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1. Общи правила и предупреждения 

1.1 Увод 

Настоящото ръководство с инструкции предоставя цялата конкретна 
информация, необходима за запознаване със и правилно използване на 
притежаваната от Вас апаратура. 

То трябва да бъде прочетено внимателно при закупуването на монитора и в него 
да се правят справки при всяко възникване на съмнения относно използването 
му или всеки път, когато възнамерявате да извършвате операции по поддръжка. 

Ръководството трябва да се държи при машината или поне, когато това не е 
възможно - да се съхранява на място, което е известно и достъпно за удобно 
правене на справки. 

 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. ТОВА РЪКОВОДСТВО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО 

ЕДИНСТВЕНО ЗА УПОТРЕБА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА. ВСЯКА ДРУГА УПОТРЕБА Е 

ЗАБРАНЕНА. 
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1.2 Гаранционни условия 

 ПРЕДМЕТ НА ГАРАНЦИЯТА: гаранцията се прилага към апаратурата и към 
нейните части, обозначени с фабричен или друг идентификационен номер, 
използван от MC elettronica; 

 ГАРАНЦИОНЕН СРОК: MC elettronica дава 1-годишна гаранция за СИСТЕМА 
HYDRA 590 и CB9   от датата на производството (посочена върху 

идентификационната табелка, поставена от задната страна на монитора), 
както и за аксесоарите. 

Гаранцията покрива продукта и всички ремонтни работи, извършени в 
договорените срокове. 

Тази гаранция не е приложима в случай на: 

 случайно нанесена щета; 

 неправилна употреба; 

 недоговорени модификации, неправилно инсталиране (или 
настройване); 

 щета, предизвикана от счупване или неизправност на апаратура, която 
не е на MC elettronica, и която е свързана механично или електрически с 
наша апаратура; 

 форсмажорни обстоятелства (гръм, наводнения, пожари или други 
обстоятелства, независещи от MC elettronica). 

Гаранционните ремонти, които трябва да се извършват в оторизираните сервизи 
на нашите центрове, са напълно безплатни, стига апаратурата да се 
транспортира директно до тях или да се изпрати, като спедицията трябва да е 
платена от подателя DDP. Транспортните разходи и произтичащите от 
транспортирането рискове са изцяло за сметка на Клиента. 

Описаната по-горе гаранция е валидна, освен ако няма сключени други 
договорености между MC elettronica и Клиента. 

!  

Предупреждение 

Фирма MC elettronica не поема никаква отговорност за причинени преки 
или косвени щети или разходи, които се е наложило да бъдат поети 
поради неподходяща употреба или неспособност на клиента да 
използва оборудването отделно и/или в комбинация с друга апаратура. 

 

1.3 Сервизно обслужване 

Може да бъдете обслужени във всички страни, където апаратурата се дистрибутира 
официално от MC elettronica (по време на и след гаранционния срок). 

Всякакви видове намеси, които е поискано да бъдат направени по СИСТЕМА KIT 
HYDRA 590 и CB9 , трябва да се извършват съгласно посоченото в настоящото 
ръководство или при спазване на евентуални договорености, сключени с MC 
elettronica. 

В противен случай съответните гаранционни условия може да бъдат 
анулирани.  
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2. Общо описание 

Електронната система HYDRA 590 е проектирана за инсталиране върху 
самоходни или прикачни пръскачки и служи за: 
  

 Контрол на дозирането на продукта в ръчен и автоматичен режим 

 Контрол на отварянето и затварянето на секционните клапани върху 
машини с до 9 секции 

 Контрол на движението на секционните щанги с възможност за 
използване на до 5 движения 

 Контрол на скоростта на въздушния ръкав, с 2 скорости, 
програмируеми от потребителя. 

