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Ilustracje, informacje techniczne i inne dane zawarte w tej instrukcji są zgodne ze stanemfaktycznym w chwili
jej wydania. Ponieważ fi rma HARDI INTERNATIONAL A/S dąży zawsze do doskonalenia swoich produktów
rezerwu-jemy sobie prawo do zmian w konstrukcji, wyposażeniu,,specyfi kacji i sposobie obsługi bez wcześni-
ejszego powiadomienia.  

HARDI INTERNATIONAL A/S nie ponosi zobowiązań w stosunku do urządzeń nabytych przed lub po takich
zmianach.

HARDI INTERNATIONAL A/S nie ponosi odpowiedzialności za opuszczenia lub niedokładności w tej publikacji,
chociaż uczyniono wszystko co możliwe by informacje były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.  

Ponieważ instrukcja dotyczy różnych wersji opryskiwacza, także z wyposażeniem dostępnym  Ponieważ instruk-
cja dotyczy różnych wersji opryskiwacza, także z wyposażeniem dostępnym  tylko w niektórych krajach, zwróć
uwagę na te rozdziały i fragmenty, które dotyczą dokładnie Twojego modelu.

Opublikowano i wydrukowano w HARDI INTERNATIONAL A/S

Gratulujemy wyboru komputera  HARDI HC5500. Sprawność i niezawodność
urządzenia zależy od prawidłowej jego obsługi i ciągłej dbałości o jego stan.
Pierwszym krokiem do prawidłowej obsługi komputera jest uważne przeczyt-
anie i zrozumienie niniejszej instrukcji,która zawiera ważne informacje na temat
użytkowania urządzenia. 

Instrukcja dotyczy różnych wersji opryskiwaczy,  z różnymi rodzajami belek polo-
wych oraz  różnym wyposażeniem. Zwróć uwagę na te  rozdziały i fragmen-ty,
które dotyczą Twojego modelu. 

Treści zawarte w tej instrukcji powinny być uzupełnione o informacje z zakresu
techniki ochrony roślin dostępne w formie broszur oraz w poradniku “Technika
ochrony” 
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1 - Deklaracja CE

1.1

Deklaracja Zgodności

Lars Bentsen

Dyrektor Rozwoju Produktu

HARDI INTERNATIONAL A/S

A. został wyprodukowany zgodnie z przepisami DYREKTYWY RADY z dn. 22 czerwca 1998 r o wzajemnym uznawaniu
prawa Krajów Członkowskich, dotyczącego bezpieczeństwa maszyn (98/37/EEC), ze szczególnym uwzględnieniem
Aneksu 1 Dyrektywy, zawierającego wymagania związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem związanym z konstrukcją i
wykonaniem produktu.

B. został wyprodukowany zgodnie z przepisami innych właściwych DYREKTYW RADY.

C. został wyprodukowany zgodnie z bieżącymi normami stosującymi się do norm zharmonizowanych zgodnie z
Artykułem 5 (2) oraz innymi właściwymi normami.

Model nr

Nr seryjny

deklaruje, że następujący produkt;

TxtHARDI INTERNATIONAL A/S

Helgeshøj Allé 38

DK 2630 Taastrup

DANIA

Importer:Producent:

Taastrup, 20. 2009
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1 - Deklaracja CE

1.2
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2.1

Ten symbol oznacza NIEBEZPIECZEŃSTWO. Zwracaj uwagę na zasady bezpiecznej pracy z opryskiwaczem!

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed uruchomieniem opryskiwacza. Równie ważne jest, aby zapoz-
nał się z nią każdy operator opryskiwacza.

Chroń dzieci przed dostępem do opryskiwacza.

Jeśli jakiś fragment niniejszej instrukcji jest niezrozumiały skontaktuj się z najbliższym dealerem HARDI w celu uzys-
kania dodatkowych wyjaśnień przed uruchomieniem opryskiwacza.

Przed podłączeniem i odłączeniem komputera i czujników oraz podczas serwisowania i ładowania akumulatora
wyłącz zasilanie elektryczne.

Podczas prac spawalniczych odłącz zasilanie elektryczne opryskiwacza.

Dokonaj regulacji na czystej wodzie przed napełnieniem opryskiwacza cieczą użytkową.

Do oczyszczenia urządzeń elektrycznych nie stosuj myjek ciśnieniowych.

Obsługuj klawisze przy użyciu opuszków palców. Unikaj używania paznokci.

Ten symbol oznacza OSTRZEŻENIE. Zwracaj uwagę na zasady bezpiecznej pracy z opryskiwaczem!

Przestrzegaj następujące zasady bezpiecznej pracy z opryskiwaczem.

Informacje ogólne

Ten symbol oznacza UWAGA. Pomoże Ci lepiej, łatwiej i bezpieczniej obsługiwać Twój opryskiwacz!

Bezpieczeństwo operatora

2 – Zasady bezpieczeństwa
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2 – Zasady bezpieczeństwa
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3.1

Komputer HARDI Controller 5500 stosowany jest w produkcji rolniczej i ogrodniczej. Pozwala on na utrzymanie stałej
dawki cieczy na powierzchni opryskiwanych upraw. 

W skład zestawu wchodzą następujące podzespoły:

* Sterownik

* Panel sterowania

* Skrzynka rozdzielcza (na opryskiwaczu)

* Jobcom (komputer do sterowania funkcjami trakcji SafeTrack)

* Przepływomierz (w układzie cieczowym opryskiwacza)

* Tachometr (na kole ciągnika lub opryskiwacza)

Wyświetlacz na panelu sterowania pozwala na odczyt wielu informacji w tym samym czasie. Informacje ukazane są w
czterech wierszach komunikatów, np.: dawka cieczy, prędkość jazdy, przepływ cieczy, powierzchnia opryskana, objętość
zużytej cieczy, oraz 99 rejestrów zabiegowych. Jest wśród nich także rejestr sumaryczny, zawierający łączne dane z 98
rejestrów. Wyświetlacz jest podświetlany, umożliwiając pracę w porze nocnej.

Stosując komputer w uprawach sadowniczych dawka cieczy może być wyrażona w formie “Unit Canopy Row”  (dawka na
objętość koron rzędu upraw). Wysokość i szerokość drzew może być zmieniana podczas jazdy opryskiwacza. 

Wśród użytecznych funkcji są także określenie opryskanej powierzchni przy możliwości wyłączania do 9 zaworów sekcyj-
nych oraz akustyczny lub wizualny alarm dla dawki cieczy, minimalnego poziomu cieczy, prędkości minimalnej i maksy-
malnej. 

Panel sterowania posiada zintegrowane przełączniki do obsługi funkcji układu cieczowego, znacznika pianowego, rozpy-
laczy krańcowych, oraz dodatkowych zaworów sterowanych elektrycznie.

Czujniki przepływu i prędkości gwarantują najwyższą trwałość i precyzję pomiaru. Posiadają one wbudowane diody
świecące. Diody mrugają podczas prawidłowej pracy.

Sterownik jest kompatybilny z urządzeniami do stosowania zróżnicowanych dawek cieczy (Variable Rate Application) i
przygotowany do komunikacji z narzędziami rolnictwa precyzyjnego.

Możliwe jest pobieranie danych z rejestrów do komputera osobistego.

System posiada trwałą pamięć bez potrzeby zasilania bateryjnego. Wszystkie parametry ustawione w  menu zachowane
są w pamięci sterownika i nie są tracone nawet podczas przypadkowego odłączenia zasilania.

Podzespoły systemu są odporne na działanie wody i kurzu. Zostały one zaprojektowane i wykonane z myślą o wieloletniej
pracy w trudnych warunkach polowych.

System może współpracować z dodatkowymi czujnikami, np.: manometrem, obrotomierzem lub planimetrem.  W skład
wyposażenia dodatkowego wchodzi 12 Voltowa drukarka oraz nożnie sterowany wyłącznik głównego zaworu odcinaj-
ącego.

Informacje ogólne

Informacje ogólne

3 - Opis
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3 - Opis

3.2

UWAGA! Żeby system LookAhead działał prawidłowo ciągnik powinien mieś automatyczną lub pół-automatyczną
skrzynię biegów lub powinien być prowadzony na stałych obrotach silnika.

1

Sterownik HARDI Controller 5500 z wyświetlaczem.

Panel sterowania Panel z przełącznikami do obsługi wszystkich podstawowych funkcji.

Skrzynka rozdzielcza Skrzynka obsługująca sterownik i panel sterowania.

Jobcom Komputer do sterowania funkcjami trakcji SafeTrack/lub AutoSectionControl.

Czujnik Urządzenie przetwarzające zmienność parametru na sygnał. Nazywany również transduktor
lub przetwornik.

[ abc ] Tekst ukazujący się na wyświetlaczu sterownika / znaczenie tekstu (tłumaczenie polskie).

[ X ] lub [ Y ] Wartości zmienne.

PPU Liczba impulsów na jednostkę. Metr dla prędkości i litr dla przepływu.

EVC Electric Valve Control - elektrycznie sterowany zawór operacyjny. Posiada system wyrównania
ciśnienia w układzie cieczowym.

EFC Electric Fast Control - elektrycznie sterowany zawór operacyjny o szybkim działaniu. Nie posia-
da systemy wyrównania ciśnienia.

VRA Variable Rate Application – zmienna dawka cieczy (we współpracy z nawigacją GPS).

UCR Unit Canopy Row – objętość koron rzędu drzew (krzewów).

MENU GŁÓWNE
Ustawienia dzienne

System LookAhead przewiduje odpowiednie ustawienie zaworu regulacji ciśnienia przed otwarciem głównego zaworu
odcinajacego. Poprawia to dokładność dawkowania cieczy, zwłaszcza podczas ponownego uruchomienia po uzupełnie-
niu cieczy w zbiorniku.

Żeby system LookAhead działał prawidłowo ciągnik powinien mieć automatyczną lub pół-automatyczną skrzynię biegów
lub powinien być prowadzony na stałych obrotach silnika.

LookAhead posiada 3 główne funkcje:

1. Skaraca czas dostosowania regulatora ciśnienia, gdy sekcje są otwarte lub zamknięte.

2. Skraca czas dostosowania regulatora ciśnienia podczas zmiany prędkości w czasie pokonywania uwroci.

3. Stabilizuje regulację podczas gwałtownego wzrostu ciśnienia/przepływu tuż po włączeniu zaworu głównego.

Funkcje LookAhead pracujafluctuationso rozłożeniu belki aktywowaniu systemu w Menu oraz kalibracji.

Pamiętaj,że po włączeniu zasilania zawór regulacji ciśnienia przechodzi najpierw w pozycję minimalnego otwarcia
następnie powraca do aktualnej pozycji.

Aby system działał prawidłowo kontroler musi znać dawkę i jakie dysze będą użyte. Dysze zaznaczamy z pamięci kompu-
tera. Po uruchomieniu komputera, system poprosi użytkownika o wybór  dotychczas używanych dysz i dawki lub wybra-
nie nowych ustawień.

Tekst w szarym prostokącie odpowiada widokowi  wyświetlacza po
naciśnięciu klawiszy według instrukcji. Przykład widoku wyświetlacza
pokazano na rysunku obok. 

HARDI LookAhead

Nazewnictwo i symbole
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3 - Opis

3.3

UWAGA! Poziom zabezpieczenia może być regulowany. Skontaktuj się ze swoim dealerem HARDI. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! System powinien być kalibrowany podczas jazdy po płaskim terenie. Zachowaj szczególną
uwagę podczas jazdy po zboczach.

Opcjonalne czujniki mogą być zamontowane umożliwijące przełączenie z trybu przepływu do podstawowej regulacji
ciśnienia, aby udoskonalić system cieczowy bez ekualizacji EFC oraz PrimeFlow. Jeśli przepływ jest poniżej minimum,
które jest w stanie odczytać przepływomierz, system automatycznie przełączy się do podstawowej regulacji ciśnienia.

Zmiejszający przepływ może być zaplanowany dla kąkretnej liczby sekcji oraz liczby rozpylaczy na każdą sekcję. Jeśli w
ostatniej sekcji jest kilka lub tylko jeden rozpylacz, a opryskiwacz opryskuje pod kątem i tylko ostatnia sekcja jest otwarta
wowczas prawdopodobnie nie będzie przepływu w systemie cieczyowym, resultat brak oprysku.

Taka sytacja powtórzy się jeśli zamontowana jest obudowa przepływomierza o dużej średnicy przepływu. Przepływomierz
zatrzyma się i odczyta brak przepływu, gdy występuje  belka o niewielkiej szerokości lub rozpylacze o niskim wydatku.

SafeTrack oraz IntelliTrack są mechanizmami sterowania trakcji opryskiwaczy HARDI. Systemy trakcji są w pełni sterowane
przez komputer HC 5500. System zapewnia stabilność opryskiwacza, uwzględniając szereg czynników mogących pro-
wadzić do jego przewrócenia. Do czynników tych należą:

- sposób prowadzenia opryskiwacza

- warunki polowe

- szerokość opon

- ciśnienie w oponach

W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z instrukcją obsługi opryskiwacza.

W razie niebezpiecznej jazdy opryskiwacza uruchamiany zostaje alarm, a system trakcji ustawia się w pozycji neutralnej.
Alarmu nie można  wyłączyć jeśli kontynuowana jest niebezpieczna jazda opryskiwaczem!  (Sprawdź paragraf “Menu 3.6
Trakcja”)

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ogranicz prędkość jesli występują głębokie koleiny.

