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INLEDNING 

 

 

 

Avsedd användning 

W-Datas styrsystem är konstruerat för automation av W-Max 20 spannmålskross.  

Batteri och 

säkringsbox 

Signallampor 

Huvudbrytare 

I höger bakre stolpe:  

Signallampor 

Nödstoppsbrytare 

W-Data 
Nödstoppsbrytare 

Skyddslock för W-Data 

Syrautrustningens signallampa 
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W-Datas styrsystem 

Bildtexter: 

Batteri   

EURO-kontakt   

Huvudsäkringar i separat box i närheten 

av batteriet 

  

Nödstoppbrytare på maskinens högra sida  Signallampa 

Nödstoppbrytare på maskinens vänstra 

sida 

 Signallampa 

Bypassventil  Fuktsensor i silon 

Proportionalventil Kopplingsbox under 

silon 

Spannmålsmängdens ändlägesbrytare 

Väljarventil auto/manuell  Pulsgivare i matningsenhetens mäthjul 

Syrapump  Pulsgivare i kraftöverföringsaxelns kugghjul 

Säkerhetsföreskrifter 

 Läs noggrant basmaskinens drifts- och säkerhetsinstruktioner innan styrsystemet tas i drift. 

 Kontrollera att styrsystemet är rätt kopplat till traktorn 

 Stäng av spänningsmatningen innan underhålls- och/eller rengöringsarbeten. 

Driftförhållanden 

 Driftsspänning från traktor:  12 V 

 Drifttemperatur:  -10 °C … +40° C 

 Lagringstemperatur:  -20°C … +40° C 

 Boxen är stänkvattenskyddad, rikta inte högtryckstvätten direkt mot den. 
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W-DATAS MANÖVERPANEL: 

 

 W-Datas manöverpanel 
Bildtexter: 

Syrapumpens styrning i manuellt läge Signallampa 

 Driftlägesväljare (TT-väljare) 

 Strömbrytare för automatiken 

Potentiometrarna används för justering Displayenhet: LCD-display och menyknappar 

Väljare för driftläge 

 Välj ett av de tre driftlägena i W-Data med väljaren: MAN, OFF eller AUTO.   

Syrapumpens styrning i manuellt läge: 

 Brytare HI(0–10 l/min) – OFF – LO (0–5 l/min) 

 Potentiometer:  Syrareglering i manuellt läge 

P1-potentiometern 

 Fuktsensorn används 

o Finjustering i området -5 % / +5 %, nollpunkt i mitten 

 Fuktsensorn används inte 

o Med potentiometern kan spannmålens fukthalt ställas in manuellt i området 5–70 % 

P2-potentiometer (automatisk drift) 

 Med P2-potentiometern kan börvärdet för varvtalet i matningsenheten till W-Max ställas in i 

intervallet 0–100 % av matningsenhetens maximala varvtal. 
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W-DATAS STYRSYSTEM, ÖVERSIKT 

W-Datas styrsystem har tre olika driftlägen som kan ställas in med en driftlägesväljare: MANUAL, OFF och 

AUTO.  

I manuellt läge kan bara mätningar och mängdberäkningar. Spannmålsmatningen regleras med den 

manuella ventilen och mängden konserveringsmedel regleras med manöverpanelens styrsystem för 

syrasystemet.   

I läge OFF kan maskinens manuella ventiler manövreras men inga mätningar göras. Syrautrustningens 

manuella inställningar fungerar. 

I läge AUTO kan alla mätningar utföras och automatiken styr matningsvalsarnas funktion samt syratillsatsen 

grundat på spannmålens typ, mängd och fuktighet. I läge AUTO kan användaren med potentiometer P2 

ställa in matningsenhetens önskade varvtal, varefter automatiken långsamt ökar matningen till detta värde.  

Med automatiken bestäms uttagets minsta tillåtna varvtal. Ifall varvtalet faller under detta värde minskas 

matningen automatiskt. När varvtalet åter är på det tillåtna värdet ökas matningen långsamt mot 

börvärdet.  

I tratten till maskinen W-Max 20 finns en ändlägessensor som kontrollerar att det finns spannmål i tratten. 

Om spannmålen tar slut stoppas matningen automatiskt i väntan på påfyllning. Driften fortsätter 

automatiskt ifall tratten fylls på inom 5 minuter efter att den blivit tom, i annat fall behövs det en 

kvittering.  

Anslutningar 

W-Data ansluts till traktorns 12 V spänningsmatning med ett trepoligt kontaktdon för arbetsmaskiner. W-

Data, syrautrustningen och batteriet matas från samma uttag, varför ledningen måste ha en 25 A säkring.  

