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1. Standartlar ve genel uyarılar 

1.1 Giriş 

Bu kullanım kılavuzu sahip olduğunuz teçhizatın bilinmesi ve doğru kullanımı için 
gerekli spesifik tüm bilgileri sağlar. 

Bu kılavuz Monitör alındığında dikkatli şekilde okunmalıdır ve kullanımla ilgili şüphe 
olması durumunda veya bakım işlemi yapılması gerektiğinde danışılmalıdır. 

Kılavuz makinede muhafaza edilmelidir veya en azından mümkün olmadığında kolay 
bir danışma sağlamak için görülebilir ve erişimi kolay bir yerde saklanmalıdır. 

 

TÜM HAKKI SAKLIDIR. BU KILAVUZ SADECE MÜŞTERİ TARAFINDAN KULLANIMA 

YÖNELİKTİR. HER TÜRLÜ DİĞER KULLANIM YASAKTIR. 
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1.2 Garanti koşulları 

 GARANTİ KONUSU: garanti seri numarası veya MC elettronica tarafından 
kullanılan tanım numarası ile işaretli parçalara ve ürüne uygulanır. 

 GARANTİ SÜRESİ: MC elettronica firması üretim tarihinden itibaren (Monitörün 
arkasında bulunan tanımlama levhasında belirtilir) DORADO 12000 NG  Monitör 
ve aksesuarları için  1 yıl garanti sağlamaktadır. 

Garanti karar verilen süreler içerisinde ürünü ve yapılan tüm onarım işlemlerini 
kapsar. 

Bu garanti aşağıdaki durumlarda uygulanamaz: 

 kaza eseri hasar; 

 yanlış kullanım; 

 karar verilmeyen değişiklikler, yanlış kurulum (veya işletime alma); 

 bizim cihazlarımıza mekanik veya elektriksel olarak bağlı MC elettronica 
üretimi olmayan teçhizatların bozulması veya hatalı çalışmasından 
kaynaklanan hasar; 

 daha büyün nedenler (yıldırım, sel, yangın veya MC elettronica firmasından 
kaynaklanmayan diğer nedenler). 

Bizim yetkili merkez laboratuarlarımızda gerçekleştirilmesi gereken garanti 
dahilindeki onarım işlemleri, eğer bu cihazlar doğrudan taşınırsa veya taşıma 
masrafı göndericiye aitse tamamen ücretsizdir. Taşıma masrafları ve bundan 
kaynaklanan riskler tamamen müşteri sorumluluğundadır. 

Yukarıda açıklanan garanti MC elettronica ve Müşteri arasında farklı kararlar 

alınmadıkça geçerlidir. 

!  

Uyarı 

MC elettronica firması, Müşterinin teçhizatı ayrı şekilde ve/veya diğer 
teçhizatlar ile birlikte kullanma yetersizliğinden veya uygunsuz 
kullanımdan kaynaklanan doğrudan veya doğrudan olmayan masraflar 
veya hasarlardan sorumlu değildir. 

 

1.3 Servis 

Teçhizatın MC elettronica tarafından resmi olarak dağıtıldığı tüm ülkelerde servis 
kullanmak mümkündür (garanti süresi sırasında ve sonrasında). 

DORADO 12000 NG  Monitöründe gerekli her türlü işlem işbu kılavuzda belirtilenlere 
göre veya MC elettronica ile alınan olası kararlara uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. 

Aksi halde ilgili garanti koşulları iptal edilebilir. 
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2. Genel açıklama 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG “tek tohumlu” (mısır, soya, ayçiçeği, pancar, 
vs.) ekim kontrolü için 12 sıraya kadar pnömatik veya mekanik türde hassas tarım 

ekim makineleri için tasarlanmış çok fonksiyonlu elektronik bir alettir.  

Monitör ile, tek sıra için ekim mesafesi ve metre kareye tohum miktarı hassas şekilde 
doğrulanabilir. 

Monitör her türlü ekim arızasını bildirerek (sesli ve görsel olarak) sıraların işleyişini 
kontrol eder. 

İşlem sırasında aşağıdaki büyüklükler de kontrol edilebilir: 

 saatte kilometre olarak (Km/sa) veya saatte mil olarak (mph) ilerleme hızı  

 metre (m) veya fit ölçüsü (ft) olarak lineer mesafe 

 hektar (Ha) veya akre (Ac) kısmen ve tamamen işlenen alan 

 santimetre (cm) veya inç (n) olarak ekim mesafesi 

 metre kare olarak ( / m2) veya fit kare olarak ( / ft2) tohum miktarı 

 ekim parçasının basıncını alma seviyesi (- mBar) 

 mevcut saat (hh:mm) 

Yukarıda açıklanan fonksiyonları gerçekleştirmek için Monitör ekim makinesinin her 
tek sırasına kurulan bir seri fotoseli ve işlenen alanın sayımı için tekere kurulacak bir 
hız sensörü kullanır. 

Eş zamanlı olarak otkıran dağıtılırken ekim durumunda, ekim makinesine bir akış ölçer 
(opsiyonel) sensörü kurunca, monitör hektarda litre olarak (l/Ha) veya akrede galon 
(GPA) ilerleme hızına göre dağıtılan otkıran miktarını doğrulayabilir, litre olarak (l) veya 
US galon olarak (GAL) dağıtılan otkıran sıvısının toplam miktarını sayabilir ve eğer 
uygun şekilde programlanmış ise, Monitör otkıran programlanan değere uygun 
olmayan şekilde dağıtıldığında sesli veya görsel alarmı aktifleştirebilir. 

