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1  Generelt 
 
Systemet styres og overvåkes av en enhet med navn EASY, et system fra Moeller. EASY 
består av en programmerbar logisk styringsenhet. Denne er programmert til å overvåke og 
styre reservoaret, samt justering av tider. 

 

2 Funksjoner 

2.1 Nødstopp 
Systemet har en ”nødstopp” knapp i front, samt mulighet for en ekstern nødstoppsløyfe som 
en kan koble inn det antall nødstoppbrytere som ønskes. Ved betjening av nødstopp vil 
anlegget stoppe momentant. 

2.2 Lasting av høyballer, stepping og steppetid 
Stepping og steppetid er en funksjon som brukes når man skal laste høyballer inn i 
reservoaret. 
Betjener man ”step” knappen som man finner i front på styreboksen, vil bunnbeltet i 
reservoaret gå frem innstilt tid slik at høyballen flytter seg en ballengde. Deretter er det plass 
til å sette inn en ny høyball, og gjennomføre samme rutinen til det er fullt. Steppefunksjonen 
slutter å fungere når det har kommet en ball frem og bryter fotocellen fremst på reservoaret. 

2.3 Automatisk fylling av utforingsvogn/robot 
Når utforingsvogna har kommet til fylleposisjon, blir reservoarets endebryter aktivert. 
Med dette starter fyllesekvensen og følgende skjer:  

• Bunnbeltet til reservoaret begynner å gå fremover, dette går helt til høyballen har 
kommet seg over i utforingsvogna, og en ny ball har kommet seg frem til fotocella. 

• Bunnbeltet kan også stoppe av at maksimal tid har utløpt, det vil si at det på innstilt tid 
ikke har kommet en ny ball oppi utforingsvogna eller det ikke har kommet en ny ball 
frem til fotocella.  

• Har det ikke kommet en ny ball frem til fotocella før vogna forlater reservoaret, vil en 
ny funksjon tre i kraft. Bunnbeltet i reservoaret vil da stoppe, det vil stå til innstilt 
pausetid er over før det igjen vil begynne å gå. Da går det til det har kommet en ny 
ball frem, eller når innstilt driftstid etter fylling har utløpt. 

2.4 Fotocelle tid 
Fotocella på reservoaret består av en sender og en mottaker. I displayet er det mulighet for å 
justere tiden på fotocella. Dersom noe kommer i mellom sender og mottaker, vil fremdrift av 
bunnbeltet stoppe etter innstilt fotocelletid. Dette er for at et strå eller andre gjenstander ikke 
skal kunne i gjenkjennes som en høyball og stoppe driften. Stiller man denne på for eksempel 
2 sek, må det være en gjenstand fremfor fotocella i 2 sek før den vil reagere. Dette gjelder 
ikke ved fri sikt, den reagerer da momentant. 

2.5 Manuell kjøring 
Bunnbeltet i reservoaret kan kjøres manuelt frem og tilbake ved å betjene vribryteren på 
styreboksen til reservoaret. Hvis denne blir betjent under fylling av utforingsvogna, eller når 
steppesekvensen er aktiv, vil disse bli avbrutt momentant. Dette anbefales ikke. 
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3  Display menyoversikt 
Figuren under viser hvordan menynivåene i displayet er bygget opp. Operatøren beveger seg 
fra bilde til bilde med høyre/venstre piltastene og endrer verdi med opp/ned piltastene. 
 

 

4 Forhåndsinnstillinger 
Steppetid:     60 sek 
Maks fylletid:   180 sek 
Fotocelle reaksjonstid:       2 sek 
Pausetid etter fylling:   30 sek 
Driftstid etter Fylling:   20 sek 


