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מקרא צלמיות:
דגשי בטיחות :פעולה עם דגשים הקשורים
לבטיחות המפעיל או הציוד.
טיפ  /עצה :הערה או הבהרה כללית.
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מערכת הריסוס – טיפול יומי
3

מערכת הריסוס – טיפול יומי
תדלוק הגנרטור
בדיקת מפלס שמן גנרטור
בדיקת מפלס נוזל קירור הגנרטור
בדיקת משקעים ומים במסנן הדלק של הגנרטור
בדיקת דליפות שמן ,מים ודלק
בדיקת המצבר
בדיקת ממסר פחת
בדיקת תאורה פנימית
בדיקת תקינות ראשי ריסוס
מצלמות – בדיקת תקינות וניקיון
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מערכת הריסוס – טיפול יומי
 .1בדוק את מפלס הדלק בגנרטור.
תדלק אם יש צורך.
מד דלק

 .2בדוק את מפלס שמן המנוע בגנרטור.
הוסף אם יש צורך.
 .3בדוק את מפלס נוזל הקירור של הגנרטור.
בדוק את מפלס נוזל הקירור במיכל העודפים .השלם אם יש צורך.
אם מיכל העודפים ריק ,בדוק גם את
מפלס נוזל הקירור ברדיאטור ודאג
לבדיקת מערכת הקירור בהקדם.

 .4בדוק משקעים ומים במסנן הדלק של הגנרטור:
 (1בדוק אם יש סימני לכלוך ומים במסנן הקדם השקוף.
 (2החלף את המסנן אם יש צורך.

מסנן דלק שקוף
מיכל עודפים

פיית מילוי שמן
מדיד שמן
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מערכת הריסוס – טיפול יומי
 .5בדיקת דליפות שמן ,מים ודלק:
 (1בדוק שאין דליפות על הרצפה מתחת לגנרטור.
 (2אם יש דליפות ,נגב אותן מיד ודאג לתיקון בהקדם האפשרי.

 .6בדיקת מצבר הגנרטור:
 (1בדוק את מפלס נוזל המצבר.
 (2הוסף מים מזוקקים לפי הצורך.
 (3בדוק שחיבורי קוטבי המצבר נקיים ומהודקים היטב.

 .7בדיקת ממסר פחת:
 (1הפעל את הגנרטור ובדוק את תקינות ממסר הפחת על ידי לחיצה על
לחצן הבדיקה ) (TESTהממסר צריך לנתק את הזרם.
 (2דומם את הגנרטור.

לחצן בדיקה

דגש
בטיחותי!

אין להפעיל את מערכת הריסוס ואת
הגנרטור אם ממסר הפחת אינו תקין.
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מערכת הריסוס – טיפול יומי
 .8בדוק את התאורה הפנימית ביחידת הריסוס:
 (1בדוק את ניקיון ושלמות המנורות.
 (2נקה או החלף כנדרש.
 (3הדלק את התאורה ובדוק את תקינות האורות והמתגים.

 .9בדוק את תקינות ראשי הריסוס:
 (1בדוק חזותית שאין סתימות ושלא חסרים נחירים או פקקים.
 (2התקן נחירים או פקקים חסרים.
 (3הסר נחירים פגומים או סתומים ,נקה את הסתימות או החלף את
הנחירים.

פקק
נחיר

 (4בצע בדיקת ריסוס לפי ההוראות בספר ההפעלה.
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מערכת הריסוס – טיפול יומי
 .10בדוק את תקינות המצלמות ונקה אותן:
 (1כאשר מערכות הקרונית פעילות ,הפעל את מערכת המצלמות בשני
תאי הניהוג.
 (2בדוק שכל המסכים נדלקים והתמונה ברורה וממוקדת.
 (3ודא שהתמונה היא של אזור הריסוס הנדרש.
 (4כוונן את המצלמות לפי הצורך.

 (5נגב את חזיתות המצלמות במטלית נקייה ,רכה טבולה במים נקיים.
 (6בדוק שאין שריטות ,סדקים או הצטברות לחות פנימית.
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תפעול מערכת הריסוס
9

הפעלת הגנרטור
לפני התנעת הגנרטור ,ודא שבוצע טיפול יומי מלא למערכת
הריסוס.

התנעה:
 .1לפני ההתנעה ,ודא שכבל
אספקה ראשי מחובר לגנרטור.

