). De weergegeven
eenheden kunnen veranderd worden dor middel van
Gebruiker/Regio/Eenheden.
Zie Het tankpaneel gebruiken, pagina 78 voor een verklaring van de
knoppen.
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Zaaimachine heffen/neerlaten

Zaaimachine heffen/neerlaten

Zaaimachine heffen/neerlaten hoofdschakelaar volgen (regel
neerwaartse kracht met de hoofdschakelaar)

Aangepaste bediening

Zie Instellen aangepaste bediening, pagina 20.
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Ventilatorsnelheden

Geeft de snelheid weer van de linker en rechter ventilator voor
tuinsproeiers met meer dan één ventilator. De ventilatorsnelheden
worden ook weergegeven op de ventilatorsnelheidspanelen die te zien
zijn op de sproeiertaakbalk aan de rechterkant van het scherm.
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6.5. Het tankpaneel gebruiken
1. Selecteer het tankpictogram op de werkbalk aan de rechterkant

van het scherm om het paneel voor de gebruikte tank te openen

.
2. Raak de titelbalk van het tankpaneel aan om het paneel uit en in

te vouwen om productinformatie te bekijken.

1 Toont twee parameters met betrekking tot de specifieke tank. Bij
selectie wordt een venster voor gegevensaanpassing geopend
met een lijst van de parameters die beschikbaar zijn om te
worden weergegeven.

2 Gevraagde applicatiesnelheid. Wordt gebruikt om de
applicatiesnelheid in te voeren en weer te geven. Het
regelsysteem gebruikt de kalibratiefactor om de productflow
voor het specifieke product aan te passen. Dit wordt
uitgeschakeld indien VRC of de handmatige modus wordt
gebruikt.



Hoofdstuk 6 – Bediening

79

3 Gevraagde applicatiesnelheid verhogen/verlagen volgens
vooringestelde snelheidsstap (stap wordt ingesteld door de knop
te selecteren die bij 6 wordt weergegeven).

4 Voorinstellingen gevraagde applicatiesnelheid. Dit zijn de door
de gebruiker gedefinieerde standaardapplicatiesnelheden (in te
stellen door selectie van de knop die bij 6 wordt weergegeven).
Door een van deze pictogrammen te selecteren, stelt u de
applicatiesnelheid op die waarde af.

5 Selectieknop snelheidsregelingsmodus. Hiermee kunt u VRC of
automatische regeling selecteren.

Handmatig kan ook worden geselecteerd. Automatisch indelen
werkt echter niet in de handmatige modus. In de handmatige
modus wordt de gevraagde snelheid grijs weergegeven en kan
de werkelijke snelheid worden aangepast met de knoppen + en
–.

6 Productselectie. Hiermee opent u het productselectievenster voor
de tank. Zie Een product selecteren, pagina 85.

7 Tank vullen. Hiermee opent u het venster Tank vullen om
volume toe te voegen van het gebruikte product. Zie Tanks
vullen, pagina 81.

8 Tanktoepassing in-/uitschakelen. Groen wanneer de tank is
ingeschakeld, rood wanneer de tank is uitgeschakeld. Dit wordt
niet weergegeven voor werktuigen met een enkele tank.

9 Geeft maximaal vijf parameters met betrekking tot de specifieke
tank weer. Er wordt een venster Gegevens aanpassen geopend
met een lijst van beschikbare parameters om weer te geven.
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6.5.1. Tankkleuren
Grijze tank. Aan/uit-knop rood.
Systeem staat op stand-by. Tank is uitgeschakeld.
Controleer de hoofdschakelaar en tank aan/uit.

Rode tank. Aan/Uit-knop groen.
Tank is ingeschakeld, maar leeg.

Blauwe tank. Aan/Uit-knop groen.
Tank is vol en ingeschakeld.

De dalende blauwe kleur geeft aan hoeveel product er
nog ongeveer in de tank aanwezig is.

Opmerking: Als de tank wordt gespoeld, knippert de tankkleur
oranje.
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6.5.2. Tanks vullen
De tanks van de sproeier vullen:

1. Selecteer de knop Tank vullen.

Het scherm Tank vullen verschijnt.

Volume instellen: Stelt het volume van het product in de tank in.

Volume-increment: Stelt de volumewaarde in die moet worden
gebruikt wanneer het volume in de tank stapsgewijs wordt verhoogd.

Vul de tank helemaal op: Vult de tank tot de capaciteit die op
het instellingsscherm is ingesteld (Werktuig/Sproeier/Vloeistof/Tank).
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Volume met increment verhogen: Voegt product toe met het
volume dat is ingesteld bij Volume-increment.
Kalibratie aanpassen
Deze optie wordt gebruikt om de kalibratiefactor aan te passen
wanneer er een bekend startvolume is en een bekende fout in het
eindvolume. Deze optie maakt het mogelijk de kalibratiefactor
automatisch opnieuw te berekenen op basis van het
percentageverschil tussen het berekende en het werkelijk resterende
volume. Dit kan nuttig zijn in geval van een afwijking tussen het
weergegeven en het bekende resterende productvolume.