 Свързване към направляваща система GPS за автоматично затваряне 
на секциите и карти за указване на зоните (Avmap, Trimble) 

 
 
 

 
Компютърът работи единствено с блок за управление ECU Вода/масло 
Hydra код 20CEN-HYDRA-0001 
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2.1 Инструкции за инсталиране с допълнителен модул със 7 
секции 

 

Пристъпете към инсталиране на система Hydra590 / CB9, както е описано по-долу: 

 

 Фиксирайте главния блок за управление ECU (20CEN-HYDRA-0001) възможно 
най-близо до секционните клапани за вода във вертикална позиция и така, че 
конекторите да са разположени отдясно и отляво, като на снимката 

 

 Фиксирайте допълнителния блок за управление ECU за масло (20CEN-0006 
/ версия Caffini CFN-CEN-0001) близо до посочения по-горе главен блок 
ECU във вертикална позиция, с конектор, обърнат надолу 

 

 Фиксирайте монитора Hydra590 / CB9 и управлението за масло за 7 секции 
(20COM-0001 / версия Caffini CFN-COM-0001) в кабината 

 

 Свържете кабела на Hydra 590 / CB9 към управлението на маслото чрез 
адапторен кабел (CAV-0307) 

 

 Свържете кабела на изхода на управлението на маслото чрез кабели 
CAN_BUS (CAB-0035 / версия Caffini CFN-CAB-0003 от 13m или CAB-0034 / 
версия Caffini CFN-CAB-0004 от 7m) към главния ECU 

 

 Свържете към главния ECU сивия конектор на кабелите (CAB-0037 / версия 
Caffini CFN-CAB-0007 от 13m или CAB-0036 / версия Caffini CFN-CAB-0006 
от 7m), конекторите S. Seal - към съответните сензори, и захранващия 
конектор +12 V. - към трактора. 
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 Свържете към главния блок ECU черния конектор на окабеляването 
(версия за клапани Arag: 20CAB-HYDRA570-0009 / 20CAB-HYDRA570-0009 
или версия за клапани Bertolini: 20CAB-HYDRA570-0003 / 20CAB-
HYDRA570-0007), към съответните секционни клапани, към главния клапан 
за водата и към клапана за налягане. 

 

 Свържете към главния блок ECU кафявия конектор на окабеляването 
(20CAB-HYDRA570-0002 / 20CAB-HYDRA570-0006) към съответните 
електроклапани за масло и към пропорционалния клапан на въздушния 
ръкав, ако е инсталиран такъв. 
 

 Свържете окабеляването с черния конектор на CAB-0038 / версия Caffini 
CFN-CAB-0001 към ECU за масло 7 секции и изходите към 
електроклапаните с различна геометрия (EV6A-EV6B, за лявата част и 
EV7A-EV7B за дясната част) 

 

 4-пътният S.Seal трябва да се свърже към останалия свободен конектор 
S.Seal на окабеляването CAN_BUS, идващ от монитор CB9 (CAB-0035 / 
версия Caffini CFN-CAB-0003 от 13m или CAB-0034 / версия Caffini CFN-
CAB-0004 от 7m) 

 

 Последният конектор с предпазител трябва да се свърже към конектор 
S.Seal на окабеляването CAB-0037 / версия Caffini CFN-CAB-0007 от 13m 
или CAB-0036 / версия Caffini CFN-CAB-0006 от 7m 
 
 

!  

Предупреждение 

Бъдете особено внимателни при свързване на последния 
описан кабел към допълнителния блок ECU за масло за 7 секции 
(20CEN-0006 / CFN-CEN-0001) 

 
 

 Накрая проверете дали в главния блок ECU е зареден софтуер версия 0.05 
или по-висока: за да направите тази проверка, влезте в меню Hydra590 / 
CB9 и прочетете горе вдясно на черната лента коя е инсталираната версия; 
ако я няма, актуализирайте 
 
 

Внимание: Винаги проверявайте светодиодите за състояние, за да 

установите евентуално наличие на проблеми по системата 
 

Цвят на светодиода Значение 

Мигащо зелено Свързана и работеща система 

Непрекъснато светещо 
зелено 

Липса на комуникация CAN 

Непрекъснато светещо 
червено 

Късо съединение на изходи на електроклапани 
или неоткрити периферни устройства 
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2.2 Свързване на електроклапаните към окабеляването 

 

Окабеляването 20CAB-HYDRA570-0006, излизащо от главния блок ECU, и 
окабеляването CAB-0038 / CFN-CAB-0001, излизащо от ECU 7 секции, трябва да 
се свържат към съответните електроклапани съгласно следната таблица: 

 

 

РЕФ. Функция Бутон 
НАГОРЕ 

Бутон 
НАДОЛУ 

Бележки 

A Geo Променлив лява 
страна 

EV6A EV6B Опционално 7 секции 
масло 

B Движение на щангата 
Ляво 

EV2A EV2B Стандартно 

C Преместване на 
механичен блок 

EV1A EV1B Стандартно 

D Височина на щангата EV4A EV4B Стандартно 

E Нивелиране на щангата EV5A EV5B Стандартно 

F Движение на щангата 
Дясно 

EV3A EV3B Стандартно 

G Geo Променлив дясна 
страна 

EV7A EV7B Опционално 7 секции 
масло 

 