SafeTrack i IntelliTrack

Podstawowa regulacja ciśnienia (wyposażenie opcjonalne)
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3 - Opis

3.4

1. Sterownik

2. Panel sterowania

3. Do zasilania  12 V

4. Wtyczka i przewód wielożyłowy

5. Skrzynka rozdzielcza (na opryskiwaczu)

5A. Jobcom (opcja)

6. Przepływomierz

7. Tachometr

8. Czujnik poziomu cieczy (opcja)

9. Drukarka (opcja)

10. Przyłącze do czujników dodatkowych.

Opis ogólny

Opis systemu
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3 - Opis

3.5

%Klawisze kontrolera HC 5500 umiejscowione są w trzech grupach;
klawisze nawigacyjne, klawisze skrótowe oraz klawisz auto.
Funkcje klawiszy skrótowych:
¥: 
Krótkie wciśnięcie: Wyświetla objętość wypryskanej cieczy w obec-
nym rejestrze.
Długie wciśnięcie: Przenosi do menu: Wybór rejestru (menu 1.3.1).
*:
Krótkie wciśnięcie: Wyświetla aktualną prędkość.
Długie wciśnięcie: Przenosi do menu: Kalibracja prędkości (menu
3.1.1)

Krótkie wciśnięcie: Wyswietla aktualną zawartość zbiornika.
Długie wciśnięcie: Przenosi do menu: Zawartość zbiornika (menu
1.2).
£:
Krótkie wciśnięcie: Pokazuje opryskaną powierzchnię dla obecnie
włączonego rejestru.
Długie wciśnięcie: Przenosi do menu: Wybór rejestru (menu 1.3.1).
‰:
Krótkie wciśnięcie: Pokazuje wbraną dawkę cieczy roboczej.
Długie wciśnięcie: Przenosi do menu: Dawka cieczy (menu 1.1)
—:
Krótkie wciśnięcie: Pokazuje dystans jaki pozostał do zużycia aktual-
nej zawartości zbiornika.
Długie wciśnięcie: Przenosi do menu: Pomiar dystansu (menu 4.1.1)
Wciśnięcie ®: Włączy funkcje Auto

Opis klawiszy nawigacyjnych

Klawisze nawigacyjne
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3 - Opis

3.6

UWAGA! Gdy menu jest otwarte, mrugająca wartość lub numer może byc zmieniony.

UWAGA! Pierwsza linia z iknami zostanie zaciemniona za wyjątkiem pierwszej właściwej linii.

Klawisze nawigacyjne służą m.in. do wstępnego ustawienia kompu-
tera.
Aby rozpocząć ten proces wciśnij #. Pozostałe klawisze obsługują
teraz następujące funkcje:
Wciśnięcie ¿ powoduje:
przewijanie w górę,
zwiększanie wartości,
Wciśnięcie ª powoduje:
przewijanie w dół,
zmniejszanie wartości,
Wciśnięcie ¶ powoduje:
przesunięcie kursora w lewo,
Wciśnięcie § powoduje:
przesunięcie kursora w prawo,
Wciśnięcie ~ powoduje:
wyjście z menu (przytrzymaj aby wyjść do menu głównego), 
- wyjście bez zmiany wartości.
Wciśnięcie | powoduje:
usuwanie wartości,
Resetowanie aktywnego rejestru (przytrzymaj do końca odliczania).
Wciśnięcie # powoduje:
wejście do menu,
zatwierdzanie wartości.

Jesli aktualnie wyświetlany jest obraz roboczy klawisze mogą być
użyte następująco:
Wciśnięcie ¿ powoduje:
Wzrost dawki cieczy roboczej krokowo lub wprowadzenie innej
dawki.
Wciśnięcie ª powoduje:
Obniżenie dawki cieczy roboczej krokowo lub wprowadzenie innej
dawki.
Wciśnięcie | powoduje:
Resetowanie aktywnego rejestru (przytrzymaj do końca odliczania).
Wciśnięcie # powoduje:
Wejście do menu.

Opis przedstawia użycie poszczególnych klawiszy i oktualny do wyboru obraz wyświetlacza. Ilustrowany przykład przed-
stawia zmianę wartości objetości zbiornika. Spróbuj to wykonać! Ta sama metoda jest użyta w we wszystkich menu.

Podstawowe użycie klawiszy, Przykład: Zawartość zbiornikaW
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3 - Opis

3.7

1

1.2

1.2

MENU GŁÓWNE
Ustawienia dzienne

USTAWIENIA DZIENNE
Zawartosc zbiornika

ZAWART ZBIORNIKA
XXXX L

Wciśnij # aby wejść do systemu menu [1 MENU GŁÓWNE].

Druga linia pokazuje numer menu.
Trzecia linia pokazuje aktualne menu.
Czwarta linia pokazuje możliwość wejścia do danego podmenu.
Pamiętaj numer menu[1] mruga.

Wciśnij # żeby wejść do menu: [1 MENU GŁÓWNE].
Wciśnij  ¿ lub ª przewijając zawartość menu do pozycji: [1.2
Zawartość zbiornika].

Zwróć uwagę, że ostatnia cyfra numeru menu [1.2] mruga.

Wciśnij # żeby wybrać: [1.2 ZAWARTOŚĆ ZBIORNIKA].

Zwróć uwagę, że wartość podlegająca zmianie (edycji) mruga.
Wciśnij ¶ lub § żeby przesunąć kursor. 
Wciśnij ¿ lub ª żeby ustawić żądaną wartość.
Wciśnij # żeby zatwierdzić.
Wciśnij i przytrzymaj ~ żeby opuścić obszar menu. 
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3 - Opis

3.8

5 Dane

4 Narzędzia

3 Kalibracja

2 Ustawienia

Menu główne

5.2 Zrzucanie danych

5.1 Wydruk

4.7 Awaryjna obsługa trakcji

4.6 Symulator prędkości

4.5 Test

4.4 Budzik

4.3 Stoper

4.2 Terminy serwisowe

4.1 Pomiar

3.7 LookAhead

3.6 Trakcja

3.5 Czujnik poziomu cieczy

3.4 Stała regulacji

3.3 Belka

3.2 Przepływ

3.1 Prędkość

2.6 Nazwy rejestrów

2.5 Alarmy

2.4 Zegar

2.3 GPS/Zdalnie

2.2 Funkcje AUTO

2.1 Odczyt wyświetlacza

1 Ustawienia dzienne 1.3 Wybór rejestru

1.2 Zawartość zbiornika

1.1 Dawka cieczy

Ponizej pierwszy krok wyboru menu: 
Wciśnij # żeby wejść do menu. Zobacz odpowiedni rozdział w
instrukcji.
Wciśnij i przytrzymaj ~ żeby opuścić obszar menu. 

Struktura menu
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4.1

Rekomenduje sie użycie tulei dystansowej (C) pomiędzy dwiema
rurkami (B) uzywanymi do montażu paneli, a trzecią rurką (B) monto-
waną w uchwycie (A).

UWAGA! Jeśli ciągnik nie posiada odpowiedniego układu
elektrycznego z odpowiednimi gniazdami zalecane jest uży-
cie przedłużacza z rozdzielaczem oferowanym przez HARDI.
(wyposażenie dodatkowe - nr kat. 261933)

Znajdź odpowiednie miejsce w kabinie ciągnika. Najbardziej poleca-
ne miejsce znajduje się z prawej strony operatora. Uchwyt umożliwia
łatwy montaż w większości modelów ciągników. Otwory montażo-
we mogą byc ukryte pod osłoną prawego przedniego słupka.

Element montażowy (A) posiada rozstaw otworów 100 i 120 mm.
Sprawdź w instrukcji ciągnika informację dotyczącą punktów mon-
tażu elementów sterujących maszynami. 

W zestawie montażowym znajdują się trzy rurki (B). Można użyć jed-
nej, dwóch lub wszystkich trzech. Można je skracać lub wyginać.
Łącznik (C)  pozwala na różne możliwości usytuowania paneli.
Znajdź odpowiednie ich położenie gwarantujące czytelność i łat-
wość obsługi.

Rurki (B) umożliwiają umieszczenie paneli w jednej lini.

Instalacja uchwytów do pulpitów sterowania

Panele sterowania

Instalacja w ciągniku

4 - Ustawienie systemu
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4 - Ustawienie systemu

4.2

OSTRZEŻENIE! Nie podłączaj do rozrusznika lub alternatora/prądnicy. W przypadku takiego zasilania uszkodzenia
sprzętu nie objęte są gwarancją.

UWAGA! Sterownik i panel sterowania powinny być chronione przed wilgocią i demontowane po każdym zabiegu
jeśli  ciągnik nie posiada kabiny.

WTYCZKA TYPU ZAPALNICZKA
Jednostka kontrolna ukladu cieczowego SPRAY:
Przewód 2.5 mm, Bezpiecznik 10 Amp
Panel kontrolny hydrauliki:
Przewód 4,0 mm, Bezpiecznik 16 Amp

UWAGA! Sprawdź paragraf “Uruchomienie systemu”, aby uzyskac więcej informacji o podłączeniu paneli sterowa-
nia.

Drukarkę można zamontować na stelażu panelu sterowania/sterownika za pomocą dołączonej rurki.

WTYCZKA KOMPUTERA ROBOCZEGO JOBCOM
Jednostka wymaga:
Przewód 6,0 mm, Bezpiecznik 25 Amp

Zasilanie powinno być w przedziale 12-15 Volt. Zawsze pamiętaj o
prawidłowym podłączeniu biegunów!

Brązowy przewód jest dodatni (+)

Niebieski przewód jest ujemny (-).

Przewód doprowadzający musi być podłączaony bezpośrednio do
akumulatora. Kable łączące muszą mieć rekomendowany poniżej
przekrój, aby zapewnić odpowiednie zasilanie odbiorników elek-
trycznych oraz odpowiednio dobrany bezpiecznik. Dostarczona
wtyczka zasilania wykonana jest zgodnie ze standardami naj-
nowszych ciągników. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazd w ciągniku
to należy ją zdemontować z kabla i zamontować właściwe wtyczki.

Użyj zestawu HARDI Electric distribution box (nr. kat. 817925) jesli
traktor ma złej jakości instalację elektryczną.

Tachometr jest czujnikiem indukcyjnym, zamontowanym na pra-
wym kole. Jest to czujnik indukcyjny przetwarzający indukcję metalu
(mierzone wartości) na sygnał. Do wzbudzania indukcji predkości
przez czujnik używana jest obręcz. Powinien być ustawiony dokład-
nie na przeciw środka otworu na obręczy prędkościomierza.
Zalecana odległość czujnika od wzbudzającego elementu wynosi 3
do 6 mm. Kontroluj tą odległość. Prawidłowe ustawienie czujnika
prędkości objawia się mruganiem diody w równych odstepach na
czujniku podczas obrotu koła.

Tachometr opryskiwacza

Drukarka

Zasilanie elektryczne
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4 - Ustawienie systemu

4.3

UWAGA! Przełącznik głównego zaworu odcinającego na panelu sterowania ma priorytet nad wszystkimi
przełącznikami zdalnymi. Aby sterować nim za pomocą pedału nożnego sterowania przełącznik na panelu musi
być w pozycji ON (włączony).

Podłączenie nożnego sterowania.

Nożne sterowanie zaworem odcinającym musi być uaktywnione na
etapie instalacji komputera z poziomu rozszerzonego menu.
Operację tą przeprowadza fabrycznie.

Do sterownika podłączone jest przyłącze tachometru (A). Podłącz
wtyczkę pedału nożnego sterowania zaworem do odpowiedniego
gniazda przyłącza (A).

Przyłączając do komputera wtyczkę 39 pinową na przewodzie od
opryskiwacza wciśnij ją w gniazdo. Występują dwa różne gniazda dla
układu cieczowego (1) i hydrauliki (2).

Możliwe podłączenie jest do kontrolera czujnika prędkości z ciągnika
(skrzynia biegów, radar/GPS). Do komunukacji między tachometrem
a sterownikiem konieczny jest przewód i przyłącze (A).

Uruchomienie systemu

Nożne sterowanie głównym zaworem odcinającym (wyposaże-
nie dodatkowe)

Tachometr ciągnika
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4 - Ustawienie systemu

4.4

Wciśnij wtyczkę w gniazdo, aż do kliknięcia zabezpieczenia (A).
Przed odłączeniem wtyczki należy lekko odciągnąć język zabezpiec-
zenia (A).

Po przyłączeniu wszelkich przewodów należy włączyć zasilanie
panelu sterowania. Na wyświetlaczu pokażą się na krótko następuj-
ące informacje: model komputera, numer wersji oprogramowania,
liczba i wielkość sekcji na belce polowej. Podczas pierwszego uru-
chomienia sterownik prosi o wprowadzenie czasu i daty. [Ustaw
zegar do obsługi rejestru].
Żeby kontynuować wciśnij #.

Jasność wyświetlacza można regulować wciskając ~, a następnie ¿ lub ª do uzyskania żądanego efektu. Regulację
można przeprowadzić tylko wtedy gdy aktywny jest „ekran jazdy”, tzn. nie jest aktywne  żadne menu.
Regulacja jest możliwa na urządzeniach w wersji 2.0 i późniejszych.

UWAGA! Podczas pierwszego uruchomienia należy ustwić
zegar  komputera. Zobacz rozdział  “Menu 2.4 Zegar”.

Regulacja jasności wyświetlacza
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4 - Ustawienie systemu

4.5

HC 5500 SW X.XX
S/N XXXXXXXX

BELKA: XX.X m
SEKCJE: X

TRAKCJA: AUTO
Nacisnij ENTER

2. W trzecim wierszu: szerokość belki polowej - [BELKA]. W dolnym
wierszu: liczba sekcji na belce - [SEKCJE]. Dane te powinny odpowia-
dać konfiguracji opryskiwacza, do którego komputer jest podłączo-
ny. Jeśli nie skontaktuj się ze swoim dealerem.

3. Jeśli opryskiwacz wyposażony jest w układ LookAhead obsługiwa-
ny przez HC 5500 wyświetlacz zaproponuje wybór rozpylaczy
(zobacz rozdział “LookAhead – wybór rozpylaczy”). W przeciwnym
razie ekran ten się nie ukazuje i komputer jest gotowy do pracy. 

Jeśli podstawowa regulacja ciśnienia jest uruchomiona kontroler
poprosi użytkownika o wybór rozpylaczy i minimalnego ciśnienia -
zobacz “Podstawowa regulacja ciśnienia”.

4.  Jeśli z jakiegoś powodu HC 5500 zostaje uruchomiony przy
rozłożonej belce, a przełącznik trakcji na panelu sterowania układem
hydraulicznym jest ustawiony w pozycji „AUTO”. Wyświetlacz poin-
formuje, że tryb AUTO jest włączony. Jeśli tryb “auto“ nie był włączo-
ny, kontroler poprosi cię, aby wybrać pozycję “auto”.  Wciśnij #
żeby potwierdzić odczyt informacji, po czym sterownik jest gotowy
do pracy.

