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Software version 5.2

Programversion
Produktet beskrevet i denne manual indeholder software. Denne manual svarer til:
• Software version 5.2
Frigivelsen fandt sted i 2018.

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.
Revisionen af denne manual fremgår af forsidens og bagsidens datomærkning.

VIGTIGT
BEMÆRKNING VEDRØRENDE ALARMANLÆG
Ved styring og kontrol af klimaet i en stald kan forstyrrelser, fejlfunktioner eller fejlagtige indstillinger
medføre store skader og økonomiske tab. Det er derfor nødvendigt at installere et selvstændigt, uafhængigt
alarmanlæg som overvåger staldklimaet sideløbende med klimacomputeren. Ifølge EU-direktiv nr. 98/58/EU
er det et krav at der i mekanisk ventilerede stalde er installeret alarmanlæg.
SKOV A/S gør derfor opmærksom på at der i de generelle salgs- og leveringsbetingelser fra SKOV A/S 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.
SKOV A/S 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 SKOV A/S’ 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 leveres ikke af SKOV A/S.

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 2018 by SKOV A/S
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1 Brugermanual
1.1

Læsevejledning

Denne manual beskriver den specifikke Soft Chill-funktionalitet. For en generel beskrivelse af
staldcomputerens betjening og øvrige funktioner, se staldcomputerens bruger- og teknisk manual.

1.2

Produktbeskrivelse

Denne featuresoftware indeholder funktionen Soft Chill. Den anvendes sammen med recirkulationsenheden DA
65-600 chill-enhed i et LPV- eller tunnel-ventilationssystem.

OFF

ON

Luftbevægelse ved side mode. Soft Chill OFF

Luftbevægelse ved side mode. Soft Chill ON

Soft Chill anvendes ved høje udetemperaturer, når der er behov for at dyrene kan afkøles ved hjælp af
lufthastighedens kølende virkning. Chill-enheden giver øget lufthastighed i dyrenes opholdszone og en bedre
fordeling af luften i hele huset. Enheden er kun aktiv ved side-ventilation.

Øget lufthastighed

Bedre luftfordeling

Soft Chill-enheden starter ved et øget ventilationsbehov og samtidig ændres reguleringen af luftindtagene. Man
kan herved optimere klimaet for dyrene, når det er varmt, og stadigvæk køre med side-ventilation. Soft Chill
reducerer således behovet for at køre med tunnel-ventilation. Herved opnår man et mere ensartet klima i større
dele af ventilationsforløbet.

Side mode Soft Chill OFF

Side mode Soft Chill ON
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Brugervejledning

Ved aktivering af featuresoftwaren Soft Chill bliver følgende nye funktioner tilføjet til staldcomputerens
menuer. For en generel beskrivelse af staldcomputerens øvrige funktioner, se staldcomputerens brugermanual.

1.3.1

Temperatur
I menuen Klima/ Temperatur/ Info/ Oplevet temperatur
Med Soft Chill vil staldcomputeren vise en Oplevet temperatur.
Dette er en beregnet temperatur, der udtrykker den temperatur,
som dyrene oplever. (Aktuel temperatur – Komforttemperatur).

1.3.2

Komforttemperatur

Det kan være nødvendigt at justere komforttemperaturen, hvis dyrenes adfærd indikerer, at de har det for koldt
eller for varmt, når ventilationen kører i et område, hvor der lægges et komforttillæg til indstillet temperatur
(typisk 50 til 160 % ventilation (Komfortventilation start til Komfortventilation maksimum se afsnit 2.1.8)).
Arbejder ventilationsanlægget eksempelvis ved 70 % ventilation
og dyrene vurderes at have det for koldt, så indstilles
komforttemperatur højere. Modsat indstilles komforttemperaturen
lavere, hvis dyrene vurderes at have det for varmt.
Juster indstillingen i menuen Klima/ Temperatur/ Tillæg med 0,5 °C
ad gangen og afvent en time og vurder dyrenes adfærd igen.

1.3.2.1

Holdkurve for komforttemperatur

Drift/ Holdkurver/ Klima/ Komforttemperatur

Dag

Komforttemperatur

14

5

35

3,5

Tabel 1: Eksempel på vejledende komfortindstilling i side-ventilation (broiler på gulv i side-ventilation
dimensioneret med standard luftindtag).

