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Zgodność elektromagnetyczna (EMC)
Produkt jest zgodny z Dyrektywą Rady Europejskiej 2014/30/EU, kiedy jest zainstalowany i używany zgodnie z
instrukcjami.

WAŻNE, PRZECZYTAJ TEN ARTYKUŁ, PRZED UŻYCIEM SYSTEMU ARTEMIS

1.

2.
3.*

4.

Instalacja Isocan Artemis jest częścią systemu Rolnictwa Precyzyjnego. Ważne jest, aby przed uruchomieniem systemu
Isocan Artemis, postępować zgodnie z opisanymi procedurami kalibracji. Kalibracja I działanie musi być zgodne z
podanymi instrukcjami. Korzystanie z systemu Isocan Artemis podlega następującym zastrzeżeniom:
Technologia RDS lub jej dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności, bez względu na przyczynę: za jakiekolwiek
zwiększone koszty, utratę zysków, prowadzenie działalności gospodarczej, umowy, dochody lub przewidwanie
oszczędności, pośrednie lub niespodziewane szkody tj.: (śmierć lub uszkodzenia ciała).
Możliwości I funkcje systemu Precyzyjnego Rolnictwa są ograniczone w sposób określony w specyfikacji systemu, którego
szczegóły znajdują się w plikach I w dokumentacji produktu, które należy przeczytać przed uzyciem systemu.
Niniejszym uznaje się, że system nie jest zaprojektowany ani nie ma na celu: a) powstawania planów zamienego leczenia
lub b) osiągania lub unikania parametrów, stosowanych poza parametrami aplikacji, które w obu przypadkach są
odpowiedzialne za operator.
Standardowe warunki RDS (z wyjątkiem klauzuli 7) , których kopia jest dostępna na żądanie, mają zastosowanie do dostaw
I obsługi tego systemu.

Serwis I wsparcie techniczne:
PROSZĘ O KONTAKT Z NAJBLIŻSZYM DYSTRYBUTOREM
Proszę o kontakt fax +44 (0) 1453 733311 w celu uzyskania dalszych informacji.
Nasza polityka jest wciąż udoskonalana, a informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia. Sprawdź, czy odniesienie do oproramowania pasuje do wyświetlanego przez urządzenie.
© Copyright RDS Technology Ltd 2016
\UK805200.DOC
Odniesienie do oprogramowania: IS105002rev42
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1

Wprowadzenie
Ten podręcznik zawiera instrukcje dla zarówno jednokanałowego, jak I wielokanałowego, ogólnie dostępnego aplikatora
Isocan ARTEMIS. Zawiera także ustawienia dostępne w menu “Drill Setup” dostępne przez operatora . Informacje o
ustawieniach serwisowych I o fabryce nie są zawarte w tej instrukcji.

1.1 Przegląd Systemu
Isocan ARTEMIS jest systemem kontroli zgodnym z ISOBUS, monitorowaniem I aplikacją dla siewników. Może być
skonfigurowany z maksymalnie 4 kanałami sterującymi. Pomiar prędkości jazdy do przodu I wykrywanie wycięcia
umożliwia pełną proporcjonalną kontrolę, aby utrzymać (w granicach) określone zastosowanie jednego lub więcej
prosuktów, niezależnie od zmian prędkości jazdy
W najprostszym zastosowaniu ARTEMIS może być skonfigurowany w konfiguracji jednokanałowej do sterowania
pojedynczym silnikiem, jak pokazano na rysunku 1. Dodatkowe moduły CAN umożliwiają konfigurację wielokanałową
dla łączonego nasion / nawozu / aplikacji granulatu (w tym sterowania elektrohydraulicznego), w zależności od
szerokiego wachlarza wykonania I modeli wierteł.

1.1.1 Składniki Systemu
System będzie się różnić w zależności od modelu I modelu wiertła, ale będzie to kombinacja jednego lub więcej z
następujących elementów.
Głównymi elementami elektronicznymi są:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Jednostka główki RDS 'Isocan' – intuicyjny kolorowy system dodykowy, graficzny interfejs użytkownika (GUI)
Moduł mostu ISOBUS / CAN – zawiera oprogramowanie sterujące. Zawiera także grafikę (“Object Pool”) dla GUI,
która ma być wyświetlana na dowolnym terminalu zgodnym z ISOBUS.
Moduł sterowania silnikiem (MCM) CAN – interfejs CANBUS dla silnika zębatego I czujników.
Kontroler aplikatora (APM) Moduł CAN – interfejs CANBUS dla systemu aplikatora – opcjonalnie.
Moduł I/O (HBM) CAN – interfejs CANBUS dla innych przełączników, czujników i siłowników. Podłączony przez
moduł sterowania silnikiem ('MCM')
Motoreduktor- napędzanie pojedynczych lub wielu jednostek dozujących.
Czujnik prędkości wału -czujnik magnetyczny, który potwierdza, że silnik napędza dozowanie.
Czujnik prędości – zarówno czujnik radarowy TGSS, jak I moduł RDS ('satspeed') – konwertuj komunikat GPS
NMEA VTG na sygnał impulsowy zgodny z radarami.
Przełącznik wyłącznika obszaru – jeden lub dwa czujniki magnetyczne lub przełącznik ustawiony w celu wykrycia ,
kiedy wiertło jest opuszczane / podnoszone do lub poza pracą. Może być skonfigurowany tak, aby zapewniał także
sygnał przesuwu linii tramwajowej.
Przełącznik gruntujący- ręczne sterowanie silnikem dozującym w celu dozowania produktu do celów kalibracji.
Podłączony przez moduł sterujący (HBM).

▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Czujnik prędkości wentylatora – magnetyczny czujnik na napędzi wentylatora.
Czujnik poziomu paliwa – górny czujnik zapewnia alarm wczesnego ostrzegania, zapewniając operatorowi
wcześniejsze napełnianie. Dolny czujnik zapewnia drugie ostrzeżenie, gdy zbiornik ma się wyczerpać.
Przełącznik (tramline advance) – zapewnia sygnał przesuwu linii jazdy.
Mechanizm szyfrujący – mechanizmy typu elektromagnetycznego lub mechanicznego są przekręcane w skrzyne
przyączeniowej HBM, która ma być kontrolowana przez Artemis.
Znaczniki przedwschodowe (istniejące) – ponownie podłączone do skrzynki przyłączeniowej HBM, która ma byc
kontrolowana przez Artemis.
Czujnik pozycji maszyny – czujniki magnetyczne wykrywają, gdy ramiona są podnoszone / opuszczane.
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Rysunek 1: Jednostronny system Artemis
ISOBUS / CAN Bridge Module
ISOCAN Head Unit

‘MCM’ CAN Module

‘HBM’ CAN Module

Forward Speed Sensor (Radar option)
TL Advance Switch

Metering Drive Gearmotor/Encoder
Power Supply

HBM Connection Box

Hopper Level Sensors
Forward Speed Sensor (option)
Priming Switch

MCM Connection Box
Fan Speed Sensor

Area Cutout SensorShaft Speed (confirmation) Sensors

1.2 Główne funkcje Artemis
Artemis jest zaprojekowany tak, aby umożliwić automatyczne, zmienne sterowanie dowolnym wiertłem. Może również
sterować pomocniczymi aplikatorami, np. Dla ślimaków itp. W dowolnym momencie można ręcznie zignorować z góry
określoną prędkość, ponieważ wymagane są warunki polowe.
Podstawowymi funkcjami są:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sterowanie zmienną prędkością
Sterowanie liniami
Alarmy prędkości posuwu
Alarm poziomu paliwa
Szybkość wentylatora
Podsumowanie
Przyrząd ma specjalną procedurą programową, ktore sprawia, że kalibracja jednostki dozującej jest bardzo prosta. W
trybie kalibracji. Każda jednostka odmierzająca jest sterowana za pomocą przełącznika 'priming' w celu dozowania
produktu. Podczas normalnej pracy system sterujący jest uruchamiany I zatrzymywany automatycznie przez czujniki
magnetyczne, gdy wiertło jest wkładane I wycofywane z pracy.
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1.2.1 Funkcje Opcjonalne
Dodatkowy moduł oprogramowania do hodowli The additional Precision Farming software module (e.g. application
from treatment plan, receiving a rate from a 3rd party controller), can be activated from the “Dashboard” screen (3.1).
The activation code for the above can be purchased via the RDS website.
UWAGA: Zaleca się odpowiednio dokładny odbiornik GPS o minimalnej szybkości aktualizacji 10 Hz.

1.3 Tryby sterowania I rejestrowanie danych
1.3.1 Automatyczny tryb sterowania
. Prędkość silnika jest regulowana automatycznie, ponieważ prędkość jazdy w przód zmienia się, aby zapewnić, że
aktualna częstotliwość aplikacji stale odpowiada wymaganej prędkości docelowej. Szybkość aplikacji można ręcznie
regulować w górę i w dół od docelowej szybkości, jeśli jest taka potrzeba.
Dane polowe mogą być rejestrowane i zapisywane na karcie SD. Dzięki odbiornikowi GPS i karcie pamięci SD oraz
tworzeniu podsumowania pracy można także rejestrować dane o trasie i aplikacji do pliku na karcie SD. Dane z
podsumowania pracy są również dołączane do tego pliku.

