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Produkt- og dokumentationsrevision
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.
VIGTIGT
Bemærkning vedrørende alarmanlæg
Ved styring og kontrol af klimaet i et hus kan forstyrrelser, fejlfunktioner eller fejlagtige indstillinger medføre store skader og økonomiske tab. Det er derfor nødvendigt at installere et selvstændigt, uafhængigt alarmanlæg
som overvåger klimaet sideløbende med klima- og produktionscomputeren. Ifølge EU-direktiv nr. 98/58/EU er
det et krav at der i mekanisk ventilerede huse er installeret alarmanlæg.
Vi gør derfor opmærksom på, at der i vores generelle salgs- og leveringsbetingelser står anført under afsnittet
om produktansvar, at alarmanlæg skal installeres.

Ventilationsanlæg kan ved fejlbetjening eller uhensigtsmæssig brug medføre produktionstab eller
risiko for tab af dyreliv.
Vi anbefaler at ventilationsanlæg kun monteres, betjenes og serviceres af uddannet personale og
at der installeres separat nødopluk og alarmanlæg der periodisk vedligeholdes og afprøves, jævnfør vores salgs- og leveringsbetingelser.
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.
Forsyningsadskiller skal monteres for hver motor og strømforsyning, så arbejde på det elektriske
udstyr kan foregå spændingsløst. Forsyningsadskiller medleveres ikke.
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.
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1 Produktbeskrivelse
DOL 53X er en serie af et-stalds staldscomputere udviklet specielt til fjerkræhuse. Den består af flere varianter,
som hver især imødekommer de forskellige behov for klimaregulering og produktionsstyring ved de enkelte
produktionsformer og geografiske klimaforhold.
• DOL 534 klimacomputer
• DOL 535 produktionscomputer
• DOL 539 klima- og produktionscomputer (opnås ved kombination af DOL 534 og DOL 535)
DOL 534 fås i følgende klimasoftware-varianter:
• LPV
• T (Tunnel)
• CT (Combi-tunnel)
• N (Naturlig ventilation)
DOL 535 fås i følgende produktionssoftware-varianter:
• Broiler (slagtekyllinger)
• Production (begrænset funktionalitet til slagtekyllinger)
• Breeder (forældredyr)
• Layer (æglæggere)
Staldcomputeren betjenes via et stort touch-display med grafiske visninger af f.eks. ventilationsstatus, og ikoner
og kurver. Siderne, som vises i displayet, kan tilpasses efter brugerens ønske, så de arbejdsgange, der oftest
anvendes, er nemt tilgængelige. Desuden kan en lang række funktioner som f.eks. døgnur, lys, vandur og ekstra-føler navngives af brugeren, så funktionerne er nemmere at genkende i menuer og alarmer.
DOL 53X har to LAN-porte for tilslutning til managementprogrammet FarmOnline og desuden to USB-porte.
10" og 7" staldcomputer-display
Displayvisningerne i denne manual viser et 10” staldcomputer-display, hvor menu-oversigten vises til venstre i
displayet. Hvis du anvender en staldcomputer med 7” display, vises menuerne midt i displayet.
Ved et 7” display kan du bruge menu-overskrifterne øverst i displayet til at gå trinvist tilbage i menuerne.
Hvis der er flere trin, end der kan vises, kan du trykke på de 3
prikker og vælge et menupunkt fra den liste, der kommer frem.
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2 Arbejdsgang
Denne tekniske manual omhandler installation af staldcomputeren og er primært henvendt til serviceteknikere
og elektrikere som skal montere, installere og afprøve staldcomputeren.
Installationen skal foretages af sagkyndigt personale og i henhold til gældende nationale regler og i Europa også EU-regler.
Vær opmærksom på at alt elektrisk udstyr ikke må åbnes uden at forsyningsspændingen er fjernet og at service
og fejlfinding kun må foretages af sagkyndigt personale.
Nedenstående checkliste angiver hovedpunkter i arbejdsgangen med opsætning af staldcomputeren.

Montage
1. Staldcomputer.
2. Evt. nødopluk.

Installation
1. Tilslut kabler ifølge kredsskemaet for anlæggets nødopluk.
2. Indstil spænding i staldcomputeren.
3. Tilslut netspænding til staldcomputeren.
4. Vælg komponenter i staldcomputerens menu
punkter i installationsguiden.

Teknisk | Installation | Guide ved at gennemgå alle

5. Tilslut de enkelte komponenter ved hjælp af staldcomputerens menu
slutninger og kredsskemaerne.

Teknisk | Installation | Vis til-

6. Tilpas side-visningerne så de viser de funktioner og værdier, der er brug for i det enkelte hus.
7. Juster anlægget.
8. Afprøv anlægget.

Opstart
1. Indstilling og kalibrering.

8
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3 Installationsvejledning
3.1 Valg af komponenter
Der er to måder at lave installation af staldcomputeren.
Ved første installation: Anvend installationsguiden, som guider igennem alle funktioners installationsvalg.
Ved tilretninger af eksisterende installation: Anvend menuen Teknisk | Manuel installation, som giver mulighed for at gå direkte til den relevante funktion.
Vælg komponenter i staldcomputerens installationsmenu
(

Teknisk | Installation | Start installation eller Manuel
installation).

Det kan ikke lade sig gøre at vælge flere komponenter end der
er ledige I/O til.
Vær derfor opmærksom på om staldcomputeren accepterer dine ønsker om at tilslutte en komponent.
Hvis der mangler I/O kan man:
• installere ekstra I/O moduler (hvis sådanne er til rådighed).
• afinstallere komponenter.

Medens der vælges funktioner i opsætningsmenuerne Installation og Vis tilslutninger, er alle alarmer forsinket. Der kommer
således ikke alarmer før 2 minutter efter sidste ændring i installationsmenuen.
Dette angives som info i alarmmenuen, så længe forsinkelsen
er aktiv.
Dette gælder dog ikke alarmer fra CAN-bus kommunikationen
(I/O-moduler).

3.2 Slave-relæer
Med anvendelse af slaverelæer kan det opnås, at strømmen kan fordeles på flere relæer. Dette er især aktuelt,
hvis strømlasten er større end relæernes maks. strøm.
For flere funktioner er det muligt at vælge et slave-relæ, der vil fungere på samme måde som master-relæerne
– dog med en forsinkelse på op til 1 sek. Når computeren er sat til Manuel, vil slaverelæerne også følge masterrelæerne.
Ved varme, når masteren er 0-10 V udgang, vil slaverelæet tænde, når der er tændt for varmen.

3.3 Opsætning af driftsform
Driftsform

Teknisk manual
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3.4 Visning af ugenummer
Vis ugenummer

Visning af ugenummer i toppen af alle sider.

3.5 Valg af type måleenheder
Måleenheder

Staldcomputeren kan vise enheder i metriske og US-enheder.

3.6 Tilslutning af komponenter
Hovedparten af tilslutningsklemmerne er universelle. Det er derfor muligt at installere forskellige komponenter til
de enkelte klemmer.
Når man vælger en komponent i menuen
Teknisk | Installation | Manuel installation, tildeler staldcomputeren I/O ud
fra en liste. Det betyder at staldcomputeren vælger den første
frie I/O på listen, og at komponenterne får I/O-rækkefølge som
de vælges.
Samme I/O tildeling i flere staldcomputere – altså at de enkelte
komponenter er tilsluttet de samme klemmenumre -, sikres ved
at gemme opsætningen på en USB-nøgle og indlæse opsætningen i flere staldcomputere.

3.6.1 Installationsguide
Installationsguiden starter automatisk, første gang staldcomputeren bliver aktiveret. Guiden giver en struktureret
gennemgang af installationen af staldcomputernes funktioner. Vi anbefaler at den anvendes til installation.
Den understøtter således, at nødvendige valg og opsætninger foretages i forbindelse med opsætning af
staldcomputeren.
Vælg mellem:
• Teknisk | Installationsguide: En komplet installationsgennemgang.
• Teknisk | Manuel installation: Installation eller tilretning af
en bestemt funktionalitet f.eks. køling. Her kan enkelte ændringer gemmes.

Tryk på tasterne i øverste højre hjørne for at gå et trin frem eller
tilbage i installationen.
Tryk på krydset i øverste venstre hjørne for at afslutte installationen, før alle trin er gennemført.
Tryk Afbryd for at afslutte uden at gemme.
Tryk Bekræft for at gemme ændringer.
Se i øvrigt afsnit Arbejdsgang for en oversigt over hele arbejdsgangen ved opstart af staldcomputeren.
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3.6.2 Menuen Vis tilslutninger
Når man har valgt alle komponenterne i installationsmenuen, viser staldcomputeren, hvor man skal tilslutte den
enkelte komponent.
Se menuen Vis tilslutninger for den præcise tilslutning af hver enkelt komponent.
Når der i et kredsskema i dokumentet Kredsskemaer og kabelplaner står ”Se Vis tilslutninger”, henviser det til
denne menu.

3.6.3 Manuel I/O-allokering
Hvis man ønsker selv at bestemme I/O-tildelingen for en eller flere komponenter, kan man manuelt ændre den
under menupunktet Manuel I/O-allokering.
Vælg menuen
Teknisk | Installation | Manuel I/O-allokering og tryk på den komponent der skal ændres.

Vælg mellem de viste klemmer. Vær opmærksom på om en
klemme allerede er i brug.
Tryk på den ønskede klemme.

Hvis man anvender en klemme der er i brug til en anden funktion, vil staldcomputeren ændre I/O-allokeringen for denne funktion.
Kontroller i menuen Vis tilslutninger, at staldcomputeren flytter
den først tildelte funktion til en anden klemme.
Staldcomputeren foretager ændringen af I/O-tildelingen med
det samme.
Hvis ændringen af I/O-tildelingen er mulig, accepterer staldcomputeren.
Hvis ændringen ikke er mulig, afviser staldcomputeren, og I/Otildelingen forbliver som den var.
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3.6.4 Delt udstyr
Staldcomputere i samme netværk (se Netværksindstillinger [} 44]) kan dele udstyr såsom udetemperaturføler
og udefugtføler.
Den staldcomputer, hvor udstyret er fysisk tilkoblet, kaldes ’Masteren’. De øvrige staldcomputere kaldes 'Klienter'.
En staldcomputer kan være ’Master’ for tilsluttet udstyr, mens staldcomputeren samtidig er ’Klient’ for udstyr tilsluttet en anden staldcomputer.
Hvis staldcomputerne mister forbindelsen, vises en alarm på både ’Master’ og ’Klient’ staldcomputeren.

Eksempel med delt udetemperaturføler – opsætning i ’Klient’-staldcomputer
Vælg menuen

Teknisk | Installation | Manuel installation | klima | Følere | Temperaturfølere

Aktivér Anvend delt udetemperaturføler.

Vælg staldcomputeren, hvor udetemperaturføleren er tilsluttet.

Navnet på staldcomputeren, hvor udetemperatur kommer fra,
vises i displayet.

3.7 Klima
3.7.1 En- og to-zone-regulering
To-zone-regulering er kun tilgængelig i CT-varianter og LPV-varianten med otte MultiStep.
Huset kan reguleres som to separate zoner: front og rear. Følgende funktioner skal således installeres separat
for hver zone: Temperatur- og fugtføler, luftindtag, luftudtag, nødåbning, varme, luftomrører, lokalvarme og sidekøling.
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Funktionen kan også anvendes i huse, hvor man ønsker at opbevare brugt strøelse i den ene ende af huset.
Her kan man anvende udsugningen i den tomme zone.

3.7.2 Brooding luftudtag
To-zone-regulering kan også anvendes ved half house-brooding.
Herved trækker man luften fra den aktive zone ud gennem luftudtagene i den inaktive zone. Dette kan f.eks.
være anvendeligt i huse, hvor man ønsker at opbevare brugt strøelse i den inaktive del af huset. Se også
brugermanualen.
Hvis Start i er sat til Front, skal indstillingen af Brooding luftudtag være sat til Rear - og omvendt.

3.7.3 Begrænsning af holdstart til dele af huset
Start i

Valg af om klimareguleringen skal begrænses til dele af huset (Hele huset/Front/
Rear).
I et 2 zone hus kan man vælge kun at starte klimareguleringen op i en del af huset (Front/Rear).
I den aktive del regulerer staldcomputeren efter de almindelige klimaindstillinger,
mens den anden del (ikke-aktive) reguleres efter indstillingerne af Tomt hus (i
menuen Drift | Husdata).
Når Start i er indstillet til Hele huset er funktionen ikke aktiv.

3.7.4 Luftindtag
Staldcomputeren har forskellige typer luftindtag:
Loftindtag

Luftindtag i loftet der kan regulere via et spjæld, en ventilator og en recirkulationsventilator.

Sideindtag

F.eks. vægventiler der reguleres via en spjældmotor.

Tunnelindtag

Tunnelåbninger der reguleres via en spjældmotor.
Med funktionen Manuel tunnelindgang kan en omskifter tilsluttes, så skiftet til fra side
til tunnel ventilation kan foretages manuelt.

En kombination af de tre typer luftindtag - loft, side og tunnel - giver mulighed for at imødekomme et stigende
ventilationsbehov med en regulering der automatisk skifter ventilationstilstand.

3.7.4.1 Af-isning luftindtag
Afisning er en funktion der ved meget lave udetemperaturer ændrer reguleringen af ventilationen til cyklustid for
at undgå at der dannes is i luftindtaget.
Luftudtag

Ventilatorerne kører efter cyklustid.

Luftindtag

Tre typer spjældstyring.
Vælg hvordan spjældet i luftindtaget skal reguleres:
• Cyklustid
• Stop spjæld
• Kun åben
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Luftindtag %
Maks. luftindtag position

Luftudtag
Luftindtag
Min. luftindtag position

Figur 1: Cyklustid. Spjældet i luftindtaget reguleres efter cyklustid

Luftindtag %

Maks. luftindtag position

Luftudtag
Luftindtag
Min. luftindtag position

Figur 2: Stop spjæld. Spjældet i luftindtaget forbliver i den aktuelle position uanset ventilationsniveauet.

Luftindtag %

Maks. luftindtag position

Luftudtag
Luftindtag

Min. luftindtag position

Figur 3: Kun åben. Spjældet i luftindtaget forbliver i den aktuelle position, men vil kunne åbne yderligere, hvis ventilationsbehovet stiger.

Luftudtag %

Luftudtag
Luftindtag

Varmetid

Figur 4: Stop af ventilatorer i luftudtag. Ventilatorerne i luftudtagene stopper i et kort tidsrum, f.eks. 10 minutter. Dette vil også medvirke til at forhindre isdannelse i luftindtagene.

3.7.4.2 Opsætning af zonestyrede luftindtag
I en-zone huse kan hver af de op til 6 luftindtag styres som en separat indtagszone. I hver luftindtagszone kan
vægventilernes spjældposition således styres separat efter en given over- eller undertemperatur i zonen.
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Funktionen er kun tilgængelig, når der er installeret flere temperaturfølere.

Zone 3
Zone 2

Zone 1

Zone 6
Zone 5

Zone 4

Figur 5: Oversigt over hus med zonestyrede luftindtag.

Vælg menuen

Teknisk | Installation | Manuel installation |Klima | Luftindtag | Zoneopsætning

Zone-opsætning

Aktivering af zonestyrede luftindtag.

Temperaturfølere til luftindtag

Tilknytning af følere til luftindtag.

De installerede temperaturfølere tilknyttes en luftindtagszone.
Hvis der er flere følere i en zone, beregner staldcomputeren en
gennemsnitstemperatur, som styringen foretages efter.

Når zonetemperaturen afviger fra Indstillet temp. (+ eller -),
korrigerer staldcomputeren spjældpositionen.
Se menuen menuen

Klima | Ventilation | Luftindtag

korrektionsfaktor

Eksempel: Zonestyret luftindtag
20 % UndertryksVentilationsbehov:
kurve
22 °C Ventilation
Indstillet temperatur:
Temperaturafvigelse:
Luftindtag korrektionsfaktor:
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Temperaturføler zone 4 måler 21,5 °C.
Dette svarer til en afvigelse på 0,5 °C fra Indstillet temperatur (22 - 21,5 = 0,5 °C)
0,5 °C svarer til 50 % af Temp. afvigelse.
Dette giver en korrektion på 50 % af indtag korrektionsfaktor = 0,5 x 10 % = 5 %
Da det er en undertemperatur, reduceres den aktuelle spjældposition (27 %) med 5 % = 22 % spjældåbning.

3.7.5 Luftudtag
3.7.5.1 Standardindstilling for trinløs ventilator
Staldcomputeren har en række standardopsætninger for en række forskellige ventilatortyper.
Når man vælger at indlæse en standardopsætning, er det ikke nødvendigt at foretage yderligere indstilling for
ventilator.
Vælg menuen

Teknisk | Installation | Manuel installation | Klima | Ventilation | Luftudtag | Sideudtag | Trinløs | Indlæs indstillinger for trinløs ventilator.