 

Референтна схема за управление UC50: 

 

 

    

 

 
 

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ   
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3. Фронтален изглед 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1 

 

Фронталният панел дава възможност на ползвателя да разгледа всички данни 
за работния цикъл. Върху панела се откриват следните елементи: 

 

1. Меню:  влиза в менютата за програмиране, след което се връща към 

началната страница. 

2. ESC:  връща се с една стъпка назад в менютата за програмиране. 

3. Катинар:  блокира и разблокира хидравличните функции. 

4. F1-F2-F3-F4-F5-F6 : бутони за съответната функция, която се вижда на 

дисплея. 

5. Стрелки: навигационни бутони на менюто: ДЯСНО, ЛЯВО, ГОРЕ, 

ДОЛУ. 

6. OK : бутон за изпращане на потвърждение. 

7. A/M: бутон за автоматично / ръчно дозиране. 

8. Общо: стартиране / спиране на пръскането. 

9. ON/OFF: включване / изключване на системата. 

  

1 

2 

3 

4 

4 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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3.1 Работна страница за пръскачката 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

Фигура 2 

 

1. Скорост 

2. Часовник. 

3. Въздушен ръкав: ако иконата се вижда, означава, че въздушният 

ръкав е включен. 

4. Автоматично затваряне GPS: ако иконата се вижда, автоматичното 

затваряне е активно. 

5. Катинар: ако се вижда, не може да се активират секциите за масло. 

6. Резервоар: съдържание, останало в резервоара. 

7. Друга информация: използвана дюза (вижда се при активен режим на 

налягане), линейни метри, които може да се обработят с останалото 
съдържание, хектари, които може да се обработят с останалото 
съдържание, производителност на час 

8. Визуализация на режим 

 

  Автоматичен режим ON. С бутоните-
стрелки НАГОРЕ и НАДОЛУ се увеличава или 
намалява с + / - 10% при всяко натискане 

1 10
0 

9 8 

2 

4 

3 

5 

7 

6 

11 

12 
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 Автоматичен режим OFF: текущата скорост 
е по-ниска от настроената автоматична скорост и по-
висока от настроената минимална скорост. 

 

 Ръчен режим: налягането се регулира само 
ръчно с бутоните-стрелки нагоре и надолу (фиг. 1 
бутон №5) 

 

 Пръскалка OFF: готова за пръскане, но 
скоростта е по-ниска от минималната скорост или е 
спряла. 

 

 

9. Литри/хектар в момента и настроени литри/хектар. 

10. Литри в минута в момента. ( ако е инсталиран сензор за налягане, 

като алтернатива и bar ) 

11. Графична лента за активните дюзи. 

12. Използвана дюза (вижда се само при активен метод Налягане) 

 

 

3.2 Визуализация на състоянието на щангата 

 

Неактивни секции. 

 

Секции, активни и готови за пръскане. 

 

Активни секции и пръскане в момента. 
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3.3 Функционални бутони част 1 (вода) 

 

F1    F2    F3    F4    F5    F6 
 

• F1= (функцията се променя последователно при всяко натискане) активиране на 

въздушния ръкав скорост1>скорост2>изключване на въздушния ръкав. 

• F2= (функцията се променя последователно при всяко натискане) 

деактивира последователно секциите надясно, като започва от първата активна 
отляво 

• F3= (функцията се променя последователно при всяко натискане) активира 

последователно секциите наляво, като започва от първата неактивна отдясно 

• F4= (функцията се променя последователно при всяко натискане) активира 

последователно секциите надясно, като започва от първата неактивна отляво 

• F5= (функцията се променя последователно при всяко натискане) деактивира 

последователно секциите наляво, като започва от първата активна отдясно 

• F6= преминава към следващата серия икони 

 

Забележка: Ако в „Меню Настройки > Работа” е избран локализиран режим на 

разпръскване, иконите се променят по следния начин: 

 

 

F1     F2    F3   F4     F5    F6 
 
• F2= локализирано пръскане - премества курсора за избор надясно 

• F3 и F4= пръскане в локализиран режим - активира или деактивира секцията, 

намираща се под курсора (двата бутона се държат по един и същ начин - както 
F3, така и F4) 