 

Akış ölçer sensörüne alternatif olarak bir Devre dışı bırakma Cihaz Sensörü kurulabilir, 
yani endüktif sensör veya hız sensörü darbeler gönderdiğinde işlenen alanın sayımını 
durdurmak için bir elektrik anahtarı, eğer ekim makinesi işlem aşamalarında 
kaldırılmazsa veya hız sensörü işlem aşamalarında bile darbeleri belirleyen bir 
pozisyona monte edilmişse kullanışlıdır; 
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3. Sistemin kurulumu 

 

Şekil 1. Genel ebatlar. 
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3.1 Monitörün montajı 

Monitörün montajı için aşağıdaki şekilde devam edin: 

 Metal desteği, verilen vidaları kullanarak monitörün arkasına vidalayın 

 Metal desteğini vantuz braketine takın 

 Emme braketini düz ve iyi temizlenmiş bir yüzeye sabitleyin : farklı bir şekilde 
DORADO 12000 NG Monitörü işlem sırasında ayrılabilir ve düşebilir 

Not: işlem devri sırasında kullanımı kolaylaştırmak için operatörün önünü 
Monitörü kurmak tavsiye edilir. 

 

 

 

Şekil 2. Monitörün Montajı. 
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3.2 Sensörlerin kurulumu 

DORADO 12000 NG monitörü 3 türde sensör ile donatılabilir: 

 hız endüktif sensörü (her zaman mevcut) kod. 2573; 

 fotosel sensörü (her zaman mevcut) kod. 4228 (standart), 10FOT-4RXTES (dış 
elektronikli boru için), 10FOT-4RXTIN (iç elekronikli boru için); 

 akış ölçer sensörü (opsiyonel) kod. 952 veya 598 veya devre dışı bırakma cihazı 
sensörü (örn. kod. 484). 

 Vakum ölçer sensörü (MC elettronica srl tarafından verilmez) 

3.2.1 Hız sensör kurulumu D.18 kod. 2573 

Hız sensörü (kod. 2573) tarım aracının tekerine (ön veya arka) veya en azından 7 mm 
bir metal çıkıntı referans oluşturarak mekanik bir hareketin olduğu herhangi bir yere 
kurulabilir (Şekil 3 - ref. <C>). Ön sensör başlığını jant civatalarına yerleştirerek tekerin 
içine hız sensörü yerleştirmek tavsiye edilir Şekil 3 – ref. <A>). 

Sensör ve civatalar arasındaki mesafeyi yaklaşık 2/3 mm ayarlayın (Şekil 3 – ref. <B>). 

Yapıya iyice sabitlenmiş olacak şekilde aracın sabit bir bölümüne sensör tutucu braketi 
(tedarik edilir) sabitleyin. Somun ve kilit somun ile sensörü brakete sabitleyin. 

!  

Uyarı 

Bir lastik kaplama ile sensör kablosunu korumak tavsiye edilir. 

 

 

Şekil 3. Hız sensör kurulumu kod.2573. 

  

hız sensörü 

teker içi 

metal referans 



 

Kullanım talimatları 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG 

12 

3.2.2 Fotosellerin ve kablo şebekesinin kurulumu 

Fotoseller, tohum düştüğünde fotoselin iki parçası arasında geçecek şekilde ekim 
makinesinin her tek sırasında bulunmalıdır. 

Kablo şebekesinin montajı için aşağıdaki şekilde devam edin: 

 konnektörlerin yakınındaki kablolarda bulunan numaralara dikkat ederek ekim 
makinesinin havasının borularındaki kelepçeler ile sabitleyerek kablo şebekesi 
kablolarını dağıtın: 1 no.lu kablo Monitörün 1. sırasına, 2 no.lu kablo Monitörün 2. 
sırasına, vs... Ekim makinesinin ilk sırasında “1. sıra” olarak düşünülmesi (sağdan 
veya soldan başlayarak) ve diğerlerinin sırayla bağlanması önemlidir: Şekil 4‘de 
ekim makinesinin sol birinci sırasını referans olarak alarak altı sıralı bir kablo 
şebekesinin (kod. CAB-SEM-002) uygulama örneği belirtilmiştir; 

 bağlantı kutusunu (A) sıkıştırma kelepçeleri ile sabitleyerek ekim makinesinin 

merkezine yerleştirin; 

Fotosellerin montajı için aşağıdaki şekilde devam edin : 

 Eğer ekim makinesi tohumları toprağa taşıyan düşme boruları ile “uzun” ekim 
parçalarına sahipse, kurulacak fotoseller kod.10FOT-4RXTES (dış elektronikli 
boru için) veya 10FOT-4RXTIN (iç elektronikli boru için) ve borunun kendisinin 
uzunluğunun yaklaşık yarısına yerleştirilmelidir (Şekil 5).  

 Eğer ekim makinesi “kısa” ekim parçalarına sahipse ve tohum diskten doğrudan 
eyere düşerse, kurulacak fotoseller kod. 4228 (ekim makinesine göre braket) 
olmalıdır ve ekim parçasına doğrudan monte edilmelidir Şekil 6).  

!  

Uyarı 

fotosellerin tohumun düşmesini veya parçaların mekanik işleyişini 
engellemediğinden emin olun. 

 

 

Şekil 4. Kablo şebekesi kurulumu. 
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Şekil 5. Bir fotoselin cod. 10FOT-4RXTES (dış elektronikli boru için), 10FOT-4RXTIN 
(iç elektronikli boru için) düşme borusu üzerinde kurulum örneği. 

 

 

 

 

Şekil 6. Bir fotoselin kod.4228 parça üzerine kurulum örneği.  

