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Installation av pelarfäste
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Installation av portaltillägg – portalvinkel – vajer
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Portaler
• Montera ihop portaler och stolpar 

med rörkopplingar och U-klamrar 
med hjälp av rätt skruvar.

Se bild 1

U-klamrar
• Fäst två monteringsplattor och 

U-klamrar med skruvar på varje 
portal. U-klammerns 
centrumavstånd är 450 mm. 

• Fäst två U-klamrar med skruvar på 
den extra portalen på driftsidan. 
U-klammerns centrumavstånd är 
600 mm.

Se bild 1 och 4

Montering av FeedBelt

Bild 1

Bild 2a

Portalens höjd och avstånd
• Max. 6 000 mm mellan varje portal.
• Placera en extra klammer i den ände driftsektionen är monterad, på 1 500 mm avstånd. 
• Avståndet från golvet till strax under portalen bör av säkerhetsskäl vara minst 2 100 mm. 
• Portaler för drift och retursektioner måste monteras 20 mm högre än de centrala portalerna (C)
• Höjden från övre portalröret till toppen av skrapans på/av-knapp är 700 mm (A)
• Höjden från den nedre kanten av rörkopplingen till toppen av skrapans på/av-knapp är 

1 040 mm (B)
Se bild 2a och 2b

Bild 2b
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Sentrer portalene
• Använd en laser- eller krita på alla portaler 

för att se till att de är centrerade.
• Det är mycket viktigt att portalerna 

centrerats innan utfodringsbandet monteras. 
• Markera mitten av varje portal med en 

markörpenna.
Se bild 3

Fig. 3

Driftsektion
• Montera 2 portaler på driftsektionen med 1 

500 mm avstånd.
• Motorn kan tas ur för att underlätta 

monteringen.
• Om det är ont om plats längst bak i 

driftsektionen, där driftpanelen sitter, kan den 
istället monteras på väggen. 

Se bild 5

Bild 5

Bild 4

Portaler på driftsektionen
Centrumavståndet för klamrarna vid placering 
av två portaler.
Se bild 4
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Portalrör på höger driftsida
2) Skruva fast U-klammern ovanför portalröret 
på höger driftsida.
Se bild 7

Bild 6

Portalrör på vänster driftsida
Montera portalen på bandet vid returänden med 
lämpliga skruvar.
1) Skruva fast U-klammern ovanför portalröret 
    på vänster driftsida.
Se bild 6

Bild 7
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Bild 8

Stöd 
• Skruva fast stöden (A) på båda sidor av 

monteringsplattan, så att guideplattan i drift-
sektionen står stadigt.

Se bild 8

Bild 9

Fig. 10

Mittdelen
• Montera fast en 1–3 m lång mittsektion på 

driftsektionen med rätt låsskruvar.
• Sätt in alla bultar i mittfogen (B) och i 

sidoplattorna (C) 
• Dra åt bultarna i mittfogen (B) först.
• Viktigt! Se till att guideplattorna (D) är i 

jämnhöjd med varandra (E). 
• Dra sedan åt bultarna på sidoplattorna (C).
• Båda sidor av kanalen måste ha en slät fog. 

Kontrollera med fi ngrarna.
Se bild 9

Vajerhållare 
• Montera vajerhållaren medan du skruvar 

ihop sektionerna.
• En vajerhållare monteras med tre meters 

mellanrum på mittsektionen.
Se bild 10
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Bild 11

Retur seksjon
• Montera på retursektionen och kontrollera 

att guideplattorna på den sista mittdelen är 
placerade i linje med varandra.

• Växelmotorn kan tas bort för att underlätta 
monteringen.

• Montera kåpor på de fyra första vajerhållarna 
på retursidan (B). 

Se bild 11

Montering av vajrar 
VIKTIGT!
• Fel och skador som orsakats av att dessa 

instruktioner inte har följts omfattas INTE av 
TKS garanti.

• Om transportskador upptäcks på vajrar före 
installationen ska du kontakta TKS.

• MONTERA INTE vajrar utan ändlock (a) eller 
virning (b). 

Se bild 12

Handtering:
• Var försiktig när du hanterar vajrarna.
• Vajrarna får inte dras ut från slutet på 

rullen. Åtdragna öglor kan skada vajrarna 
permanent.

• Rullen ska placeras på en plats där den kan 
rotera.

