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Wprowadzenie
Kalibrator TOTZ to 7. i najnowsza generacja kalibratora — oparta na najnowszej technologii i ponad 25-letnim
doświadczeniu, spełniająca wysokie wymagania rolników na całym świecie.
Interfejs użytkownika kalibratora TOTZ oparty jest na panelu dotykowym z klawiszami bezpośredniego dostępu,
połączonym z wyświetlaczem dotykowym kalibratora roboczego TOTZ, informującym o wszystkich ważnych ustawieniach oraz rzeczywistej wydajności rozsiewacza Bogballe.
Wyjątkowa konstrukcja łącząca klawisze dotykowe i fizyczne stanowi łatwy w użyciu i logiczny oraz intuicyjny interfejs użytkownika.
Kalibrator TOTZ jest stale udoskonalany dzięki możliwości aktualizacji oprogramowania do nowych wersji opartych
na bieżących doświadczeniach i konstruktywnej krytyce użytkowników Bogballe.
Innymi słowy — dzisiejszy kalibrator TOTZ jest stale udoskonalany, aby spełniać standardy jutra.
Ze względu na ciągły rozwój oprogramowania, instrukcja obsługi może ulec dezaktualizacji po aktualizacji kalibratora TOTZ.
Kalibrator TOTZ optymalizuje i upraszcza nawożenie przez:
● automatyczne sterowanie szybkością aplikacji zgodnie z bieżącą prędkością jazdy w przód;
● automatyczne dopasowywanie ilości kalibracyjnej w zależności od aktualnego stanu nawozu (Pełna automatyczna kalibracja w rozsiewaczach „W”);
● automatyczne lub ręczne różnicowanie ilości (Aplikacja o zmiennym natężeniu);
● automatyczne lub ręczne uruchamianie i zatrzymywanie na granicy (Zarządzanie granicą);
● automatyczne lub ręczne sterowanie sekcjami rozsiewu na klinach (Sterowanie sekcją).
Aby kalibrator TOTZ działał zgodnie z zamiarem, ważne jest, aby był poprawnie skonfigurowany. Postępuj zgodnie
z instrukcją określającą, jak skonfigurować różne parametry przed uruchomieniem kalibratora TOTZ i rozsiewacza
nawozu.
Wyświetlacz graficzny działa częściowo jako instrukcja obsługi operatora. Zwróć uwagę na informacje i ostrzeżenia
przekazywane za pośrednictwem wyświetlacza.
Jeśli wystąpią błędy lub ostrzeżenia, ważne jest, aby korygować je, by uniknąć błędów podczas pracy w polu.
Należy pamiętać, że:
firma Bogballe nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za szkody w uprawach, utratę plonów, fizyczne
szkody w uprawach lub uszkodzenia osób, maszyn i przedmiotów.
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Podstawowe elementy
Klawisze fizyczne

0

Sensor STD
Speed Outlet

IC -0,2° -0,1°

2315

Kg

+

RS232

2492 m
9,0 Ha

C-68

36,0 M

258 Kg/Ha

4,3Ha

Field

258

13,7 Km/h
22,35 Kg

0%

Kg/Ha

542
-0,7

%

8,0

9

-
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Podstawowe elementy
Klawisze fizyczne
Wsparcie
Otwórz całkowicie przegrody
Pomiar odległości
Zwiększ wartość
Strzałka w górę
% odchylenia (+)
Wprowadź/potwierdź
Zmniejsz wartość
Kursor w dół
% odchylenia (-)
Uruchomienie / zatrzymanie rozsiewu
Tendencja trendu
Klin po prawej stronie
Menu kalibracji
Klin po lewej stronie
Wprowadzanie danych pola/ustawienia
Zerowanie/wyjście
Wejście do menu
Wł./wył. (od tyłu TOTZ)

Klawisze fizyczne ogólnie:
● klawisze podświetlane w celu dobrej widoczności w nocy
● po naciśnięciu klawisza słychać sygnał dźwiękowy potwierdzenia

Klawisze nawigacyjne służą do:
● różnicowanie rozsiewanej ilości w procentach
● pomocy w nawigacji pomiędzy różnymi opcjami menu
● pomocy w ustawianiu różnych wartości
Ogólnie rzecz biorąc — tekst na wyświetlaczu instruuje użytkownika, jak korzystać z
różnych funkcji
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Podstawowe elementy
Wyświetlacz
Graficzny wyświetlacz dotykowy informuje o wszystkich ważnych ustawieniach i rzeczywistej wydajności rozsiewu.
Informacja w ramce jest skrótem klawisza dotykowego do bezpośredniego wejścia do rzeczywistej funkcji.
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0
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A2 A3

A4

Sensor STD
Speed Outlet

RS232

Kg

+
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36,0 M
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4,3Ha

Field
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13,7 Km/h
22,35 Kg

0%

Kg/Ha

542
-0,7

%

8,0

9

-
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Podstawowe elementy
Wyświetlacz
Pasek stanu
A1

IC: Kąt przechyłu/inklinometr. ▲/► Kierunek jazdy/poprzeczny

A2

Tryb wprowadzania prędkości

A3

Pozycja wylotowa

A4

Połączenie RS 232
Zróżnicowanie wskaźników
Pozostała odległość — z bieżącą zawartością zasobnika
Pozostały obszar — z bieżącą zawartością zasobnika
Szerokość robocza*
Obszar zastosowany*
Zróżnicowana ilość % — sterowana ręcznie
Prędkość wału odbioru mocy w obr./min
Skorygowana ilość kalibracyjna — regulacja ilości kalibracji w %
Trend — granica aktywna [zielony]
Pełna automatyczna kalibracja aktywna [zielony]
Rozpoczęto rozsiewanie [zielony]
Sterowanie sekcją aktywne
Bieżąca pozycja na skali [0–9]
Bieżąca Ilość kalibracyjna*
Bieżąca prędkość*
Bieżąca ilość — skorygowana w zależności od zróżnicowanej ilości w %*
Średnia ilość — obliczona średnia ilość stosowana na aktualnym polu
ID aktywnego pola*
Zawartość zasobnika*

* Skrót
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Podstawowe elementy
Skróty na wyświetlaczu
Graficzny wyświetlacz dotykowy informuje o wszystkich ważnych ustawieniach i rzeczywistej wydajności rozsiewu.
Informacja w ramce jest skrótem klawisza dotykowego do bezpośredniego wejścia do rzeczywistej funkcji.

0
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Speed Outlet
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+

RS232
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C-68
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Podstawowe elementy
Skróty do podmenu
Zawartość lejka

Podmenu

Strona

● Fill in menu (Menu napełniania)
● Fill in (Napełnianie)

29

● Quantity spread (Rozsiewana ilość)

Active Field id (ID aktywnego pola) Podmenu

Strona

● Select Field (Wybierz pole)
● Folder A, B, C, D
●

Aktualna ilość

New Field, Existing Field, Total Fields (Nowe pole, istniejące pole, wszystkie pola)

Podmenu
● Ilość
● Setting the quantity (Kg / Ha) (Ustawienie ilości)

Obecna prędkość

Podmenu
● Speed Input (Wprowadzanie prędkości)
● Ustawianie danych wejściowych prędkości i wartości

Bieżąca wielkość kalibracji

19

Podmenu

Strona
16

Strona
33

Strona

● Flow-outlet position (Pozycja wylotu przepływu)
● STD, MAX, MAX+, MIN, MIC
● Calibration Quantity (Ilość kalibracyjna)

22

● Ustawianie ilości kalibracyjnej według ładunku rozsiewu

Szerokość robocza

Podmenu
● Working Width (Szerokość robocza)
● Ustawianie szerokości roboczej

Obszar zastosowany

Podmenu
● Input (Dane wejściowe)
● Wyświetlanie, korygowanie i potwierdzanie wszystkich danych
wejściowych pola

Strona
16
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Pierwsze kroki
Podstawą do uruchomienia i obsługi rozsiewacza za pomocą kalibratora TOTZ jest przeprowadzenie pełnej konfiguracji. Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że wszystkie parametry konfiguracyjne są poprawne.
W rozsiewaczach z kalibratorem TOTZ większość ustawień związanych z rozsiewem jest ustawiana fabrycznie.
Jednakże przed aplikacją nawozu bardzo ważne jest, aby sprawdzić, czy wszystkie ustawienia są poprawnie zdefiniowane.
Przy zamocowaniu rozsiewacza z elektronicznymi akcesoriami kalibrator TOTZ musi być ustawiony i skalibrowany
do sterowania takimi elementami.
Inteligentny sterownik i system ważenia na rozsiewaczach „W” muszą być ogólnie kalibrowane po zainstalowaniu
akcesoriów.
Włącz kalibrator TOTZ przez naciśnięcie przycisku wł./wył. przez 1 sekundę.
Wyświetlacz włącza się w ciągu 5 sekund, przedstawiając status w następujących krokach:

SPREADER INFO

VARIOUS

Model

M35W

Outlet position

STD

CALIBRATOR INFO

OK

Connection

Internal functions

OK

Status

Intelligent Control

Present

1A

Software version

1.00
1132
03.10.2020 13:33

Online
SC is active

Firmware

SC Version 2.00

ACTUATOR 1

ACTUATORS

Hardware version
Serial number
*

SC-DYNAMIC

Power supply

Quantity

OK

Status

To border

Present

Position

From border

Present

Calibration

SC-Dynamic

Present

ACTUATOR 2
OK

41 mm
OK

Status
Position
Calibration

OK
41 mm
OK

SENSORS
Speed

OK

PTO

OK

ENTER

Continue

ENTER

Continue

ENTER

Continue

0/ESC

Pause

0/ESC

Test again

0/ESC

Test again

Przedstawia informacje o modelu
rozsiewacza, pozycji wylotowej
przepływu i identyfikatorze kalibratora.

Testowanie zasilania i sprzętu.
Tylko nienaruszone akcesoria
zamontowane na rozsiewaczu są
zdefiniowane jako „OK” lub „Present” (Obecne). Wadliwy osprzęt
nie będzie obecny ani OK.

Testowanie dynamiki sterowania
sekcją, o ile na rozsiewaczu zamontowano odpowiednie wyposażenie.
Stan musi być „OK” oraz siłownik
pozycyjny 1 i siłownik 2 od 39 mm
do 41 mm.

Należy pamiętać, że:
jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy, ważne jest, aby przeprowadzić serwis systemu przed aplikacją nawozu.
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Informacje i ostrzeżenia
Podczas aplikacji nawozu kalibrator TOTZ monitoruje wszystkie ważne funkcje i przekazuje o nich informacje.
Informacje zwrotne i ostrzeżenia są prezentowane odpowiednio przez zmianę koloru, mignięcia i akustycznie przez
sygnały dźwiękowe.

INFORMACJE

OSTRZEŻENIE

Rozpoczęto rozsiewanie

Sygnał dźwiękowy

Pełna automatyczna kalibracja aktywna

Sygnał dźwiękowy

GRAFIKA

Trend rozsiewania granicznego aktywny — do granicy

Trend rozsiewania granicznego aktywny — od granicy

Zbyt niska/wysoka prędkość do jazdy przodu (skala < 2 lub > 9)

Sygnał dźwiękowy/błysk

3,7 Km/h

Zawartość zasobnika jest mniejsza niż 200 kg

Sygnał dźwiękowy/błysk

198 Kg
0

Rozpoczęto rozsiewanie — WOM nieuruchomiony

Odchylenie/zróżnicowanie ustawionej ilości „+”

Sygnał dźwiękowy/błysk

240 Kg/Ha
20%
167 Kg/Ha

Odchylenie/zróżnicowanie ustawionej ilości „-”

-20%

Ostrzeżenie o przeciążeniu jest przedstawiane i rejestrowane

Sygnał dźwiękowy/błysk/wyskakujące okienko

Ilość kalibracyjna wynosi więcej niż +/- 20%

Sygnał dźwiękowy/błysk/wyskakujące okienko

Należy pamiętać, że:
ważne jest, aby podczas stosowania nawozów przestrzegać informacji i ostrzeżeń, ponieważ wszelkie odchylenia
mogą mieć wpływ na rozprowadzaną ilość, wzór rozprzestrzeniania, elementy mechaniczne lub elektryczne.
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Input (Dane wejściowe)
Input all Parameters (Wprowadzanie wszystkich
parametrów)
Możliwe jest kompilowanie i wprowadzanie wszystkich parametrów wejściowych bezpośrednio w opcji INPUT (Dane
wejściowe).
Przed wprowadzeniem różnych parametrów należy scharakteryzować odpowiednio rzeczywiste pole:

Input
00 Active FIELD No.