1.3.3

Ventilation

I menuen Klima/ Ventilation/ Ventilationsstatus/ Soft Chill
Viser hvor meget chill-enheden kører i procent.
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Indstilling af side-køling

Når Soft Chill anvendes sammen med side-køling, oplever dyrene afkølingen som mere effektiv på grund af
den øgede luftbevægelse.
Det anbefales at køling først startes ved maksimum ventilation, for at begrænse fugt i huset.

Side-køling starter, når temperaturen i huset bliver for høj.
I menuen Klima/ Side-køling/ Indstillinger/ Start køling.
Start køling

Eksempel 1:

er sat til 1 °C.

Køling ved Soft Chill
Køling %

Indstillet temperatur
inkl. tillæg (komfort)
Start køling

24 °C
1 °C

Indstillet temp. + Tillæg + Start køling

Temperatur °C

En forudsætning for at kølingen kan starte er dog, at der ventileres i Maksimum ventilation eller at udetemperaturen
er over Indstillet temperatur.

1.3.5

Luftomrører

I menuen Klima/ Luftomrører.
Når chill-enheder anvendes som luftomrører, foretages indstilling
i denne menu.
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Pausefunktion
I menuen Drift/ Pausefunktion/ Tørring/ Desinfektion.
Chill-enheden kan indstilles til at være aktiv under tørring og
desinfektion.
Den øgede lufthastighed i huset kan dels forkorte tørreprocessen
og dels optimere fordelingen af desinfektionsmidlerne i huset.

1.3.7

Fangerfunktion
I menuen Drift/ Fangerfunktion/ Opsætning/ Klima/ Soft Chill
Chill-enheden kan indstilles til at være aktiv under fangerfunktion.
Formålet med dette er at sikre luftskiftet for dyr og medarbejder
under indfangningen.

1.4

Vedligeholdelsesvejledning

Der er ingen vedligehold på featuresoftware.
Funktionerne fra featuresoftwaren overskrives ikke ved en efterfølgende softwareopdatering, men opdateres
sammen med denne.
Det er ikke muligt at afinstallere featuresoftwaren, når den først er installeret.
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2 Teknisk manual
Denne tekniske manual omhandler installation af staldcomputeren og er primært henvendt til elektrikere som
skal installere og afprøve computeren.
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.

2.1

Installationsvejledning

Featuresoftwaren leveres på en USB-nøgle.

2.1.1

Installation af featuresoftware på staldcomputer

Vigtig information
Featuresoftware kan kun installeres på staldcomputere med softwareversion 5.2 eller
nyere.
Indlæsningen af featuresoftware tager almindeligvis op til 2 minutter.
Staldcomputeren genstarter efter indlæsning af featuresoftwaren, så det frarådes at
foretage indlæsningen, når der er dyr i huset.
Hvis det er nødvendigt at indlæse softwaren, mens der er dyr i huset, bør det kun foretages
med en dyrekyndig person til stede.

2.1.2

Arbejdsgang ved installation af featuresoftware

1) Lav en backup af staldcomputerens indstillinger. Se afsnit 2.1.2.1.
2) Indlæs featuresoftware.
3) Aktiver Soft Chill funktionen.
4) Foretag opsætning (hastighedsstyring). Se afsnit 2.1.4.
5) Foretag indstillinger (komfort, se afsnit 1.3.2. Side-køling, se afsnit 1.3.4. Undertryksjustering, se afsnit
2.1.7).

2.1.2.1

Backup af indstillinger

1. Lav en backup af staldcomputerens indstillinger inden installation af featuresoftwaren.
a. Vælg Gem indstillinger i menuen Teknisk/ Service/ USB-nøgle/ Gem/ Gem indstillinger og frontvisninger.
b. Giv opsætningen et nyt navn.
c. Vent til staldcomputeren indikerer, at opsætningen er gemt.
d. Fjern USB-nøglen, og vent indtil staldcomputeren har detekteret, at USB-nøglen er fjernet (ca. 40
sek).
Venter man ikke længe nok, kan staldcomputeren have problemer med at læse den efterfølgende
USB-nøgle rigtigt. Dette kan give følgende fejl: USB-nøgle er ikke formateret korrekt, og
problemer med at installere software fra USB-nøgle.
2. Løsn de 4/6 skruer (A) der holder låget.
3. Vip låget ud
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Pas på ikke at trække i fladkablet, så stikket (B) beskadiges.