  

Optik parçalar 

Kelepçele
r 

Fotosel 
besleyici 

Bağlantı 
kutusundan 

gelen elektrik 
kablosu 

Kelepçeler 

2 ledli verici 

3 ledli alıcı 
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3.2.3 Akış ölçer sensörü 952/598 kurulumu (opsiyonel)  

Akış ölçer sensörü ekim ile eş zamanlı olarak otkıran dağıtımını doğrulamak için 
Monitör kullanılması istenmesi durumunda gereklidir (bakınız paragraf 19 sayfa 56). 

Akış ölçer sensörü (A) Şekil 7‘de gösterildiği gibi bağlayın, böylece akış ölçerden sonra 

depoda otkıran boşaltma veya dönüşü olmaması gerektiği için akış ölçerden geçen 
tüm otkıran etkin bir şekilde dağıtılır. 

Not: Şekil 7 akış ölçer kod.952 gösterir ama kurulum prensibi kod.598 için de 
aynıdır   

 

 

Şekil 7. Akış ölçer sensörü kurulum prensibi 

3.2.4 Devre dışı bırakma cihazı sensör kurulumu (opsiyonel) 

Bu uygulamanın özel yapısı nedeniyle MC Elettronnica Müşteri Teknik Servisi ile 
iletişime geçmeniz tavsiye edilir. 

sıra izleyici 

Hız sensörü 

Depo 

bağlantı kutusu 

Pompa 

Güvenlik valfi 

Basınç ayarlama 
valfi 

AMC SYSTEM 

Akış ölçer 
sensörü 

 

Basınç transdüseri 

Ana valf AMC 

SYSTEM 

Kesit elektrik 
valfleri 

AMC SYSTEM 

teker 

tahliyeler 

= konnektörlerin yakınlarında kablo şebekesi kablolarında mevcut etiket XXXXX 



 

Kullanım talimatları 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG 

15 

3.2.5 “RPM” sensör kurulumu 

RPM türbin belirleme için endüktif sensör en azından ilgili sensörünkine eşit çapa sahip 
ve en azından 7 mm olan her türlü diğer metal kütleden çıkan metal referanslar önüne 
yerleştirilmiş olmalıdır. Sensör ve metal referans arasındaki mesafe 2 ila 3 mm 
arasında değişir. 

Aşağıdaki şekiller iki montaj örneğini açıklar. 

 

 

Şekil 8. Endüktif sensörün D.18 PTO üzerine kurulumu. 

 

Şekil 9. Endüktif sensörün D.12 dişli kutusu üzerine kurulumu. 

!  

Uyarı 

Bir lastik kaplama ile sensör kablosunu korumak tavsiye edilir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Civata 

Burç 

RPM sensör 
RPM sensör 

Burç Civata 

2-3 mm 

PTO priz 

2mm 

1.2mm 

Örn. : dişli kutusu 

Endüktif sensör 
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3.3 Ön görünüş 

 

Şekil 10. Ön görünüş. 

Ön panel operatörün çalışma devriyle ilgili tüm verilerini görüntülemesini sağlar. 
Panelde aşağıdakiler görülür: 

REF. AÇIKLAMA 

A. Çalıştırma düğmesi <ON/OFF> ; 

B. İptal etme düğmesi <ESC> ; 

C. Tarama düğmesi <F1> ; 

D. <MENU> düğmesi ; 

E. Onay düğmesi <OK> ; 

F. Taşı/azalt düğmesi <▼>; 

G. Taşı/artır düğmesi <▲>; 

H. Renkli grafik ekranı. 
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3.3.1 Klavye 

DÜĞME FONKSİYON 

 

Monitör çalıştırma ve kapatma düğmesi 

 

İptal etme düğmesi <ESC>: herhahgi bir programlama aşamasında 
devam etmekte olan değişimi iptal etmeyi sağlar (eğer hala <OK> 
düğmesi ile onaylanmadıysa) veya menü gezintisinde bir seviye geri 
dönmeyi sağlar 

 

Tarama düğmesi : sıra başına sıra yoğunluğunu veya ekim mesafesini 
görüntülemeyi başlatmayı/durdurmayı sağlar (bakınız paragraf 16.1.2 
say.40) 

 

Menü düğmesi çeşitli programlama aşamalarına erişimi sağlar; tamamen 
çıkmak için veya ana çalışma ekranına geri dönmek için herhangi bir 
menüde bu düğmeye basın  

 

Çok fonksiyonlu düğme : 

 programlama menülerinde parametrelerde değişiklikleri 
onaylamayı sağlar 

 eğer “Otomatik Devre dışı bırakma Sıra” fonksiyonu etkinse 
(bakınız paragraf 17 say. 49) çalışma ekranında işlemden geçici 
olarak devre dışı bırakılan sıralarda kontrolleri beklemeye 
almayı sağlar, <▲/▼> tuşları ile birlikte eğer en azından 2 
saniye basılı ise seçilen totalizörü sıfırlamayı sağlar 

  

 

Çok fonksiyonlu düğmeler : 

 programlama menüleri içinde parametreler arasında gezinmeyi 
ve çalışma ekranındaki değeri değiştirmeyi sağlarlar, 
sıfırlanacak totalizörü seçmeyi sağlar 
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3.3.2 LCD Ekran 

Ekran çalışma verilerini devamlı olarak görüntüler. 

