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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функціональні характеристики
У ISOCAN Artemis використовується 7-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей і додаткові
клавіші, що забезпечують альтернативний інтерфейс.
Версію ISOCAN створено на базі популярної системи PSi Artemis із використанням модуля
з’єднання, який забезпечує взаємодію з модулями CAN, встановленими на сівалці RDS.
Програмне забезпечення зі змінною конфігурацією дозволяє здійснювати управління
4 пристроями / двигунами дозування або засобами для внесення насіння, добрив тощо.
Система забезпечує основні функції моніторингу та управління, а саме:
-

регулювання технологічної колії:;
попереджувальні сигнали низького рівня в бункері;
попереджувальні сигнали по швидкості вентилятора;
інформація по узагальнених даних (площа, вага використаного матеріалу, тривалість роботи);
управління змінною нормою витрат;
управління технологічною колією;
попереджувальні сигнали і швидкість руху вперед;
узагальнені дані щодо обробленої площі та використаного матеріалу.

Розширені можливості системи:
- Здатність точної обробки земельних ділянок з опцією змінної норми витрат по 4 каналам або за
рахунок взаємодії з обладнанням сторонніх виробників (потребує використання коду активації).
- Сумісна з ISOBUS, повна система моніторингу та управління внесенням матеріалів, з якою можна
працювати через ISOBUS, просто під’єднав кабель ISOBUS (поставляється компанією Claydon)
напряму від сівалки до трактора.
Примітка.
Доступ до деяких меню та програм системи ISOCAN можна отримати тільки за допомогою
спеціального PIN-коду. Якщо таке меню або програма запитує PIN-код, зверніться до служби
технічної підтримки компанії Claydon (Великобританія) — +44(0)1440820327.
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Рекомендації для користувача
Сенсорний екран:
- Для переміщення по сенсорному екрану використовуйте ТІЛЬКИ кінчик пальця.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати гострі предмети — екран буде пошкоджений без можливості
ремонту та відновлення.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ протирати або намагатися очистити екран будь-яким іншим способом із
використанням очищувача, що містить розчинник.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ протирати екран брудною тканиною або рукавичками. Використовуйте серветки
для екрана комп’ютера, оскільки вони є достатньо м’якими для ефективного очищення.
Підключення дисплея ISOCAN до сівалки:
- Дисплей ISOCAN поставляється в комплекті з коротким виводом, оснащеним роз’ємом для
підключення до порту послідовного вводу-виводу даних.
- Цей вивід слід закріпити в порту «А» на дисплеї ISOCAN.
- Цей вивід також має запасний роз’єм для підключення «рухливого виводу» послідовного порту, який
можна використовувати для підключення контролера завдань тощо.
- На цьому ж виводі передбачена мініатюрний круглий роз’єм на 7 контактів, який необхідно
підключити до комунікаційного виводу сівалки для обміну даними з нею.
- Стежте за тим, щоб всі електричні з’єднання були чистими, сухими й перебували у справному стані.
- На всіх 7-контактних круглих роз’ємах передбачені гвинтові захисні ковпачки, які слід
використовувати для захисту відкритих вилок та контактів, коли вони не використовуються.
- Якщо роз’ємні з’єднання брудні або погано закріплені, на дисплеї ISOCAN з’являться екрани з
попередженнями, які вказують на частини системи сівалки, що знаходяться у вимкненому стані.
- Коли сівалка не використовується, ми рекомендуємо зберігати дисплей ISOCAN у чистому приміщенні
та сухому середовищі.
Забезпечте надійне кріплення системи ISOCAN:
- Щоб уникнути пошкодження дисплея ISOCAN, його необхідно надійно закріпити в кабіні трактора.
Дисплей ISOCAN постачається разом із монтажним комплектом, який кріпиться до задньої частини
блоку дисплея. Перш ніж установлювати в кабіну, переконайтеся, що монтажний комплект
закріплений та надійно зафіксований. Якщо він не закріплений належним чином, екран може впасти
та вийти з ладу, що потребує його заміни.
Налаштування параметрів системи:
- Система ISOCAN буде попередньо налаштована для використання з конкретною сівалкою, тому
немає потреби в налаштуванні параметрів ISOCAN. Якщо користувач бажає змінити настройки, не
слід виконувати цю процедуру без посібника, оскільки це може призвести до неефективної або
неправильної роботи системи. Зверніться по допомогу до служби технічної підтримки компанії
Claydon (Великобританія) — +44(0)1440820327 .
Сигнали попередження та аварійні сигнали на екрані:
- Звертайте увагу на всі аварійні сигнали, які з’являються на екрані. Ігнорування попереджень та
аварійних сигналів може призвести до неефективного висівання та пошкодження сівалки, на яке не
поширюватиметься гарантія.
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Загальні відомості
Короткий посібник для блоку управління RDS ISOCAN. Ми рекомендуємо всім операторам
ознайомитися з кнопками та функціями блоку управління, наведеними нижче.

ВИД СПЕРЕДУ

Бокові клавіші
(Альтернатива
використанню кнопок
екрану, розташованих
поряд)

Бокові клавіші
(Альтернатива
використанню кнопок
екрану, розташованих
поряд)

Слот для карти
пам’яті SD
Перемикач
ВВІМК./ВИМК.
(Утримуйте, щоб
отримати знімок
екрану)

Клавіша «Home»
(Головна сторінка)
(Панель приладів)

Перехід між
програмами

Клавіша
«ESC»

Клавіша «ENTER»
(ВВЕДЕННЯ)

USB-порт
(Для оновлення
програмного
забезпечення /
імпорту та експорту
робочих даних)

Рисунок 1. Кнопки на передній стороні блоку

ВИД ЗЗАДУ
Огляд задньої частини головного блоку ISOCAN представлений на рис. 2 нижче.
Електроживлення /
CAN
від модуля
з’єднання

Порт послідовного
вводу-виводу /
USB-порт
(Використовується
для VRA)

LAN за стандартом
Ethernet
Камера 1

Камера 2

Рисунок 2. Індикації на головному екрані
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Коротка інструкція з використання

Кнопка On / Off
(Ввімк./Вимк.)

Екран автоматично вмикається кожного разу, коли подається електроживлення на сівалку.
Для здійснення перемикання вручну натисніть на гумову кришку, розташовану з лівого боку
ISOCAN, щоб включити екран. Після короткого періоду завантаження окремих програм з’явиться
екран Dashboard (Панель приладів), як показано на «рис. 3».

Програма Artemis
(Робочий /
Головний екран)
Натисніть, щоб
перейти до
«робочих екранів»
програми Artemis.

Рисунок 3. Екран панелі приладів
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КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Попередній запуск

Сівалка працює на імітаційній
швидкості протягом заданого часу.
Використовується при переході
до роботи до досягнення заданої
швидкості. (наприклад, 8 км/год
протягом 5 сек.)

Стан роботи

Відображення стану роботи при
висіванні та після нього, а також
при проході технологічної колії.

Канал

Відображає стан каналу,
що використовується,
разом із запланованою
нормою внесення.

Запланована норма внесення

Відображає поточну заплановану норму
внесення по вибраному каналу.

Норма відхилення

Відображає поточну заплановану норму
внесення по вибраному каналу.

Перемикання каналів
Вибір каналу. Вибраний
канал виділяється синім
кольором.

Налаштування
запланованої норми
внесення

Канал On/Off
(Ввімк./Вимк.)

Вмикає / вимикає канал
(наприклад, при запуску /
зупинці двигуна дозатора).

Відображає клавіатуру
для введення запланованої норми внесення по
вибраному каналу.

Додаткова технологічна
колія
Збільшує кількість проходів
технологічної колії на один.

Цикл

Циклічний перехід
між основними
екранами головного
вікна.

Утримання технологічної колії

Утримання поточної технологічної колії
під час підйому / опускання сівалки.
(Заборона на підйом сівалки, якщо гідравлічні маркери встановлені на причіпних
сівалках)

Статус технологічної колії
Під час регулювання технологічної колії відображає
запланований прохід, поточний прохід та зелені мітки.

Швидкість руху вперед

При ввімкненні відображає
поточну швидкість руху вперед
та імітаційну швидкість.

Швидкість вентилятора

Відображає поточну швидкість 1
або 2 вентиляторів.

Ця кнопка є кнопкою циклу. Розташована в нижньому правому куті екрана.
Використовуйте цю кнопку для циклічного переходу по доступних основних екранах.

Передбачено 5 сторінок
основного екрана. Натисніть
кнопку Cycle (Цикл)

для циклічного переходу по
сторінках основного екрана.

(Додатково)

(Додатково)
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Ця сторінка відображається, якщо сівалка оснащена робочим освітленням або
розміточними штангами, або і тим, і іншим.
Щоб ввімкнути, натисніть відповідну кнопку
один раз. Натисніть її ще
раз, щоб вимкнути.

Off

On

(Вимк.) (Ввімк.)