Vælg den ønskede ventilatortype.
Opsætningen kan ses og tilpasses i menuen Teknisk | Service
| Trinløs | Juster trinløs. Se også afsnit Justering af trinløs enhed [} 68].

3.7.5.2 Hastighedsstyring
3.7.5.2.1 Intern hastighedsstyring
Ved intern hastighedsstyring er det nødvendigt at angive den typiske spænding på forsyningsnettet for at opnå
den korrekte styring af ventilatoren. Mål spændingen med et voltmeter, eller kontakt eventuelt en elektriker.
Vælg menuen
Teknisk | Installation | Manuel installation | Klima | Ventilation | Luftudtag | Vælg
en type udtag | Hastighedsstyring
Elforsyning

Angiv den typiske spænding på forsyningsnettet for at opnå korrekt styring af
ventilatoren.

3.7.5.2.2 0-10 V hastighedsstyring
Når ventilatoren er reguleret med 0-10 V hastighedsstyring, indstilles en spænding som svarer til at ventilatoren
er stoppet og at den kører ved højeste hastighed. Indstillingerne vil variere afhængig af hvilken type hastighedsstyring der er tale om.
Vælg menuen
Teknisk | Installation | Manuel installation | Klima | Ventilation | Luftudtag | Vælg
en type udtag | Hastighedsstyring
Stop ventilator

Spændingen ved 0 % ventilatorydelse.

Højeste hastighed

Spændingen ved 100 % ventilatorydelse.

Vær opmærksom på at fabriksindstillingen for begge indstillinger er 5,0 V. Staldcomputeren giver en alarm, hvis
indstillingerne ikke ændres.
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3.7.5.3 Dynamic MultiStep
Se afsnit Indstilling af udsug (MultiStep) [} 40] for en generel beskrivelse af MultiStep.
Dynamic MultiStep giver mulighed for at reducere strømforbruget til ventilatorerne i MultiStep-systemet. Dette
opnås ved at ventilatorerne kan køre i to hastigheder (Lav og Høj) og ved at de kører længst muligt ved lav hastighed.
Ved lavt ventilationsbehov ventileres som ved et almindeligt MultiStep-system, men ventilatorydelsen begrænses til kun at kunne yde en procentdel af ventilatorens maksimumkapacitet.
Alle skorstene, som sættes op til at kunne køre i det lave område i Dynamic MultiStep-systemet, skal kunne køre med reduceret kapacitet.
Ved højt ventilationsbehov varierer ventilatorydelsen trinløst fra lav til fuld hastighed og spjældene er fuldt åbne.
0-10 volts udgang
0-10 V udgangen gør det muligt at køre med lav hastighed på
ventilatoren, og derfra trinløst køre ventilatoren op i fuld hastighed.
Lav hastighed og Fuld hastighed
Når der er valgt en ventilator tilsluttet en 0-10 volts udgang, skal
der indstilles en spænding som svarer til at ventilatoren kører
ved lav og fuld hastighed.
Vær opmærksom på at de fleste ventilatortyper er stoppet ved
10 volt.
Alt efter hvilken type ventilator der er valgt, indstilles spændingen ved lav hastighed til 4-6 volt.
Indstil for hvert MultiStep om det skal være aktivt, når Dynamic
MultiStep-systemet kører ved høj hastighed, ved lav hastighed
eller ved begge dele.
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Husets ventilationssystem
1 stk. trinløs
2 stk. MultiStep

Ventilationsforløb
Fra lav til høj regulering

Funktionsmåde
Spjæld i trinløs enhed: Det trinløse ventilationsforløb opnås ved at
åbne og lukke spjældet.

Ventilator i trinløs enhed: Den trinløse ventilator kører længst
muligt ved lav hastighed.

Variabel ON/OFF: 0-10 V styresignal til ventilator i trinløs ON/
OFF.

Maksimum ydelse i % ved lav regulering og ved høj regulering.

Figur 6: Principbeskrivelse af Dynamic MultiStep-system.

Ydelser

Lav

Høj

Trinløs enhed

8,5

13

MultiStep 1

8,5

13

MultiStep 2

17

26

34

52

Tabel 1: Eksempel på ydelser
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3.7.5.3.1 Eksempler på opsætninger
Antal skorstene

Lav

Høj

Trinløs

1

7.200

15.500

lav hastighed.

MS1

1

7.200

15.500

28.800 m3/t - 62.000 m3/t

MS2

2

14.400

31.000

høj hastighed.

I alt

4

28.800

62.000

0 - 28.800 m3/t

Ydelsen ved høj hastighed styres af et signal fra
en 0-10 volts udgang.

Tabel 2: 4 skorstene med variable DA 600 LPC-13 ventilatorer.

Opsætningen kræver denne installation.

Lav
Høj
Trinløs enhed
Spjæld: trinløs
Ventilator: trinløs

Variabel ON/OFF
Spjæld: ON/OFF
Ventilator: trinløs

Variabel ON/OFF
Spjæld: ON/OFF
Ventilator: trinløs

Alle spjæld er 100 % åben og
ventilatorhastigheden øges trinløst på
alle enheder parallelt fra lav til høj.

Lav

Høj

Figur 7: Dynamic MultiStep. Alle ventilatorer er variable.

Teknisk manual

19

DOL 534 • DOL 539
Antal skorstene

Lav

Høj

Trinløs

1

7.400

15.500

Trinløs+ MS1+MS2 kører lav hastighed.

MS1

1

7.400

15.500

29.600 m3/t -

MS2

2

14.800

31.000

MS3 ON/OFF

2

-

25.000

Trinløs+ MS1+MS2 er fuldt åbne og deres ventilatorer kører trinløst op i høj hastighed.

MS4 ON/OFF

2

-

25.000

62.000 m3/t -

MS5

1 gavlvent.

-

38.600

+ MS3+MS4 er ON.

I alt

8+ 1 gavl

29.600

150.600

112.000 m3/t- 150.600 m3/t

0 - 29.600 m3/t

+ MS3+MS4+MS5 er ON.
Ydelsen ved høj hastighed styres af et signal fra
en 0-10 volts udgang.
Tabel 3: 4 skorstene med variable ventilatorer. 4 skorstene med ON/OFF-ventilatorer. 1 gavlventilator

Opsætningen kræver denne installation.

Trinløs enhed

Variabel ON/OFF

Variabel ON/OFF

Variabel ON/OFF

Variabel ON/OFF

Spjæld: trinløs
Ventilator: trinløs

Spjæld: ON/OFF
Ventilator: trinløs

Spjæld: ON/OFF
Ventilator: trinløs

Spjæld: ON/OFF
Ventilator: ON/OFF

Spjæld: ON/OFF
Ventilator: ON/OFF

Ventilator: ON/OFF

Hastighed øges fra lav til høj

Hastighed øges fra lav til høj

Lav
Figur 8: Dynamic MultiStep. Ikke alle ventilatorer variable.
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3.7.5.4 Dynamic Air
Dynamic Air installeres ved valg af et antal sensorer, der placeres på det trinløse luftudtag. For hver trinløs kan
anvendes et antal parallelt styrede skorstene og et antal Dynamic Air sensorer.
Ved måling af den varierende trinløse ydelse opnås et præcist udtryk for ventilationsanlæggets ydelse, som der
kan reguleres efter ved at variere ventilatoromdrejningerne/spjældpositionen.

Luftudtag 1-1

1-16 skorstene

1-3 sensorer

Luftudtag 2-1

1-16 skorstene

1-3 sensorer

En sensor er teknisk set nok til 6 skorstene, men SKOV A/S anbefaler normalt, at der installeres en Dynamic Air
sensor på hver anden trinløs skorsten for at opnå den mest optimale regulering. Staldcomputeren vil regulere
trinløse luftudtag uden sensor ud fra en beregnet ydelse.

3.7.5.5 Opsætning til Dynamic Air
Dynamic Air-regulering Dynamic Air giver mulighed for at regulere den trinløse enhed for at opnå det kor-

rekte luftskifte.
• I huse med direkte udsugning reguleres ventilatorhastigheden.
• I huse med kanalanlæg reguleres spjældet (efter en kurveværdi). Se også
afsnit Justering af trinløs enhed [} 68].
Valg af reguleringsmåde for Dynamic Air:
Dynamic Flow: Måling af faktisk luftmængde.
Dynamic Control: Måling og styring af faktisk luftmængde.
Vær opmærksom på at der kun kan vælges Dynamic Control, hvis der anvendes
hastighedsstyring.
Skorstenstype

Valg af i hvilken type skorsten Dynamic Air sensoren er placeret, så staldcomputeren kan tilpasse luftmålingen efter skorstenens dimensioner.

Minimum ventilatorhastighed

Ved anvendelse af Dynamic Control og frekvensstyret trinløs hastighedsstyring
(0-10 V) kan der angives en minimumhastighed for ventilatoren, så den ikke kører
for langsomt.
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Selvom der er valgt Dynamic Control, er det vigtigt at ventilatorkurven for den trinløse enhed også indstilles, da staldcomputeren vil regulere efter denne i en fejlsituation.
Maksimum ventilatorhastighed
For at sikre at skorstenen kan give den nødvendige luftydelse, vil staldcomputeren øge spjældåbningen med 2
% per minut (i forhold til den trinløse kurve), hvis ventilatoren har kørt med maksimum hastighed i mere end 1
minut.
Tilsvarende vil staldcomputeren reducere spjældåbningen med 2 % per minut (i forhold til den trinløse kurve),
når ventilatorhastigheden er 10 % under maksimumydelse i 1 minut. Dette skal medvirke til at gøre spjældpositionen stabil, så det ikke skiftevis åbner og lukker.

3.7.5.6 Opsætning til tunnelventilation
Tværsnitsareal

Indstilling af husets areal (ved combi-tunnel).

Tunnel blokeret af udetemperatur

Valg om staldcomputeren skal blokere skiftet til tunnel, så længe udetemperaturen
er under indstillingen i holdkurven for udetemperatur.

Maksimum lufthastighed Udlæsning af den maksimalt opnåelige lufthastighed. Beregnes udfra maksimum

luftydelse og husets tværsnitsareal.

3.7.5.7 Delt luftudtag - anvendelse af samme ventilator ved side- og
tunnelregulering
Med denne funktion kan en ventilator anvendes til både side- og tunnelventilationen.
Når ventilatoren er fysisk placeret i huset, så den kan bidrage både ved side- og tunnelventilation, kan
staldcomputeren anvende den til begge dele. Formålet med funktionen er således at reducere omkostningerne
ved anskaffelse og installation af ventilationssystemet - både i antal ventilatorer og i behov for I/O-moduler i
staldcomputeren. Det er muligt at dele ventilatorer for både trinløse, MultiStep og Dynamic MultiStep.
Ved Dynamic MultiStep i tunnel anbefaler vi, at man deler alle variable ON/OFF-ventilatorer.

Tryk

og

og vælg menuen Teknisk | Installation | Manuel installation | Klima | Luftudtag
Sæt først luftudtaget op på almindelig vis ved at installere sideog tunneludtag.
Vælg herefter hvor mange trinløse og MultiStep, der skal være
delte.
Betingelser for deling:
• Et luftudtag kan kun deles én gang.
• Side og tunnel skal sættes op på nøjagtig samme måde (relæ/0-10 V, hastighedsstyring, motor-/luftstyrede).
Vær opmærksom på at staldcomputeren automatisk fjerner en
deling, hvis den ikke kan lade sig gøre.
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Foretag opsætning af de delte luftudtag:
Klemme: Vælg om det delte luftudtag skal anvende tilslutningen

fra tunnel- eller side-udtaget.
Tunneludtag: Vælg hvilken trinløs/MultiStep, der skal anvendes

som tunneludtag.
Sideudtag: Vælg hvilken trinløs/MultiStep, som sideudtaget skal

deles med.

I menuen Teknisk | Installation | Vis tilslutninger viser
staldcomputeren de valgte klemmer for de delte luftudtag.

Hvis der ændres på opsætningen af et delt luftudtag, fjerner
staldcomputeren automatisk delingen og giver en blød alarm.
Alarmen kan kun kvitteres, efter at opsætningen er blevet ændret.

Begrænsning:
Anvend kun delt luftudtag sat op med ekstra ventilation fra tunnelventilatorer og Dynamic MultiStep
sammen med Automatisk fra trinløs til trin. Se også afsnit Indstillinger [} 40] og Trinløs til trin
[} 41].

3.7.5.8 Parkering af ventilatorer
Med denne funktion kan en ventilator tages midlertidigt ud af drift. Dette kan f.eks. anvendes i kolde perioder,
hvor nogle ventilatorer lukkes til af isoleringshensyn, eller hvis en ventilator er defekt og venter på reparation.
Funktionen er tilgængelig i LPV- og CT-varianter og for alle typer ON/OFF-MultiStep.
Vi anbefaler, at man anvender parkering for ventilatorer som faktisk ikke er i brug, for at ventilationsreguleringen
automatisk kan tilpasse sig den ændrede ventilationskapacitet.
Vær opmærksom på at hvis et MultiStep er sat til at være aktivt ved styringssvigt, så vil staldcomputeren forsøge at starte det i tilfælde af styringssvigt, uanset om det er parkeret. Se også afsnit Aktive funktioner ved styringssvigt [} 26].

3.7.6 FreeRange
Ved funktionen FreeRange har dyrene adgang til at gå ud af huset gennem udgangshuller. FreeRange ændrer
på lufthastigheden for at undgå træk i udgangshullerne.
Staldcomputeren slukker for den mekaniske ventilation, og luften udskiftes ved at varmen i huset danner opdrift
gennem skorstenen.
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Relæet slukker ventilatorerne ved FreeRange.
Det skifter mellem et analogt udgangssignal og en fast negativ
spænding, der er nødvendig for at få nogle typer eksterne hastighedsstyringer til at stoppe.

Indstil for hvert MultiStep om det skal åbne ved FreeRange (Ja).
Fabriksindstillingen er, at alle MultiStep er åbne ved FreeRange.

3.7.6.1 Udgangshuller
Funktionen er kun tilgængelig i huse med FreeRange.
Udgangshuller kan installeres med og uden detektering af position (feedback). Med detektering via en induktiv
føler kan man få alarm for, om døren er åben eller lukket som ønsket. (> 6,5 V).

Ved installation uden detektering (induktiv føler).
Varighed for åbning af
udgangshuller
Varighed for lukning af
udgangshuller

Indstilling af den tid det tager at åbne og lukke udgangshullerne.
Åbningen af udgangshullerne sker kontinuert indenfor den indstillede tid (05:00
mm:ss).
Lukningen af udgangshullerne sker cyklisk ved at de skiftevis lukker og holder pause (30:00 mm:ss). Dette skal sikre, at dyrene når at komme ind, inden de er helt
lukkede.

Ved installation med detektering (induktiv føler).
Navn

Navnet på udgangshullet.

Antal detektioner

Indstilling af antal induktive følere.

Detektionsnavn

Navngivning af induktive følere efter placering, så de kan genkendes i menuerne og
alarmer.

Kørselstid efter detekte- Indstilling af den tid udgangshullerne åbner og lukker (01:00 mm:ss)
ring af åben
Kørselstid efter detektering af lukket

Fælles lukke-cyklus.
Lukker ON-tid
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Indstilling af den tid døren i udgangshullet skal holde pause, mens den lukker
(00:20 mm:ss).

Lukker OFF-tid

3.7.6.2 Veranda
Funktionen er kun tilgængelig i huse med FreeRange og udgangshuller.
Veranda kan installeres med og uden detektering af position (feedback). Med detektering via en induktiv føler
kan man få alarm for, om døren er åben eller lukket som ønsket. (> 6,5 V).

Ved installation uden detektering (induktiv føler).
Varighed for åbning af
veranda
Varighed for lukning af
veranda

Indstilling af den tid det tager at åbne og lukke verandaen.
Åbningen af verandaen sker kontinuert indenfor den indstillede tid (05:00 mm:ss).
Lukningen af verandaen sker cyklisk ved at de skiftevis lukker og holder pause
(30:00 mm:ss). Dette skal sikre, at dyrene når at komme ind, inden verandaen er
helt lukket.

Ved installation med detektering (induktiv føler).
Navn

Navnet på den installerede veranda.

Antal detektioner

Indstilling af antal induktive følere.

Detektionsnavn

Navngivning af induktive følere efter placering, så de kan genkendes i menuerne og
alarmer.

Kørselstid efter detekte- Indstilling af den tid verandaen åbner og lukker (01:00 mm:ss).
ring af åben
Kørselstid efter detektering af lukket

Fælles lukke-cyklus.
Lukker ON-tid

Indstilling af den tid døren i verandaen skal lukke (00:20 mm:ss).

Lukker OFF-tid

Indstilling af den tid døren i verandaen skal holde pause, mens den lukker (00:20
mm:ss).

3.7.7 Opsætning af minimumventilation
| Teknisk | Installation | Manuel Installation | Klima | Ventilation
Minimum ventilation

Indstilling af om minimumventilation skal vises enten som en procentdel af den nominelle ventilationsydelse eller som m3/h pr. dyr (ægte luft).