4 alan görüntülenebilir: 

REF. AÇIKLAMA 

A Anlık çalışma verileri ve yol mesafe sayacı 

B Ekim makinesinin sıralarının durumu 

C Alarm veya onay mesajları 

D Alan sayaçları ve saat 

 

 

 

Bakınız bölüm 16 Çalışma ekranı say. 40 
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3.4 Arka görünüş 

Monitörün arkasında aşağıdakiler görülür: 

A. Bataryaya bağlamak için 2 yollu S. SEAL konnektörü; 

B. sinyallerin kablo şebekesi ve ana beslemesi için dişi 24 kutuplu SICMA konnektör; 

C. Sesli uyarı için ikaz cihazı. 

 

 

Şekil 11. Arka görünüş. 
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4. Aksesuarlar 

4.1 Standart aksesuarlar 

Tablo 4.1-1. Standart bileşenler. 

KOD AÇIKLAMA 

2573 Hız sensörü D.18  L = 2000 mm 

4228 (3 led) 

veya 

10FOT-0017 (4 led) 

Ekme parçasına doğrudan montaj için fotosel sensörü 

10FOT-4RXTES 
DIŞ ELEKTRONİK İLE tohum düşme borusuna montaj için 
fotosel sensörü 

10FOT-4RXTIN 
BİRLEŞİK ELEKTRONİK İLE tohum düşme borusuna montaj 
için fotosel sensörü 

10FOT-SEMIMINUTI-0001 
Küçük tohumlar için fotosel sensör (ekme parçasına doğrudan 
montaj) 

CAB-SEM-001 

veya 

10CAB-0022 

Kablo şebekesi 4 sıra x 80 cm 

 

Vakum ölçer sensör girişi ile kablo şebekesi 4 sıra x 80 cm 

CAB-SEM-002 

veya 

10CAB-0023 

Kablo şebekesi 6 sıra x 80 cm 

 

Vakum ölçer sensör girişi ile kablo şebekesi 6 sıra x 80 cm 

CAB-SEM-003 

veya 

10CAB-0024 

Kablo şebekesi 8 sıra x 80 cm 

 

Vakum ölçer sensör girişi ile kablo şebekesi 8 sıra x 80 cm 

CAB-SEM-004 

veya 

10CAB-0025 

Kablo şebekesi 12 sıra x 50 cm 

 

Vakum ölçer sensör girişi ile kablo şebekesi 12 sıra x 50 cm 

 

4.2 Opsiyonel aksesuarlar 

Tablo 4.2-1. Opsiyonel aksesuarlar. 

KOD AÇIKLAMA 

598 Akış ölçer 0,3 – 3 l/dakika 

952 Akış ölçer 2 – 20 l/dakika 

- Vakum ölçer (MC elettronica srl tarafından verilmez) 
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NOT: 

Elektrik kablo şebekeler ve fotoseller ekim makinesinin türüne göre sipariş edilmelidir; 
sipariş etmek için veriler: sıra numarası, sıra arası mesafesi, marka ve ekim makinesi 
modeli. 

Tüm bileşenleri - SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG standarttır, ve bir ekim 
makinesi modelinden diğerine aktarılabilir; tek değişken ekim makinesinin markasına 
ve modeline bağlı olan fotosel desteğidir : bazı durumlarda, yeni bir ekim makinesi 
alınca, farklı türde bir fotosel de almak gereklidir: en yakın yetkili MC Elettronica yardım 
servisine danışın. 

 

 

5. Programlama 

Parametrelerin programlama aşamasına girmek için programlama menüsünün birinci 
sayfası belirene kadar <MENU> düğmesine basın (Şekil 12 , İngilizce dilinde menü 
örneği): 

 

Şekil 12. 

Genelde programlama menüsünde aşağıdakiler yapılmalıdır : 

2. <▲/▼> tuşları ile bir parametre seçmek;  

3. <OK> tuşu ile değerin değişimini etkinleştirmek; 

4. <▲/▼> tuşları ile değeri değiştirmek; 
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5. <OK> tuşu ile yeni değeri onaylamak veya <ESC> tuşu ile değişimi iptal 
etmek 

6. <▲/▼> tuşları ile değiştirilecek bir başka parametreyi seçmek veya 
<MENU> tuşu ile programlamadan çıkmak 

 

aşağıdaki tabloda ana bölümler ve çeşitli alt bölümler ile programlama menüsünün 
kompozisyonu açıklanır; tüm metinler uygun menüde seçilen dile göre DORADO 
12000 NG ekranında görüntülenir : bu kılavuz aşağıdaki dillerin mevcut olduğu 1.0 
software versiyonu için referanstır : İtalyanca, İngilizce, Almanca, Fransızca, 
İspanyolca, Rusça ve Türkçe 
 
 

5.1 Programlama menülerinin yapısı 

 

MENÜ 
SAYFASI 

BAŞLIK  
ANA MENÜ 

BAŞLIK  
ALT MENÜ 1 

 

1 / 8 

Ekim Mesafesi   

Alarm Hassaslığı   

Sıra arası Genişliği   

 

2 / 8 

Hız Sensörü → 
Manüel Kalibrasyon 

Otomatik Kalibrasyon 

Test Fotosel → Test fotosel ekranı 

Sıra Tarama   

 

3 / 8 

Alarm Gecikme   

Alarm Süresi   

İkaz cihazı Sesi   

 

4 / 8 

Yardımcı Sensör   

Türbin Darbeleri   

RPM Alarm Eşiği → 
RPM Min. 