C-28

02 New INPUT FIELD

Active Field No. (Nr aktywnego pola):
Dostęp do bieżącego pola.
New Input Field (Nowe dane wejściowe pola):
Wybierz nowy folder A, B, C lub D oraz pole, które ma być
zastosowane (nr 1–99)
					
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu kalibratora
TOTZ.
Należy pamiętać, że:
ważne jest, aby NIE używać dokładnie tego samego istniejącego pola (Existing field) do aplikacji nawozu na kilku
różnych polach — to może przeciążyć pamięć/pojemność
kalibratora TOTZ.

Select input

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel

Aby uniknąć przeciążenia, wybierz opcję „New Field” (Nowe
pole), aby automatycznie zresetować wszystkie dane wybranego pola.

New Input Field (Nowe dane wejściowe pola)
Wymienione są tu dane dla aktywnego pola i folder.

02 Select Field
Folder A

Wybierz nowy folder A, B, C lub D oraz pole, które ma być zastosowane.

Folder B

New Field (Nowe pole):
Pole niezastosowane
Wprowadź numer pola.

Folder D

Existing Field (Istniejące pole):
Pole już zastosowane
Wprowadź numer pola.

New Field

Total Fields (Wszystkie pola):
Folder podsumowania pól nr 1–99
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu kalibratora TOTZ.

Folder C

Active: field no 58, folder C
Folder C-28:

10/09-2020

5,19 Ha 539 Kg/Ha

Existing Field
Total Fields

1
4
7
0
Select Field

2
5
8
,

3
6
9

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel
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Input (Dane wejściowe)
Resetowanie pojedynczych pól i wszystkich pól w
folderze
Pole pojedyncze jest automatycznie resetowane po wybraniu opcji „New Field” (Nowe pole)
Wszystkie dane wejściowe i parametry dla bieżącego folderu
A, B, C lub D, z których każdy zawiera 99 pól, mogą być
zresetowane na raz po wybraniu opcji „Total Fields” (Wszystkie pola) i naciśnięciu „Reset Total Fields in Folder” (Zresetuj
wszystkie pola w folderze).
Tutaj wymienione są wszystkie dane wejściowe i parametry
dla bieżącego folderu i pola.
Ważne jest, aby sprawdzić wszystkie ustawienia i w razie
potrzeby je skorygować. Wyszarzonych parametrów nie
można skorygować, ponieważ ich wartości są obliczane i
podawane informacyjne.
Korektę wymienionych danych wejściowych można osiągnąć
przez nawigację pomiędzy parametrami wejściowymi przy
użyciu klawisza „+” lub „-” i potwierdzenie klawiszem ENTER.
Lub przez naciśnięcie danej linii parametru na wyświetlaczu.
Wybór parametru wejściowego prowadzi bezpośrednio do
ustawienia
rzeczywistego parametru. Należy postępować zgodnie z
instrukcjami na wyświetlaczu.
Wybierz parametr wejściowy, potwierdzając wybór klawiszem ENTER lub potwierdzając wszystkie dane wejściowe.
ENTER, aby potwierdzić lub 0/ESC, aby anulować.
Aby uzyskać łatwy i bezpośredni dostęp do ustawienia
jednego parametru, zaleca się naciśnięcie rzeczywistego
klawisza dotykowego skrótu. Proszę zapoznać się z poniższą instrukcją.

INPUT

Active FIeld No. C-10

field no 10, folder C
Quantity

345 Kg/Ha

Quantity realized

0 Kg/Ha

Calibration value

22,95 Kg

Workin Width

36,0 M

Area planned

0,00 Kg

Area realized

0,00 Kg/Ha

Tonnage calc.

0 Kg/Ha

Tonnage realized

0 Kg/Ha

INPUT

PTO Normal

540 rpm.

PTO Headland

450 rpm.

Vane Type

E6

Vane Position

1-2

Tilt Angle

0

Exp. working speed

4,0 Km/h

Confirm all inputs
Select Field

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel

16

Input (Dane wejściowe)
Working Width (Szerokość robocza)
Dotknij klawisza dotykowego skrótu

36,0

M

● Wpisz szerokość roboczą za pomocą klawiatury numerycznej.

Working Width
36,00

m

● ENTER, aby potwierdzić lub 0/ESC, aby anulować.

min:
max:

1
4
7
0
Actual width

Ilość
Dotknij klawisza dotykowego skrótu
● Wpisz ilość za pomocą klawiatury numerycznej.
Obecna ilość jest wyświetlana w kg/ha
Odchylenie jest obecne i nowa ilość jest wyświetlana w %.

234

Kg/Ha

0,1 m
50,0 m

3
6
9

2
5
8
,
ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel

Quantity
234

kg/ha

present quantity
deviation

234 kg/ha
0,0 %

● ENTER, aby potwierdzić lub 0/ESC, aby anulować.

min:
max:

0 kg/ha
1999 kg/ha

3
6
9

1
4
7
0

2
5
8
,

Actual quantity

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel
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Input (Dane wejściowe)
Flow-outlet pos. / Calib Quantity (Poz. wylotu przepływu / ilość kalib.)
Dotknij klawisza dotykowego skrótu
● Wybierz aktualną pozycję wylotową przepływu ustawioną
na rozsiewaczu
Bardzo ważne jest, aby ustawienie na kalibratorze TOTZ
odpowiadało ustawieniu rozsiewacza.
Wybierz pozycję wylotową przepływu przez naciśnięcie
aktualnej pozycji lub naciśnięcie klawiszy nawigacyjnych.
● ENTER, aby potwierdzić lub 0/ESC, aby anulować.

25,96 Kg

Flow-outlet pos.
Active : MAX
STD

< 300 kg/min

MAX

< 450 kg/min

MAX+

< 650 kg/min

MIN

< 75 kg/min

24,69 >>> 24,69 Kg

The Calibration value must be related to
the Flow-outlet position.

Opcja MIC „Mikrogranulacja” automatycznie prowadzi do
ustawień stałej wagi i stałej prędkości.
Kalibrator TOTZ automatycznie przeskakuje do ilości kalibracyjnej

Calibration Quantity (Ilość kalibracyjna)

Set outlet-pos.

Confirm

0/ESC

Cancel

Calib. Quantity

Wpisz ilość kalibracyjną za pomocą klawiatury numerycznej.

STD Value

● Obecna ilość kalibracyjna jest wyświetlana w kg

25,96

● Wpływ ilościowy na (kg/ha) z nowej ilości kalibracyjnej
jest wyświetlany w %

ENTER

Kg

present quantity
effect on Kg/Ha

25,96 kg/ha
0,0 %

● ENTER, aby potwierdzić lub 0/ESC, aby anulować.
W rozsiewaczach „W” z aktywowaną pełną kalibracją automatyczną — ilość kalibracyjna jest ustawiana automatycznie. Jednakże, jeśli zastosowany będzie nowy typ nawozu
z innymi
parametrami przepływu lub gęstości, zaleca
się, aby jako punkt wyjścia, ustalić ilości kalibracyjną zgodnie z tabelą rozsiewacza dla bieżącego typu nawozu.
Na rozsiewaczach bez wagi ilość kalibracyjna musi być zawsze ustawiana zgodnie z tabelą rozsiewacza lub wynikiem
testu kalibracyjnego.
Wyższa ilość kalibracyjna — równa się zmniejszony przepływ
Niższa ilość kalibracyjna — równa się zwiększony przepływ

min:
max:

1, 00 Kg
75,00 Kg

3
6
9

1
4
7
0

2
5
8
,

Actual quantity

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel
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Klawisze dotykowe skrótu
Active Field id (ID aktywnego pola)

Field

Dotknij klawisza dotykowego skrótu

C-65

02 Select Field
Folder A

● Wybierz rzeczywisty folder A, B, C lub D

Folder B

Wybierz folder, naciskając go lub używając klawiszy nawigacyjnych.

Folder D

Folder C

● ENTER, aby potwierdzić lub 0/ESC, aby anulować.
Folder można uznać za dokumentację, każdy folder posiada
dane z 99 różnych pól.

Active: field no 10, folder C
Folder C-10:

New Field
Existing Field
Total Fields

1
4
7
0

Przykład:
Folder A — Pierwsza aplikacja wiosna 2021
Folder B — Późna aplikacja
Kalibrator TOTZ automatycznie przeskakuje do nowego pola.

Select Field

New Field, Existing Field, Total Fields (Nowe pole,
istniejące pole, wszystkie pola)
● Wybierz rzeczywiste pole, które ma być zastosowane,
albo
New Field (Nowe pole):
Wszystkie parametry bieżącego pola zostaną wyzerowane
Existing Field (Istniejące pole):
Parametry istniejącego pola zostaną zachowane Total
Fields (Wszystkie pola):
Podsumowanie wszystkich pól w aktualnym folderze
Wybierz typ pola przez naciśnięcie aktualnego
naciśnięcie klawiszy nawigacyjnych.

pola lub

● ENTER, aby potwierdzić lub 0/ESC, aby anulować.

● ENTER, aby potwierdzić lub 0/ESC, aby anulować.
Kalibrator TOTZ automatycznie przeskakuje do pola ustawienia INPUT (Dane wejściowe), Active Field No. (Nr aktywnego pola)

3
6
9

2
5
8
,
ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel

02 Select Field
Folder A
Folder B
Folder C
Folder D
Active: field no 10, folder C
Folder C-10:

10/09-2020

0,00 Ha 0 Kg/Ha

New Field
Existing Field
Total Fields

1
4
7
0
Select Field

Wpisz numer pola za pomocą klawiatury numerycznej.

10/09-2020

0,00 Ha 0 Kg/Ha

2
5
8
,

3
6
9

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel
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Klawisze dotykowe skrótu
Active Field No. (Nr aktywnego pola)
Dotknij klawisza dotykowego skrótu
Tutaj wymienione są wszystkie bieżące dane wejściowe i
parametry dla bieżącego folderu i pola.
Ważne jest, aby sprawdzić wszystkie ustawienia i w razie
potrzeby je skorygować. Wyszarzonych parametrów nie
można skorygować, ponieważ ich wartości są obliczane i
podawane informacyjne.
Korektę danych wejściowych można wykonać przez nawigację pomiędzy parametrami wejściowymi przy użyciu klawiszy
nawigacyjnych.
Wybierz parametr wejściowy, potwierdzając wybór klawiszem ENTER lub potwierdzając wszystkie dane wejściowe.
Wybór parametru wejściowego prowadzi bezpośrednio do
ustawienia rzeczywistego parametru. Należy postępować
zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

4,6 Ha

INPUT

Active FIeld No. C-10

field no 10, folder C
Quantity

345 Kg/Ha

Quantity realized

0 Kg/Ha

Calibration value

26,89 Kg

Workin Width

36,0 M

Area planned

0,00 Kg

Area realized

0,00 Kg/Ha

Tonnage calc.