ISO XXXX

Po włączeniu urządzenia HC 5500 komputer inicjuje swoje działanie
uruchamiając sekwencję startową. Jako pierwsza ukazuje się prośba
o ustawienie daty i czasu, [Ustaw zegar aby włączyć rejestr]. Zobacz
“Menu 2.4 Ustawienie zagara”

W trakcie inicjowania na wyświetlaczu ukazują się następujące infor-
macje:

1. W trzecim wierszu: typ sprzętu - HC 5500 i wersja oprogramowa-
nia. W dolnym wierszu: numer seryjny sterownika.

WYBIERZ ROZPYLACZE
yyyyyyyyyyyyyyyy

Jeśli opryskiwacz wyposażony jest w układ LookAhead obsługiwany
przez HC 5500 wyświetlacz zaproponuje wybór rozpylaczy przy
każdym uruchomieniu sterownika – [WYBIERZ ROZPYLACZE]. Na
ekranie ukaże się kolor i symbol ostatnio użytych rozpylaczy oraz
numer ISO.
Jeśli rozpylacze te mają być ponownie użyte wciśnij #.
Jeśli chcesz wybrać inne rozpylacze:
1. wciśnij ¿ lub ª 
2. zatwierdź wybór wciskając #.

LookAhead - wybór rozpylaczy

Sekwencja startowa

Ustawienia dzienne
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4 - Ustawienie systemu

4.6

ISO XXXX

BA

SKALIBROWANO!
yyyyyyyyyyyyyyyy

Zmniejszanie ciśnienia Zwiększanie ciśnienia
Mniejszy przepływ cieczy na belce Większy przepływ cieczy na belce
Sekcje zamknięte Sekcje otwarte
Zmniejszenie prędkości Zwiększenie prędkości

Otworzenie/zamknięcie zaworu głównego = brak ruchu

Rotacja w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara (A) Rotacja zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara (B).

3. Jeśli w pamięci sterownika nie zapisano parametrów kalibracji
układu LookAhead to kalibrację taką należy przeprowadzić  (zobacz
rozdział „Menu 3 Kalibracja” - „Menu 3.7 LookAhead”) 

Tabelaryczny wydatek rozpylaczy jest określony w “Menu 3.7.X
LookAhead calibration”.

1. Naciśnij ® włączyć automatyczną regulacje ciśnienia. Sprawdź
czy zniknęła ikona dłoni w lewym górnym rogu wyświetlacza.
2. Wejdź do menu [4.6 Symulator predkośści]. Wprowadź np. 9
km/h wartość zatwierdź # . Pozostań w tym menu.
3. Włącz wałek odbioru mocy i ustaw na nominalne obroty.
4. Włącz główny zawór, aby otworzyc wszystkie sekcje. Sprawdź czy
zawór regulacji ciśnienia reaguje i ciśnienie ustabilizuje się na około
5 bar.
5. Wejdź do menu [4.6 Symulator predkośści]. Wprowadź np. 6
km/h wartość zatwierdź # . Sprawdź czy zawór regulacji ciśnienia
reaguje i ciśnienie ustabilizuje się na około 2 bar.
6. Jeśli zawór regulacji ciśnienia jest stabilny (nie szuka prawidłowej
pozycji) poczekaj 30 sekund przed kolejnym krokiem.
7. Przełącz główny zawór, aby zamknąć wszystkie sekcje.
8. Wejdź do menu [4.6 Symulator predkośści]. Wprowadź np. 9
km/h wartość zatwierdź # . Sprawdź czy zawór regulacji ciśnienia
kręci się w kierunku przeiwnym do wskazówek zegara (redukcja
ciśnienia) natychmiast po wciśnięciu #. System LookAhead pracuje
prawidłowo, jeśli zawór regulacji ciśnienia pracuje, gdy wszystkie
sekcję są wyłączone.
9. Włącz główny zawór, aby otworzyc wszystkie sekcje. Po upływie
ok. 3s zawór regulacji zaczyna regulować przepływ, aby ustawić pra-
widłowy przepływ.

Sprawdź reakcję zaworu regulacji ciśnienia Lookead na zmianę
prędkości

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



4 - Ustawienie systemu

4.7

BA

Zmniejszanie ciśnienia Zwiększanie ciśnienia
Mniejszy przepływ cieczy na belce Większy przepływ cieczy na belce
Sekcje zamknięte Sekcje otwarte
Zmniejszenie prędkości Zwiększenie prędkości

Otworzenie/zamknięcie zaworu głównego = brak ruchu

Min. cisnienie
1,0 bar

Rotacja w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara (A) Rotacja zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara (B).

ISO XXXX

Zaznacz  minimalne ciśnienie za pomocą ¿ lub ª. Zmień war-
tość za pomocą¶ lub §. Zatwierdź wybór wciskając #.
W praktyce zawór regulacji ciśnienia zatrzyma się po osiągnięciu tej
wartości. Zobacz “ Sprawdz działanie zawóru regulacji ciśnienia
LookAhead przy zmianie prędkości” dla zobrazowania funkcjonalno-
ści zaworu regulacji ciśnienia.

1. Wejdź do menu [4.6 Symulator predkośści]. Wprowadź np. 6
km/h wartość zatwierdź # .
2. Wciśnij ~ aby opuścić widok roboczy.
3. Naciśnij ® włączyć automatyczną regulacje ciśnienia. Sprawdź
czy zniknęła ikona dłoni w lewym górnym rogu wyświetlacza.
4. Włącz wałek odbioru mocy i ustaw na nominalne obroty.
5. Przełącz wszystkie przełączniki sekcji w pozycję dolną.
6. Włącz główny zawór, aby otworzyc wszystkie sekcje. Sprawdź czy
zawór regulacji ciśnienia reaguje i ciśnienie ustabilizuje się na około
2 bar.
7. Przełącz główny zawór, aby zamknąć wszystkie sekcje.
8. Przełącz w górę połowę połowę sekcji w pozycje zamknięte.
Sprawdż czy zawór regulacji ciśnienia kręci się w kierunku przeciw-
nym do wskazówek zegara (redukcja ciśnienia) natychmiast po zmia-
nie połążenia przełączników sekcji. System LookAhead pracuje pra-
widłowo, jeśli zawór regulacji ciśnienia pracuje, gdy wszystkie sekcję
są wyłączone.

WYBIERZ ROZPYLACZE
yyyyyyyyyyyyyyyy

Jeśli podstawowa regulacja ciśnienia jest włączona kontroler HC
5500 poprosi o wybór rozpylaczy. Na ekranie ukaże się kolor i sym-
bol ostatnio użytych rozpylaczy oraz numer ISO.
Jeśli rozpylacze i dawka mają być ponownie użyte wciśnij ~, mini-
malne ciśnienie zowstanie wyświetlone (zobacz poniżej).
Jeśli chcesz wybrać inne rozpylacze zaznacz je i zatwierdź wciskając
#. Minimalne ciśnienie zostanie wyświetlone. Jeśli łookAhead jest
właczony, kalibracje LookAhead zostanie wykonana przed ukazani-
em minimalnego ciśnienia na wyświetlaczu.

Podstawowa regulacja ciśnienia (wyposażenie opcjonalne)

Sprawdź reakcję zaworu regulacji ciśnienia Lookead na zmianę
sekcji
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5.1

UWAGA! UWAGA ! Przy prędkości jazdy poniżej 0.5 km/h komputer nie reguluje dawki automatycznie.

1.1
DAWKA CIECZY 

XXXXL/ha

Dawkę cieczy można zmienić poprzez:
1. Ustawienie żądanej dawki na sterowniku.
2. Ręczne zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia na panelu
sterowania.
3. W menu: Wciśnięcie ¿ lub ª w celu krokowego zwięks-
zenia lub zmniejszenia dawki o określoną wartość (np. o 10%) od
zadanej wartości (komunikat w trzecim wierszu informuje, że funkcja
jest aktywna).
4. W czasie pracy (widok roboczy): Wciśnięcie ¿ lub ª w
celu zmiany na jedną z 3 zadanych dawek.

Jeśli jest to opryskiwacz sadowniczy, sprawdź rozdział 10, aby uzys-
kac więcej informacji.

Odczyt dawki cieczy:
Użyj skrótu wciskając ¥
Wciśnij i przytrzymaj ¥ do ukazania się menu: [1.1 DAWKA CIECZY].

Zmiana dawki cieczy:
Przesuń kursor klawiszem ¶ lub § do wartości, która ma być zmie-
niona.
Użyj klawiszy ¿ lub ª do zmiany wartości. 
Wciśnij # żeby zatwierdzić.
Wciśnij i przytrzymaj ~ żeby opuścić obszar menu. 

Jeśli dawka cieczy została zaprogramowana na trzy wartości to każdą
wartość można wybrać wchodząc w odpowiednie menu:
[1.1.1 Dawka 1] (Domyślna)
[1.1.2 Dawka 2]
[1.1.3 Dawka 3]

Ręczna regulacja dawki:
Do ręcznej regulacji dawki służy przełącznik zaworu regulacji ciśnie-
nia na panelu sterowania. Ręczna regulacja jest oznaczona za
pomocą symbolu ¬ w górnym wierszu wyświetlacza.
Żeby przejść z regulacji ręcznej do jednej z zaprogramowanych
dawek wciśnij ®.

Zmiana dawki cieczy

Menu 1.1 Dawka cieczy

5 - Menu 1 Ustawienia dzienne
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5 - Menu 1 Ustawienia dzienne

5.2

1.2
ZAWART ZBIORNIKA

XXXX L

Użyj skrótu wciskając @

Wciśnij i przytrzymaj @ do ukazania się menu: [1.2 ZAWARTOŚĆ
ZBIORNIKA].
Na wyświetlaczu pojawia się maksymalna pojemność zbiornika.

Ponownie wciśnij @ a ukaże się maksymalna wartość zawartości
zbiornika.
Wciśnij ¶ lub § żeby przesunąć kursor do wartości, która ma być
zmieniona.
Wciśnij ¿ lub ª żeby ustawić żądaną wartość.
Wciśnij # żeby zatwierdzić.
Wciśnij i przytrzymaj ~ żeby opuścić obszar menu. 

Zmiana wyświetlanej zawartości zbiornika

Menu 1.2 Zawartość zbiornika

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



5 - Menu 1 Ustawienia dzienne

5.3

UWAGA! Rejestry identyfikowane są po numerach oraz nadanych im nazwach.

Zmiana rejestru:
Użyj skrótu wciskając £
Wciśnij i przytrzymaj £, aż ukaże się menu: [1.3.1 Rejestr XX].
Użyj klawiszy ¿ lub ª do zmiany rejestru.
Numer widnieje w pierwszej lini, a nazwa włączonego rejestru w czwartej.
Wciśnij # Wciśnij #. Jeśli jest taka potrzeba to rejestr może być zresetowany.
Wciśnij | i przytrzymaj do momentu zakończenia odliczania.
Wciśnij i przytrzymaj ~ żeby opuścić obszar menu. 

UWAGA! Wprowadzanie nazwy rejestru w menu 2.6.

1.3.1
ZAZNACZ REJESTR
Rejestr XXXXX

Rejestry od 1 do 98 mogą być stosowane do indywidualnych zapi-
sów.
Rejestr 99 jest podsumowaniem zapisów w rejestrach od 1 do 98.
Rejestry identyfikowane są po numerach oraz nadanych im naz-
wach. Dane zapisywane są trwale w pamięci komputera.

Odczyt sumarycznych danych z rejestrów: 
Użyj skrótu wciskając £
Wciśnij i przytrzymaj £, aż ukaże się menu: [1.3.1 Rejestr XX].
Wciśnij ¿ lub ª żeby wejść do rejestru 99. Numer rejestru ukazu-
je się w pierwszym wierszu, a jeśli nadano mu nazwę to nazwa ta
widnieje w dolnym wierszu.
Wciśnij # żeby wejść do rejestru.
Wciśnij ¿ żeby przewinąć i przejrzeć dane.
Wciśnij i przytrzymaj ~ żeby opuścić obszar menu.

Odczyt danych z aktywnego rejestru:
Użyj skrótu wciskając £
Wciśnij i przytrzymaj £, aż ukaże się menu: [1.3.1 Rejestr XX].
Wciśnij # żeby wejść do rejestru.
Wciśnij ¿ żeby przewinąć i przejrzeć dane.
Wciśnij i przytrzymaj ~ żeby opuścić obszar menu. 

Zmiana rejestru:
Wciśnij | i przytrzymaj do momentu zakończenia odliczania.
Resetowanie rejestrów można zatrzymać poprzez zwolnienie klawis-
za | przed końcem odliczania.

Menu 1.3.1.Wybór i odczyt rejestru

Menu 1.3 Wybór rejestru
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5 - Menu 1 Ustawienia dzienne

5.4
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6.1

UWAGA! W celu uzyskania odczytów należy zainstalować i podłączyć odpowiedni czujnik.

UWAGA! Przy zastosowaniu UCR podczas opryskiwania sadów i plantacji:

• możliwy jest odczyt tylko w dolnym wierszu,

• odczyt zmienia się w następującej kolejności:

2.1.1 Program : Aktualny Zaprogramowana i rzeczywista dawka cieczy

2.1.5 Wydajność pracy Wydajność pracy w metrach na godzinę.

2.1.6 Dawka cieczy Rzeczywista dawka cieczy w l/UCR

2.1.9 Objętość Powierzchnia Odczyt zużytej objętości cieczy i opryskanej powierzchni

2.1.5.1

Opracowyjąc poniższe instrukcje założono, że operator opanował już posługiwanie się klawiaturą i potrafi odnaleźć odpo-
wiednie miejsce w menu. Jeśli nie to należy wrócić do rozdziału „Klawisze”.

WYDAJNOSC PRACY
Pokaz powyzej

2.1.5.2
WYDAJNOSC PRACY
Pokaz tutaj

TEKST NA WYŚWIETLACZU ZNACZENIE

[2.1.1 Program: Aktualny] Zaprogramowana i rzeczywista dawka
cieczy

[2.1.2 Przepływ] Łączny wydatek cieczy z aktywnych
rozpylaczy

[2.1.3 Czujnik dodatkowy] Dodatkowe czujniki parametrów pracy
– 8 możliwości

[2.1.4 Czas] Aktualny czas

[2.1.5 Wydajność pracy] Wydajność pracy w ha/h

[2.1.6 Dawka cieczy] Rzeczywista dawka cieczy w l/ha 

[2.1.7 Zawartość zbiornika] Zawartość głównego zbiornika cieczy

[2.1.8 Prędkość] Prędkość robocza opryskiwacza

[2.1.9 Objętość: Powierzchnia] Odczyt zużytej objętości cieczy i
opryskanej powierzchni

[2.1.10 Aktywna belka] Szerokość robocza aktywnej części
belki polowej (łącznie z rozpylaczami
krańcowymi)

Możliwy jest dowolny wybór funkcji pokazywanych w trzecim i
czwartym wierszu wyświetlacza. Wybierz podmenu z menu [2.1
Odczyt wyświetlacza].

