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SKOV A/S forbeholder sig ret til at ændre denne manual og produktet beskrevet i den uden forudgående
meddelelse. I tvivlstilfælde bedes De rette henvendelse til SKOV A/S.
Revision af denne manual fremgår af forsidens og bagsidens datomærkning.
Bemærk
• Alle rettigheder tilhører SKOV A/S. Det er ikke tilladt at reproducere denne manual eller dele af den uden
skriftlig tilladelse fra SKOV A/S.
• Alle anstrengelser er gjort for at sikre at indholdet i denne manual er korrekt. Hvis der på trods af dette skulle opdages fejl eller upræcis oplysning, vil SKOV A/S sætte stor pris på at blive informeret herom.
• Uanset ovenstående kan SKOV A/S ikke påtage sig ansvaret for fejl i denne manual eller for eventuelle følger heraf.
• Copyright by SKOV A/S.

Teknisk brugervejledning

3

BinTrac
1 Læsevejledning .............................................................................................................................................. 5
2 Produktbeskrivelse ........................................................................................................................................ 6
3 Produktoversigt .............................................................................................................................................. 7
4 Vedligeholdelsesvejledning .......................................................................................................................... 8
5 Installationsvejledning................................................................................................................................... 9
5.1
5.1.1

Featuresoftware ......................................................................................................................... 9
Backup af indstillinger .................................................................................................................. 9

5.2

Indlæsning af software............................................................................................................ 10

5.3

Opsætning af BinTrac i staldcomputer.................................................................................. 11

5.4

Kabelplan.................................................................................................................................. 12

5.5

Kredsskema.............................................................................................................................. 12

6 Afprøvning .................................................................................................................................................... 13
7 Tekniske data USB ....................................................................................................................................... 14

Teknisk brugervejledning

BinTrac

1 Læsevejledning
Denne manual beskriver den specifikke featuresoftware-funktionalitet. For en generel beskrivelse af staldcomputerens betjening og øvrige funktioner, se staldcomputerens bruger- og teknisk manual.
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2 Produktbeskrivelse
BinTrac feature-software er en softwarefunktion, der anvendes, når BinTrac silovejning ønskes anvendt sammen med SKOV-staldcomputeren.
BinTrac leveres som en softwarefeature til efterinstallation på kørende staldcomputere med produktionsfunktionalitet.
For nærmere information omkring installation af BinTrac, henvises til produktets egen dokumentation.
For nærmere information omkring staldcomputeren, henvises til staldcomputerens egen dokumentation.

BinTrac Indicator

BinTrac
HouseLINK
CAN-bus modul
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Staldcomputer
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3 Produktoversigt
Featuresoftware
136296 DOL 535/635 BinTrac, feature SW
BinTrac er en feature til efterinstallation på en staldcomputer med
produktions-systemsoftware. Ved indlæsning af featuresoftwaren bliver nye
funktioner tilføjet til staldcomputerens menuer.
Featuresoftware kan installeres på staldcomputere med version 7.3 software eller nyere. Er staldcomputerens softwareversion ældre end version 7.3,
skal den opdateres til nyeste version inden installation af featuresoftwaren.
Leveres med engelsk dokumentation.
132245 CAN-bus modul
CAN-bus modul skal altid anvendes ved ekstern CAN-bus kommunikation.
1 stk. pr. staldcomputer.

130121 CAN-bus kabel 50 m
130125 CAN-bus kabel 100 m
130126 CAN-bus kabel 250 m
130122 CAN-bus kabel 500 m
Til indendørs brug.
Skal anvendes i forbindelse med eksterne enheder der bruger CAN-bus
kommunikation.