W-Datas strömkrets består av säkringsboxen, huvudströmbrytaren, batteriet och två nödstoppsknappar. 

Om någon av nödstoppsknapparna trycks ned helt, stängs W-Data av och hydrauliken återgår till manuellt 

läge. Obs! Syrapumpen ingår inte i nödstoppskretsen! 

W-Data kan under korta perioder användas för kontroll av data och inställningar enbart med batteriet, men 

i läge AUTO måste systemet vara anslutet till spänningsmatning (traktor). Om systemspänningen sjunker 

för lågt, visar displayen ett meddelande om att spänningen är för låg. Meddelandet kvitteras när 

spänningen åter är på en tillräcklig nivå.  
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OBS! Kom ihåg att kontrollera batteriets spänningsnivå i början av säsongen och ibland under 

skördesäsongen. Ladda batteriet vid behov. 

Signallampornas funktioner 

W-Data har dubbla manöverpaneler och signallampor finns på båda sidor om maskinen.  

 Alla signallampor blinkar i samma takt: Systemet startas när driftlägesväljaren är i läge AUTO eller 

MANUAL. När driftlägesväljaren sätts tillbaka i läge OFF, återgår systemet till normalläge 

 Grön signallampa blinkar: Systemet är färdigt och väntar på åtgärd, till exempel tryckning på 

knappen START. 

 Den gröna signallampan lyser med fast sken: normal drift. 

 Den gula signallampan blinkar: 

o  Spannmålen nästan slut/helt slut 

 Om den gröna lampan lyser med fast sken kommer systemet att åter startas efter 

tillsats av spannmål. 

 Om det gått mer än 5 minuter sedan spannmålen tagit slut och även den gröna 

lampan blinkar, måste användaren kvittera läget med knappen START. 

 Röd signallampa blinkar: Störning i systemet 

o Till exempel: Störning i syrapumpen (konserveringsmedlet slut) 

Batteri 
Säkringsbox 

F1 = Batteri (20 A) 

F2 = W-Data (10 A) 

F3 = Syrautrustning (10 A) 
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Kalibrering av ändlägessensor 

För kalibrering av trattens ändlägessensor behövs en magnetpinne Dinelin MP-8 som levereras med 

maskinen. Det kan hända att kalibreringen måste göras om när det krossade materialet ändras väsentligt, 

till exempel byte från torrt korn till färsk majs.  

 

När tratten är tom, rör vid ändlägessensorns punkt SENSE på Set OFF-sidan under ungefär tre sekunder.  

När tratten har fyllts och det finns material framför sensorn, rör vid ändlägessensorns punkt SENSE på Set 

OFF-sidan under ungefär tre sekunder.  

Sensorns funktion kan bekräftas på två olika sätt. När sensorns lilla röda lampa lyser i normalläge, innebär 

det att sensorn känner av materialet i behållaren. På W-Datas skärm kan samma sak kontrolleras genom att 

titta på värdet för "Gränsbrytare" på flik 6, ifall det anges "1" vid raden ska det finnas material i tratten.  

Ändlägessensor Fuktsensor 
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STYRSYSTEMETS INSTÄLLNINGAR 

 
Bild. W-Datas basbild, driftlägesväljaren i läge OFF 

Meny 

 Driftlägesväljaren i läge OFF, tryck på högerpilen (>) 

 
Bild W-Data menysystem 

 Gå framåt i menyn genom att trycka på vänsterpilen (<), byt rad med uppåtpil och nedåtpil, återgå 

med högerpil (>) 

 Inställningar -> Parametrar 

 
Bild. W-Data inställningar 

o KROSSVALSAR 

 Här anges kraftöverföringsaxelns lägsta tillåtna varvtal, vi rekommenderar att börja 

med ungefär 50 rpm lägre varvtal än det planerade, exempelvis 750–50 = 700 rpm 

 Kraftöverföringsaxelns varvtalssensor kan stängas av genom att välja värdet "1" för 

"Givarbort". 

o SPANNMÅLSMATNING 

 Här anges matningsenhetens största tillåtna varvtal, rekommendation ungefär 

170 rpm. 
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o SYRAPUMP 

 Med minimiflöde avses det minsta flöde som pumpen kan ge 

 Larm [1/0] avser om automatdriften uppmärksammar larm eller inte, 1 = 

uppmärksammar, 0 = uppmärksammar inte 

 Fördröjningstiden anger hur många sekunder syrapumpen ger felmeddelande 

innan den körs ner till automatisk drift.  

o ÖVRIGT 

 Fuktsensor – 1 betyder att sensorn är i drift och W-Data reglerar syramängden 

baserat på fuktgivarens värde, 0 innebär att fuktvärdet anges manuellt med 

potentiometer P1 

 Tilläggssidor – visar W-Datas alla undersidor 

 Spannmålsbehållarens ändlägessensor aktiveras när raden är satt till 1. 