0 Kg/Ha

Tonnage realized

0 Kg/Ha

INPUT

PTO Normal

540 rpm.

PTO Headland

450 rpm.

Vane Type

E6

Vane Position

1-2

Tilt Angle

0

Exp. working speed

4,0 Km/h

Confirm all inputs
Select Value

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel

Bezpośredni dostęp do numeru aktywnego pola w sekcji
INPUT (Dane wejściowe) uzyskuje się przez naciśnięcie
klawisza dotykowego skrótu Area applied (Obszar zastosowany) lub przez naciśnięcie klawisza fizycznego INPUT
(Dane wejściowe).

Resetowanie pojedynczych pól i wszystkich pól w
folderze
Pole pojedyncze jest automatycznie resetowane po wybraniu opcji „New Field” (Nowe pole).
Wszystkie dane wejściowe i parametry dla bieżącego folderu
A, B, C lub D, z których każdy zawiera 99 pól, mogą być zresetowane na raz po wybraniu opcji „Total Fields” (Wszystkie
pola) i naciśnięciu „Reset Folder” (Zresetuj folder).
ENTER, aby potwierdzić lub 0/ESC, aby anulować.

02 Select Field
Folder A
Folder B
Folder C
Folder D
Active: TOTAL - folder B
Folder C-10:

dd/mm-yy

0,00 Ha 0 Kg/Ha

Total Fields

Field: 1-99

Reset Folder

1
4
7
0
Select Field

2
5
8
,

3
6
9

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel
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Calibration (Kalibracja)
Calibration Procedures (Procedury kalibracyjne)
Naciśnij klawisz fizyczny
Generalnie prawidłowa kalibracja rozsiewacza jest niezbędna, aby zagwarantować dokładność rozsiewanej ilości.
Należy wprowadzić ilość kalibracyjną dla danego nawozu,
aby zapewnić aplikację odpowiedniej ilości.
Ilość kalibracyjna może się różnić w zależności od rodzaju
nawozu, partii lub w wyniku zmiany pogody.

Calibration Menu
Full Auto Calib FAC
Set Calib. value
Manual Calib MC
Spread charts
S-indicator

Jeżeli wnętrze zasobnika jest pokryte olejem, wodą itp.
zwiększone tarcie między zasobnikiem a nawozem będzie
miało wpływ na ilość kalibracyjną. Przy ręcznej kalibracji zaleca się dokonać kilkukrotnej kalibracji, dopóki ilość kalibracyjna nie będzie stabilna.
Ilość kalibracyjną można zdefiniować na kilka sposobów.
Select function

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel

Full Automatic Calibration (FAC) “W” spreaders (Pełna automatyczna kalibracja (FAC) rozsiewaczy „W”)

● ENTER, aby potwierdzić lub 0/ESC, aby anulować.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.
Przed aplikacją nawozu zaleca się ustawienie ilości kalibracyjnej zgodnie z tabelą rozsiewacza dla konkretnego
stosowanego nawozu. Ilość kalibracyjna jest wymieniona w
tabelach rozsiewacza (patrz przykład po prawej stronie).

-

>4,75 mm

3,3 - 4,76 mm

<2 mm

(patrz MENU > Calibrate IC (Kalibracja IC))

2 - 3,3 mm

Pełna automatyczna kalibracja odbywa się podczas aplikacji nawozu. Kalibrator TOTZ automatycznie reguluje ilość
kalibracyjną dzięki wsparciu wbudowanego inteligentnego
sterownika (IC) kompensującego warunki topograficzne i
sterującego wpływem jazdy na nierównym podłożu. Inteligentny sterownik (IC) musi być poprawnie skalibrowany, aby
sterować pełną procedurą automatycznej kalibracji. Wartość
IC jest wyświetlana w lewym górnym rogu wyświetlacza.
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Calibration (Kalibracja)
Full Automatic Calibration (Pełna automatyczna kalibracja)
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz fizyczny kalibracji, aby aktywować lub
wyłączyć FAC — będzie słychać sygnał dźwiękowy.
Ikona FAC po aktywacji będzie zielona
(po dezaktywacji ikona FAC nie będzie widoczna)
Nie zaleca się stosowania małych ilości przy ustawieniu MIN. np. rzepak.
Kalibrator TOTZ nie akceptuje:
● Ilości kalibracyjnych mniejszych niż 1 kg lub większych niż 75 kg.
● Odchyleń od pełnej kalibracji automatycznej w ilości kalibracyjnej powyżej +/- 20%.
Jeżeli odchylenie FAC jest wyższe niż +/- 20%, wyświetli się ostrzeżenie i odchylenie trzeba zaakceptować,
ponieważ taki poziom jest spowodowany jedynie zmianą typu nawozu lub nieoczekiwaną wagą.
Należy pamiętać, że:
nagłe i nieoczekiwane zmiany w ilości kalibracyjnej należy ignorować przez naciśnięcie klawisza 0/ESC.
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Calibration (Kalibracja)
Set Calibration Value (Ustaw wartość kalibracji)
Ustawioną wartość kalibracyjną można również aktywować bezpośrednio za
pomocą klawisza dotykowego skrótu definiującego bieżącą ilość kalibracyjną.
Przed aplikacją nawozu należy ustawić ilość kalibracyjną
aby osiągnąć żądana ilość w kg/ha.
Znaną ilość kalibracyjną dla danego nawozu ustala się bezpośrednio po zdefiniowaniu pozycji wylotowej przepływu.

Flow-outlet pos.
Active : STD
STD

< 300 kg/min

MAX

< 450 kg/min

MAX+

< 650 kg/min

MIN

< 75 kg/min

MIC

Fix scale

The Calibration value must be related to
the Flow-outlet position.

Set outlet-pos.

Ilość kalibracyjną ustala się przez określenie wartości rzeczywistej dla bieżącego
nawozu.

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel

Calib. Quantity
STD Outlet pos.

● Wpisz ilość kalibracyjną za pomocą klawiatury numerycznej.
● ENTER, aby potwierdzić lub 0/ESC, aby anulować.

22,50

Kg

present quantity
effect on Kg/Ha

22,50 kg/ha
0,0 %

min:
max:

1, 00 Kg
75,00 Kg

3
6
9

1
4
7
0

2
5
8
,

Actual quantity

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel
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Calibration (Kalibracja)
Ręczna kalibracja (MC) rozsiewaczy bez „W”
Kalibracja ręczna jest uruchamiana stacjonarnie i zbierana ilość musi być zważona ręcznie na wadze elektronicznej. Zgromadzoną ilością jest nawóz (w kg) zebrany podczas kalibracji.
Kalibrację ręczną należy zawsze wykonać z użyciem wylotu przepływu na rozsiewaczu w pozycji standardowej.
Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi rozsiewacza.
● Naciśnij przycisk ręcznej kalibracji MC.
Postępuj zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu.
Procedura kalibracyjna
Uchwyt do regulacji otwiera się przy wartości 4,5 na wadze i zamyka się automatycznie po 30 sekundach.
Zebrana ilość jest ważona ręcznie z dokładnością +/- 0,1 kg.
Podaj ilość z dokładnością do dwóch liczb po przecinku.
ENTER, aby potwierdzić lub 0/ESC, aby anulować.
Wyższa ilość kalibracyjna — aplikowana mniejsza ilość
Niższa ilość kalibracyjna — aplikowana większa ilość
Należy pamiętać, aby:
zwrócić uwagę na stosowanie produktu mocznika granulowanego lub podobnego materiału drobnoziarnistego,
ponieważ ilość kalibracyjna może wymagać skorygowania ze względu na higroskopijny charakter nawozu.

Kalibrator TOTZ automatycznie przeskakuje do następujących pozycji
Flow-outlet position (Pozycja wylotu przepływu)
Bieżąca pozycja wylotowa przepływu musi być określona zgodnie z ustawieniem na rozsiewaczu.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi rozsiewacza.
Ważne jest, aby ustawienie kalibratora TOTZ było identyczne z ustawieniem
rozsiewacza.

Flow-outlet pos.
Active : MAX
STD

< 300 kg/min

MAX

< 450 kg/min

MAX+

< 650 kg/min

MIN

< 75 kg/min

24,69 >>> 24,69 Kg

Wybierz pozycję wylotową przepływu.
ENTER, aby potwierdzić lub 0/ESC, aby anulować.

The Calibration value must be related to
the Flow-outlet position.

Set outlet-pos.

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel
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Calibration (Kalibracja)
Spread Charts (Tabele rozsiewacza)
Ilość kalibracyjna dla obecnego typu nawozów jest zdefiniowana w tabeli rozsiewacza.
Ilość kalibracyjną należy uznać za wzorową wartość standardową i można ją wpisać ręcznie zarówno na rozsiewaczach z „W”, jak i bez.

S-indicator Value (Wartość wskaźnika S)
Na rozsiewaczach bez „W” ilość kalibracyjną można określić przez testowanie przepływu za pomocą wskaźnika S
Bogballe (zob. instrukcje dotyczące wskaźnika S).
Wartość wskaźnika S w kg jest oznaczona bezpośrednio 3
cyframi.
Wartość ta jest automatycznie przeliczana na standardową
ilość kalibracyjną w kg.
Wprowadzenie ilości kalibracyjnej prowadzi bezpośrednio do
opcji ustawiania/definiowania pozycji wylotowej przepływu.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

-

>4,75 mm

3,3 - 4,76 mm

<2 mm

Wprowadzenie ilości kalibracyjnej prowadzi bezpośrednio do
opcji ustawiania/definiowania pozycji wylotowej przepływu.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

2 - 3,3 mm

W przypadku stosowania nowego typu nawozu na rozsiewaczach z „W” zaleca się używać standardową ilość kalibracyjną z tabeli rozsiewacza (patrz przykład po prawej stronie).
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Rozrzut na uwrociu
Tendencja trendu
Rozsiewanie graniczne dzieli się odpowiednio na rozsiewanie do granicy i od granicy.

Do krawędzi:
Pierwsza linia znajduje się w połowie szerokości roboczej od granicy
Lewa i prawa tarcza aplikują nawóz
Obszar mierzony na pełnej szerokości roboczej
Ikona ilustruje aktywną opcję „Do granicy”

Od krawędzi:
Linia umieszczona wzdłuż granicy
Lewa tarcza aplikuje nawóz
Powierzchnia i ilość zmierzona na połowie szerokości roboczej
Ikona ilustruje aktywną opcję „Od granicy”
Zmiana między trybami Normal (normalny) i Headland (granica) jest obsługiwana bezpośrednio przez kalibrator TOTZ na rozsiewaczach wyposażonych w siłownik trendu i
czujnik WOM.
Należy pamiętać, że:
przed zmianą z trybu Normal na Headland należy zatrzymać WOM.
W przeciwnym razie czujnik WOM-u zapobiegnie przesunięciu siłownika trendu.
Przesunięcie trwa około 5 sekund. Nie należy uruchamiać WOM-u przed zakończeniem przesunięcia.
Tryb Normal (normalny):
Normalne rozsiewanie aktywuje się, naciskając Trend Headland (trend graniczny), a
następnie Normal (normalny).
Jeśli tryb Headland (graniczny) nie jest aktywny, nie będzie wyświetlać się żadna
ikona.
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Sterowanie sekcją/rozsiewanie na klinie
Rozsiewanie na klinie/sterowanie sekcją
Rozsiewanie na klinie dzieli się odpowiednio na standardowe i dynamiczne sterowanie
sekcją.

Lewo

Standardowe: sterowanie wzorcem rozsiewania i ilością symetrycznie po lewej i prawej stronie rozsiewacza (zalecane przy szerokości roboczej do 24 m).
		