כבל אספקת
מתח ראשי

 .2אם המתח הראשי בקרונית מנותק,
סובב את מפתח העקיפה במסד
חשמל ראשי למצב מחובר
) 1/8סיבוב בכיוון השעון(.
מפתח עקיפה

אם המתח בקרונית מחובר ,אין צורך
בפעולה זו.
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הפעלת הגנרטור )המשך(
 .3לחץ לחיצה אחת בלבד על לחצן
ההתנעה הירוק .לאחר שתי שניות
המתנע מופעל.
 .4לחץ על לחצן ההדממה האדום
כדי להפסיק את ההתראה.

לחצן הפעלה

לחצן הדממה

אם המנוע אינו מותנע תוך חמש שניות ,מערכת הבקרה תבצע
באופן אוטומטי עוד שלושה ניסיונות התנעה .אם עדיין המנוע
אינו מותנע ,תופיע התראת ") "Start Failכשל התנעה(.

 .5אם המנוע אינו מותנע לאחר שלושה ניסיונות ,יש לבדוק את
הסיבה לתקלה.
 .6לאחר ההתנעה ,הנח למנוע להתחמם במשך דקה אחת לפני
חיבור צרכנים חשמליים.
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הפעלת הגנרטור )המשך(
הדממה:
 .1לפני הדממת הגנרטור ,נתק את
הצרכנים החשמליים ,ואפשר לגנרטור
להתקרר במשך שתי דקות.
 .2לחץ על לחצן ההדממה.
לחצן הדממה

 .3אם מפתח עקיפת הבטיחות מופעל,
החזר אותו למצב "."0
 .4במצב חירום ,לחץ על לחצן
הדממת החירום.

לחצן הדממת
חירום

לחיצה על לחצן חירום בקרונית גורמת
גם היא להדממת הגנרטור.

 .5לאחר הטיפול במצב החירום ,סובב את הלחצן ומשוך אותו כדי
לאפס את המערכת.
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מילוי מים
 .1הסר את המכסה מחיבור
המילוי בצד הקרוב לברז הכיבוי.
 .2חבר צינור מתאים בין ברז
אספקת המים )ברז כיבוי(
לבין חיבור המילוי.
 .3פתח את ברז המילוי בחיבור
המחובר לצינור המילוי.

מחבר מילוי

 .4ודא שברז המילוי בצד השני
של הקרונית סגור.
 .5פתח את ברזי האספקה על
הצינור בין שני המיכלים.
 .6פתח את ברז הכיבוי והנח
למיכלים להתמלא.

ברז אספקת מים

 .7בסיום המילוי סגור את ברז הכיבוי ואת ברז המילוי ,ולאחר מכן
נתק את הצינור ,גלגל ואחסן אותו.
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מילוי וריקון מיכלי חומר הריסוס
מילוי מיכלי חומר הריסוס:
 .1התנע את הגנרטור כפי שתואר
לעיל.
 .2העבר את ברז בקרת המיכל
למצב מנותק )אנכי(.
ברז בקרת
מיכל

 .3חבר את מחבר צינור המילוי
לחיבור הכניסה המתאים.

צינור מילוי

 .4הכנס את קצה צינור המשאבה
לתוך מיכל האספקה.
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מחבר צינור מילוי

מילוי וריקון מיכלי חומר הריסוס )המשך(
 .5בדוק את מפלס הנוזל במיכל על
מדיד המפלס ,כדי לוודא שהמיכל
לא יעלה על גדותיו בזמן המילוי.
 .6חבר את תקע המשאבה לשקע
 240וולט.

תקע
המשאבה
מחובר
לשקע

 .7הפעל את המשאבה והשגח על מילוי המיכל.
 .8כאשר המיכל מלא עד למפלס התקין ,כבה את המשאבה ,נתק
את מתג השקע ונתק את תקע המשאבה.
 .9נתק את צינור המילוי מחיבור הכניסה ואחסן את ציוד המילוי.
 .10רשום את מפלס חומר הריסוס במיכל כדי להשתמש בו בעת
הגדרות הציוד לפני תחילת הריסוס .רשום את המפלס גם ביומן
העבודה.
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מילוי וריקון מיכלי חומר הריסוס )המשך(
ריקון מיכלי חומר הריסוס:
 .1בדוק בשעונים שאין לחץ במערכת.
 .2נתק את מחבר צינור יציאת חומר
ההדברה/המים המסומן באדום,
מהחיבור שעל הדופן.
ייתכן שיצאו מעט מים מהצינור.
חיבור צינור היציאה

 .3חבר את מחבר צינור הניקוז של
ערכת האביזרים ,המסומן באדום,
לחיבור המסומן באדום על הדופן.
 .4הכנס את הקצה השני לתוך מיכל
אחסון מתאים.
צינור ניקוז
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מילוי וריקון מיכלי חומר הריסוס
 .4העבר את ברז הניקוז/ריסוס
למצב אנכי.