• F5= локализирано пръскане - премества курсора за избор наляво 

Курсорът се намира над графичната лента за секциите и се вижда само, ако е 
избран „Локализиран“ режим, както е показано на фигурата по-долу (фиг. 3) 

 

 

           

Фигура 3 

курсор 
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3.4 Функционални бутони част 2 (масло) 

 

 

F1     F2    F3     F4    F5     F6 

 

                                               
Фигура 4 

 

• F1= активира или деактивира хидравличния клапан за механичен блок 

(активира = икона в негатив, деактивира = нормално изглеждаща икона). С 
бутоните-стрелки >  отваря и <  затваря (фиг. 4). 

• F2= активира или деактивира хидравличния клапан за щанга Ляво с двойно 

действие (активира = икона в негатив, деактивира = нормално изглеждаща 
икона). С бутоните-стрелки >  отваря и <  затваря. (фиг. 4). 

• F3= активира или деактивира хидравличния клапан за щанга Дясно с двойно 

действие (активира = икона в негатив, деактивира = нормално изглеждаща 
икона). С бутоните-стрелки >  отваря и <  затваря. (фиг. 4). 

Забележка: бутони F2 и F3 са единствените, които може да са активни 
едновременно. 

• F4= активира или деактивира хидравличния клапан за накланяне на щангата 

с двойно действие (активира = икона в негатив, деактивира = нормално 
изглеждаща икона). С бутоните-стрелки >  отваря и <  затваря. (фиг. 4). 

• F5= активира или деактивира хидравличния клапан за повдигане и спускане 

на щангата с двойно действие (активира = икона в негатив, деактивира = нормално 
изглеждаща икона). С бутоните-стрелки >  отваря и <  затваря. (фиг. 4). 

• F6= преминава към следващата серия икони 

Ако дори и само един от клапаните бъде избран чрез натискане на бутони 
>отваря и <затваря, се активира и клапан EVBYP =БАЙПАС. 

Преминавайки от един избор към друг, предишният се деактивира, с изключение 
на F2 и F3, които може да се използват едновременно. 

ЗАТВАРЯ ОТВАРЯ 
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3.5 Функционални бутони част 3 (зареждане на цистерната) 

  

F1     F2    F3     F4    F5     F6 
 

• F1= с този бутон се настройва съдържанието на абсолютно празния 

резервоар 

• F2= с този бутон се настройва съдържанието на пълния докрай резервоар ( 

стойност, касаеща вместимостта на резервоара, въведена в меню Настройки.) 

• F3= чрез натискане на този бутон желаното количество може да се въведе 

ръчно чрез бутоните-стрелки нагоре и надолу. Увеличението или намалението 
ще се виждат в иконата-резервоар. С ESC се излиза от настройката, а с OK 
стойността се запаметява. 

• F6= връщане към началната серия икони 

• F4 e F5 = празни икони, необходими за в бъдеще  

 

4. Меню Настройване на Виртуален терминал 

За да влезете в настройките на виртуалния терминал VT, е достатъчно да го 
включите с бутон ON и веднага след това да натиснете бутон Меню, до една 
секунда. 

В това меню може да се направят следните настройки: 

• Език: (италиански, английски, френски, немски, испански, португалски, руски, 
румънски, унгарски, полски) 

• Мерни единици: метрични, английски 

• Регулиране на контраста: от 0%- 100% 

• Регулиране на яркостта от 0% - 100% 

• Сила на зумера: от 0% - 100 

• Автоматично изключване: от OFF до 60 минути 

• Регулиране на дата/час 

• Актуализиране на софтуера на ECU 
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Фигура 5 

 

                                              
 

За да изберете параметъра, който трябва да промените, може да използвате 
бутоните-стрелки. Потвърждаването става с бутон ОК, а излизането без промяна 
- чрез бутон ESC.(фиг.5) 

 

        
Фигура 6 

 

                                              
 

За да изберете параметъра, който трябва да промените, може да използвате 
бутоните-стрелки. Потвърждаването става с бутон ОК, а излизането без промяна 
- чрез бутон ESC.(фиг.6) 
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4.1 Актуализиране на VT (виртуален терминал) 

 

За да актуализирате виртуалния терминал, е указано да използвате SD карта 
със следните характеристики: 

• SD карта 

• 2Gb с максимален капацитет 

• Не HC, не XC 

• Форматиран FAT16 (не FAT32) 

 

Следвайте описаните по-долу операции, за да актуализирате: 

 Поставете SD картата с файла за актуализиране, наречен: 
HYDRA_VT.HEX 

 Натиснете и задръжте натиснати бутоните-стрелки ЛЯВО и ДЯСНО (< и 
>) и едновременно с това бутон ON - чува се кратък звуков сигнал „бип” 

и на екрана се появява лентата, показваща напредъка на 
актуализацията. 