Робоче, сигнальне та допоміжне освітлення
Вибір лівої розміточної штанги
Вибір правої розміточної штанги
Вибір розміточних
штанг Auto / Manual
(Автоматичний /
Ручний)

Управління розміточними штангами
Ліва (АВТОМАТИЧНИЙ)

Обидві (АВТОМАТИЧНИЙ)

Ліва (РУЧНИЙ)

Обидві (РУЧНИЙ)

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ — ISOCAN

Права (АВТОМАТИЧНИЙ)

Права (РУЧНИЙ)
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КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Екран загального підсумку
Система ISOCAN реєструє загальну засіяну площу і вагу використаних матеріалів. Ця цифра означає
загальний підсумок і вказує загальну площу, засаджену сівалкою протягом періоду її експлуатації.
Скинути цю цифру неможливо.

Екран «Всього по 1, 2 і 3»
Функцію «Всього 1, 2 і 3» можна використовувати для окремих підсумкових показників, наприклад,
засаджених полів або ділянок. Потім ці підсумкові показники можна скинути (кожен окремо) за
допомогою кнопки Reset (Скидання), розташованої в нижній лівій частині екрана.

Засаджено гектарів

10

Вага висіяного матеріалу
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Ця сторінка відображається, якщо сівалка оснащена датчиками забивання.

Датчики насіння

Датчики добрива

Скидання аварійного сигналу
(З’являється
тільки у випадку
забивання)

1

12

13

24

25

36

37

48

49

60

61

72

73

84

85

96

97

108

109

120

Калібрування датчика

Щоб переглянути статус, виберіть опцію «Насіння» або «Добриво»

Калібрування датчиків забивання рекомендується виконувати на початку кожного дня висівання.
Для цього необхідно запустити процес висівання на нормальній робочій швидкості. Потім
переконайтеся, що всі індикатори датчиків забивання світяться зеленим і після цього натисніть
кнопку калібрування. Система автоматично виконає калібрування кожного датчика забивання.
(Ця процедура триває кілька секунд).

!
У випадку блокування див. підрозділ, присвячений датчикам
забивання, у розділі «Q».

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ — ISOCAN
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КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Налаштування
швидкості руху
вперед
Сторінка коефіцієнта
калібрування

Сторінка аварійних сигналів

Вибір запланованого
проходу

Заводські
налаштування

Засоби діагностики
програмного
забезпечення

Вибір сторінки
(справа)

Прокрутити
вгору

Вибір сторінки
(ліворуч)

Прокрутити
вниз

Вибір дозатора

Прокрутити
праворуч
(вибрати)

Кнопка калібрування

Прокрутити
ліворуч
(вибрати)

Перейти до
кнопки

Коефіцієнт калібрування позначає кількість насіння, що розподіляється за один повний оберт
дозатора.

Максимальна швидкість позначає абсолютну максимально дозволену швидкість, при якій може
виконуватися висівання насіння.

12

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ — ISOCAN

РОБОТА З ДОЗАТОРОМ

D

Робота з дозатором
На рис. 1, 2 і 3 продемонстрований стан двигуна дозатора. Як тільки дозатор починає обертатися,
значок двигуна дозатора автоматично стає динамічним. На «рис. 4» показано місце його
розташування на екрані ISOCAN.

Рисунок 1. Двигун
дозатора вимкнений

Рисунок 2. Двигун дозатора
ввімкнений (сівалка не
працює / в нерухомому стані)

Рисунок 3. Двигун дозатора
ввімкнений (сівалка опущена
в робочому стані та рухається)

Рисунок 4. Місце розташування значка стану двигуна дозатора
Їх можна вмикати й вимикати вручну. Для цього необхідно спочатку вибрати двигун дозування,
а потім натиснути кнопки On/Off (Ввімк./Вимк.), як показано на «рис. 5».

(Off) (Вимк.)

(On) (Ввімк.)

Рисунок 5. Кнопки On/Off (Ввімк./Вимк.)

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ — ISOCAN
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E

СТАН РОБОТИ

Стан роботи
Стан роботи відображається у верхній частині екрана дисплею ISOCAN. На «рис. 1, 2 і 3» показано,
що позначає символ стану. На «рис. 4» показано місце його розташування на екрані ISOCAN.

Рисунок 1. Сівалка не працює / Дозатор зупинено / Накопичення площі зупинено

Рисунок 2. Сівалка працює / Відбувається дозування в нормальному режимі (якщо не
перевизначити вручну) / Площа накопичується.

Рисунок 3. - Аналогічно рис. 2 також вказує на кількість проходів технологічної колії та
досходові маркери (за умови їх наявності)

Рисунок 4. Показує місце розташування символу
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НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НОРМИ ВНЕСЕННЯ

F

Налаштування параметрів норми внесення
Система ISOCAN дозволяє вручну встановлювати норми внесення по кожному каналу дозатора.
Примітка. Норми внесення вказані в метричних одиницях «кг/га».
Крок 1.

Здійснюйте циклічний перехід, доки не з’явиться екран, показаний на «рис. 1».

Рисунок 1. Головний екран сівалки
Крок 2. Натискаючи на кнопки сенсорного екрана або бокові клавіші, виділіть (виділено синім
кольором) канал дозування, для якого потрібно задати норму внесення — як показано на «рис. 2».

Рисунок 2. Опції насіння (Seed) та добрива (Fert)

Крок 3. Натисніть кнопку

, що дозволить задати норму внесення.

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ — ISOCAN
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НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НОРМИ ВНЕСЕННЯ

Налаштування параметрів норми внесення
Крок 4. Введіть потрібну норму, а потім натисніть кнопку

, як показано на «рис. 4».

Примітка. Систему ISOCAN можна запрограмувати на використання до 4 каналів дозування. Будьте
уважні та слідкуйте за тим, щоб була задана належна норма внесення для відповідного каналу
дозування.

Рисунок 4. Опція для налаштування
норми внесення по каналу

Рисунок 5. Попередження стосовно
максимальної швидкості руху вперед

Після натискання на кнопку
з’явиться екран попередження, що підтверджує нову
максимальну швидкість руху вперед. Тепер система ISOCAN буде автоматично підтримувати нову
задану норму внесення, незалежно від швидкості руху вперед. (в межах максимальної швидкості
руху вперед). Натисніть
, щоб закрити цей екран.
Можна вручну перевизначити норму внесення для обраного каналу з кроком в 5 %. На «рис. 6»
показані кнопки, за допомогою яких можна збільшувати або зменшувати норму внесення. Це можна
робити максимум до плюс або мінус 50 % від значення запланованої норми внесення.
Примітка. Якщо необхідно збільшити або зменшити задану норму внесення більш ніж на 50 %,
рекомендується відкалібрувати дозатор, встановивши нове значення для 50 % норми внесення.

Рисунок 6. Кнопки для перевизначення вручну
Щоб повернутися до запланованої норми внесення, натисніть кнопку, як показано на «рис. 7».

Рисунок 7. Кнопка повернення до запланованої норми внесення
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КАЛІБРУВАННЯ

G

Калібрування

!

Перед початком перевірки точності калібрування дозування насіння
переконайтеся в тому, що ваги, які використовуються, перевірені
на точність й встановлені на метричні одиниці.

Для завершення перевірки в будь-який час можна натиснути кнопку
калібрування.

!

або кнопку

Для калібрування сівалки ми рекомендуємо використовувати кнопку калібрування, розташовану на
дозаторі.
Крок 1. На головному екрані висівання встановіть заплановану норму внесення для каналу
(каналів) дозатора, який необхідно калібрувати.
Крок 2. Звичайним способом підготуйте сівалку до перевірки точності калібрування на
відповідному дозаторі. (див. Посібник з експлуатації)
Крок 3. Натисніть і утримуйте «кнопку калібрування, розташовану на дозаторі», поки дозатор не
почне обертатися. Після цього відпустіть її, щоб почати дозування. Намагайтеся накопичити як
мінімум 4—5 кг (чим більша проба, тим вища точність вхідних даних).
Крок 4. Коли буде накопичено необхідну кількість продукції, натисніть і знову утримуйте «кнопку
калібрування», поки дозатор не зупиниться.

Крок 5. Зважте вміст контейнера. Натисніть
або
(на власний вибір) і за допомогою
клавіатури, показаної нижче, введіть вагу, яку було розподілено.
Примітка. При введенні даних про вагу Claydon рекомендує, по можливості, використовувати
всі 3 десяткових розряди. Якщо ваги використовують тільки 2 десяткових розряди, цього буде
достатньо. Після введення кількості натисніть кнопку

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ — ISOCAN
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КАЛІБРУВАННЯ

Калібрування
Крок 6. Відобразиться новий коефіцієнт калібрування (кг/оберт) та % похибки. Запишіть значення
Error (Похибка), а потім натисніть

Після натискання кнопки Ok на екрані з’явиться максимальна швидкість, яка дозволяється залежно
від норми внесення, заданої для цього дозатора.