ברז ניקוז/
ריסוס

 .5העבר את ברז הבקרה של המיכל
שיש לרוקן ,למצב ריקון )שמאלה(.
ברז בקרת
מיכל

 .6כאשר המיכל התרוקן ,העבר את
ברז בקרת המיכל חזרה למצב
אנכי.
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ברז בקרת
מיכל

מילוי וריקון מיכלי חומר הריסוס )המשך(
 .7העבר את ברז הניקוז/ריסוס
חזרה למצב אופקי.

ברז ניקוז/
ריסוס

 .8נתק את צינור הניקוז ואחסן אותו.

צינור ניקוז
דליפות

דגש
בטיחותי!

היזהר שלא לשפוך שאריות חומר
הדברה על הרצפה .אם נשפכה כמות
גדולה של חומר לאגן איסוף הדליפות,
ניתן לנקז אותה באמצעות צינור ניקוז
הדליפות.

 .9חבר חזרה את צינור יציאת חומר
ההדברה כדי לוודא שהיחידה מוכנה
לעבודה.
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הגדרות מערכת
 .1ודא שמיכלי המים של היחידה
מלאים וברז האספקה במצב
פתוח )אופקי(.

ברז אספקת
מים

 .2התנע את הגנרטור.
 .3בדוק אם נוריות חיווי התקלה
בלוח החשמל דולקות.
נוריות חיווי תקלות

 .4רשום את סוג ותכולת החומר
בכל מיכל.
 .5שים לב לשיטת ספרור המיכלים:
•

מס'  - 1מיכל המים

•

מס'  2עד  - 5ארבעת מיכלי חומר
ההדברה

19

הגדרות מערכת )המשך(
 .5בדוק שברז ניקוז המסנן סגור.

ברז ניקוז
המסנן

 .6בדוק שברז מילוי מיכל העזר
סגור.
 .7בדוק שברז מי שטיפה סגור.
 .8בדוק שברז המים הראשי סגור.
ברז מי שטיפה

ברז
מילוי
מיכל
העזר

ברז מים ראשי
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הגדרות מערכת )המשך(
 .9בדוק שכל ברזי מי רחיצה סגורים.

ברז מי
רחיצה

 .10בדוק שאין נזילות במשאבות
ובצנרת בכל אזור אחסון חומר
ההדברה.
 .11בתא הניהוג הקדמי בכיוון הנסיעה
המיועד ,העבר את מתג הפעלת
לוח הבקרה למצב מחובר
) 1/8סיבוב בכיוון השעון(.
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מתג
הפעלת
לוח
בקרה

הגדרות מערכת )המשך(
 .12ודא שכל מתגי לוח הבקרה במצב מנותק )מטה(.
 .13לחץ על מקש  .POWERודא שהתצוגה מופעלת.

מתגי לוח בקרה

מקש
POWER
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תיחול )פריימינג(
בצע את הפעולות הבאות עבור כל חומר בו יש להשתמש במהלך
המשמרת:
 .1סובב את ברז בקרת המיכל
למצב פתוח )ימינה(.
 .2סובב את ברז בקרת המשאבה
למצב אספקה )ימינה(.

ברז בקרת משאבה

ברז בקרת מיכל

 .3סובב את ברז האספקה של
המשאבה למצב תיחול/זרימה
)ימינה(.

ברז אספקה
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תיחול )המשך(
 .4בצע את הפעולות הבאות בלוח הבקרה הפעיל:
 .5לחץ על מקש ") "DATA MENUשש פעמים( עד שמוצג מסך
נתוני החומרים עבור מיכלים  2עד ."Run Time Info" 5

 .6העבר את מתג " "Masterואת מתג " "Boom 1למצב "."On

מתג
BOOM 1

מתג
MASTER

24

תיחול )המשך(
 .7לחץ על מקש  2כדי להתחיל את פעולת התיחול ,והיחידה
מתחילה את התיחול.
 .8היחידה מתחלת את עצמה עד לסיום פעולת התיחול .לחץ על
מקש  2כדי לצאת מפעולת התיחול.
 .9לחץ על מקש " "DATA MENUכדי לעבור לתוצר הבא שיש
לתחל עד שכל החומרים הנדרשים תוחלו.
 .10לחץ על מקש " "DATA MENUכדי לחזור למסך הראשי.
 .12העבר את מתג " "MASTERואת מתג " "Boom 1למצב "."OFF

מתג
BOOM 1

מתג
MASTER

מקש 2

מקש
DATA MENU
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תיחול )המשך(
 .13סובב את ברז האספקה של המשאבה למצב אספקה )שמאלה(.