3.7.8 Varme
Afhængig af antallet af temperaturfølere, kan rumvarmen reguleres fælles eller individuelt (ikke ved Varme reguleret med egen føler).
Fælles regulering:

En følerkombination med et fælles setpunkt for alle rumvarmeenheder

Individuel regulering: En følerkombination for hver rumvarmeenhed.
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Varme styringsmetode

Valg om varmekilde 1 og 2 skal starte parallelt eller sekventielt.

(kun rumvarme)
Varme fordeling

Kapacitetsfordeling mellem varmekilde 1 og 2. (Kun ved adskilt varmestyring)
Sekventiel varme bruges typisk, når man har to forskellige varmekilder i huset.
For eksempel:
• varmerør og kaloriferer
• varmerør og blæser som ekstrakapacitet
Det er vigtigt at lave en korrekt fordeling mellem de to typer varmekilder, for at opnå en
rolig varmeregulering. Den aktuelle fordeling bestemmes af varmeanlæggets dimensioner og ydelse.

3.7.9 Opsætning af følere
Valg af temperaturfølere Reguleringsmæssig placering af temperaturfølere til ventilations- og varmeregule-

ring.
Man kan opsætte et antal temperaturfølere i huset, der kan registrere temperaturen
i de enkelte områder.
Opsætning af tunnelkølingsføler

Opsætning af hvilke temperaturfølere, der skal anvendes til styring af tunnelkølingen.
Tunnelkølingsføler: En dedikeret temperaturføler til tunnelkøling.
Ved denne regulering skal føleren desuden sættes op til henholdsvis alarmering for
tunnelkøling og til styring af kølingen.
Tunneltemperatur: Et gennemsnit fra de temperaturfølere som viser tunneltemperatur.
Temperaturføler: En temperaturføler som er placeret hensigtsmæssigt i forhold til
tunnelkølingen.

Antal ekstra-følere

Vælg antal ekstra-følere.

Opsætning af ekstra-følere

Vælg den ønskede type ekstra-føler.
Navngiv ekstra-føleren efter funktion, så den kan genkendes i alarmer og øvrig info.

3.7.10 Aktive funktioner ved styringssvigt
Ved installation af MultiStep luftudtag og sidekøling skal man tage stilling til, hvordan disse funktioner skal reagere i en nødsituation.
MultiStep luftudtag
Aktiveret: Ved styringssvigt er luftudtaget aktivt.
Deaktiveret: Ved styringssvigt er luftudtaget ikke aktivt.

26

Teknisk manual

DOL 534 • DOL 539

3.7.11 Indstilling af side-køling
Køle-regulering

Hvis der er flere kølepumper kan de sættes til enten at køre sekventiel eller parallel.

Side-køling relæ forde- Side-køling har op til tre relæer.
ling

Procentfordelingen mellem kølerelæer der styres sekventielt.
F.eks. med to relæer: 50 %/50 %
Staldcomputeren beregner automatisk procentandelen for relæ 1.

Sidekøling
Aktiveret: Ved styringssvigt er sidekøling aktiv og kører indtil
nødsituationen er afsluttet.
Deaktiveret: Ved styringssvigt er sidekøling ikke aktiv.

Vær opmærksom på at staldcomputeren i en nødsituation ikke kan regulere efter temperatur og fugt. Hvis
man vælger Ja (Aktiv ved styringssvigt) kører sidekølingen uanset om temperaturen er for lav og fugten
er for høj i huset.
Vær desuden opmærksom på at en kombination af høj indetemperatur og høj luftfugtighed kan være livstruende for dyrene.

3.7.12 Indstilling af tunnelkøling
Køling styret af

Valg af om tunnelkølingen skal reguleres efter tunnel-køling føler, tunneltemperatur
eller en af temperaturfølerne.

Type køling

Valg mellem type tunnelkøling (Højtryks-dyser/Pad).

Køle-regulering

Kun ved højtryks-dyser og flere kølerelæer.
Tunnelkølerelæerne kan styres sekventielt eller parallelt.

Tunnelkølerelæ 1 fordeling

Procentfordelingen mellem kølerelæer der styres sekventielt.
F.eks. med to relæer: 50 %/50 %
Staldcomputeren beregner automatisk procentandelen for relæ 1.
Ved sekventiel tunnelkøling kan kølingen sættes op til en MultiStep-lignende regulering, for at undgå større temperaturforskelle i huset.

3.7.13 Luftomrører
Luftomrører anvendes typisk til at forbedre luftens cirkulation inde i huset og dermed give en mere ensartet temperatur i huset. Det kan f.eks. være relevant i huse, hvor den ene ende af huset er udsat for vindpåvirkning eller
er mere utæt (f.eks. ved døre eller gavlventilatorer). Her kan luftomrørerne køre, når der registres en for stor
temperaturforskel i områderne. De kan også køre konstant eller via en timer for at sikre god varmefordeling i perioder, hvor huset tilføres varme.
Alt efter type, placering og tilslutningsmåde kan en luftomrører således anvendes til mange forskellige formål.
En luftomrører kan tilsluttes med relæ, 0-10 V, 0-10 V med reversér-relæ og med slaverelæ.
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Den enkelte luftomrører kan navngives, så den kan genkendes i menuer, aktivitetslog og oversigt.

3.7.13.1 Reguleringsmåder for luftomrører
Relæ
Reguleringsmåde: varme, døgnur eller temperatur.
Luftomrøreren reguleres enten i forbindelse med en varmekilde, en eller to temperaturfølere eller et døgnur.
0-10 V
Reguleringsmåde: temperatur.
Luftomrøreren reguleres med en minimum- og maksimumhastighed ud fra et positivt temperatur-offset ved temperaturføleren.
0-10 V med reversér-relæ
Reguleringsmåde: temperatur.
Luftomrøreren reguleres med en minimum- og maksimumhastighed ud fra et positivt temperatur-offset ved temperaturføleren.
Luftomrørerens omdrejningsretning kan desuden vendes. Den vil således køre ved minimumhastighed ud fra et
negativt temperatur-offset ved temperaturføleren.
Se uddybende beskrivelser af reguleringsmåderne i staldcomputerens brugermanual.

3.8 Drift
3.8.1 Opsætning af overvågning af udstyr
Vælg antal strøm-følere.
Vælg herefter den funktion, som skal overvåges af hver enkelt
føler. En funktion f.eks. MultiStep 3 kan tilknyttes flere strøm-følere.
Funktionen kan navngives, så den kan genkendes i alarmlog og
oversigt.

3.8.2 Ekstra
Antal ekstra-følere

Vælg antal ekstra-følere.

Opsætning af ekstra-følere

Vælg den ønskede type ekstra-føler.
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4 Kalibrering
4.1 Kalibrering af luftindtag og luftudtag
Efter installationen skal staldcomputeren tilpasses spjældmotoren.
Spjældmotor med feedback skal kalibreres af en tekniker, mens spjældmotorer uden feedback kalibrerer automatisk, når teknikeren har indstillet en tid for Luftindtag tid.
Under den automatiske kalibrering åbner og lukker luftindtagene/luftudtagene helt en kort tid og kører derefter til
den position, som staldcomputeren beregner.
Omskifteren på spjældmotoren skal stå på AUT.

4.1.1 Spjældmotor uden feedback
Tidspunkt

Indstilling af det tidspunkt på døgnet, hvor den automatiske kalibrering skal køre.

Køretid

Indstilling af den tid det tager at køre fra helt åben til helt lukket.

Kalibreringstæller

Indstilling af antal gange spjældet skal køre før det automatisk kalibrerer.

Minimum spænding

Når luftindtagene eller luftudtagene er 0-10 V styrede, har man mulighed for at justere på udgangsspændingen via minimum spænding og maksimum spænding.

Maksimum spænding

1. Vælg menuen

Teknisk | Kalibrering | Klima | Sideindtag | Kalibrering

2. Tryk på ON for at starte kalibreringen.
3. Kontroller at den/de rigtige ventil(er) åbner og lukker korrekt.
4. Vent til kalibreringen er færdig og displayet igen viser Kalibrering afsluttet.
Kalibrering af øvrige luftindtag og luftudtag foretages på sammen måde.

4.2 Kalibrering af klimafølere
Temperatur og fugt
De tilsluttede temperatur- og fugtfølere kan kalibreres med et offset.
Hvis man ved manuelle målinger måler den aktuelle værdi til et andet niveau end registreringerne fra de installerede følere, kan man selv justere udlæsningsværdien, så den stemmer med det der kan iagttages.
0-10 V følere
Efter installationen skal staldcomputeren tilpasses følerne.
Når føleren er 0-10 V styret, har man mulighed for at justere på udgangsspændingen via Minimum spænding
og Maksimum spænding.
Med indstilling af en Minimum værdi og Maksimum værdi skal man desuden angive indenfor hvilket område føleren kan måle.

4.2.1 Kalibrering af vejrstation
Offset på bagerste ende af huset i forhold til nord

Indstil det antal grader som husets geografiske placering afviger fra
nordlig retning.

Vindretning minimum spænding

Juster spændingen via Minimum spænding og Maksimum spænding.

Vindretning maksimum spænding
Vindhastighed minimum spænding
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Vindhastighed maksimum spænding
Vindhastighed minimum hastighed
Vindhastighed maksimum hastighed

Indstil en Minimum værdi og Maksimum værdi for at angive inden
for hvilket område vejrstationen kan måle.

Figur 9: Offset på husets placering i forhold til nord.

4.2.2 Kalibrering af trykføler
Afhængig af hvilken systemtype (overtryk/undertryk), som DOL 18 trykføler skal anvendes i, skal den sættes op
og indstilles på forskellige måder.
Ved opsætning af trykføleren skal der samtidig foretages indstilling af dipswitche og placering af slange. Se desuden dokumentet Kredsskema og kabelplan.

Systemtype

Minimum værdi (Pa)

Maksimum værdi (Pa)

Undertryk

0

100

Overtryk

- 50

50

Biofilter

0

300

Tabel 4: Anbefalede værdier

Vælg menuen

Teknisk | Kalibrering | Klima | Trykføler

Indstilling af minimum og maksimum værdier skal kun foretages
ved opsætningen af føleren.

4.2.3 Kontrol af CO2-føler (installeret som CO2-føler)
CO2-føleren bør kontrolleres mellem hvert hold, når huset er i Tomt hus-status.
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Hvis CO2-føleren er installeret som en ekstraføler (til måling af emission), skal den kontrolleres og eventuelt kalibreres som beskrevet i afsnit Kontrol af CO2-føler (installeret som ekstra-føler) [} 31].
1. Udskift staldluften ved i Tomt hus- status at køre med 100 % udsug og 100 % åbne ventiler i minimum 20
minutter.
Aflæsningen af CO2-niveauet bør nu være ca. 500 ppm +/- 100 ppm eller samme værdi som den atmosfæriske luft +/- 100 ppm.
2. Kontroller om visningen afviger mere end +/- 100 ppm fra 500 ppm (eller fra samme værdi som den atmosfæriske luft).
Afviger visningen mere end +/- 250 ppm, bør føleren udskiftes.
Offsetkalibrering af CO2-føler
Føleren bør kun kalibreres, når der ingen dyr er i huset, og det er blevet godt udluftet.
Kalibreringen bør altid ske i forhold til atmosfærisk luft, og ikke i forhold til andre typer af CO2-følere.
Se menuen Teknisk | Kalibrering | Klima | CO2-føler.
1. Juster Kalibreringsoffset indtil den aflæste CO2-værdi viser 500 ppm.
Der skal ikke ændres på de øvrige værdier.
Værdi

Fabriksindstilling

Kalibreringsoffset CO2

0 ppm

Minimum spænding

0 volt

Maksimum spænding

10 volt

Minimum værdi

0 ppm

Maksimum værdi

10.000 ppm

Bemærk: Kalibrering bør kun foretages af SKOV-trænet personale.

4.2.4 Kontrol af CO2-føler (installeret som ekstra-føler)
DOL 19 og DOL 119 CO2-føler bør kontrolleres mellem hvert hold, når huset er i Tomt hus-status.
Hvis CO2-føleren er installeret som en CO2-føler (til regulering af ventilation), skal den kalibreres som beskrevet i afsnit Kontrol af CO2-føler (installeret som CO2-føler) [} 30].
1. Udskift staldluften ved i Tomt hus-status at køre med 100 % udsug og 100 % åbne ventiler i minimum 20 minutter.
Aflæsningen af CO2-niveauet bør nu være ca. 500 ppm +/- 100 ppm eller samme værdi som den atmosfæriske luft +/- 100 ppm.
2. Kontroller om visningen afviger mere end +/- 100 ppm fra 500 ppm (eller fra samme værdi som den atmosfæriske luft).
Afviger visningen mere end +/- 250 ppm, bør føleren udskiftes.
Kalibrering af CO2-føler via Minimum værdi
Føleren bør kun kalibreres, når der ingen dyr er i huset, og det er blevet godt udluftet.
Kalibreringen bør altid ske i forhold til atmosfærisk luft, og ikke i forhold til andre typer af CO2-følere.
Se menuen Teknisk | Kalibrering | Klima | CO2-føler.
1. Juster Minimum værdi indtil den aflæste CO2-værdi viser 500 ppm.
Der skal ikke ændres på de øvrige værdier.
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Værdi

Fabriksindstilling

Minimum spænding

0 volt

Maksimum spænding

10 volt

Minimum værdi

0 ppm

Maksimum værdi

10.000 ppm

Bemærk: Kalibrering bør kun foretages af SKOV-trænet personale.

4.2.5 Kalibrering af NH3-føler
Hvis DOL 53 ammoniak-føler ikke måler korrekt, udføres normalt vedligehold (udskiftning af filter). Hvis dette ikke hjælper, skal føleren udskiftes.

4.2.6 Kalibrering af strøm-føler
Indstil følerens kalibreringsværdier, så de svarer til den anvendte type strøm-føler.
Værdi

Fabriksindstilling

Minimum spænding

0,0 V

Maksimum spænding

10,0 V

Minimum værdi

0,0 A

Maksimum værdi

10,0 A
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5 Afprøvning
Efter installation af anlægget skal der foretages en grundig afprøvning for at sikre at anlægget virker som tilsigtet.

5.1 Afprøvning af basiskomponenter
5.1.1 Afprøvning af temperatur- og fugtfølere
Aflæs den aktuelle indetemperatur og fugt.
1. Kontroller at den viste temperatur passer med det man kan måle i huset/ude.
2. Kontroller at temperaturen stiger i displayet når hver føler f.eks. varmes op med hånden.
3. Kontroller at den viste fugt passer med det der kan måles i huset.
4. Kontroller at fugtigheden stiger, når der f.eks. åndes på føleren.

5.1.2 Afprøvning af alarm
Vælg

Alarmindstillinger.

Aktiver Alarmtest for at starte afprøvningen.
Kontroller at alarmlampen blinker.
Kontroller at alarmsystemet alarmerer som tilsigtet.
Tryk på Kvitter for at afslutte afprøvningen.
Foretag herefter afprøvning af alarm hver uge.

5.1.3 Afprøvning af nødopluk
Se Teknisk manual for nødoplukket.

5.2 Afprøvning af tilvalgte komponenter: Manuel styring
Under afprøvning og i en servicesituation kan man omstille de enkelte komponenter, der er tilsluttet staldcomputeren, fra automatisk til manuel styring. Herved kan man let afprøve de tilvalgte komponenter som spjældmotorer osv.
I menuen Manuel/auto viser staldcomputeren de komponenter, som er valgt i menuen Installation.
Automatisk regulering: Almindeligvis skal staldcomputeren stå i automatisk regulering.
Manuel regulering: Under opstart eller i en servicesituation kan det være hensigtsmæssigt at regulere de enkelte funktioner manuelt.
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De komponenter, der aktuelt er sat til manuel regulering, bliver
oplistet i menuen
gulering.

Teknisk | Manuel/auto | Manuel re-

Den manuelle regulering kan også deaktiveres her igen.

Vælg den funktion, som skal afprøves og afprøv komponenterne én ad gangen.
Det er angivet øverst på siden med en farvet bjælke, når en
komponent er sat til manuel regulering.

Efter afprøvning af komponenterne skal man stille funktionerne tilbage til automatisk regulering igen,
så staldcomputeren regulerer videre som før.

I/O bliver på samme indstilling som den var i det øjeblik, komponenten blev sat til manuel. Det betyder, at den
regulerer videre, når den sættes tilbage til automatisk regulering.

5.2.1 Afprøvning af klimafunktioner
5.2.1.1 Afprøvning af luftindtag og luftudtag
Afprøvningen skal vise om luftindtag og luftudtag kan åbne og lukke helt.
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Klima | Luftindtag | Sideindtag 1 og aktivér Manuel regulering.
Indstil Sideindtag 1 behov til 100 %.
Kontroller at de rigtige luftindtag åbner helt.
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Indstil Sideindtag 1 behov til 0 %.
Kontroller at de rigtige luftindtag lukker helt.
Indstil luftindtaget til den ønskede indstilling.