1. Selecteer Kalibratie aanpassen.
2. SelecteerWerkelijk resterend volume.
3. Voer in hoeveel product er in de tank over is en bevestig uw

keuze.
Het aanpassingspercentage voor de kalibratie wordt automatisch
berekend.

Regeling automatisch vullen
Met deze optie kan de tank worden gevuld met een gespecificeerde
hoeveelheid vloeistof als een stromingsmeter is aangesloten op tank
vullen. Controleer of bij Werktuig/Sproeier/Vloeistof/Tank vullen
wel Stromingsmeter is geselecteerd voorMODUS TANK VULLEN
op het instelscherm.
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l Beoogd tankvolume: Stelt het vereiste productvolume in de tank
in.

l : De tank maximaal vullen.
l Voorinstelling vullen 1/2: Stel twee voorinstellingen in voor het
tankvolume.

l : Vul tot de vooringestelde waarden.

l : Stel het tankvolume in op nul.

l Huidig tankvolume: Momenteel in de tank aanwezig
productvolume.

l Resterend volume tot beoogd volume: Hoeveelheid product die
moet worden toegevoegd om het beoogde volume te bereiken.

1. Selecteer Tank afvullen en start zo het vullen van de tank tot het
vereiste volume.

2. Of selecteer om de tank maximaal te vullen.

Tankspoeling aan/uit
Activeert een relais zodat de schoonwatertank wordt gebruikt voor het
spoelen van de chemische tank, als het spuiten klaar is. Controleer of
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Werktuig/Sproeier/Waterloop/Tank/SPOELREGELING is
geactiveerd op het instellingenscherm.
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6.6. Een product selecteren
6.6.1. Een product selecteren/toevoegen
Een nieuw product selecteren of toevoegen:

1. Selecteer de productconfiguratieknop en selecteer vervolgens Kies
product.

Het productconfiguratiescherm wordt weergegeven.

2. Selecteer PRODUCTNAAM om een product in de lijst te
selecteren of een nieuw product toe te voegen. Producten die zijn
gedefinieerd in het instellingsscherm onder Product/Vloeistof
worden hier weergegeven.
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Als u Nieuw product selecteert, wordt de wizard Nieuw product
instellen geopend.

Volg de wizard om een nieuw product toe te voegen. Aangepast
product kan worden geselecteerd om een geheel nieuw product te
maken of er kan een productsjabloon worden geselecteerd in de lijst.
Sommige beschikbare productsjablonen gelden alleen voor granulaire
producten.

l Sproeiafgifte: Definieert de vooraf ingestelde afgiftesnelheid.
l Verhoging productsnelheid: Definieert in welke mate de
applicatiesnelheid verandert wanneer de bestuurder op de knop
voor applicatiesnelheid omhoog/omlaag drukt. De snelheid kan
met een vaste afgifte worden gewijzigd of met een percentage van
de snelheid die ingesteld is voor Sproeisnelheid. Het type van de
snelheidswijziging wijzigen:
1. Selecteer op het instellingsscherm

Gebruiker/Regio/Eenheden. Het TYPE
AFGIFTETOENAME kan worden ingesteld op Vaste afgifte
of Percentage van Voorinstelling 1. Opmerking:
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Voorinstelling1 is de waarde die is ingevoerd voor
Sproeisnelheid.

l Voorinstelling snelheid 2: Definieert een alternatieve vooraf
ingestelde applicatiesnelheid.
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6.6.2. Een mengsel selecteren
De optie Kies mengsel kan worden gebruikt voor het berekenen van
de hoeveelheid chemische stoffen en een drager, op basis van een
gedefinieerde sproeisnelheid, die vereist is om de tank te vullen.

1. Selecteer de productconfiguratieknop en selecteer vervolgens Kies
mengsel.

Het scherm Kies mengsel verschijnt.

2. Selecteer het gewenste mengsel in de vervolgkeuzelijst Mengsel.
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Mengsels worden gedefinieerd in het instellingsscherm onder
Product/Tankmengsels/Mengsels. Zie Mengsels instellen, pagina
68.

3. Selecteer een Transportwerktuig (zoals water). Producten die zijn
gedefinieerd in het instellingsscherm onder Product/Vloeistof
worden hier weergegeven.

4. Voer de Sproeisnelheid, Verhoging Applicatiesnelheid en
Voorinstelling snelheid2 in die vereist zijn voor de huidige
werking.
Verhoging Applicatiesnelheid definieert hoe veel de
afgiftesnelheid verandert wanneer de bestuurder op de knop voor
afgiftesnelheid omhoog/omlaag drukt. Voorinstelling snelheid2
definieert een alternatieve vooraf ingestelde applicatiesnelheid.

De hoeveelheden die nodig zijn voor het vullen van de tank worden
weergegeven. Door het vinkje te selecteren wordt het mengsel
toegewezen aan de tank.



6.6. Een product selecteren

90

6.6.3. Berekening van een recept
Met de receptcalculator kan een reeks parameters worden gebruikt
voor het berekenen van exacte chemische hoeveelheden en het aantal
benodigde tankvullingen, of het gebied dat kan worden besproeid met
bestaande hoeveelheden.