1.3.2 Tryb sterowania VRT (regulacja szybkości)
Pozwala to na sterowanie systemem za pomocą instrukcji obsługi przygotowanej przy użyciu oprogramowania Precision
Farming w połączeniu z danymi pozycji DGPS. Aby umożliwić w pełni automatyczną obróbkę zmiennoprawną dla
aplikacji Precision Farming, Artemis wymaga odpowiedniego odbiornika DGPS i sformatowanej karty danych SD w celu
wdrożenia planów opracowanych w oprogramowaniu Precision Farming. Pliki kształtu (.SHP) mogą być również
importowane i będą automatycznie konwertowane na format plików RDS. Na karcie jest automatycznie tworzony plik
dziennika pracy, który rejestruje dane potwierdzające rzeczywiste traktowanie. Dane z podsumowania pracy są
dołączane do pliku i można je zobaczyć w oprogramowaniu Precision Farming.
Patrz sekcja 7 - "Rejestrowanie danych i przetwarzanie zmiennych stawek"

1.4 Terminal ISOCAN - funkcje i elementy sterujące

Boczne klucze
(Alternatywa przy użyciu sąsiad

Boczne klucze

Karta SD
On-Off – Włącz/ Wyłącz

Port USB (Do aktualizacji opro

APOLLO ARTEMIS.JPG

‘HOME’ (DeskaPrzełączanie
rozdzielcza) między
‘ESC’aplikacjami
‘ENTER’

Uwaga: Jeśli w aplikacji Artemis przyciśniesz

7

aplikacja powróci do dtrony głównej.

HEADER LEFT

USB (nie używany)

Moc/ CAN -Moduł mostu

Ethernet LAN

Kamera 1

Kamera 2

1.4.1 Ekran dotykowy
,Instrument posiada 5-żyłowy rezystancyjny ekran dotykowy. Technologia 5-przewodowa zapewnia najwyższą trwałość i
niezawodność bez konieczności ponownej kalibracji. Składa się jednak z warstwy zewnętrznej folii poliestrowej, która
musi być traktowana delikatnie, w porównaniu z ekranem dotykowym ze szkłem hartowanym. Dlatego należy
przestrzegać następujących zasad,
NIE UŻYWAJ ostrych przedmiotów – ekran zostanie uszkodzony!
NIE czyścić ekranu przy użyciu jakichkolwiek rozpuszczalników!
NIE wycierać przy użyciu brudnej szmatki lub rękawiczek. Do tego celu używaj tylko chusteczek ekranowych!
Możesz użyć tępego, gładko wykończonego plastiku jako rysika, jeśli będzie to konieczne!
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2. Programy
Artemis posiada 4 kanały sterowania. Każdy silnik / MCM lub APM wymaga kanału sterowania, dlatego liczba
wykorzystywanych kanałów zależy od konkretnej konfiguracji.
Oto kilka przykładów:
PRODUKT
PROGRAMY
PRODUKT/SILNIK/ KONFIGURACJA URZĄDZENIA
WYŚWIETLACZ
1 PRODUKT
1
POJEDYNCZY SILNIK / DOZOWANIE

SIEW

1+2

1+2
3+4

2 PRODUKTY
POJEDYNCZY SILNIK/ DOZOWANIE (SIEW)
POJEDYNCZY SILNIK/ DOZOWANIE (FERT A)
2 PRODUKTY
2 x POJEDYNCZY SILNIK / DOZOWANIE (SIEW)
2 x POJEDYNCZY SILNIK/ DOZOWANIE (FERT)

1+2
3

2 PRODUKTY
2 x POJEDYNCZY SILNIK / DOZOWANIE (SIEW)
POJEDYNCZY SILNIK / DOZOWANIE (FERT A)

1
2
SIEW +
NAWÓZ

SIEW +
NAWÓZ

1
2
3
SIEW +
NAWÓZ
+
+PELLETS
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1 PRODUKT
2 x POJEDYNCZY SILNIK/ DOZOWANIE

1+2
3
4

3 PRODUKTY
POJEDYNCZY SILNIK / DOZOWANIE (SIEW)
POJEDYNCZY SILNIK / DOZOWANIE (FERT)
POJEDYNCZY SILNIK/ DOZOWANIE (APLIKATOR)
3 PRODUKTY
2 x POJEDYNCZY SILNIK / DOZOWANIE (SIEW)
POJEDYNCZY SILNIK / DOZOWANIE (FERT)
POJEDYNCZY SILNIK / DOZOWANIE (APLIKATOR
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2.1 Programy powiązane
Jeśli konfiguracja wymaga wielokrotnego dozowania / odmierzania jednostek w celu dozowania pojedynczego produktu,
kanały sterowania są połączone (za pomocą menu "Ustawienia fabryczne").
W ten sposób można połączyć dwa, trzy lub cztery pojedyncze, sąsiednie programy sterowania i przypisać do nich typ
produktu "Nasiona", "Fert A", "Fert B lub" Pellets ".
Przykłady:

UWAGA: Programy powiązane nie są obecnie rozpoznawane jako połączone przez inne moduły oprogramowania poza aplikacją
Artemis. Przykładowo, jeśli 4 programy są aktywne, ale wszystkie są połączone dla pojedynczego produktu, zostaną
uznane jako 4 programy zamiast skutecznie jednego.
Jeśli uruchomienie zadania Precision Farming, źródło VRT (wskaźnik szybkości) jest jednolite w połączonych kanałach
(patrz punkt 7.3).
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3. Działanie
3.1 Uruchomienie
1 .Naciśnij przycisk gumowej końcówki z lewej strony urządzenia ISOCAN, aby ją włączyć. Po krótkim okresie ładowania
poszczególnych aplikacji wyświetlany jest ekran "Panel nawigacyjny".
Rysunek 2. “Panel nawigacyjny”

PRECISION FARMING APP (OPTIONAL)

CAMERA VIEW
(OPTIONAL)

ARTEMIS APP

GENERAL SETTINGS

DASHBOARD.JPG

IMPORT / EXPORT

2. Naciśnij
operacyjny.

GPS

aby przejść do aplikacji Artemis. Podczas pierwszego uruchomienia zostanie wyświetlony główny ekran

3.2 Strony główne programu Artemis
Istnieje 5 podstawowych stron ekranu. Naciśnij, aby przejść między głównymi ekranami - główny, suma, blokada
nasion, funkcje hydrauliczne i ustawienia.
TOTALS SCREEN (SECT. 3)

MAIN OPERATING SCREEN (SECT 3)

UK805-010.PNG

UK805-020.PNG

SEED BLOCKAGE SCREEN (SECT. 4)

CAL/SETUP SCREEN (SECT. 5)

UK805-230.PNG

UK805-030.PNG
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UWAGA 1:
Ekran funkcji hydraulicznych jest specyficzny dla poszczególnych wierteł i nie jest obecny, chyba że zostanie
włączony w menu "Ustawienia fabryczne".
Przyciśnij
kaby powrócić do pulpitu nawigacyjnego. Ponowne naciśnięcie przycisku
pierwotnej strony ekranu lub podmenu, które zostało ostatnio wyświetlone.

spowoduje powrót do

Z poziomu aplikacji Artemis i wyświetlając główną stronę ekranu lub podmenu inne niż główny ekran operacyjny,
naciśnięcie
spowoduje powrót do głównego ekranu operacyjnego.

3.3 Główny ekran operacyjny - podsumowanie

Status pracy [3.5]
Target Rate [3.6]
Prestart [3.7]
Program [3.4]
Shows the drill in/out of work status and when on a tramlining bout
the status
of in-use
channels
with
Shows
the 8km/hr
target
the current
rate
target rate of the selected cha
Runs the drill at a simulated speed for a specified time. Used when going intoShows
work until
the target
speed
is reached
(e.g.
for 5secs)

Channel Toggle [3.4]

Nudge Rate [3.6]

Select channel. The selected channel is highlighted blue

Nudge the target rate in preset increments
Set target Rate [3.6]

Channel On/Off [3.4]

Displays a keypad to enter the target rate for the

Turn the channel on / off (i.e. start/stop the metering motor)
Cycle
Tramline Advance [3.8]

UK805-010.PNG

Cycle between the MAIN, Hydraulic functions, In

Increases the tramline bout number by 1

57

Tramline Hold [3.8]

Forward Speed [3.9]
Fan Speed [3.10]
Displays
Bout, Current Bout and
greenthe
ticks
when
tramlining.
Hold the current tramline when the
drill is Target
lifted/lowered
Displays
live
forward
speed, or the simulated sp
Displays the live fan speed for 1 or 2 fans.