 Натиснете „OK”, за да започнете актуализацията, и ще видите черната 

лента да се придвижва до края. 

 Изключете и включете отново с бутон „ON/OFF” (фиг.7) 

 

 
Фигура 7 
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4.2 Актуализиране на софтуера на ECU 

За да актуализирате ECU е указано да използвате SD карта със следните 
характеристики: 

• SD карта 

• 2Gb с максимален капацитет 

• Не HC, не XC 

• Форматиран FAT16 (не FAT32) 

 

Следвайте описаните по-долу операции, за да актуализирате: 

 

         
 

 Поставете SD картата в слота с файла за актуализиране, наречен: 
SPR_ECU1.HEX . 

 Показва се предишната версия. За зареждане натиснете бутон „OK”, 

показва се лентата на напредъка и накрая, ако всичко е наред - „CRC OK”. 

 

Ако актуализацията не е успешна, се показва код за грешка, напр.:  

„ERR 68”. В този случай се свържете със сервизния център. 

 

 

5. Меню Настройки на ECU Spray 

За да влезете в менюто с настройки на ECU, е достатъчно да натиснете Меню ( 
2 пъти в режим Налягане), когато системата е вече включена. За да излезете, 
трябва да натиснете същия бутон. 
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5.1 Дозиране 

          
Фигура 8 

 

                                                        
 

 

За да изберете параметъра, който трябва да промените, използвайте бутоните-
стрелки. Потвърждаването става с бутон ОК, а излизането без промяна - чрез 
бутон ESC.(фиг.8) 

5.2 Въздушен ръкав 

         
Фигура 9 
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За да изберете параметъра, който трябва да промените, използвайте бутоните-
стрелки. Потвърждаването става с бутон ОК, а излизането без промяна - чрез 
бутон ESC.(фиг.9) 

5.3 Меню Броячи 

          
Фигура 10 

                                                        
 

    

За да изберете параметъра, който трябва да промените, използвайте бутоните-
стрелки. Потвърждаването става с бутон ОК, а излизането без промяна - чрез 
бутон ESC.(фиг.10) 

процедура:  

Избран брояч: с бутон OK се влиза в настройването на стойността, а със 

стрелките се избира номерът на общия брояч, който желаете да използвате. С 
OK се потвърждава, а с ESC се излиза без промяна. В това подменю може да 
разглеждате данните на до 10 брояча. С функция reset връщате данните на всеки 
отделен показван брояч на нула. Ако не нулирате данните на определен брояч, 
когато се работи с показвания в основното меню, данните ще се увеличават. По 
този начин лица, които работят на договор, може да прекъсват временно 
работата при даден клиент и да я възобновяват в друг момент, като отчитат 
номера на брояча, зададен за определен клиент. 
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5.4 Нулиране (Reset) на броячите 

 
Фигура 11 

 

В меню Броячи, чрез избиране със стрелките и потвърждаване с „OK”, може да 
се нулират: Частичната и общата обработвана площ, подавания обем и 
работните часове. За всяко нулиране ще бъде искано потвърждение: 
„Нулиране?“ - отговорете „OK” или „ESC”, за да излезете без промяна. (фиг.11) 

 

6. Меню Аларми 

6.1 Аларма Норма 

         
Фигура 12 
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За да изберете параметъра, който трябва да промените, използвайте бутоните-
стрелки. Потвърждаването става с бутон ОК, а излизането без промяна - чрез 
бутон ESC.(фиг.12) 

 

 

 

 

 

Фигура 13 

 

6.2 Аларма Скорост 

          
Фигура 14 

                                                        
 

 

 

За да изберете параметъра, който трябва да промените, използвайте бутоните-
стрелки. Потвърждаването става с бутон ОК, а излизането без промяна - чрез 
бутон ESC.(фиг.14) 