130123 CAN-bus kabel UV 50 m
130127 CAN-bus kabel UV 100 m
130128 CAN-bus kabel UV 250 m
130124 CAN-bus kabel UV 500 m
Til udendørs brug.
Skal anvendes i forbindelse med eksterne enheder der bruger CAN-bus
kommunikation.
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4 Vedligeholdelsesvejledning
Der er ingen vedligehold på software.
Funktionerne fra en featuresoftware overskrives ikke ved en efterfølgende softwareopdatering, men opdateres
sammen med denne.
Det er ikke muligt at afinstallere featuresoftware, når den først er installeret.
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5 Installationsvejledning
5.1 Featuresoftware
Featuresoftwaren leveres på en USB-nøgle.
Vigtig information
Featuresoftware kan kun installeres på staldcomputere med softwareversion 7.3 eller nyere.
Staldcomputeren genstarter efter indlæsning af featuresoftwaren, så det frarådes at foretage indlæsningen, når der er dyr i huset.
Hvis det er nødvendigt at indlæse softwaren, mens der er dyr i huset, bør det kun foretages med
en dyrekyndig person til stede.
Arbejdsgang ved installation af featuresoftware
1. Lav en backup af staldcomputerens indstillinger.
2. Indlæs featuresoftware og afvent, at staldcomputeren har genstartet.
3. Aktiver funktionen.
4. Opsæt funktionen i staldcomputeren.
5. Foretag indstillinger.

5.1.1 Backup af indstillinger
Gem staldcomputerens indstillinger og side-visninger på SD-kortet inden indlæsning af softwaren.
Vælg Gem i menuen

Teknisk | Service | SD-kort.

Bekræft og vent til staldcomputeren indikerer, at indstillingerne er gemt.
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5.2 Indlæsning af software
1. Løsn skruerne (A) der holder låget.
2. Vip låget ud. Pas på ikke at trække i fladkablet, så stikket (B) beskadiges.

Figur 1: Indlæsning af software

3. Pak USB-nøgle og label ud af papkassen.
4. Placer den lille medfølgende label ved siden af CPU-modulet.
5. Isæt USB-nøglen som indeholder softwaren i USB-porten (C) på CPU-modulet.

Vælg menuen

Teknisk | Service | Installer software

Vælg den ønskede software.
Indlæsningen begynder.
Indstillinger gemmes automatisk, inden indlæsningen starter, og
indlæses efter genstarten.
Under indlæsningen genstarter staldcomputeren.
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Det er MEGET vigtigt, at forsyningen ikke afbrydes under indlæsningen.
USB-nøglen må først fjernes, når indlæsningen er helt afsluttet. Dvs. at den grafiske brugerflade
igen er tilgængelig og brugbar.

5.3 Opsætning af BinTrac i staldcomputer
Kontroller at CAN-protokol er sat til CANopen.
| Teknisk | Installation | Manuel installation | CANprotokol

Vælg Silovejeboks (BinTrac,) for hver BinTrac vælges antal siloer. Softwaren supporterer op til 8 elektroniske silovægte.
| Teknisk | Installation | Manuel installation | Silovejebokse

Her ses CAN-bus adresse (CAN-ID) og om den er tilsluttet.

Staldcomputerens installationsmenu angiver, hvilket silovejemodul og i hvilken silovejeboks silovejecellerne er tilsluttet.
For korrekt tilslutning af silovejeceller se menuen

| Tek-

nisk | Installation | Vis tilslutninger

Installationen, service og fejlfinding af elektrisk udstyr skal foretages af sagkyndigt personale i
henhold til gældende national og international standard EN 60204-1 og i Europa øvrige gældende
EU-standarder.
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Forsyningsadskiller skal monteres for hver motor og strømforsyning, så arbejde på det elektriske
udstyr kan foregå spændingsløst. Forsyningsadskiller medleveres ikke.

5.4 Kabelplan
BinTrac
House Link

(B)
CAN-bus kabel
maks. 400 m

(A)
Forsyning

(A) Forsyning til staldcomputer 2-leder kabel med jord.
(B) Maks. 400 m CAN-bus kabel mellem silovejeboks og staldcomputer.

5.5 Kredsskema
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6 Afprøvning
Efter indlæsning af softwaren skal man foretage en grundig afprøvning for at sikre, at anlægget virker som tilsigtet. Se også staldcomputerens tekniske manual.
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7 Tekniske data USB
Netværk
USB

USB 2.0 A-type

Variant
Staldcomputere

DOL 53X/63X

Softwareversion

7.3 eller nyere

Miljø
Drifttemperatur

°C (°F)

-40 til +40 (-40 til +104)

Opbevaringstemperatur

°C (°F)

-40 til +70 (-40 til +148) – og beskyttet mod direkte sollys.

Forsendelse
Mål emballeret H x B x D
Forsendelsesvægt
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mm
g

340 x 265 x 30
210
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