RPM Max 

 

5 / 8 

Vakum Tam Ölçek   

Vakum Alarm Eşiği  

Gündüz / Gece Dimmer → 
Saat Gündüz -> Gece 

Saat Gece -> Gündüz 
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MENÜ 
SAYFASI 

BAŞLIK  
ANA MENÜ 

BAŞLIK  
ALT MENÜ 1 

6 / 8 

Saat → 
Saat  

Dakika 

Arkada aydınlatma   

Otomatik-OFF   

 

7 / 8 

Ölçü birimi   

Dil / Language   

Otomatik-Devre dışı 
bırakma Sıra 

 
 

 

8 / 8 

Akış ölçer Darbeleri   

Doz ve Alarm → 
Doz 

Alarm 
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5.2 Programlanabilir parametreler 

 

PARAMETRE PROGRAMLAMA 

Ekim mesafesi 

Ekim alarmı için referans ekim mesafesi: 

makinenin o anda (1) ayarlandığı ekim mesafesini girin 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

 
(1) “Otomatik” üzerinde parametre değerini programlayınca referans ekim 
mesafesinin otomatik ayar fonksiyonu aktiftir, bakınız paragraf 13 say. 36 

Ayarlanabilir alan:  Otomatik (1) 

0.199.9cm 

0.199.9in 

Adım: 0.1cm 

0.1in 

Varsayılan
: 

Otomati
k (1) 

 

Alarm Hassaslığı 

Sıra alarm hassaslığı kalibrasyonu: 

Ekim alarmı için % olarak toleransı ayarlayın (değer <1> maksimum 
hassaslığa karşılık gelir). 

Programlanacak değer gerçekleştirilen ekim türüne bağlıdır ve ekim 
mesafesine referanstır;  

örnek 1 : önceki parametre “Ekim Mesafesi” =20cm ve program “Alarm 
Hassaslığı” = 25 programlanmış ise, monitörün 15cm (20cm-25%, eksik 
tohumlar) altında veya >25cm (20cm+25%, çift) orta ekim mesafesi ile 
çalışan sıralarda alarm vereceği anlamına gelir 

bazı ürünler için (örneğin kolza tohumu) ekim mesafesi zor bir şekilde 
ölçülebilir ve monitör devamlı alarmlar verebilir; bu durumda sabit bir 
şekilde t1 ila t8 arasında bir gecikme süresini ayarlamak mümkündür;  

t1 = 1saniye, t2 = 1,5saniye, vs.. t8 = 4.5saniyeye kadar; 

örnek 2 : eğer “Alarm Hassaslığı” = t8 , “Ekim Mesafesi” parametresinde 
programlanan değerden bağımsız şekilde programlanırsa, monitör an 

azından 4.5saniye boyunca tohumun olmadığı sırada alarm verecektir 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

 

(2) parametreyi t1t8 olarak programlayınca “geçiş yöntemi” işleyişi 
aktifleştirilir, bakınız paragraf 14 say. 37 

 

 

Ayarlanabilir alan : 150 ve 

t1t8 (2) 

adım : 1 varsayılan : 10 
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PARAMETRE PROGRAMLAMA 

Sıra arası 
Genişliği 

Sıra arası genişlik kalibrasyonu: 

Seçilen ölçü birimi tipine göre cm veya inç olarak sıra arası genişliğini girin 
(örneğin 6 sıra x 45cm ekim makinesi, 45 ayarlayın). 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

Ayarlanabilir 
alan: 

5.0cm  300.0cm 

8.0in  118.0in 

Adım
: 

0.5cm 

1.1in 

Varsayılan
: 

75.0cm 

29.5in 

Hız Sensörü  
 

Km/sa olarak ilerleme hızının kalibrasyonu: 

Hız sensörünün makine tarafından gidilen her 100 metrede (veya 330 fit) 

aldığı darbe sayısını girin. Değer otomatik olarak paragraf 7 say. 32 
açıklandığı gibi programlamak mümkündür 

 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Alt menülere erişmek için <OK> basın ve alt menüyü seçmek için yeniden 
<▲/▼> basın ve veriyi seçmek için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

Ayarlanabilir alan: 30999 adım : 1 varsayı
lan 

: 200 

Fotosel testi  
 

Bu menü fotosellerin elektrik bağlantısını doğrulamak için kullanışlıdır, 

bakınız paragraf 9 say. 33 

 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Alt menülere erişmek için <OK> basın ve alt menüyü seçmek için yeniden 
<▲/▼> basın ve veriyi seçmek için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

Ayarlanabilir alan: - adı
m 

: - varsayıla
n 

: - 

Sıra Tarama  
 

Çalışma ekranında üst orta alanında ekim mesafe ve yoğunlaşma 
değerleri görüntülenir : sıra için bu görüntülemeyi kaydırmak mümkündür 
(bakınız paragraf 16.1.2 say. 40) ve bu parametre her değerin 
görüntüleneceği saniye olarak süreyi ayarlamak mümkündür. 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

 

Ayarlanabilir alan: 1÷12 sn adım : 1 sn varsayı
lan 

: 2 sn 
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PARAMETRE PROGRAMLAMA 

Alarm Gecikme 

Sesli alarm aktifleştirme gecikme kalibrasyonu: 

Bir ekim anormalliği (bir veya daha fazla sıranın) belirlenmesinden sesli 
alarm aktifleştirilene kadar geçen saniye olarak süreyi ayarlayın. 

 

 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

Ayarlanabilir alan : 05 sn. adım : 1 varsayılan : 2 

Alarm Süresi 

Sesli alarm süresi kalibrasyonu: 

Ekim anormalliği durumunda sesli alarmın çalışması istenen süreyi 
ayarlayın. 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

Ayarlanabilir alan : 15 sn. adım : 1 varsayılan : 4 

İkaz Cihazı Sesi 
 

Sesli uyarıları için ikaz cihazı sesi 

(3) traktörün aküsünün seviyesine göre ikaz cihazının 30 değer altında 
sessiz hale gelmesi muhtemeldir 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

Ayarlanabilir 
alan:  

0100% (3) adım : 1% Varsayılan:  100% 

Yardımcı Sensör  
 

DORADO 12000 NG bölgesel sıvı otkıranın okunması için akış ölçer bir 
sensör, veya RPM türbin görüntülenmesi için bir sensör veya işlenen 
alanın sayımını durdurmak için bir sensör veya vakum ölçer sensör 
olabilecek opsiyonel yardımcı bir sensör ile çalışabilir; bakınız paragraf 
16.1.3 say. 42 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

Ayarlanabilir 
alan: 

 

HAYIR 

Alan 
OFF(KAPALI) 

RPM türb. 