1. Selecteer de productconfiguratieknop en selecteer vervolgens
Receptcalculator.

De receptcalculator wordt weergegeven.
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2. Selecteer Volgende zodra de volgende informatie compleet is.
l Recept voor:
l Vast oppervlak en vaste afgifte: Berekent de
mengselhoeveelheid die is vereist voor een vast oppervlak bij een
vaste sproeisnelheid.

l Vaste afgifte: Berekent het gebied dat mogelijk is voor een vaste
sproeisnelheid met een beperkte hoeveelheid van een mengsel.

l Vast oppervlak: Berekent de sproeisnelheid die mogelijk is voor
een vast oppervlak met een beperkte hoeveelheid van een
mengsel.

l Lege tank bij vaste afgifte: Berekent het gebied dat mogelijk is
voor een vaste sproeisnelheid met het mengsel dat in de tank
resteert. (Kies velden en Oppervlak zijn grijs.)

l Kies velden: Meerdere velden van de/het momenteel geselecteerde
klant/bedrijf kunnen worden geselecteerd om het gebied

automatisch te berekenen. Selecteer de knop Veld toevoegen ,
markeer de vereiste velden en bevestig uw keuze. Het totale
oppervlak wordt weergegeven.

l Oppervlak: Voer het vereiste oppervlak in. Als alternatief kan de
optie Kies velden worden gebruikt om het gebied van geselecteerde
velden te berekenen.

l Sproeiafgifte: Voer de gewenste sproeisnelheid in.
l Tankvolume: Voer het volume in van de tank die moet worden
gebruikt.

3. Selecteer het gewenste mengsel (zie Mengsels instellen, pagina 68)
en het gewenste transportwerktuig (deze lijst toont vloeibare
producten, zie Een product selecteren/toevoegen, pagina 85), en
selecteer vervolgens Volgende.
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De berekeningsresultaten worden weergegeven.

Door Ja te selecteren zal het recept worden toegewezen aan de
geselecteerde tank. Als de receptcalculator wordt afgesloten zonder
het recept toe te wijzen, worden de resultaten opnieuw weergegeven
wanneer de calculator wordt heropend.
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6.7. Configureren en kalibreren
1. Selecteer Configuratie op de werkbalk aan de rechterkant van het

scherm .
Het configuratiescherm wordt weergegeven.

6.7.1. Snelheid handmatig
Hiermee kan de gebruiker de handmatige snelheid selecteren en de
selectie overschrijven die is gemaakt in het instellingsscherm
Werktuig/Sproeier/Bronsnelheid. Dit is alleen mogelijk als het
voertuig stilstaat of als GPS geselecteerd is en het signaal wegvalt. De
snelheid wordt gebruikt om applicatiesnelheden te berekenen.

De handmatige instelling schakelt een aantal automatische functies uit
en wordt niet aanbevolen voor werkzaamheden. Gebruik deze instelling
alleen voor stationaire tests van spuitkoppen. De instelling moet worden
gewijzigd naar de juiste snelheidsbron voordat de sproeier onder
normale omstandigheden wordt bediend.

l Snelheid handmatig: Hier kan de handmatige snelheid worden
ingevoerd. Deze indicatie verandert in Wielsensor als die optie als
snelheidsbron geselecteerd wordt in het instellingsscherm
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Werktuig/Sproeier/Bronsnelheid, zie Menu-instellingen
sproeier, pagina 38.

6.7.2. Wielsensorkalibratie
AlsWielsensor wordt geselecteerd in het instellingsscherm
Werktuig/Sproeier/Bronsnelheid, dan moet de wielfactor worden
gekalibreerd.

De wielfactor definieert hoeveel meter per puls wordt ontvangen van
de wielsnelheidssensor.

1. SelecteerWielsensor in het configuratiescherm.

De wizard Automatische snelheidskalibratie wordt weergegeven.

2. Volg de aanwijzingen van de wizard om de wielsensor te
kalibreren.

6.7.3. Tank
Toont de receptcalculator (zie Berekening van een recept, pagina 90)
en de flowmeter:

l Flowmeter: Hiermee wordt de kalibratiewizard van de flowmeter
weergegeven die gebruikt moet worden als de kalibratiefactor
voor de stromingsmeter niet bekend is en niet is ingevoerd in het
instellingsscherm Werktuig/Sproeier/Vloeistof/Flow. Zie
Kalibratie stromingsmeter, pagina 98.
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6.7.4. Spuitboom

Opmerking: Als er meer dan één spuitboom is, controleer dan of deze
instellingen voor elke boom zijn gedefinieerd.1

l Sproeikop: Toont de sproeikopselectie. (Alleen weergegeven voor
werktuigen met een enkele sproeilijn. De selectie kan ook worden
gemaakt in het instellingsscherm viaWerktuig/Giek/Sproeilijn.)

l Druppelgrootte: Selecteer een van de druppelgroottes die zijn
gedefinieerd voor de geselecteerde spuitkop. Zie Sproeikoppen
instellen, pagina 30.

l Afgiftetabel: Geeft de mogelijke sproeisnelheden weer bij
verschillende snelheden voor elke druppelgrootte op basis van de
druk die is geconfigureerd in de sproeikopinstelschermen (zie
Sproeikoppen instellen, pagina 30).