 KALENDER 

o Visar datum och tid 

 GSM-MODEM 

o Här anges det telefonnummer dit SMS-meddelande med jobbdata ska skickas 

 OBS! Kräver SIM-kort och DATAANSLUTNING 

 OBS! SIM-kortets fråga om PIN-kod måste stängas av! 

 OBS! Telefonnummer ska ges i internationellt format! 

Jobb 

 När driftlägesväljaren är i läge OFF, tryck på vänsterpilen (<) för att titta på uppgifter om det 

pågående jobbet. 

 
Bild. Jobb 

o JOBBDATA 

 Här ser du en översikt över jobbets varaktighet, spannmålstyp, antal bearbetade 

ton, fuktighetsvärdets genomsnitt och mängden förbrukad syra 

o SKICKA JOBB 

 Skickar jobbdata till det telefonnummer som angivits under Inställningar 

o Funktionerna NYTT JOBB och SÖK JOBB är under utveckling ... 
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W-Datas sidstruktur i lägena MAN och AUTO 

 S1 - ÖVERSIKTSSIDA 

o Överskitssidan visar spannmålstyp, ton foder matat per timme (t/h) och mängden syra 

 

 S2 - SPANNMÅLSTYP 

o På denna flik anges spannmålstypen genom att välja från de angivna alternativen 

 Tryck på vänsterpilen (<) för att gå till redigeringsläget. På första raden väljs 

spannmålstyp med knapparna + och - knapparna (pil upp och pil ned) 

 Byt rad med vänsterpilen (<)  

 På den andra raden kan spannmålstypens hektolitervikt väljas på samma sätt med 

+ och - knapparna 

 På den sista raden kan man ändra matningsenhetens maximala varvtal. 

 S3 – SYRA 

o Använd denna flik för att välja önskad syraprofil enligt förvalen, redigering och val görs på 

samma sätt som på fliken S2 

o OBS! Vid drift utan syrasättning (torrt spannmål) välj OFF som syraprofil och ta bort 

felmeddelandefunktionen för syrautrustningens pump! 

 S4 – JOBBDATA 

 S5 – HASTIGHETSDATA 

o MrNopMit = varvtal för krossvalsar/kraftöverföringsaxel 

o SlNopAset = börvärde för matningsenhetens varvtal inställd med potentiometer P2 

(AUTOMATISK DRIFT) 

o SlNopMit = matningsenhetens verkliga varvtal 

o PropoPWM = proportionalventilernas reglervärde i procent 

 S6 – SYRAUTRUSTNING (TILLÄGGSSIDOR) 

o HappoAs = syrautrustningens börvärde 

o HappoMit = verkligt syraflöde vid pumpen 

o OhjausPWM = syrapumpens börvärde i procent 

o Läge = syrapumpens lägesuppgift 

o Ändlägesbrytare = ändlägessensorns läge (1 = spannmål i behållaren 2 = behållaren tom). 

 S7 – FUKTSENSOR (TILLÄGGSSIDOR) 

 S8 – BATTERILADDNING (TILLÄGGSSIDOR) 

o Battery = Systemets spänning 
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PÅBÖRJANDE AV KROSSNING OCH DRIFT 
 

1. Slå på maskinens huvudströmbrytare och starta W-DATA 

2. Ange inställningar för W-Data 

a. Bestäm kraftöverföringsaxelns lägsta tillåtna varvtal. Startvärdet sätts ungefär 50 rpm 

under det avsedda varvtalet (750 rpm-50 rpm = 700 rpm) (Meny -> Inställningar -> 

Parametrar -> Krossvalsar) 

b. Bestäm inmatningsenhetens maximala varvtal, till exempel 170 rpm (Meny -> Inställningar -

> Parametrar -> Spannmålsmatning) 

c. Inställning av spannmålstyp och hektolitervikt (MAN/AUTO LÄGE-> S-2) 

d. Inställning av syrautrustningen (MAN/AUTO LÄGE -> S-3) 

i. OBS! Om syra inte används, välj OFF för syraprofilen och ta bort syrapumpens 

felmeddelandefunktion (Meny -> Inställningar -> Parametrar -> Syrapump) 

e. Nollställ tidigare jobbuppgifter (MAN/AUTO LÄGE-> S-4) 

f. Bestäm fukthalten 

i. Kontrollera spannmålens fukthalt med manuell mätare och finjustera vid behov 

värdet med potentiometern P1 

1. OBS! Om fuktsensorn inte används mäts spannmålens fukthalt med 

manuell mätare och mätvärdet ges med potentiometern P1 (Meny -> 

Inställningar -> Parametrar -> Övrigt -> Fuktsensor) 