Akış ölçer 

Vakum 

Adım: - Varsayılan: HAYIR 
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PARAMETRE PROGRAMLAMA 

Türbin Darbeleri  
 

Türbinin darbe / dönüş sayısı programlaması 

 

 

 

Ayarlanabilir 
alan: 

1.020.0 Adım: 0.1 Varsayılan: 1.0 

RPM Alarm Eşiği 
 
 

RPM türbin alarmının aktifleştirilmesi için minimum ve maksimum eşik 
değerlerini programlayın 

RPM minimum: 

 

 

RPM maksimum: 
 

Ayarlanabilir 
alan: 

05990 Adım: 10 Varsayılan: 2000 

Ayarlanabilir alan: 106000 Adım: 10 Varsayıl
an: 

4800 

Vakum Tam 
Ölçek  

  
  

Vakum ölçer sensörün tam ölçek değerin ayarlanması.  
 

Ayarlanabilir 
alan: 

-1000  -50 Adım: 10 Varsayılan: -80 

Vakum Alarm 
Eşiği  

 
  

Vakum ölçer sensörü eşiğinin değeriyle ilgili ayarlama 

 

 

Ayarlanabilir 
alan: 

-1000  -50 Adım: 10 Varsayılan: -80 

Gündüz / Gece 
Dimmer 

2 parametrenin mevcut olduğu alt menüye giriş : 

Saat Gündüz -> Gece 

DORADO 12000 NG ekranının “Gündüz” görüntüleme yönteminden 
“Gece” görüntülemesine geçeceği saati programlayın bakınız paragraf 
20.1.1 say. 57 

 

Saat Gece -> Gündüz 

DORADO 12000 NG ekranının “Gece” görüntüleme yönteminden 
“Gündüz” görüntülemesine geçeceği saati programlayın bakınız paragraf 
20.1.1 say. 57 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

 

 

Ayarlanabilir alan: 00:00÷23:50 Adım: 00:10 Varsayıla
n: 

19:00 

Ayarlanabilir alan: 00:00÷23:50 Adım: 00:10 Varsayıla
n: 

07:00 
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PARAMETRE PROGRAMLAMA 

Saat 

Saat 

Mevcut saati programlayın; saat işlem sırasında ekranın alt bölümünde 
ortada belirir. 
 

Ayarlanabilir alan: 00  23 Adım: 1saat Varsayılan: 00 

Dakika 

Mevcut saatin dakikalarını programlayın 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

Ayarlanabilir 
alan: 

00  59dk Adım: 1dk Varsayılan: 00 

Arkada aydınlatma 

Ekranın arkadan aydınlatmasının yoğunluğunu programlayın. 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

Ayarlanabilir alan: 20÷100% Adım: 1% Varsayılan: 100% 

Otomatik-OFF 

Dorado 12000 NG otomatik olarak kapandıktan sonra çalışmama 
dakikaları programlanır; “Çalışmadan kalmak” ile hız girişinde her türlü 
darbe eksikliği be tuşlara basılma eksikliği ima edilir 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

Ayarlanabilir 
alan: 

  

OFF (devre dışı 

bırakıldı) 

5  240min 

Adım: 5min Varsayılan: OFF(KA
PALI) 

Ölçü birimi  
 

Kullanılmak istenen ölçü birimi tipini seçin; DİKKAT : programlanabilir tüm 
parametreler ve metrik birimlerin tüm totalizörler İngiliz birimlerden farklıdır 
ve ayrıdır; bu parametrenin seçimi SADECE BİR KEZ ve İŞLEME 
BAŞLAMADAN ÖNCE gerçekleştirilmelidir 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

 

Ayarlanabilir 
alan: 

İngiliz 
Metrik  

 

Adım: - Varsayılan: Metr. 
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PARAMETRE PROGRAMLAMA 

Dil / Language 

Programlama menüsü için ve ekranda görüntülenen alarmlar için dili seçin 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

Ayarlanabilir 
alan: 

Italiano 

English 

Deutsch 

Français 

Español 

Русский 

Türkçe 

Adım: - Varsayılan: Italiano 

Otomatik-Devre 
dışı bırakma Sıra 

Bu parametre ile 17 paragrafı 49 sayfasında açıklanan sıraların devre dışı 
bırakma fonksiyonunu etkinleştirmek (ON) veya devre dışı bırakmak 
(OFF) mümkündür   

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

Ayarlanabilir 
alan: 

OFF (devre dışı 

bırakıldı) 

ON (etkinleştirildi) 

Adım: - Varsayıla
n: 

OFF(
KAPA
LI) 

Akış ölçer 
Darbeleri 

 

Akış ölçer darbeleri kalibrasyonu (sadece eğer varsa) : 

Onu geçen her litre (veya US galonu) için sensörden gelen darbelerin 
sayısını ayarlayın. MC Elettronica akış metre ve metrik birimler 
kullanılırsa, tanımlama levhasında belirtilen sayıyı programlayın (“IL” 
harflerinden önce gelir) ve paragraf 10 say. 34 açıklanan doğrulamayı 
gerçekleştirin. İngiliz birimleri kullanılırsa eğer 3.78 ile çarpılan etiketteki 
sayıyı (örn. 155) programlayın, yani örnekteki gibi 155*3.78=586 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 
Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