При надхвърляне на 
настроените прагове (фиг. 
13) 
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• Аларма Скорост: сигналът за нея се подава чрез изскачащ прозорец, както 
при дозирането на нормата (фиг. 13) 

 

6.3 Аларма Налягане 

          
Фигура 15 

 

                                                        
 

 

 

За да изберете параметъра, който трябва да промените, използвайте бутоните-
стрелки. Потвърждаването става с бутон ОК, а излизането без промяна - чрез 
бутон ESC.(фиг.15) 

• Аларма Налягане: с полета за минимално и макс. налягане; появата на тази 
аларма се сигнализира чрез изскачащ прозорец, като при дозирането (фиг. 13) 

  

 



 

Инструкции за употреба 

СИСТЕМА HYDRA 590 и CB9 

25 

6.4 Аларма Резервоар 

          
Фигура 16 

                                                        
 

   

За да изберете параметъра, който трябва да промените, използвайте бутоните-
стрелки. Потвърждаването става с бутон ОК, а излизането без промяна - чрез 
бутон ESC.(фиг.16) 

• Аларма Резервоар: появата на тази аларма се сигнализира чрез изскачащ 
прозорец като при алармата за дозата (нормата) (фиг. 13) 

7. Меню Работа 

          
Фигура 17 

 

За да изберете параметъра, който трябва да промените, използвайте бутоните-
стрелки. Потвърждаването става с бутон ОК, а излизането без промяна - чрез 
бутон ESC.(фиг.17) 
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• Клапан за регулиране на налягането: при промяна на този параметър се 

променя и скоростта, с която клапанът се адаптира и връща налягането в 
рамките на параметрите, настроени в Автоматичния режим при промяна на 
скоростта на машината. 

• Автоматична минимална скорост: това е скоростта, която се настройва, и 

под която се деактивира Автоматичният режим ( зачеркната икона A/ ), 
пръскането продължава, но дозата ще може да се променя само ръчно с 
бутоните-стрелка нагоре и надолу. Когато скоростта на машината се върне над 
настроената граница, Автоматичният режим се възобновява (икона „A”). Това е 
в помощ на оператора, за да може да поддържа максимално постоянна скорост 
на пръскане.  

• Минимална скорост: това е скоростта, която се настройва, и под която 

пръскането спира и секционните клапани, както и главният клапан се затварят. 
(зачеркната икона дюза).  Типът аларма се настройва в меню аларми > скорост 

• Толеранс на дозата : тази стойност определя процента отклонение от 

настроената доза, за да сработи клапанът за налягане. 

• Изчакване на регулиране: време на изчакване в sec. преди сработване на 

регулирането на налягането в автоматичен режим.  

• Плътност на продукта: това е плътността на използвания продукт, дадена 

в dm3. 

• Тип отваряне на секциите: Последователно/Локализирано.  

• Автоматично затваряне на секциите чрез GPS: да/не  

 

8. Меню Дюзи 

            
Фигура 18 

 

Дебитът се отнася до налягане от 3 bar, за дюзи А и В може да променяте 
референтното налягане. 
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9. Меню Щанга 

          
Фигура 19 

 

При въвеждане на разстоянието между дюзите и на броя им за всеки сектор, горе 
се показва общата ширина на щангата (фиг. 19). Това меню не се вижда в режим 
Налягане 
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10. Меню Сензори 

10.1 Сензор за скорост 

 

        
Фигура 20 

 

       
Фигура 21 

 

   

 

Калибрирането на сензора за скорост може да бъде: ръчно, чрез въвеждане на 
броя импулси на колелото за 100 метра. Или автоматично, чрез избиране на 
старт, изминаване на 100 метра и натискане на стоп изброените импулси на 
колелото се прехвърлят автоматично в диапазона импулси/100m. (фиг. 21) 

  

БРОЕНЕ НА 
ИМПУЛСИ 
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10.2 Сензор на разходомер за флуиди 

      

 Фигура 22 

 

 

 

Калибриране: може да бъде ръчно чрез въвеждане на броя и/л (импулси/литри), 
посочени в характеристиките на разходомера или със система за измерване на 
количеството със специален градуирен измервателен уред. (фиг. 22) 

Трябва да разполагате с подходящ градуиран съд. 

