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Rottne DSP 4000

VU 201A Inställningar Logmax
Funktionstangenter på VU 201A kort
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). Börjar på noll i stängt läge och
räknar uppåt vid öppna. (928 ca.435)
F3: Visning av diametergivare 2 (Höger). Börjar på noll i stängt läge och
räknar uppåt vid öppna. (928 ca.435)
F4: Val av diametergivare ,0=båda diametergivare, 1=endast givare vänster
2= endast givare höger, 3=båda givare dubbel upplösning.
4=endast vänster givare dubbel upplösning. 5: höger dubbel upplösning.
F5: Justering av sågkedjesmörjning. Lägre värde ger större kedjesmörjning
och högre värde mindre sågkedje olja. Cirka 600 vid 928 aggregat.
F6: 0= 2000 hydraulik, 1= 928,3000,5000 serie 2
F7: hastighet svärdhem 928,3000,5000 serie 2, övriga Hastighet sågmotor .
Längd & diameter kalibreras i DSP.
I DSP under kalibrering tryck F12. Kalibrering grund.
Ändras klämklo ytter läge neråt flyttas hela diameterskalan nedåt .
ca. 690 vid 928.
Vid 20 pulsers längdgivare blir det 219 pulser/meter. Vid 928 aggregat.
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Montering.
400 aggregat har samma rotator som 928.
Nya slangar behövs. Ca 220 långa.
Anslutning i Rottne 2004 är .
Läckolja 3/8 bsp. Tryck ¾ bsp. Retur 1” bsp.
Elkabel har sae fläns 38mm med ¾ slang.
Före elinstallation måste huvudströmbrytare slås av.
Dra ny elkabel 25 ledare(14 meter) till aggregat istället för 18 ledare.
18 ledare kapas 1 meter från kontakt(J10) ska monteras i list.
+ kabeln till aggregat kapas vid kranbom längst fram.
Dra tillbaka höljet till hytten och mata spänningsomvandlare med denna.
Demontera nåd i aggregat. Montera i hytt.
+ matning till nåd kapas ca 40 cm ifrån och spänningsmatas efter spännings
omvandlare. (24volt)
Datakabeln från nåd kapas så långt ifrån nåd som möjligt ska monteras i list.
Övriga kablar från nåd ska vara kvar. Ska monteras i list.
Vu201RL monteras i hytt . höger stolpe bakom stol.
Kablar dras till list.