Крок 7. Повторіть процедуру від кроку 3 до кроку 6 не менше ТРЬОХ разів.
Примітка. Як тільки % похибки, показаний на кроці 6, стане меншим, ніж 4 %, це означатиме
завершення процедури калібрування.
Крок 8. Натисніть
висівання.
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ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА

H

Швидкість вентилятора
Система ISOCAN відображає швидкість вентилятора, встановленого на сівалці. Вікно швидкості
вентилятора показано на «рис. 6».
Система ISOCAN попередньо налаштована з «Обмеженням вентилятора по мінімальній швидкості»
та з «Обмеженням вентилятора по максимальній швидкості». Коли швидкість вентилятора падає
нижче або підіймається вище рекомендованих значень, система подає сигнал попередження. Якщо
швидкість буде вище або нижче встановлених обмежень, це негативно вплине на ефективність
висівання. Тому рекомендуємо переконатися, що вона не виходить за межі цього діапазону.
Швидкість вентилятора регулюється шляхом збільшення / зменшення потоку, який подається від
золотникового клапана трактора.

Рисунок 6. Відображення швидкості вентилятора

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ — ISOCAN

19

I

ШВИДКІСТЬ РУХУ ВПЕРЕД

Швидкість руху вперед
Система ISOCAN відображає на екрані швидкість руху вперед, отримуючи дані безпосередньо з
GPS-приймача, встановленого на сівалці.
На «рис. 1» продемонстровано місце на екрані, де відображається швидкість руху вперед. Цей
параметр відображається, як тільки сівалка починає рух.
Також передбачений екран аварійного попередження, який сповіщає оператора про перевищення
максимальної швидкості руху вперед під час висівання. Він представлений на «рис. 2».

!

Переконайтеся, що максимальна швидкість руху вперед, яка відображається
на екрані попередження, не перевищується, оскільки це може призвести до
похибок у нормі внесення.

!

!

Щоб запобігти виникненню проблем з умовами внесення матеріалів, Claydon
рекомендує дотримуватися оптимальної швидкості висівання в діапазоні
8—12 км/год.

!

!

Якщо екран попередження про швидкість руху вперед постійно
відображається, навіть на низькій швидкості, це може вказувати на
помилковий коефіцієнт калібрування. У такому випадку необхідно ще раз
виконати калібрування сівалки.

!

Рисунок 1. Швидкість руху вперед

Рисунок 2. Екран попередження
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ІМІТАЦІЙНА ШВИДКІСТЬ

J

Імітаційна швидкість
У разі переривання вхідного сигналу швидкості руху вперед можна продовжити висівання,
активувавши «Імітаційну» швидкість руху вперед.
Імітаційну швидкість руху вперед можна активувати тільки тоді, коли сівалка не працює, тобто
знаходиться в піднятому неробочому положенні — у верхній частині екрану з’являються червоні
хрестики, як показано на «рис. 3». Зверніть увагу, поки активована імітація швидкості руху
вперед — лічильник гектарів працювати не буде.

Рисунок 3. Сівалка не працює
Крок 1. Здійсніть циклічний перехід
на «рис. 4»

на екран налаштування параметрів сівалки, як показано

Рисунок 4. Екран налаштування параметрів
Крок 2. Виберіть значок «Налаштування параметрів сівалки», як показано на «рис. 5».

Рисунок 5. Налаштування параметрів сівалки
Крок 3. Виберіть налаштування швидкості руху вперед, як показано на «рис. 6».

Рисунок 6. Налаштування швидкості руху вперед
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ІМІТАЦІЙНА ШВИДКІСТЬ

Імітаційна швидкість
Крок 4. Виберіть пункт Simulated speed (Імітаційна швидкість), як показано на «рис. 7».

Рисунок 7. Вибір пункту Simulated speed (Імітаційна швидкість)
Крок 5. За допомогою клавіатури введіть потрібне значення імітаційної швидкості та натисніть
як показано на «рис. 8».

,

Рисунок 8. Вибір пункту Simulated speed (Імітаційна швидкість)
Крок 6. Виберіть пункт Simulated speed Status (Стан імітаційної швидкості), як показано на «рис. 9».

Рисунок 9. Вибір пункту Simulated speed Status (Стан імітаційної швидкості)
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ІМІТАЦІЙНА ШВИДКІСТЬ

Імітаційна швидкість
Крок 7. Виберіть стрілку
або
стан швидкості. Після цього натисніть

, як показано на «рис. 10», щоб ввімкнути або вимкнути
, щоб повернутися на головний екран.

(Simulated Speed Status — Off
(Стан імітаційної швидкості — Вимк.))

(Simulated Speed Status — On
(Стан імітаційної швидкості — Ввімк.))

Рисунок 10. Вибір пункту Simulated speed Status (Стан імітаційної швидкості)
Крок 8. Тепер на головному екрані висівання відображатиметься імітаційна швидкість, задана
в розділі імітаційної швидкості.

Рисунок 11. Імітаційна швидкість

!

Коли швидкість руху вперед установлена в імітаційному режимі,
на дисплеї швидкості руху вперед з’являється значок Sim (Імітація),
як показано на «рис. 11».

!

!

Слідкуйте за тим, щоб фактична швидкість руху трактора і сівалки
якомога ближче збіглася з імітованою швидкістю. В іншому випадку
норма внесення буде неправильною.

!
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ПОПЕРЕДНІЙ ЗАПУСК

Попередній запуск
Використання послідовності попереднього запуску
У системі ISOCAN передбачена опція «Послідовність попереднього запуску». За допомогою цієї функції
можна уникнути появи незасіяної ділянки на початковому етапі роботи. Поки сівалка знаходиться
в нерухомому стані ця функція запускає дозатор на швидкості калібрування, а потім «завантажує»
сівалку таким чином, щоб насіння потрапляло на головки плуга, як тільки сівалка почне працювати.
Цю функцію особливо корисно активувати на ділянках, що знаходяться по кутах поля тощо.
Крок 2. Щоб активувати послідовність попереднього запуску, натисніть кнопку
, як показано
на «рис. 1». Послідовність активується миттєво. Ця послідовність є автоматичною. Вона зупиниться
автоматично, після вимкнення таймера попереднього запуску.

Рисунок 1. Екран послідовності
попереднього запуску
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Рисунок 2. Послідовність попереднього
запуску активовано
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Попередній запуск
Зміна тривалості послідовності попереднього запуску
Тривалість «Послідовності попереднього запуску» в системі ISOCAN можна змінювати у діапазоні
1—9,5 секунд. Змінити тривалість можна дотримуючись наведених нижче інструкцій.
Крок 1. Щоб відрегулювати час попереднього запуску, здійснюйте циклічний перехід
опинитеся на екрані налаштування параметрів сівалки, як показано на «рис. 3».
Крок 2. Торкніться значка

, поки не

, щоб відкрити сторінку, представлену на «рис. 4».

Рисунок 3

Рисунок 4

Крок 3. Двічі натисніть кнопку Prestart Duration (Тривалість попереднього запуску), як показано
на «рис. 5».

Рисунок 5

Рисунок 6

Крок 4. За допомогою клавіатури введіть потрібне значення тривалості попереднього запуску,
як показано на «рис. 6», а потім натисніть
Тривалість попереднього запуску встановлено. Здійсніть циклічний перехід
щоб відновити процедуру висівання.

на головний екран,

Примітка. Pre-start duration (Тривалість попереднього запуску) встановлюється при першому
налаштуванні системи шляхом перевірок за методом спроб і помилок. Тривалість можна задати
в діапазоні 0—9,9 секунд. Стандартне значення за замовчуванням становить 5 секунд.
Pre-start mode (Режим попереднього запуску) дає можливість використовувати функцію попереднього
запуску вручну або автоматично.
Auto (Автоматично) = функція попереднього запуску активується автоматично при ввімкненні сівалки.
Man (Вручну) = функція попереднього запуску активується натисканням кнопки вручну.
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РОЗМІТОЧНІ ШТАНГИ

Розміточні штанги (тільки причіпні сівалки)
Система ISOCAN пропонує прості засоби управління обома розміточними штангами, які
розміщуються всередині кабіни. Передбачена робота в режимах AUTO (АВТОМАТИЧНО) та
MANUAL (ВРУЧНУ).
Крок 1.
Здійснюйте циклічний перехід, доки не опинитеся на екрані, який
продемонстрований на «рис. 1».

Рисунок 1. Екран послідовності попереднього запуску
Крок 2. Натисніть значок AUTO (АВТОМАТИЧНО) для послідовного виконання операцій лівою
та правою розміточними штангами. (Автоматично міняє роботу розміточних штанг (робота
симплексом) при підйомі й опусканні сівалки для виконання роботи, починаючи зі штанги, яка
підсвічується синім кольором).
Або натисніть значок MAN (ВРУЧНУ) для разового виконання операції лівою або правою
розміточними штангами, чи двома. Стан кнопки представлений на «рис. 2».