Dynamiczne: sterowanie wzorcem rozsiewania i ilością indywidualnie po lewej i prawej stronie rozsiewacza (zalecane przy szerokości roboczej powyżej 24 m).
Zestaw do dynamicznego sterowania sekcją jest opcjonalny.

Prawo

Zarówno standardowe, jak i dynamiczne sterowanie sekcją mogą być obsługiwane
ręcznie bezpośrednio za pośrednictwem kalibratora TOTZ i automatycznie za pomocą
koncepcji NAVI opartej na tabletach Bogballe lub sterownika wspomaganego przez
GPS firmy zewnętrznej.

Standard-Manual (tryb standardowy/ręczny)
Naciśnij ikonę klina po lewej lub prawej stronie.
Szerokość sekcji określa się przez:
Menu > Settings (Ustawienia) > M-Step Setting (Ustawienie
kroku M).
Zaleca się ustawić krok w metrach jako szerokości roboczą
podzieloną na 8 sekcji.		

Working Width
24,00

m

Adjust

Przykład: szerokość robocza (24 m/8) = 3 m
Przy wjeździe na klin, szerokość jest ręcznie zmniejszana w
krokach w metrach (-)
Przy opuszczeniu klina szerokość jest ręcznie zwiększana w
krokach w metrach (+)
min:
max:

Klawisz 0/ESC powoduje wyjście z szerokości klina.
Adjust width

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel

0,1 m
50,0 m
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Rozsiew klinowy
Dynamic-Manual (Tryb dynamiczny/ręczny)

Wedge width

Naciśnij ikonę klina po lewej lub prawej stronie. Klin jest
zilustrowany odpowiednio po lewej lub prawej stronie rozsiewacza.

36,00

m
Sections 4,5 m:

Szerokość sekcji jest określana automatycznie względem
szerokości roboczej.
Przy wjeździe na klin, szerokość jest ręcznie zmniejszana w
krokach w metrach (-)

Adjust

Przy opuszczeniu klina szerokość jest ręcznie zwiększana w
krokach w metrach (+)
Podczas obrotu przy granicy klin znajduje się po drugiej
stronie rozsiewacza.
Naciśnij przeciwległą ikonę klina, aby przełączyć stronę
klina.

min:
max:
Adjust width

Po osiągnięciu pełnej szerokości roboczej kalibrator TOTZ
automatycznie wychodzi z funkcji szerokości klina.

Dynamic-Automatic (Tryb dynamiczny/automatyczny)

0

Kalibrator TOTZ w połączeniu z koncepcją NAVI firmy Bogballe lub sterownikiem wspomaganym GPS firmy zewnętrznej.
Połączenie szeregowe RS232 jest wizualizowane na pasku stanu.
				
Szerokość sekcji jest automatycznie określana i regulowana względem szerokości roboczej.		

Confirm

0/ESC

Cancel

Sensor STD
Speed Outlet

Kg

+

RS232

2492 m
9,0 Ha

C-68

36,0 M

258 Kg/Ha

4,3Ha

Field

258

Sekcje są podzielone na 8 sekcji z 5 podsekcjami.
Przy wjeździe na klin i przy opuszczaniu klina dynamika sterowania sekcją
automatycznie reguluje wzorzec rozsiewania w 8 sekcjach, każda z 5 podsekcjami.
Na dole wyświetlacza wizualizowana jest regulacja sekcji.

ENTER

IC -0,2° -0,1°

2315

4,5 m
36,0 m

13,7 Km/h
22,35 Kg

0%

Kg/Ha

542
-0,7

%

8,0

9

-
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Section control / headland management (Sterowanie sekcją/zarządzanie granicą)
Headland management (Zarządzanie granicą)
Funkcja zarządzanie granicą może być automatycznie obsługiwana za pomocą
koncepcji NAVI opartej na tabletach Bogballe lub sterownika wspomaganego
GPS firmy zewnętrznej.
Kalibrator TOTZ posiada zintegrowany monitor Tempo definiujący, kiedy zatrzymać rozsiewanie podczas podejścia do granicy i kiedy zacząć rozsiewanie
podczas opuszczania granicy. Monitor Tempo automatycznie reguluje opóźnienie stopu i startu w zależności od szerokości roboczej, zastosowanej ilości i
prędkości jazdy do przodu.
Zalecana prędkość jazdy do przodu podczas podjeżdżania do 24 metra od granicy i opuszczania 24 metra od granicy wynosi 6–10 km/h.

08 Headland Setting
Adjust START

2,5
Adjust

-2,0

min:
max:

m

Adjust

-10,0 m
10,0 m

[+]: STOP Later
[-]: STOP Earlier

min:
max:

-10,0 m
10,0 m

Adjustment relative to the pre-defined
START and STOP positions.
Adjust start/stop

Menu > Settings (Ustawienia) > Headland Setting (Ustawienia granicy).

[+]: START Later
[-]: START Earlier

Adjust STOP

Pozycje stopu i startu są wstępnie zdefiniowane przez Bogballe.
Pozycje stopu i startu można odpowiednio dostosować ręcznie w metrach,
korzystając z ustawień:

m

ENTER

Next

0/ESC

Cancel

Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.
Adjust START (Wyreguluj START)
[+] START later (START później)
[-] START earlier (START wcześniej)
Adjust STOP (Wyreguluj STOP)
[+] STOP later (STOP później)
[-] STOP earlier (STOP wcześniej)
Podczas ręcznego ustawiania pozycji stopu i startu monitor Tempo nadal kontroluje opóźnienia stopu i startu w
stosunku do szerokości roboczej, ilości i prędkości jazdy do przodu.
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Fill in (Napełnianie)
Zawartość lejka
Dotknij klawisza dotykowego skrótu
Sekcja „Fill In” (Napełnianie) informuje o ilości rzeczywiście
wprowadzonej do rozsiewacza i ilości wprowadzonej od
ostatniego resetu.
Opcja „Fill in” (Napełnianie) nie wpływa na żadne ustawienia,
a jedynie pozwala monitorować wprowadzane ilości/masy.

376

Kg

Fill In Menu
Fill in
Quantity spread

W rozsiewaczach „W” menu Fill In (Napełnianie) jest automatycznie aktywowane przy napełnieniu przekraczającym
200 kg.
Po napełnieniu należy potwierdzić wprowadzoną ilość.
W rozsiewaczach bez „W” należy uruchomić menu Fill In
(Napełnianie), a ilość/masę wpisać ręcznie.
Przy napełnianiu bigbagów o znanej ilości/masie możliwe
jest określenie konkretnej zawartości bigbaga w kilogramach.
Ustawienia kroków kg dokonuje się przez:

Select function

ENTER

Select function

0/ESC

Cancel

Menu > Settings (Ustawienia) > Kg-Step Setting (Ustawienia
kroków kg)

Przenoszenie (carry over)
Poprzednio wprowadzona ilość
Wartość resetuje się, naciskając wartość przeniesienia.
Before Fill In (Przed napełnieniem)
Zawartość zasobnika przed napełnieniem.
Content Now (Zawartość teraz)
Zawartość zbiornika po napełnieniu.
Filled In (Napełnienie)
Ilość faktyczna w zasobniku.

Fill in
6134 Kg

Carry over:

Press to reset

Before Fill In:

376 Kg

Content Now:

2572 Kg

Filled in:

2196 Kg
8330 Kg

Sum:

Sum (Suma)
Napełnienie od ostatniego resetu.
The weight must be steady before
Confirm - The Carry over can only be
reset to 0 Kg
Confirm Fill in

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel
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Pomiar odległości
Licznik przejechanej odległości
Kalibrator TOTZ mierzy odpowiednio całkowitą przebytą
odległość i odległość podrzędną danej podróży.
Odległości są mierzone zarówno przy aplikacji nawozu, jak i
bez niej.
Licznik całkowity i licznik podróży można zresetować, naciskając odpowiednio każdy z nich.

Distance
2670 m, total trip meter
28 m, trip meter
total trip meter counter and trip meter
counter - press value fields to reset

Measure dist.

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel
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Otwieranie przegród
Otwieranie przegród do pozycji maksymalnej (skala 9)
Kalibrator TOTZ w pełni otwiera przegrody/wylot w celu opróżnienia i oczyszczenia rozsiewacza.
W rozsiewaczach wyposażonych w dynamiczną funkcję sterowania sekcją przegrody dynamiczne są
automatycznie ustawiane, aby doprowadzić pozostały nawóz do otworu opróżniającego w tarczach
rozsiewacza.
Przegrody automatycznie zamykają się przy prędkości większej niż 2 km/h.
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Menu
Ustawienia
Prawidłowe ustawienie kalibratora TOTZ jest niezbędne do prawidłowego działania rozsiewacza i kalibratora TOTZ.
Poniżej zdefiniowano różne ustawienia.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu TOTZ kalibratora i potwierdź wybór klawiszem ENTER.
Language (Język)				

:

Ustawienie języka (domyślnie angielski)

LCD Backlight (Podświetlenie LCD)		

:

Regulacja podświetlenia wyświetlacza

Date / Time (Data/godzina)			

:

Ustawienie daty i godziny

%-Step Setting (Ustawienie kroków %)		

:

Ustawienie kroków % przy ręcznym odchyleniu ilości

Kg-Step Setting (Ustawianie kroków kg)		
:
							

Ustawienie kroków kg do napełniania w rozsiewaczach
innych niż „W”

M-Step Setting (Ustawienie kroków m)		

:

Ustawienie kroków M do ręcznego rozsiewania na klinach

Touch backlight (Podświetlenie)			

:

Regulacja podświetlenia klawiszy fizycznych

ZURF Com					

:

Pełne lub ograniczone informacje o polu

Headland Setting (Ustawienia granicy)		

:

Regulacja pozycji rozpoczęcia i zakończenia pracy przy granicy

Differential Control (Sterowanie różnicowe)
:
							
							

Ustawienie rozprowadzania standardowego (symetrycz		
nego) lub dynamicznego (asymetrycznego).
Zaleca się rozprowadzanie standardowe

Model rozsiewacza
Prawidłowe ustawienie modelu rozsiewacza jest niezbędne do prawidłowego działania rozsiewacza i kalibratora
TOTZ.
Modele „W”					

:

Rozsiewacze z opcją ważenia

W zależności od aktualnego modelu rozsiewacza należy ustawić wylotu przepływu i definicję wagi zgodnie z aktualnym ustawieniem rozrzutu
(zapoznaj się z instrukcją obsługi bieżącego rozsiewacza).
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu i potwierdź klawiszem ENTER.

Pozycja wylotowa
Prawidłowe ustawienie pozycji wylotowej jest niezbędne do prawidłowego działania rozsiewacza i kalibratora
TOTZ.
Pozycja wylotowa i definicja wagi muszą być ustawione zgodnie z bieżącym ustawieniem rozrzutu (patrz instrukcja
obsługi rozsiewacza).
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu i potwierdź klawiszem ENTER.
Bieżąca pozycja wylotowa jest podana na pasku stanu.
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Menu
Wprowadzanie prędkości
Ustawienie danych wejściowych prędkości jest również możliwe przez naciśnięcie klawisza
dotykowego skrótu.

13,7 Km/h

Prawidłowe ustawienie kalibratora TOTZ jest niezbędne do prawidłowego działania rozsiewacza i kalibratora TOTZ.
Poniżej zdefiniowano różne możliwości danych wejściowych prędkości.
Sensor, Radar and Tractor board Speed Input are defined by Pulse/meter. Setting the Sped Input, a Pulse Counter
is available for defining Pulse/meter. Counting Pulse/meter must be accomplished over a distance of minimum 100
meter.
Licznik impulsów resetuje się przez naciśnięcie policzonych impulsów.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu TOTZ kalibratora i potwierdź wybór klawiszem ENTER.
Czujnik impulsów A i B

:

Dane wejściowe z czujnika impulsów Bogballe (opcjonalnie)

Radar A i B

:

Dane wejściowe z radaru zamontowanego w ciągniku

Deska ciągnika A i B

:

Dane wejściowe z przekładni ciągnika lub podobne

Stała prędkość

:

Ręcznie ustawianie stałej prędkości podczas aplikacji mikrogranulatu*

Wejście szeregowe/RS232 :
		

Bezpośrednie szeregowe wejście GPS z aplikacji NAVI lub elektroniki 			
firmy zewnętrznej (prędkość transmisji danych 9600)

Szeregowe/Bogballe GPS :
		

Wejście z anteny GPS Bogballe (opcjonalnie)
Prędkość transmisji łącza szeregowego musi być ustawiona na potrzeby komunikacji.