Wybierz podmenu [2.1.5. Wydajność pracy].
Wciśnij # żeby zatwierdzić.
Użyj klawiszy ¿ lub ª żeby dokonać wyboru wierszy do pokazy-
wania danych. Ekran przybierze wygląd pokazany obok.
Wciśnij # żeby zatwierdzić.

Menu 2.1.5 Wydajność pracy

Informacje ogólne

Menu 2.1 Odczyt wyświetlacza

6 - Menu 2 Ustawienia
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6 - Menu 2 Ustawienia

6.2

OSTRZEŻENIE! Pamiętaj o wyłączeniu zaworu głównego przed zjazdem z pola. W przeciwnym razie zawór ten
otworzy się podczas transportu drogowego opryskiwacza.

UWAGA! Menu to jest pokazywane tylko wtedy gdy podłączony jest Jobcom z odpowiednim oprogramowaniem,
uaktywnionym w rozszerzonym menu.

Sterownik można zaprogramować tak aby otwierał główny zawór odcinający po przekroczeniu pewnej prędkości i zamy-
kał gdy prędkość spadnie poniżej tej wartości. Pozwala to operatorowi skupić się na prowadzeniu ciągnika. Jeśli prędkość
jest ustawiona na „0” to funkcja jest wyłączona. Zaleca się ustawienie prędkości włączania/wyłączania zaworu na wartości
20% mniejszej niż prędkość robocza.

Jeśli funkcja jest aktywna oraz na panelu sterowania zawór główny i zawory sekcyjne są otwarte to symbol belki polowej
w górnym wierszu wyświetlacza będzie mrugał gdy prędkość spadnie poniżej ustawionej wartości włączania/wyłączania
zaworu.

Sterownik można zaprogramować tak aby automatycznie uruchamiał znacznik pianowy. Po włączeniu głównego zaworu
odcinającego.

Ponadto, znacznik pianowy może być ustawiony na opryskiwanie podczas jazdy “tam i z powrotem” lub jazdy “dookólnej”.

Ustawienia Znaczenie

[Wyłączony] Znacznik obsługiwany jest ręcznie, przełącznikiem na panelu sterowania.

[Jedna strona] Komputer automatycznie włącza znacznik z jednej strony (jazda “dookólna”).

[Zmiana stron] Komputer automatycznie przełącza strony znacznika w zależności od kierunku jazdy (jazda „tam i
z powrotem”) 

Status znacznika pokazywany jest na krótko w dolnym wierszu wyświetlacza.

Jeśli opryskiwacz posiada podwójny zestaw sekcji opryskowych na belce polowej funkcja ta pozwala na zapewnienie
niezmiennej dawki cieczy przy stałej wielkości kropel w przypadku znacznego (np. dwukrotnego) wzrostu prędkości
roboczej.

Linie sekcji opryskowych są zdefiniowane jako A i B.

Opcje systemu:

2-stopniowa: A lub B

3-stopniowa: A lub B lub A+B

Menu 2.2.3.1:

Wybór dolnego limitu. Zależnie od ustawień określona wartość prędkości albo ciśnienia cieczy powodyje zmianę między
opcją A lub B.

Menu 2.2.3.1:

Wybór górnego limitu. Zależnie od ustawień określona wartość prędkości albo ciśnienia cieczy powodyje zmianę między
opcją A lub B.

Menu 2.2.3 Podwójny układ opryskowy

Menu 2.2.2 Znacznik pianowy (wyposażenie dodatkowe)

Menu 2.2.1 Zawór główny

Menu 2.2 Funkcje AUTO
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6 - Menu 2 Ustawienia

6.3

UWAGA! Port COM może wymagać ustawienia w rozszerzonym menu. Ustawienia takie dokonuje się fabrycznie.

UWAGA! Użycie HARDI AutoSectionControl wymaga połączenia komputera JobCom. Jeśli masz wątpliwość czy
opryskiwacz posiada JobCom, skontaktuj się ze swoim dealerem HARDI.

Jeśli dawka cieczy jest sterowana ze źródła zewnętrznego (np. lokalne dawkowanie według mapy aplikacji z nawigacją
GPS lub zdalnie za pośrednictwem czujnika) to należy uruchomić menu.
W górnym wierszu wyświetlacza pojawi się symbol Œ. Wciąż możliwa jest ręczna regulacja ciśnienia i krokowa zmiana
dawki cieczy.
Zewnętrzne źródło sygnałów sterujących przyłączane jest do portu COM 1 lub COM 2 za pośrednictwem 9-pinowego
przyłącza.
Prędkość przesyłu danych (baud rate) powinna być ustawiona przed rozpoczęciem przesyłu:
19200
9600 (HC 5500 domyślny)
4800
2400
1200

Zróżnicowane dawkowanie cieczy (VRA / Zdalne sterowanie HARDI AutoSectionControl

Menu 2.3. VRA/GPS - zróżnicowane dawkowanie
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6 - Menu 2 Ustawienia

6.4

UWAGA! Jeśli podczas pierwszego uruchomienia komputera sterownik nie zgłasza konieczności ustawienia zegara
to być może operację tę przeprowadził wcześniej Twój dealer.

Wciśnij #
Wciśnij ¿ aby wejść do menu [2 Ustawienia].
Wciśnij #
Wciśnij ¿ aby wejść do menu [2.4 Zegar].
Wciśnij # żeby wejść do menu: [[2.4.1 USTAWIENIE ZEGARA].
Za pomocą klawisza ¿ wybierz między 24 lub 12-godzinnym ukła-
dem zegara.
Wciśnij #
Za pomocą klawiszy ¿ i ¶ wprowadź minuty, godzinę, rok, mie-
siąc i dzień.
Wciśnij # żeby zatwierdzić.
Wciśnij i przytrzymaj ~ żeby opuścić obszar menu.

Podczas pierwszego uruchomienia komputer poprosi o ustawienie daty i czasu: [Ustaw zegar do obsługi rejestru].

Zegar powinien być ustawiony przed przystąpieniem do pracy, podczas pierwszego uruchomienia komputera. W prze-
ciwnym razie w rejestrze nie zapisze się czas rozpoczęcia i zakończenia zabiegu

Ustawianie zegara

Menu 2.4 Zegar
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6 - Menu 2 Ustawienia

6.5

2.5.1
DAWKA CIECZY

XX%

2.5.1

2.5.6

ALARMY
Dawka cieczy

Przykłady pokazują alarm dla dawki cieczy, gdy dawka spada lub
wzrasta o określoną wartość i odchylenie utrzymuje się przez ponad
20 sekund.

Zalecane ustawienie: 10% Żeby wyłączyć funkcję alarmu ustaw
odchyłkę na ”0”.

GLOSNOSC SYGNALU
Glosnosc X

Możliwe jest ustawienie sześciu różnych alarmów:  Wybierz z listy
poniżej.

TEKST NA WYŚWIETLACZU UWAGI

[2.5.1 Dawka cieczy] Zalecane ustawienie: 10%

[2.5.2 Zawartość zbiornika] Mierzona w litrach

[2.5.3 Ciśnienie cieczy] Wysokie/niskie ciśnienie

[2.5.4 Obroty wentylatora] Wysokie/niskie obroty

[2.5.5 Prędkość] Prędkość maks/min

[2.5.6 Poziom głośności] 0 = brak sygnału, 5 = maks. głośność
sygnału

[2.5.7 Wyłączone sekcje] Sekcje wyłączone z pracy

Jeśli któryś z parametrów pracy opryskiwacza wykracza poza usta-
wiony zakres to komputer uruchamia alarm. Poziom głośności syg-
nału alarmowego może być ustawiany w menu: [2.5.6 Poziom gło-
śności].

Zmiana poziomu głośności alarmów.
Procedura:
Wciśnij #
Wciśnij ¿ aby wejść do menu [2 Ustawienia].
Wciśnij #
Wciśnij ¿ aby wejść do menu [2.5 Alarmy].
Wciśnij #
Wciśnij ¿ żeby wejść do menu: [[2.5.1 POZIOM GŁOŚNOŚCI].
Wciśnij #
Usatw głośność za pomocą ¿ oraz ¶.
Wciśnij # żeby zatwierdzić.
Wciśnij i przytrzymaj ~ żeby opuścić obszar menu.

Menu 2.5.6 Poziom głośności

Ustawianie alarmów

Menu 2.5 Alarmy
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6 - Menu 2 Ustawienia

6.6

2.6.XX

2.6.XX

Rejestrom można nadać nazwy. Ustawiona nazwa może być kopiowana i edytowana. 

Wciśnij ¿ lub ª wybierając [Tak] lub [Nie].
Wciśnij # jeśli nazwa nie może być kopiowana lub edytowana. 
W trzecim wierszu ukaże się znak “?”.

A
ABCDEFGHIJKLMNOP

KOPIOWAC NAZWE?
TAK

2.6.XX
? 
ABCDEFGHIJKLMNOP

§ przesuwa “?” o jedno miejsce w prawo.
¶ przesuwa “?” o jedno miejsce w lewo.
¿ lub ª zmienia zestaw liter.
¾ Uaktywnia kursor w dolnym wierszu zamienne z “?” w trzecim
wierszu. 
~ Umożliwia wyjście z menu.
| Nie aktywny.

Zakładając, że #  jest wsiśnięty, “A” będzie mrugać w trzecim i
czwartym wierszu.

§ “B” będzie mrugało zarówno w trzecim jak i w dolnym wierszu.
¶ “P” będzie mrugało zarówno w trzecim jak i w dolnym wierszu
¿ lub ª zmienia zestaw liter.
¾ Wybiera litere i powraca do trzeciej linii. 

Wybierając kolejne litery należy powtarzać powyższą procedurę .

Wciśnij # wybierając [Tak]
Wciśnij ¿ lub ª żeby przejrzeć wprowadzone nazwy rejestrów.
Odpowiednie numery rejestrów pojawią się w górnym wierszu. 
Wybierz żądany rejestr wciskając #.
Nazwy rejestrów mogą być kopiowane i edytowane. Mrugający
kursor wskazuje możliwość edycji.

Numer rejestru

Numer menu

Trzeci wiersz mruga

Zestaw liter

Menu 2.6.XX Kopiuj nazwę

Nazywanie rejestrów

Menu 2.6 Nazwy rejestrów
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7.1

UWAGA! Zwróć uwagę jeśli chcesz użyć ciągnikowy czujnik prędkości czy posiada odpowiednie połączenie.

3.1.1.1
OPRYSKIWACZ
Constant

3.1.1
KALIB. PREDKOSCI
Opryskiwacz

Tachometr może być kalibrowany teoretycznie i praktycznie.
Zalecane jest przeprowadzenie kalibracji praktycznej.

Proces kalibracji jest taki sam dla każdego rodzaju czujnika. Poniższy
przykład obrazuje kalibrację tachometru (czujnika prędkości) zainsta-
lowanego na kole opryskiwacza.

Użyj skrótu wciskając *

1. Wciśnij * do momentu, aż ukaże się menu: [3.1.1
Opryskiwacz].

Tachometr może być montowany w różnych miejscach. Sprawdź
rozdźiał 4 - Ustawienia systemu aby dowiedzieć się więcej. Kalibrację
tachometru można przeprowadzić w następujących menu:

[3.1.1 Opryskiwacz] Tachometr na kole opryskiwacza
[3.1.2 Ciągnik] Tachometr na kole ciągnika
[3.1.3 Radar] Radarowy pomiar prędkości

2. Dokonaj wyboru przy użyciu klawisza nawigacyjnego.
3. Wciśnij # żeby zatwierdzić. Ostatni z zatwierdzonych czuj-
ników służy jako aktywny tachometr.

Użyj skrótu wciskając *

4. Wciśnij * do momentu, aż ukaże się menu: [3.1.X “Speed
abc”].
5. Wybierz lokalizację tachometru. (Opryskiwacz, Ciągnik lub
Radar) [3.1.1 Opryskiwacz]
6. Wciśnij # żeby zatwierdzić.
7. Wciśnij # żeby odczytać wartość PPU (impulsy na metr
przebiegu) 

Menu 3.1.1 Opryskiwacz

Menu 3.1 Kalibracja prędkości
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3.1.1.2
PRAKTYCZNA
Pomiar XXX m

3.1.1.1

3.1.1.2

STAŁA
XX.XXX PPU

OPRYSKIWACZ
Kalibracja praktyczna

Metoda:
1. Zmierz długość odcinka drogi (co najmniej 75 m).
2. Zatrzymaj ciągnik na początku wyznaczonego odcinka.
3. Wciśnij # Kiedy na wyświetlaczu ukaże się [ 0 m ] rozpocznij
jazdę.
4. Wciśnij #
5. Przy użyciu klawiszy ¿ lub ª skoryguj odległość podaną na
wyświetlaczu wprowadzając zmierzoną długość odcinka.
6. Wciśnij # żeby zatwierdzić.

Teoretyczna stała prędkości PPU (Puls Per Unit), wyraża liczbę impul-
sów wzbudzanych w czujniku przez odcinki metalu między otwora-
mi (A) lub inne metalowe/magnetyczne elementy (B) umieszczone
na kole na metr przebiegu opryskiwacza.

Praktyczną kalibrację przeprowadza się przejeżdżając opryskiwaczem
na odcinku drogi o znanej długości i wprowadzając tą długość jako
wartość korekcyjną w miejsce ukazującej się na wyświetlaczu warto-
ści obliczonej teoretycznie. Kalibracja praktyczna powinna być wyko-
nana w warunkach polowych, ze zbiornikiem do połowy wypełnio-
nym wodą i przy normalnym ciśnieniu w ogumieniu.

Menu 3.1.1.2 Kalibracja praktyczna

Menu 3.1.1.1 Stała

7.2
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UWAGA! Stała przepływu PPU wskazuje liczbę impulsów wzbudzanych przez turbinkę przepływomierza podczas
przepływu 1 litra cieczy.

UWAGA! Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej to zacznij od zdefiniowa-
nia wielkości sekcji na belce polowej w menu [3.3 Belka polowa].