Вибрано ручний режим

Вибрано автоматичний режим

Рисунок 2. Кнопка вибору режимів Auto / Manual (Автоматичний / Ручний)
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Розміточні штанги
Крок 3. Виберіть розміточну штангу, з якою потрібно працювати в першу чергу (ліву, праву, чи
обидві), як показано на «рис. 3».

Ліва розміточна штанга

Права розміточна штанга

Рисунок 3. Кнопки розміточних штанг
На «рис. 4» представлені символи, розміщені на екрані ISOCAN, що вказують, яка саме розміточна
штанга (або штанги) буде працювати. Щоб отримати можливість активації вибраної розміточної
штанги, вона має бути виділена синім кольором.
Вибрано ліву розміточну
штангу в режимі AUTO
(АВТОМАТИЧНО)
(Автоматично змінює роботу,
починаючи з лівої розміточної
штанги)

Вибрано обидві
розміточні штанги
у режимі AUTO
(АВТОМАТИЧНО)
(Постійно працюватимуть
обидві розміточні штанги)

Вибрано праву розміточну
штангу в режимі AUTO
(АВТОМАТИЧНО)
(Автоматично змінює
роботу, починаючи з правої
розміточної штанги)

Вибрано ліву розміточну
штангу в режимі MANUAL
(ВРУЧНУ)
(Постійно працюватиме тільки
ліва розміточна штанга)

Вибрано обидві розміточні
штанги у режимі MANUAL
(ВРУЧНУ)
(Постійно працюватимуть
обидві розміточні штанги)

Вибрано праву розміточну
штангу в режимі MANUAL
(ВРУЧНУ)
(Постійно працюватиме тільки
права розміточна штанга)

Рисунок 4. Екран послідовності попереднього запуску
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БЛОКУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ПРОХОДІВ, ДОСХОДОВИХ МАРКЕРІВ ТА ПІДЙОМУ

Блокування кількості проходів та підйому
У системі передбачена функція автоматичного збільшення кількості проходів у той момент, коли
сівалка підіймається, опускається або припиняє роботу. Ця функція використовується для активації
технологічних колій і досходових маркерів (якщо вони встановлені).

Рисунок 1. Секція підрахунку проходів
Додавання кількості проходів
Щоб додати кількість проходів потрібно просто натискати кнопку
, поки не отримаєте потрібну
цифру.
Фіксація кількості проходів
Передбачена можливість фіксації кількості проходів, для чого потрібно лише один раз натиснути на
кнопку фіксації проходів.
Примітка. На причіпних сівалках, оснащених розміточними штангами, кнопку фіксації проходів
потрібно натискати двічі.
Для відновлення роботи лічильника проходів, натисніть кнопку ще раз, щоб з’явився цей символ

Рисунок 2. Фіксація проходів

Рисунок 4. Лічильник запланованої
кількості проходів активний
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Рисунок 3. Штатний режим роботи
лічильника проходів

Рисунок 5. Лічильник заданої кількості
проходів на паузі (зафіксований)
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Заборона підйому
Заборона підйому сівалки. (Якщо встановлені маркери проходів)
Один раз натисніть клавішу фіксації проходів
. Буде активовано функцію заборони підйому
сівалки, як показано на «рис. 6». Ця функція дає можливість втягнути маркер проходу, не
підіймаючи при цьому сівалку. Минувши перешкоду, маркер можна знову активувати без підйому
або опускання сівалки, просто натиснувши кнопку ESC

Рисунок 5. Функцію заборони
підйому сівалки вимкнено

Рисунок 6. Відображення підрахунку
проходів

Примітка.
Підрахунок проходів триватиме доти, поки двічі не натиснете клавішу фіксації проходів
Якщо натиснути на цю кнопку двічі, то з’явиться хрестик, як показано нижче на «рис. 7».
Натисніть на клавішу фіксації проходів
ще раз, щоб відновити підрахунок проходів,
як показано на «рис. 8».

Рисунок 7. Роботу лічильника
проходів призупинено
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Рисунок 8. Роботу лічильника проходів
відновлено
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БЛОКУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ПРОХОДІВ, ДОСХОДОВИХ МАРКЕРІВ ТА ПІДЙОМУ

Блокування досходових маркерів та технологічної колії
Функція блокування досходових маркерів та технологічної колії (якщо встановлені)
У системі передбачена можливість фіксації (блокування) досходових маркерів та технологічних
колій. Для цього потрібно один раз натиснути клавішу
, виділену на «рис. 1».
Примітка. На причіпних сівалках, оснащених розміточними штангами, кнопку фіксації проходів
потрібно натискати двічі.
Так можна вимкнути функцію підрахунку кількість проходів, а також скасувати використання
функції технологічних колій та досходових маркерів, як показано на рис. 2. Щоб знов ввімкнути ці
функції, потрібно ще раз натиснути на кнопку
, виділену на «рис. 1».

Рисунок 1

!
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Рисунок 2

При фіксації (блокуванні) досходових маркерів та технологічних
колій необхідно стежити за тим, щоб цифра на лічильнику проходів
не була установлена на послідовність технологічної колії (див. розділ
«Управління технологічною колією» на стор. 31). В іншому випадку
технологічні колії та досходові маркери будуть постійно ввімкнені.

!
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Управління технологічною колією
Параметри налаштування режиму технологічної колії
Якщо сівалку оснащено клапанами технологічної колії, у такому випадку технологічні колії можна
задати автоматично, використовуючи кількість проходів, що відображається на екрані. Спочатку
переконайтеся, що кількість проходів відповідає потрібній відстані. Стандартне значення кількості
проходів — це заводське налаштування, встановлене на обприскувач, довжиною 24 метри. Якщо
необхідно відрегулювати це значення, спочатку слід виконати кроки, представлені нижче, і лише
після цього використовувати технологічної колії.
Крок 1. Використовуючи кнопку циклу
показану нижче, ліворуч на «рис. 1».

, прокрутіть головну сторінку, щоб перейти на сторінку,

Крок 2. Натисніть кнопку вибору запланованих проходів
нижче, праворуч на «рис. 2».

Рисунок 1

, щоб відобразився екран, показаний

Рисунок 2

Крок 3. На сторінці, що представлена на рис. 2, двічі натисніть на виділений рядок Target Bout
(Заплановані проходи). Використовуючи клавіатуру, показану нижче на «рис. 3», установіть
потрібне значення запланованих проходів, а потім натисніть кнопку
Приклад: Заплановані
проходи = ширина розприскувача ÷ ширина сівалки.

Рисунок 3
Крок 4. Заплановані проходи встановлено. Здійсніть циклічний перехід
щоб продовжити процедуру висівання.

!

на головний екран,

Сівалку Claydon можна використовувати тільки в режимі симетричних
технологічних колій. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати асиметричний
режим! Це призведе до пошкодження сівалки.
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УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЮ КОЛІЄЮ

Управління технологічною колією
Використання режиму технологічної колії
При установці потрібної кількості запланованих проходів сівалка автоматично вибирає технологічні
колії по кожній заданій кількості циклів. При активній послідовності технологічної колії на екрані
будуть виділені дві зелені галочки та два маркера шин, як показано нижче на «рис. 4».

Рисунок 4. Технологічну колію ввімкнено

Рисунок 5. Технологічну колію вимкнено

Додавання запланованих проходів
За потреби, можна додавати кількість запланованих проходів. Ця опція є особливо корисною
коли виникає потреба задати технологічні колії на поворотних смугах тощо. Для цього потрібно
натискати кнопку
, поки не з’являться зелені галочки й маркери шин
.
Встановлення лічильника запланованої кількості проходів на паузу
Коли зникає потреба в технологічних коліях, система надає можливість встановити лічильник
запланованої кількості проходів на паузу, для чого необхідно натиснути кнопку
. На екрані цю
дію буде підтверджено, як показано на «рис. 7».
Примітка. На причіпних сівалках, оснащених розміточними штангами, кнопку фіксації проходів
потрібно натискати двічі.

Рисунок 6. Лічильник запланованої
кількості проходів активний
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Рисунок 7. Лічильник заданої
кількості проходів на паузі
(зафіксований)
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РОБОЧЕ ОСВІТЛЕННЯ
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Робоче освітлення
Якщо в комплект сівалки входить опція Light & Vision Kit (Комплект освітлення та огляду), у такому
випадку система ISOCAN буде запрограмована на управління ввімкненням і вимкненням робочого
освітлення з кабіни трактора.
Використання робочого освітлення
Крок 1.
Здійсніть циклічний перехід з головного екрана сівалки на екран Work Lights
(Робоче освітлення), показаний на «рис. 1». Кнопки ввімкнення / вимкнення всіх функцій
відмічені червоним прямокутником.

Рисунок 1. Показує, що все освітлення вимкнено
Крок 2. Натисніть кнопку On (Ввімк.) або кнопку Off (Вимк.), як показано на «рис. 2»

(Off) (Вимк.)

(On) (Ввімк.)

Рисунок 2. Кнопки On/Off (Ввімк./Вимк.)
Крок 3. Після натискання кнопки буде ввімкнено вибрану функцію освітлення, як показано на
«рис. 3». Щоб вимкнути функцію, необхідно знову натиснути кнопку On/Off (Ввімк./Вимк.).