1Multi-spuitboom is alleen verkrijgbaar voor specifieke klanten. Neem contact op met uw dealer
voor meer informatie.
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6.7.5. Wasprogramma
Er kan een uit meerdere stappen bestaand wasprogramma worden
gecreëerd dat automatisch water over een bepaald traject laat lopen,
gedurende een vooringestelde tijd. Zie Een wasprogramma instellen,
pagina 64 voor instructies over het instellen van het wasprogramma.

Het wasprogramma draaien:

1. SelecteerWasprogramma in het configuratiescherm.

2. Selecteer om het wasprogramma te starten. De totale
resterende tijd, het huidige stapnummer, de resterende tijd voor de
huidige stap en de outputstatus worden weergegeven.
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Opmerking: Met de knop kan het wasprogramma worden
verlaten.

De pauzeknop pauzeert de timer maar laat de outputs in de huidige
status staan.

De reset-knop zet het programma terug naar het begin en zet de
outputs terug in hun oorspronkelijke staat.
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6.7.6. Kalibratie stromingsmeter
Kalibratie flowmeter bepaalt het aantal pulsen van de flowmeter per
liter vloeistof.

De flowmeter kalibreren:

1. Selecteer Tank in het sproeierconfiguratiescherm.

2. Zorg ervoor dat de vereiste tank wordt geselecteerd met de
knoppen tank links en rechts (als er meer dan één tank is).

3. Selecteer Flowmeter in het tankscherm.
De wizard Automatische flowkalibratie wordt weergegeven.

4. Leidt de flow vanaf een sectie-uitgang tot in de kalibratiebak.
5. Activeer de hoofdschakelaar. Selecteer Volgende.
6. Houd de vloeistofaandrijving in bedrijf totdat er voldoende

vloeibaar product is verkregen. (Hoe hoger het gemeten volume,
hoe nauwkeuriger de kalibratie van de flowmeter. Met de
knoppen + en – kunnen de flow en druk worden verhoogd of
verlaagd). Deactiveer de hoofdschakelaar om de
vloeistofaandrijving uit te schakelen en selecteer Volgende.

7. Meet het volume van het product in de kalibratiebak.
8. Selecteer Volume gemeten in de kalibratiewizard, en voer de

hoeveelheid gemeten vloeistof in de kalibratiebak in, en selecteer
vervolgens Volgende.

9. Bevestig de weergegeven berekende flowfactor.
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6.8. Oppervlaktetellers instellen
Oppervlaktetellers worden gebruikt met strooi-, sproei- en zaaimachines
om gegevens te registreren zoals behandeld gebied, gebruikt product,
bedrijfstijd, gemiddelde snelheid en mate van productiviteit.
Oppervlaktetellers zijn niet beschikbaar wanneer ISO-werktuigen
worden gebruikt.

Opmerking: Geregistreerde waarden voor oppervlaktetellers worden
afgedrukt in de taakrapport-PDF.

Oppervlaktetellers activeren:

1. Selecteert Systeem /Functies /Werktuig in het
instellingsscherm.

2. Selecteer OPPERVLAKTETELLERS en selecteer een van de
volgende opties:
l Ingeschakeld (opgeslagen per taak): Oppervlaktetellers worden
afzonderlijk opgeslagen voor elke taak. (Nadat een taak is gestart
en dekking is aangebracht, wordt een volgende taak geselecteerd
en dekking aangebracht. Bij terugkeer naar de eerste taak worden
de oppervlaktetellers van de eerste taak weergegeven).

l Ingeschakeld (opgeslagen per werktuig): Oppervlaktetellers
tellen door over meerdere taken, maar als er een nieuw werktuig
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wordt geladen, worden nieuwe oppervlaktetellers weergegeven.
Als het eerste werktuig weer wordt geladen, worden de
oppervlaktetellers weergegeven vanaf het moment waarop dat
werktuig voor het laatst werd gebruikt.

l Ingeschakeld (opgeslagen per Taak en Werktuig): Er zijn
afzonderlijke oppervlaktetellers beschikbaar voor taken en
werktuigen.

Oppervlaktetellers van taak terugstellen
Deze optie is alleen van toepassing als oppervlaktetellers per taak is
geactiveerd.

l Nooit: De oppervlaktetellers moeten handmatig worden
teruggesteld. Anders blijven deze gegevens verzamelen.

l Vragen: Wanneer een taak wordt gewist, wordt u gevraagd of de
oppervlaktetellers teruggesteld moeten worden.

l Auto: Als u een nieuwe taak maakt of een taak wist, worden de
oppervlaktetellers automatisch teruggesteld.

Oppervlaktetellers gebruiken:

1. Selecteer Oppervlaktetellers op de werkbalk aan de rechterkant
van het scherm.
Opmerking: Er wordt een apart pictogram weergegeven voor
taak- en werktuigoppervlaktetellers als beiden zijn geactiveerd.
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1 Actief oppervlaktetellernummer instellen

2 Venster Oppervlakteteller terugstellen

3 Behandeld gebied

4 Gebruikt product

5 Bedrijfstijd

6 Gemiddelde snelheid (oppervlak)

7 Productiviteitstijd

2. Als u de oppervlakteteller wilt selecteren waarvoor de gegevens
worden opgeslagen, selecteert u Actief oppervlaktetellernummer
instellen en selecteert u de vereiste teller.
Dezelfde oppervlakteteller moet elke keer geselecteerd worden als er
gegevens over hetzelfde onderwerp moeten worden opgeslagen.