• Vajern måste rullas ut horisontellt från rullen.
• Mycket viktigt! Rulla ut vajern från rullens 

underkant till botten på skivan.
(Alternativt från rullens överkant till den övre 
delen av skivan).

• Vajern ska vara spänd när den rullas ut.
Undvik att få grus och sand på vajern.
Detta påverkar vajerns livslängd.

MFB_04

MFB_01

Bild 12a

MFB_11

Bild 12b

Rätt

Fel
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Installation:
• Placera rullen i påfyllningsänden och rulla ut 

vajern från rullens underkant.
• För in vajern i (a) i guideblocket.
• Linda vajern runt skivan.
• Dra vajern mot drivskivan.
• Dra av hela vajern från rullen.

• Linda vajern (b) kring skivan.

• Gör en slinga på slutet (b) 
• Lämna 120 mm fritt i änden utanför 

klämman.
• Dra åt vajern och placera öglan över änden 

(a) ca 0,6 mm från den första öglan (b).
• Dra åt vajerklammern

Spännverktyg
• Dra åt vajern med spännverktyget.
• Den är tillräckligt åtdragen när 

spännverktyget börjar ge vika (vicka).
Se bild 13

• A) Sett bolter i nærmeste huller.
• B) Bolter som låser sammen klemfeste og 

strammestav skal alltid stå i denne posisjon.
Se bild 14

Bild 13

Bild 14

Bild 12c
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Bild 12d
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Bild 15

Bild 17
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Bild 16

Ta bort slutet på vajern:
• När vajern har dragits åt måste du ta bort 

den långa änden.
• Du MÅSTE vira vajern innan du klipper.
• Om du inte gör detta kommer enskilda trådar 

att dras in i vajern och den kommer då snart 
att skadas.

• Sätt tre virningar bredvid platsen där du vill 
klippa. Använd den medföljande ståltråden 
(1 mm tjock). 

Se bild 15

• Vira genom att linda tråden över en av 
ändarna. 

• Vrid ändarna och dra åt – se till att 
vridningen inte löses upp.

• Linda tejp utanpå virningen (40 mm)
• Klipp vajern mitt i tejpen.
• Knyt av änden med vajervirningarna
• Fäst med en vajer
Se bild 16

Åtdragningsskruv
• Dra åt vajern med en åtdragningsskruv (C).
• Dra åt tills fjädern är 60 mm lång.
Se bild 17

MFB_07
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Bild 19

Elektrisk kontroll
• Anslut kontrollerna innan du trär på bandet. 
• Den sekundära panelen levereras 

färdigmonterad, och kan fästas på väggen. 
Vid väggmontering monteras skåpet 
vertikalt. 

• Fäst dekalerna på dörren. 
• Fäst styrkabeln på kanalen med hjälp av 

buntband.
Se bild 19

Montera skrapvagnen
• Placera skrapvagnen (A) i rätt läge.
• Knuff a skrapvagnen in i vajerhållaren och skruva den på plats med bultar i de lediga hålen.
• Montera skrapan (B) på vagnen med hjälp av en bult (C) och fäst bulten löst med en nylockmut-

ter (D).
• Montera fast fjädern och vajern på skrapans strömbrytare enligt (F).
• Trä spännvajern genom fjäderfästet (G) och bind ihop enligt (E). Dra åt till ca 6–7 kg.
• Montera slutligen guideplattan (H) på båda sidor av skrapvagnen (A).

Skär av guideplattan på bredden, så att den inte rör vid portalröret när rätt typ, 27739, används.
• Vid enkelsidiga skrapor måste guideplattan monteras på rätt sida.
• Enkelsidiga skrapor låses fast med bultar (l) så att de inte kan byta sida.
Se bild 18

Bild 18
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Trä på bandet
• Placera bandet uppe på retursidan och trä på bandet i den riktning pilen visar.
• Trä bandet mellan skrapan och skrapvagnen.
• Trä sedan bandet mellan drivtrumman och borsten (A), och därefter över motrullen (B).
• Bandet kan träs på genom att starta drivtrumman. 
• Placera bandet över stödrullarna på undersidan (C). 
• Förena bandets ändar på ovansidan med ett låsstift (D) och tryck ihop kanterna med hjälp av en 

skena (E).
• Bandet bör ha ett mellanrum på cirka 2 cm till skruvarna i mitten av de sammanförda ändarna 

efter att de dragits åt. 
• Justera spårningen på bältet så att bältet är jämnt åtskilt från sidoplattorna.