Рисунок 3. Показує, що ввімкнено один
режим освітлення
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Примітка.
Допоміжний перемикач 1 — призначений
для Work Lights (Робоче
освітлення)
Допоміжний перемикач 2 — призначений
для Flashing Light (Сигнальне освітлення)
Допоміжний перемикач 3 — резервний
(допоміжні послуги)
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РІВЕНЬ У БУНКЕРІ

Рівень у бункері
Сівалка Claydon Drill оснащується датчиками рівня в бункері. Система ISOCAN попередить
оператора про те, що матеріал знаходиться на низькому рівні або майже закінчився. Залежно від
моделі сівалки, бункер оснащується датчиком Low-Level (Низький рівень) та верхнім датчиком PreLevel (Попередній рівень), або тільки датчиком низького рівня.
Датчик Pre-Level (Попередній рівень) розташований у бункері вище, що дає можливість подати
попереджувальний сигнал.
Крок 1. Використовуючи кнопку циклу
показану нижче, ліворуч на «рис. 1».

, прокрутіть головну сторінку, щоб перейти на сторінку,

Крок 2. Натисніть кнопку
у секції Alarms (Аварійні сигнали), щоб відобразився екран,
показаний нижче, праворуч на «рис. 2».

Рисунок 1

Рисунок 2

Крок 3. Двічі натисніть на рядок Hopper Level (Рівень в бункері), щоб відкрити наступну сторінку, як
показано на «рис. 6».

Рисунок 5. Параметри налаштування
рівня в бункері

Рисунок 6. Екран датчика рівня в бункері

Крок 4. Можна вибрати варіанти ввімкнення / вимкнення датчиків Level (Рівень) або Pre-Level
(попередній рівень) окремо. Це можна зробити як для опції Seed (насіння), так і для опції Fertiliser
(Добриво). Просто виберіть аварійний сигнал, який потрібно ввімкнути чи вимкнути, потім
натисніть
або
, щоб активувати чи деактивувати датчики, як показано на «рис. 6».

!
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На сівалках, оснащених тільки одним датчиком рівня в бункері,
необхідно налаштовувати тільки датчик «рівня» для бункера насіння.

!
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ДАТЧИКИ ЗАБИВАННЯ
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Датчики забивання
Система ISOCAN може оснащуватися опцією датчиків забивання. Якщо ця опція передбачена, при
здійсненні циклічного переходу по екранах буде відображатися цей екран.
Крок 1. Натискайте кнопку

, поки не опинитеся на екрані, який представлений на «рис. 1».
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Рисунок 1. Кнопка послідовності попереднього запуску
Крок 2. Щоб переглянути статус, виберіть опцію «Насіння» або «Добриво»

Рисунок 2. Насіння (ліворуч), добрива (праворуч)
Крок 3. При виявленні забивання, на екрані попередження буде відображено конкретний вихідний
отвір для насіння або добрива на сівалці, який забитий та не працює належним чином. На «рис. 3»
показані забиті вихідні отвори для насіння 1, 6 і 17.
Нормальний стан (без забивання) позначається зеленим кольором. Забивання позначаються
червоним.
Передбачено можливість зміни кольорів відображення стану. На стор. 67, «рис. 5», надані
роз’яснення щодо кольору всіх попереджень про стан сівалки.
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Рисунок 3. Попередження та аварійні сигнали
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Датчики забивання
Калібрування датчиків забивання рекомендується виконувати на початку кожного дня висівання.
Для цього необхідно запустити процес висівання на нормальній робочій швидкості. Потім
переконайтеся, що всі індикатори датчиків забивання світяться зеленим і після цього натисніть
кнопку калібрування, як показано на «рис. 4». Система автоматично виконає калібрування кожного
датчика забивання. (Ця процедура триває кілька секунд).
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Рисунок 4. Кнопка калібрування датчика
Індикація

Стан

ЗЕЛЕНИЙ

Датчик працює у штатному режимі. Датчик виявляє заданий потік насіння.

ЧЕРВОНИЙ

Заблоковано датчик, розташований на головці сошника або на розподільній головці.
З’явиться аварійне повідомлення Seed Sensor [xx] Row [xx] Blocked (Заблоковано датчик
насіння [xx] в ряду [xx]) або Fert Sensor [xx] Row [xx] Blocked (Заблоковано датчик
добрива [xx] у ряду [xx]).
Для продовження роботи приберіть сміття та розблокуйте датчики.
Примітка. Номер датчика означає його положення на розподільній головці. Номер рядка,
моніторинг якого здійснює датчик, може не збігатися з номером датчика.

ПОМАРАНЧЕВИЙ
(БЛИМАЮЧИЙ)

Виявлено датчик по CAN-шині, однак відсутній зв’язок із сусіднім датчиком.
З’явиться аварійне повідомлення Seed Communication Error (Помилка зв’язку з датчиком
насіння) або Fert Communication Error (Помилка зв’язку з датчиком добрива).
Перевірте з’єднання датчиків.

ЧОРНИЙ

Неможливо виявити датчик по CAN-шині та відсутній зв’язок із сусіднім датчиком.
З’явиться аварійне повідомлення Seed Communication Error (Помилка зв’язку з датчиком
насіння) або Fert Communication Error (Помилка зв’язку з датчиком добрива).
Перевірте з’єднання датчиків. Якщо вони в порядку, це означатиме можливу несправність
датчика та необхідність його заміни.
Примітка. Для заміни необхідно використовувати датчик с таким самим
ідентифікаційним номером.

Рисунок 5. Значення попереджень та аварійних сигналів

36

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ — ISOCAN

ДАТЧИКИ ЗАБИВАННЯ

Q

Датчики забивання
Коли відбувається забивання, після закінчення попередньо заданого часу затримки з’являється
екран аварійного сигналу, як показано на «рис. 1».

Рисунок 1. Екран датчика забивання
Примітка. Залежно від місцезнаходження забивання текст буде відрізнятися.
Натисніть
, щоб тимчасово скасувати аварійний сигнал. Доти, поки забивання не буде
усунено, аварійний сигнал буде повторюватися кожні 30 секунд.
Як альтернативу можна натиснути кнопку
. Це дозволить проігнорувати аварійний сигнал,
а значок заблокованого датчика на екрані забивання зміниться на червоне коло з літерою «X»
посередині .
Як тільки аварійний сигнал заблокованого датчика буде проігнорований, він залишатиметься у
такому стані протягом усього періоду висівання в цей день. У разі вимкнення електроживлення
сівалки, аварійні сигнали будуть скинуті до налаштувань за замовчуванням.
Якщо блокування усунено, у такому випадку рекомендується скинути аварійні сигнали
для всіх датчиків, натиснувши кнопку
, а потім повторно відкалібрувати датчики
при відновленні роботи, натиснувши кнопку
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Рисунок 2. Екран ігнорування забивання
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ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ЩОДО ЗАСІЯНОЇ ПЛОЩІ

Загальні дані щодо засіяної площі
По кожному виду продукції / дозатору система ISOCAN реєструє загальну площу, як показано на
«рис. 1», а також вагу, як показано на «рис. 2».
Цю функцію можна задати по окремим полям, вибравши «Всього 1, 2 або 3» «рис. 3».
Примітка. Загальні дані — це загальні дані з моменту останнього перезавантаження системи.
Регістр пам’яті загального підсумку перезавантажити та повернути до початкового стану
неможливо.
Накопичені дані «Всього 1, 2 і 3» можна скинути окремо, натиснувши кнопку
раз
, щоб підтвердити дію.

, а потім ще

У правій частині екрану розміщена опція Grand Total (Загальний підсумок).
Вона відображає
загальні дані щодо засіяної площі та вазі внесеного матеріалу. Скинути загальний підсумок
неможливо, «рис. 4».

Рисунок 1. Засіяно гектарів

Рисунок 2. Вага висіяного матеріалу

Рисунок 3. Екран «Всього 1»

Рисунок 4. Екран «Загальний підсумок»
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

S

Програмне забезпечення
Компанія Claydon має право запросити версію програмного забезпечення, завантаженого на
даний час в систему ISOCAN. Для спостереження за поточною завантаженої версією програмного
забезпечення, виконайте кроки, наведені нижче.
Крок 1. Використовуючи кнопку циклу
показану нижче, ліворуч на «рис. 1».

, прокрутіть головну сторінку, щоб перейти на сторінку,

Крок 2. Натисніть кнопку
у секції Diagnostics (Засоби діагностики), щоб відобразився екран,
показаний нижче, праворуч на «рис. 2».

Рисунок 1

Рисунок 2. Секція Diagnostics
(Засоби діагностики)

Крок 3. Прокручуйте вниз, поки не побачите опцію Software Versions (Версії програмного
забезпечення), як показано на рис. 3.