3.4 Wybór programu I status
Aktualny program jest zaznaczony na niebiesko.
Naciśnij
lub kliknij ikonę programu, aby wybrać inny.
Powtarzające się naciskanie
cykli przez programy.
Ikona programu wskazuje produkt i docelową wartość
aplikacji.
Można ustawić docelowy kurs lub nudged dla wybranego
programu.
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Ikona programu wskazuje również stan silnika dozującego. Prędkość silnika jest proporcjonalna do prędkości jazdy, a
więc, gdy jednostka odmierzająca zaczyna się obracać. Jest również po wybraniu sekwencji Prestart lub jeśli została
symulowana prędkość jazdy.
0

Silnik pomiarowy włączony
- - wiertło wyrwane
Silnik pomiarowy
wyłączonyz pracy / nieruchome

3.4.1 Przełączanie pomiaru(-ów) silnika(-ów) / Wyłącznik On / Off (Wł. / Wył.) / Sterowanie
ręczne
Silnik dozujący może zostać zatrzymany ręcznie, na przykład:
(i) Obszar pola wymaga dalszej uprawy przed siewem.
(ii) W przypadku zamontowanego przedniego zbiornika, silnik pomiarowy jest wyłączony przed zakończeniem cyklu, aby
usunąć nasiona (przeciwnie do funkcji "przed uruchomieniem").
(ii) Chcesz siać w połowie szerokości.
Aktualny kanał jest zaznaczony na niebiesko.
Aby przełączyć pojedynczy kanał:

Krótko nacisnąć
/
, aby włączyć / wyłączyć
aktualnie wybrany kanał.
Możesz też krótko nacisnąć ikonę kanału, aby ją
włączyć / wyłączyć.
Aby przełączyć wszystkie kanały:

Przyciśnij I przytrzymaj

/

przez 3 sekundy.

Siew w połowie szerokości:

Dotyczy to wierteł skonfigurowanych z 2 połączonymi programami,
gdzie normalnie do siewu w pełnej szerokości są sterowane z
tandem (oznaczone ikonami kanału 1 + 2 i / lub 3 + 4 połączonymi
na górze, jak pokazano).Jeśli wymagana jest aplikacja o połowie
szerokości, można wyłączyć lewy lub prawy silnik pomiarowy,
dotykając krótko ikony odpowiedniego programu.

3.5 Status pracy
Czujki wykrywają, gdy wiertło jest podniesione lub opuszczone do pracy, a stan pracy jest wyświetlany u góry ekranu.

Wiertło jest nieczynne / Pomiar jest zatrzymany /
Ograniczenie nagromadzonych miejsc.
Wiertło pracuje / Normalne pomiary są w toku (chyba że
zostało ręcznie wyzerowane - patrz sekcja 3.4) / sumy
obszarów są gromadzone.
Jak wyżej, a także wskazując na tramlining bout (patrz
sekcja 3.8).

3.6 Ustawienie szybkości aplikacji
3.6.1 Nasiona I nawozy
Szybkość siewu to jednostki metryczne, tj. Kg / Sha.
Aby ustawić współczynnik docelowy dla wybranego kanału:

Najpierw wybierz kanał, dla którego chcesz ustawić
częstotliwość.
Naciśnij,
wprowadź żądaną stawkę, a następnie
13
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dotknij "OK".
Maksymalna prędkość w celu utrzymania aplikacji jest
obliczana i wyświetlana. Naciśnij "OK", aby powrócić
do głównego ekranu.
System automatycznie utrzymuje tę prędkość
niezależnie od szybkości jazdy do przodu.
Aby ręcznie zmienić stawki dla wybranego kanału:
Dla wybranego kanału w każdej chwili można
dostosować tempo w górę lub w dół w krokach co
5% w zależności od warunków polowych,
maksymalnie ± 50% od docelowej stawki.
Naciśnij,
aby powrócić do docelowej stawki.
UWAGA: Główna strona ekranu nie będzie wyświetlać, ani w inny sposób przypominaćć o ustawieniu współczynnika poza
docelowym dla kanału, chyba że kanał będzie nadal wybrany.

3.6.2 Aplikator małych nasion / Pellet
Jeśli jest zainstalowany, aplikator granulek / małych
nasion zostanie fabrycznie skonfigurowany do jednego z
dwóch trybów pracy: "Fan"
lub "Spinner"
.
Tryb jest wskazywany przez ikonę lub w oknie szybkości.
Gdy wybrano kanał aplikatora na głównym ekranie
operacyjnym, ze względu na inny tryb działania, okno
szybkości jest nieco inne niż w zwykłych kanałach
nasiennych / nawozowych.

Aplikator w konfiguracji wentylatora
Ustaw ręcznie nadajnik docelowy, jak w przypadku innych kanałów nasiennych / nawozów (3.6.1)

Dotknij okna szybkości, aby włączyć lub wyłączyć kontrolę
wentylatora. Wentylator jest normalnie pozostawiony
włączony, ale należy go nacisnąć,
aby go wyłączyć
zgodnie z potrzebą.
UWAGA: Sterowanie włączaniem / wyłączaniem wentylatora
działa niezależnie od włączania / wyłączania silnika dozującego.

Aplikator w konfiguracji Spinner
Ustaw nadajnik docelowy, jak w przypadku innych kanałów nasiennych / nawozów (3.6.1)

Dotknij okna szybkości, aby przełączyć się na
sterowanie prędkością obrotów i regulacją w / w.
Prędkość obrotowa przędzarki może wynosić od 0 do
100% (PWM). Jest to kwestia prób i błędów, aby ustalić
ustawienie % lub aby osiągnąć pożądaną szerokość
rozprzestrzeniania.
Naciśnij,
wprowadź żądaną prędkość %,
następnie kliknij "OK".
Przędzarki są w lewo, ale należy je nacisnąć,
aby
je wyłączyć zgodnie z potrzebą.
UWAG: Sterowanie włączaniem / wyłączaniem. Wirnik
pracuje niezależnie od włączenia / wyłączenia silnika
dozującego.

3.7 Sekwencja wstępnego uruchamiania
Szczególnie użyteczne w przypadku zamontowanego na wierzchołku leja samowyładowczego, funkcja wstępnego
uruchomienia zapobiega przedostawaniu się do miejsca, w którym nie jest zaczepiony. Rozpoczyna pomiar z szybkością
kalibracji, podczas gdy wiertło jest nieruchome, a "pierwszeństwo" wiertła, tak aby nasiona docierały do redlic tak samo,
jak wiertło wraca do pracy.
Ustawienia użytkownika:
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Przejdź do ekranu "Drill Setup" i kliknij kartę,
aby
wyświetlić "Pre-start duration" i "Pre-start Mode".
Czas przed uruchomieniem:
Czas rozpoczęcia wstępnego jest ustalany przez testy
prób i błędów, gdy system jest po raz pierwszy
skonfigurowany. Czas trwania może wynosić od zera
do 9,9 sekundy.
Tryb przed uruchomieniem:

Tryb "AUTO" - funkcja wstępnego uruchomienia jest
uruchamiana automatycznie po włączeniu wiertła.Tryb
"Człowiek" - sekwencja uruchamiania jest opcjonalnie.
W razie potrzeby wystarczy nacisnąć klawisz.
Silnik pomiarowy będzie pracował z prędkością
kalibracji w ustawionym czasie lub do momentu, gdy
prędkość jazdy przekracza prędkość symulacji, po
przejściu pełnej kontroli proporcjonalnej.
Podczas gdy czas rozpoczęcia jest aktywny, a prędkość
jazdy do przodu jest niższa od prędkości symulacji, czas
trwania zlicza się, a wskaźnik prędkości do przodu jest
podświetlony na żółto.
Po osiągnięciu prędkości symulacji, start wstępny zostanie
anulowany, a ekran powróci do normalnego wyświetlania
prędkości.

15
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Yellow = Pre-start active
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3.8 Ścieżki technologiczne
Na głównym ekranie wyświetlany jest bieżący stan śledzenia, np.
Rhythm:
Symmetrical
Asymmetrical-left

Asymmetrical-right

Output Status (On)
Current
Bout
Target No
of Bouts

Nr. Balansów można wybrać do 99, z asymetrycznym lewym lub asymetrycznym prawym rytmem. Można również
wybrać kilka specjalnych asymetrycznych rytmów, aby dopasować się do następujących kombinacji szerokości wiertła /
opryskiwaczy.
Specjalne sekwencje tramwajowe ("L" - lewo, "R" - po prawej) są następujące:
Bout
8-pass
10-pass
10-pass (2)
14-pass
16-pass
18-pass
22-pass
1
2

R

R

L

3

L

4

L

5

L

L
R
R

R

L

R

8
9

L

L

6
7

R

R
R

L

R
L
L

10
11
12

R
L

R

R

13
14

R

15
16

L

17
18
19
20
21
22

3.8.1 Advancing the Bout Number
Przy uruchamianiu sekwencja zawsze zaczyna się od
'1'.
Jeśli wejdziesz do pracy poza boutem 1 sekwencji,
możesz nacisnąć przycisk "+1", aby wybrać poprawny,
aktualny numer boutu.
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3.8.2 Holding the Bout Number
Jeśli konieczne jest wyjmowanie wiertła z pracy, innej niż normalna zwrócona nawierzchnia lub w zależności od
konfiguracji wiertła - podnieść znacznik do negocjacji pola, numer bouta nadal będzie automatycznie zwiększany o 1.