Se bild 20

Bild 20
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Fyllningsram
• Ramplattorna till höger och vänster (A) monteras på kanalen (G) 
• Fodermottagningsplattor (B) monteras på motsatt sida av transportören.
• Om transportören är placerad i längdriktning på utfodringsbandet placeras 

fodermottagningsplattorna (B) på båda sidor.
• Fodermottagningsplattan (B) kan justeras i sidled för att reglera fodrets placering på bandet.
• Skruva fast stödet (D) på kanalen (G) och fodermottagningsplattan (B) 
• Ramfästet (E) monteras på framsidan av sido- och ramplattorna (A)
• Montera stödhållaren (F) på den bakre kanten mellan stödet (D) på sidoplattan och kanalen (G)

Fotocell
Montering av fotocell för foderavläsning.
• Fästet (H) monteras fast på stödet (D).
• Fotocellen (I) skruvas fast på fästet (H).
Se bild 21

Bild 21
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Bild 23

Montera synkroniseringssensor

Bild 24

• Avståndet mellan synkroniseringssensorn 
och skrapbacken/drivänden måste vara 
minst 3 m. 

Se bild 23
• Under drift måste skrapan passera sensorn 

vid varje tillfälle. 
• Montera synkroniseringssensorn i egna hål i 

sidoplattan (A). 
Se bild 24

Skrapback
• Skrapbacken placeras på lämplig plats, 

gärna nära returänden. 
• Det måste fi nnas ett utrymme på 200 mm 

mellan skrapvändaren och fyllningsramen.
Se bild 22

Bild 22
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Kontrollpunkter före kalibrering
Se till att:
• Bandet spårar korrekt. Justera vid behov. Se bild 17.
• Skrapan fl yter på bandet. Det fi nns ett utrymme på minst 10 mm mellan muttern och fjädringen. 

Se bild 18 (D)
• Skrapans hela längd ligger mot bandet 
• Justera längden på guideplattan
• Smörjpunkter
• Kalibrera

Kalibreringsmeny - LITE
VIKTIGT! 
Före kalibreringen måste du bekräfta att du 
vill utföra en kalibrering.  
Efter att du har bekräftat kommer de tidigare 
kalibreringsvärdena att glömmas och du kan då 
inte mata ut foder. 
• Trykk tast 5 – kalibreringsprocessen startar. 

(Du kan gå tillbaka genom att trycka på  
Returknappen I innan du trycker på 5.
Under kalibreringen kan du fl ytta skrapan med 
vänster och höger piltangenter ◄►.

NB!
Var försiktig vid hanteringen av skrapan 
under kalibrering.
Se till att skrapan inte fl yttas för långt fram eller 
bak. Det kan skada skrapan och vajrarna.
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Synk. sensorernas placering

Min. 20cm

Främre position

Min. 20cm

Slutposition

Kalibreringssteg:
• Flytta skrapan till den främre sensorn 1 efter 

påfyllningsplatsen. Se bild 25
Skrapan ska fl yttas minst 20 cm förbi 
synkroniseringssensor 1. Se bild 26 
Det måste fi nnas ett avstånd på minst 20 cm 
mellan skrapan och fasta delar 
Se bild 31
Främre positionen visas i bild 30 (Pos 0).

Spara: Tryck på nummer 1.
• Flytta skrapan till sensor 2 på motsatt sida.

Se bild 25
Skrapan ska fl yttas minst 20 cm förbi 
synkroniseringssensor 2. Se bild 27
Det måste fi nnas ett avstånd på minst 20 cm 
mellan skrapan och fasta delar 
(växelmotorn). Se bild 32

Spara: Tryck på nummer 2.
• Kontrollera skrapsidan. Fodersida 

L – på vänster sida när man tittar på skra-
pan framifrån. Om sidan inte är identisk med 
parametern S trycker du på nummer 3 
(R – Höger, L – Vänster).

Positionerna kan sparas fl era gånger. 
När kalibreringen är klar trycker du på 
Enter . Om inget felmeddelande visas har 
kalibreringen slutförts.