Gentag afprøvningen for alle installerede luftindtag og luftudtag.

5.2.1.2 Afprøvning af Dynamic MultiStep
Afprøvningen af Dynamic MultiStep foretages som beskrevet for MultiStep. Se afsnit MultiStep [} 36].
Afprøvningen af ventilatoren til Dynamic MultiStep foretages som beskrevet for trinløse ventilatorer. Se afsnit
Trinløse ventilatorer [} 35].

5.2.1.3 Trinløse ventilatorer
Afprøvning af indstilling og placering af trinløse ventilatorer
Afprøvningen skal vise om den/de tilsluttede trinløse ventilator(er) er rigtigt indstillet, dvs. kan køre minimum og
maksimum hastighed, og om den/de er rigtigt placeret.
Ved intern hastighedsstyring skal nødomskifteren AUT/MAN (automatisk/manuel) på siden af staldcomputeren
stå i AUT (se afsnit Nødomskifter AUT/MAN [} 36]).
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Klima | Luftudtag | Trinløs 1 | og aktivér Manuel regulering.
Indstil Ønsket luftudtag (spjæld) til 100 %.
Aktivér Manuel regulering for Luftudtag hastighedsstyring og
indstil Luftudtag hastighedsstyring til 100 %.
Kontroller at ventilatoren sidder i det rigtige hus.
Kontroller at ventilatoren suger luft ud af huset (evt. ved en røgprøve).
Kontroller at ventilatoren kører op i maksimumomdrejninger.

Indstil Luftudtag hastighedsstyring til 1 %.
Kontroller at ventilatoren suger luft ud af huset (evt. ved en røgprøve).
Kontroller at ventilatoren kører ned i minimumomdrejninger.
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Indstil Luftudtag hastighedsstyring til 0 %.
Kontroller at ventilatoren stopper helt.
Er ventilatorerne tilsluttet 3-leder må de ikke stoppe helt, men
skal i stedet køre i minimum.

Gentag afprøvningen af hver enkel trinløs ventilator.
Afprøv en ekstern trinløs hastighedsstyring på samme måde som en intern.

5.2.1.4 Nødomskifter AUT/MAN
Kun ved intern hastighedsstyring.
Sæt omskifter til MAN (manuel).
Kontroller at den/de trinløse ventilator(er) kører op i maksimumomdrejninger.
Sæt omskifter til AUT (automatisk).
Kontroller at den/de trinløse ventilator(er) kører ned på aktuel ønsket hastighed.
Hvis du er i tvivl om ventilatoren reagerer som ønsket, så foretag en afprøvning af trinløs ventilator. Se afsnit Trinløse ventilatorer [} 35].

5.2.1.5 MultiStep
Afprøvningen skal vise at spjæld og ventilator i skorstenene fungerer i forhold til hinanden.
Afprøvning af de installerede MultiStep foregår på samme måde for hvert trin, idet man skal kontrollere udsugningsenhederne hver for sig.
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Klima | Luftudtag | MultiStep | MultiStep 1 og aktivér Manuel regulering.
Aktiver MultiStep 1.
Kontroller at drejespjældet i skorstenene åbner helt.
Når spjældet er ca. 15 % åbent skal MultiStep 1-ventilatoren
starte på fuld kraft
Kontroller at ventilatoren suger luft ud af huset (f.eks. ved røgprøve).
Deaktiver MultiStep 1.
Kontroller at drejespjældet i skorstenene lukker igen.
Når spjældet er under ca. 15 % åben skal ventilatoren stoppe.
Gentag ovenstående for hvert MultiStep.

5.2.1.6 Afprøvning af relæ-funktioner
Afprøvningen skal vise, at anlæggene kan starte og stoppe. Afprøvningen af anlæggene foregår på samme måde, idet man skal kontrollere hvert anlæg for sig.
Vælg menuen
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Vælg herefter Klima | og f.eks. Side-køling og aktivér Manuel regulering.
Aktiver relæet for side-køling.
Kontroller at anlægget (kølingen) er tændt.
Deaktiver relæet for side-køling.
Kontroller at anlægget (kølingen) er slukket.

Varme
• Kontroller at den enhed, som man aktiverer i staldcomputeren er den tiltænkte enhed i huset.
Relæ-varme
• Kontroller ventilatorens omløbsretning i varmeenhederne.
• Kontroller at varmeanlægget kan starte og stoppe.
0-10 V varme
• Kontroller at shuntventilen kan åbne og lukke samt finde en hvilestilling, f.eks. 50 %.
• Kontroller at minimum og maksimum spændingen passer til den pågældende shunt.
• For at afprøve varmeanlæg indstilles først 0 % og derefter 100 % for at kontrollere, at varmekilden kan stoppe varmetilførslen og kan tilføre varme konstant.
Luftomrører
• Kontroller at ventilatoren kan starte og stoppe.
Tunnel-køling/ Iblødsætning
• Kontroller at pumpen kan starte og stoppe.
• Kontroller at pumpen giver vand som tiltænkt.
• Kontroller sikkerhedskontakt for manglende vand.
• Kontroller anlægget for utætheder.

5.2.1.7 Afprøvning af dør-åbning
Afprøvning af dør-åbning kan anvendes til udgangshuller, veranda, reder og skrabeområde.
Afprøvningen skal vise om døren kan åbne, lukke og stoppe.
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Klima | FreeRange | Udgangshuller eller Veranda | Styring af udgangshuller eller veranda eller
Produktion | Rede eller Skrabeområde og aktivér Manuel regulering
Vælg efter tur Åbn, Luk og Stop.
Kontroller at døren ændrer position som forventet.
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5.2.1.8 Afprøvning af varmegenvinder
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter funktionen under Klima | Varmegenvindere | Indtag eller Luftudtag og aktivér Manuel regulering for de enkelte komponenter.
Afprøvningen skal vise at spjæld og ventilator i luftindtag og
luftudtag fungerer.
Se afsnit Afprøvning af luftindtag og luftudtag [} 34] og Trinløse ventilatorer [} 35] om afprøvning af spjæld og ventilatorer.

Anti-is-, Rensnings- og Varme-relæ afprøves som beskrevet i
afsnit Afprøvning af relæ-funktioner.

5.2.1.9 Nødluftindtag
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Klima | Nødluftindtag og aktivér Manuel regulering.
Aktiver nødluftindtaget.
Kontroller at nødluftindtaget åbner helt.

5.2.2 Afprøvning af drift-funktioner
5.2.2.1 Afprøvning af strøm-føler
Dette afsnit er kun relevant for huse hvor der er installeret strøm-følere.
Afprøvningen skal vise, at strøm-føleren har forbindelse til den ønskede ventilator.
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Den aktuelle spænding kan ses i menuen Drift | Strøm-følere.
Vælg den enkelte ventilator i menuen Manuel/auto | Klima | Luftudtag efter tur.
Aktiver ventilatoren. Kontroller at strøm-føleren viser et strømforbrug.
Deaktiver herefter ventilatoren. Kontroller at strøm-føleren ikke viser et strømforbrug.
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5.2.2.2 Afprøvning af ekstra-føler
Dette afsnit er kun relevant for huse hvor der er installeret ekstra-følere.
Aflæs den aktuelle spænding og sammenlign aflæsningen med det man kan måle på føleren eller tilslutningsklemmerne med et multimeter.

5.3 Afprøvning af netværksforbindelse
Hvis staldcomputeren sidder i et netværk, der kan tilgås via pc-managementprogrammet FarmOnline Explorer,
skal den enkelte computer kunne ses i FarmOnline. Se i øvrigt FarmOnline Explorer Teknisk manual for test af
netværksforbindelse.
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6 Service
6.1 Indstillinger
6.1.1 Klima
6.1.1.1 Indstilling af udsug (MultiStep)
MultiStep er en metode til at styre én eller flere udsugningsenheder i trin, men således at udsugsydelsen bliver
trinløs.
Staldcomputeren styrer én eller to udsugningsenheder trinløst fra 0 til 100 %, mens resten af udsugningsenhederne indkobles i trin efter behov. Staldcomputeren kan regulere op til 16 MultiStep. De to trinløse udsugningsenheder kan indkobles parallelt eller sekventielt.
Hver udsugningsenhed udstyres med en DA 74C drejespjældsmotor, der kan åbne og lukke for drejespjældet.
DA 74CV benyttes til den/de trinløse udsugningsenhed(er). Staldcomputerens interne hastighedsstyring eller en
ekstern hastighedsstyring regulerer ventilatoromdrejningerne. Ventilatoren skal altid være enfaset, ellers må en
ekstern DOL 31 anvendes.
DA 74CO ON/OFF benyttes til de øvrige udsugningsenheder. Når spjældene åbnes, starter ventilatorerne via
en indbygget kontakt. Disse ventilatorer vil da køre i maksimum. Ventilatorerne kan være enfasede eller trefasede. Benyttes der trefasede, skal DA 74CO ON/OFF spjældmotorerne udstyres med kontaktorer, som styres via
en indbygget kontakt.
Systemet kan også håndtere luftstyret spjæld (vægventilator).

Trinløs
Step 1
Figur 10: MultiStep udsugning

Step 2

op til Step 16

For at opnå korrekt regulering af staldklimaet med MultiStep skal man indstille staldcomputeren med ventilationsanlæggets data:
• Anlæggets nominelle luftydelse i m3/t (dyrenes luftbehov).
• Udsugningskapaciteten på den/de trinløse udsugningsenhed(er).
• Udsugningskapaciteten på de forskellige trin, MultiStep.
Det er desuden muligt at anvende to trinløse til tunnelventilation på samme måde som ved MultiStep, således at
tunnelventilationen også reguleres trinløst.
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Ved anvendelse af to trinløse ventilatorer, kan de sættes op til
at køre parallelt eller sekventielt.
Dette gælder også for trinløse i tunnel.

6.1.1.2 Ventilatorindstillinger
Forsinket opstart

Anvendes hvor der er flere huse til sikring af, at generatoren ikke overbelastes ved
samlet opstart af alle ventilatorer efter et strømsvigt.
Indstilling af Forsinket opstart gør det muligt at lave en tidsmæssig forskydning af
ventilatorstarten mellem de forskellige huse.
F.eks. Hus 1-3: 0 sek. Hus 4-6: 60 sek.

Rotér

Funktionen får staldcomputeren til på skift at aktivere MultiStep med samme ydelse.
Herved opnås at driftstiden fordeles jævnt på ventilatorerne. Dette vil modvirke at
nogle ventilatorer slides, mens andre ruster.

Rotér-timer

Indstilling af tid hvorefter staldcomputeren skifter til næste MultiStep med samme
ydelse.

Maksimum ydelse

Ventilationsanlæggets maksimum ydelse i procent. Denne værdi er beregnet ud fra
de indtastede data.

6.1.1.3 Trinløs til trin
I huse hvor ventilationskapaciteten i side MultiStep er lille i forhold til en enkelt tunnelventilator, kan det være
fordelagtigt at frakoble den automatiske overgang, Automatisk fra trinløs til trin. Herved er det muligt at udskyde overgangen til trinregulering, således at tunnel MultiStep også indgår i den trinløse regulering.
Når funktionen Automatisk fra trinløs til trin er aktiv, skifter staldcomputeren automatisk fra trinløs- til trin-regulering, når første tunnel MultiStep kobles ind.
Trinløs til trin viser den ventilationsprocent, hvor skiftet sker.
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Trinløs

10.000 m3/h

MultiStep 1

MultiStep 2

10.000 m3/h

20.000 m3/h

MultiStep 3

40.000 m3/h

Tunnel MultiStep 1 Tunnel MultiStep 2

58.300 m3/h

58.300 m3/h

Tunnel MultiStep 3

116.600 m3/h

Enhedernes ydelse ved de forskellige ventilationsbehov
Trinløs regulering
Regulering i trin

Ventilationsbehov

Tunnel MultiStep 1 anvendes også ved sideventilation

Figur 11: Overgang fra trinløs til regulering i trin

Staldcomputeren kan regulere ventilationen trinløst og i trin.
Ved et stigende ventilationsbehov betyder det, at:
Trinløst:
• Ventilationen følger det aktuelle ventilationsbehov.
• Det trinløse udsug reguleres ned i ydelse, når et ON/OFF-udsug kobles ind.
Trin:
• Ventilationen foregår i trin.
• Det trinløse udsug fortsat kører 100 %, når et ON/OFF-udsug kobles ind.

6.1.1.4 Indstilling af udetemperaturgrænse
Indtag-grænse

Luftindtagets maksimale åbning så længe udetemperaturen er under indstillingen i
kurven for udetemperatur.

Udetemperatur-grænse

Ventilationsbegrænsning via udetemperaturen kan tilpasses til dyrenes alder over
to kurvepunkter.
Under denne udetemperatur vil spjældene ikke åbne mere end Indtag-grænse.

Gradvis begrænsning
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°C
Dag

Grænse

0

21 °C

35

18 °C

Dag
Figur 12: Kurve for udetemperaturgrænse

Udetemperaturgrænsen kan reguleres via en kurve over to dagnumre, således at ventilationen kan begrænses,
når der er små dyr i huset. Grænsen er fra fabrikken sat til 18 °C for begge dagnumre.

6.1.1.5 Indstilling af varme
Forløbstid

Tid fra varmerelæet trækkes til der rent fysisk tilsættes varme (skylletid).

Juster varme 0-10V
Varme min. spænding

Ved varmebehov vil analogspændingen aldrig være mindre end Minimum spænding.

Varme maks. spænding

Varmeshunten er på maksimal ydelse ved denne spænding.

6.1.1.6 Indstilling af dag- og nattilpasning
Tilpasningsperiode

Når funktionen aktiveres, vil temperaturtilpasningen være opnået efter denne periode.

Returperiode

Når funktionen afsluttes, vil temperaturtilpasningen være ophørt efter denne periode.
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6.1.2 Netværksindstillinger
Staldcomputere kan installeres i et netværk. Dermed kan de dele udstyr med hinanden.
Deling kræver:
• Et kablet LAN mellem den staldcomputer, der udbyder delt udstyr og den staldcomputer, der også benytter
det.
• Et stabilt netværk. F.eks. må der ikke være advarsler i FarmOnline Explorer - Netværksinformation.
• At alle staldcomputere har statisk IP-adresse.
Den staldcomputer, som deler sit udstyr med andre, kaldes en ’Master’. De staldcomputere, som får oplysninger
fra ‘Masteren’, kaldes ‘Klienter’.
En staldcomputer kan være ‘Master’ for eksempelvis en udetemperaturføler, men samtidig være ’Klient’ for en
udefugtføler, tilsluttet en anden staldcomputer.
Klient

Klient

Master

Klient

Klient

Klient

Figur 13: Eksempel på netværksopsætning i 2 huse med hver 3 staldcomputere.

Normalt ville 3 staldcomputere i hvert af de 2 huse betyde, at der skulle installeres 6 udetemperaturfølere. Men
hvis de i alt 6 staldcomputere er tilsluttet det samme netværk, kan de dele informationen fra en enkelt udetemperaturføler.
Managementprogrammet FarmOnline Explorer har adgang til staldcomputerne via gårdens netværk.
Vælg menuen

Teknisk | Service | Netværksindstillinger| IP-konfiguration

MAC-adresse

Staldcomputerens MAC-adresse. Anvendes blandt andet i forbindelse med fejlsøgning i netværket.

IP-opsætningsmåde

DHCP eller Statisk IP.

IP-adresse

Staldcomputerens IP-adresse: f.eks. 192.168.1.101.

Netmaske

Staldcomputerens Netmaske: f.eks. 255.255.255.0.

Gateway IP-adresse

Staldcomputerens Gateway-adresse: f.eks. 192.168.1.1.

Rediger

IP-opsætningsmåde: Valg af Statisk IP / DHCP

Indtastning af IP-adresse, Netmaske og Gateway IP-adresse.
Netmaske og gateway skal kun indstilles ved valg af Statisk IP.
Som standard er staldcomputeren indstillet til Statisk IP.
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SKOV A/S anbefaler at man følger en standardopsætning for netværk (Se også
FarmOnline Explorer Teknisk manual).
Vær opmærksom på at hvis forbindelsen mellem ’Master’ og ’Klient’ staldcomputerne afbrydes,
mister ’Klient’ staldcomputeren informationen fra det delte udstyr.

Hus 2
Hus 1

6.1.3 UTC-tid
Staldcomputeren anvender to forskellige tidsindstillinger. En lokaltid, som brugeren kan indstille i menuen
Drift | Husdata | Juster dato og tid og den såkaldte UTC-tid (Coordinated Universal Time), som er
staldcomputerens interne tid, der f.eks. anvendes ved tidsstempling af alarmer. Den tid, der præsenteres for
brugeren, er dog altid lokaltiden.