ברז אספקה
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בדיקת תקינות מערכת המים
יש לבצע את הבדיקה בשני תאי הניהוג ,עבור שני צידי
הקרונית.

 .1העבר את כל מתגי ראשי הריסוס ) (BOOM 1-4למצב .OFF
 .2העבר את לוח הבקרה למצב אוטומטי באמצעות המקש
.AUTO/MANUAL
 .3בחר את מוצר ) 1מים( באמצעות מקש ' .'PRODUCT SELECT
 .4ודא שהספיקה ) (RATEהיא לפי דרישות המזמין.
 .5בחר במצב מופעל  ONעבור המוצר באמצעות מקש ''PRODUCT
.ON/OFF
 .6לחץ על מקש ' 'SELF TESTוקבע מהירות מדומה של בין  30ל45-
קמ"ש.
 .7הפעל את משאבת המים באמצעות לחצן הפעלת משאבת המים בשולחן
המפעיל .ודא שהלחצן דולק בצבע ירוק.
 .8העבר אחד ממתגי ראשי הריסוס למצב  ,ONרד מהקרונית ובדוק
חזותית שראש הריסוס המתאים פועל וכי הנחירים אינם חסומים.
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בדיקת תקינות מערכת המים
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הפעלת המערכת
בצע את הפעולות הבאות בלוח הבקרה:
 .1קבע את הספיקה ""RATEשל חומר מס' ) 1מים( לפי הנחיות
המזמין.
 .2הזן את המינון הנדרש עבור חומרי הריסוס )מיכלים  2עד ,(5
בהתאם לתווית שעל המוצר ,ביחידות דציליטר לשעה )מקסימום
.(80
 .3ודא שכל מתגי הזרועות ) (Boomבמצב "."OFF
 .4העבר את מתג " "MASTERלמצב "."ON
 .5באמצעות המקש " "PRODUCT SELECTוהמקש
" ,"PRODUCT ON/OFFבחר את החומרים שיש לרסס.
 .6באמצעות המקש " "AUTO/ MANUALבחר במצב אוטומטי
"."AUTO
כל אחד ממתגי הזרועות מבקר ראש ריסוס אחד המרסס רצועה
לאורך המסילה ברוחב  2.5מטר .זרועות  2ו 3-מרססות רצועות משני
צידי מרכז המסילה ,ואילו זרועות  1ו 4-מרססות רצועות נוספות,
מחוץ לגבולות שתי הרצועות הראשונות ,בהתאם לתרשים הבא:
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הפעלת המערכת )המשך(
 .7הפעל את המשאבה על ידי לחיצה על לחצן הפעלת המשאבה
בשולחן הנהג .הכפתור נדלק בצבע ירוק כאשר המשאבה פועלת.

לחצן הפעלת
משאבה

 .8על לוח הבקרה ,ודא שנבחרו כל החומרים לשימוש.
 .9העבר את מתגי הזרועות )" 1 ("Boomעד  4למצב " ,"ONלמשך
 10שניות עבור תא ניהוג  ,Aאו  5שניות עבור תא ניהוג .B
ודא שיש חיווי ספיקה עבור כל החומרים ושכל ראשי הריסוס
פועלים.
 .10העבר את כל מתגי הזרועות )" 1 ("Boomעד  4למצב "."OFF
ודא שכל ערכי הספיקה יורדים לאפס וכל ראשי הריסוס מפסיקים
להתיז.
במצב זה הקרונית מוכנה לעבודת ריסוס.
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שטיפת המערכת
 .1העבר את מתגי הזרועות )" 1 ("Boomעד  4למצב "."OFF
 .2סובב את ברז בקרת המיכל למצב סגור )אנכי(.
 .3סובב את ברז בקרת משאבה
למצב שטיפה )שמאלה(.

ברז בקרת
המשאבה

 .4סובב את ברז מי השטיפה
למצב פתוח )אנכי(.
 .5הפעל את משאבת המים.
 .6ודא על לוח הבקרה שכל
החומרים נבחרו.
ברז מי שטיפה
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ברז בקרת
המיכל

שטיפת המערכת )המשך(
 .7העבר את מתגי הזרועות )" 1 ("Boomעד  4למצב "."ON
 .8ודא שיש חיווי ספיקה עבור כל החומרים ,ובצע שטיפה למשך 30
שניות.
 .9העבר את מתגי זרוע )" 1 ("Boomעד  4למצב "."OFF
 .10הפסק את פעולת המשאבה ושים לב שלחץ המערכת נופל.
 .11בטל את בחירת כל החומרים.
 .12רשום את כמויות החומרים שנצרכו במשך כל המשמרת.
 .13לחץ על מקש " "POWERכדי לכבות את לוח הבקרה.
 .14העבר את מתג הפעלת לוח הבקרה למצב מנותק " 1/8) "0סיבוב
נגד כיוון השעון(.