Bieżący tryb wprowadzania prędkości jest określony na pasku stanu.

* FIX Scale / FIX Speed applying Micro granular (with the Flow-outlet pos. MIC) automatic leads to set FIX Scale
and FIX Speed.
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Menu
Kalibracja siłownika
Prawidłowe ustawienie kalibratora TOTZ jest niezbędne do prawidłowego działania rozsiewacza i kalibratora TOTZ.
Główny siłownik sterujący ilością musi zawsze być skalibrowany/sparowany z aktualnym kalibratorem TOTZ. Jednostki dostarczone od Bogballe są już skalibrowane fabrycznie.
Jeżeli kalibrator TOTZ lub główny siłownik zostanie wymieniony — sekwencja kalibracji musi być zawsze zrealizowana.
Przed kalibracją ogranicznik skali jest ustawiany w pozycji skali 9,0
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu i potwierdź klawiszem ENTER.

Podczas kalibracji siłownika przegrody zostaną całkowicie otwarte i zamknięte
dwukrotnie (skala 0–9 razy dwa).
Podczas sekwencji rzeczywisty ruch i pozycja są wyświetlane w skali 0 do 9.

Actuator-Calib
During actuator calibration - the
shutters will be completely
opened and closed two times.

W czasie sekwencji odkształcenie mierzy się przez natężenie prądu. Jeśli natężenie prądu przekracza 3 A, części mechaniczne trzeba sprawdzić i czyścić, aby
zapewnić łatwy ruch.
Accepted values (Przyjęte wartości)
Skaluj pozycję
Potentiometer voltage (Napięcie potencjometru)
Current (Natężenie prądu)
Battery voltage (Napięcie akumulatora)
Motor status (Stan silnika)

0-9
1-10
0-9
12-14
OK

0

woltów
A (wartość szczytowa 12 A)
woltów

1

2

3

4

5

6

Actuator-Calib.

8

6,08
3,756 V
1,32 A
13,818 V
OK

effpos
pot-meter
current
battery voltage
motor status

Zakończenie kalibracji zatwierdza się klawiszem ENTER.
Aby sprawdzić poprawność kalibracji, patrz:
MENU > Tests (Testy) > Adj. Actuator (Siłownik reg.)

7

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel

9
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Menu
Load Cell Calibration "W” (Kalibracja ogniw obciążnikowych „W”)
Prawidłowe ustawienie kalibratora TOTZ jest niezbędne do prawidłowego działania rozsiewacza i kalibratora TOTZ.
Prawidłowy układ ważenia roboczego stanowi podstawę i niezbędny dla prawidłowej pełnej automatycznej kalibracji rozsiewacza.
Ogniwa obciążnikowe w rozsiewaczach „W” muszą zawsze być skalibrowane/sparowane z aktualnym kalibratorem
TOTZ. Rozsiewacze z elektroniką Bogballe są już skalibrowane fabrycznie.
Jeżeli kalibrator TOTZ lub ogniwo obciążnikowe zostanie wymieniony(-e) — pełna sekwencja kalibracji musi być
zawsze zrealizowana.
Jeżeli układ ważenia nie działa poprawnie, zawsze należy przeprowadzić kompletną sekwencję kalibracji.
Jeżeli rozsiewacz jest wyposażony w wyposażenie opcjonalne, wymagane jest wyzerowanie/starowanie rozsiewacza.
Kalibrację ogniwa ładunkowego należy zawsze przeprowadzać z rozsiewaczem zamontowanym na ciągniku i w
bezwzględnej pozycji poziomej.
Pozycję rozsiewacza definiuje się jako wartość IC na pasku stanu.
Przed kalibracją ogniw obciążnikowych IC musi być (0 / 0) na równej powierzchni. Jeśli IC nie odzwierciedla rzeczywistej pozycji, należy go skalibrować (patrz kalibracja IC).
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu i potwierdź klawiszem ENTER.

Pełna kalibracja (krok 1 z 3):
Zasobnik musi być PUSTY i w POZIOMIE
Waga musi być stabilna przed potwierdzeniem klawiszem ENTER

06 Load Cell Calib.
01 Full Calibration
02 0-Point Setting
03 Factory Setting

Potwierdzenie pełnej kalibracji klawiszem ENTER

Step 1 of 2

Hopper must be EMPTY and LEVEL

0 Kg
The weight must be steady before confirm

Hopper empty

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel
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Menu
Pełna kalibracja (krok 2 z 3):
Podaj znaną i precyzyjną ilość co najmniej 500 kg
Im więcej wprowadzonej masy do kalibracji ogniw obciążnikowych, tym dokładniejsze ważenie*

01 Full Calibration
Step 2 of 3
Fill in minimum 500 kg
Set the actual and exact load filled in

Wprowadź dokładną wprowadzoną ilość/zawartość zasobnika

500 Kg

Waga musi być stabilna przed potwierdzeniem klawiszem ENTER
The weight must be steady before confirm

*Należy użyć na przykład worków bigbag bez ich rozcinania. Sekwencję można
powtarzać, aby uzyskać dokładniejszą kalibrację.

Pełna kalibracja (krok 3 z 3):
Pełna kalibracja musi zostać zaakceptowana i potwierdzona klawiszem ENTER.
Ogniwo obciążnikowe/układ ważenia jest teraz skalibrowany i może być ponownie kalibrowany tylko w przypadku ponownego zamontowania nowych ogniw
obciążnikowych, innego kalibratora TOTZ lub akcesoriów.

1
4
7
0
Filled in

3
6
9

2
5
8
,
ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel

01 Full Calibration
Step 3 of 3
Load cell calibration was succesfull
Accept or ignore the calibration
Accept

Po kilku godzinach stosowania lub długim czasie przechowywania może być
konieczne ponowne skalibrowanie układu ważenia.
Jeżeli waga nie jest stabilna i występują wahania powyżej +/- 5 kg — przewody
zasilające 12 V mogą nie być podłączone bezpośrednio do akumulatora ciągnika, co jest wymagane do uzyskania prawidłowej i stabilnej wagi.

Ignore

Accept?

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel
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Menu
0-Point Setting (Zerowanie)
Jeżeli rozsiewacz jest wyposażony w wyposażenie opcjonalne lub jeśli waga nie wynosi 0 kg (+/-5 kg) przy pustym
zasobniku, wymagane jest wyzerowanie/starowanie rozsiewacza.
Zerowanie należy zawsze przeprowadzać z rozsiewaczem zamontowanym na ciągniku i w bezwzględnej pozycji
poziomej.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu i potwierdź klawiszem ENTER.

Etap 1 z 2:
Zasobnik musi być PUSTY i w POZIOMIE

06 Load Cell Calib.
01 Full Calibration
02 0-Point Setting

0 waga musi być stabilna przed potwierdzeniem klawiszem ENTER.

03 Factory Setting
Step 1 of 2

Hopper must be EMPTY and LEVEL

0 Kg
The weight must be steady before confirm

Hopper empty

Etap 2 z 2:

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel

02 0-Point Setting

Zerowanie musi zostać zaakceptowane i potwierdzone klawiszem ENTER.

Step 2 of 2
0-Point setting was succesful

Po kilku godzinach stosowania lub długim czasie przechowywania może być
konieczne wyzerowanie układu ważenia.

Accept or ignore the calibration
Accept

Ignore

Accept?

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel
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Menu
Factory Setting (Ustawienia fabryczne)
Jeżeli układ ważenia wymaga kalibracji z konkretną zawartością zasobnika lub jeśli układ ważenia nie został poprawnie skalibrowany a waga waha się, można dla celów orientacyjnych przywrócić ustawienia fabryczne (wykonywane z Bogballe) i wagę proporcjonalną.
Uwaga: ogniwo obciążnikowe/układ ważenia musi być w pełni skalibrowany po aplikacji i opróżnieniu zasobnika.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu i potwierdź klawiszem ENTER.

Etap 1 z 2:
Przywracanie ustawień fabrycznych: potwierdź klawiszem ENTER.

06 Load Cell Calib.
01 Full Calibration
02 0-Point Setting
03 Factory Setting
Step 1 of 2

This will restore the factory setting
Press confirm to proceed!

Restore?

Etap 2 z 2:

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel

03 Factory Setting

Przywracanie ustawień fabrycznych musi zostać zaakceptowane i potwierdzone
klawiszem ENTER.

Step 2 of 2
Factory setting was succesful
Accept or ignore the calibration

Ustawienie fabryczne można ponownie ustawić na bieżącym rozsiewaczu/kalibratorze TOTZ:
Po zakończeniu kalibracji ogniw obciążnikowych (przed akceptacją) — naciśnij
jednocześnie kalibrator TOTZ (logo) i klawisz START/STOP.

Accept

Ignore

Accept?

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel
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Menu
Hopper Sensor (Czujnik zasobnika)
Na rozsiewaczach innych niż „W” można zamontować czujnik zasobnika/zbiornika ostrzegający o niskiej zawartości zasobnika.
Czujnik w zasobniku jest opcjonalny
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu i potwierdź klawiszem ENTER.
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Menu
Calibrate IC (Intelligent Control) “W” (Kalibracja IC (Inteligentnego sterownika) „W”)
Prawidłowe ustawienie kalibratora TOTZ jest niezbędne do prawidłowego działania rozsiewacza i kalibratora TOTZ.
Prawidłowa kalibracja wbudowanej jednostki IC, która obsługuje ogniwa obciążnikowe/układ ważenia z ważnymi
informacjami topograficznymi i rzeczywistymi warunkami jazdy ma kluczowe znaczenie dla ważenia i kontrolowania
pełnej automatycznej kalibracji.
Kalibrację IC należy zawsze przeprowadzać z rozsiewaczem zamontowanym na ciągniku i w bezwzględnej pozycji
poziomej.
IC w rozsiewaczach „W” muszą zawsze być skalibrowane/sparowane z aktualnym kalibratorem TOTZ. Rozsiewacze z elektroniką Bogballe są już skalibrowane fabrycznie.
Jeżeli kalibrator TOTZ lub IC zostanie wymieniony — sekwencja kalibracji musi być zawsze zrealizowana.
IC jest integralną częścią jednostki MultiCAN.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu i potwierdź klawiszem ENTER.

Kąty nachylenia IC są wizualizowane na pasku stanu.
IC: Kąt przechyłu/inklinometr. ▲/► Kierunek jazdy/poprzeczny
Potwierdzenie kalibracji IC klawiszem ENTER

08 IC Calibration
Before Now
X -1,17
0,00
0,00
Y 0,40

Ustawienie fabryczne można przywrócić
Ustawienie fabryczne można ponownie ustawić na bieżącym rozsiewaczu/kalibratorze TOTZ:
Po zakończeniu kalibracji IC (przed akceptacją) — naciśnij jednocześnie kalibrator TOTZ (logo) i klawisz START/STOP.