På staldcomputere i et netværk vil managementprogrammet FarmOnline Explorer automatisk sørge for, at UCTtiden er korrekt.
På staldcomputere, der ikke er på et netværk eller ikke har adgang til en NTP-server (Network Time Protocol), kan UTC-tiden
justeres i menuen Teknisk | Service | UTC-tid.
UTC-tiden er indstillet fra fabrikken, og begge staldcomputerens
tidsindstillinger understøttes af en batteri-backup. Der er således kun behov for at indstille UTC-tiden i de tilfælde, hvor
staldcomputerne har været uden batteri-backup.
Find den aktuelle UTC-tid f.eks. på en hjemmeside som
http://www.timeanddate.com/worldclock

6.2 Display
Vælg menuen
Baggrundslys
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Teknisk | Service | Display

Indstilling af lysstyrke i displayet, så det passer bedst muligt til den aktuelle placering
af staldcomputeren.
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Baggrundslys (Dæmpet)

Indstilling af lysstyrke i displayet, når staldcomputeren ikke betjenes.

Baggrundslys-timeout

Indstilling af hvor lang tid der skal gå fra staldcomputeren blev betjent og til baggrundslyset dæmper.

6.3 Backup
Vælg menuen

Teknisk | Service | Backup

Det er muligt at gemme og indlæse en backup af de aktuelle
indstillinger og side-visninger.
Dette kan gøres på staldcomputerens interne CPU-modul, SDkort eller USB-nøgle.
Hvis indstillinger skal kopieres til andre staldcomputere, anvend
da SD-kort eller USB-nøgle.

6.3.1 Backup af historiske data
ARM baseret CPU-modul (en LAN port)

IMX baseret CPU-modul (2 x LAN porte)

Dette CPU-modul vil automatisk gemme alle historiske data på SD-kortet, uanset
hvordan indstillingerne er lavet i menuerne.

Dette CPU-modul vil automatisk gemme alle
historiske data i den interne hukommelse og
kun anvende SD-kortet som backup-medie.

6.3.1.1 IMX-baseret CPU-modul (2 x LAN porte)
Det er muligt at gemme indstillinger og side-visninger, f.eks. før
der laves ændringer. Hvis ændringerne fortrydes, kan man indlæse de gemte indstillinger og side-visninger og overskrive ændringerne.
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6.3.2 SD-kort og USB-nøgle
Ved anvendelse af et SD-kort eller en USB-nøgle er det muligt at lave en backup af staldcomputerens opsætning og data inkl. indstillinger, side-visninger, historiske data, husnavn, IP-adresse, kalibreringsværdier m.m.
For at undgå tab af data ved udskiftning af en defekt staldcomputer eller af enkelte hardware-dele er det muligt
at gendanne alle typer data fra SD-kortet på en ny staldcomputer.
USB-nøglen kan desuden anvendes til at kopiere data fra en staldcomputer til en anden staldcomputer og til at
gemme data på en PC.
Det er muligt at lave en daglig backup af staldcomputerens data.
Aktiver funktionen Daglig backup under SD-kort eller USB-nøgle.

Når indstillinger og sider-visninger gemmes på SD-kortet, påføres der automatisk husnavn, dato og tid.
Ved indlæsning kan der vælges mellem indlæsning af indstillinger, side-visninger eller indstillinger og side-visninger.

Når indstillinger gemmes på USB-nøglen, kan filen tilføjes et
navn.
Tryk på Tilføj fil for at oprette en ny fil til at gemme indstillinger
og side-visninger.
Tryk på skraldespandsikonet for at slette en fil.

Angiv navn for filen.
Hver fil gemmes med det valgte navn, tid og dato.
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Ved indlæsning kan der vælges mellem indlæsning af indstillinger, side-visninger eller indstillinger og side-visninger.

Bemærk at husnavn, CAN-protokol og IP-opsætning også gemmes ved backup.

Vær opmærksom på at der kun må sidde én USB-nøgle i CPU-modulet ad gangen, når den skal
anvendes til lagring af data og logs.

Gem

Gemmer indstillinger og side-visninger fra staldcomputer på SD-kort eller USB-nøgle.

Indlæs

Indlæser indstillinger og side-visninger fra SD-kort eller USB-nøgle på staldcomputeren.

Backup

Laver en backup af staldcomputerens data. Data omfatter blandt andet indstillinger,
side-visninger, historiske data, husnavn, IP-adresse, kalibreringsværdier m.m.

Gendan

Gendanner data på staldcomputeren fra backuppen. Data omfatter blandt andet
indstillinger, side-visninger, historiske data, husnavn, IP-adresse, kalibreringsværdier m.m.

Daglig backup

Aktiver backup af staldcomputerens data hver nat klokken 01:30.

Formatér SD-kort
Formatér USB-nøgle

Sletter alle data fra SD-kortet eller USB-nøglen.

SD-kort status
USB-nøgle status

Se status for SD-kortet eller USB-nøglen.

SKOV A/S anbefaler at man altid gemmer opsætningen på en USB-nøgle inden opdatering af et program.

6.4 Softwareopdatering
Vigtig information
Indlæsningen af et nyt program tager almindeligvis op til 2 minutter.
Under opdateringen må forsyningen ikke afbrydes og USB-nøglen må ikke fjernes før
softwareopdateringen er helt afsluttet, dvs. at den grafiske brugerflade igen er tilgængelig
og brugbar.
Det frarådes at foretage opdatering af software, når der er dyr i huset.
Under opdateringen slipper alle relæer til f.eks. spjældmotorer. Ventilationsanlægget vil således
åbne og alle øvrige funktioner slår fra.
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Hvis det er nødvendigt at opdatere softwaren, mens der er dyr i huset, bør opdateringen foretages
med en dyrekyndig person til stede og under overholdelse af følgende forholdsregel:
• Vurder hvilke klimakomponenter der skal køre på manuel under opdateringen og aktiver manuelkontakten på hver enkelt af dem, således at disse forhold er under kontrol under softwareopdateringen.
• Fjern forsyningen (230 V og batteri) fra nødoplukket, hvis det ønskes at luftindtag og luftudtag
ikke skal lukke op under opdatering.
En softwareopdatering ændrer ikke CAN-protokol. Se også dokumentet Kredsskemaer og kabelplaner.

6.4.1 Forberedelse af softwareopdatering
1. Noter eller tag billeder af side-visningerne.
2. Noter eller tag billeder af nuværende konfiguration under menuen Vis tilslutninger (softwareopdatering fra
gammel til en ny software vil i enkelte tilfælde reallokere enkelte indgange eller udgange).
3. Noter eller tag billeder af de drift-og klimaværdier som er beskrevet i nedenstående skema.
Er der dyr i huset er det meget vigtigt at notere værdierne som er beskrevet i skemaet: (*Hvis installeret).
Menu

Funktion

Drift

Hold dagnr.

Indstillet værdi

Antal indsatte dyr
Klima

Indstillet temperatur
Indstillet varmetemperatur*
Indstillet fugt*
Minimum ventilation
Maksimum ventilation

Produktion

Antal døde dyr
Silo 1, 2, 3, 4, 5

Hvis der er dyr i huset, skal de klimafunktioner og evt. produktionsfunktioner, der skal køre på manuel under opdateringen, aktiveres nu.

6.4.2 Gennemfør softwareopdatering
1. Løsn skruerne (A) der holder låget.
2. Vip låget ud.
Pas på ikke at trække i fladkablet, så stikket (B) beskadiges.
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3. Isæt USB-nøglen som indeholder softwareopdateringen i USB-porten (C) på CPU-modulet.

Vælg menuen

Teknisk | Service | Installer software

Vælg den ønskede softwareversion.
Installationsprocessen begynder.
Indstillinger gemmes automatisk, inden opdateringen starter og
indlæses efter genstarten.
Under softwareopdateringen vil staldcomputeren genstarte.

Det er MEGET vigtigt at forsyningen ikke afbrydes under opdateringen.

USB-nøglen må først fjernes når softwareopdateringen er helt afsluttet. Dvs. at den grafiske brugerflade igen er
tilgængelig og brugbar.
Softwareopdateringen er nu gennemført.
Kontroller evt. softwareversionsnummer via menuen Generelt | Om | Software.

6.4.3 Kontrol efter softwareopdatering
Det er meget vigtigt at kontrollere, at staldcomputeren fungerer som den gjorde inden opdateringen, da enkle tilslutninger kan være byttet rundt efter en opdatering. Staldcomputeren giver en advarsel om dette, men den fortæller ikke, hvilken tilslutning er flyttet.
Hvis der er dyr i huset, er det meget vigtigt, at de noterede værdier kontrolleres efter opdateringen, så dagnummer og alle øvrige indstillinger er korrekte igen.
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1. Kontrollér siderne.
Sammenlign siderne i displayet med det noterede eller de billeder som blev taget før opdateringen. Har man
mistet opsætningen, må opsætningen af siderne laves igen.
2. Kontrollér konfiguration efter opdateringen i menuen Vis tilslutninger.
Kontroller at tilslutningerne er som noteret eller som de billeder der blev taget før opdateringen.
3. Indstil / kontroller at drift-og klimaværdier er de samme som før opdateringen i henhold til det noterede skema.
4. Sæt klimakomponenterne tilbage til automatisk drift.
5. Kontroller at staldcomputeren fungerer som forventet ved at afprøve alle komponenter.
Dette kan gøres i menuen Manuel/auto. Ved at aktivere manuel regulering kan man afprøve alle funktioner.
6. Er opsætningen kopieret fra en anden staldcomputer, skal alle spjældmotorer kalibreres igen.
Staldcomputeren indlæser kun kalibreringen, hvis den kommer fra samme staldcomputer. Der skal derfor foretages en kalibrering, hvis den kommer fra en anden staldcomputer.
7. Indstil funktionen Anvend adgangskode som ønsket.

6.5 Styreparametre
6.5.1 Reguleringsmåder
6.5.1.1 Adaptiv regulering
Staldcomputeren er fra fabrikken sat til adaptiv regulering.
SKOV anbefaler anvendelse af adaptiv regulering.
Adaptiv regulering anvendes f.eks. til ventilation, tunnelkøling, varme og fugtstyring (som alternativ til PID-regulering).
Ved adaptiv regulering vil staldcomputeren holde en indstilling ved hele tiden at justere reguleringen, så det ønskede niveau kan fastholdes. Desuden vil den tage variable parametre som f.eks. udetemperatur med i betragtning og tilpasse reguleringen til ændrede forhold.
Ved valg af adaptiv regulering skal der foretages langt færre indstillinger for at tilpasse reguleringen til det aktuelle hus.

Figur 14: Adaptiv regulering vil automatisk tilpasse sig til ændrede forhold. Stabiliteten i reguleringen afhænger af en indstillet tilpasningstid.

Kontroller via managementprogrammet FarmOnline Explorer hvor stabilt staldcomputeren kan holde reguleringen på det ønskede niveau.
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Ventilation
Temperatur

Figur 15: Regulering ok. Ventilationen tilpasser sig ændringerne i indetemperaturen og få den tilbage på ønsket niveau.

Temperatur
Indstillet temperatur

Ventilation
Figur 16: Regulering for hurtig. Ventilationsniveauet skifter kraftigt og afhjælper ikke temperaturudsvingene.

Varme
Temperatur

Figur 17: Regulering for langsom. Ventilationen reagerer for langsomt på at temperaturudsvingene.

Langsom
Middel
Hurtig

Hurtig
Middel
Langsom

Figur 18: Reguleringen foretages indenfor et bånd. Jo smallere bånd, desto hurtigere kan reguleringen tilpasse afvigelse
mellem indstilling og målepunkt. Tilpasningstiden er fra fabrikkens side sat til Middel, men kan ændres til Hurtig og Langsom.

52

Teknisk manual

DOL 534 • DOL 539

Reguleringen følger indstillingen stabilt

Reguleringen reagerer for hurtigt og skifter ofte.
Indstillingen kan ændres til Langsom.

Reguleringen reagerer for langsomt og afvigelsen fra
indstillingen bliver for stor.
Indstillingen kan ændres til Hurtig.

Figur 19: Der kan være behov for at ændre tilpasningstiden, så reguleringen reagerer hurtigere eller langsommere.

6.5.1.2 P-båndsregulering
P-båndsregulering anvendes f.eks. til varme- og kølesystemerne.
Ved P-båndsregulering vil staldcomputeren holde en indstilling ved regulere indtil det ønskede niveau nås. Herefter reguleres ikke yderligere, før indstillingen er faldet med en bestemt værdi (P-bånd).

Figur 20: P-båndsregulering vil være mindre stabil, da anlæggene starter og stopper, for at holde den ønskede indstilling.

6.5.1.3 PID-regulering
PID-regulering anvendes f.eks. til ventilations- og fugtstyring.
Ved PID-regulering vil staldcomputeren holde den ønskede indstilling ved hele tiden at justere reguleringen.

Figur 21: PID-regulering er en stabil regulering, da staldcomputeren hele tiden tilpasser reguleringen til den ønskede indstilling.

6.5.2 Ventilation
Side-ventilation
P-båndsregulering
P-bånd
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Sampletid

Tid mellem hver beregning af ventilationsbehov.
Kort tid: Hurtig regulering.
Lang tid: Rolig/langsom regulering.

PID-regulering
Gain@100
Gain@1

Forstærkning ved 0-100 % spjældåbning. Procent spjæld pr. grad afvigelse fra
Indstillet temperatur
Høj forstærkning: Stor reaktion.
Lav forstærkning: Lille reaktion.

Acceptbånd

Den maksimale fejl der accepteres, før computeren beregner et nyt ventilationsbehov.

Sampletid

Tid mellem hver beregning af ventilationsbehov.
Kort tid: Hurtig regulering.
Lang tid: Rolig/langsom regulering.

Ventilationsregulering

Valg af om ventilationen skal reguleres efter et P-bånd eller som PID.

Differenstid

Kort tid: Lille reaktion.
Lang tid: Stor reaktion.

Gradvis begrænsning via
Spjæld

Begrænser spjæld for luftindtag. Gradvis overgang fra begrænsningen Maks.
spjæld til 100 %.
Ventilation

Begrænser spjæld for luftindtag og udsug. Gradvis overgang fra begrænsningen
Maks. spjæld til 100 %.
Kontaktfunktion

Begrænser spjæld for luftindtag. Momentan overgang fra begrænsningen Maks.
spjæld til 100 %.
Hysterese

Små ændringer mindre end denne hysterese udføres ikke, men opsummeres indtil
de overstiger hysteresen.

Adaptiv - selvlærende
Vælg Adaptiv - selvlærende for at ventilationen automatisk kan tilpasse sig forholdene i det aktuelle hus.
Tilpasningstid indstilles i menuen

Klima | Ventilation | Adaptiv reaktion.

Se afsnit Adaptiv regulering [} 51] for en generel beskrivelse af adaptiv regulering.
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6.5.2.1 Ventilation i forhold til udetemperatur
Vinterfaktor

Vinterfaktoren anvendes til at påvirke ventilationen ved ændring i udetemperaturen,
inden temperaturen i huset er ændret.
Faktor 1,0 giver ingen påvirkning. En faktor på 0,5 giver en halvering af ventilationen ved et fald i udetemperatur på 12 °C.

Cyklustid tunnel- ventilation

Cyklustid
Når det aktuelle luftbehov er mindre end den luftmængde minimum lufthastighed giver, kører tunnelventilatorerne cycletimer.
Den totale køretid (ON- + OFF-tid) for tunnelventilatoren
Minimum ON-tid
Ved ventilationsbehov: Ventilatoren er ON i minimum denne tid.

6.5.2.2 Forsinkelser i skifte
Loftindtag forsinkelse

En negativ forsinkelse betyder at side-indtag åbner før loft-indtag.

Sideindtag forsinkelse

Forsinkelse af skiftet til loft mode.

6.5.2.3 Luftindtag uden feedback
Stop ventilator hvis luftindtag er under

I huse med gardinåbninger kan det være vanskeligt at ændre gardinpositionen,
p.g.a. undertrykket, når ventilatorerne kører. Det er muligt at stoppe ventilatorerne
midlertidigt, mens gardinet kører ved mindre gardinåbninger end angivet her.

Acceptbånd

Der reguleres kun ved luftindtaget, hvis den aktuelle position afviger mere end acceptbåndet fra den ønskede position.

6.5.2.4 Afisning luftindtag
Afisning luftindtag. Se også afsnit Af-isning luftindtag [} 13]
Min. luftindtag position

Minimum spjældposition for luftindtaget i styreformen Cyklustid.

Maks. luftindtag position Maksimum spjældposition for luftindtaget i styreformen Cyklustid.

Hysterese

Afisningsfunktionen stopper når udetemperaturen overstiger temperaturen for
afisning + temperaturhysteresen.

Cyklustid

Afisningsrelæets ON- + OFF-tid

Varmetid

Det tidsrum indenfor en time hvor ventilatoren i luftudtaget stoppes. Funktionen kan
tilsidesættes ved at indstille Varmetid til 0.