Gegevens die voor de oppervlakteteller worden opgeslagen, worden
in de onderste helft van het venster weergegeven.
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3. Gebruik de pijltoetsen of selecteer de middelste knop Oppervlak
om gegevens te bekijken die voor elke oppervlakteteller zijn
opgeslagen.

4. Gebruik de pijltoetsen of selecteer de middelste knop Tank om
gegevens te bekijken die voor elke tank zijn opgeslagen.

Venster Oppervlakteteller terugstellen
Selecteer deze optie om de gegevens terug te stellen voor een tank, de
momenteel geselecteerde taak- of werktuigoppervlakteteller of de
oppervlaktetellers van alle werktuigen of taken.
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6.9. De hoofdschakelaar gebruiken
Wanneer Virtueel geselecteerd is in het instellingsscherm
(Werktuig/Invoer van de bestuurder/Hoofdschakelaar), dan schakelt
de hoofdschakelaar van de sproeier in het bedieningsscherm het
sproeiersysteem in. Zie Instelling van hoofdschakelaar, pagina 17.

De schakelaar geeft ook de gereedheid van het systeem aan.

Groen
Regeleenheid sproeier is ingeschakeld
en werkt. Selecteer de
hoofdschakelaar om de sproeier uit te
schakelen.

Wit
Regeleenheid sproeier staat op stand-
by. Selecteer de hoofdschakelaar om
de sproeier in te schakelen.

Rood
Regeleenheid sproeier is
uitgeschakeld en kan niet worden
gebruikt. Selecteer de
hoofdschakelaar om de mogelijke
oorzaken van het probleem te
bekijken. Hieronder ziet u een
voorbeeld.
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Groen geeft aan dat het systeem gereed is.
Rood geeft aan dat het systeem niet
gereed is.

Selecteer om terug te keren naar het
hoofdscherm en de vereiste bewerking uit
te voeren.
De knop met de alarmbel geeft het aantal
actieve alarmen weer.
Werktuig gekalibreerd geeft aan dat er
geen kalibratiefactor van de flow is
ingesteld (zie Kalibratie stromingsmeter,
pagina 98).
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6.10. Bediening extern toetsenblok
Het toetsenblok is een extern apparaat dat kan worden gebruikt in de
cabine en/of op het sproeierframe om geselecteerde functies te besturen.
Zie Instelling toetsenblok, pagina 22 voor informatie over de
instellingen.

LED-gedrag
l De LED is rood wanneer een toegewezen functie niet beschikbaar is.
l De LED is oranje wanneer een functie beschikbaar maar niet actief
is.

l De LED is groen wanneer een functie beschikbaar en actief is.
l Als de toegewezen functie een knop van het type verhogen/verlagen
is, dan knippert de groene LED en blijft de oranje LED branden
terwijl de waarde wordt gewijzigd.
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Hoofdstuk 7 – ECU-gegevens Apollo
Er zijn twee soorten Apollo-ECU's beschikbaar:

l De CM-40 is de hoofdbesturingsmodule.
l De EM-24 is de input/output-uitbreidingsmodule.

7.1. Interpretatie van de ECU-LED's van de
Apollo

LED voeding

LED Verzending

LED Ontvangst

Status-LED ECU

Opmerking: Als er een storing optreedt in de ECU, wordt mogelijk
een foutcode weergegeven. Zie ECU-foutcodes Apollo, pagina 111.

7.1.1. LED's voeding
De LED's van de voeding tonen verschillend gedrag op de ECU's van
de CM-40 en EM-24.

De volgende soorten 12V-voeding worden toegepast op de ECU's van
de Apollo:

l ECU-voeding: Stuurt de interne logica en de sensorvoedingen
aan.

l Solenoïdevoeding: Stuurt de relais en H-bruggen aan.
l VCB-solenoïdevoeding: Voeding (verticale printplaat) geleverd
op de ECU-connectoren.
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LED voeding CM-40
LED-status Voedingsstatus

Groen ECU-voeding Aan
Solenoïdevoeding Aan
VCB-solenoïdevoeding Aan

Oranje ECU-voeding Aan
Solenoïdevoeding of VCB-solenoïdevoeding Aan

Knipperend
oranje

ECU-voeding Aan
Solenoïdevoeding Uit
VCB-solenoïdevoeding Uit

Rood Storing in ECU-voeding, solenoïdevoeding, VCB-
solenoïdevoeding of sensorvoeding
Solenoïdevoeding en VCB-solenoïdevoeding Uit
Getroffen sensorvoedingen Uit
Er is een alarm geactiveerd

Uit ECU-voeding, solenoïdevoeding, VCB-solenoïdevoeding en
sensorvoeding Uit

Sensorvoeding is Aan wanneer de ECU Aan is, tenzij de
sensorvoedingen een fout ondervinden.