Hopper must be LEVEL!
X/Y are stable!
✓
Complete - press ENTER!
Restore Factory Setting

New IC calibration

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel
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Menu
Tests (Testy)
Kalibrator TOTZ oferuje szereg możliwości testowania i kontroli.
Jeśli pojawią się jakiekolwiek błędy lub usterki, należy wprowadzić i aktywować urządzenia testowe do testowania
danej funkcji lub podzespołu.
Należy pamiętać, że podczas procesu rozruchu/załączania realizowany jest wewnętrzny test automatyczny. Test
ten sprawdza istnienie i stan różnych czujników i siłowników. Jednostki, które nie są wykrywane jako część układu
lub są uszkodzone, są wymienione jako nieobecne.
Aby wykonać dowolny test, należy podłączyć kalibrator TOTZ i przewody rozsiewacza.
Należy zwrócić uwagę, czy obecne części są zdefiniowane jako Nieobecne. Jeśli tak jest, to może to negatywnie
wpłynąć na aplikację i zdolność rozsiewu oraz konieczne będzie przeprowadzenie serwisu i korekty wszelkich błędów lub usterek. Kalibrator TOTZ rejestruje występujący komunikat alarmowy, natomiast firma Bogballe nie może
zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia.

Różne testy charakteryzują się szeregiem kroków, ilustracji i funkcji określających status i dających możliwość fizycznego aktywowania siłowników itp.
Nie wszystkie funkcje są wymienione w instrukcji obsługi.
Postępuj zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu.

09 Tests
01 Power supply
02 Adj. Actuator
03 Flow-sequence
04 TB-Actuator
05 DS Actuator
06 Load Cell status
07 Load check
08 Operation histogram
10 Display
11 Fault indicator on
12 Virtual SC-Dynamic
13 Intelligent Control
14 SC-Dynamic Monitor
15 Alarms
Select Test

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel
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Test — Power supply (Zasilanie)
Wystarczające zasilanie od 12 V do 14 V jest bardzo ważne, ponieważ układ może zostać przesilony do natężenia
16 A. Zasilacz musi być podłączony bezpośrednio do akumulatora ciągnika za pomocą kabli dostarczanych wraz z
kalibratorem TOTZ.
Nie należy używać żadnych istniejących wewnętrznych wtyczek wewnątrz kabiny ciągnika, ponieważ miałoby to
wpływ na technikę ważenia, ogólną eksploatację i niezawodność kalibratora TOTZ.

PRZEDMIOT TESTU

WYJAŚNIENIE

AKCEPTOWANY POZIOM

Napięcie na akumulatorze ciągnika

12,0 V - 14,0 V

Prędkość FSI

Napięcie na czujniku prędkości

3,0 V - 8,0 V

FSI — WOM

Napięcie na czujniku WOM-u

1,2 V - 8,0 V

Temperatura

Temperatura wewnątrz kalibratora

-10° C – +50° C

Akumulator

USTERKA/BŁĄD

KONTROLA/DZIAŁANIE

Kalibrator TOTZ wyłącza się bez naciskania
przycisku wyłączenia.

Akumulator ciągnika musi utrzymać napięcie minimum 12 V, gdy siłownik regulacyjny jest aktywny/porusza się.

Układ jest niestabilny i otwiera/zamyka się
niezamierzenie.

Podłączenie do akumulatora ciągnika musi być nienaruszone/stabilne.
Zarówno przewód +12 V, jak i przewód uziemiający muszą być podłączone bezpośrednio do akumulatora ciągnika.
Przewody 4 mm2 +/- 12 V (czerwony/czarny) dostarczane z systemem służą do
zasilania.
Wtyczka 22-biegunowa APM pomiędzy kalibratorem TOTZ i obwodem od
rozsiewacza musi być nienaruszona, wyczyszczona, bez korozji i bez uszkodzonych wtyków.

43

Menu
Test — Adj. Actuator (Siłownik reg.)

Adj. Actuator

Siłownik regulacyjny jest głównym siłownikiem kontrolującym
przepływ. Siłownik steruje położeniem przegrody wylotowej
przez wbudowany potencjometr. Jeżeli potencjometr jest
uszkodzony, jeżeli kalibracja siłownika nie została poprawnie
przeprowadzona lub jeśli występuje jakakolwiek blokada
spowodowana nagromadzonym nawozem lub korozją, należy wykonać test siłownika regulacyjnego.

0

1

2

3

4

6

7

8

9

1,75
1,75
0,00
1,854 V
0,03 A
13,98 V
OK

set pos
eff pos
deviation
pot-meter
current
battery voltage
motor status

Przed testem należy przeprowadzić kalibrację siłownika.
MENU > Actuator Calibration (Kalibracja siłownika)

5

Siłownik regulacyjny jest ustawiany ręcznie przez naciśnięcie klawiszy [+] lub [-].
Wskazówkę wagi można ustawić pomiędzy wartością 0 i 9,
a siłownik regulacyjny musi ustawić się w poz. ef. (eff pos)
odpowiednio do poz. ust. (set pos).
Sprawdź, czy wskazówka wagi jest faktycznie ustawiona na
wymaganej pozycji w wielu pozycjach.

+

+0,25 to scale

-

0,25 f-rom scale

0/ESC

Exit

Pasek wizualizuje odpowiednio pozycję ustawioną i efektywną.

Przedmiot testu

Wyjaśnienie

Akceptowany poziom

Natężenie prądu

Natężenie prądu z aktywnością siłownika

0,1–5,0 A

Napięcie z aktywnością siłownika

2,0 V - 14,0 V

Napięcie akumulatora

USTERKA/BŁĄD
Siłownik regulacyjny jest niestabilny i porusza się do przodu i do tyłu.

KONTROLA/DZIAŁANIE
Siłownik regulacyjny musi zostać poprawnie skalibrowany. Zawsze w przypadku
wystąpienia jakichkolwiek błędów należy przeprowadzić kalibrację siłownika.

Siłownik regulacyjny nie jest umieszczony w „Poz. ust.” i „Poz. ef.” oraz pozycja rzeczywista wskazówki wagi muszą być
odpowiedniej pozycji wagi, np. na wartości
identyczne.
4,5 podczas kalibracji ręcznej.
Wszystkie ruchome części muszą się poruszać swobodnie, bez ograniczeń
wywołanych oporem korozji lub zablokowaniem.
Wtyczka 22-biegunowa APM pomiędzy kalibratorem TOTZ i obwodem od
rozsiewacza musi być nienaruszona, wyczyszczona, bez korozji i bez uszkodzonych wtyków.
Zasilanie musi być co najmniej 12 V, gdy używany jest siłownik regulacyjny.
Natężenie prądu nie może przekraczać 11 A, gdy używany jest siłownik regulacyjny.
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Test — Flow Sequence (Sekwencja przepływu)
Do testów wewnętrznych przepływu w indywidualnie zdefiniowanej pozycji skali w ciągu 30 s

Test — TB-Actuator (Siłownik TB)

TB-Act. Test

Siłownik TB jest siłownikiem sterującym rozsiew do granicy i
rozsiew normalny przez przekładnię trendów.
W celu przeprowadzenia testu należy zamontować czujnik
WOM-u, a prędkość WOM-u musi wynosić 0 obr./min.

Normal

Siłownik TB jest ustawiany ręcznie przez naciśnięcie klawiszy nawigacyjnych.
Siłownik TB przesuwa się od pozycji normalnej do pozycji
trendu. Pozycja jest nieokreślona podczas ruchu i określona jako normalna lub trendu ze statusem OK, gdy pozycja
zostanie osiągnięta.
Jeżeli zakładane pozycje nie zostaną osiągnięte, należy wyregulować siłownik TB ręcznie, aby móc reagować na punkty
końcowe w trybie normalnym i trendu i sprawdzić, czy nie
utrudnia to działania siłownika TB.

Trend

position

Normal

status

OK

Do not turn on PTO during this test!

+
ENTER
0/ESC

Opuszczając sekwencję testową, ustaw siłownik TB w normalnym położeniu.

Move to trend
Stop
Move to normal
Exit

Pasek wizualizuje odpowiednio pozycję normalną i trendu.

Test — DS-Actuator (Siłownik DS)
Siłownik DS jest siłownikiem sterującym tryb pomiędzy rozsiewem do granicy, od granicy i normalnym przez przekładnię trendów.
W celu przeprowadzenia testu należy zamontować czujnik WOM-u, a prędkość WOM-u musi wynosić 0 obr./min.
Postępuj zgodnie z instrukcją dotyczącą testu siłownika TB, która zasadniczo jest podobna do tej dla testu siłownika DS.

USTERKA/BŁĄD

KONTROLA/DZIAŁANIE

Siłownik trendów nie zmienia pozycji po
aktywacji.

Wyłącz i włącz kalibrator TOTZ i zwróć uwagę na sekwencję testową „Kroki
początkowe”. Siłownik graniczny trendu granicy musi być obecny.

Przetężenie/zablokowanie siłownika
trendów skutkujące brakiem możliwości
osiągnięcia pozycji normalnej lub trendów.

Czujnik PTO musi być obecny, poprawnie ustawiony i NIE może się obracać.
Nie może być żadnej blokady fizycznej, a siłownik musi być poprawnie wyregulowany, niezablokowany w pozycji końcowej (pozycja normalna i trendu).
Nie może być blokady ze względu na korozję.
Przewody przyłączeniowe muszą być prawidłowo zamontowane w zaciskach
skrzynki przyłączeniowej i nie może być wilgoci/wody.
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Test — Load Cell Status (Status ogniwa obciążnikowego)
Ogniwa obciążnikowe muszą być nienaruszone, aby móc ważyć i sterować
pełną automatyczną kalibracją.
Aby ważenie było stabilne i rzetelne, wymagana jest stabilne i wystarczające
zasilanie bezpośrednio podłączone do akumulatora ciągnika.

Load Cell Status
8047650

(zsa) zero scale a/d:
full scale a/d:

16777215

(da) diff a/d:

8729565
0

(zsk) zero scale kg:

500

full scale kg:

500

(dk) diff kg:

16777215

(av) actual a/d:

8729565

(d) av - zsa:

17459

(f) da/dk:

500

zsk + d/f = kg:

Przedmiot testu
(ZSA)
Pełna skala
(ZSK)
Pełna skala
ZSK + d/f

Wyjaśnienie

ENTER

Freeze On/Off

0/ESC

Exit

Akceptowany poziom

Wartość zerowa

0

-

16.777.216

Maks. kalib. wartość wag.

0

-

16.777.216

Wartość dla pustego zasobnika (kg)

0

-

10

500

-

5.500

0

-

5.500

Maks. waga kalibracyjna (kg)
Aktualna zawartość zasobnika (kg)
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USTERKA/BŁĄD
Waga jest niestabilna, zmienia się o kilka
kilogramów.
Waga jest niestabilna, przy czym wyświetla
się duża wartość na poziomie kilku tysięcy
kg.

KONTROLA/DZIAŁANIE
Należy wykonać prawidłową pełną kalibrację, w tym ustawienie zerowania,
przy ciężarze kalibracyjnym co najmniej 500 kg. Należy postępować ostrożnie,
ponieważ układ ważenia wydaje się być źle skalibrowany.
Przewody zasilające kalibratora TOTZ muszą być podłączone bezpośrednio
do akumulatora ciągnika — zarówno „+”, jak i „-”. Nie podłączać do wtyczki w
kabinie +/-12 V.
Wybierz ustawienie fabryczne, jeśli waga nie „uspokoi się” po prawidłowej
pełnej kalibracji. Następnie wykonaj pełną kalibrację.
Wtyczka 22-biegunowa APM pomiędzy kalibratorem TOTZ i obwodem od
rozsiewacza musi być nienaruszona, wyczyszczona, bez korozji i bez uszkodzonych wtyków.
Przewody przyłączeniowe muszą być prawidłowo zamontowane w zaciskach
skrzynki przyłączeniowej i nie może być wilgoci/wody.
Między przednią ramą a podwoziem rozsiewacza nie mogą znajdować się
żadne ciała obce/elementy. Płyty sprężynowe między przednią ramą a podwoziem rozsiewacza muszą być równoległe.
Uwaga: układ ważenia to układ na 6000 kg lub 12 000 kg, gdzie 1 kg odpowiada 0,01%. Waga może się wahać o +/- 5 kg. W przypadku długiego przechowywania waga może się różnić o 20 kg, co jest dopuszczalne.
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Test — Load Check (Kontrola obciążenia)
Możliwe jest sprawdzenie układu ważenia np. według wagi osoby.
Po rozpoczęciu testu obciążenie musi być przyłożone w ciągu 60 sekund.