6.5.2.5 Cyklustid
Formålet med cyklustid-funktionen er at kunne kontrollere luftstrømmene i huset ved et meget begrænset ventilationsbehov.
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Funktionen aktiverer ventilationen kortvarigt og sender dermed en kraftigere luftstråle gennem huset. Derved
sikres en grundig udskiftning af indeluften.
Cyklustid
Side-ventilation

Cyklustid. Den totale køretid for trin der modulerer (ON- + OFF-tid) eller ved Cyklustid.
Minimum ON-/OFF tid. Når et trin er aktiveret, vil det være ON/OFF i mindst denne
tid. ON/OFF ved Cyklustid.
Forsinkelse luftindtag
Åbne: Forsinkelse af åbning af luftindtag ved Cyklustid.
Lukke: Forsinkelse af lukning af luftindtag ved Cyklustid.

Tunnel ventilation

Cyklustid. Den samlede køretid for cyklusventilation i tunnelmode.
Minimum ON-tid. Ventilatorerne kører i minimum denne tid.

Vær opmærksom på at cyklustid-funktion i side mode først er tilgængelig, når der er angivet en værdi for Min
luftindtag. Se også afsnit Indstilling af minimum luftindtag [} 67].

Luftudtag %

Luftindtag %

Sek.

Figur 22: Når ventilationsbehovet bliver højere end det cyklustid-funktionen kan yde, regulerer staldcomputeren igen ventilationen i forhold til indetemperatur og luftfugtighed.

6.5.2.6 Komfort
Komfortventilation
Dag

Ved holddrift. Indstilling af komforttemperaturen som en kurve over to dagnumre.

Start [%]

Ventilationsgrad hvor komfort aktiveres.

Maksimum [%]

Ventilationsgrad hvor maksimum komforttemperatur er nået.

Komfortfaktor

Lille faktor: Langsom reaktion.
Høj faktor: Hurtig reaktion.

6.5.2.7 Varmegenvinder
Cyklustid

Med Anti-is-funktionen kører varmegenvinderen en cyklus, hvor luftindtaget og indblæsningsventilator åbner og lukker for at hindre isdannelse i indtaget.

Lukketid

Den samlede køretid, hvor luftindtaget er åbent og lukket.
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6.5.3 Varme
6.5.3.1 Rumvarme og lokalvarme
Rumvarme tilføres samtidig med der ventileres. Dette gør temperaturreguleringen så stabil som mulig, og sikrer
samtidig at der ventileres eller tilføres varme så snart, der er behov for det.
Vær dog opmærksom på at ventilationen er begrænset så længe, der tilføres rumvarme. Jo mere varme der tilføres, desto mindre kan der ventileres.
• Ved 1 % varme kan der ventileres op til 10 % over minimumventilation.
• Ved 100 % varme kan der kun ventileres med minimumventilation.

Reguleringsmåde

Indstilling af reguleringsmåde: PID - brugerindstilling eller Adaptiv - selvlærende.
Vælg Adaptiv - selvlærende for at varmen løbende kan tilpasse sig skiftende forhold
i huset.
Ved adaptiv regulering skal der desuden indstilles en tilpasningstid (i menuen
Klima | Temperatur | Varme). Denne vil påvirke, hvor hurtigt staldcomputeren
reagerer på ændrede forhold i huset.

Se afsnit Adaptiv regulering [} 51] for en generel beskrivelse af adaptiv regulering.
Relæ-styring
Cyklustid

Varmerelæets ON- + OFF-tid.

Minimum ON-tid

Ved varmebehov: Varmerelæet er ON i minimum denne tid.

Minimum OFF-tid

Når varmerelæet er sluppet, er det OFF i minimum denne tid.

Ved PID-regulering
P-bånd

Arbejdsområde for 0-10 V-varme.

Integrationstid

Reaktionstid for varmen.
Længere tid: langsom reaktion.
Kortere tid: hurtigere reaktion.

Se også afsnit Varme [} 25].

6.5.3.2 Gulvvarme
Reguleringsmåde

Indstilling af reguleringsmåde: PID - brugerindstilling eller Adaptiv - selvlærende.
Vælg Adaptiv - selvlærende for at gulvvarmen automatisk kan tilpasse sig forholdene i det aktuelle hus.
Ved adaptiv regulering skal der desuden indstilles en tilpasningstid (i menuen
Klima | Temperatur | Gulvvarme). Denne vil påvirke, hvor hurtigt staldcomputeren reagerer på ændrede forhold i huset.

Se afsnit Adaptiv regulering [} 51] for en generel beskrivelse af adaptiv regulering.
Relæ
Cyklustid
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Forløbstid

Tid fra gulvvarmerelæet trækkes til der fysisk tilsættes varme.

Ved PID-regulering
P-bånd

Arbejdsområde for 0-10 V gulvvarme.

Integrationstid

Reaktionstid for gulvvarmen.
Længere tid: langsom reaktion.
Kortere tid: hurtigere reaktion.

6.5.4 Køling
6.5.4.1 Side-køling
Når side-køling og befugtning er installeret på samme relæ, er cyklustid og ON-tid fælles.
Cyklustid

Sidekølerelæets ON- + OFF-tid.

Minimum ON-tid

Ved kølebehov: Sidekølerelæet er ON i minimum denne tid.

P-bånd

Proportionalbånd, kølingen styres efter.

Integrationstid

Reaktionstid for kølingen.
Kort tid: Hurtig reaktion.
Lang tid: Langsom reaktion.

6.5.4.2 Tunnel-køling
Frekvensregulering min. Indstilling af den spænding der vil sikre køling med en minimumsvandydelse (2 liværdi
ter /minut pr meter pad).

Indstillingen afhænger af længden på pads. Hvis en pumpe anvendes til flere pads i
forskellige længder, beregnes en gennemsnitsværdi.
Effektkurve for tunnel

Funktionen er beregnet til varme og tørre områder. Den optimerer styringen af befugtning, køling og ventilation til disse klimaforhold.
Kølepads fugtes kortvarigt, inden ventilationen skifter fra side- til tunnelregulering.
Dette er for at sikre at luften, der kommer gennem pads, er afkølet.
Befugtningen styres via en effektkurve, for at sikre at padkølingen ikke starter for
tidligt og for kraftigt.
I effektkurven indstilles hvor længe kølingen skal være aktiv.
Effekt [%]. Cyklus [%]. Klokken: Effektkurve i fire punkter giver mulighed for at begrænse opstarten af tunnelkølingen, der i varme, tørre områder har stor kølevirkning.

Cycle timer

Ved CT og T
Valg om tunnelkølingen skal køre med cycle timer.

Cyklustid
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Minimum ON-tid

Ved kølebehov: Kølerelæet er ON i minimum denne tid.

Forløbstid

Tid fra kølerelæet trækkes til der rent fysisk tilsættes køling (skylletid).

Overskyl pads før tunnel Tid fra pads overskylles med vand, indtil ventilationen skifter til tunnel.

Udtør efter hurtigt temperaturfald

Sikkerhedsfunktion der stopper tunnel-kølingen ved lav indetemperatur (2 °C under
indstillet tunneltemperatur). Dette skal sikre at dyrene ikke afkøles for meget.
Funktionen stopper tunnelkølingen og justerer ventilationen til den lufthastighed,
som kræves for at tunnelkølingen må starte. Dette ventilationsniveau fastholdes i 10
minutter (fabriksindstilling) for at udtørre pads.
Tunnelkølingen kan starte igen fra 0 % efter 10 minutter, hvis betingelserne for tunnelkøling er opfyldt (lufthastighed, temperatur og fugt).

Kørselstid mellem aftap- Tid imellem hver aftapning.
ninger (padrens)
Aftapningstid (padrens)

Tid som aftapningen skal køre.

Reguleringsmåde

Opsætning af reguleringsmåde til PID - brugerindstilling eller Adaptiv - selvlærende.
Se afsnit Reguleringsmåder [} 51].

P-bånd

Proportionalbånd som kølingen styres efter ved PID-regulering.

Integrationstid

Reaktionstid for kølingen ved PID-regulering.
Kort tid: Hurtig reaktion.
Lang tid: Langsom reaktion.

Overskyl pads før tunnel Tid fra pads overskylles med vand, indtil ventilationen skifter til tunnel.

Kørselstid mellem aftap- Tid imellem hver aftapning.
ninger (padrens)
Aftapningstid (padrens)

Tid som aftapningen skal køre.

6.5.5 Fugt
6.5.5.1 Fugtstyring
Maksimum temperaturreduktion

Ved Temperatur-reduktion.

Høj udetemperatur og
fugt

Denne funktion kræver anvendelse af en udefugtføler.

Indstilling af det maksimale fradrag fra Indstillet temperatur når der fugtventileres.

I områder med høj udetemperatur og udefugt har standard-fugtstyringen ikke den
store effekt, da den bare vil hente mere varm og fugtig luft ind i huset. Det kan derfor være en fordel at stoppe den og eventuelt lade indetemperatur stige.
Valg af den ønskede type fugtstyring ud fra klimabetingelser og dyrenes behov
(Anvend fugtstyring. Bloker fugtstyring. Øg temperatur + bloker fugtstyring).
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Anvend fugtstyring: Standard-fugtstyring efter et af følgende principper: Fugtventi-

lation, Temperatur-sænkning eller Fugtvarme. Det ønskede princip vælges i menuen

Klima | Fugt | Fugtstyringsprincip.

Bloker fugtstyring: Staldcomputeren stopper fugtstyringen, når der er varmt og fug-

tigt udenfor.
Øg temperatur + bloker fugtstyring: Staldcomputeren stopper fugtstyringen, når

der er varmt og fugtigt udenfor, og den indstillede indetemperatur øges for derved
at reducere luftfugtigheden. Vælg kun denne indstilling, når dyrene kan tåle en temperaturstigning.
Se også afsnittet Fugt i brugermanualen.
Ventilationsregulering

Ved fugtventilation.
Indstilling af reguleringsmåde: PID eller adaptiv.
Se også afsnit Fugtstyring ved PID ventilationsregulering [} 60] og Fugtstyring ved
adaptiv ventilationsregulering [} 60].

Varmeregulering

Ved fugtvarme.
Indstilling af reguleringsmåde: PID eller adaptiv.
Se også afsnit Fugtstyring ved PID varmeregulering [} 61] og Fugtstyring ved
adaptiv varmeregulering [} 61].

6.5.5.1.1 Fugtstyring ved adaptiv ventilationsregulering
Reguleringsmåde

Ved fugtstyring efter fugtstyringsprincippet Fugtventilation.
Vælg Adaptiv - selvlærende for at fugtventilationen automatisk kan tilpasse sig forholdene i det aktuelle hus.
Tilpasningstid indstilles i menuen

Klima | Fugt | Indstillinger | Adaptiv re-

aktion for ventilation.

Funktionen er kun tilgængelig, når der er installeret en fugtføler.
Se afsnit Adaptiv regulering [} 51] for en generel beskrivelse af adaptiv regulering.

6.5.5.1.2 Fugtstyring ved PID ventilationsregulering
Udetemp. 20 °C/68 °F
faktor

Faktor for fugtstyring. Ventilationen ændres med den indstillede faktor (2,5) for hver
1 % relativ fugt ved en udetemperatur på 20 °C.

Udetemp. 0 °C/32 °F
faktor

Faktor for fugtstyring. Ventilationen ændres med den indstillede faktor (1,5) for hver
1 % relativ fugt ved en udetemperatur på 0 °C.

Integrationstid (kort)

Reaktion på for høj fugt.
Længere tid = langsom ventilationsopbygning.
Kortere tid = hurtigere ventilationsopbygning.

Integrationstid (lang)
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Længere tid = langsom ventilationsopbygning.
Kortere tid = hurtigere ventilationsopbygning.
Differensfaktor

Differenstid på fugtventilation.
Kort tid = lille reaktion.
Lang tid = stor reaktion.

Se afsnit PID-regulering [} 53] for en generel beskrivelse af PID-regulering.

6.5.5.1.3 Fugtstyring ved adaptiv varmeregulering
Reguleringsmåde

Ved fugtstyring efter fugtstyringsprincippet Fugtvarme.
Vælg Adaptiv - selvlærende for at fugtvarmen automatisk kan tilpasse sig forholdene i det aktuelle hus.
Tilpasningstid indstilles i menuen
aktion for varme.

Klima | Fugt | Indstillinger | Adaptiv re-

Funktionen er kun tilgængelig, når der er installeret en varmekilde og en fugtføler.
Se afsnit Adaptiv regulering [} 51] for en generel beskrivelse af adaptiv regulering.

6.5.5.1.4 Fugtstyring ved PID varmeregulering
P-bånd

Proportionalbånd, varmen styres efter.

Integrationstid (kort)

Reaktion på for høj fugt.
Længere tid = langsom varmetilsætning.
Kortere tid = hurtigere varmetilsætning.

Integrationstid (lang)

Reaktion på for lav fugt.
Længere tid = langsom varmetilsætning.
Kortere tid = hurtigere varmetilsætning.

Differenstid

Differenstid på fugtvarmen.
Kort tid = lille reaktion.
Lang tid = stor reaktion.

Se afsnit PID-regulering [} 53] for en generel beskrivelse af PID-regulering.

6.5.5.2 Befugtning
Cyklustid

Befugtningsrelæets ON- + OFF-tid.

Minimum ON-tid

Ved befugtningsbehov: Relæet er ON i minimum denne tid.

P-bånd

Proportionalbånd som befugtningen styres efter.

Integrationstid

Reaktionstid for befugtningen.
Kort tid: Hurtig reaktion.
Lang tid: Langsom reaktion.
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6.5.5.3 Synkronisering med ventilatorer
Funktionen er beregnet på huse, hvor der kan være problemer med at få den tilførte fugt ordentligt fordelt, eller
hvor befugtning/side-køling kører meget. Her kan man vælge at starte ventilatorerne samtidig med befugtning/
side-køling.
Synk. start med start af
ventilatorer

Befugtningen starter samtidig med ventilatorerne.

Stop samtidig med ventilatorer stopper

Befugtningen starter og stopper samtidig med ventilatorerne.

Dette sikrer, at der er tilstrækkelig bæreluft i huset til at fordele befugtningen.

For at sikre tilstrækkelig bæreluft til befugtningen kan man vælge, at befugtningen
kun kører samtidig med ventilatorerne i skorstenene.
Vær dog opmærksom på at hvis der ikke er noget ventilationsbehov, så kan der ikke befugtes, når denne styreform er valgt.

Start synk. forsinkelse

Tid som ventilatorerne skal køre, inden befugtningen starter.

Befugtning
Start

Stop

Start

Ventilatorer

Befugtning med synkronisering

Befugtning med synkronisering og stop samtidig med ventilatorer
Figur 23: Synkronisering af befugtning/side-køling og ventilatorer

Vælg at starte befugtning/side-køling og ventilatorer samtidigt i huse hvor der kan være problemer med at få
den tilførte fugt ordentligt fordelt, eller hvor befugtning/side-køling kører meget.

6.5.6 Trykstyring
Acceptbånd

Når trykket er indenfor dette område ændres luftindtagets spjældposition ikke, dvs.
der foretages ikke en ny beregning.

Deltabehov

Procentvis ændring af luftindtagets spjældposition, hvis trykket er uden for acceptbåndet.

Sample rate

Sample rate er en indstilling af, hvor ofte der skal foretages en ny beregning.

Tilpasning til udetemperatur

I områder med meget lave udetemperaturer kan trykreguleringen i huse med loft-indtag tilpasses til faldende temperaturer ved anvendelse af en trykkurve. Med et højere
tryk kan det undgås at varm indeluft trækker op i luftindtaget og giver isdannelse.

Tilpasningskurve

Udetemp./Tryk
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6.5.7 Reduceret minimum ventilation
Anvend til side-ventilation

Aktivering af funktionen.

Reducer minimum ventilation Indstilling af den maksimale reduktion af minimumventilationen, som nås når
til
udetemperaturen falder til Maks. reduktion ved udetemperatur.
Start ved udetemperatur

Indstilling af den udetemperatur som skal aktivere en reduktion af minimumventilationen.

Maks. reduktion ved denne
udetemperatur

Indstilling af den udetemperatur hvor minimumventilationen ikke skal reduceres
yderligere.

Udetemperatur

Minimum ventilation

Minimum ventilation

Udetemperaturområde hvor minimum ventilationen reduceres

Udetemperatur

Figur 24: Reducering af minimumventilation ved lav udetemperatur

Reduktionen øges lineært (fra 0% ved 5°C, 20% ved -2,5°C til 40% ved -10 °C).
Ved en udetemperatur på -2,5 reduceres en minimumventilation på 30% således med 20 %, hvilket giver en reduktion på 6%.

6.5.8 CO2-minimum ventilation
P-bånd

Arbejdsområde for føleren.

Integrationstid

Reaktionstid for føleren.
Længere tid: langsom reaktion.
Kortere tid: hurtigere reaktion.

6.5.9 NH3-ventilation
P-bånd

Arbejdsområde for føleren.

