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VU 202 Inställningar Logmax
Funktionstangenter i VU 202
GUL tangent: Stegning till nästa funktion. Lysdioder F1 till F8, tänd lysdiod
indikerar vilken funktion som är aktiverad, när F1 till F8 är släkt står man i
driftsläge.
SVART tangent: Minska parametervärde.RÖD tangent: Öka parametervärde.
F1: Visning av kappulser från aggregatets kap ute givare.
F2: Visning av diametergivare 1 (Vänster). Vid urnollning visas 999 därefter
räknar det nedåt när aggregatet stänger. Börjar det på noll och räknar uppåt är
pulståget felvänt på denna givare. Då fungerar ej den andra givaren. Visar den
ena fel och den andra ingenting så är båda felvända. Koppla bort det ena
pulståget och prova ett i taget.
F3: Visning av diametergivare 2 (Höger). Vid urnollning visas 999, därefter
räknar det nedåt när aggregatet stänger. Börjar det på noll och räknar uppåt är
pulståget felvänt på denna givare. Då fungerar inte den andra givaren.
F4: Kniv diametergivarvärde (stängt ca.114- öppet ca. 936).
Obs! Stämmer inte detta skall det kalibreras i aggregat.
F5: Kniv diametertabell (utvärde från bakre kniv). Justerbart.
Om man under F7 väljer att endast köra på bakre kniv så kan ”kurvan”
brytpunktskalibreras här. Observera att bakre knivkurvan kalibreras i VU och
inte i John Deere. Se avsnitt brytpunktskalibrering.
F6: Fyrpunktsmätning, kniv diameter i procent i förhållande till valsar.
F7: Diametermätnings modell 0= valsar+bakre kniv,1=valsar, 2= bakre kniv
F8: Sågmotorhastighet i procent
F1+2: Kedjesmörjning
F1+3: Bakre kniv matning fram = stänger hela tiden. 1= styrs av sensor
F1+4: Öppningspuls på ackumulatorarm efter kap 0-100 (= 0-10 sek)
F1+4: Endast vid flerträdshantering med 1 mcc(412)(håll röd+svart)
0=standard kniv1=V1 nedre kniv stäng V2 nedre kniv öppna.(E-modell)
F1+5: Slarvkvistningsfunktion: 0= Avstängd: 1= På med fotpedal
Avslutas vid upptilt: 2= På, avslutas med pedal
F1+6: Slarvkvistning öppningspuls främre knivar
F1+7: Slarvkvistning öppningspuls bakre kniv
F1+F8: Pulsöppning bakre kniv ut vid matningsstart
F1+F2+F3: Pulsstängning bakre kniv efter pulsöppning/matningsstart
F1+F2+F4: Svärd hem hastighet. Endast 928, 3000, 5000 mark 2
F1+F2+F5: Pulsöppning främre knivar vid start matning back
F1+F2+F6: Pulsöppning bakre kniv vid start matning back
F1+F2+F7:0= ingen AFC, Knivsensor IN3, 1<=AFC Fotpedal IN3
1:AFC värde grövre ca.350-420
2:AFC värde klenare ca.300-350
3 Värde då AFC klenare infaller Ca.600 vid 5000. 12-14 cm.
4: (invärde ca.50-450)Justera till 450, Min värde inte viktigt
F1+F2+F8: 0 = 928, 1 = 3000, 2 = 4000, 3 = 5000, 4 = 6000, 5 = 7000
OBS!!! Kom ihåg att längd och diameter justeras normalt i Timbermatic
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Brytpunkts kalibrering/Bakre kniv
Normalt kalibreras diameter i John Deere men är diametern fel vid enskilt
ställe används brytpunkts kalibrering för bakre kniv.
Alternativ funktion för F5
Stega med gul tangent till F5 är aktiverad.
1. Håll in röd och svart tangent samtidigt efter 1 sekund visar displayen 0.
Nu är programmet låst på den aktuella brytpunkten. Med röd och svart
tangent kan brytpunktens värd ökas eller minskas. Resultatet kan
avläsas på 300 datorn. justeringen sparas när man går ur F5.
2. Funktion för att hämta grunddiameterkurvan som kortet är
programmerat med vid leverans av kort. Håll in röd och svart tangent
samtidigt efter ca. 10 sekunder visar displayen ”999”. Släpp
tangenterna. När ”999” försvinner är grundkurvan för diametern inlagd
som kortet levererades med.
Exempel
Under F5 visas det korsklavade värdet in till 300-datorn, från 0-999. Olika
aggregat har olika slaglängd. Om diametern är fel vid t.ex. 200 mm, tilta då
upp eller ”nolla ur” aggregatet. Detta görs för att se aktuell diameter och inte
diameter vid kap, vilket visas efter man börjar mata fram. Nu kan man inte
mata eller starta längdmätning, p.g.a. att man då inte ser aktuell diameter.
Vid t.ex. 200 mm vet ni att stammen i verklighet är 195 mm. Stå nu på lysdiod
F5. Håll in röd och svart knapp samtidigt i en sekund. En nolla dyker upp i
displayen. Minska inställningsvärdet med svart knapp, titta samtidigt i 300datorn att diametern minskar där från 200 till 195 mm. Tryck nu på den gula
knappen och kalibreringen är utförd.
Är stammen 5 mm. grövre i verkligheten ökar vi med den röda knappen tills
värdet ökat från 200 till 205 mm. Därefter den gula knappen och kalibreringen
är utförd.
Om ni misslyckas med kalibrering så går det alltid att gå tillbaka till värdena
som kortet levererades med. Stå då på lysdiod F5. Håll in röd och svart knapp
samtidigt i 10 sekunder. Nu står det 999 i displayen. Släpp tangenterna. När
”999” försvinner är grundkurvan för diametern inlagd som kortet levererades
med.
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VU202 Logmax
P1 Molex 12 pins
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lysdiod