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

Vælg den ønskede feature.
Installationsprocessen begynder.

Under installationen genstarter staldcomputeren.

Det er MEGET vigtigt, at forsyningen ikke afbrydes under installationen.
USB-nøglen må først fjernes når installationen er helt afsluttet. Dvs. at den grafiske brugerflade
igen er tilgængelig og brugbar.
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Installation af chill-enhed

Vælg Soft Chill i installationsmenuen Teknisk/ Opsætning/
Installation/ Klima/ Soft Chill-enhed.

Vælg 0-10 V så chill-enheden kan tilsluttes og styres af en ekstern
DOL 31 hastighedsstyring.
Alle tilsluttede enheder vil køre parallelt.
I en to-zone opsætning vil de køre parallelt i hver zone.

Afhængig af type DOL 31 kan der tilsluttes et antal chill-enheder til staldcomputeren. Se afsnit 2.2.

2.1.4

Indstilling af ventilatorspænding
Ventilatoren skal indstilles til en spænding svarende til stoppet og
fuld hastighed.
Indstillingen er afhængig af hvilken type hastighedsstyring der er
tale om.
Stop ventilator:
Spændingen ved 0 % ventilatorydelse. Indstil til 0,5 V.
Fuld hastighed:

Spændingen ved 100 % ventilatorydelse. Indstil til 10,0 V.

Ved manglende indstilling af ventilatorspænding, giver
staldcomputeren alarm.

2.1.5

Opsætning af DOL 31 hastighedsstyring
DOL 31 sættes til automatisk slavemode og defaultværdier
anvendes.
Vær opmærksom på at den ydelsesværdi som vises i DOL 31, ikke
vil være den samme som staldcomputeren viser som ydelse for
chill-enhederne.
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Installation af chill-enhed som luftomrører

Når chill-enheder også anvendes som luftomrører skal de installeres som luftomrører og relæerne skal
parallelforbindes.

2.1.7

Justering af undertrykskurve

Ud fra af det aktuelle ventilationsbehov trykregulerer staldcomputeren på baggrund af et kurveforløb for
luftudtag og luftindtag. Chill-enheden er en del af side-undertrykskurven. Den skal lægges ind i kurveforløbet
så den er aktiv, når der er et højt ventilationsbehov.
Indstil den procentdel chill-enheden skal køre med ved et givet
ventilationsbehov.
Chill-enhederne startes almindeligvis ved 100 % åbning/ydelse på
luftindtag og luftudtag.
Herefter lukkes luftindtag lidt for at øge lufthastigheden, og
ydelsen på luftudtag øges.

2.1.8

Indstilling af komforttemperatur til Soft Chill

Teknisk/ Service/ Styreparametre/ Komfort

Dag

Komfortventilation
Start (%)

Komfortventilation
Maksimum (%)

Komforttemperatur

14

70

160

5

35

70

160

3,5

Tabel 2: Eksempel på vejledende indstilling for i hvilket reguleringsområde komfort er aktiv (broiler på gulv i
side-ventilation dimensioneret med standard luftindtag).
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Tekniske data
Soft Chill featuresoftware

Elektrisk
USB

1 stk. USB 2.0 A-type
2GB (formateringskrav: FAT16)
2-32GB (formateringskrav: FAT32)

Udgang

1 stk. 0-10 V udgang

Antal chill-enheder per DOL 31

6,8 A = 2 stk.
16 A = 5 stk.

Variant
Staldcomputere

DOL 534, DOL 539

Klima

LPV, Combi-tunnel

Dyr

Fjerkræ

Softwareversion

5.2 eller nyere

Sprog

DA-EN-DE-ES-FR (ver. 5.2)

Miljø
Omgivelsestemperatur, drift

-40 til +40 °C (-40 til +104 °F)

Omgivelsestemperatur, lager

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

Forsendelse
Mål H x B x D [mm]
Mål emballeret H x B x D [mm]
Vægt [g]
Forsendelsesvægt [g]

33 x 12 x 3
3400 x 2650 x 30
5
210
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