Bild 26 Bild 27

Bild 25
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Bild 31

Bild 32

Bild 30

Bild 28 Bild 29

Vänster skrapsida Höger skrapsida

Vänster 

Höger

• Bild 28 visar den vänstra skrapsidan – bild 29 visar den högra skrapsidan.
• Om inget felmeddelande visas har kalibreringen slutförts. 
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Kalibreringsmeny – AUTO
Gå till inställningar – kalibrering

Logga in/logga ut
Logga in med lösenord för att få tillgång till installeringsinställningarna.
Ange lösenord 21212. Tryck på logga in.
Se bild 33

Kalibreringsskärm 
• Använd skrapans kontrollknappar till vänster/höger för att styra den
• Viktigt! Före kalibreringen måste du bekräfta att du vill utföra en kalibrering. Efter att du har 

bekräftat kommer de tidigare kalibreringsvärdena att tas bort och du kan då inte mata ut foder. 

Bild 33

Bild 34
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Kalibreringsskärm
• Använd skrapans kontrollknappar till vänster/höger för att styra den
• OBS! Var försiktig när du använder skrapan
• Se till att skrapan inte fl yttas för långt fram eller bak. Det kan skada skrapan och vajrarna.
Se bild 35

A

B C

Bild 35

AUTO

1 2
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Bild 36

Bild 37

Bild 38

Kalibreringssteg:
• OBS! Hastigheten kan ändras när skrapan 

närmar sig sina slutpositioner.
Se bild 35/B

• Använd framåt- och bakåtknapparna för att 
fl ytta skrapan till den främre sensorn  efter 
påfyllningen. Se bild 35/A 
Skrapan ska fl yttas minst 20 cm förbi 
synkroniseringssensor 1. Se bild 37 
Det måste fi nnas ett avstånd på minst 10 cm 
mellan skrapan och fasta delar 
(Bild 42) Främre positionen visas i 
bild 41 (Pos 0).

Spara: Tryck på nummer 1.
• Flytta skrapan till sensor 2 på motsatt sida. 

Skrapan ska fl yttas minst 20 cm förbi 
synkroniseringssensor 2. Se bild 36 
Det måste fi nnas ett avstånd på minst 10 cm 
mellan skrapan och fasta delar 
(växelmotorn). Se bild 43

Spara: Tryck på nummer 2.
• Lagringsplatser kan sparas fl era gånger.

Min. 20cm

Min. 20cm

AUTO
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Bild 42

Bild 43

Bild 41

Bild 39 Bild 40

Vänster skrapsida Höger skrapsida

Vänster

Höger

AUTO

• Kontrollera skrapsidan. Se bild 35/C om detta inte är korrekt inställt.
• Bild 39 visar den vänstra sidan och bild 40 visar den högra.

Byt till höger- eller vänster utmatningssida.
• Bild 35 visar värdena för skrapans positioner i den främre änden, drivänden och vid 

synkroniseringssensorerna 1 och 2.  De måste vara Främre (0) < Synk. 1 < Synk. 2 < Slut.
• När kalibreringen är klar trycker du på Klar.
• Om inget felmeddelande visas har kalibreringen slutförts.



TKS  

2424

Systeminställningar
Fliken för påfyllningskällor
• Foder 1 – inställningar för påfyllnadskälla 1 Det här är alltid foder.
• Namnge påfyllningskälla 1. (Rubriken ändras också)
• Vikning – växla mellan tid- eller viktceller. För viktkontroll måste viktceller installeras på 

påfyllningskällan. 
• Tid – vikten beräknas efter tid, kg/s. Kalibrering krävs
• Utför kalibrering. Tryck på knappen: Kör i 10 sek. Samla och väg fodret.
• Ange vikten (kg) i rutan.
• Se Foder 2 för viktcellsinställningar.
• Koncentrerat foder 1 – inställningar för påfyllnadskälla 2 Detta är alltid koncentrerat foder.
• Namnge påfyllningskälla 2. (Rubriken ändras också).
• Markera rutan för att aktivera.
• Namnge påfyllningskälla 2. (Rubriken ändras också).
• Utför kalibrering. Tryck på knappen: Kör i 100 p. Samla och väg det koncentrerade fodret.
• Ange vikten (kg) i rutan.