GND (jord)
Såg signal
V7
Matning fram signal V5
Tilt upp
V3
Knivar stäng signal
V1
Diameter signal höger
Ackumulering signal V8
Valsar öppna signal V6
Svärd ut signal
V4
Nedre knivar stäng
V2
Såg hemma givare
Diameter Signal vänster

Logmax
Krankabel

Minifit
8pol

9

1

10
15
16
14

Standard

14

AFC

21
20
22
24

till fotpedal
Vänster
Vänster
Höger
Höger

P2 Molex 14 pins
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GND(jord)
Mata back
Såg hemma givare
Såg ute givare
Sensor knivar
Matning back
Friction control0-5volt
24V supply output
Slarvkvistning
Diameter 1A
Diameter 1B
Diameter 2A
Diameter 2B
24V output slarvkvist

V9
IN1
IN2
IN3

V10
D1A
D1B
D2A
D2B
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P3 Molex 24pins
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

GND(jord)
GND(jord)
GND(jord)
GND(jord)
GND(jord)
GND(jord)
GND(jord)
GND(jord)
GND(jord)
GND(jord
GND(jord)
GND(jord)
Övre knivar öppna
Övre knivar stäng
Nedre knivar öppna
Nedre knivar stäng
Såg hem hastighet*
Ackumulering
Sågpos A
Sågpos B

Kedjesmörjning
Sågmotor

2014-11-25

Lysdiod

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Logmax
Krankabel

Minifit
8pol

Maxi

1
2
7
8
17*
27

23
6

*Endast 928,3000,5000mark2. Då flyttas kabel 6 från P3:24 till P3:17. Byt plats på 6 & 17
i X don.

P4 Molex 4 pins
1
2
3
4

24V module supply
GND module supply
24V module supply
GND module supply

21
22
23
24
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Elektrisk installation.
Innan aggregatbyte: Koppla loss krankabel vänster sida ventilpaket.
OBS. två kontakter. XC10 och X1A.
Demontera HHC, den ska sedan monteras i hytt. Under tändningslås.
Tillsammans med elhärva. VU202 monteras med fästet ovanför(se foto)
Ny krankabel dras inifrån så donen som medföljer sätts i
VU202 X70-X73. Dra ur krankabeln framifrån med en gammal kabel.
För att sedan dra med den nya fram. Löd gärna ihop gamla och nya
kabeln för att dra igenom. John Deere kabeln ska dras in till hytten och
upp under tändningslås. Där ska den stiftas och kopplas in i VU202.
Deutz donet heter X22. Kopplas enligt följande:
Funktion/kabelfärg
GND 1
GND 2
GND 3
VCC 4
VCC 5
VCC 6
Gul/grön
F79 ELX(wh) vit
CAN-Low (gn)) grön
F17 BAT(br) brun
Can-High (yl gul
Skärm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

För att få ström till VU202 ska de fyra kablarna lödas fast(kabel
21,22,23,24)De fyra kablarna ska lödas enligt schema sidan 5.
De ska lödas på aggregat kablagets sida om X22. Ifall can kabeln ska
bytas någon gång.
Ny kopplingsplint 1-30 (medföljer) monteras i kopplingslåda på kranvipp.
Gamla skenan kan användas. Har rätt längd.