Ayarlanabilir 
alan: 

10.0  999p/lt 

37.5÷37850.0p/GAL 

Adım: 0.1p/lt 

0.5p/GAL 

Varsayılan
: 

155.0p/lt 

586.0p/GAL 

Doz ve  
Alarm 

Doz 

Dağıtılacak olan otkıran dozlarının değerini hektarda litre olarak (l/Ha) 
veya akrede US galonu olarak (GPA) ayarlayın; bu değer alarmı için 
sadece referans olarak kullanılacaktır, DORADO 12000 NG dağıtılacak 
dozu ayarlama KAPASİTESİNE SAHİP DEĞİLDİR bu nedenle 
operatörün sorumluluğundadır. Bakınız paragraf 19 say. 56 
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PARAMETRE PROGRAMLAMA 

Doz ve  
Alarm 

 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 

Ayarlanabilir 
alan: 

1  9999l/Ha 

0.1÷999.9GPA 

Adım: 1l/Ha 

0.1GPA 

Varsayıla
n: 

200l/Ha 

20.0GPA 

Alarm 

Programlanan doz (yukarı bakınız) ve ölçülen doz arasında kabul edilen 
maksimum farklı (+ ve + olarak) programlayın ; fark daha büyük olduğunda 
monitör alarm verecektir (Lütfen dikkat edin: “Akış ölçer” opsiyonunun 
“Yardımcı sensör” parametresinde programlanması gereklidir) 

Menü başlığını vurgulamak için <▲/▼> basın 

Parametre değerini vurgulamak için <OK> basın 

Veriyi değiştirmek için <▲/▼> basın 

Yeni değeri onaylamak için <OK> basın. 
 

Ayarlanabilir 
alan: 

OFF (devre dışı 

bırakıldı) 

1  250l/Ha 

0.1÷25.0GPA 

Adım: 1l/Ha 

0.1GPA 

Varsayıla
n: 

OFF(K
APALI) 
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6. Programlanacak “Hız Sensörü” parametresinin 
hesaplama pratik örneği 

“Hız Sensörü” parametresine makine tarafından gidilen her lineer 100 metrede ( veya 
330ft eğer İngiliz birimleri kullanılırsa) Monitöre yakınlık sensörünün gönderdiği darbe 
sayısı programlanmalıdır; 100 lineer metrede (330ft) sensörün önünden ne kadar 
referansın geçtiğini hesaplamak gerekir. Bu örnekte makinenin tekerlerini sabitleyen 4 
civatayı belirleyecek şekilde yakınlık sensörünün monte edildiğini varsayalım:  

1. Makineyi düz bir yüzeye yerleştirin ve örneğin bir tebeşir ile bunun yere dokunduğu 
noktada tekerin pnömatiğinin dış bölümünde iyi görülebilir bir işaret yapın (Şekil 
13- ref. <A>); 

2. Tekerin pnömatiğinde yapılan işaretindeki noktayı yerde referans alın (başlangıç 
noktası) ve makineyi teker belli bir sayıda dönüş gerçekleştirene kadar, bizim 
örneğimizde 30, yavaşça ilerletin, böylece makineyi durdurun (varış noktası); 
mümkün olduğunda kesin bir kalibrasyon elde etmek için en azından 50 metre 
tamamlamak gereklidir; 

3. Başlangıç noktasından varış noktasına gidilen mesafeyi ölçün; 
4. 60 metre bir mesafe ölçtüğümüzü varsayarak, 60 metreyi 30 dönüşe bölüp sabit 

bir hesap işlemi yapınca, her teker dönüşünün 2 metreye karşılık geldiği elde edilir; 
5. 100 metreyi (parametre için referans mesafesi) 2 metreye bölünce (tekerin 

çevresi) 100 metrede makinenin tekerinin 50 dönüş gerçekleştirdiği elde edilir; 
6. Bu noktada tekerin 100 metrede gerçekleştirdiği dönüş sayısını (bizim 

örneğimizin hesaplarından, 50) sensörün tekerin her dönüşünde belirlediği 
referans sayısı ile (bizim örneğimizde 4 civata) çarpmak yeterlidir ve her 100 lineer 
metrede ölçülen referans/darbe sayısı elde edilir (örneğimizde 50 X 4 = 200): bu 
değeri “Hız Sensörü” parametresinde programlayın. 

 
 

 

 

Progr. sayısı = 
100 metre 

x tekerde referans sayısı 
Metre olarak tekerin çevresi 

 

Şekil 13. “C” parametre hesabının pratik örneği. 

  

A 

Teker dönüş sayısı ( örn. 30 ) 

Başlangıç 
noktası 

Varış 
noktası 

Yol mesafesi ( örn. 60 metre ) 
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7. “Hız Sensörü” parametresi otomatik kalibrasyon 

“Hız sensörü” parametresinin otomatik kalibrasyonu aşağıdaki prosedürü izleyerek, 
100 metrelik bir sabitlik mesafesi giderek gerçekleştirilir: 

 programlama aşamasına girin (bakınız bölüm 5 ” Programlama” say. 21) ve 
“Otomatik Kalibrasyon” alt menüsüne girin : ekranda aşağıdaki görüntü belirecektir 
(örnek İngilizce dilindedir) 

 
 darbelerin sayımını başlatmak için <OK> düğmesine basın veya önceki menüye 

dönmek için <ESC> basın 

 100 metre mesafe gidin; ekranda darbelerin sayımı görülecektir (1..2..3..sn.) 

 sayımı sonlandırmak ve yeni veriyi onaylamak için yeniden <OK> düğmesine 
basın : ekran yeni veriyi kaydederek önceki menüye dönecektir.  

 eğer ekranda yeterli darbe sayılmadığı anlamına gelen aşağıdaki hata göstergesi 
belirir: referans sayısını artırın. 