3. Justera traktorns hydraulflöde till 45 l/min  

4. Sätt driftlägesväljaren till läge MAN 

5. Montera plåtremsorna så att spelet blir rätt  

6. Starta traktorns kraftuttag, rekommenderat varvtal 750 rpm. 

7. Kör ihop valsaxlarna och starta matningsenheten 

8. Öppna slussluckan 

a. Kontrollera krossningens kvalitet och att spelen är rätt. 

i. Provtagningsluckan finns på maskinens högra sida sett i färdriktningen. 

9. Vrid driftlägesväljaren till läge AUTO. 

a. Kontrollera att P2 (bestämning av matningsenhetens varvtal) är på den önskade nivån 

10. Tryck på START från W-Data 

11. Finjustera spannmålsmatningen med potentiometer P2.  

Avstängning 

1. Tryck på STOP på W-Datas skärm 

2. Stäng matningsluckan 

3. Vrid driftlägesväljaren till läge OFF eller MAN 

4. Vrid matningsenhetens motor manuellt ungefär 30 sekunder 

5. Stäng av kraftuttaget 

6. Kör isär valsarna. 
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MONTERING AV SIM-KORT I W-DATA 

1. Lossa hydraulikens glasfiberkåpa och W-Data från hållaren. 

2. Öppna försiktigt luckan till W-Data (6 st skruvar) 

3. Montera ett vanligt SIM-kort 

o Kräver en dataanslutning 

o SIM-kortets fråga om PIN-kod måste inaktiveras innan installation 

 

 

4. Stäng locket till W-Data, se till att inga ledningar blir klämda av locket. Montera W-Data och 

skydden på sina platser. 

5. Ange önskat telefonnummer i internationellt format i W-Datas inställningar 

6. Skicka jobbdata till din telefon 

Modem 

SIM-kortets avfasning  

nedåt 
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Möjliga störningar 

1. W-Data startar inte.  

 Kontrollera nödstoppsknapparna 

 Kontrollera systemets spänningsmatning. 

2. Varvtalsmätningen för kraftöverföringsaxeln eller matningsanordningen svänger eller är ur 

funktion 

 Kontrollera sensorns skick, läsavstånd och vid behov kablaget 

o Om sensorns lampa tänds bör sensorn fungera 

o Sensorns maximala läsavstånd är 4 mm, mindre än 1,5 mm läsavstånd 

rekommenderas inte 

 Byt ut trasiga sensorer. 

3. Matningsenheten startar inte i automatläge 

 Kontrollera mängden spannmål i tratten samt givarnas och hydraulikens funktion. 

 Kontrollera kraftöverföringsaxelns lägsta tillåtna varvtal  

 Vrid driftlägesväljaren till läge OFF och återgå sedan till läge AUTO 

 Starta om W-Data 

4. Spannmålsmatningen varierar kraftigt i automatläge 

 Kraftöverföringsaxelns lägsta tillåtna varvtal är för högt 

o Ange ett lägre värde eller öka kraftöverföringsaxelns varvtal. 

5. Fuktsensorn visar fel värden 

 Kontrollera om automatisk mätning är påslagen 

o I automatikläge, använd potentiometer P1 för att finjustera W-Datas fuktvärde i 

området -5 ... +5 % 

o I manuellt läge kan fuktvärdet ställas in med P1 i området 0 ... 70 %. 

6. Mängdmätningen visar fel värden 

 Kontrollera att matningsluckan är helt öppen 

 Kontrollera ändlägessensorns funktion 

 Kontrollera matningsvalsarnas skick och rengör dem vid behov 

 Kontrollera spannmålens angivna hektolitervikt 

 Kontrollera att relationen mellan passerande spannmål och givarens mängd är korrekt 

o Om spannmålen är fuktigt ökar mätfelet av att matningsrullen har högt varvtal. 
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7. Syrapumpens behållare tom 

 Kontrollera larmfördröjningen i syrautrustningens inställningar 

o Om fördröjningen är mindre än 25 sekunder kan luft i systemet orsakar falsklarm 

 



15 
 

ANTECKNINGAR 
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PL 161,  (Pohjolantie 2) 

84101  YLIVIESKA 

 

Tfn. (08) 411 0500 

Fax.  (08) 425 422 

 

E-post:  

info@murska.fi  

 

Webbsida: 

www.murska.fi  

 

Aimo Kortteen Konepaja Oy 

mailto:info@murska.fi
http://www.murska.fi/