Рисунок 1
Рисунок 5. Сторінка інформації про систему

Рисунок 6. Поточні версії, встановлені
в системі.
Примітка. Наведений перелік версій може
відрізнятися від системи. Наведені вище
номери також можуть відрізнятися.

Крок 4. Тут представлений перелік версій програмного забезпечення, встановленого у вашій
системі ISOCAN, як показано на рис. 6. Щоб повернутися, натисніть
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Змінна норма витрат
Система ISOCAN оснащена опцією для розблокування Variable Rate (Змінної норми витрат). Для
розблокування виконайте наступні кроки.
Крок 1. Під час підключення до сівалки ввімкніть дисплей ISOCAN, на якому з’явиться наведений
нижче екран, як показано на «рис. 1».
Крок 2. Натисніть значок Variable rate (Змінна норма витрат)

, як показано на «рис. 1».

To activate ‘Precision Farming’ application please visit:
support.rdstec.co.uk or scan the QR code below.

Рисунок 1

Рисунок 1

Select ‘Activation Code’ on website then enter details as
requested!
Press ‘unlock’ button below to generate activation code.

Крок 3. Натисніть значок

, як показано на «рис. 3».
ESC

Крок 4. Запишіть вказаний код, як показано на «рис. 4». Він потрібен компанії Claydon для
налаштування Unlock Code (Коду розблокування).

To activate ‘Precision Farming’ application please visit:
support.rdstec.co.uk or scan the QR code below.

Select ‘Activation Code’ on website then enter details as
requested!
Press ‘unlock’ button below to generate activation code.
ESC

Рисунок 3

Рисунок 4

Примітка. Цей код буде індивідуальним для кожної системи й не буде таким самим, як код, що
наведений на рисунку для прикладу.
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Змінна норма витрат
Крок 5. Зателефонуйте до служби технічної підтримки компанії Claydon (Великобританія) —
+44(0)1440820327 і попросіть розблокувати доступ до опції Precision Farming (Точна обробка
земельних ділянок), яка встановлена в системі ISOCAN.
Крок 6. Співробітник компанії Claydon спитає код, вказаний на пульті управління ISOCAN.
Крок 7. Також потрібно надати серійний номер блоку дисплея ISOCAN, який вказаний на задній
частині блоку.

Крок 8. Продиктуйте Code (Код) та Serial Number (Серійний номер). Після цього ви отримаєте
Unlock Code (Код розблокування), який потрібно ввести на екрані.
Систему розблоковано.
Примітка. Компанія Claydon стягує одноразову платню за надання Unlock Code (Коду
розблокування) для підтримки системи змінної норми витрат.
Зателефонуйте до служби технічної підтримки компанії Claydon (Великобританія) —
+44(0)1440820327 і спитайте про наявність такої послуги та її актуальну вартість.

!

Якщо сівалку підключено до трактора через ISOBUS, код
розблокування може не знадобитися.
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Важливі поради
Сенсорний екран:
- Для переміщення по сенсорному екрану використовуйте ТІЛЬКИ кінчик пальця.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати гострі предмети — екран буде пошкоджений без можливості
ремонту та відновлення.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ протирати або намагатися очистити екран будь-яким іншим способом із
використанням очищувача, що містить розчинник.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ протирати екран брудною тканиною або рукавичками. Використовуйте серветки
для екрана комп’ютера, оскільки вони є достатньо м’якими для ефективного очищення.
Калібрувальні шкали.
- Обов’язково використовуйте електронну шкалу мінімум із 2 десятковими розрядами після коми,
а в ідеалі — із 3 десятковими розрядами, якщо це можливо. Це забезпечить максимально точне
калібрування сівалки. Не рекомендуємо використовувати для калібрування сівалки ручну або
аналогову шкалу. Електронні шкали можна придбати напряму в компанії Claydon.
Забезпечте надійне кріплення системи ISOCAN:
- Щоб уникнути пошкодження дисплея ISOCAN, його необхідно надійно закріпити в кабіні трактора.
Дисплей ISOCAN постачається разом із монтажним комплектом, який кріпиться до задньої частини
блоку дисплея. Перш ніж установлювати в кабіну, переконайтеся, що монтажний комплект закріплений
та надійно зафіксований. Якщо він не закріплений належним чином, екран може впасти та вийти з ладу,
що потребує його заміни.
Налаштування параметрів системи:
- Система ISOCAN буде попередньо налаштована для використання з конкретною сівалкою, тому
немає потреби в налаштуванні параметрів ISOCAN. Якщо користувач бажає змінити настройки, не
слід виконувати цю процедуру без посібника, оскільки це може призвести до неефективної або
неправильної роботи системи. Зверніться по допомогу до служби технічної підтримки компанії
Claydon (Великобританія) — +44(0)1440820327 .
Сигнали попередження та аварійні сигнали на екрані:
- Звертайте увагу на всі аварійні сигнали, які з’являються на екрані. Ігнорування попереджень та
аварійних сигналів може призвести до неефективного висівання та пошкодження сівалки, на яке не
поширюватиметься гарантія.
Максимальна швидкість висівання.
- Під час руху ніколи не намагайтеся перевищувати максимальну швидкість руху вперед, вказану на
екрані дисплея. Ця швидкість є граничною для оптимального висівання. Її перевищення призведе до
неефективного висівання, а відтак негативно вплине на урожайність висаджених культур та кінцеві
результати. Рекомендуємо дуже уважно стежити за обмеженнями по швидкості руху вперед, які
відображаються на екрані ISOCAN.
Мінімальна швидкість висівання.
- Якщо максимальна швидкість висівання занадто низька й постійно з’являється екран аварійного
сигналу, у такому випадку рекомендуємо відкрити отвір дозатора та виконати повторне калібрування
сівалки. Повторюйте цю процедуру поки не отримаєте швидкість висівання, яка відповідає вимогам.
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Максимальна / мінімальна швидкість вентилятора.
- Система ISOCAN буде попередньо налаштована з обмеженнями по максимальній / мінімальній
швидкості вентилятора та встановленими попереджувальними сигналами. Забороняється
збільшувати / зменшувати швидкість вентилятора, ніж задані заводські обмеження. Таке обмеження
було установлено з метою забезпечення максимально ефективної роботи сівалки, тому в разі його
недотримання ефективність висівання буде край низькою.
Підключення дисплея ISOCAN до сівалки:
- Дисплей ISOCAN поставляється в комплекті з коротким виводом, оснащеним роз’ємом для
підключення до порту послідовного вводу-виводу даних.
- Цей вивід слід закріпити в порту «А» на дисплеї ISOCAN.
- Цей вивід також має запасний роз’єм для підключення «рухливого виводу» послідовного порту, який
можна використовувати для підключення контролера завдань тощо.
- На цьому ж виводі передбачена мініатюрний круглий роз’єм на 7 контактів, який необхідно
підключити до комунікаційного виводу сівалки для обміну даними з нею.
- Стежте за тим, щоб всі електричні з’єднання були чистими, сухими й перебували у справному стані.
- На всіх 7-контактних круглих роз’ємах передбачені гвинтові захисні ковпачки, які слід
використовувати для захисту відкритих вилок та контактів, коли вони не використовуються.
- Якщо роз’ємні з’єднання брудні або погано закріплені, на дисплеї ISOCAN з’являться екрани з
попередженнями, які вказують на частини системи сівалки, що знаходяться у вимкненому стані.
- Коли сівалка не використовується, ми рекомендуємо зберігати дисплей ISOCAN у чистому
приміщенні та сухому середовищі.
Похибки при калібруванні виробу.
Нижче перераховані компоненти, що призводять до найбільш значних похибок при калібруванні.
Ваги
Перевірте точність ваг у порівнянні з «відомою (еталонною) вагою».
Переконайтеся в тому, що показники ваг відображаються не менш ніж із 2 десятковими розрядами,
наприклад 3,26 кг.
Переконайтеся в тому, що ваги установлені на МЕТРИЧНІ одиниці, а не на одиниці британської системи
мір і ваги.
Перевірте, чи правильно введено тип одиниці ваги — кілограм або грам.
Переконайтеся в тому, що від каліброваної кількості віднімається вага контейнера.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати аналогові або пружинні ваги з балансиром «старого типу».
Калібрувальні захвати (причіпні сівалки)
Усі причіпні сівалки поставляються в комплекті з калібрувальними захватами, які виготовлені з
нержавіючої сталі. Вони вставляються в калібрувальний вихідний отвір та запобігають потраплянню
матеріалів у труби, по яким циркулює повітря. Невикористання цих компонентів може привести до
появи невеликої кількості матеріалу, який залишився не зваженим, а відтак до помилки в каліброваній
вазі.
Дозатор
Перед калібруванням дозатора його завжди необхідно заповнювати матеріалом. Натисніть кнопку
калібрування, зважте 3—4 кг матеріалу й поверніться до бункера. Ця процедура гарантує заповнення
дозатора матеріалом перед початком калібрування. В іншому випадку можливі похибки.
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Коефіцієнт калібрування
Завжди перевіряйте коефіцієнт калібрування вибраної норми внесення та матеріалу. Коефіцієнти
калібрування наведені в посібнику з експлуатації. Коефіцієнт калібрування, наведений у таблицях,
повинен бути аналогічним (в межах кількох цифр) коефіцієнту калібрування, який був отриманий
під час перевірки точності калібрування. Якщо число калібрування значно відрізняється від
наведеного в таблиці, див. таблиці налаштувань, подані в посібнику з експлуатації.
Налаштування дозатора
Щоб налаштувати дозатор належним чином, дотримуйтесь інструкцій, викладених в посібнику з
експлуатації. Головним чином, дозатор слід налаштувати на ДРІБНЕ або ВЕЛИКЕ насіння.
Неналежне налаштування дозатора призведе до появи похибок у калібруванні.
Стан дозатора
Зношення або пошкодження дозатора призведе до появи похибок у калібруванні. Ретельно
перевірте дозатор, а також внутрішні поверхні бункера над дозатором на наявність будь-якого
сміття, яке може зменшити потік матеріалу.
Редуктор дозатора
КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ РЕГУЛЮВАТИ РЕДУКТОРИ ДОЗАТОРА! Дозатор працює від
електричного приводу. Тому немає необхідності в регулюванні редукторів відносно великого або
дрібного насіння. Регулювання редукторів призведе до появи похибок у калібруванні.
Якщо похибки не відповідають наведеним вище значенням, зверніться за додатковими
консультаціями до служби технічної підтримки компанії Claydon (Великобританія) —
+44(0)1440820327.
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Блокування аварійних сигналів
Блок управління ISOCAN оснащений системою аварійного попередження. Ця система попереджає
оператора про несправність або відмову в роботі системи сівалки. За певних умов, при надзвичайних
обставинах модуль аварійних сигналів необхідно вимкнути. Важливо відзначити, що коли на екрані
з’являється повідомлення Inhibit Module Alarms OFF (Блокування модуля аварійних сигналів ВИМК.),
це означає, що аварійні сигнали знаходяться в стані ON (ВВІМК.). Натомість коли на екрані з’являється
повідомлення Inhibit Module Alarms ON (Блокування модуля аварійних сигналів ВВІМК.), це означає,
що аварійні сигнали знаходяться в стані OFF (ВИМК.).