LED voeding EM-24
LED-status Voedingsstatus

Groen ECU-voeding Aan
Solenoïdevoeding Aan
VCB-solenoïdevoeding Aan
Sensorvoeding (5V, 8V en 12V) Aan

Oranje ECU-voeding Aan
Solenoïdevoeding Aan
VCB-solenoïdevoeding Aan
Voeding van enkele of alle sensoren Uit
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LED-status Voedingsstatus

Knipperend
oranje

ECU-voeding Aan
Solenoïdevoeding Uit
VCB-solenoïdevoeding Uit
Sensorvoeding Uit

Rood Storing in ECU-voeding, solenoïdevoeding, VCB-
solenoïdevoeding of sensorvoeding
Solenoïdevoeding en VCB-solenoïdevoeding Uit
Getroffen sensorvoedingen Uit
Er is een alarm geactiveerd

7.1.2. LED Verzending
LED-status Communicatiestatus

Knipperend
groen

Dit geeft aan dat de besturingsprocessor de toepassingsfirmware
uitvoert.

Knipperend
rood

Als de LED Uit is, geeft dit aan dat de bootloader loopt.

7.1.3. LED Ontvangst
LED-status Communicatiestatus

Knipperend
groen

Bezig met communiceren met Master. Geen CAN-storingen.

Oranje Geen communicatie met Master. Geen CAN-storingen.

Knipperend
oranje

Bezig met communiceren met Master. CAN wordt gebruikt in de
actieve foutmodus.

Rood Geen communicatie met Master. Storing in CAN-bus (bus Uit).

Knipperend
rood

Bezig met communiceren met Master. CAN wordt gebruikt in de
passieve foutmodus.
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7.1.4. Status-LED ECU
LED-status ECU-status

Groen Besturingsuitvoer (PWM en relais) toegestaan. Geen fouten in
voeding, communicatie of ECU-configuratie.

Oranje Besturingsuitvoer is uitgeschakeld. Er zijn geen storingen actief.
Bijvoorbeeld: 'aandrijving inschakelen'.

Knipperend
oranje

Besturingsuitvoer is toegestaan voor subsystemen die niet getroffen
zijn.
Een storing op waarschuwingsniveau is actief. Er wordt een alarm
weergegeven. Bijvoorbeeld: 'overstroom relais'.

Rood Besturingsuitvoer is uitgeschakeld.
Storings/foutstatus. Er wordt een alarm gegeven.

Uit De bootloader loopt.
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7.2. ECU-foutcodes Apollo
7.2.1. Foutniveaus
De ernst van fouten en storingen is onderverdeeld in drie niveaus.

Ernst Beschrijving

Fout/storing Alle besturingsuitvoer wordt gestopt. Relais gaan uit en actuators
worden uitgeschakeld.

Waarschuwing Besturingsuitvoer wordt gehandhaafd voor subsystemen die niet
door de storing zijn beïnvloed. Voorbeeld: als er overstroom
aanwezig is in de voedingstoevoer van een sensor, worden de relais
niet uitgeschakeld.

Informatie Besturingsuitvoer wordt niet beïnvloed.

7.2.2. Handtekening foutcodes
De weergegeven foutcodes hebben de volgende handtekening:

IOGGPPDDEE
De betekenis van elk paar tekens wordt behandeld in de volgende
hoofdstukken.

Opmerking: Dit is een hexadecimaal getal. Gebruik moet worden
gemaakt van het 16-tallig stelsel.

7.2.3. Foutcodes ECU CM-40
EE - ECU-foutstatus
Deze twee tekens geven een indicatie welke ECU-subsystemen zeer
ernstige fouten/storingen vertonen.

De specifieke fout(en) in elk subsysteem, zoals gespecificeerd door EE,
kunnen worden gevonden door de voorlooptekens (IOGGPPDD) te
decoderen.

Niet alle zeer ernstige fouten worden opgenomen in de voorlooptekens,
in dit geval worden defecte subsystemen alleen aangeduid. IOGGPPDD
kan in dit geval nul zijn (niet getoond) en alleen EE heeft een waarde.
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Als een of meer van de voorlooptekens niet nul zijn, maar de tekens
van de foutstatus (EE) nul zijn, dan is de storing die door de
voorlooptekens wordt aangeduid, slechts een waarschuwing of
informatief.

EE-waarde Subsysteem

01 Communicatie (CAN)

02 Aandrijving (H-bruggen of relais)

04 Voeding

08 Algemeen

10 ECU-input/output

DD - Aandrijvingsfouten
Deze tekens duiden op afzonderlijke storingen in het subsysteem van
de aandrijving.

DD-waarde Subsysteem

01 Waarschuwing te hoge temperatuur H-brug A (kanaal 1 en 2)

02 Waarschuwing te hoge temperatuur H-brug B (kanaal 3 en 4)

04 Uitschakeling overstroom hardware

08 Uitschakeling overstroom software

20 Uitschakeling aandrijving

40 Overstroomfout relais

PP - Markeringen voedingsfouten
Deze tekens duiden op storingen in de subsystemen van de voeding.