John Deere dator.
Välj först aggregat 412(LM4000),414(LM5000),480(LM6000,7000).
Vid flerträdshantering ska aggregat 412 användas för alla aggregat.
Detta för att kunna köra med endast 1st. HHC. Skillnaden mot 2st HHC
är man kan styra nedre kniv separat. Detta måste också ställas in i
VU202.F1+F4.
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Kap hemma signal.
Ingången till hhc är analog. D.v.s.nivån på insignalen
När kapen är ”hemma” är ställbar. Standard är 150. Om signalen när
svärdet är över detta visas ”kap ute”.
Justara genom att gå till aggregat ,konfiguration, ändra.
Ställ där värdet på kap hem ca. 50 över nuvarande värde .normalt 200
I testläge när man kapar visas a/b pulserna på ca. 30-40.
När man kapar minskar pulserna för att sedan gå upp igen vid hem.
Längdmätning fungerar som vanligt. Kalibreras i JD.
Diameter går in i VU202 med pulsgivare.
När strömmen bryts(öppnar dörren) så skall man stänga och öppna
aggregat. För att få diameter igen.
Viktigt att man håller vippan öppna tills aggregatet är öppet.
Annars ”nollar” den inte ur och ingen diameter erhålls.
Signalen till vänster och höger givare kommer ut i volt
(john Deere standard).
Gå in i kalibrering baskurva. Skriv in kurvan manuellt
(se bild). Därefter går det bra att använda dataklave.

Active Friction Controll (AFC)
Med AFC kabel 14 I VU202 ska gå till P2:7
Utan AFC kabel 14 i VU202 ska gå till P2:5
Under F1.2.7 visar 999. håll svart&röd knapp 1sekund för att se
värde 1: AFC värde vid grövre diameter. Aggregatet går lätt vid 420
Vid dåligt slipade knivar får värdet sänkas för kvistningen.
Lägre värde ger bättre kvistning, tyngre gång. Normalt 370-420.
Värde 2:AFC värde vid klenare diameter. För bättre kvistning topp.
Värde 3: givarvärdet då AFC värde för klenare diameter infaller.
Värdet är det pulstal under F2,F3 som först infaller.
Värde 4: Givarvärdet från sensor.
Justera först in 450 vid opåverkad kniv med insex 6 i aggregat
Fullt intryckt kan värdet vara 40-100. Inte viktigt.
Tryck gula knappen flertal gånger tills det blir F1.2.7 igen.
Nu justeras överkniven i Vu202.
Om aggregatet vill “klättra ur”. Minska då pulsöppning vid start matning
Slarvkvistning(matning fram utan sensor)

Vid flerträdshantering kan det vara svårt att mata flera stammar
samtidigt. Vi kan då ställa in en extra
pulsöppningstid(F1+F6,F1+F7) och därefter ”fryser” sig
knivarna tills matning stannar. Då de stänger igen. Där efter
pulsöppnar sig knivarna igen vid matningsstart.
Slarvkvistningen kan ställas in så den blir automatisk efter varje
upptilt (F1+F5) eller via fotpedal.
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Aggregattyp

Kapa ur plåten så kablarna kommer ner.
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Kablar ut genom hytt

VU202JDE placering med fäste
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HHC placering under tändningslås

Diameterkurva LogMax 4000
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Kopplingsbox på vipp.
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Kabelnummer i aggregat
1 Knivar öppna
2 Knivar stäng
3 Hjul stäng
4 Tilt upp
5 Tilt ned
6 Sågmotor
7 Bakre kniv öppna
8 Bakre kniv stäng
9 Mata fram
10 Mata back
11 + till givare
12 Längdpuls 1
13 Längdpuls 2
14 Givarsignal, främre kniv
15 Givarsignal, såg hemma
16 Givarsignal, svärdbegränsare
17 Svärd ut 2000 hydraulik, övriga svärd hem
18 Färg 1
19 Färg 2
20 Diametersignal vänster 1
21 Diametersignal vänster 2
22 Diametersignal höger 1
23 Easy greasy
24 Diametersignal höger 2
25 Jord mata fram(kabel 9+, kabel 25-)
26 Jord mata back(kabel 10+, kabel 26-)
27 Flerträdshantering
(märkt32 i aggregat)
28 Puls a fyrpunktsmätning (märkt 36 i aggregat)
29 Puls b fyrpunktsmätning (märkt 36 i aggregat)
30
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