מתג הפעלת
לוח הבקרה
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כיבוי המערכת
לאחר שטיפת המערכת וחזרה למקום החניה ,על המפעיל לבצע את
הפעולות הבאות:
 .1סובב את ברז בקרת מי
השטיפה למצב סגור )אופקי(.

ברז מי שטיפה

 .2סובב את ברז בקרת המשאבה
למצב אספקה )ימינה(.

ברז בקרת משאבה
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כיבוי המערכת )המשך(
 .3רשום את תכולת מיכלי חומר הדברה.
 .4בדוק שאין נזילות באזור מיכלי
חומרי ההדברה ,המשאבות והצנרת.
 .5דומם את הגנרטור על ידי לחיצה
על לחצן ההדממה.

לחצן הדממה

 .6סגור ונעל את שתי דלתות היחידה.
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מערכת הריסוס – טיפול שבועי
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מערכת הריסוס – טיפול שבועי
ניקיון פנימי

בדיקת דליפות וניקוי

בדיקת תקינות והיעדר דליפות במחברי הצינורות

בדיקת תקינות צינור כניסת מים

בדיקה וניקוי מסנן לחץ
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מערכת הריסוס – טיפול שבועי
דגש
בטיחותי!

אזהרה חמורה!
ניקוי אזורים מזוהמים בחומרי הדברה יבוצע על ידי אנשים
מוסמכים בלבד ,הלובשים ציוד מגן )ביגוד מגן ,כפפות,
מגפיים ומסכה(.

 .1ניקיון פנימי:
 (1נקה ידנית את הציוד הפנימי של היחידה באמצעות חומר ניקוי
ומטליות לחות .הזהר שלא להרטיב את הציוד החשמלי.
 (2אם יש צורך ,ספוג נוזלים שדלפו באמצעות כריות ספיחה המיועדות
לכך.
 (3הקפד שנוזלים שדלפו לא ייספגו בקרקע ולא יגיעו למערכת הביוב.
 (4טאטא ונקה את רצפת היחידה.

דגש
בטיחותי!

אזהרה חמורה!
• ניקוי אזורים מזוהמים בחומרי הדברה יבוצע על ידי אנשים
מוסמכים בלבד ,הלובשים ציוד מגן )ביגוד מגן ,כפפות,
מגפיים ומסכה(.
• יש לאסוף את כל המטליות וחומרי הניקוי המזוהמים ולסלק
אותם על פי ההוראות.

 .2בדיקת דליפות וניקוי:
 (1אם דלפה כמות גדולה של חומר לאגן איסוף הדליפות ,אסוף את
החומר באמצעות ערכת איסוף דליפות.
 (2נקה את המשטחים הפנימיים של אגן איסוף הדליפות באמצעות
מטליות נקיות ותמיסת דטרגנט עדין.
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מערכת הריסוס – טיפול שבועי
 .3בדוק תקינות והיעדר דליפות במחברי הצינורות:
 (1בדוק את שאין דליפות במחברי הזכר והנקבה.
 (2בדוק את תקינות החיבור והניתוק של המחברים.
 (3בדוק שטבעת הנעילה של מחבר הנקבה נעה חלק ואינה נתפסת
במצב משוחרר.

מחבר זכר

מחבר נקבה
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מערכת הריסוס – טיפול שבועי
 .4בדוק את תקינות צינור כניסת המים:
 (1בדוק שאין סימני נזילת מים.
 (2בדוק שמחבר הצינור מאובטח ונעול היטב.
 (3בדוק את שאין סימני שחיקה בצד החיצוני של הצינור הגמיש.

מחבר צינור
צינור כניסת מים

 .5בדוק ונקה את מסנן הלחץ:
 (1ודא שמשאבת המים כבויה.
 (2ודא שברז המים הראשי סגור וצינור הכניסה מנותק.

ברז מים ראשי
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מערכת הריסוס – טיפול שבועי
 (3ודא שכל ברזי סעפות המים סגורים.
 (4פרוס סופחנים או מטליות כדי לספוג מים שיישפכו על הרצפה.
 (5הנח כלי מתאים מתחת לברז ניקוז המסנן ופתח את הברז.
 (6אפשר לכוסית המסנן להתרוקן.
 (7סגור את ברז ניקוז המסנן.
 (8פתח את אום הטבעת של כוסית המסנן והסר את הכוסית וקרב
הסינון.