Load Check
Countdown

60 sec
weight before
weight now

difference

Przedmiot testu
Countdown (Odliczanie)

0 kg

ENTER

Start countdown

0/ESC

Cancel

Wyjaśnienie
60 s do przyłożenia obciążenia osoby

Weight before (Waga przed)

Zawartość zasobnika przed napełnieniem

Weight now (Waga teraz)

Zawartość zasobnika podczas załadunku

Difference (Różnica)

Aktualne obciążenie osobą

USTERKA/BŁĄD

KONTROLA/DZIAŁANIE

Waga nie jest prawidłowa według masy
osoby.

70 kg
70 kg

Należy wykonać prawidłową pełną kalibrację, w tym ustawienie zerowanie,
przy ciężarze kalibracyjnym co najmniej 500 kg. Należy postępować ostrożnie,
ponieważ układ ważenia wydaje się być źle skalibrowany.
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Test — Operation Histogram (Histogram pracy)
Kalibrator TOTZ rejestruje i przechowuje statystyki operacji
W sekcji „Operation-Stat” (Statystyki operacji) definiowane są następujące
pozycje:
Load interval / Kg (Odstęp czasowy obciążenia/kg)
Duration (Czas trwania) / Time inside interval (Odstęp czasu wewnątrz) / g:m:s
Total time (Czas całkowity) / g:m:s
Total Area (Powierzchnia całkowita) ha
Speed interval (Odstęp czasowy prędkości) / kmh
Duration (Czas trwania) / Time inside interval (Odstęp czasu wewnątrz) / g:m:s
Total time (Czas całkowity) / g:m:s
Total Distance (Całkowita odległość) / km
Nie można wymazać histogramu operacji.

Operation-Stat.
Interval/Kg Duration Interv./Km/h
0-249
250-499
500-749
750-999
1000-1249
1250-1499
1500-1749
1750-1999
2000-2249
2250-2499
2500-2749
2750-2999
3000-3249
3250-3499
3500-3749
3750-3999
4000-4249
4250-4499
4500-4749
4750-4999
5000-4249
5250-5499
5500-5749
5750-5999
6000-6249
6250-6499
6500-6749
6750-6999

36:40:06
0:05:29
0:17:33
0:00:22
0:00:01
0:00:01

0:00:02

0:00:01
0:00:01
0:00:01
0:00:01
0:00:03
0:00:15

Total 40:04:11
Total 116,5 Ha
0/ESC

Duration

0-2 434:27:43
3-5
0:18:28
6-8
8:23:44
9-11
1:07:37
12-14 30:09:08
15-17
0:03:33
18-20
0:01:04
21-23
0:00:06
24-26
0:00:08
27-29
0:00:01
30-32
33-35
0:00:03
36-38
0:00:02
39-41
0:00:07
42-44
45-47
48-50
0:00:01
51-53
54-56
0:00:02
57-59
60-62
63-65
66-68
69-71
72-74
0:00:04
75-77
0:00:02
78-80
81-83
Total 474:31:54
Total 441,0 Km
Cancel
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Test — Display (Wyświetlacz)
Wszelkie błędy wyświetlania są automatycznie wyświetlane w czterech różnych układach wyświetlacza.

Test — Fault Indicator on (Kontrolka usterki wł.)
Eksploatacja kalibratora TOTZ, gdy nie jest podłączony do oprzewodowania rozsiewacza, wywoła szereg błędów,
ostrzeżeń i wskazań błędów ze względu na brakujące podzespoły.
Sygnalizator usterek ignoruje i omija różne usterki spowodowane brakującymi elementami.
Wyłączenie kalibratora TOTZ i włączenie go ponownie automatycznie ustawi wskaźnik usterki z powrotem w stan
ostrzeżenia.

Test — Virtual SC-Dynamic (Wirtualna dynamika SC)
Do użytku wewnętrznego i testowania. Po ustawieniu wirtualnej dynamiki kalibrator TOTZ działa tak, jakby dynamika sterowania sekcją znajdowała się w rozsiewaczu.
Nie ustawiaj wirtualnej dynamiki.

Test — Intelligent Control (Inteligentny sterownik)
Uszkodzony lub nieskalibrowany inteligentny sterownik (IC) spowoduje nieprecyzyjne ważenie przez układ ważenia. Jeżeli tak będzie, należy zawsze kalibrować IC z rozsiewaczem w pozycji poziomej.
Jeśli IC jest uszkodzony i nadal nie wyświetla prawidłowych kątów, można go dezaktywować i wyłączyć. Układ
ważenia będzie nadal aktywny, ale będzie działać z ograniczoną precyzją.
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Test — SC Dynamic Monitor (Monitor dynamiki SC)
Monitor dynamiki sterowania sekcją monitoruje status, wersję oprogramowania i
pozycję siłownika 1 i 2.
Pozycja siłownika 1 i 2 musi być pomiędzy 39 i 41 mm.
Jeżeli siłowniki nie są na pozycji, sekwencję testową realizuje się przez naciśnięcie klawisza ENTER.
Siłowniki poruszają się cztery razy i ustawiają się na pozycji 40 mm +/- 1 mm.
Jeśli pozycja jest nieprawidłowa, sprawdź, czy nie doszło do zablokowania,
które utrudnia pozycjonowanie.
Nie używaj napędu dynamiki sterowania sekcją, jeżeli siłowniki nie są prawidłowo ustawione przez odłączenie od nich wtyczek.

SC-Dynamic
Connection

Online

Status

SC is active

Firmware

SC Version 2.01a

Actuator 1

Actuator 2

Calibration

Test — Alarms (Alarmy)

Calibration

OK

ENTER

Test sequence

0/ESC

Exit

Alarm Log

Kalibrator TOTZ rejestruje i przechowuje ostatnie 200 alarmów.
Date/time

W sekcji Alarm Log (Dziennik alarmów) zdefiniowane są następujące pozycje:
Date / time of the Log (Data/godzina dziennika)
Error / event type (Typ błędu/zdarzenia)
Action / the actual handling by the user (Działanie/rzeczywista obsługa
przez użytkownika)

39 mm

Position

39 mm

Position

OK

Status

OK

Status

---------

Error/event type

Action

2.1 ACT-ERR: CONNECTION
N/A
11.1 SPD-ERR: SPEED IS 73.7/30.0 ENTER
8.1 SC-ERR: INT/NOT ACTIVE ENTER
11.1 SPD-ERR: SPEED IS 35.6/30.0 ENTER

Dziennika alarmów nie można usunąć.

Alarms:

4

0/ESC

Cancel

OK
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Transfer danych
Kalibrator TOTZ oferuje możliwość przesyłania danych do urządzenia i z niego za pomocą pendrive’a. Zaleca się
używać pendrive’a dostarczonego wraz z kalibratorem TOTZ.
Zaleca się zawsze aktualizowanie kalibratora TOTZ o najnowsze i ulepszone oprogramowanie. Dzięki temu kalibrator TOTZ będzie aktualny i będzie mieć takie same funkcje i opcje jak zupełnie nowa jednostka. Na naszej stronie
internetowej dostępna jest usługa informującą o dostępności nowego oprogramowania do pobrania.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na naszej stronie internetowej.
Jeśli pendrive nie jest dostępny, dane mogą być przesyłane bezpośrednio z komputera do kalibratora TOTZ za
pośrednictwem kabla szeregowego/przewodu USB modemu 0.
Na potrzeby opcji dostępnych w przyszłości kalibrator TOTZ jest dostarczany odpowiednio z modułem Wi-Fi, modułem bezprzewodowym Bluetooth i jest przygotowany do montażu anteny do komunikacji bezprzewodowej.
Należy pamiętać, że:
podczas przesyłania danych nigdy nie wolno przerywać zasilania!

Aktualizacja TOTZ z pendrive’a
Po pobraniu najnowszego oprogramowania TOTZ z naszej strony oprogramowanie/plik przesyła się do kalibratora TOTZ. Aktualizacja trwa do 20 minut.
Podczas aktualizacji nie należy przerywać, odcinać ani wyłączać zasilania. To
spowodowałoby destrukcyjne błędy oprogramowania.

10 Data
01 Update TOTZ from USB-Stick
02 Update TOTZ from Serial/USB Cable
03 Upload Field data from USB-Stick
04 Download Field data from USB-Stick

Update TOTZ from Serial/USB Cable (Aktualizacja TOTZ z przewodu
szeregowego/USB)

05 Internal reload USB-firmware

Nieprzeznaczone dla użytkowników końcowych.

Upload Field data from USB-Stick (Przesyłanie danych dotyczących
pola z pendrive’a)
Dane dotyczące pola utworzone przez program Bogballe ZURFcom.

Download Field data to USB-Stick (Pobierz dane dotyczące pola na
pendrive)

Select function

ENTER

Confirm

0/ESC

Cancel

Istnieje możliwość pobrania danych dotyczących pola przetwarzanych przez
kalibrator TOTZ.

Internal reload USB-firmware (Wewnętrzne przeładowanie oprogramowania sprzętowego przez
USB)
Nieprzeznaczone dla użytkowników końcowych.
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Instalacja i montaż
Podstawowe elementy
Przed uruchomieniem kalibratora TOTZ i rozsiewacza układ należy zainstalować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Ważne jest, aby układ był poprawnie zainstalowany. Nieprawidłowy montażu i konfiguracja mogą mieć negatywny
wpływ na aplikację nawozu.
Po instalacji kalibrator TOTZ musi być skonfigurowany zgodnie z menu i ustawieniami.

0

Sensor STD
Speed Outlet

IC -0,2° -0,1°

2315

Kg

+

RS232

2492 m
9,0 Ha

C-68

36,0 M

258 Kg/Ha

4,3Ha

Field

258
22,35 Kg

0%

Kg/Ha

13,7 Km/h

542
-0,7

%

8,0

9

-

POZ.

CZĘŚĆ/PODZESPÓŁ
KALIBRATOR TOTZ
Wejście prędkości z wtyczką stereo (impulsy, radar, tablica ciągnika)
Zasilacz +/- 12 V z bezpiecznikiem 8 A z zasilaniem bezpośrednio z akumulatora
Kalibrator TOTZ/22-biegunowa wtyczka męska AMP
Siłownik regulacyjny/22-biegunowa wtyczka żeńska AMP
Skrzynka przyłączeniowa/ogniwa obciążnikowe, czujnik WOM, czujnik zbiornika
MULTIcan/siłownik(i) trendów, siłowniki dynamiki SC (standardowo tylko rozsiewacze typu „W”)
MULTIcan i skrzynka przyłączeniowa są połączone za pomocą wtyczki 4-biegunowej

53

Instalacja i montaż
Połączenia tylne

Item No.
Serial No.
Supply
Fuse

POZ.