Możesz jednak nacisnąć klawisz,
aby
przytrzymać bieżący numer boutu (np. Aby zapobiec
awansowi do bouta).

Naciśnij ponownie klawisz,
normalny postęp.

aby wznowić

Liczba sciezek - tryb normalny

Liczba ścieżek

3.8.3Ustawianie rytmu
Przejdź do ekranu "Drill Setup" i kliknij kartę, aby
wyświetlić / edytować ustawienia ''Target Bout" i
"Tryb" (rytm).

UK805-060.PNG

3.9 Wyświetlacz prędkości
Szybkość siewu to jednostki metryczne, tj. Km / h.
Sygnał prędkości pochodzi z obu,

▪
▪

RDS Satspeed 2 (konwertuje wiadomość GPS NMEA VTG na impuls prędkości zgodny z radarami).
Czujnik radarowy

3.9.1 Alarm szybkiego ruchu
Jeśli podczas pracy wiertła jest włączony, a wskazana prędkość jazdy do przodu wynosi poniżej 0,2 km / h, wyświetlacz
będzie migać, a jednostki dozujące zostaną zatrzymane.
Ma to za zadanie ostrzegać operatora w przypadku utraty sygnału wejściowego prędkości obrotowej z jakiegokolwiek
powodu. Można jednak aktywować symulowaną prędkość jazdy, tak aby można było kontynuować siew.
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3.9.2 Symulowana prędkość jazdy
Kiedy symuluje się prędkość jazdy, na wyświetlaczu pojawi się ikona "Sim". Symulacja prędkości
jest również aktywna,
(i)
Automatycznie podczas kalibracji produktu (w celu dozowania produktu, gdy wiertło
jest nieruchome).
(ii)
Ręcznie w przypadku utraty wejścia sygnału do przodu (w celu kontynuowania
wiercenia). Pamiętaj, że rzeczywista prędkość jazdy do przodu powinna odpowiadać
prędkościom symulowanym jak najbardyiej, w przeciwnym wypadku prędkość wiercenia nie
będzie poprawna.
UWAGA: Tryb przed uruchomieniem wykorzystuje również symulowane ustawienie prędkości.
Wstępne uruchomienie zostanie odblokowane, gdy rzeczywista prędkość jazdy przekracza
prędkość symulowaną.Symulowana prędkość jest ustawiana i ręcznie aktywowana poprzez menu
"Drill Setup" w następujący sposób:

Ustawienia użytkownika:
Przejdź do ekranu "Drill Setup" i kliknij kartę,

a następnie wybierz "1. Prędkość"

UK805-070.PNG

UK805-080.PNG

Ustaw prędkość symulacji:
Przejdź do "2. Symulowana prędkość". Fabryczna domyślna symulowana prędkość jazdy wynosi 10 km / h, ale można to
zmienić, aby dopasować się do typowej prędkości jazdy do siewu.

Start / Stop symulowana prędkość:
Przejdź do "3. Symulowana prędkość" i uruchom.
UWAGA: Symulacja prędkości może być aktywowana tylko wtedy, gdy wiertło jest wyłączone z pracy.

3.9.3 Korekta kalibracji prędkości jazdy
Kalibracja prędkości do przodu nie jest wymagana, jeśli źródłem jest sygnał GPS. Może być jednak konieczne, jeśli na
przykład czujnik radarowy nie jest pożony we właściwym kącie.
UWAGA: Fabryczny domyślny współczynnik szybkości ("SSF") wynosi 0,00778 m /impuls, jak określono dla czujników RDS
"Satspeed" i TGSS Radar.
Czujnik prędkości może być edytowany bezpośrednio przez wybranie "4. SSF "i
wprowadzeniu innej wartości. Jednak najlepszym sposobem na jego dostosowanie jest procedura "SSF Nudge". Dopóki
wyświetlacz Artemis nie pasuje do odczytu prędkościomierza ciągnika.Z ekranu "Forward Speed" wybierz "5. SSF Nudge ".

UK805-090.PNG
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Jazda z normalną prędkością roboczą, pamiętając o odczycie
prędkościomierza ciągnika.
Na przykład prędkośćomierz ciągnika pokazuje 10,5 km /
h.Wyświetlacz Artemis pokazuje jednak 11,0 km / h.Użyj
klawiszy %, aby wyregulować wyświetlaną prędkość, aż
będzie pasowała do prędkości ciągnika.
Czynnik współczynnika szybkości jest automatycznie
obliczany ponownie i wyświetlany jako "Nowy SSF" wraz z
wprowadzoną korektą%.

UK805-110.PNG

3.10 Wyświetlacz szybkości wentylatora
Artemis może monitorować i wyświetlać prędkość 1 lub
2 wentylatorów w zależności od konfiguracji
wiertła.Jeśli monitorujesz dwa wentylatory,
wyświetlacz będzie się zmieniać co 6 sekund pomiędzy
wentylatorem "1" a wentylatorem "2".

3.10.1 Ustawianie alarmów prędkości wentylatora
Istnieją zarówno programowalne niskie, jak i wysokie
prędkości. Niski i wysoki próg prędkości alarmu można
ustawić w menu "Drill Setup" w następujący
sposób:Przejdź do ekranu "Drill Setup" i kliknij kartę
,
aby wyświetlić / edytować ustawienia 'Fan Low Limit' i 'Fan
Hi Limit'.

UK805-120.PNG

3.11 Poziomy paliwa
Alarmy poziomu paliwa ostrzegają operatora, gdy zawartość produktu jest niska i / lub prawie się wyczerpała. W
zależności od konfiguracji wiertła, dla każdego z lejów znajduje się albo,
(i) Pojedynczy czujnik niskiego poziomu.
(ii) Zarówno czujnik niskiego poziomu jak i górny czujnik poziomu "Pre-Level". Dodatkowy czujnik "pre-level" jest
umieszczony wyżej w lejku, aby zapewnić operatorowi bardziej zaawansowane ostrzeżenie. Może to uniknąć
ewentualnego zakłócenia w wierceniu długiego lub niepotrzebnego opóźnienia w uzupełnianiu.
Aby wyświetlić konfigurację czujnika poziomu odpowiednią dla każdej jednostki dozującej, przejdź do ekranu "Drill
Setup" i kliknij kartę.
Wybierz "3. Poziom Hoppera ".

UK805-130.PNG
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3.12 Podsumowanie
Całkowity obszar i masa każdego produktu gromadzi się na wcześniej wybranym rejestrze pamięci "Razem 1", "Razem 2"
lub "Wszystkich 3", jak pokazano.
Suma całkowita od ostatniego zresetowania.
Aby zresetować dowolny z rejestrów, najpierw zaznacz go i dotknij
Musisz dotknąć
aby ponownie wyzerować.
Nie można zresetować rejestru pamięci.
UK805-150.PNG
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4. Monitorowanie blokady
Monitorowanie blokady jest opcjonalną funkcją. Po włączeniu tej strony ekranowej pojawia się po stronie ekranu
"Totals".
W przypadku konfiguracji produktu podwójnego wybierz opcję,
Aby wyświetlić stan czujnika dla materiału siewnego,
tAby zobaczyć stan czujnika nawozu.
Czujniki są identyfikowane.
UWAGA: Przy ustawieniu podwójnego pomiaru (np. Seed Left /
Seed Right), gdy kanał jest wyłączony, wskaźniki czujnika zmienią
kolor na czerwony, ale nie będzie alarmu.
UK805-230.PNG

4.1 Stan czujki blokady i alarmu
UWAGA: Wyłączenie wiertła z pracy eliminuje wszystkie alarmy.
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Oznaczenie

Status

GREEN

Czujnik pracuje normalnie. Wymagany przepływ materiału siewnego jest wykrywany
przez czujnik.

RED

Czujnik zablokowany w redlice lub na głowicy dystrybucyjnej. Komunikat alarmu "Seed
Sensor [xx] Row [xx] Blocked" lub "Fert Sensor [xx] Zostanie wyświetlony wiersz [xx]
Blocked".
Usuń blokadę.
Uwaga: Nr czujnika odnosi się do jego położenia na głowicy rozprowadzającej. Wiersz,
który monitoruje czujnik może niekoniecznie być taki sam jak czujnik

Pomarańczowy (migające
światło

Czujnik jest wykrywany na magistrali CAN, jednakże istnieje przerwanie komunikacji z
sąsiednim czujnikiem.Pojawi się komunikat "Błąd komunikacji z nasionami" lub
"Komunikat błędu komunikacji"
Sprawdź złącza czujników.

czarny

Czujnik nie jest wykrywany w CANbus, a komunikacja z sąsiednimi czujnikami
przełamuje.
Pojawi się komunikat "Błąd komunikacji z nasionami" lub "Komunikat błędu
komunikacji"
Sprawdź złącza czujnika, w przeciwnym razie czujnik może być uszkodzony i należy je
wymienić.
Uwaga: Czujnik musi być skonfigurowany z tym samym numerem identyfikacyjnym
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4.2 Uszkodzenie czujnika blokady
Po wystąpieniu zablokowania, po upłynięciu określonego czasu opóźnienia pojawi się ekran alarmowy. Możesz też
wybrać,
(i) Naciśnij,
aby tymczasowo anulować alarm. Dopóki blokada nie zostanie wyczyszczona, alarm zostanie ponownie
aktywowany po 30 sekundach.
(ii) Naciśnij,
aby zignorować alarm. Ikona czujnika zmienia się na
. Naciśnij,
aby przywrócić normalną funkcję
alarmu.