אום טבעת
מסנן

ברז ניקוז
המסנן

 (9נקה את קרב הסינון בתמיסת סבון וודא שרשת קרב הסינון
וטבעת ה "O"-תקינות.
 (10נקה את כוסית המסנן ובדוק שטבעת ה "O"-תקינה.
 (11התקן את קרב הסינון והכוסית והדק את אום הטבעת )ביד בלבד(.
 (12חבר את צינור הכניסה והחזק את ברזי הסעפות למצבם המקורי.
 (13ודא שהזנת המים הראשית ליחידה מופעלת.
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בדיקת כיול ,תפעול לוח הבקרה
ואיתור תקלות
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בדיקת כיול משאבות מינון
 .1בצע תיחול למשאבה.
 .2הסר את מכסה התקן הכיול של המשאבה.
 .3לחץ את בוכנת התקן הכיול כלפי מטה עד הסוף והתקן את המכסה.
 .4בדוק שהתנאים הבאים מתקיימים:
•

לחץ המערכת פחות מ 0.8-בר.

•

מהירות הנסיעה פחות מ 1.1-קמ"ש על הצג.

•

מוצר  (Product 1) 1על לוח הבקרה במצב מנותק .OFF

•

הוואקום עבור המוצר המרוסס מתחת ל 0.3-בר.

•

המוצר המרוסס על לוח הבקרה במצב מנותק .OFF

 .5העבר את המתג הראשי ולפחות מתג של ראש ריסוס אחד למצב מופעל
ON
 .6בלוח הבקרה ,עבור למסך  Injection Diagnosticוהפעל את כיול
המשאבה על ידי לחיצה על מקש .1
 .7המשאבה תפעל ,תזרים  0.3דציליטר ) 30מ"ל( ואז תעצור .על המסך
תופיע ההודעה '( 'CAL Completeהכיול הושלם(.
 .8בדוק את בוכנת הכיול על המשאבה .הטבעת השחורה על הבוכנה צריכה
להיעצר בין שני הסימנים על המכסה .אם היא עצרה מחוץ לשני
הסימנים ,דאג לכיול המשאבה או להחלפתה
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בדיקת כיול משאבות מינון )המשך(

בוכנה
סימני תחום
הכיול התקין

מכסה
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תפעול לוח הבקרה
מסך התצוגה

מסך התצוגה מציג את נתוני המערכת כגון מהירות ,לחץ ,נתוני פעולה וכיול,
ספיקה ,מצב בקרה ומצב ראשי הריסוס.

מתגי הפעלה

מתגי ההפעלה נמצאים בחלק העליון של לוח הבקרה .הם כוללים מתג הפעלה
ראשי אחד ,מתג ספיקה להפעלה ידנית ושבעה מתגי הפעלה לראשי הריסוס
)בשלב הנוכחי רק המתגים  1עד  4פעילים(.

לוח המקשים

לוח המקשים נמצא מתחת למסך התצוגה ,ומשמש לביצוע כל הגדרות
המערכת.

מצב עריכה

כדי להזין נתונים מספריים למערכת ,יש לעבור למצב עריכה:
 .1לחץ על מקש  .ENTERהערך הקיים יימחק והסימון " "Eיופיע בצד הימני
של המסך.
 .2באמצעות מקשי הספרות ,הזן את הערך הרצוי.
 .3לחץ על מקש  ENTERכדי לאשר את הערך שהוזן ולחזור לתפעול רגיל.

מקשי כיול

מקשי הכיול מאפשרים לתכנת ולכייל את המערכת .מרבית פעולות הכיול
מתבצעות בשלב ההכנה לעונת הריסוס .הכיול היחיד שהמפעיל נדרש לבצע
במהלך העבודה הוא כיול הספיקה.

כיול ספיקה

לחץ על מקש  .RATE CALעל המסך תוצג הספיקה הנוכחית ביחידות
המתאימות ,לפי סוג המוצר:
) Product 1מוצר  – (1מים – ביחידות ליטר להקטר.
) Product 2-5מוצר  2עד  4 – (5חומרי הדברה – ביחידות דציליטר להקטר.
הערה
הקטר =  10דונם .דציליטר =  0.1ליטר.
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תפעול לוח הבקרה )המשך(
מקשי תפעול
TOTAL AREA

מציג את השטח הכולל שטופל.

TOTAL VOLUME

מציג את הנפח הכולל של החומר שרוסס.

FIELD AREA

מציג את השטח שטופל במהלך משמרת.