Bild 44

AUTO
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• Foder 2 – inställningar för påfyllnadskälla 3. 
• Namnge påfyllningskälla 3. (Rubriken ändras också).
• Denna påfyllningskälla kan ställas in på antingen foder eller koncentrerat foder eller inaktiveras.
• Veiing –  växla mellan tid- eller viktceller. För viktkontroll måste viktceller installeras på 

påfyllningskällan.  
• Viktceller – vikten registreras direkt.
• Max inmatningsvikt – maximalt värde från viktcellernas förstärkare.

Värdet måste justeras samtidigt som förstärkaren till viktcellerna installeras
• Beräknad vikt –  visar samma värde som förstärkaren till viktcellerna.

Om de inte är desamma bör du kontrollera värdet för maximal inmatningsvikt.
• Ignorera vikt vid uppstart – vid uppstart av påfyllningskällan kommer det alltid att fi nnas 

avvikelser. Du kan hoppa över några sekunder för att undvika dessa. Ange antal sekunder.
• Stoppa tillförsel före börvärde för vikt – beroende på vilken typ av påfyllningskälla det gäller 

fi nns olika stopptider. I vissa fall kommer påfyllningskällan att fortsätta leverera foder efter att 
den har stoppats. Detta kan du förhindra genom att stoppa den innan den önskade vikten har 
uppnåtts. Ange vikten i kg.

• Automatisk korrigering av stoppvikt – när den här funktionen är aktiverad korrigerar 
utfodringsbandet vikten i fältet “Stoppa tillförsel före börvärde för vikt” för att optimera detta 
värde.

• Ignorera fel – om den här rutan är markerad och ett felmeddelande visas för påfyllningskällan 
kan utfodringsbandet fortsätta mata från de andra påfyllningskällorna utan 
avbrott. 

AUTO
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Systeminställningar 
Sida för utfodringsbandet. 

Avstånd
• Backa – det är här skrapans placering justeras för att backa. Backningsspaken måste nå 10 cm 

in i röret. Se bild 46
• Backa automatiskt i manuellt      läge för att kontrollera inställningen.
• Fotocell – fl ytta skrapan så långt fram du kan i manuell drift.  

Mät avståndet (L) mellan fotocellen och skrapans framsida.  
Se bild 46 Ange värdet.

AUTO

Bild 45

Fig. 46



TKS 

2727

AUTO 

Fördröjningar
• Stoppa bandet – utmatningstid för bandet.
• Stoppa FeedBelt – fördröjning för utfodringsbandet. Ser till att skrapan skrapar bort allt foder.
• Stara skrapan – fördröjning vid uppstart av skrapan. Säkerställer att skrapan inte rör sig innan 

fodret anländer.

Fotocell
• Fotocell aktiverad – aktivera genom att markera rutan. 

FeedBelt kan köras utan fotocell. Fodret kommer inte att placeras korrekt. 
Det kan endast användas utan fotocell om det är problem med fotocellen. 

• Timeout för fotocell – efter denna timeout kommer utfodringsbandet att stanna upp och skicka 
ett felmeddelande om att det inte kommer något foder. 
Om ett band används mellan påfyllningskällan och utfodringsbandet måste denna tid ökas.

• Max rengöringstid för band  – maximal tid att köra utfodringsbandet rent efter att fotocellen 
slutar att registrera foder på bandet. 
Efter denna tid stannar bandet, även om det inte är helt rent.

• Utfodring med viktfördelning  – markera rutan för att aktivera. Utfodringsbandet matar 
gruppen med skrapans långsamma rörelse och använder endast en passering. 

• För denna funktion behöver viktceller installeras på påfyllningskällorna.

Uppstart
• Vidta åtgärder för att begränsa spill från utfodringsbandet. Frön och mindre partiklar kommer att 

ramla ner på golvet, framför allt under drift.
• Montera på guideplattorna på ett sådant sätt att de faller ner i mataren och inte i området där 

djuren rör sig.
• Använd plattor med släta ytor, så att fodret inte fastnar.
• De måste ha en vinkel som gör att fodret inte samlas upp vid plattorna.

Slave system
• Sekundärt utfodringsband, maximal svarstid.
• Utfodringsbandet kan konfi gureras som primär matare för att mata till fl era sekundära 

utfodringsband.
• Upp till tre sekundära matare kan anslutas.
• Varje sekundär matare styrs med en separat FeedBelt Lite-kontroll.
• Aktivera de olika sekundära matarna.
• Varje sekundär matare ger återkoppling om matning. Om den primära mataren inte får feedback 

inom den angivna svarstiden avbryts utfodringen.
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