L/min mm wartość
S/67 Trzy nacięcia 1-30 6 310.00
S/67 Cztery nacięcia 2.5-75 9.5 180.00
S/67 Jedno nacięcie zewnętrzne 5 - 150 13.5 120.00
S/67 Brak nacięcia 10 - 300 20.0 60.00
S/67 Dwa nacięcia zewnętrzne 35 - 600 36.0 17.00
Spadek ciśnienia dla średnicy ponad 13.5 mm wynosi 1 bar przy przepływie 150
l/min.

Korpus Identyfikacja korpusu (A) Zakres Średnica PPU

3.2

3.2.1

3.2.2

KALIBRACJA
Kalibracja przepływu

STAŁA PRZEPŁYWU
XX.XXX PPU

KALIB PRZEPŁYWU
Metoda rozpylacz

Przepływomierz może być kalibrowany teoretycznie oraz praktycznie
według dwóch metod. Zalecane są metody praktyczne. Kalibrację
przeprowadza się z wykorzystaniem czystej wody. Metoda pełnego
zbiornika jest czasochłonna ale bardziej dokładna  niż metoda
wydatku rozpylaczy.

Rozpoczynając nowy sezon lub zmieniając rozpylacze na nowe o
wydatku mniejszym lub większym o ponad 100% zalecane jest prze-
prowadzenie ponownej kalibracji przepływomierza.

Zaleca się wykonanie kalibracji raz w sezonie. Wyniki kalibracji zapisz
aby móc je odtworzyć w razie potrzeby.

Do zmiany teoretycznej wartości stałej przepływu PPU użyj klawiszy
nawigacyjnych.

Przybliżone wartości PPU dla przepływomierzy o różnych obudo-
wach podano w poniższej tabeli. Poszczególne obudowy można
rozpoznać po nacięciach (A).

Podczas praktycznej kalibracji metodą wydatku rozpylaczy indywidu-
alny wydatek zainstalowanych na opryskiwaczu rozpylaczy (zmierzo-
ny dla kilku rozpylaczy i obliczony jako wartość średnia)porównany
jest do wydatku pojedyńczego rozpylacza (odczyt na wyświetlaczu).
Wydatek odczytywany z wyświetlacza jest korygowany względem
aktualnego wydatku.

Metoda wydatku rozpylaczy

Menu 3.2.1 Stała przepływu

Metody kalibracji

Menu 3.2 Kalibracja przepływu
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Metoda:

1. Włącz wszystkie sekcje opryskowe na belce polowej. Otwórz główny zawór odcinający. Zamknij rozpylacze kra-
ńcowe (jeśli są zamontowane).

2. Wejdź do menu [3.2.2 Metoda wydatku rozpylaczy]. Na wyświetlaczu pokaże się teoretyczna wartość indywidu-
alnego wydatku rozpylaczy zamontowanych na belce (w l/min).

3.2.2

3.2.2

3.2.2

KALIB PRZEPŁYWU
Otwórz wszystkie

KALIB PRZEPŁYWU
ZamkRozpKrancowe

METODA ROZPYLACZY
XX.XX L/min

3.2.3

Jeśli któraś sekcja nie została włączona lub gdy wciąż włączone są
rozpylacze krańcowe to w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się
ostrzeżenie. Jeśli symbol belki w górnym wierszu mruga to w menu
[2.2.1 Zawór główny] ustaw [0.0 km/h].

3. Przy użyciu wyskalowanego dzbanka miarowego zmierz rzeczywi-
sty wydatek w l/min. Zaleca sie wykonanie pomiaru kilku lub kilku-
nastu rozpylaczy i obliczyć wydatek średni.
4. Wciśnij #
5. Przy użyciu klawiszy nawigacyjnych skoryguj teoretyczną
wartość wydatku na wyświetlaczu przez wprowadzenie zmierzone-
go wydatku rzeczywistego.
6. Wciśnij # żeby zatwierdzić.

KALIB PRZEPŁYWU
Metoda zbiornikowa

Podczas praktycznej kalibracji przepływomierza metodą pełnego
zbiornika mierzony jest ubytek cieczy w zbiorniku po wypryskaniu
tejże cieczy przez rozpylacze w określonym, relatywnie długim cza-
sie. Podczas tego pomiaru na wyświetlaczu pojawia się teoretyczna
(obliczona na podstawie wartości PPU) objętość wypryskanej cieczy.
Wartość tą należy skorygować wprowadzając na jej miejsce rzeczy-
wistą objętość wypryskanej cieczy.

Wartość należy odczytać ze wskaźnika poziomu cieczy lub wyni-
kającą z różnicy masy opryskiwacza z cieczą na początku i na końcu
pomiaru. Wartość tą należy skorygować wprowadzając na jej miejsce
rzeczywistą objętość wypryskanej cieczy.

Menu 3.2.3 Metoda pełnego zbiornika
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3.2.3

3.2.4.1

3.2.4.2

METODA ZBIORNIKA
Wypryskano XXXX L

STAŁA PRZEPŁYWU
XX.XXX PPU

CALIBRACJA CYR.
XX.XX L/min

3.2.4.1

Metoda:
1. Ustaw opryskiwacz na poziomej powierzchni i napełnij zbiornik
wodą do określonej, łatwej do identyfikacji objętości (np. 1000 l).
2. Włącz wszystkie sekcje opryskowe na belce polowej.
3. Wejdź do menu [3.2.3 Metoda zbiornika] i włącz główny zawór
odcinający.
4. Włącz WOM. Rozpylacze zaczynają pryskać, a komputer oblicza
teoretyczną objętość wypryskanej cieczy.
5. Kiedy wypryskane zostanie np. 600 l  cieczy, według wskazania
wskaźnika poziomu cieczy, wyłącz WOM i zawór główny.
6. Wciśnij #
7. Skoryguj pokazaną na wyświetlaczu teoretyczną objętość wyprys-
kanej cieczy, zastępując ją wartością rzeczywistą, odczytaną ze wska-
źnika poziomu cieczy.
8. Wciśnij # żeby zatwierdzić.

CYRKULACJA
Stała przepływu

Wejdź w menu [3.2 Kalibracja przepływomierza] w celu kalibracji
„Przepływomierz 1”. Na wyświetlaczu pojawia się stała przepływu dla
przepływomierza 1 (Flow 1).

Przepływ.1”  służy jako wartość referencyjna do kalibracji przepływo-
mierza cyrkulacji - “Przepływ. 2”.

Rozdział ten dotyczy tylko opryskiwaczy wyposażonych w układ cyr-
kulacji cieczy z dwoma przepływomierzami. Rodzaj cyrkulacji musi
być zdefiniowany w menu rozszerzonym na etapie instalacji.
Operację tą przeprowadza fabrycznie.

Menu 3.2.4 Cyrkulacja
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3.2.4.2

PPU obliczone!

Metoda:
1. Upewnij się, że wszystkie sekcje i rozpylacze krańcowe są wyłączo-
ne.
2. Wejdź do menu [3.2.4.2 Kalibracja cyrkulacji].
3. Wciśnij # Zaczyna się kalibracja automatyczna, a w dolnym
wierszu pojawia się komunikat „Obliczanie PPU”.
4. Po zakończeniu menu wraca do [3.2.4.1 Stała przepływu] gdzie
pojawia się nowa wartość PPU. 
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UWAGA! Ważne jest, aby dawka cieczy nanoszona przez rozpylacze krańcowe była taka sama jak dawka realizowa-
na przez rozpylacze standardowe. Dobierz zakres działania tych rozpylaczy tak, aby wydatek na metr zakresu
działania był taki sam jak dla rozpylaczy standardowych. (l/min/m)

Kiedy rozpylacze krańcowe są włączone w rejestrze zapisywana jest opryskiwana przez nie powierzchnia i objętość
wypryskanej cieczy. Jeśli wyświetlacz pokazuje menu „Aktywna szerokość belki„ to wzrost powierzchni i objętości
jest widoczny na ekranie. 

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

XX.X m

LICZBA SEKCJI
Sekcje XX

ROZPYLACZE/SEKCJE
Sekcja Y XX

ROZPYL KRANCOWE
= XX RozpylStandard

Przy użyciu klawiszy nawigacyjnych wprowadź szerokości belki polo-
wej.
Wciśnij # żeby zatwierdzić.

Przy użyciu klawiszy nawigacyjnych wprowadź liczbę sekcji na belce.
Wciśnij # żeby zatwierdzić.
Dla upraw sadowniczych zobacz rozdział o opryskiwaczach sadow-
niczych 

Jeśli na belce zainstalowane są rozpylacze krańcowe wprowadź
dodatkowy zakres działania tych rozpylaczy jako ekwiwalent zakresu
odpowiedniej liczby rozpylaczy standardowych (0,5 m).  
Wciśnij #, aby wpisać liczbę rozpylaczy w kolejnej sekcji. 
Wciśnij # po ostatniej sekcji. 

Jeśli na belce zainstalowane są rozpylacze krańcowe wprowadź
dodatkowy zakres działania tych rozpylaczy jako ekwiwalent zakresu
odpowiedniej liczby rozpylaczy standardowych. Pokrycie rozpylaczy
krańcowych wynosi 2m. Wpis w menu powinien wyglądać następuj-
ąco: [04 Rozpylaczy standardowych].

Menu 3.3.4 Rozpylacze krańcowe (wyposażenie dodatkowe)

Menu 3.3.3 Rozpylacze/sekcje

Menu 3.3.2 Liczba sekcji

Menu 3.3.1 Szerokość

Menu 3.3 Belka
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Czułość działania zaworu regulacji ciśnienia można regulować. Zwiększając stałą regulacji powodujemy szybszą reakcję
zaworu.

Wyższa wartośc stałej regulacji daje szybszą reakcje zaworu regulacji ciśnienia. Jeśli stała regulacji jest zbyt wysoka działa-
nie zaworu staje się niestabilne. Następuje wówczas przyśpieszone zużycie wewnętrznych elementów zaworu.

Zaleca się ustawienie zaworu w zakrsie pomiędzy 30 - 50%. Fabryczne ustawienie stałej regulacji wynosi 50%.

Kontroluj pracę zaworu i sprawdzaj czy nie jest rozregulowany. Reguluj do momentu, aż zawór zwolni i zatrzyma się w
prawidłowym punkcie:

Jeśli nnie potrrafi znaleźć prawidłowego położenia z redukuj wartość o 5%.

Jeśli zawór zatrzyma się przed prawidłowym punktem, zwiększ wartość stałej o 5%.

Stała regulacji

Menu 3.4 Stała regulacji
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Wysokość umieszczenia ucha zaczepowego. COMMANDER 3200 COMMANDER 4400 COMMANDER 6600

3.5.1.1

To menu służy do kalibracji czujnika poziomu cieczy jeśli jest podłączony. Przed rozpoczęciem zaleca się wykonanie kali-
bracji przepływu [3.2]

Dokładność pomiaru wynosi +/- 25 litrów. Wartość błędu odpowiada najszerszemu miejscu w zbiorniku. Wartość błędu w
węższych partiach zbiornika jest mniejsza. Wartosć błędu zależy również od wypoziomowania opryskiwacza. Zakładając
że najwyższy punkt pomiarowy od guntu powinien wynosic 550 mm wtedy odczyt zawartości zbiornika powinien roz-
poczynać się od najwyższego punktu zbiornika ucha zaczepowego. Przykład przedstawia różne objętości zbiorników.

Aktualna zawartość* 2800 litrów 3900 litrów 6000 litrów

450 mm 2900 litrów 4000 litrów 6100 litrów
500 mm 2950 litrów 3950 litrów 6050 litrów
550 mm** 2800 litrów*** 3900 litrów*** 6000 litrów***
600 mm 2750 litrów 3850 litrów 5950 litrów
650 mm 2700 litrów 3800 litrów 5900 litrów
*znana objętość wody zmierzona skalibrowanym przepływomierzem.
**nominalna wysokość
***Wyświetlona zawartość przy prawidłowej wysokości ucha zaczepowego.

REGULACJA
GestoscCieczy X.XXX

3.5.1

3.2.1

CZUJNIK CIECZY
Regulacja

Metoda:
1. Naciśnij # aby zmienić wartość.
2. Użyj ¶ i § aby przesunąć kursor na żądany symbol.
3. Zmień symbol przez naciśnięcie ¿ lub ª.
4. Powtórzaj aż do pojawienia się porządanego symbolu. Zatwierdź
ustawienia za pomocą #.

STAŁA PRZEPŁYWU
XX.XXX PPU

Dla niektórych cieczy, o gęstości (ciężarze właściwym) istotnie różnej
od wody, można wprowadzić współczynnik korekcji. 
Domyślny współczynnik wynosi 1 (1,000).
Gęstość nawozów płynnych może dochodzić do 1,3 kg/l.
Współczynnik korekcyjny wynosi w tym przypadku 1,300.

To menu służy do kalibracji czujnika poziomu cieczy. Dla zwiększenia
dokładności kalibracji połącz ciągnik z opryskiwaczem. Opryskiwacz
powinien mieć zamontowane opony. Ominięcie tych czynników
może zwiększyć błąd kalibracji czujnika poziomu cieczy.

Dlatego też zaleca się wykonanie podstawowej kalibracji z połączo-
nym opryskiwaczem do ciągnika z którym będzie współpracował.
Jeśli nastapi zmiana ciągnika na inny po kalibracji błąd będzie więks-
zy.

Kalibracja czujnika poziomu cieczy:

1. Sprawdź w menu [3.2.1 Kalibracja przepływu] czy aktualna war-
tość PPU jest odpowiednia dla użytej obudowy przepływomierza.

Menu 3.5.2 Kalibracja

Menu 3.5.1 Regulacja 

Informacje ogólne

Menu 3.5 Czujnik poziomu cieczy
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UWAGA! Dla ograniczenia błędu kalibracji, ważna jest prawidłowa kalibracja zewnętrznego przepływomierza a jego
odchylenie nie powinieno byc większe niż 2%. Takie samo odchylenie przyjęte jest przy ważeniu opryskiwacza
przed i po napełnieniu wodą.

OSTRZEŻENIE! Nie pozostawiaj opryskiwacza w trakcie napełniania zbiornika, kontroluj poziom cieczy na wskażni-
ku NIE DOPROWADŹ do przelania zbiornika.

3.5.2

3.5.2

3.5.2

3.5.2

KROK 1
Napełnij zbiornik

KROK 2
Poziom. opryskiwacza

Wypoziomowanie opryskiwacza jest wysoce istotne do uzyskania
dobrego efektu kalibracji.