PP-waarde Subsysteem

01 Onderspanning solenoïdevoeding

02 Overspanning of overstroom solenoïdevoeding

04 Overspanning of overstroom solenoïdevoeding printplaat

08 Overspanning of overstroom ECU-voeding
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PP-waarde Subsysteem

10 Overstroom voeding 12V-sensor

20 Overstroom voeding 5V-sensor

40 MOSFET solenoïdevoeding uit

80 MOSFET ECU-voeding uit

GG - Algemene markeringen
Deze tekens geven informatie over of duiden op storingen die van
invloed zijn op de ECU, maar passen niet in een ander subsysteem of
andere categorie.

GG-waarde Subsysteem

01 Modus Transport/Uitgeschakeld actief

02 Slaapstand ECU actief

04 Uitgangen uitgeschakeld en softwareconfiguratie gewist

08 Configuratiefout ECU-software

I/O - Markeringen ECU-inputs/outputs
Deze tekens duiden op storingen in de ECU-ingangen/uitgangen.

IO-waarde Subsysteem

01 Overfrequentie registratie input

7.2.4. Foutcodes ECU EM-24
EE - ECU-foutstatus
Deze tekens hebben dezelfde betekenis als voor de ECU van de CM-40.
Indien deze niet nul zijn, duidt EE op subsystemen met zeer ernstige
fouten. Indien deze nul zijn, is de fout die wordt aangeduid door de
voorlooptekens slechts een waarschuwing of informatief.

EE-waarde Subsysteem

01 Communicatie (CAN of SPI)

02 Output aandrijving (relais)
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EE-waarde Subsysteem

04 Voeding

08 Algemeen

10 ECU-input/output

DD - Aandrijvingsfouten
Deze tekens duiden op individuele componenten met storingen in het
subsysteem van de aandrijving.

DD-waarde Subsysteem

40 Overstroom relais

PP - Markeringen voedingsfouten
Deze tekens duiden op storingen in de subsystemen van de voeding.

PP-waarde Subsysteem

01 Onderspanning solenoïdevoeding

02 Overspanning of overstroom solenoïdevoeding

04 Overspanning of overstroom solenoïdevoeding printplaat

08 Overspanning of overstroom ECU-voeding

10 Overstroom voeding 5V-sensor

20 Overstroom voeding 8V-sensor

40 Overstroom voeding 12V-sensor

80 MOSFET solenoïdevoeding uit

GG - Algemene markeringen
Deze tekens geven informatie over of duiden op storingen die van
invloed zijn op de ECU, maar passen niet in een ander subsysteem of
andere categorie.

GG-
waarde Subsysteem

01 Modus Transport/Uitgeschakeld actief
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GG-
waarde Subsysteem

04 Uitgangen uitgeschakeld en softwareconfiguratie gewist

08 Configuratiefout ECU-software

10 Geen communicatie met extra CPU (extra CPU in bootloader-
modus)

20 Geen overeenstemming firmware hoofdprocessor en extra CPU

I/O - Markeringen ECU-inputs/outputs
Deze tekens duiden op storingen in de ECU-ingangen/uitgangen.

IO-waarde Subsysteem

01 Overfrequentie registratie input

7.2.5. Foutcodes decoderen
Deze voorbeelden laten zien hoe de foutcodes worden gedecodeerd met
behulp van de handtekening.

Voorbeeld 1
Dit voorbeeld geldt voor zowel de CM-40 als EM-24.

IOGGPPDDEE = Handtekening van fout

0000010004 = Weergegeven fout (10004 wordt weergegeven in
Sunrise)

De weergegeven fout is verdeeld over drie waarden in de Universal
Terminal-modus en moeten worden samengevoegd.

Combineer het laatste teken van de weergegeven fout met het laatste
teken van de handtekening.

Merk op dat bij gebruik van Sunrise voorloopnullen (blauw) niet
worden weergegeven en moeten worden toegevoegd.
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Tekens hand-
tekening Gedecodeerde fout

EE = 04 Er is een zeer ernstige fout aanwezig in het subsysteem van
de voeding

DD = 00 Er zijn geen fouten aanwezig in het subsysteem van de
aandrijving

PP = 01 De specifieke storing in dit geval is:
Onderspanning solenoïdevoeding

GG = 00 Er zijn geen algemene fouten

IO = 00 Er zijn geen fouten in de input of output

Voorbeeld 2
Dit voorbeeld heeft alleen betrekking op de ECU van de CM-40.

DDEE = Handtekening van fout (ingekort om redenen van
beknoptheid).