UK805-260.PNG

UK805-250.PNG

4.3 Kalibracja czujnika
Zaleca się kalibrowanie czujników na początku każdego dnia wiercenia. Uruchom wiercenia i upewnij się, że wszystko
jest w pełni sprawne.
Przejdź na stronę czujnika Seed Sensor. Jeśli wszystkie wskaźniki czujników są zielone, po prostu naciśnij,
aby
automatycznie skalibrować wszystkie czujniki.
Po skalibrowaniu czułość czujników jest automatycznie dostosowywana do zmieniającej się szybkości / zastosowania,
np. W przypadku planowanej redukcji wartości zmiennej.
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5. Kalibracja produktu
Istnieją dwa sposoby przeprowadzania testu kalibracji,

▪
▪

Z głowicy.
Poprzez odpowiedni włącznik gruntujący.

5.1 Uruchomienie testu z kabiny
1. Na głównym ekranie wiercenia ustaw częstotliwość docelową dla kalibrowanego kanału.
2. Przejdź do ekranu "Drill Setup".

Na ekranie zostanie wyświetlona konfiguracja
programu, jak pokazano na głównym ekranie
operacyjnym. Jeśli skonfigurowano wiele programów,
procedura kalibracji musi być powtórzona dla każdego
programu.
4. Naciśnij,

aby wybrać program kalibracji, a następnie naciśnij przycisk

.
UK805-160.PNG

5. Naciśnij
lub
,
(Preferencje) i wprowadź ciężar, który
chcesz zmierzyć.

6. Kliknij.

.

Następnie jednostka miary będzie działać (w oparciu o
prędkość symulacji), aby zrezygnować z
zaprogramowanej ilości produktu, a następnie zatrzyma
się.
UWAGA: W każdej chwili możesz dotknąć,
test.

UK805-175.PNG

aby skrócić

UK805-180.PNG

Przyrząd wyświetla wagę w oparciu o istniejący,
zaprogramowany współczynnik kalibracji produktu.
UWAGA: W przypadku konfiguracji pojedynczego silnika /
podwójnego dozowania
(
)Produkt zebrany, ważony i zaprogramowany
jest z jednostek dozujących BOTH.
W tym przypadku przed przejściem do kroku 7 naciśnij
i
powtórz kroki 5 i 6 dla drugiej jednostki dozowania.
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7.
Odważyć zawartość pojemnika. Naciśnij
lub,
(Twoje preferencje) i wpisz masę, która została zapłacona.

8. Kliknij
.
Nowy współczynnik kalibracji (kg / obr.),% Błąd i maksymalna
prędkość jazdy, dozwolona w oparciu o ustawioną szybkość
aplikacji.
9.
Kliknij

UK805-210.PNG

UK805-200.PNG

5.2 Uruchomienie testu przy użyciu przełącznika gruntującego
1. Na głównym ekranie wiercenia najpierw ustaw częstotliwość docelową dla kalibrowanego kanału.
2. Ustaw w zwykły sposób, aby przeprowadzić test na odpowiednim urządzeniu dozującym.
3.
Nacisnąć przełącznik gruntowania, aby wyliczyć żądaną
ilość produktu.
UWAGA: W zależności od konkretnej konfiguracji wiertła
przełącznik natryskowy zostanie ustawiony dla operacji chwilowej
lub blokującej.
Jeśli jest włączone zatrzaśnięcie, naciśnij i zwolnij przełącznik, aby
rozpocząć pomiar, a następnie naciśnij i zwolnij, aby zatrzymać.
Jeśli zostanie ustawiona na chwilę, naciśnij i przytrzymaj
przełącznik, aby rozpocząć pomiar i zwolnij, aby zatrzymać.

Wyświetlacz automatycznie przełącza się na ekran
kalibracyjny po wciśnięciu przełącznika primingowego.Kiedy
jednostka miary jest zatrzymana, przyrząd wyświetli wagę w
oparciu o istniejący zaprogramowany współczynnik kalibracji
produktu.

UK805-180.PNG

UWAGA: W przypadku pojedynczej konfiguracji pomiarów
silnika / podwójnego dozowania() Produkt zebrany, ważony i
zaprogramowany jest z jednostek dozujących BOTH.
W tym momencie nacisnąć i powtórzyć kroki 2 i 3 dla drugiej
jednostki dozowania i podać wszystkie dozowane masy.
4.
Odważyć zawartość pojemnika. Naciśnij
lub,
(Twoje preferencje) i wpisz masę, która została zapłacona.

UK805-190.PNG

UK805-210.PNG
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5.
Przyciśnij [OK]
.
Nowy współczynnik kalibracji (kg / obr.),% Błąd i maksymalna
prędkość jazdy, dozwolona w oparciu o ustawioną szybkość
aplikacji.
6.
Przyciśnij
aby ponownie wrocic do
głównego ekranu operacyjnego.

UK805-200.PNG

5.3 Kalibracja systemów za pomocą mechanizmów pomiarowych typu
Accord.
Zmieniając się z niską szybkością na wysoką szybkość, tj. Od 3 kg / ha do 100 kg / ha
Dla każdego kanału,
1. Przesuń suwak pomiarowy dla większej szybkości.
2. Należy wykonać test kalibracji i wprowadzić dozowany ciężar (jak w ppkt 5.1 / 5.2).
3. Błąd będzie znaczny, ale naciśnij,
aby zaakceptować błąd i kontynuować.
4. Na głównym ekranie wiercenia ustaw żądaną wartość docelową dla kanału.
5. Ponownie przeprowadź procedurę kalibracji produktu.
6. Błąd ten będzie marginalny.
7.Naciśnij, aby zaakceptować błąd i rozpocząć siew.
Przy zmianie z wysoką stawką na niską stawkę, tj. 100 kg / ha do 3 kg / ha:
Dla każdego kanału,
1. Przesuń suwak pomiarowy do położenia dla niższej szybkości.
2. Wykonać test kalibracji i wprowadzić dozowany ciężar (jak w ppkt 5.1 / 5.2).
UWAGA: Jeśli użyjesz przełącznika primingu, wystarczy zrezygnować z małej ilości produktu i wprowadzić ciężar.
3.
4.
5.
6.
7.
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Błąd będzie znaczny, ale naciśnij,
aby zaakceptować błąd i kontynuować.
Na głównym ekranie ustaw żądaną wartość docelową dla kanału.
Ponownie przeprowadzić procedurę kalibracji produktu, tym razem wydając odpowiednią ilość produktu.
Błąd ten będzie marginalny.
Naciśnij,
aby zaakceptować błąd i rozpocząć siew.
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6. Ustawienia główne
Ogólne ustawienia są dostępne w "Pulpicie nawigacyjnym".
Są to ustawienia inne niż funkcje elektrohydrauliczne i
kalibracja systemu, które są dostępne z poziomu aplikacji
Artemis.

Podsumowanie ustawień:
Menu Poziom 1

Menu Poziom 2

Menu Poziom 3

Ustawienia główne

Kraj

UK, Francja, Niemcy, USA

Język

Angielski, Francuski,
Holenderski, Niemiecki

czas i data

Czas I data

Menu Poziom 4

Format 24 godzinny
Format daty
Jednostki

M/dd/yyyy, dd/M/yyyy,
yyyy/M/dd

Metryka
System
Inne

Jasność
Kontrast
Głośność
Aktywacyjny kod oprogramowania

(Wymagane dla aplikacji PF)

Ustawienia ekranu głównego

(Ustawienia wygląd ekranu
"pulpitu nawigacyjnego"

LAN TCP/IP

włączyć DCHP
IP Addres
Subnet mask
Brama domyślna
DNS Serwer

Kalibracja ekranu dotykowego

Ustawienia GPS

System

(wersje S/W)

Źródło

None, COM 1, COM2

Szybkość transmisjii

4800, 9600, 19200, 38400

Lewe/prawe przesunięcie
Przód/tył
Wysokość od podłoża
Ustawienia konfiguracji

Numery rpogramów

1,2,3 or 4

Program # (max 4)

Szerokość
Numer sekcji
sekcja #

Szerokość
X Offset
Y Offset
Z Offset
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7.
Rejestrowanie danych i przetwarzanie zmiennych
wartości (VRT)
Opcje rejestrowania danych nie są zawarte w podstawowym oprogramowaniu do aplikacji. Musisz najpierw uzyskać kod
aktywacyjny (zakupiony przez stronę RDS), aby umożliwić rozszerzone funkcje i funkcjonalność dostarczoną przez moduł
oprogramowania PF.