FIELD VOLUME

מציג את הנפח של חומר שרוסס במהלך משמרת.

DISTANCE

מציג את מונה המרחק במטרים.

VOLUME/MINUTE

מציג את ספיקת החומר לדקה.

AREA/HOUR
PRODUCT SELECT

מציג את השטח המשוער שניתן לכסות בשעה במהירות הנוכחית
ובספיקה הנוכחית.
מחליף בין המוצרים ומאפשר לבחור את המוצג המוצג .יש לבחור את
המוצג כדי לראות נתונים או לשנות הגדרות.

PRODUCT ON/OFF

מפעיל או מפסיק את משאבת המינון של המוצר המוצג על המסך.

AUTO/MANUAL

מחליף בין בקרה ידנית ואוטומטית.

VOLUME/TANK

SELF TEST

DATA MENU

מציג את הנפח הנוכחי הנותר של מים או חומר הדברה במיכל .בעת
מילוי המיכלים יש לבחור כל מוצר ,לעבור למצב עריכה ולהזין את נפח
המוצר האמיתי :מוצר ) 1מים( בליטרים ,מוצרים  2עד ) 5חומרי הדברה(
בדציליטר(.
משמש לבדיקת מערכת הריסוס ללא נסיעה:
לחץ על מקש  SELF TESTוהזן ערך מהירות כלשהו .המהירות
המדומה תופיע בפינה השמאלית התחתונה של המסך .ערך זה יימחק
ברגע שהמערכת תזהה שהקרונית בתנועה.
גישה לתפריט הנתונים של המערכת.
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איתור תקלות בגנרטור
הבעיה

סיבות אפשריות ודרכי טיפול

המתנע אינו פועל ,לא
נדלקות נוריות התראה
המתנע אינו פועל ,נורית
 Start Failנדלקת
המתנע אינו פועל ,נורית
לחץ שמן (LOW OIL
) PRנדלקת

נתיכים שרופים  -בדוק והחלף
מצבר ריק  -בדוק גם את מערכת הטעינה.
תקלה חשמלית בחיבורי המתנע או
הסולנואיד או במתנע עצמו.
בדוק את מפלס הדלק במיכל .מפלס דלק
נמוך גורם להדלקת נורית לחץ השמן ומונע
התנעה.
בדוק את חיישן לחץ השמן .חיווי על קיום
לחץ שמן מונע התנעה ,כדי למנוע את
הפעלת המתנע כשהמנוע פועל.
תקלה ביחידת הבקרה.

המתנע פועל אך המנוע
אינו מותנע .אין עשן
מצינור הפליטה

מסנן דלק סתום או מים במסנן הדלק  -נקז
מים או החלף מסנן.
בדוק אספקת מתח לשסתום הדלק החשמלי.
אוויר במערכת הדלק.
מסנן דלק סתום או מים במסנן הדלק  -נקז
מים או החלף מסנן.
בדוק אספקת מתח לשסתום הדלק החשמלי.
אוויר במערכת הדלק.
דלק מלוכלך או מסוג לא מתאים  -בדוק
והחלף.
המצבר חלש בדוק את הטעינה ואת מערכת
הטעינה.
תקלה במנוע.

המנוע מותנע וכבה .לא
נדלקות נוריות.

נתיך ומאמ"ת מערכת הבקרה.
תקלה ביחידת הבקרה.

המתנע פועל אך המנוע
אינו מותנע .יוצא עשן
מצינור הפליטה
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איתור תקלות בגנרטור )המשך(
הבעיה

סיבות אפשריות ודרכי טיפול

מפלס דלק נמוך במיכל או תקלה בחיישן
המנוע מותנע וכבה,
מפלס הדלק.
נורית לחץ שמן
) (LOW OIL PRנדלקת לחץ שמן נמוך או תקלה בחיישן לחץ השמן.
בעיה בשסתום הדלק החשמלי.
המנוע לא מצליח לשמור על הסל"ד הנדרש.
המנוע מותנע וכבה,
נורית  SPEED FAULTהסיבה הנפוצה ביותר היא אוויר או לכלוך
במערכת הדלק .בצע ניקוז אוויר ונסה
נדלקת
להתניע שוב.
לכלוך בדלק או במערכת הדלק או במזרקים.
עשן מופרז ו/או סיבובי
המנוע אינם יציבים
מסנן דלק סתום או מים במסנן הדלק.
מסנן אוויר סתום.
תקלה במנוע – תזמון או דחיסה.
בדוק את מפלס הנוזל במצבר .הוסף לפי
המצבר מתרוקן או
מסובב את המתנע לאט הצורך.
מדי
בדוק את מערכת הטעינה.
אין אספקת זרם חשמלי המתג הראשי במצב מנותק
ממסר הפחת קפץ בדוק את הסיבה לפני
חידוש הזרם.
הנתיך הראשי קפץ  -בדוק את הסיבה לפני
חידוש הזרם.
תקלה באחד מצרכני החשמל שחוברו
לשקעים.
תקלה במחולל  -העבר לתיקון.
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איתור תקלות במערכת בקרת הריסוס
הבעיה
אין תצוגה כשמפעילים
את המתח
מופיע הסימון CAL
מהבהב
הזמן אינו נשמר במדויק
חיווי המהירות על לוח
הבקרה בנסיעה הוא ""0
חיווי הספיקה הוא ""0
חיווי הספיקה לא יציב או
לא מדויק
ספיקה נמוכה מדי )לחץ
ריסוס תקין(
שסתומי ראשי הריסוס
לא פועלים