0502 = Weergegeven fout

Tekens hand-
tekening Gedecodeerde fout

EE = 02 Er zijn een of meer ernstige fouten aanwezig in het subsysteem
van de aandrijving

DD = 05 (=
01 + 04)

In dit geval zijn er meerdere fouten actief. Dit komt omdat de
waarde 05 niet staat vermeld in de foutentabel van de aandrijving.
De fouten kunnen worden gevonden door te bepalen welke
nummers opgeteld de weergegeven waarde vormen
In dit geval vormen 01 en 04 samen 05
De fouten zijn:
01 = Waarschuwing te hoge temperatuur H-brug A (kanaal 1 en
2)
04 = Uitschakeling overstroom hardware
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7.3. ECU-firmware Apollo updaten
Voor een enkele CM-40 ECU
1. Op een Windows-computer pakt u het ZIP-installatiebestand uit op

een USB-stick.
2. Selecteer in het instellingsscherm Systeem/Functies/Console en

zorg ervoor dat BESTANDSSERVER is ingeschakeld.
3. SelecteerWerktuig/ECU/ECU upgraden.
4. Open het bestand README.html dat is geleverd in de zip-

bestanden. Controleer hierin de bijgeleverde firmwareversies.
5. Controleer of de weergegeven versies in de kolom Firmwareversie

overeenkomen met de bijgeleverde firmware. Versies die niet
overeenkomen moeten worden bijgewerkt.

Het eerste deel van de weergegeven firmwareversies (2.11-r3 in het
voorbeeld hierboven) verwijst naar de versie van de
hoofdprocessor. Het tweede gedeelte (0.0.17) verwijst naar de extra
CPU-versie (AUX).

6. Klik in de kolom Firmwareversie op de ECU's die moeten worden
bijgewerkt en maak een keus uit de volgende opties:
l Hoofdprocessor upgraden: Selecteer deze optie indien het eerste
deel van de weergegeven firmwareversie niet overeenkomt met de
bijgeleverde firmware.

l Hulpprocessor upgraden: Selecteer deze optie indien het tweede
gedeelte van de weergegeven firmwareversie niet overeenkomt
met de bijgeleverde firmware.

l Beide upgraden: Selecteer deze optie indien beide gedeelten van
de weergegeven firmwareversie niet overeenkomen met de
bijgeleverde firmware.

7. Zodra u alle benodigde selecties hebt uitgevoerd, selecteert u ECU-
FIRMWARE UPGRADEN aan de bovenzijde van het scherm.
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8. Bevestig de waarschuwingsmelding en selecteer de pijl Volgende.
9. Plaats de USB-stick met hierop de firmware in de console en

selecteer Volgende zodra de USB wordt herkend.
10. De USB-inhoud wordt weergegeven. Navigeer naar de

firmwarebestanden en selecteer de pijl Volgende.
11. Bevestig de melding om te beginnen met het updaten.

Opmerking: Indien Beide upgraden is geselecteerd, worden
tijdens het upgradeproces de berichten 'ECU wordt
geconfigureerd’ en 'ECU synchroniseren’ weergegeven. Druk
NIET op het groene bevestigingsvinkje totdat deze zijn voltooid.

12. Upgrade voltooid wordt weergegeven zodra het proces is
voltooid. Bevestig om de console opnieuw te starten.

13. Schakel zodra de console opnieuw gestart is, wanneer de Aux
CPU of beide CPU’s is/zijn geüpgraded, het systeem uit en
controleer of de ECU's zijn uitgeschakeld voordat u de stroom
weer inschakelt.
Opmerking: Als na het opstarten de weergegeven
firmwareversies niet correct zijn, schakel de tractor dan uit en start
de tractor opnieuw op.

Voor meerdere CM-40 ECU's
Als in het systeem meerdere ECU's zijn geïnstalleerd voor de CM-40,
moet een dummy-werktuigprofiel worden gemaakt om de firmware
van de hoofdprocessor te updaten voor de extra ECU van de CM-40.

1. Maak een nieuw werktuigprofiel aan voor één enkele ECU van de
CM-40 en gebruik hierbij de extra ECU van de CM-40 als de
CM-40 1 (zie Een nieuw werktuig instellen, pagina 5).

2. Volg de updatestappen zoals hierboven beschreven voor één
enkele ECU van de CM-40.

Voor EM-24 ECU's
1. Op een Windows-computer pakt u het ZIP-installatiebestand uit

op een USB-stick.
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2. Selecteer in het instellingsscherm Systeem/Functies/Console en
zorg ervoor dat BESTANDSSERVER is ingeschakeld.

3. SelecteerWerktuig/ECU/ECU upgraden.
4. Open het bestand README.html dat is geleverd in de zip-

bestanden. Controleer hierin de bijgeleverde firmwareversies.
5. Controleer of de weergegeven versies in de kolom Firmwareversie

overeenkomen met de bijgeleverde firmware. Versies die niet
overeenkomen moeten worden bijgewerkt.

6. Klik in de kolom Firmwareversie op de ECU's die moeten worden
bijgewerkt en selecteer Beide upgraden.

7. Selecteer ECU-FIRMWARE UPGRADEN aan de bovenzijde van
het scherm.

8. Bevestig de waarschuwingsmelding en selecteer de pijl Volgende.
9. Plaats de USB-stick met hierop de firmware in de console en

selecteer Volgende zodra de USB wordt herkend.
10. De USB-inhoud wordt weergegeven. Navigeer naar de

firmwarebestanden en selecteer de pijl Volgende.
11. Bevestig de melding om te beginnen met het updaten.
12. Upgrade voltooid wordt weergegeven zodra het proces is voltooid.

Bevestig om de console opnieuw te starten.
Opmerking: Als na het opstarten de weergegeven firmwareversies
niet correct zijn, schakel de tractor dan uit en start de tractor
opnieuw op.
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