Poziomowanie samego opryskiwacza nie jest konieczne zakładając,
że ten sam ciągnik będzie użytkowany do pracy. Reszta parametrów
ciągnika i opryskiwacza (A) powinne być wypoziomowane.

Użyj belki (B) o długości ok 6m podpartej na dwóch drewnianych
stemplach. Znajdź poziomicą (C) prawidłowy punkt poziomu belki
(B) do kalibracji.

KROK 3
Otwórz wszystkie

XXXX mm yyyyyyy

2. Wejdź do menu [3.5.2 Kalibracja]
3. Napełnij zbiornik do maksymalnej objętości- poziomu otworu
wlewowego znaną ilością wody, użyj do pomiaru zewnętrznego
przepływomierza. Alternatywnie zapisz wagę przed i po napełnieniu
opryskiwacza wodą.
4. Wciśnij #

5. Ustaw opryskiwacz na poziomej powierzchni i wciśnij #.
Dopełnij zbiornik do maksymalnej objętości jeśli opryskiwacz zmienił
pozycję.

6. Załącz pompę (prędkość 540 obr/min lub 1000 obr/min w zale-
żności od modelu).

7. Włącz wszystkie sekcje na belce i opróżniaj zbiornik wypryskując
ciecz.

8. Impulsy z przepływomierza są logowane jako punkty pomiarowe.
Podczas tej operacji na wyświetlaczu pojawia się: [xxxx] – aktualny
poziom cieczy w mm oraz [yyyyyyy] – liczba impulsów z przepływo-
mierza.

7.10

7 - Menu 3 Kalibracja

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



UWAGA! Zbiornik jest całkowicie pusty, gdy z rozpylaczy nie wydostaje się żadna ciecz. Pamiętaj, iż nawet w takiej
sytuacji w zbiorniku na dnie nadal pozostaje około 10 litrów cieczy.

3.5.2
KROK 4
Oprózniono XXXX L

9. Wciśnij # kiedy zbiornik jest całkowicie opróżniony.
10. Wprowadź rzeczywistą objętość wypryskanej cieczy. Użyj klawis-
zy ¿ lub ª i zmień wartość za pomocą ¶ lub§. Rzeczywistą
objętością jest objętość napełnienia zbiornika zmierzona skalibrowa-
nym przepływomierzem.
11. Wciśnij # Nowe parametry kalibracji użytkownika zostały zapi-
sane, kalibracja jest zakończona.
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UWAGA! Podczas jazdy w terenie pagórkowatym bardzo przy-
datne jest zastosowanie trybu MANUAL i przełącznika (11) do
sterowanie układem SafeTrack.  Przed nawrotem przełącz
przełącznik (12) na MANUAL i powrotem na AUTO aby zneu-
tralizować przesunięcie opryskiwacza.

System trakcji nie posiada ustawień fabrycznych. System należy skalibrować

dla różnych rodzjów ciągników oraz sposobu wykonywania oprysku.

Trakcja musi mieć specyficzne ustawienia np. dla zabiegu wykonywannego przy dużej prędkości (20-25 km/h).

W takim przypadku reakcja musi byc wolniejsza, a martwa strefa większą wartośc od standardowej.

W innym przypadku zabieg wykonywany przy relatywnie niskiej prędkości (7-10 km/h)

stosowany aby uzyskać jak największą dokładność.

Dla każdej sytuacji należy wiedzieć jakie dane zastosować, jeśli zastosujemy zmiany jaki efekt przyniosą

w pracy opryskiwacza.

ALARM BELKI 
Wyrównaj opryskiwacz

Przed złożeniem belki przełacznik trakcji (12) musi być przełączony w
pozycję wyrównania trakcji. Jeśli nie nastąpi przełączenie trakcji do
wyrównania, a nastąpi próba złożenia belki uruchomi się sygnał
ostrzegawczy. Przesuń przełacznik trakcji (12) w pozycję wyrównania
trakcji i ponów procedurę składania belki.

System Trakcji jest obsługiwany z panelu sterowania układem hyd-
raulicznym. Do obsługi trakcji używane są przełączniki:
11. Sterowanie manualne trakcji
12. Wybór trybu pracy trakcji

Przełącznik trakcji (12) ma trzy położenia:
1. Położenie dolne - wyprostowanie układu jezdnego, gotowość do
złożenia belki polowej.
2. Położenie środkowe – tryb pracy AUTO, koła opryskiwacza
podążają po śladach kół ciągnika.
3. Położenie górne – tryb pracy MANUAL, sterowanie układem w
prawo i w lewo przy użyciu przełącznika (11).
W razie niebezpiecznej jazdy opryskiwacza uruchamiany zostaje
alarm, a system trakcji ustawia się w pozycji neutralnej. Wciśnij #
aby wyłączyć alarm. Możesz również wyłączyć alarm przełączając
przycisk (12) w pozycję “manual” lub w pozycję wyrównanie opryski-
wacza. Alarmu nie można  wyłączyć jeśli kontynuowana jest niebez-
pieczna jazda opryskiwaczem! 

Trakcja

Informacje ogólne

Menu 3.6 Trakcja

7.12
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Cofanie!

3.6.1

3.6.2

3.6.3

Podczas cofania na wyświetlaczu pojawi się komunikat “Cofanie!”
Gdy trakcja jest w trybie AUTO, trakcja wyłączy się w trakcie zatrzy-
mania ciągnika przed rozpoczęciem manewru cofania. Oznacza to
taki sam kąt trakcji podczas cofania, jaki był w momencie zatrzyma-
nia.

ROZSTAW KÓŁ
Szerokosc: XXX cm

DYSZEL CIAGNIKA
Długosc XXX cm

MARTWA STREFA
Wartosc: XXX cm

W tym menu należy wprowadzić rozstaw kół. Odległość mierzona
jest od środka lewej opony do środka prawej opony. Wprowadzenie
poprawnej wartości jest bardzo ważne. Kontroler będzie obliczał
prędkość rzeczywistą opryskiwacza a nie prędkość koła.

Nieprawidłowa wartośc rozstawu kół będzie miała duży wpływ na
precyzję działania współczynika bezpieczeństwa.

Ustawienie fabryczne: 180 cm

W tym menu należy wprowadzić długość tzw. „dyszla ciągnika”. Jest
to odległość od środka osi tylnych kół ciągnika do sworznia dyszla.
Wartośc powinna być zmieniona za każdym razem, gdy zmieniany
jest ciągnik na inny. Po połączeniu ciągnika z opryskiwaczem
sprawdż sztywność połączenia. Na połączeniu nie może być przesu-
nięcia (“luzu”).

Ustawienie fabryczne: 80 cm

Gdy wartość wprowadzona jest za niska: Trakcja reaguje szybciej,
lecz prowadzi opryskiwacz zbyt szeroko.

Gdy wartość wprowadzona jest za wysoka: Trakcja reaguje wolniejj,
lecz prowadzi opryskiwacz pod zbyt małym kątem.

Jest to nie regulowana strefa kiedy opryskiwacz jest na wprost za
ciągnikiem. Jeśli opryskiwacz oscyluje w wyniku działania hydrauliki
podczas jazdy na wprost należy zwiększyć wartość  w tym menu.

Ustawienie fabryczne: 5 cm; Powyżej 15 cm nie zalecane.

Wprowadzenie zaniżonej wartości powoduje:

Reakcje na małe odchylenie. Tendencja do oscylacji co może
zniszczyć belkę. Wysoka precyzja, lecz niestabilna praca trakcji z
ciągłym wyszukiwaniem prawidłowej pozycji, korektą śladu jazdy.

Wprowadzenie zawyżonej wartości powoduje:

Brak oscylacji lecz tendencję do nierównej jazdy (od strony do stro-
ny). Mała precyzja lecz bardzo jednostajna, pewna jazda z niewielką
korektą śladu jazdy.

Menu 3.6.3 Martwa strefa

Menu 3.6.2 Dyszel ciagnika

Menu 3.6.1 Rozstaw kół

Cofanie opryskiwaczem
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7 - Menu 3 Kalibracja

3.6.4

3.6.5

3.6.6

AMORTYZACJA
Wartosc: XXX %

USTAW.WYRÓWNANIA 
Wartosc:

CZUŁOSC:
Start? XXX

Jeśli system jest zbyt agresywny należy zwiększyć stałą amortyzacji.
W przeciwnym razie belka może ulec uszkodzeniu.

Ustawienie fabryczne: 50%

Brak amortyzacji (0%):

Wysoka precyzja kopiowania śladów ciągnika, lecz bardzo niestabil-
na. Szybki czas reakcji, bardzo agresywne poruszanie się trakcji może
uszkodzić belkę.

Pełna amortyzacja (100%):

Małą precyzja kopiowania śladów ciągnika, lecz bardzo stabilna.
Wolny czas reakcji, mało agresywna praca trakcji.

W tym menu dokonuje się dokładnego zgrania osi ciągnika i opryski-
wacza. Ma to na celu skompensowanie nieco różnego położenia
potencjometru kiedy opryskiwacz jest przyczepiany do kolejnych
zabiegów.
Znaki +/- zmienia się za pomocą klawiszy ¿ i ª
Ustawienie fabryczne: 0 %
Ujemne ustawienie przesunie opryskiwacz za pomocą trakcji do
lewej strony, dodatnie ustawienie przesunie opryskiwacz za pomocą
trakcji do prawej strony. Opryskiwacz powinien podażać w prostej
lini za ciągnikiem. Jeśli wartość jest powyżej 10cm, recomenduje się
manualnie wyregulować przedni potencjometr kątowy.

W tym menu można dopasować regulację trakcji do hydrauliki ciąg-
nika  i do charakteru układu hydraulicznego opryskiwacza.
Wykonanie kalibracji zaleca się na polu. 
Kalibrację należy przeprowadzić w 4 etapach, znajdując wartość
odchylenia i  wzmocnienia dla ruchu w prawo i w lewo - łącznie 4
wartości.
Metoda:
1. Rozłóż belkę i włącz WOM bez rozpoczęcia jazdy (obroty robocze).
2. Wyprostuj opryskiwacz i ustaw przełącznik trakcji na panelu stero-
wania w pozycji AUTO.
Najpierw znajdź odchylenia lewo/prawo (ODCHYLENIE
PRAWA/LEWA).
3. Wejdź do menu [3.6.6 Czułość] i wybierz “Tak” za pomocą ¿ lub
ª i naciśnij #. Kalibracja rozpoczęta.

Menu 3.6.6 Czułość

Menu 3.6.5 Ustawienie wyrównania

Menu 3.6.4 Amortyzacja
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3.6.6
KALIB.ODCHYLENIA
Nacisnij —> XX %

4. Ustaw i przytrzymaj przełącznik trakcji sterowania manualnego na
panelu sterowania w kierunku pokazanym na wyświetlaczu. Na
wyświetlaczu ukaże się odliczanie wartości procentowej odchylenia
zakończone napisem „OK.!”

UWAGA! Jeśli wartości nie mogą osiągnąć 40 % na wyświet-
laczu pojawi się napis “Niewykonano!” Zatwierdź wciskając#.
Zwiększ wydatek oleju z ciągnika i rozpocznij kalibrację od
nowa.

3.6.6

3.6.6

3.6.6

KALIB.ODCHYLENIA
Ok! XX %

WZMOCNIENIE
Nacisnij —> XX %

WZMOCNIENIE
Ok! XX %

5. Powtórz operację dla wychylenia w drugim kierunku.

Kalibracja przejdzie wówczas do kolejnego etapu:

6. Ustaw i przytrzymaj przełącznik trakcji sterowania manualnego
(11) na panelu sterowania w kierunku pokazanym na wyświetlaczu.
Na wyświetlaczu ukaże się odliczanie wartości procentowej odchyle-
nia zakończone napisem „OK.!”.

7. Powtórz operację dla wychylenia w drugim kierunku.

3.6.6
KALIBRACJA OK

Zobacz rozdział  “Menu 4.7 Awaryjna obsługa trakcji”.

8. Kiedy proces kalibracji jest zakończony na wyświetlaczu ukazuje
się napis „KALIBRACJA OK”. Zatwierdź i opuść menu wciskając #.

Awaryjna obsługa trakcji
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7 - Menu 3 Kalibracja

7.16

3.7.X

3.7.X

3.7.X

3.7.X

DAWKA CIECZY
XXXX l/ha

OPRYSK Z XX.X KMH
yy.y kmt z

OPRYSK Z XX.X KMH
yy.y kmh ok

OPRYSK Z XX.X KMH
yy.y kmh wykonano

ISO XXXX

SKALIBROWANO!
yyyyyyyyyyyyyyyy

Sposób kalibracji:
1. Rozpocznij kalibrację wciskając #. Wprowadź dawkę cieczy
odpowiednią dla danych rozpylaczy.
2. Zatwierdź ustawienia za pomocą #.
Teraz komputer oblicza dwie prędkości robocze do kalibracji.

3. Rozpocznij opryskiwanie przy obliczonej prędkości roboczej w
trzeciej lini. W dolnym wierszu pojawi się aktualna prędkość jazdy. 

4. Podczas opryskiwania przy obliczonej prędkości roboczej, w pra-
wym dolnym rogu wyświetlacza widoczne jest odliczanie do 9. Jeśli
wartość kalibracji zostanie znaleziona to w miejscu odliczania ukaże
się “ok”. W przeciwnym razie odliczanie do 9 zaczyna się na nowo, do
momentu znalezienia wartości kalibracji.

5. Na wyświetlaczy pojawia się teraz następna obliczona prędkość
robocza. Powtórz czynności opisane w punktach 3 i 4 przy zachowa-
niu nowej prędkości.
6. Odliczanie w prawym dolnym rogu przebiega jak w punkcie 4. Po
znalezieniu wartości kalibracji w miejscu odliczania pojawia się napis
„wykonane”. Kalibracja jest zakończona.
7. Zatwierdź i opuść menu wciskając #.

Podczas uruchomienia komputera HC 5500 użytkownik proszony
jest o wybór rozpylaczy. Jeśli wybrane rozpylacze nie zawierają kali-
bracji LookAhead w pamięci komputera to kalibrację należy przepro-
wadzić. Wciśnij ® uruchamiając tryb AUTO przed rozpoczęciem
kalibracji.