סיבות אפשריות ודרכי טיפול
בדוק נתיכים וחיבורי חשמל.
שנה את הבהירות והניגודיות של המסך
באמצעות לחצן החץ למטה.
החלף את לוח הבקרה.
בדוק את מתח המצבר וחיבורי החשמל.
בדוק אספקת מתח קבוע ללוח הבקרה.
החלף את לוח הבקרה.
בדוק את חיישן המהירות ,כבל החיישן
והמחברים.
המהירות הנמדדת היא  .0ראה בתקלה
הקודמת.
כיול לא תקין – דאג לביצוע כיול.
לחצים לא תקינים – בדוק את הלחצים.
שסתום ראש ריסוס לא תקין.
חסימה במסנני הנחירים או בשסתומים החד
כיווניים.
לחץ לא זהה בכל ראשי הריסוס.
נחירים לא מתאימים )חריר קטן מדי(.
בדוק את החיווט והמחברים.
בדוק את פעולת מתג  BOOMבלוח הבקרה.
החלף את שסתומי ראשי הריסוס.

48

איתור תקלות במערכת בקרת הריסוס )המשך(
אתור תקלות לפי חיוויים על המסך:
הבעיה

סיבות אפשריות ודרכי טיפול

 PSI ERROR CODE 101מתמר לחץ לא מכויל או פגום  -כייל או החלף
מתמר.
חסימה בקו היניקה למשאבת המינון או ברז סגור.
FLOW ERROR CODE
102
מיכל ריק.
מתג ספיקה פגום – החלף.
מסנן המשאבה סתום – נקה.
MAX VAC CODE 103
מתג ואקום פגום – החלף.
הותקנו צינורות דקים מדי – החלף.
חומר ההדברה סמיך מדי – בדוק אם החומר
מתאים לשימוש במערכת .דלל אותו אם יש צורך.
חסימה בקווי היציאה ממשאבת המינון.
MAX PSI / LOW PSI
CODE 103
לחץ ריסוס נמוך.
צינורת דקים מדי.
ברז סגור.
מתמר  PSIפגום.
לא מגיע מתח למשאבת המינון  -בדוק שהנוריות
MOTOR/ENCODER
על המשאבה דולקות באופן תקין.
CODE 103
תקלה במשאבה או במקודד .בדוק את כל חיבורי
החשמל .אם התקלה עדיין קיימת החלף את
המשאבה.
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איתור תקלות במערכת הריסוס
הבעיה

סיבות אפשריות ודרכי טיפול

פסים רטובים בשטח הריסוס חפיפה מופרזת בין הנחירים  -הקטן את כוונון
תדירות הריסוס.
פסים יבשים בשטח הריסוס אין מספיק חפיפה בין הנחירים  -הגדל את כוונון
תדירות הריסוס.
יותר מדי נחירים מרססים כלפי חוץ  -הסר נחירים
עודף ריסוס בצד החיצוני
עד להשגת הכיסוי הנדרש.
הריסוס לא מגיע לקרונית  -שנה את מיקום ו/או
שטח יבש קרוב לקרונית
זווית ראשי הריסוס.
עודף ריסוס בצד הפנימי .הקטן את לחץ הריסוס
שטח רטוב מדי קרוב
והוסף נחיר בצד החיצוני של ראש הריסוס.
לקרונית
הרחק את ראש הריסוס מהקרונית או שנה את
הריסוס פוגע בקרונית
הזווית.
סתימת מסננים או חסימה בצנרת.
ירידה בספיקת הריסוס
נחירים סתומים

לכלוך בראש הריסוס  -הסר ונקה את הנחירים.
זהירות :אל תנקה באמצעות כלי מתכת.
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