:
:
:
:

6387-24
1267
10-14 VDC
Max. 8A

CZĘŚĆ/PODZESPÓŁ
Wyłącznik
Wielopozycyjny uchwyt mocujący
Wtyczka USB (przesyłanie danych/oprogramowania)
Połączenie 9-wtykowe szeregowe RS 232 (elektronika firm zewnętrznych i wejście prędkości GPS)
Wprowadzanie prędkości
Połączenie antenowe do łączności bezprzewodowej Wi-Fi i Bluetooth
Tabliczka identyfikacyjna/znamionowa
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Położenie MULTIcan i skrzynki rozdzielczej w rozsiewaczach „W”
MULTIcan i skrzynka przyłączeniowa znajdują się po lewej stronie rozsiewacza. Oba te elementy są przykryte wodoodpornym, srebrnym workiem
ochronnym.
Jeśli wspornik zostanie zdemontowany, jego ponowne zamontowanie będzie wymagać, aby wcisnąć go w górę do podwozia przy dokręcaniu śrub.
Skrzynkę przyłączeniową można usunąć bez wyjmowania całego wspornika.
Należy pamiętać, aby:
nigdy nie rozpylać wody bezpośrednio na podzespoły elektryczne!
Przewody muszą być zawsze skierowane w dół!

Położenie MULTIcan i skrzynki rozdzielczej w rozsiewaczach
innych niż „W”
Skrzynka przyłączeniowa znajduje się po lewej stronie rozsiewacza i jest
przykryta wodoodpornym, srebrnym workiem ochronnym.
Skrzynkę przyłączeniową można usunąć w celu lepszego dostępu do zacisku.
Należy pamiętać, aby:
nigdy nie rozpylać wody bezpośrednio na podzespoły elektryczne!
Przewody muszą być zawsze skierowane w dół!

Połączenie MULTIcan
MULTIcan (standard rozsiewaczy „W”) podłączony do skrzynki przyłączeniowej, kontroluje odpowiednio:
— Siłownikiem sterowania sekcją 1
— Siłownikiem sterowania sekcją 2
— Siłownikiem trendu do granicy
— Siłownikiem trendu od granicy / podwójnego przesunięcia
— Inteligentnym sterownikiem (IC) sterującym kątem przechyłu
MULTIcan jest wyposażony w demontowalną pokrywę, zapewniającą pełny dostęp do wtyczek przyłączeniowych.
Pokrywę należy zawsze poprawnie zakładać, a szczelinę na przewody ostrożnie uszczelnić gumową uszczelką
dostarczoną wraz z MULTIcan. Gumową uszczelkę przycina/przerabia się w zależności od liczby podłączonych
przewodów.
Wodoodporne worki ochronne w kolorze srebrnym pokrywające MULTIcan, skrzynkę przyłączeniową i siłowniki
muszą być zawsze starannie założone.
Siłowniki MULTI podłączone do MULTIcan są wyposażone w identyczne wtyczki przyłączeniowe.
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CZĘŚĆ/PODZESPÓŁ
Połączenie od skrzynki przyłączeniowej do MULTIcan
Dynamika sterowania sekcją (połączenie siłownika MULTI 1)
Dynamika sterowania sekcją (połączenie siłownika MULTI 2)
Trend do granicy (połączenie siłownika MULTI TB)
Trend podwójne przesunięcie i od granicy (połączenie siłownika MULTI FP/DS)
Jednostka MULTIcan
Siłownik MULTI (jasnoszara obudowa)

Należy pamiętać, że:
bezwzględnie istotne jest, aby siłowniki były prawidłowo podłączone do MULTIcan (pozycje B, C, D, E) — zgodnie
z przeznaczeniem, ponieważ MULTIcan może określać funkcje siłownika MULTI.
Jednostkę MULTIcan wymienia się przez ręczne wyciągnięcie górnej części jednostki.
Należy pamiętać, że:
jednostki MULTIcan nigdy nie wolno montować do góry nogami ani w pozycji lustrzanej.
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Montaż na ciągniku
0

Kalibrator TOTZ musi być zamontowany w wygodnym położeniu wewnątrz kabiny ciągnika, w
sposób zapewniający łatwą obsługę.
Unikać miejsca, w którym działa bezpośrednie
promieniowanie słoneczne.
Mocowanie musi być stabilne, aby uniknąć wibracji
podczas jazdy lub na biegu jałowym.
Kalibrator TOTZ nie jest odporny na wodę i należy
unikać wilgoci i wody.

Sensor STD
Speed Outlet

IC -0,2° -0,1°

2315

Kg

+

RS232

2492 m
9,0 Ha

C-68

36,0 M

258 Kg/Ha

4,3Ha

Field

258

0%

Kg/Ha

13,7 Km/h
22,35 Kg

542
-0,7

%

8,0

9

-

Ze względu na charakter kolorowego wyświetlacza
kalibrator TOTZ nie może być umieszczony za
operatorem.
Jeśli tak jest, kolory są wizualizowane w kolorze
czarno-białym.

POZ.

CZĘŚĆ/PODZESPÓŁ
Zasilanie +/- 12 V

Kalibrator TOTZ musi być podłączony bezpośrednio do akumulatora ciągnika,
a połączenie musi być wykonane za pomocą czerwonego i czarnego przewodu 4 mm2 dostarczanych z układem.
Jeżeli zasilanie nie jest podłączone bezpośrednio do akumulatora, istnieje
wysokie ryzyko, że układ ważenia nie będzie stabilny i że pobór mocy wpłynie
na funkcjonalność kalibratora TOTZ pobierającego prąd do 16 A.

}

Wtyczka połączeniowa między kalibratorem TOTZ i rozsiewaczem

0V

12V

-

+
12V

24V
-

+
12V

36V
-

+

48V
-

12V

W ciągnikach podających więcej niż +/- 12 V należy upewnić się, że zasilanie
nie przekracza +/- 14 V.
Napięcie przekraczające 14 V uszkodzi kalibrator TOTZ, a ochrona gwarancyjna zostanie utracona.
Przewód czerwony
Przewód czarny		

+12 V (dostarczany z bezpiecznikiem 8 A)
Połączenie uziemiające -/0

Należy pamiętać, że:
nie wolno zamieniać przewodów zasilających. Mogłoby to prowadzić do awarii.
Przewody zasilające należy najpierw podłączyć po instalacji i podłączeniu różnych elementów elektrycznych.

+
12V
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Montaż na rozsiewaczu
Prawidłowe zamocowanie i ustawienie podzespołów kalibratora TOTZ jest niezbędne, aby uzyskać prawidłową
szybkość aplikacji.
Przy zamocowaniu wskaźnika skali, trzymając siłownik regulacyjny należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

POZ.

CZĘŚĆ/PODZESPÓŁ
Wskaźnik skali jest ustawiony precyzyjnie na pozycji skali „0”.
Zdejmowalny ogranicznik skali jest ustawiany na pozycji „9”.
Pręt połączeniowy jest umieszczony w pożądanym położeniu (normalnie „STD”).
Regulowany pręt połączeniowy między wskaźnikiem skali a osią poprzeczną
Przegrody są zamknięte (szczelina 0,5 mm) przy skali „0”.
Aby uniknąć przeciążenia siłownika regulacyjnego, przegrody nie mogą być całkowicie zamknięte.
Regulację przeprowadza się przez wyregulowanie pręta połączeniowego między wskaźnikiem skali a osią poprzeczną na rozsiewaczu.
Nigdy nie należy regulować czterech prętów łączących między osią poprzeczną a przegrodami (ustawienie fabryczne).
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Konserwacja i bezpieczeństwo
Konserwacja
Kalibrator TOTZ należy przechowywać w suchym miejscu i nie wolno go czyścić bezpośrednio wodą.
Powierzchnię kalibratora TOTZ czyści się wilgotną szmatką.
Należy zwrócić uwagę na szklany wyświetlacz dotykowy. Wyświetlacz nie jest odporny na uderzenia, a jego usterki
nie są objęte gwarancją.
Podczas czyszczenia podzespołów elektrycznych nigdy nie używać wody pod ciśnieniem większym niż 5 barów.
NIE rozpylać wody bezpośrednio na:
● wtyczki
● siłownik regulacyjny
● siłownik(i) trendów
● siłownik(i) dynamiczne
● ogniwa obciążnikowe
Należy pamiętać, że:
zobowiązania gwarancyjne nie obejmują błędów ani wad spowodowanych wodą.
Przed czyszczeniem upewnić się, że wszystkie elementy elektryczne są zasłonięte i zabezpieczone przed wodą.
Należy używać wody z mydłem i szczotki.
Wszystkie ruchome części należy smarować cienką warstwą czystego oleju po oczyszczeniu.
Należy upewnić się, że wszystkie ruchome części są naoliwione, nasmarowane i poruszają się swobodnie.
Złącza wtykowe są zabezpieczone przed korozją i wilgocią w wyniku rozpylenia cienkiej warstwy aerozolu czyszczącego i ochronnego zarówno w wtyczkach męskich, jak i żeńskich.
Aerozol ochronny musi wyschnąć przed ponownym podłączeniem wtyczek.
Jeśli nie — układ ważenia będzie miał wpływ na wahania wagi.
Nigdy w tym celu nie należy używać zwykłego oleju smarującego ani smaru.
Nie podłączać ani nie odłączać żadnych komponentów z włączonym zasilaczem — odłączyć zasilacz +/-12 V.

Bezpieczeństwo
Należy zwrócić uwagę na instrukcję obsługi danego typu rozsiewacza.
Nigdy nie wkładać ręki ani żadnych przedmiotów do przegród lub innych ruchomych części, gdy kalibrator TOTZ
jest włączony.
Nigdy nie próbować zatrzymać wskazówki wagi ani żadnych siłowników/elementów ruchomych dłonią ani innym
przedmiotem.
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Gwarancja i odpowiedzialność
Warunki gwarancji kalibratora TOTZ odpowiadają przepisom prawa UE.
Serwis i naprawa odbywa się bezpłatnie w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu potwierdzonej dowodem — zgodnie z
warunkami.
● Usterka jest spowodowana wadą konstrukcyjną lub materiałową.
● W przypadku normalnego zużycia, braku konserwacji i niewłaściwego stosowania gwarancja nie obowiązuje.
● Przyczyną usterki nie jest nieprawidłowe połączenie, przetężenie, nieprawidłowy montaż ani woda/wilgoć.
● Jednostki elektroniczne nie zostały otwarte do naprawy.
● Naprawy nie podejmowały się osoby, które nie mają wiedzy technicznej na temat produktu.
Wytwórca lub dealerzy nie mogą odpowiadać za obrażenia, straty upraw lub ewentualne uszkodzenia przy użyciu
sprzętu.
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Deklaracja zgodności WE

Producent:
Eltronic A/S
Kilde Allé 4, DK-8722 Hedensted
Telefon: +45 7674 0101
Strona internetowa: www.eltronic.dk
Niniejszym oświadcza, że sprzęt elektryczny:
Typ: 			
Kalibrator Bogballe TOTZ
Rok produkcji: 		
2020
Miejsce produkcji:
Dania
Opis wyposażenia:
Kalibrator Bogballe TOTZ jest jednostką sterującą przeznaczoną do rozsiewaczy nawozów Bogballe.
Jest zgodny z:
Dyrektywą 2014/30/UE (dyrektywa EMC)
Zastosowano następujące normy zharmonizowane:
EN ISO 14982:2009 – Maszyny rolnicze i leśne – Kompatybilność elektromagnetyczna
Klauzule tych norm stosuje się jedynie w stosownych przypadkach, aby spełnić wymogi dyrektyw.
Przedmiotowe urządzenie jest przeznaczone do włączenia do zespołu, a zatem nie jest dozwolone oddawanie go
do użytku, dopóki cały zespół nie zostanie uznany za zgodny z odpowiednimi przepisami.

Hedensted, 2020.07.06

Eltronic A/S

Jesper Rantala
VP Data Intelligence
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Uwagi
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DALSZE INFORMACJE DOSTĘPNE POD ADRESEM
www.bogballe.com