7.1 Opcje pracy
7.1.1 Zastosowanie z planu pracy
(a) Isocan otrzymuje wskaźnik z planu leczenia zapisanego na karcie SD i steruje aplikacją za pośrednictwem systemu
sterowania RDS. "Stosowany" zapis pracy rzeczywistej aplikacji jest generowany i zapisywany na karcie SD.
(b) Isocan otrzymuje stawkę z kontrolera innej firmy i steruje aplikacją za pośrednictwem systemu sterowania RDS. Isocan
odsyła rzeczywisty poziom aplikacji do drugiego kontrolera. W przypadku planu leczenia generowanego przez Plot / Plan
RDS, zapis "aktualnej aplikacji" zapisany jest na karcie SD.
Obie konfiguracje umożliwiają operatorowi uruchomienie pełnej aplikacji VRT. Powiązany "jak stosowany" plik rekordu
roboczego można przeglądać w oprogramowaniu do mapowania / obróbki. Dane z podsumowania pracy (7.1.3) są
również dołączane do pliku rekordów roboczych.

7.1.2 ZAPROGRAMOWANIE LOG (rejestracja danych dynamicznych)
W czasie rzeczywistym generowany jest pełny rejestr aplikacji, szybkość rejestrowania i inne parametry (np. "Znaczniki"),
przypisując te dane do określonej lokalizacji. Powiązany plik "Logowanie dynamiczne" jest wyświetlany w
oprogramowaniu do mapowania / obróbki. Dane generowane przez dynamiczne rejestrowanie są zapisywane na karcie
SD. Dane z podsumowania pracy (7.1.3) są dołączane do pliku dynamicznego rejestrowania.

7.1.3 REJESTROWANIE DANYCH POLOWYCH
Aby ułatwić przechowywanie i śledzenie dokumentacji gospodarstwa rolnego, można zapisać podsumowanie każdej
pracy lub sesji pracy na karcie SD.

7.2 Importowanie / eksportowanie danych
Dane PF są odczytywane i zapisywane na karcie SD przez aplikację PF, a karta SD powinna być zawsze pozostawiona w
przyrządzie.Dane są przesyłane między kartą Isocan SD a biurem za pomocą kieszeni USB z aplikacją Import / Eksport na
"Pulpicie nawigacyjnym".

UK799-010.JPG

UWAGA: Jeśli importujesz plik kształtu, plik jest automatycznie konwertowany i zapisywany na karcie SD w formacie RDS.
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7.2.1 Importowanie plików RDS
Aby przesłać plany leczenia RDS do karty SD, włóż kartę USB i z pulpitu nawigacyjnego, wybierz "Importuj zadanie RDS">
"OK".
W razie potrzeby przejdź do odpowiedniego katalogu przy użyciu klawiszy.
Wybierz folder 'RDS_DATA.XXX'
zawierający plik (y) i naciśnij
.
Istniejące pliki o tej samej nazwie w folderze RDS_DATA.XXX na karcie SD zostaną zastąpione.

7.2.2 Nazwy plików RDS, listy farm i pól
Aby wyświetlić listy farm i pole oraz wyświetlić listę powiązanych planów, w folderze RDS_DATA.XXX tworzone są dwa
pliki tekstowe,

▪
▪

Plik tekstowy Farm No / Farm Name <FARMLIST.RDS> z listą wszystkich farm.
Plik tekstowy pola / plik tekstowy <FIELDSxx.RDS> dla każdego gospodarstwa, gdzie'xx 'to gospodarstwo.

UWAGA: W przypadku braku powyższych plików tekstowych na karcie SD, Isocan początkowo tworzy domyślne pliki
<FARMLIST.RDS> i <FIELDS00.RDS> automatycznie dla farm. 00 "UNKNOWN" i pole nr 00 "UNKNOWN"

Lista farm I pól
RDS_DATA.XXX
00010001.F01

FRMSTART
~FRM001,HOME FARM
~FRM002,BROOKFIELD FARM
~FRM003,BRIDGE FARM
~FRM004,WILLOW FARM
~FRM005,GRANGE FARM
~FRMEND

FARMLIST
FIELDS01.RDS
FIELDS02.RDS
etc
FIELDS99.RDS

Listy Farm i pól są prostymi plikami tekstowymi ASCII,
które można tworzyć przy użyciu dowolnego edytora
tekstu lub oprogramowania do edycji tekstu.

Nazwa pliku RDS

~FLDSTART,BROOKFIELD FARM
~FLD0001,Home Meadow
~FLD0002,Church Field
~FLD0003,Long Meadow
~FLD0004,Lime Kiln
~FLD0005,50 Acres
~FLD0006,Further Ley
~FLDEND, BROOKFIELD FARM

Podczas tworzenia planu, nazewnictwo plików powinno być zgodne z następującą konwencją, dzięki czemu Isocan może
przeszukiwać i wybierać plan dotyczący danego gospodarstwa i pola podczas procesu wyboru planu.

E.g. 00010001.F01
0001 0001 F. 01
Farm No.
Plan type: e.g. ‘F’= Fertiliser plan, ‘E’ = Seed plan
Plan reference No.
Field No.
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7.2.3 Dodanie nowego odniesienia do farmy / pola
Jeśli plan jest importowany, gdzie numer referencyjny gospodarstwa / pola. Nie odpowiada istniejącemu wpisowi na
liście farmy / pola, możesz utworzyć nowe farmy i pole odniesienia dla tego pliku z ekranu "SELECT FARM".Weźmy na
przykład plan materiału siewnego o nazwie 00150001.E08. Gospodarstwo nr 08 nie znajduje się na liście.
1. Na stronie 'WYBIERZ FARMĘ' naciśnij
.
2. Wpisz farmę nr (Np. '08') i naciśnij
.
3. Wprowadź nazwę gospodarstwa (np. "Brimscombe") i naciśnij
.

UK808-300.PNG
UK808-310.PNG

4. Kliknij
żeby dodać nazwę gospodarstwa.
5. Wpisz pole nr (np. '15') i naciśnij
.
6. Wprowadź nazwę pola (np. "Copse") i naciśnij

.
UK808-320.PNG

.

UK808-300.PNG

UK808-310.PNG

7. Nazwa gospodarstwa zostaje następnie dodana do
listy, naciśnij
.
UK808-320.PNG

Następnie referencja do farmera jest dołączona do istniejącego pliku 'FARMLIST.RDS', a nowy plik 'FIELDS08.RDS' dodany
do folderu RDS_DATA.XXX na karcie SD.

7.2.4

Importowanie plików
Aby przesłać pliki kształtu na kartę SD, włóż kartę USB i z pulpitu nawigacyjnego, wybierz "Importuj plik kształtu">
"OK".W razie potrzeby przejdź do odpowiedniego katalogu przy użyciu klawiszy.
Wybierz plik i naciśnij.
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UK808-055.JPG

Następnie możesz zmienić ustawienia plików kształtu,

▪
▪
▪
▪
▪
▪

UK808-057.JPG

Wybierz gospodarstwo
Wybierz pole
Częstotliwość domyślna Jest to stopa podstawowa, na podstawie której plan jest oparty i na który system będzie
obowiązywał, na przykład przy braku danych GPS, poza granicami pola itp.
"Skalowanie domyślne" (jednostki - np. Kg / ha itp.)
Nazwa planu
"Wybrana szybkość” Określa, która kolumna danych w pliku skojarzonej bazy danych plików kształtów (.DBF),
którą system zinterpretuje jako instrukcje szybkości.
Naciśnij,
aby zaimportować plik. Plik kształtu (.SHP) zostanie automatycznie przekonwertowany do formatu pliku
RDS podczas transferu.

7.2.5 Eksportowanie danych zlecenia
Aby pobrać aplikacje / podsumowania stanowisk, włóż pamięć USB i z pulpitu nawigacyjnego, wybierz "Eksportuj dane
logowania RDS"> "OK".

UK799-010.JPG
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7.3 Uruchamianie zadania VRT
UWAGA: W przypadku wielu kanałów sterowania w użyciu, źródło VRT i plan VRT muszą być indywidualnie ustawione dla każdego
kanału.

(i)

Wybieranie farmy i pola
1. Jeśli nie zostało to zrobione, załaduj wymagany plan (-y) leczenia na kartę SD (7.2).
2. Uruchomić oprogramowanie PF za pomocą 'Panelu sterowania', a następnie nacisnąć, aby rozpocząć proces konfiguracji
zadania.

DASHBOARD.JPG

UK808-010.JPG

3. Wybierz opcję zlecenia ("Zastosuj z planu" jako wartość domyślną, więc wystarczy nacisnąć przycisk "OK").

UK808-020.JPG

4. Wybierz wymagane odniesienie FARM i naciśnij (lub naciśnij, aby dodać nowy farm i referencję - patrz 7.2.3)
.5. Wybierz referencję FIELD i naciśnij
.UWAGA: Możesz także wybrać farmę / pole za pomocą funkcji wyszukiwania (), wpisując szukany termin.