!

НЕ ВИМИКАЙТЕ АВАРІЙНІ СИГНАЛИ БЕЗ НАГАЛЬНОЇ ПОТРЕБИ.
ТАКІ ДІЇ БЕЗ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН ПРИЗВЕДУТЬ ДО АНУЛЮВАННЯ
ГАРАНТІЇ ТА СЕРЙОЗНИХ ПОШКОДЖЕНЬ СІВАЛКИ.

Крок 1. Використовуючи кнопку циклу
показану нижче, ліворуч на «рис. 1».

!

, прокрутіть головну сторінку, щоб перейти на сторінку,

Крок 2. Натисніть кнопку
у секції Factory (Заводські), щоб відобразився екран, показаний
нижче, праворуч на «рис. 2».

Рисунок 1

Рисунок 2

Крок 3. Введіть пін-код, наданий телефоном службою технічної підтримки компанії Claydon
(Великобританія) — +44(0)1440820327, і запросіть код. Після отримання коду введіть його
на екрані, як показано на «рис. 3», і натисніть
.

Рисунок 3

Рисунок 4

Крок 4. Прокрутіть вниз до пункту Inhibit Module Alarms (Блокування модуля аварійних сигналів)
і натисніть на нього, як показано на «рис. 4». Використовуючи клавіші зі стрілками
або
,
ввімкніть (On) або вимкніть (Off ) модуль.
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Блокування датчиків забивання
Якщо ваша сівалка оснащена системою датчиків забивання, у крайньому разі її можна повністю
вимкнути та ізолювати від роботи. Для цього необхідно виконати процедуру, наведену нижче.

!

НЕ ВИМИКАЙТЕ СИСТЕМУ ДАТЧИКІВ ЗАБИВАННЯ БЕЗ НАГАЛЬНОЇ
ПОТРЕБИ. ТАКІ ДІЇ ПРИЗВЕДУТЬ ДО ІЗОЛЯЦІЇ СИСТЕМИ, А СІВАЛКА
БІЛЬШЕ НЕ ЗМОЖЕ ВІДЧУВАТИ ЗАБИВАННЯ В ЖОДНІЙ ІЗ ТРУБ
ВИСІВАННЯ.

Крок 1. Використовуючи кнопку циклу
показану нижче, ліворуч на «рис. 1».

!

, прокрутіть головну сторінку, щоб перейти на сторінку,

Крок 2. Натисніть кнопку
у секції Factory (Заводські), щоб відобразився екран, показаний
нижче, праворуч на «рис. 2».

Рисунок 1

Рисунок 2

Крок 3. Введіть пін-код, наданий телефоном службою технічної підтримки компанії Claydon
(Великобританія) — +44(0)1440820327, і запросіть код. Після отримання коду введіть його
на екрані, як показано на «рис. 3», і натисніть
.

Рисунок 3

Рисунок 4

Крок 4. Прокрутіть вниз до пункту Blockage (Забивання) і натисніть на нього, як показано на «рис. 4».
Використовуючи клавіші зі стрілками
або
, ввімкніть (On) або вимкніть (Off ) модуль.
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Коди несправностей та аварійні сигнали
№

Код

Зображення на екрані

Н/Д
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Причина

Дії для усунення проблеми

Велика швидкість руху
вперед
Швидкість руху вперед
перевищує максимальне
розраховане значення і
відображається на
екрані RATE/АДТО
(автоматичне дистанційне телеметричне
обладнання)

Установіть норму внесення відповідно до
вимог
Перевірте відповідність коефіцієнта
калібрування умовам роботи
Відрегулюйте і перекалібруйте дозатор,
що збільшить коефіцієнт кг/оберт, а
відтак і максимально можливу швидкість
руху вперед

Низька швидкість
вентилятора
Швидкість вентилятора
нижче запрограмованого значення попереджувального сигналу
нижньої межі

Перевірте стан та працездатність
вентилятора
Перевірте роботу датчика та відсутність
помилок у налаштуваннях цільових
значень
Перевірте відповідність запрограмованого значення PPR вимогам

Висока швидкість
вентилятора
Швидкість вентилятора
вище запрограмованого
значення попереджувального сигналу
верхньої межі

Перевірте роботу датчика та відсутність
помилок у налаштуваннях цільових
значень
Перевірте відповідність запрограмованого значення PPR вимогам

Попереджувальний сигнал
низького рівня в бункері
Виділено канал із
низьким рівнем

Перевірте, чи рівень дійсно низький
Перевірте роботу датчика
Перевірте стан проводів між датчиком та
з’єднувальною коробкою
Перевірте стан проводки між з’єднувальною коробкою та модулем CAN

Попереджувальний сигнал
верхнього попереднього
рівня в бункері
Виділено канал із
перевищеним рівнем

Перевірте, чи рівень дійсно низький
Перевірте роботу датчика
Перевірте стан проводів між датчиком та
з’єднувальною коробкою
Перевірте стан проводки між з’єднувальною коробкою та модулем CAN

Відсутній сигнал частоти
обертання від двигуна
Двигун працює,
отримуються імпульси
від датчиків підтвердження вала, але
відсутній сигнал частоти
обертання двигуна

Перевірте ознаки механічних
пошкоджень на датчику зворотного
зв’язку або кабельних з’єднаннях на
двигуні.
Перевірте стан 3-смугового роз’єму між
двигуном і джгутом кабелів
Перевірте стан проводки між 3-смуговим
роз’ємом і роз’ємом модуля

Вимкнено MCM або APM

Перевірте стан проводки між 6-смуговим
роз’ємом і роз’ємом модуля на джгуті
кабелів MCM
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Код

Зображення на екрані

Причина

Дії для усунення проблеми

Відключення модуля
через перевантаження
Перевищена потреба
двигуна по струму, тому
модуль відключений, а
робота двигуна
заблокована

Перевірте, чи зупинився двигун.
Надмірний спротив дозатора, що вимагає
більшого струму по двигуну.

Відключення модуля
двигуна по температурі
Температура модуля
перевищила запрограмоване значення

Дуже низька частота обертання двигуна.
Тривалий час на двигун діє надмірне
навантаження, що призводить до
підвищення температури модуля та його
відключення.
Перевірте дозатор на наявність
пошкодження або засмічення.
Перекалібруйте, щоб збільшити частоту
обертання двигуна.