Menu 3.7.X Kalibracja LookAhead

Menu 3.7 LookAhead
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7 - Menu 3 Kalibracja

7.17

UWAGA! Podczas kalibracji, gdy system jest w trybie AUTO (®), prędkość jazdy musi przekraczać minimalną wartość
prędkości AUTO, zapisaną w pamięci sterownika. Jeśli minimalna prędkość AUTO jest zbyt duża skontaktuj się z
dealerem HARDI.

UWAGA! Jeśli wszystkie sekcje opryskowe są wyłączone to LookAhead przechodzi w stan czuwania. Wyłączając
sekcje pojedynczo ostatni zawór musi być wyłączony używając przełącznika zaworu głównego.

3.7.XX.X

UWAGA! Podczas całego procesu kalibracji system musi być w trybie AUTO. Włącz tryb AUTO wciskając ®.

NORMA 1
X.XX l/min

Po wybraniu kalibracji rozpylacza dla LookAhead należy wprowadzić
wydatek rozpylacza przy ciśnieniu 3 bar.
1. Wprowadź wartość wydatku.
2. Zatwierdź ustawienia za pomocą #.
3. Przeprowadź kalibrację według normalnej procedury.

UWAGA! Jeśli stosujesz rozpylacze o bardzo dużym wydatku może być konieczna redukcja prędkości jazdy żeby
ustabilizować dawkę cieczy.

UWAGA! Jeśli Komputer zasugeruje prędkość niższą niż minimalna prędkość regulacji to wybierz większą dawkę
cieczy.

7.17
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7 - Menu 3 Kalibracja
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8.1

Odległościomierz jest elektroniczną „taśmą mierniczą”. Przy pomocy której można mierzyć przebytą odległość.
Wstawiając w menu [4.1.3 Szerokość robocza] można także mierzyć traktowaną powierzchnię w menu [4.1.2
Powierzchnia].
Usuń wartość przy użyciu klawisza |.

Odległościomierz

Menu 4.1 Pomiar
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8 - Menu 4 Narzędzia

8.2

Terminy przeglądów serwisowych oraz kontroli rozpylaczy są zaprogramowane w komputerze. Pozwala to operatorowi
dotrzymać odpowiednich terminów czynności serwisowych. 

Fabrycznie w komputerze ustawione są trzy przypomnienia o przeglądach oraz jedno o kontroli rozpylaczy.

Menu i terminy Godziny Działanie
[4.2.1 Termin A 10 Zobacz instrukcję obsługi - Utrzymanie.
[4.2.2 Termin B] 50 Zobacz instrukcję obsługi - Utrzymanie.
[4.2.3 Termin C] 250 Zobacz instrukcję obsługi - Utrzymanie.
[4.2.4 Termin D] - Nie zdefiniowany fabrycznie.
[4.2.5 Rozpylacze] 50 Sprawdź wydatek. Zmień rozpylacze jeśli wydatek przekracza o 10% wartość nominalną.

Po wejściu w powyższe menu na wyświetlaczu pojawi się czas jaki upłynął  w ramach poszczególnych terminów serwiso-
wych.
Importer lub dealer może dodatkowo zdefiniować termin D. Jeśli nie został on zdefiniowany na wyświetlaczu pojawi się:
[D nie zdefiniowany].
Wciśnij # żeby zarejestrować przegląd. 
Ostrzeżenie ¢ pozostanie na wyświetlaczu do momentu zresetowania terminu serwisowego.

Żeby zresetować termin serwisowy wejdź w odpowiednie menu: ] / [4.2.X Interval X lub Rozpylacze]*.
Wciśnij | aby zresetować godziny.
Wciśnij # żeby zatwierdzić.

X = Wartości zmienne

Resetowanie terminu serwisowego

Menu i terminy

Menu 4.2 Terminy serwisowe
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8 - Menu 4 Narzędzia

8.3

Zegar może spełniać rolę stopera.
Włączaj i wyłączaj stoper wciskając #.
Usuń wartość przy użyciu klawisza |.

Użycie stopera

Menu 4.3 Stoper
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8 - Menu 4 Narzędzia

8.4

Zegar można ustawić tak aby alarm włączył się o określonym czasie.
Wciskaj ¿ lub ª ustaw alarm i zatwierdź #.

Użycie budzika

Menu 4.4 Budzik
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8 - Menu 4 Narzędzia

8.5

4.5.1
TEST
Przepływ

Wszystkie odczyty z czujników są w formie skumulowanych jedno-
stek, tzn. jeden sygnał stanowi jedną jednostkę, z wyjątkiem opcjo-
nalnego czujnika analogowego, którego odczyt jest w mA.

Wejdź do menu [4.5 Test]. Wybierz przedmiot testowania i otwórz
odpowiednie menu. Uaktywnij czujnik i sprawdź czy przesyła on
sygnały.

[4.5.1 Przepływ]. Wejdź do tego menu, aby przetestować przepływo-
mierz.

[4.5.2 Prędkość]

[4.5.3 Czujnik dodatkowy]

[4.5.4 Aktywne przełączniki]

Testowanie

Menu 4.5 Test
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8 - Menu 4 Narzędzia

8.6

Prędkość może być symulowana w różnym celu. Można wprowadzić dowolną dwucyfrową wartość prędkości.
Ustawienie traci ważność w momencie ponownego uruchomienia komputera lub po wprowadzeniu wartości “0”.

Użycie symulatora prędkości

Menu 4.6 Symulator prędkości

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



8 - Menu 4 Narzędzia

8.7

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Używaj tylko w wypadkach awaryjnych. Nie używaj funkcji trakcji, gdy belka jest złożona!
Układ bezpieczeństwa jest nieaktywny.

UWAGA! Menu to jest pokazywane tylko wtedy gdy podłączony jest Jobcom z odpowiednim oprogramowaniem,
uaktywnionym w rozszerzonym menu.

4.7
F: XX.X V R: XX.X V
L: XX.X V B: XX.X V

W tym menu sygnały ze wszystkich czujników są ignorowane, choć
można je sprawdzać. Układ SafeTrack może być wtedy sterowany
ręcznie umożliwiając ewentualny powrót z pola. W menu można
sprawdzić napięcie poszczególnych czujników co jest bardzo
pomocne dla serwisu przy kontroli i rozwiązywaniu problemów.

F: Potencjometr przedni

R: Potencjometr tylny

L: Czujnik blokady (opcja przy IntelliTrack: brak czujnika 0,00 V)

B: Czujnik belki

Czujnik blokady (opcja przy IntelliTrack):

Jeśli czujnik nie indukuje blokady (odblokowana trakcja - wysokia
wartość V) i gdy przełacznik trakcji znajduję się w położeniu “auto”
lub “manual” możliwe jest użycie sterowania trakcji prawa/lewa oraz
przełącznika składania części wewnętrznej belki na opryskiwacz.
Komputer ignoruje wszelkie inne sygnały z pozostałych czujników.

Jeśli czujnik indukuje blokadę (trakcja zablokowana - niska wartość
V) i gdy przełacznik trakcji znajduję się w położeniu “auto” lub “manu-
al” możliwe jest użycie przełącznika składania części wewnętrznej
belki na opryskiwacz. Komputer ignoruje wszelkie inne sygnały z
pozostałych czujników. Manualny lub automatyczny tryb trakcji nie
jest możliwy.

Jeśli przełącznik trakcji jest przełączony na wyrównanie opryskiwacza
blokada zablokuje trakcję ignorując inne czujniki. Brak automa-
tycznej próby wyrównania opryskiwacza. Manualny lub automa-
tyczny tryb trakcji nie jest możliwy.

Kiedy belka polowa jest złożona do pozycji transportowej opuść
menu. Spowoduje to zablokowanie trakcji jeśli system blokujący nie
jest uszkodzony. Dla zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa
wyłącz zasilanie komputera HC5500 i zamknij przepływ oleju z
ciągnika do układu hydraulicznego opryskiwacza.

Awaryjna obsługa trakcji

Menu 4.7 Awaryjna trakcja
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9.1

UWAGA! W przypadku UCR oraz przy wydruku konfiguracji systemu, całkowita powierzchnia i całkowita uśrednio-
na dawka cieczy nie jest podawana jako adekwatna.

W tym menu można uzyskać dane w formie wydruku.

Przy użyciu drukarki zasilanej prądem stałym 12 V drukowane są
następujące dane:

[5.1.1 Numer rejestru] – Konkretny rejestr

[5.1.2 Wszystkie rejestry] -  Rejestry od 1 do 99. Drukowane są tylko
rejestry aktywne.

[5.1.3 Konfiguracja] - Parametry sterownika.

Obok pokazano dwa przykłady wydruków. Z lewej jest wydruk jed-
nego z rejestrów (menu 5.1.1). Z prawej konfigurację sterownika
(menu 5.1.3).

Drukowanie danych

Menu 5.1 Wydruk
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9 - Menu 5 Dane

9.2

Menu to pozwala na zrzucanie danych z HC5500 do komputera osobistego. W tym celu w systemie MS Windows kompu-
tera osobistego należy uaktywnić Hyper Terminal. Komputer należy przyłączyć za pomocą kabla (nr kat. 72271600), a ste-
rownik i panel sterowania muszą być podłączone do zasilania 12 V.

Prędkość przesyłu danych (baud rate) powinna być ustawiona przed rozpoczęciem przesyłu:

19200

9600 (HC 5500 domyślny)

4800

2400

1200

Jeśli konieczny jest tylko demontaż wyświetlacza z kabiny ciągnika to potrzebny będzie kabel zasilający (nr kat.
72244500).

Na drukarce biurowej można wydrukować następujące dane:

[5.2.1 Surowe dane]

[5.2.2 Nagłówki] – dane

[5.2.3 Konfig] - konfiguracja

Zrzucanie danych

Menu 5.2 Zrzucanie danych
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10.1

Jeśli HC5500 zamontowany jest na opryskiwaczu sadowniczym to należy zwrócić uwagę na:

* kalibrację przepływomierza – metoda pełnego zbiornika jest łatwiejsza.

* obroty wentylatora – można je odczytać na wyświetlaczy jeśli zainstalowany jest czujnik obrotów.

H: XX.XX m W:X.XX m

Sterownik może być zaprogramowany tak, by kontrolował dawkę
cieczy wyrażoną w l/UCR. Ustawienie to przeprowadza się w menu
rozszerzonym. W razie potrzeby skontaktuj się ze swoim dealerem.
Po zaprogramowaniu w trzecim wierszu wyświetlacza pojawi się
wysokość i szerokość drzew a dawka będzie wyrażona w stosunku
do UCR.  Wysokość i szerokość drzew można zmieniać w ciągu sezo-
nu lub w trakcie jazdy w sadzie. Służą do tego klawisze nawigacyjne
(strzałki).
¿ - zwiększanie wysokości korony, skokowo co 25 cm
ª - zmniejszanie wysokości korony, skokowo co 25 cm 
§ - zwiększanie szerokości korony, skokowo co 25 cm
¶ - zmniejszanie szerokości korony, skokowo co 25 cm

Przeczytaj ustalone wymiary.

Metoda UCR jest sposobem doboru dawki cieczy na podstawie
wysokości i szerokości koron drzew oraz długości rzędu. UCR
uwzględnia trzy wymiary drzew lub krzewów.

UCR jest jednostką objętości koron drzewa o wymiarach: 1 m szero-
kości x 1 m wysokości x 100 m długości. Dawki cieczy lub środków
ochrony roślin dla drzew owocowych można wyrażać w odniesieniu
do jednostki UCR (np. kg/UCR lub L/UCR).

Ustawianie komputera

UCR - Unit Canopy Row

Informacje ogólne

Opryskiwacze sadownicze

10 - Opryskiwacze sadownicze
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10 - Opryskiwacze sadownicze

10.2

W tym menu definiowane są sekcje opryskiwacza. Zwykle opryskiwacz posiada dwie sekcje, prawą i lewą.
Przykład:
Opryskiwacz posiada dwie sekcje ramowe obejmujące  dwa kompletne rzędy (patrz rysunek obok):
Menu [3.3.2 Liczba sekcji] = 2
[3.3.3 Wielkość sekcji] = 100%
Menu [3.3.1 Szerokość] = 2 rzędy (tylko do odczytu].

Wielkość sekcji definiowana jest wartością wyrażoną w % pokrycia rzędu. Jeśli jedna sekcja pokrywa pół rzędu to w tym
menu należy wpisać 50%. Jeśli jedna sekcja pokrywa cały, kompletny rząd to należy wpisać 100%.

Szerokość definiowana jest liczbą rzędów drzew lub krzewów opry-
skiwanych w czasie jednego przejazdu opryskiwacza. Jest to wiel-
kość do odczytu i nie może być zmieniana. Stanowi ona wynik usta-
wienia w menu 3.3.3. Zobacz rysunek obok.

Menu 3.3.3 Wielkość sekcji

Menu 3.3.2 Liczba sekcji

Menu 3.3.1 Szerokość
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11.1

Jeśli opryskiwacz jest odstawiony na miejsce swojego postoju odłącz zasilanie panelu sterowania. To odetnie system od
źródła energii.

Sterownik i panel sterowania powinny być chronione przed wilgocią i demontowane po każdym zabiegu jeśli ciągnik nie
posiada kabiny.

Przechowanie

Przygotowanie do zimowania

11 - Utrzymanie
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11 - Utrzymanie

11.2

Aktualny wykaz części zamiennych, identyfikowanych na schema-
tach i rysunkach złożeniowych jest dostępny na stronie internetowej
www.agroparts.com. Informacja jest dostępna po bezpłatnej rejes-
tracji.

Części zamienne

Części zamienne
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12.1

Za pomocą panelu sterowania można obsługiwać zawór operacyjny bez udziału sterownika. Jeśli prawidłowość działania
sterownika budzi wątpliwości odłącz sterownik od panelu sterowania. Zabieg można kontynuować bez udziału sterowni-
ka. Jeśli stwierdzona usterka nadal się utrzymuje to jej powodem nie jest wadliwe działanie sterownika.

Postępowanie w razie awarii

Obsługa awaryjna

12 – Identyfikacja usterek
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12 – Identyfikacja usterek

12.2

KONTROLA / NAPRAWA

Nie wprowadzono szerokości belki lub stałej
kalibracji tachometru.

Nie wprowadzono stałej kalibracji.

Nieprawidłowa praca przepływomierza

Nieprawidłowe podłączenie biegunów  do
zaworu regulacji ciśnienia.  Dawka jest regu-
lowana do dołu zamiast do góry.