UK808-370.PNG
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(ii)

Wybierz źródło VRT
6. W przypadku wielu kanałów sterowania, jeśli nie zostały jeszcze ustawione domyślnie (patrz 7.7.2), wybierz źródło
instrukcji szybkości, który ma być zastosowany jako "plik traktowania" dla każdego używanego kanału.

UWAGA: Jeśli urządzenie jest już skonfigurowane jako domyślne dla tego kontrolera, zaznacz je z listy.

UK808-390.PNG

(iii)

UK808-400.PNG

Wybierz plan(y)
7. W przypadku wybranego kanału naciśnij,
aby wybrać plan zapisany na karcie SD.Domyślnie przyrząd wylicza
wszystkie plany leczenia powiązane z wybranym gospodarstwem i polami ().na przykład "01 TSP 01 01" oznacza [Plan ref.
Nr] _ [Produkt] _ [nr gospodarstwa] _ [nr pola]

NOTE:

Naciśnięcie
wyświetla WSZYSTKIE plany leczenia na karcie SD. W razie potrzeby można również wybrać plan za
pomocą funkcji wyszukiwania (
), wpisując wyszukiwane hasło.

UK808-410.PNG

8. Wybierz plan i naciśnij,

aby potwierdzić wybór.

UK808-420.PNG

UWAGA: Jeśli chcesz skonfigurować wiele programów, wybierz następny kanał (np. "VRT 2") i powtórz proces wyboru planu (kroki
6,7 i 8).

UK808-450.PNG
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9. Po zakończeniu wyboru planu, naciśnij przycisk,
10. Przyciśnij
ponownie aby zobaczyć podsumowanie pracy.

aby wyświetlić mapę.

UK808-470.PNG

UK808-460.PNG

11.Naciśnij, aby rozpocząć plan. Zostanie wyświetlony ekran informacyjny VRT.
Koniec pracy VRT
Zatrzymanie pracy VRT
Wybierz rkran mapy
Wybierz program VRT
Idź do ‘Dashboard’

UK808-480.PNG

7.4 Oglądanie aktywnego zadania VRT
W dowolnym momencie można przełączać się między głównym ekranem operacyjnym, interaktywnym rzutem mapy i
ekranem informacyjnym VRT, jak pokazano poniżej.
NOTE:

Naciśnięcie

powoduje powrót do "Panelu sterowania" z dowolnego innego ekranu.

DASHBOARD.JPG

ARTEMIS APP
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UK808-010.JPG

PF APP - VRT INFORMATION

UK808-160.JPG

UK808-150.JPG

UK808-460..PNG

PF APP - INTERACTIVE MAP
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7.4.1 Stan leczenia zmiennymi stawkami
Stawka docelowa na głównym ekranie staje się stawką aplikacji zgodnie z danymi planu leczenia (stopa podstawowa x
mnożnik) i pozycję w polu. Rozmiar komórki zabiegu jest zdefiniowany w oprogramowaniu planu leczenia.Podczas pracy
w trybie VRT symbol obok wyświetlanej na ekranie MAIN jest wyświetlany obok wartości docelowej.

▪
Jeśli utracisz sygnał DGPS, wskaźnik leczenia powróci do "Stopy
bazowej" określonej w planie.
▪
Jeśli wyjdziesz poza granicę pola, ale nadal znajduje się w komórce
traktowania, to stawka aplikacji będzie nadal obowiązywać dla tej komórki.
▪
Jeśli znajduje się poza obszarem planu, wówczas stosuje się wartość
zerową.

7.4.2 Interaktywny ekran mapy
Powiększ
Dotknij mapy, aby wyświetlić interaktywną wartość docelową

Pomniejsz
Włączanie / wyłączanie znacznika pozycji

Współczynnik docelowy dla bieżącej pozycji
Wróć do ekranu informacji VRT
UK808-160.JPG

Aktualna stawka aplikacji
Znacznik pozycji

7.5 Wstrzymaj / Zakończ rejestrowanie danych
Dotyczy to wszystkich opcji pracy,

▪
▪
▪

Zostosuj się do planu
Zaloguj się
Zaloguj podsumowanie

7.5.1 Wstrzymaj / Wznów rejestrowanie danych
Wróć do ekranu informacji VRT (nr 7.3) i naciśnij,

aby wstrzymać.

UK808-160.JPG

Powiązany plik rekordu roboczego zostanie zamknięty i zapisany na karcie SD.
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Aby powrócić do wcześniej wstrzymanego zadania, z ekranu PRECISION FARMING naciśnij
.
Jeśli wcześniej zostało wstrzymane i zapisane więcej niż jedno zadanie, wybierz zadanie, które ma zostać wznowione z
listy, i naciśnij.

UK808-490.PNG

Zadanie zostanie teraz wznowione. Ponowne otwarcie powiązanego pliku rekordów roboczych i dołączenie do niego
kolejnych danych rejestrowania.

7.5.2 Wyświetl podsumowanie / usuwanie pauzowanych zadań
Na ekranie PRECISION FARMING naciśnij
.
Naciśnij,
aby wyświetlić podsumowanie wstrzymanego zadania.

UK808-490.PNG

Naciśnij
Naciśnij

aby usunąć wybraną pracę.
aby usunąć WSZYSTKIE zatrzymane prace

UK808-500.PNG

7.5.3 Zakończenie pracy
Wróć do ekranu informacji VRT (nr 7.3) i naciśnij przycisk,

UK808-480.PNG
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aby zakończyć pracę.
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7.6 Szukaj / Wyświetl / Usuń dane podsumowania
Dane zsumowane są zapisywane na karcie SD dla każdego zadania PF,

▪
▪
▪

VRT
Dynamiczne rejestrowanie danych
Rejestrowanie danych terenowych
Każde rozpoczęte zadanie PF otrzymuje numer referencyjny, który jest przypisywany kolejno przez oprogramowanie.
Naciśnij, aby wyświetlić listę zakończonych zadań.
Naciśnij, aby wybrać zadanie do przeglądania / usuwania.

Press
Press

UK799-010.JPG

UK808-010.JPG

UK808-180.JPG

UK808-190.JPG

to delete the selected job.
to delete ALL paused jobs.

7.7 Ustawienia PF
Na ekranie PRECISION FARMING naciśnij

.

7.7.1 Odstęp rejestrowania
Wybierz "Logging Setup" i naciśnij przycisk
.
Możesz ustawić interwał rejestrowania według czasu lub odległości.Zaleca się użycie domyślnego przedziału czasowego
2 sekundy. Powinno to być odpowiednie dla siewu zmiennego (i mapowania plonów). Aby zapewnić prawidłowe
zastosowanie z planów o mniejszym rozmiarze komórek, może wymagać krótszego okresu rejestrowania.Zmniejszenie
odstępu rejestrowania może mieć wpływ na szybkość reakcji systemu sterowania i generować większe pliki dzienników.
Wyjątkiem jest mapowanie granic (w przypadku generowania mniejsyej ilości danych), można zmniejszyć interwał
rejestrowania, aby uzyskać lepszą definicję granic pola.
UWAGA: Odstęp czasowy rejestrowania według odległości jest opcją. Jeśli zdecydujesz się rejestrować według odległości, punkty
danych są rejestrowane tylko podczas przenoszenia i umożliwiają ustalenie stałego rozmiaru komórki (obszar) dla mapy
pól.

7.7.2 Konfiguracja VRT / Kontrolery innych firm
W przypadku wielu kanałów sterowania wybierz źródło instrukcji szybkości, które mają być stosowane dla każdego
używanego programu .Dla kontrolera RDS wybierz "Plik leczenia". Wszystkie plany VRT i kolejne pliki rekordów roboczych
będą odczytywane / zapisywane z / na karcie SD.Jeśli instrukcje dotyczące liczby odbieranych przez kontroler innej firmy
wybierz je z listy.

UK808-390.PNG

UK808-400.PNG

Te ustawienia stają się domyślne podczas uruchamiania zadania VRT (patrz 7.2). Źródło VRT może oczywiście zostać
zmienione w ramach procesu konfiguracji zadania PF, jeśli jest to wymagane.
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UWAGA: Inne ustawienia dotyczące funkcji PF (np. Ustawienia GPS) są konfigurowane bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego
"Settings" ().
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8

Przesyłanie oprogramowania

8.1 Sprawdzanie aktualnych wersji oprogramowania
Aby sprawdzić, jakie oprogramowanie jest aktualnie zainstalowane w głowicy i ECU, wybierz ikonę "Ustawienia" (
). Wybierz "Global Settings"> "About System" z wyszczególnieniem wszystkich zainstalowanych modułów
oprogramowania wraz z opisem tego, co one dotyczą.