Процедура:  

ръчен режим 

затворени секции, с изключение на тази за събиране на течността 

стартирайте пръскането 

напълнете съда с желаното количество (напр. 10 литра) 

спрете пръскането 

измерете подаденото количество 

направете изчислението и/л= изброени импулси / подадени литри 

въведете резултата в полето за калибриране 

 

пример: 720 i / 10l= 72 i/l 

 

Забележка: правете теста само с вода в резервоара 

  

БРОЕНЕ НА 
ИМПУЛСИ 
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10.3 Сензор за налягане 

     
 

С това меню се въвежда макс. работно налягане и сензорът се нулира за 
постигане на перфектно калибриране. 

 

10.4 Сензор за ниво на резервоара 

          
 

В това меню се избира типът монтиран резервоар и се отчита сензорът за ниво 
за подготвяне на таблиците за преобразуване в литри на различните 
резервоари. Таблицата трябва да се изпрати на MC Elettronica за зареждане в 
софтуера. Това меню не се вижда, ако сензорът не е монтиран и ако не е 
активиран в специалното меню. 
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Примерна таблица: 

 

Номерация на резервоара и модел 

Отчетена стойност Заредени литри 

250 100 

300 500 

400 1000 

500 1500 

600 2000 

700 2500 

 

Колкото повече отчитания има, толкова по-прецизна е системата  

 

10.5 Диагностика на сензорите 

 
Фигура 23 

 

В това меню се тества правилната работа на сензорите. Данните за сензора за 
налягане и нивото на резервоара са в mA. 
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11. Броячи за сезона 

       
Фигура 24 

 

В края на сезона броячите може да се нулират поотделно чрез избиране със 
стрелките нагоре и надолу и потвърждаване с „OK”. 

 

 

12. Симулирана скорост 

Чрез избиране на „симулирана скорост“ от менюто и потвърждаване с „OK” се 

появява основната работна страница, но в полето за показване на скоростта 
надписът „SIM“ под числото показва симулация на движението. Скоростта може 
да се променя в посока +/- с бутоните дясна и лява стрелка ( “> /<”). С тази 
функция системата може да се тества при спряла машина. Всички функции може 
да бъдат активирани. С „ESC“ може да се върнете към нормалния режим. (фиг. 
25) 

 

 
Фигура 25 

  

СИМУЛИРА
НА 
СКОРОСТ 
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13. Работен метод Налягане 

Компютърът се доставя с работен метод, при който параметър по подразбиране 
е разходомерът за течности. Ако пък се инсталира с работен режим Налягане 
със съответния сензор (режим, който може да се избере от специалното ниво), с 
еднократно натиснат бутон „Меню“ се влиза в режим на работна симулация за 
налягане. 

С бутоните-стрелки нагоре и надолу се избира параметърът, който трябва да се 
промени. С „ОК“ се запаметява, а с „ESC” се излиза без промяна и се връщате 
към главното работно меню. 

• При промяна на дозата, към нея се адаптира само скоростта 

• При промяна на всички други величини, към тях се адаптира само дозата 

Работната ширина и броят дюзи не може да се променят, а са посочени само за 
сведение. Те може да се променят само в меню Настройки по време на 
инсталиране на системата (фиг. 26) Симулацията не запаметява никакви 
параметри, а служи само за изчисление. 

 

 
Фигура 26 

 

14. Меню Запазени функции 

Необходима е ПАРОЛА, за да влезете. Тази част от менюто е запазена само за 

сервизния център. 
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15. Опция Trailmatic 

Система Hydra / CB9 разполага със софтуер за управление на завиващия теглич 
(Trailmatic) и служи за поддържане на теглича подравнен към шарнира на 
трактора, движейки хидравлично шарнира, поставен върху прикачното 
съоръжение. Това позволява при правилна геометрия прикачното съоръжение 
да следва трасето, току-що изминато от трактора. 

За да извършите специфични маневри, движете ръчно хидравличния шарнир на 
прикачното съоръжение. 

За да може тази опция да работи правилно, трябва да инсталирате блок ECU за 
масло CFN-CEN-0001 със съответното окабеляване и индуктивни позиционни 
сензори (арт. 2573). 

  

15.1 Графичен интерфейс Trailmatic 

 

 

 
 

Фигура 27 

 

За да стигнете до управлението на trailmatic, се движете по лентата с 
функциите на бутоните с F6 като на фигурата  (натиснете 2 пъти). 