Nieprawidłowe podłączenie biegunów  do
zaworu regulacji ciśnienia.  Dawka jest regu-
lowana do dołu zamiast do góry.

Przepływ poniżej  minimalnej częstotliwości
przepływomierza.

Nieprawidłowy odczyt czujnika.

Brak odczytu prędkości.

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA

Wprowadź dane w menu [3.3.1 Szerokość] i [3.1 Kalibracja
prędkości].

Wprowadź stałą w menu [3.2.1 Kalibracja przepływu]. 

Sprawdź przepływomierz w menu [4.5.1 Przepływ].

Sprawdź za pomocą przełącznika regulacji ciśnienia +/-.
Zamień biegunowość przewodów jeśli to konieczne.

Sprawdź za pomocą przełącznika regulacji ciśnienia +/-.
Zamień biegunowość przewodów jeśli to konieczne.

Ustaw ciśnienie ręcznie podczas opryskiwania jedną lub dwie-
ma sekcjami.

Zainstaluj czujnik ciśnienia. Poniżej częstotliwości 5 Hz z
przepływomierza system przełącza się na regulację dawki nie
na podstawie przepływu lecz ciśnienia.

Sprawdź menu 4.7 i skoryguj odległość czujnika. W razie
potrzeby wymień czujnik.

Sprawdź czujnik poprzez menu [4.5.2 Prędkość]

Brak pomiaru powierzchni.

Dawka cieczy l/ha ma na wyświetlaczu
zawsze wartość “0”.

Wyświetlana wartość dawki cieczy jest
nieprawidłowa.

Żądana dawka cieczy jest niemożliwa
do uzyskania.

Dawka cieczy jest niższa niż zadana.

Dawka cieczy jest niższa niż zadana.

Dawka cieczy jest niestabilna gdy
włączona jest tylko  jedna lub dwie
sekcje.

Brak reakcji układu SafeTrack.

USTERKA

Tachometr nie przesyła sygnałów.

Przepływomierz nie przesyła sygnałów do
sterownika.

Brak rejestracji powierzchni.

Zbyt mała wydajność pompy.

Powrót z zaworu regulacji ciśnienia do
zbiornika większy niż przepustowość węży.

Sprawdź menu [4.5.2 Predkość], sprawdź czujnik i przewody
łączące czy nie są uszkodzone. W razie potrzeby wymień czuj-
nik lub napraw przewody. 

Sprawdź umiejscowienie czujnika: [3.1 Kalibracja prędkości].

Sprawdź przewody łączące.  Sprawdź czujnik użyj menu [4.5.1
Przepływ] (turbinka może się zacinać)

Sprawdź szerokość belki i w razie potrzeby skoryguj.

Ponownie wykalibruj prędkość: [3.1 Prędkość].

Zwiększ obroty WOM. Zmień bieg na niższy.

Sprawdź węże powrotne. Zredukuj wydajność pompy (mniejs-
ze obroty WOM, wyższy bieg).

Filtry są zanieczyszczone.

Zła wartość PPU.

Oczyść wkład filtra.

Sprawdź wartość PPU w menu [3.2 Kalibracja przepływu].

Usterki operacyjne

Problemy operacyjne
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12 – Identyfikacja usterek

12.3

KONTROLA / NAPRAWA

Nieprawidłowo wybrane miejsce montażu
czujnika.

Awaria czujnika lub przewodu.

Zwarcie w układzie – spalony bezpiecznik.
Panel sterowania (Spray box) ma 3 bez-
pieczniki:

Bezp. 1 = Zawory sekcyjne centralnej i lewej
sekcji belki.

Bezp. 2  = Zawory sekcyjne prawej sekcji
belki.

Bezp. 3 = Wszystkie pozostałe przełączniki.

Napięcie poniżej 9 V.

Perforowane koło tachomeru zamocowane
“tył-na-przód” na kole opryskiwacza.

Czujnik tachometru zbyt blisko dolnej lub
górnej części perforowanego koła.

Brak ciśnienia oleju.

Źle ustawiony czujnik blokady.

Źle ustawiony czujnik blokady. Defekt
mechaniczny uniemożliwia zablokowanie
mechanizmu. Źle ustawiony tylny czujnik
kąta odchylenia.

Źle ustawiony czujnik blokady. Uszkodzony
siłownik blokady.

Ustalone ciśnienie oleju. Źle ustawiony czuj-
nik blokady.

Brak ciśnienia oleju w siłowniku blokady.

Źle ustawiony czujnik blokady.

Zamienione węże hydrauliczne P i T (zasila-
nie i powrót).

Niewystarczające zasilanie. Kabel zasilający
Jobcom musi być nieuszkodzony na całej
długości od akumulatora.

W menu 4.7 znajdziesz odczyt kąta tylnego
czujnika. 0.02 Volt.

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA

Wybierz odpowiednia lokalizację czujnika Opryskiwacz,
Traktor, Radar w menu [3.1.1 , 3.1.2 lub 3.1.3].

Sprawdź czujnik poprzez menu [4.5.2 Prędkość]

Wyłącz zasilanie i zlokalizuj problem. Po wymianie bezpieczni-
ka można ponownie włączyć system.

Sprawdź połączenia i akumulator.

Zmień położenie lub sposób montażu elementów tachome-
tru.

Sprawdź ciśnienie oleju na wyjściu z ciągnika.

Ustaw przerwę między czujnikiem a elementem blokady max.
5 mm.

Zmień uszkodzone elementy.

Ustaw przerwę między czujnikiem a elementem blokady max.
5 mm.  Zmień uszkodzone elementy. Utaw tylny czujnik kąta
w centrum.

Załóż nowy siłownik. Ustaw przerwę między czujnikiem a ele-
mentem blokady max. 5 mm.

Ustaw przerwę między czujnikiem a elementem blokady max.
5 mm.

Sprawdź ciśnienie oleju na wyjściu z ciągnika.

Ustaw przerwę między czujnikiem a elementem blokady max.
5 mm.

Zamień  węże hydrauliki:

T = niebieski P = czerwony.

Kabel łączący akumulator i Jobcom powinno mieć przekrój 6
mm2. Użyj kabla do połączenia z ciągnikiem o nr kat.
72266300. Kabel posiada bezpiecznik 25A.

Sprawdź bezpiecznik 10 A  na DAH PSB w Jobcom. Sprawdź
przewody czujników czy nie są uszkodzone.

Brak odczytu prędkości.

Komunikat o błędzie – „Fuse”.

Komunikat o błędzie “Niskie napięcie”

Niestabilny odczyt prędkości.

Przy próbie zwolnienia blokady nie
pojawia się komunikat - “ odblokowa-
no”.

Przy próbie blokady nie pojawia się
komunikat - “zablokowana”.

Detekcja niezamierzonego zwolnienia
blokady.

Detekcja zwolnienia blokady.

Detekcja niezamierzonej blokady.

Brak zwolnienia blokady przy ustalo-
nym cisnieniu oleju i zasilaniu HC5500.

Zasilanie Jobcom.

Alarm tylnego czujnika kąta  wychyle-
nia.

USTERKA

Usterki mechaniczne

Uszkodzenie mechaniczne.
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12 – Identyfikacja usterek

12.4

Tylny czujnik kąta wymaga regulacji. 

Blokada jest zamknięta choć powinna być
otwarta.

Przy próbie blokady brak sygnału z czujnika.

Detekcja niezamierzonego zwolnienia blo-
kady.

Detekcja niezamierzonego zwolnienia blo-
kady.

Uszkodzone zawory sekcyjne.

W otworze kalibracyjnym blokady znajduje się 16-17 mm
śruba. Tylny czujnik kąta należy wyregulować do 2,50 V.

Włącz hydraulikę w ciągniku. Sprawdź/ustaw czujnik blokady.
Uszkodzenie mechaniczne.

Sprawdź/ustaw czujnik blokady. Uszkodzenie mechaniczne.
Sprawdź/ustaw czujnik kątowy.

Źle ustawiony czujnik blokady. Uszkodzony siłownik blokady.

Brak ciśnienia oleju w siłowniku blokady..

Wymień zawory.

Niemożliwa blokada układu Safetrack.

Alarm # 1

Alarm # 2

Alarm # 3

Alarm # 4

Alarm S1 - S13

Źle ustawiony czujnik blokady
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13.1

2 + Brązowy

3 Sig. Niebieski

1 - Czarny

Kalibrację przepływomierza przeprowadza się na czystej wodzie, choć dodatek środka chemicznego lub nawozu płynne-
go spowoduje niewielką zmianę odczytu przepływu. To przyniesie efekt na odczycie końcowym. Jest to zauważalne kiedy
wartość dawki pokazywana na wyświetlaczu nie zgadza się z rzeczywistą, znaną dawką zastosowaną na polu. Poniższa
zależność służy do dostrojenia stałej przepływu PPU dla różnych cieczy. 

Nowe PPU = (Oryginalne PPU x Dawka wyświetlana) / Rzeczywista dawka wypryskana.

Przykład: W zbiorniku opryskiwacza jest 2400 l cieczy. Po jej wypryskaniu wyświetlacz pokazuje 2300 l zużytej cieczy.
Oryginalne PPU = 120.0)

Nowe PPU = (120.0 (oryginalne PPU) x  2300 (dawka wyświetlana)) / 2400 (dawka wypryskana) = 115.0

Zwróć uwagę na odwrotną relację:

* Żeby zwiększyć dawkę wyświetlaną należy obniżyć PPU

* Żeby zmniejszyć dawkę wyświetlaną należy podnieść PPU.

Uszczelniona wtyczka AMP Box Kolor kabli

BRĄZOWY kabel – biegun dodatni 12 V.

CZARNY kabel – biegun ujemny.

NIEBIESKI kabel – do dodatniego styku miernika (woltomierza).

1. Sprawdź czy turbinka obraca bez przeszkód.

2. Każda łopatka turbinki posiada wbudowany magnes. Sprawdź czy
4 magnesy są na swoim miejscu.

3. Sprawdź czy magnesy w kolejnych łopatkach mają na przemian
skierowane bieguny: Polaryzacja: N - S - N - S.

4. Połącz ujemny styk miernika z ujemnym biegunem akumulatora.

5. Ustaw miernik na pomiar napięcia prądu stałego.

6. Powolne obracanie turbinki spowoduje wzbudzanie napięcia ok.
8.0 +/-1 V przy zapalonej diodzie, oraz 0.3 +/- 0.1 V przy diodzie
zgaszonej (co druga łopatka).

Testowanie przepływomierza

Wtyczki i połączenia przewodów

Dostrajanie stałej przepływu - PPU

Testowanie i dostrajanie

13 - Testowanie i dostrajanie
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13 - Testowanie i dostrajanie

13.2

BRĄZOWY kabel – biegun dodatni 12 V.

CZARNY kabel – biegun ujemny.

NIEBIESKI kabel – do dodatniego styku miernika (woltomierza).

1. Połącz ujemny styk miernika z ujemnym biegunem akumulatora.

2. Ustaw miernik na pomiar napięcia prądu stałego.

3. Zbliż metalowy przedmiot do czujnika indukcyjnego tachometru (odległość od 3 do 5mm). Spowoduje to wzbudze-
nie napięcia 1.4 +/- 0.2 V oraz zaświecenie diody.

4. Usunięcie metalowego przedmiotu od czujnika spowoduje wzbudzenie napięcia 12.0 +/- 1.0 volt. Dioda zgaśnie.

Testowanie tachometru
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14.1

L/min mm wartość

S/67 Trzy nacięcia 1-30 6 310.00
S/67 Cztery nacięcia 2.5-75 9.5 180.00
S/67 Jedno nacięcie zewnętrzne 5 - 150 13.5 120.00
S/67 Brak nacięcia 10 - 300 20.0 60.00
S/67 Dwa nacięcia zewnętrzne 35 - 600 36.0 17.00
Spadek ciśnienia dla średnicy ponad 13.5 mm wynosi 1 bar przy przepływie 150 l/min.

Korpus Identyfikacja korpusu (A) Zakres Średnica PPU

Napięcie zasilania: 12 Volt DC
Kontrolowane wyłączenie przy wyczerpanej baterii: 9 Volt DC
Maksymalne napięcie zasilania: 16 Volt DC
Maksymalne napięcie skokowe: 28 Volt DC
Temperatura otoczenia: – 5°C to + 70°C
Pamięć trwała: Flash PROM non-volatile
Czujniki cyfrowe (opcja 2, 3 i 4): Square signal
Częstotliwość: 0.5 Hz to 2 kHz
Górne napięcie zwalniające : 4.0 to 12.0 V
Dolne napięcie zwalniające: 0,0 to 2.0 V
Czujniki analogowe (opcja 1)
Zasilanie: 12 V
Wejście: 4 to 20 mA
Minimalna prędkość do regulacji dawki 0,5 km/h

Kontroler może komunikować się z innymi urządzeniami za pomocą kabla RS232. Poniżej prędkości przesyłu danych:

19200

9600 (HC 5500 domyślny)

4800

2400

1200

Prędkość przesyłu danych

Zakresy przepływów dla przepływomierzy

Specyfikacje

Specyfikacje

14 – Specyfikacja techniczna
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14 – Specyfikacja techniczna

14.2

Materiały użyte do wykonania opakowań są bezpieczne dla środowiska. Mogą być złożone z odpadami komunalnymi lub
spalone w spalarni.

Płytki i obwody: podlegają recyklingowi w 99% i dlatego powinny być selekcjonowane.

Polietylen: Podlega recyklingowi.

Kiedy opryskiwacz zakończy swoją służbę i ma być złomowany należy go dokładnie umyć. Zawór regulacyjno-rozdzielczy
praz złączki syntetyczne przed skierowaniem do spalenia należy dokładnie umyć. Części metalowe i elektroniczne można
złożyć z odpadami komunalnymi.

Utylizacja elementów elektronicznych

Opakowanie

Materiały i złomowanie
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14 – Specyfikacja techniczna

14.3

3.2.1 Stała przepływu PPU dla przepływu

[3.1.x.1 Stała prędkości] PPU dla prędkości

[3.4 Stała regulacji] %

Menu Funkcja 1 - Wartości 2 - Wartości 3 - Wartości

Schemat rejestrowania wartości

Schematy
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14 – Specyfikacja techniczna

14.4
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Części zamienne
Informacje na temat części zamiennych na stronie www.agroparts.com. 
Informacja jest dostępna po bezpłatnej rejestracji.
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HARDI INTERNATIONAL A/S

H  - DANIA
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