Integrationstid

Reaktionstid for føleren.
Længere tid: langsom reaktion.
Kortere tid: hurtigere reaktion.

6.6 Justering af tryk
6.6.1 Undertrykkurve
Ud fra det aktuelle ventilationsbehov laver staldcomputeren trykregulering ved at justere luftudtag og luftindtag i
forhold til hinanden.
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Lav trykjustering ved at opstille et kurveforløb for det ønskede tryk.
Undertryk (Pa)

Nominel ydelse 53.200 m3/h
Udsug 25 %
13.300 m3/h

Luftindtag (spjældposition) %
Figur 25: Justering af undertryk 1: Luftindtag (spjældposition)

Afhængig af typen af spjældmotor vil denne undertrykskurve være ideel for et givet anlæg.
Udsugning i % af nominel ydelse
Udsug %

Side

0
1
8
16
20
28
33
40
50
60
70
80
90
100

0
5
10
15
27
33
37
42
50
60
70
80
90
100

Luftindtag (spjældposition) %
Figur 26: Justering af undertryk 2: Luftudtag

For at opnå denne undertrykskurve kunne forholdet mellem udsug og sideindtag se således ud.
Staldcomputeren har forskellige ventilations-reguleringer afhængig af variant: f.eks. side, tunnel og loft. Det er
muligt at opsætte et ventilationsforløb, der skifter mellem disse reguleringsmåder for at optimere ventilationen til
skiftende klimaforhold (f.eks. luftfugtighed, inde- og udetemperatur). I områder med store udsving i udetemperaturen kan ventilationsforløbet fra minimum til maksimum ventilation optimeres ved anvendelse af de tre ventilations-reguleringsmåder: side, tunnel og loft.
Vær opmærksom på at staldcomputeren ikke trykregulerer, så længe trykjusteringen foregår. Dette vises med
en gul markering på siden, så længe staldcomputeren er sat til trykjustering. Når der ikke er foretaget justeringer
i 30 minutter, vender staldcomputeren tilbage til automatisk regulering.
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6.6.2 Indstilling af undertrykkurve
Det fremgår af menuen
Klima | Ventilation | Status
hvad den aktuelle ventilationsregulering er.

Trykjustering foretages i menuen

Teknisk | Service|

Undertryk

Vælg først den ventilationsregulering, der skal indstilles f.eks.
Side. Dette gøres i menuen Teknisk | Service | Undertryk |
Juster trykkurve | Justering.
Kurven for loft-regulering skal aktiveres, før den er synlig i menuen. I huse hvor der ikke er behov for en egentlig loftkurve, vil
kurven for loftindtaget kunne justeres under Side-kurve.

Vælg herefter f.eks. Teknisk | Service | Undertryk | Juster
trykkurve | Side-kurve | Tilpas kurve.
Der er 14 kurvepunkter til rådighed ved side-regulering og 10
kurvepunkter ved de andre typer regulering.

For hvert kurvepunkt vises de tilhørende værdier.
Tryk på knapperne Forrige kurvepunkt eller Næste kurvepunkt
for adgang til alle kurvepunkter.
Tryk på en værdi for at få adgang til at ændre den.
Tryk på knappen Se kurve for at kunne se forrige og næste kurvepunkt under indstillingen.
Hver gang man har indstillet en værdi, kan man i tabellerne nedenfor på siden se hvilken betydning, justeringen har for reguleringen af hvert luftindtag og luftudtag.
Indstilles kurveværdier for eksempelvis:
Ydelse: Ønsket udsugning som procentdel af den nominelle

ydelse
Side/Kurve: Spjældposition 0-100 %
Tunnel: Tunnelåbning 0-100 %
Indstillet tryk: Ønsket tryk (Pa)
m/s: Lufthastighed m/sek.
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De samlede kurveværdier kan også ses i menuen
| Teknisk | Service | Undertryk | Trykkurve. Vi anbefaler dog at
man primært anvender den anden visning, hvor man samtidig
kan se, hvordan justeringerne påvirker luftindtag og luftudtag.

6.6.3 Anvendelse af to kurver for luftindtag (side og tunnel)
Staldcomputeren kan regulere både side- og tunnel-luftindtag efter to separate trykkurver.
Dette kan f.eks. være en fordel i lange tunnel-huse. Ved først at åbne forreste tunnel-luftindtag og åbne de næste tunnel-luftindtag med en forsinkelse kan man bedre opnå tilstrækkelig lufthastighed og luftskifte i hele huset.

Tunnel-indtag 2

Tunnel-indtag 1
Figur 27: Eksempel på hus med to separate tunnel-indtag, der reguleres efter hver sin kurve.

Der skal indstilles to separate kurver, så luftindtagene kan reguleres uafhængigt af hinanden.
Hvert luftindtag tilknyttes den kurve, det skal reguleres efter.
Ved side-luftindtag:
Vær opmærksom på at ved anvendelse af to kurver og funktionen Afisning luftindtag vil afisningen køre skiftevis på luftindtagene til kurve 1 og kurve 2.

6.6.4 Indstilling af skiftet mellem loft og side ventilation
Fra fabrikkens side er side-kurven indstillet til at starte fra 0 %.
Når staldcomputeren er sat op med loft-funktionen, er det derfor vigtigt at ændre side-kurven således at denne
som minimum starter ved lofts-kurvens sidste ydelses-punkt.
Ved at lægge et spring ind mellem loft-kurvens sidste punkt og side-kurvens første punkt - f.eks. fra 25 % til 30
% - er det muligt at skabe et dødbånd i ventilationen, der gør overgangen mellem de to modes mere jævn.
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6.6.5 Indstilling af minimum luftindtag
Funktionen Min. luftindtag giver mulighed for at indstille en ønsket åbning på luftindtaget, når staldcomputeren
kører minimumventilation i loft og side mode.
Ved brug af cyklustid-funktion er det Sideindtag 1´s position der
indgives som minimum luftindtag.

6.6.6 Synkronisering af rumvarme og luftindtag
Funktionen er beregnet på geografisk kolde områder, hvor der ventileres med Min. Luftindtag og anvendes
sammen med relæstyret varme f.eks. gaskanoner.
Vælg funktionen for at slukke for rumvarmen, når luftindtagene
er åbne. Herved undgår man at tilføre varme, mens der ventileres.
Hvis der er så koldt, at varmebehovet ikke kan opfyldes, mens
ventilerne er lukkede, vil der dog også blive tilført varme, mens
de er åbne.

6.6.7 Aktivering af cycle time ved tunnelventilation
Funktionen Lufthastighed cycle timer sikrer fordelingen af luft i huset, når der tunnelventileres ved et lavt ventilationsbehov (f.eks. under 0,8 m/s).

6.6.8 Regulering af tryk ved skifte fra side til tunnel
Funktionen Minimum indtagsposition før udtag starter gør det muligt at indstille, hvornår tunnel-luftudtaget
starter i forhold til åbningen på tunnel-indtaget.
I huse hvor luftindtagene er langsommere end luftudtaget, kan det være en fordel at anvende en forsinkelse på
luftudtaget. Herved kan et for højt overtryk i skiftet mellem side og tunnel undgås, som ellers kan give problemer
med åbningen af luftindtagene.
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Hvis et tunnelluftudtag også har været anvendt ved side-ventilation, vil det dog fortsat være aktive ved skiftet til
tunnel.

Sideindtag

20 % åbning

Tunnelindtag

Tunneludtag

Tunnel-ventilation

Side-ventilation

Figur 28: Tunnel-luftudtag er fabriksindstillet til at starte ved en 20 % åbning på luftindtaget. Luftudtagene kan forsinkes
yderligere ved at øge indstillingen af Minimum position for luftindtag inden luftudtag.

6.6.9 Justering af aktivt tryk
Ved justering af aktivt tryk er der 14 kurvepunkter i side og 10 kurvepunkter i tunnel til rådighed.
Vælg menuen

Teknisk | Service | Juster tryk | Aktivt tryk.

To lodrette talrækker viser dig kurveværdierne for henholdsvis
Ydelse og Tryk.
Indstil den ønskede udsugning (side trykkurve: en procentdel af
den nominelle ydelse 0-100 %).
Indstil det ønskede tryk.

Indstillingen af Loft trykkurve og Tunnel trykkurve foretages på samme måde (udsugning: tunnel trykkurve: lufthastighed m/sek.).

6.6.10 Justering af trinløs enhed
For at staldcomputeren kan indstille det korrekte forhold mellem luftudtagets ventilatorspænding og spjældposition og dermed levere den korrekte ventilationsydelse, er det vigtigt, at de trinløse enheder er korrekt indstillet.
Dette er også vigtigt for at holde trykstabiliteten.
Man kan med fordel vælge den standardindstilling, som passer til luftudtagets trinløse ventilator, og herefter hvis
nødvendigt foretage en finjustering i denne menu (

| Teknisk | Service | Juster trinløs).

Se også afsnit Standardindstilling for trinløs ventilator [} 16].

Ventilator

Ydelse

Spjæld

0,0

0,0

0,0

58,0

15,0

32,0

58,0

25,0

41,0

54,0

45,0

58,0

55,0

55,0

66,0
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55,0

85,0

86,0

100,0

90,0

85,0

100,0

100,0

100,0

Tabel 5: Kurveværdier for trinløs enhed

Luftudtagets spjældposition og ventilatorspænding %
Spjældposition

Ventilatorspænding

Kapacitet %
Vent [%]

Ventilatorspænding

Kapacitet [%]

Ydelse for den trinløse ventilator

Spjæld [%]

Spjældposition for luftudtag

Ved Dynamic MultiStep skal der foretages to opsætninger til de trinløse enheder til henholdsvis lav regulering
og høj regulering. Se også afsnit Dynamic MultiStep [} 17]

6.6.11 Indstilling af undertrykskurver for varmegenvinder
I huse med varmegenvinder vil reguleringen af ventilationen skifte mellem to forskellige undertrykskurver alt efter hvilken ventilationsregulering staldcomputeren anvender.
Varmegenvinder-regulering: undertrykskurve for varmegenvinder med 10 punkter.
Side- regulering (LPV): undertrykskurve for side (sideindtag) med 14 punkter.
Der skal således indstilles en undertrykskurve for både varmegenvinder- regulering og for side- regulering.
Skiftet fra varmegenvinder- til side-regulering sker fra det sidste punkt i varmegenvinderens undertrykskurve
(punkt 10).
For optimal udnyttelse af varmegenvindingen, bør anlægget sættes op, så staldcomputeren er i varmegenvinder-regulering i så stor en del af ventilationsforløbet som muligt.
Ved indstilling af undertryksjusteringen er der to opsætningsmåder.

Anvend side-indtagenes side-kurve (Ja).

Anvend side-indtagenes side-kurve (Nej).

Varmegenvinder anvender side-kurve

Side integreret i varmegenvinder-kurve

Teknisk manual

69

DOL 534 • DOL 539
Anvend side-indtagenes side-kurve (Ja).

Anvend side-indtagenes side-kurve (Nej).

Varmegenvinder har ingen indflydelse på husets undertryk.

Varmegenvinderen har stor indflydelse på husets undertryk.

Ved ventilationsbehov over varmegenvinderens kapa- Undertrykket kan styres i hele varmegenvinder-regulecitet kan undertrykket ikke styres i varmegenvinder-re- ring.
gulering.
Lettere indstilling - som ved side.

Indstilling af ekstra side-kurve for varmegenvinde-regulering.

Varmegenvinder anvender side-regulerings -kurve
Vælg menuen

Teknisk | Service | Trykkurver | Varmegenvinder-kurve | Anvend sidekurve til sideindtag

Vælg at varmegenvinder bruger side-kurven til at regulere luftindtagene efter.

Opsætning
1. Juster undertrykskurven for side-regulering som til et LPVhus.
2. I varmegenvinderens undertrykskurve er der ikke vist noget
sideindtag. Sideindtagets åbning reguleres af undertrykskurven.
3. Juster undertrykskurven for varmegenvinder.

Med denne opsætning anvendes sideindtag og udtag, når ventilationsbehovet overstiger varmegenvinderens
kapacitet.

MultiStep uden trinløs
I MultiStep-systemer uden trinløs ventilator vil MultiStep 1 køre cycletimer, når ventilationsbehovet overstiger
varmegenvinderens kapacitet. Dette gør overgangen til ventilation også med MultiStep mere jævn.

6.6.11.1 Varmegenvinder med integreret side-kurve
Med denne opsætning kan undertryksreguleringen være helt præcis, og sideindtagenes åbning kan relateres til
varmegenvinder-ydelsen og det aktuelle ventilationsbehov.
Undertrykskurven for side-regulering justeres som til et LPV-hus (uden at tænke på varmegenvinder). Denne
kurve anvendes, når varmegenvinderen ikke er aktiv.
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Vælg menuen
Teknisk | Service | Undertryk | Trykkurver og Varmegenvinder-kurve.

Juster undertrykskurven for varmegenvinder for at sikre korrekt
undertryk ved alle punkter i kurven. Denne kurve anvendes, når
varmegenvinderen er aktiv.
Først indstilles kolonnerne for Varmegenvinder og Side som
ønsket.
Dernæst justeres punkterne for Ydelse for at få det ønskede undertryk.
Det anbefales, at punkterne i Side svarer til de første 10 punkter
i side-kurven.

Der reguleres ikke efter varmegenvinder-mode under følgende forhold:
• Varmegenvinderen slår fra på grund af udetemperatur (høj/lav).
• Varmegenvinderen er i rensefunktion.
• Brugeren slukker varmegenvinderen.
• Ventilationsbehovet er større end det som varmegenvinderen kan yde (det sidste punkt i varmegenvinderens kurve).

6.6.11.2 Varmegenvinder med støvreduktion
I områder hvor der ønskes en særlig stor støvreduktion på luftudtaget, kan varmegenvinderen sættes op, så en
større del af ventilationsbehovet sker gennem varmegenvinderen.
Funktionen giver mulighed for at regulere spjæld og ventilatorer i varmegenvinderen ud fra det aktuelle ventilationsbehov.
Vælg menuen

Teknisk | Service | Undertryk | Tryk-kurver | Varmegenvinder-kurve

Aktiver Vis indtag og udtag i kurve for at varmegenvinder-reguleringen bruger sin egen kurve til at regulere luftindtagene efter.
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Dette giver en fleksibel undertrykskurve for varmegenvinder
med fem kolonner. Ydelsen er tilpasset således, at varmegenvinderen kan være aktiv i hele ventilationsforløbet. Desuden er
der tilføjet kurver for spjæld og ventilator i både luftindtag og
luftudtag.

6.7 System
6.7.1 Nulstilling af data
Bemærk at staldcomputeren genstarter efter en nulstilling.

Vælg menuen

Teknisk | Service | Nulstil

Nulstil indstillinger og
sider

Staldcomputeren sletter alle indstillinger og genindfører fabriksindstillingerne.

Nulstil FarmOnline data

Staldcomputeren sletter alle data, der er gemt i forbindelse med managementprogrammet. Huset skal oprettes igen i programmets konfigurator.

Fabriksindstilling

Staldcomputeren sletter alle indstillinger og genindfører fabriksindstillingerne. Den
sletter desuden alle data, der er gemt i forbindelse med managementprogrammet
(huset skal oprettes igen i programmets konfigurator).
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7 Generelt
7.1 Om
SOFTWARE
Softwareversion
System-ID
Systemnavn
Build-tid
CPU-MODUL
Licensbestillingskode
MAC-adresse
SDK-version
Boot loader-version
MAIN-MODUL
Type
Softwareversion
Serienr.
Kalibreret
EKSTRA MODULER
Modul 1 - 13

Type
Softwareversion
Serienr.
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8 Fejlfindingsvejledning
• Er der 230 V spænding på klemmerne A1+ A2 (ellers efterse installationssikringer og fejlstrømsrelæ)?
• Står hastighedsstyringens omskifter MAN/AUT på AUT?
• Er computeren sat til automatisk styring?
• Er temperaturfølerne i orden?
• Er ventilatorernes motorværn/afbryder i orden?
• Er varmekilden og varmekildens forsyning i orden?
• Er spjældmotoren og dens omskiftere i orden?
• Er spjældmotorernes elektriske tilslutning korrekt? Se kredsskemaerne og vær især opmærksom på forsyningsspændingen via relæerne.
• Er spjældmotorens potentiometer justeret?
• Er staldcomputeren korrekt installeret?

8.1 Fejlfinding på delt udstyr
• Kontroller IP-opsætningen på staldcomputerne. Se afsnittet Netværksindstillinger [} 44].
• Kontroller link-status på routeren, hvis router indgår i netværket. Se routerens egen dokumentation.
• Monter et ethernet-kabel mellem en pc og den anden ethernet-port på staldcomputeren.
– Kontroller IP-opsætning på pc’en. IP-adressen skal være i samme adresse-område som staldcomputeren og må ikke allerede være brugt i netværket.
– Tjek forbindelsen til staldcomputeren ved hjælp af ping:
1. Åbn en kommandopromt for at teste forbindelse til enhederne ved hjælp af ping.
2. Indtast: ping –n 60 –l 1500 <IP_Addr>

3.
1. Indenfor <IP_Addr> indtastes IP-adressen på den staldcomputer, man vil tjekke.
Kvalitet

Responstid

Pakketab

Godt netværk

< 20 ms

< 1%

Middel netværk

< 100 ms

< 5%

Dårligt netværk

>100 ms

> 5%
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Accepteret ping-test.