Низька частота обертання
двигуна
Похибка між фактичною
та заданою частотою
обертання двигуна
перевищує 10 %

Установіть частоту обертання двигуна
на більше значення
 Нестабільний сигнал швидкості руху
вперед
 Нестабільне навантаження на двигун
через дозатор

Висока частота обертання
двигуна
Похибка між фактичною
та заданою частотою
обертання двигуна
перевищує 10 %

Установіть частоту обертання двигуна
на більше значення
Нестабільний сигнал швидкості руху
вперед
Нестабільне навантаження на двигун
через дозатор

Не відбувається переміщення дозатора

Перевірте, чи обертається дозатор при
обертанні двигуна
Перевірте роботу датчика та відсутність
помилок у налаштуваннях цільових значень
Перевірте відповідність запрограмованого
значення PPR вимогам Перевірте стан
проводів між датчиком та з’єднувальною
коробкою
Перевірте стан проводки між з’єднувальною
коробкою та модулем CAN

Не працює модуль
регулювання технологічної колії

Перевірте, чи отримує модуль живлення
по кабелю від основного акумулятора
Перевірте стан проводки між 4-смуговим
роз’ємом і роз’ємом модуля на джгуті
кабелів HBM
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Дії для усунення проблеми

Відсутній сигнал GPS.

Перевірте підключення до GPS-антени.
Перевірте покриття GPS на ділянці, де
виконуються роботи

Не працює модуль
з’єднання

Перевірте подачу електроживлення
Перевірте напругу від акумулятора
Перевірте підключення кабелів
електроживлення

Вимкнено ECU
моніторингу забивання

Перевірте подачу електроживлення на
ECU моніторингу забивання
Перевірте стан проводки між джгутом
кабелів електроживлення та ECU
моніторингу забивання
Перевірте роботу світлодіодних
індикаторів на ECU моніторингу
забивання (вмикаються й блимають)

Виявлено неналежну
кількість датчиків
забивання

Перевірте, чи належну кількість датчиків
було запрограмовано під час
налаштування ECU моніторингу
забивання
Перевірте якість монтажу проводки та
підключень всіх датчиків

Заблоковано датчик/ряд

Перевірте, чи дійсно ряд або труба
заблоковані

Відсутність зв’язку між
датчиками забивання

Перевірте проводку між датчиками
забивання
Перевірте, чи належну кількість датчиків
було запрограмовано

Вимкнено електрогідравлічний модуль

Перевірте проводку між 4-смуговим
герметизованим роз’ємом та підключенням до основного джгута проводів.
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Питання й відповіді
Якщо у вас з’явилися питання щодо системи ISOCAN, на які немає відповідей на сторінці питань
й відповідей, зверніться до дилера-постачальника або в службу технічної підтримки компанії
Claydon (Великобританія) — +44(0)1440820327.
Чому моє калібрування має похибки?
- Переконайтеся в тому, що виконали перевірку точності калібрування не менше трьох разів,
що дозволить отримати максимально точні результати.
- Переконайтеся в тому, що використовуєте електронну шкалу, оскільки лише вона забезпечує
найбільш точні вимірювання — мінімум із 2 десятковими розрядами після коми, а в ідеалі —
із 3 десятковими розрядами.
-Додаткову інформацію дів. у підрозділі «Похибки при калібруванні виробу» в розділі G.
Моя система ISOCAN відображає аварійні сигнали, що це означає?
- Див. розділ V або зверніться до основного посібника користувача ISOCAN для отримання списку
всіх аварійних сигналів, визначень і переліку перевірок.
Не працює опція змінної норми витрат.
- Переконайтеся в тому, що активували опцію змінної норми витрат. Докладні інструкції щодо
порядку дій див. у розділі T.
Як активувати маркер проходів, не підіймаючи або не опускаючи сівалку та/або не блокуючи
підрахунок проходів?
- Див. розділ M, де представлена інформація щодо налаштування функції «Заборона підйому
сівалки» та опції «Фіксація кількості проходів».
Як активувати функцію «Імітаційна швидкість»?
- Див. розділ J, де представлена інформація щодо активації функції «Імітаційна швидкість».
Як активувати функцію «Послідовність попереднього запуску»?
- Див. розділ K, де представлена інформація щодо активації функції «Попередній запуск».
Як налаштувати та відрегулювати роботу маркерів проходів?
- Див. розділ M, де представлена інформація щодо налаштування та регулювання обох маркерів.
Як виконати калібрування «Датчиків забивання»?
- Див. розділ Q, де представлена інформація щодо калібрування «Датчиків забивання».
Як скасувати аварійний сигнал «Датчика забивання»?
- Див. розділ Q, де представлена інформація щодо аварійних сигналів «Датчика забивання».
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Питання й відповіді
Як ввімкнути у сівалці робоче освітлення та сигнальне освітлення для транспортування?
- Див. розділ O, де представлена інформація щодо активації «Робочого освітлення» та «Сигнального
освітлення».
Як перевірити версію мого програмного забезпечення ISOCAN?
- Див. розділ S, де представлена інформація щодо перевірки версії програмного забезпечення
системи ISOCAN.
Як перевірити та видалити «Загальну кількість»? (гектари та внесені кілограми)
- Див. розділ R, де представлена інформація щодо «Загальної кількості».
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Підключення приладів й компонентів сторонніх виробників
Систему ISOCAN можна підключити до більшості контролерів завдань / контролерів сторонніх
виробників: Green Star, Trimble, Patchwork, LH Agro, AG Leader тощо. Для отримання консультації
з питань підключення та можливості обміну даними між вашим контролером завдань та дисплеєм
ISOCAN зв’яжіться з компанією Claydon телефоном +44 (0) 1440 820327.
Використання контролера завдань з системою ISOCAN сівалки забезпечить роботу всіх 4 каналів
дозування в стані змінної норми витрат, тільки якщо система підключена до контролера завдань по
шині ISOBUS. Залежно від типу контролера завдань, для опції змінної норми витрат зазвичай можна
використовувати тільки 2 канали дозування, якщо вони підключені з використанням проводів через
роз’єм і кабель.
Найбільш поширеним типом налаштування опції змінної норми витрат є використання контролера
завдань як «Основного пристрою» для простого відправлення «повідомлень про зміну норми
витрат» на дисплей системи ISOCAN. У цьому статусі система ISOCAN потребує лише підключення до
контролера завдань через основний послідовний порт і, по суті, є «Допоміжною» при виконанні дій
із «повідомленнями про зміну норми внесення», які надходять до неї. Підключати до ISOCAN систему
GPS-навігації не треба, оскільки зазвичай вона вже підключена до контролера завдань.
Примітка. При використанні декількох каналів дозування (до 4), джерело та план змінної норми
витрат необхідно задати окремо по кожному каналу дозування.

Нижче наведені деякі можливі варіанти конфігурації системи ISOCAN із сівалкою для насіння та
добрив:
- Обидва канали дозування насіння та добрив працюють через файл розподілення пам’яті SD
системи ISOCAN, потрібне підключення до GPS-пристрою RDS.
- Обидва канали дозування насіння та добрив працюють через файл розподілення пам’яті SD
системи ISOCAN, потрібне підключення трактора / контролера завдань до GPS-пристрою.
- Канал дозування насіння працює від контролера завдань та відправляє «повідомлення про зміну
норми внесення» в систему ISOCAN. Канал дозування добрив працює від файлу розподілення пам’яті
SD-карти системи ISOCAN, потрібне підключення контролера завдань до GPS-сигналу.
- «Повідомлення про зміну норми внесення» насіння та добрив надсилаються від контролера
завдань, підключення системи ISOCAN до GPS не потрібне. (Використовується GPS-модуль
контролера завдань).
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Підключення приладів й компонентів сторонніх виробників
Примітка. Якщо від контролера завдань в систему ISOCAN відправляється 2 повідомлення
(наприклад, повідомлення про норму внесення та сигнал GPS), у такому випадку знадобиться кабель
розгалужування. Див. нижче.

A
- Це стандартний з’єднувальний кабель для підключення дисплея ISOCAN, оснащений «рухливим
виводом», який дозволяє використовувати тільки порт COM1. Якщо ISOCAN працює як незалежний
контролер, до «рухливого виводу» можна підключити GPS-приймач. Або цільовий контролер, якщо
ISOCAN отримує «повідомлення про зміну норми внесення» і використовується як «допоміжний»
пристрій. Стандартний кабель, оснащений рухливим виводом — Номер деталі по каталогу S/
CB/411-1-026

B
- Якщо необхідно мати GPS-вхід, а також отримувати «повідомлення про зміну норми внесення»
від контролера завдань, у такому випадку до резервного 15-смуговому роз’єму «D» необхідно
підключити додатковий кабель розгалужування «B», що дозволить здійснити підключення як до порту
COM1, так і до порту COM2. Кабель розгалужування — Номер деталі по каталогу S/CB/410-1-035
Примітка. Майте на увазі, що для виконання операцій, наведених нижче, більшість контролерів
завдань вимагають «розблокування».
- Запуск програм змінної норми витрат.
- Запуск повідомлень про послідовну норму внесення як для програм, так і для GPS.
- Запуск послідовної норми внесення для кількох видів матеріалу.
- Отримайте консультацію від агента з продажу вашого контролера завдань або від його виробника.
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CLAYDON YIELD-O-METER LTD

BUNTERS ROAD, WICKHAMBROOK, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8 8XY
ТЕЛ.: +44 (0)1440 820 327
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