UK808-540.PNG

UK808-550.PNG

8.2 Przesyłanie oprogramowania
Podłącz pamięć USB do oprogramowania w katalogu głównym i włącz urządzenie.
1. Narzędzie "Isocan Updater" wymaga "Chcesz zaktualizować aplikację?". Naciśnij, aby kontynuować. Isocan Updater
zawiera listę plików .exe.files znalezionych na pasku USB.
2. Naciśnij,
aby kontynuować. Na ekranie powinien pojawić się komunikat "Terminal Connected"

UK808-510.PNG

UK808-520.PNG

3. Naciśnij "Zapisz czynniki". Czynniki i ustawienia kalibracji są zapisywane w pliku XML na pamięci USB
4. Naciśnij "Aktualizuj oprogramowanie". Kod programu jest wysyłany do ECU, a następnie do Object Pool
5. Naciśnij "Load Factors". Zapisane czynniki są przesyłane do ECU z pliku XML na pamięci USB
6. Naciśnij, aby powrócić do ekranu "Aktualizacja Isocan". Następnie naciśnij, aby zaktualizować oprogramowanie modułu
głowicy

UK808-560.JPG

UK808-530.PNG

7. Przesyłanie oprogramowania jest zakończone i urządzenie jest automatycznie uruchamiane ponownie.

9. Kody alarmowe
No
.

KOD

1

N/A

2

L.1

EKRAN

POWÓD

SPRAWDZENIE

Wysoka prędkość

▪ Stawka docelowa jest wymagana
▪ Współczynnik kalibracji jest
realistyczny
▪ Ustawić jednostkę dozującą i
dokonać ponownej kalibracji,
która zwiększy współczynnik kg /
obr., A tym samym zwiększy
maksymalną prędkość jazdy do
przodu
▪ Wentylator działa
▪ Czujnik i cel funkcjonują
prawidłowo
▪ Zaprogramowana wartość PPR

▪ Prędkość do
przodu przekracza
maksymalną
wartość obliczoną i
wyświetloną na
ekranie RATE

Mała prędkość
wentylatora

▪ Prędkość
wentylatora
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poniżej niskiego
poziomu alarmu

3

L.2

Wysoka prędkość
wentylatora

▪ Prędkość
wentylatora jest
wyższa niż
zaprogramowana
wysoka wartość
alarmu

39

4

L.3.1

5

L.3.2

11

M.3.1

12

M.1

▪ Czujnik pracuje prawidłowo
▪ Zaprogramowana wartość PPR

▪ Poziom jest rzeczywiście niski
▪ Czujnik pracuje prawidłowo
▪ Podświetlono
▪ Okablowanie między czujnikiem
kanał z niskim
a skrzynką przyłączeniową jest
poziomem
prawidłowe
▪ Okablowanie pomiędzy skrzynką
przyłączeniową a modułem CAN
jest prawidłowe
Alarm zbiornika
▪ Poziom jest rzeczywiście niski
poziomu paliwa
▪ Czujnik pracuje prawidłowo
▪ Wybrano kanał z
▪ Okablowanie między
niskim poziomem
czujnikiem a skrzynką
wstępnym
przyłączeniową jest
prawidłowe
▪ Okablowanie pomiędzy
skrzynką przyłączeniową a
modułem CAN jest prawidłowe
Sygnał prędkości silnika ▪ Objawy mechanicznego
z silnika nie został
uszkodzenia kodera lub
odebrany
okablowania silnika
▪ Silnik jest
▪ Prawidłowe jest złącze
obsługiwany i
trójdrogowe pomiędzy silnikiem
impulsy odbierane
a wiązką
z czujników
▪ Okablowanie między złączem 3potwierdzających
go i złączem modułu jest
wał, ale nie ma
poprawne
sygnału prędkości
silnika
MCM lub APM jest
▪ Sprawdź przewody pomiędzy
offline’
złączem 6-stykowym a złączem
modułu na wiązce MCM
Alarm poziomu
dolnego
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No
.

13

14

15

KOD

M.1.2

M.1.3

M.2.L

EKRAN

POWÓD

SPRAWDZENIE

Zamknięcie modułu

Silnik jest zablokowany.

▪ Przekroczono
wymaganie prądu
silnika, więc moduł
jest wyłączony, a
działanie silnika
jest zahamowane

▪ Nadmierne przeciągnięcie
modułu dozującego, wymagające
silnego prądu.

Zamknięcie modułu
silnika

Prędkość silnika jest bardzo niska.
Nadmierne obciążenie przyłożone do
silnika, przez dłuższy czas, powodując
wysoką temperaturę i zamknięcie
modułu.
Sprawdzić, czy urządzenie pomiarowe
nie jest uszkodzone.

▪ Temperatura
modułu
przekroczyła
zaprogramowaną
wartość
Niska prędkość
obrotowa silnika

▪ Błąd między
rzeczywistą
prędkością silnika
a docelową
prędkością silnika
jest większy niż
10%
16

M.2.H

Wysoka prędkość
obrotowa silnika

▪ Błąd między
rzeczywistą
prędkością silnika
a docelową
prędkością silnika
jest większy niż
10%

40

▪ Ponownie skalibruj, aby silnik
obracał się szybciej.
▪ Skierować prędkość silnika na
wysoką
▪ Niewłaściwy sygnał prędkości
▪ Nieprawidłowe obciążenie silnika
za pomocą jednostki dozującej

▪ Skierować prędkość silnika na
wysoką
▪ Niewłaściwy sygnał prędkości
▪ Nieprawidłowe obciążenie silnika
za pomocą jednostki dozującej

17

M.3

Jednostka miary

▪ Czy jednostka dozująca obraca
się, gdy silnik obraca się
▪ Czujnik i cel funkcjonują
prawidłowo
▪ Zaprogramowana wartość PPR
prawidłowo Okablowanie
pomiędzy czujnikiem a skrzynką
przyłączeniową jest prawidłowe
▪ Okablowanie pomiędzy skrzynką
przyłączeniową a modułem CAN
jest prawidłowe

18

-

-

19

H.1

Moduł Tramline jest
"offline"

▪

Moduł kontrolny jest zasilany
z głównego przewodu
zasilającego akumulator
▪ Sprawdź przewody między
złączem 4-go i złączem modułu
na wiązce HBM
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No
.

Code

EKRAN

POWÓD

20

G.1

Utrata sygnału GPS.

21

B.1

Moduł Bridge jest
"offline"

22

B.M.1

Kontrola blokady ECU
jest "offline"

SPRAWDZENIE

▪ Sprawdź połączenia z anteną
GPS.
▪ Sprawdź zasięg GPS w obszarze

▪
▪

▪
23

B.M.2

Zignorowana została
liczba czujników
blokujących

▪

▪

24

B.M.3

Zablokowany czujnik /
rząd

▪

Row lub rura jest rzeczywiście
blokowana

25

B.M.4

Przerwanie
komunikacji między
czujnikami blokowania

▪

Okablowanie między
czujnikami blokowania
Zaprogramowana jest
prawidłowa liczba czujników

Moduł
elektrohydrauliczny w
trybie offline

▪

26

41

Sprawdź zasilanie, aby
zablokować ECU
Sprawdź okablowanie między
wiązką przewodów i blokadą
ECU
Sprawdź, czy diody LED świecą
i migają na zablokowanym ECU
W konfiguracji blokady ECU
zaprogramowano prawidłową
liczbę czujników
Wszystkie czujniki są
prawidłowo podłączone i
połączone

E.H.1

▪

Sprawdź okablowanie między
4-stronną superseal i
podłączeniem do głównego
krosna.
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10. Diagnostyka
Naciśnij,
aby przejść do ekranu ustawień."
1. Instrument "po prostu wskazuje napięcie zasilania.

“2.Jednostka miary "wskazuje status każdego modułu sterowania silnikiem (MCM), a także, jeśli ma to zastosowanie, moduł
sterujący aplikatora (APM). Funkcje we / wy MCM nie są zdefiniowane, ponieważ mogą zmieniać się w zależności od
wiertła, ale
UK805-270.PNG
zazwyczaj w następujący sposób: I / P 1 = enkoder, I / P 2 = prędkość jazdy do przodu, I / P 3 i 4 = wał potwierdzenia odmierzania
(s ), I / P 5 = Przełącznik gruntujący, I / P 6 = Stan wycięcia, I / P 7 i 8 = Poziom Hopper (czasami może to być status Cutout).

UK805-280.PNG

UK805-310.PNG

”3. Moduł "wskazuje status modułu mostka H (HBM). Nacisnąć lub, aby przetestować mechanizmy toru jazdy "TL
Left" i "TL Right". Jeśli działa, wskazany jest aktualny rysunek.
“4.Moduł hydrauliczny ". Funkcje wyjścia 1 do 8 nie są zdefiniowane, ponieważ zależą od marki i modelu wiertła. Więcej
informacji na temat funkcji hydraulicznych można znaleźć w produkcie siewnika.

UK805-290.PNG

UK805-300.PNG

“6. Wersje oprogramowania”.
UWAGA: SWersje oprogramowania można również przeglądać za pomocą "Panelu sterowania" ("Global Settings"> "About
System").

UK805-320.PNG
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