 

 

  

Бутони за 
ръчно 

управление 

Блокиране 
и 

разблокир
ане на 

функциите 
за масло  

Функции, 
блокирани 

за 
транспорт

иране Trailmatic 

ON/OFF 

Автоматично/
Ръчно 
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Функция на бутоните: 

 

 

 F4 
 

Trailmatic OFF 

 

 F4 
 

Trailmatic ON 

 

 F5 
 

 
Включен автоматичен режим.  

 

 F5 
 

 
Ръчен режим: за да преместите теглича, използвайте 
бутоните дясна и лява стрелка (фиг. 26) 

 

 
Бутон за блокиране и разблокиране на хидравличните 
функции.  
(Ако се активира хидравличният блок: функция 
затворен катинар, системата отново подравнява 
теглича за движение по пътищата в автоматичен 
режим). 
 

 

 
Бутони за ръчно преместване на теглича надясно и 
наляво (активират десен електроклапан EV_DX и ляв 
електроклапан EV_SX) 
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 Икони за функция:  

 

    
 

 
Подравнен теглич и блокирани функции S5 на OFF 
(отворен сензор) 

 

 
 

 
Подравнен теглич. Активира се, когато  S1- S2- S3- и 
S4 не са активни. S5 на ON 

 

 
 

 
Завиване надясно: десният електроклапан EV_DX се 
активира, за да подравни теглича на прикачното 
съоръжения спрямо теглича на трактора; активирането 
на S3 показва, че завиваме надясно 
 

 

 
 

 
Завиване наляво. Левият електроклапан EV_SX се 
активира, за да подравни отново теглича на 
прикачното съоръжения спрямо куката на теглича на 
трактора; активирането на S4 показва, че завиваме 
наляво 
 

 

 
 

 
Затворен катинар: деактивира всички функционални 
бутони за маслото и подравнява теглича, готов за 
движение по пътищата. 

 

 

15.2 Механично разположение на сензорите 
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16. Проблеми при работата 

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА НАМЕСА 

Незапалване Грешни полюси на 
захранващото 
напрежение 

Проверете свързването 
към акумулатора 

Прекъсване на 
захранващото 
напрежение 

Проверете кабели, 
предпазители и клеми 

на акумулатора 

Липса на комуникация 
VT-ECU 

Проверете кабел CAN-
BUS за свързване VT-

ECU 

Цялостна повреда Изпратете на сервиз 

Не се показва 
скоростта 

Липсват импулси от 
сензора за въртене на 

колелото 

Прекъсване на кабела 
на сензора 

за въртене 

Неправилна дистанция 
между сензора за 

въртене и магнита, 
регулирайте 

Червената част на 
магнита трябва да е 

обърната към сензора 

Повреден сензор Подменете сензора 

Площта не се показва 
правилно 

Грешни параметри на 
щангата 

Въведете броя дюзи и 
дистанцията помежду 

им 

Регулиране на 
скоростта 

Калибрирайте отново 
импулсите на колелото   

Не се показва 
подаваната доза 

Прекъснато свързване 
на разходомера за 

флуиди 

Възстановете кабела 

Блокирани перки Отворете разходомера 
за течности и почистете 
или подменете перките 
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17. Технически данни 

Технически характеристики: 

Номинално напрежение на 
захранване 

12Vdc +4/-2Vdc 

Макс. консумация на ток 15A (включително ЕК, ограничен 
софтуерно) 

Дисплей Едноцветен с подсветка 5.7” рез.320x240 

Аналогови входове 2 бр. за аналогови сензори 4-20mA 

Цифрови входове Бр. 3 за сензори NPN с вътрешно натягане 
pull up 

Изходи 10 бр.+1 EК масло + байпас макс 2.5A, 

Бр. 9 с обръщане на полюсите за секции 
макс 2.5A, 

Бр. 1 с обръщане на полюсите за общо макс 
2.5A, 

Бр. 1 с обръщане на полюсите за 
регулиране на макс. налягане 5A 

Изходи PWM 1 бр. за управление на пропорционален ЕК 
на въздушен ръкав, макс. 2.5A 

Клас на защита IP IP65 

Размери Монитор:180x155x71,5 mm 

ECU: 190x170x60 

Тегло Монитор: 350g 

ECU: 400g 

 

ВНИМАНИЕ!!  

НЕ МИЙТЕ С ВОДОСТРУЙКА  

СЪС СТРУЯ ПОД НАЛЯГАНЕ. 
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