Ikke accepteret ping-test.

8.2 Tabel for temperaturfølerkontrol
8.2.1 Tabel for DOL 114 temperaturfølerkontrol
°C

°F

V

-40

-40,0

0,00

-35

-31,0

-30

°F

V

°F

V

6

42,8

4,60

28

82,4

6,80

0,50

7

44,6

4,70

29

84,2

6,90

-22,0

1,00

8

46,4

4,80

30

86,0

7,00

-25

-13,0

1,50

9

48,2

4,90

31

87,8

7,10

-20

-4,0

2,00

10

50,0

5,00

32

89,6

7,20

-15

5,0

2,50

11

51,8

5,10

33

91,4

7,30

-10

14,0

3,00

12

53,6

5,20

34

93,2

7,40

-9

15,8

3,10

13

55,4

5,30

35

95,0

7,50

-8

17,6

3,20

14

57,2

5,40

36

96,8

7,60

-7

19,4

3,30

15

59,0

5,50

37

98,6

7,70

-6

21,2

3,40

16

60,8

5,60

38

100,4

7,80

-5

23,0

3,50

17

62,6

5,70

39

102,2

7,90

-4

24,8

3,60

18

64,4

5,80

40

104,0

8,00

-3

26,6

3,70

19

66,2

5,90

41

105,8

8,10

-2

28,4

3,80

20

68,0

6,00

42

107,6

8,20

-1

30,2

3,90

21

69,8

6,10

43

109,4

8,30

0

32,0

4,00

22

71,6

6,20

45

113,0

8,50

1

33,8

4,10

23

73,4

6,30

50

122,0

9,00

2

35,6

4,20

24

75,2

6,40

55

131,0

9,50

3

37,4

4,30

25

77,0

6,50

60

140,0

10,00

4

39,2

4,40

26

78,8

6,60

5

41,0

4,50

27

80,6

6,70
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8.2.2 Tabel for DOL 12 temperaturfølerkontrol
°C

kΩ*

V

°C

kΩ*

V

°C

kΩ*

V

-40

82,50

8,08

15

20,71

5,29

38

10,72

3,73

-35

76,84

7,96

16

20,09

5,22

39

10,45

3,67

-30

70,60

7,83

17

19,48

5,15

40

10,19

3,61

-25

63,97

7,68

18

18,90

5,07

41

9,94

3,55

-20

57,18

7,49

19

18,33

5,00

42

9,70

3,50

-15

50,50

7,26

20

17,79

4,93

43

9,47

3,44

-10

44,12

7,00

21

17,26

4,85

44

9,24

3,39

-5

38,22

6,70

22

16,76

4,78

45

9,03

3,34

0

32,91

6,37

23

16,27

4,71

46

8,82

3,29

1

31,92

6,30

24

15,79

4,64

47

8,62

3,24

2

30,96

6,23

25

15,34

4,57

48

8,43

3,19

3

30,02

6,16

26

14,90

4,50

49

8,24

3,14

4

29,11

6,09

27

14,48

4,43

50

8,06

3,09

5

28,23

6,02

28

14,07

4,36

55

7,26

2,87

6

27,37

5,95

29

13,68

4,30

60

6,59

2,68

7

26,53

5,88

30

13,30

4,23

65

6,04

2,51

8

25,72

5,81

31

12,93

4,16

70

5,57

2,36

9

24,94

5,73

32

12,58

4,10

75

5,18

2,23

10

24,17

5,66

33

12,24

4,03

80

4,86

2,11

11

23,44

5,59

34

11,91

3,97

85

4,58

2,02

12

22,72

5,51

35

11,60

3,91

90

4,35

1,95

13

22,03

5,44

36

11,30

3,85

95

4,15

1,91

14

21,36

5,37

37

11,01

3,79

100

3,99

1,90

*Måling i strømløs tilstand
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9 Tekniske data
Elektrisk
Mærkespænding

V AC

115*, 200* og 230/240 (*ikke hastighedsstyring)

Operationel spænding

V AC

103,5-264

Frekvens

Hz

50/60

Effekt

W

75

Maks. strømforbrug

A

0,7

Main-modul
Konfigurerbart main-modul

Indgange
Udgange/forsyning

Antal 0-10 V:
-11 indgange og 2 udgange – eller
- 9 indgange og 4 udgange – eller
- 7 indgange og 6 udgange
7 x 0-10 V DC indgangsimpedans 2,1 MOhm.
2 x 15 V DC forsyning +/- 10 % maks. 40 mA i alt.
2 x motorforsyning 24 V DC +/- 20 % maks. 0,4 A (samlet for hele
computeren).
2 x forsyning til spjældmotorpotentiometer 10 V DC maks. 40 mA i alt.
2 x 0-10 V DC. Udgangsimpedans 100 Ohm.

Relæer

12 x NO/NC potentialefri.
Maks. spænding/strøm ved ohmsk last (resistive load) 250 V AC / 5 A
AC.
Maks. spænding/strøm ved induktiv last (inductive load) 250 V AC / 2
A AC CosPhi 0,8.
1 x alarmrelæ NC, maks. 24 V 2 A. Min. 12 V 10 mA (resistive load).

I/O-modul type 15
IO type 15, 10RL 8AI 8AO
Indgange
Pulserende indgange
(f. eks. vandur, energimåler)
Udgange/forsyning

Uden jumpere. Kræver ekstern modstand for at kunne anvendes
f.eks. til vandure. Modstande medleveres.
8 x 0-10 V DC indgangsimpedans 2,1 MOhm.
Minimum pulslængde: 75 ms.
Minimum pulspause: 75 ms.
Maksimum frekvens/puls pr. sek.: 6 Hz.
8 x 0-10 V DC udgangsimpedans 10 Ohm.
1 x motorforsyning 24 V DC +/- 20 %, 0,4 A.

Relæer

10 x NO/NC potentialefri maks.
Maks. spænding/strøm ved ohmsk last (resistive load) 250 V AC / 5 A
AC.
Maks. spænding/strøm ved induktiv last (inductive load) 250 V AC / 2
A AC CosPhi 0,8.

I/O-modul type 3
IO type 3, 10RL 8AI 8AO
Indgange
Pulserende indgange
(f. eks. vandur, energimåler)
Udgange/forsyning

Med jumpere til konfiguration af indgange.
8 x 0-10 V DC indgangsimpedans 2,1 MOhm.
Minimum pulslængde: 75 ms.
Minimum pulspause: 75 ms.
Maksimum frekvens/puls pr. sek.: 6 Hz.
8 x 0-10 V DC udgangsimpedans 10 Ohm.
1 x motorforsyning 24V DC +/- 20 % 0,4 A
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Relæer

10 x NO/NC potentialefri maks.
Maks. spænding/strøm ved ohmsk last (resistive load) 250 V AC / 5 A
AC.
Maks. spænding/strøm ved induktiv last (inductive load) 250 V AC / 2
A AC CosPhi 0,8.

Netværk
Netværksinterface

2 x 10/100 BASE+TX RJ 45

USB

2 x USB 2.0 A-type

Tilbehør
Hastighedsstyring (output)

Motorbelastning maks. 6,8 A 230-240 V AC/min. 150 W.

Miljø
Opbevaringstemperatur

°C (°F) -10 til +45 (+14 til 113)
°C (°F) -25 til +60 (-13 til +140)

Omgivelsesfugt, drift

% RH

Drifttemperatur

Tæthedsklasse

IP

0-80
54 (stænktæt)
Det forudsættes at underlaget er plan, dvs. ≤ 1,5 mm højdeforskel og
at lågets skruer fastspændes med min. 1,5 Nm.

Mekanisk
Kabeludslagshuller
Large

Small

30 x M25. Til metrisk kabelforskru- 20 x M25. Til metrisk kabelforskruning
ning
Forsendelse
Large

Small

Mål H x B x D

mm

381 x 568 x 170

381 x 400 x 170

Mål emballeret H x B x D

mm

421 x 608 x 230

425 x 555 x 195

Vægt

g

7800

5800

Forsendelsesvægt

g

9200

6900

9.1 Målskitse
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10 Funktionalitet
DOL 534 Klima
LPV CT
T Nat. Bro

System-software

P

DOL 535 Produktion
Bre Bre Bre Lay Lay
L
M
S
L
M

Lay
S

Ventilationsmåder
X

LPV

X

Tunnel

X

Tunnel-Plus

X

Combi-tunnel (side + tunnel)

X

X

X

Naturlig
Naturlig feature kan tilkøbes

X

X

X

Soft Chill feature kan tilkøbes

X

X

Indetemperaturføler

X

X

X

X

Udetemperaturføler

X

X

X

X

2-zone

X

X

Dynamic Air

X

X

MultiStep

X

X

X

Dynamic MultiStep (side og tunnel)

X

X

X

Side MultiStep

16

16

Ventilation og temperatur

X

16

16

X

X

X

X

X

X

X

X

Minimum ventilation i % og m /dyr

X

X

X

X

Antal trinløse grupper kontrolleret
separat

2

2

2

Antal spjæld i hver trinløse gruppe

1

1

1

Parkering af ventilatorer

X

X

Cyklustid minimum side-ventilation

X

X

Tunnel MultiStep
Adaptiv ventilation
PID kontrol (eller P-bånd)
3

X

Cyklustid minimum tunnel-ventilation
Aktiv trykstyring - indtag

X

X

Komfort styring

X

X

Hedebølge-komfort styring (holdproduktion)

X

X

Dag- og nattilpasning

X

X

Afisning ved indtag

X

X

Zonestyret luftindtag

X

X

X

X

X

Delte luftudtag (mellem side og tunnel)
Ekstra ventilation (*CT-varianter i side-mode)

X

X

CO2 minimum ventilation styring

X

X

X

NH3 ventilation

X

X

X

Luftomrører

4

4

4
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Varmegenvinder (kun 1 zone huse)

X

X

FreeRange

X

X

Udgangshuller

8

8

Veranda

2

2

Visning af bruger-offset for indstillet
temperatur

X

X

X

X

Antal rumvarme enheder

6

6

6

6

Antal lokalvarme enheder

4

4

4

4

Adaptiv varmestyring (rumvarme og
lokalvarme)

X

X

X

X

Styring af gulvvarme (efter udetemperatur)

X

X

X

Visning af gulvvarme returtemperatur

X

X

X

Adaptiv gulvvarmestyring

X

X

X

Indefugtføler

X

X

X

X

Udefugtføler

X

X

X

X

Fugtstyring via ”fugtventilation”

X

X

X

X

Fugtstyring via ”temperatursænkning”

X

X

X

X

Fugtstyring via ”varmestyring”

X

X

X

X

Befugtningsstyring

X

X

X

X

Adaptiv fugtstyring

X

X

X

X

Intelligent fugtstyring efter udeforhold

X

X

X

X

Automatisk skift af fugtstyringsprincip på dagnummer

X

X

X

X

3

3

P

DOL 535 Produktion
Bre Bre Bre Lay Lay
L
M
S
L
M

Lay
S

Varme

Fugt

Køling
Styring - Side-køling
Styring - Tunnel-køling

3

6

6

Adaptiv tunnelkøling

X

X

X

Køling før maksimum ventilation

X

X

X

X

X

Køling pad rensefunktion
Dyserensning (sidekøling)
Styring efter effektkurve

X

X
X

X

Produktion
Foder
2

2

2

2

4

2

1

Se tabel for fodervægte tilgængelig ved de forskellige fodersystemer.
Tromlevægt (DOL 99B):
X
X
- tromlevægt delt mellem to huse
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Fodervægt (antal per hus)
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- foderblanding
- antal foderkomponenter
Vægt 9940:
- vægt delt mellem to huse
- foderblanding
- antal foderkomponenter
Kipvægt
Elektronisk silovægt
Elektronisk silovægt med fælles
tværsnegl
Dagsilovægt (ved dest.fodring og
etage-fodring)
Dagsilo med mixer
Tidsstyret vægt
Tidsstyret vægt med tværsnegl
Manuel indtastning
Fodertæller

X
5
X
X
X
5
X
X
X

P

1
X
X
1
X
X
X

DOL 535 Produktion
Bre Bre Bre Lay Lay
L
M
S
L
M
X
X
X
X
X
5
5
5
5
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
5
5
5
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Lay
S
X
5
X
X
X
5
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
4

X
X
X
X
X
2

X
X
X
X
2

X

X

X

Siloer

X
X
X
X
5

X
X
5

X
X
5

X
X
5

X
X
X
X
X
8

Navngivning af siloer

X

X

X

X

X

X

X

X

Skålfodring

X

X

X

X

X

X

X

X

Kædefodring

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

64
X
X
X
X

16
X
X
X
X

8
X
X
X
X
X

X

X

8
12
8
8
8
12
X
X
X
X
X
X

6
4
6
6
6
6
X
X
X
X
X
X

4
1
4
4
4
4
X
X

Foderstyring

Destinationsfodring
Antal destinationer
Ugeprogram
Pause ved input fra ekstern enhed
Genopfyldning (små destinationer)
Foderfordelingsspjæld (høne/hane)
Etage-fodring
Rum (voliere)
Fodergrupper (voliere)
Rækker (bure)
Etager (bure)
Fodergrupper (bure)
Foderstreng
Pause ved input fra ekstern enhed
Animeret fodring
Differentieret fodring
Doseringsbeholder
Tilføj foder manuelt
Fodertilskud
Restriktiv fodring

X

Foderblanding efter kurve

X

Automatisk silo skift

X

Teknisk manual
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Kombineret fodervægt og silovægt

X

Delt siloindhold med andre huse

X

Silo tom-føler

X

Styring efter lysprogram

P

DOL 535 Produktion
Bre Bre Bre Lay Lay
L
M
S
L
M
X
X
X
X
X

Lay
S
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vand
Vandur

1

1

1

1

24

6

24

16

8

24

8

1

Navngivning af vandur

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vandprogram

X

X

X

X

X

X

X

X

Styring efter lysprogram

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

64

64

Stoprelæ for vandforbrug

X

X

X

X

Lækage-styring
Vandniveaualarm
Vandnivealarm-feature kan tilkøbes

64

64

64

64

64

64

Vandregulerings-feature kan tilkøbes

X

X

X

X

X

X

X

X

Skylning (feature kan tilkøbes)

X

X

X

X

X

X

X

X

12

2

12

12

12

12

4

2

X

X

X

X

X

X

Fjerkrævægt
Vægte
Vægt tilknyttet dyregruppe
Manuel vægtregistrering

X

X

X

X

X

X

X

X

Inspektionsvægt

X

X

X

X

X

X

X

X

Lys

X

X

X

X

X

X

X

X

Lysdæmper

X

X

X

X

X

X

X

X

Lysprogram

X

X

X

X

X

X

X

X

Lysføler

X
X
3
2
5

X
X
3
2
1

X
X
6
2
5

X
X
6
2
5

X
X
6
2
5

X
X
9
6
5

X
X
6
4
4

X
X
2
2
1

Boost funktion

X

X

X

X

X

X

X

X

Inspektionslys

X

X

X

X

X

X

X

Lysdæmper styret med lysføler

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

10

10

10

8

6

Lys

Primært lys, standard
Primært lys, fleksibelt
Slavelys
Ekstra-lys

Lysfarve
X

Ændring af lysstyrke

X

Redestyring
Redestyring
Styring af skrabeområde
Styring af skrabeområde
Døgnur
Døgnure
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P

DOL 535 Produktion
Bre Bre Bre Lay Lay
L
M
S
L
M

Lay
S

Ægtæller
32

32

8

Ægtæller placerings-indgange

8

6

Æg-størrelser

X

X

X

X

X

Ægtæller

16

1

X

X

1

1

1

1

1

1

Brugerbestemte værdier

6

6

6

6

6

6

Interval-timere

6

6

6

6

6

1

Vægt af æg
Diverse
Antal huse per staldcomputer

1

1

1

1

Ekstra føler

8

8

8

4

Referenceværdier

X

X

X

X

Nøgleværdier

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kurvestyring (temp., fugt, min. vent,
maks. vent.)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Historikkurver

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pausefunktion (iblødsætning /
vask / tørring / desinfektion)

X

X

X

X

Fangerfunktion

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ventilations-boost

X

X

X

X

Brugerdefineret front-visning

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Frostsikring af tom sektion

X

X

Adgangskode i tre niveauer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Omfattende alarmfunktioner

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drift- og alarmlog

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Support af DOL 278T nødopluk

X

X

Måling af energiforbrug

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Status på udstyr (strøm-føler)

64

64

64

64

Remote Access (via FarmOnline)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* Kun til produktion af slagtekyllinger på gulv.
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