 

 

!  

Uyarı 

belirlenen değerin her zaman aynı  1 darbe olduğunu doğrulayarak en 
azından 2 kez işlemi gerçekleştirmek önerilir. 
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8. Hız sensörü işleyişi doğrulama 

Aşağıdaki şekilde işlem yaparak hız sensörü işleyişini doğrulayın: 

1. Monitörü çalıştırın (<ON/OFF> tuşu) başlangıç testi bitmesini bekleyin 

2. Bir tornavida veya başka metal alet ile sensörün kırmızı/sarı bölümünün önünden 
devamlı olarak geçin. Monitörün ekranında eğer temsili hız göstergesi belirirse (ki 
muhtemelen sabit olmayacaktır) sensörün çalıştığı ve doğru şekilde bağlandığı 
anlamına gelir. 

9. Fotosel işleyiş doğrulama 

Aşağıdaki şekilde işlem yaparak fotosellerin işleyişini doğrulayın: 

programlama aşamasına girin (bakınız bölüm 5 ” Programlama” say. 21) ve “Fotosel 
Test” alt menüsüne girin 

 Temsili doğrulama: 

bir elin bir parmağı ile veya küçük bir cisim ile 1.sıraya monte edilen fotoselin iki parçası 
arasında geçin; eğer fotosel doğru şekilde bağlı ise Monitöre darbeler gönderecektir, 
sesli bir sinyal yayacaktır ve ilgili sıranın sayısı ile yeşil ilgili gösterge yanacaktır 

 Reel doğrulama: 

eğer mümkünse, önceki maddede açıklandığı gibi doğrulamayı gerçekleştirin, fakat 
gerçekten tornavida veya el yerine tohumları kullanın : bu çalışma devri sırasında 
maksimum işleyiş garantisi verecektir. 

 
Aşağıdaki örnekte resim 1, 6 ve 12 sıralarında testi açıklar 
Menüden çıkmak için <ESC> tuşuna basın 
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10. Akış ölçer sensörü ayar doğrulama (eğer varsa) 

Akış ölçer sensörün ayarını (parametre “Akış ölçer Darbeleri” bakınız bölüm 5 ” 
Programlama” say. 21 .) aşağıdaki şekilde yaparak doğrulayın: 

1. Önceden belirlenmiş ve mümkün olduğunda kesin bir miktarda su ile sprey varilini 
doldurun (örn. 200 litre); 

2. Monitörü çalıştırın (<ON/OFF> tuşu) ve 5 saniye bekleyin; 

3. Programlamaya girin (bakınız bölüm 5 ”Programlama” say. 21) ve “Akış ölçer 
Darbeleri” parametresinde programlanan o andaki değerin  akış ölçerin tanımlama 
etiketinde belirtilene karşılık geldiğini (örn. 178) ve “Yardımcı Sensör” 
parametresinin “Akış ölçer”’de programlandığını doğrulayın; 

 

 

Şekil 14. MC elettronica bir akış ölçerinin tanımlama levhası örneği. 

4. Programlama menüsünden <ESC> veya <MENU> tuşu ile çıkın 

5. “Toplam litre” totalizörünü paragraf 16.1.6 say. 48 açıklandığı gibi sıfırlayın 

6. Makine sabitken sistemi manüel olarak normal çalışma basıncına taşıyın; 

7. Varil içinde giren tüm suyu çıkartın; 

8. “Toplam litre” totalizör tarafından görüntülenen litreleri doğrulayın (örn. 220); 

9. Aşağıdaki formülü uygulayın: 

Yeni parametre  = TOPLAM LİTRELER X ESKİ PARAMETRE  

    GERÇEKTEN GİRİLEN LİTRELER 

ÖRN.   220 X 178   = 195.8 

200 

10. Programlamaya yeniden girin, “Akış ölçer” parametresini değiştirin ve elde edilen 
yeni değeri ayarlayın (195.8); 

11. Aynı şekilde yaparak provayı tekrar edin, Monitörün hatalı litre tam miktarını 
görüntülediğini doğrulayın ± 1 litre (örn. 200 ± 1 litre). 
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11. İşleyiş 

12. Ekim kontrolü 

Çalışma parametrelerini programladıktan sonra (bakınız bölüm 5 ”Programlama” say. 
21), aşağıda belirtilen talimatları izleyin: 

 <ON/OFF> tuşuna basarak Monitörü çalıştırın. Sistem, sesli alarmı aktifleştirerek 
ve ekranda (MC Elettronica logosu altında) kurulan software versiyonunu ve 
toplam çalışma saatini görüntüleyerek yaklaşık 3 saniye boyunca kısa bir test 
gerçekleştirecektir: sadece bu 3 saniyede: ekranda bunlar gösterilirken, ekran 
“0.0” görüntüleyene kadar tuşlardan herhangi birini basılı tutarak ( <ON/OFF> 
devre dışı ) çalışma saatlerini sıfırlamak mümkündür; 

 

Şekil 15. Çalıştırma ekranı 

 Normalde her çalıştırmada monitör makine sabitken bile kaç tane fotoselin bağlı 
olduğunu tanır ve başlangıç sırası sonunda ekranda tanınan sıralara karşılık gelen 
sayılar ile yeşil göstergeler görüntülenir : bağlı olan tüm fotosellerin efektif olarak 
tanındığından emin olmak önemlidir; 

 

Lütfen dikkat edin: eğer bağlı fotosellerin biri veya daha fazlası 

TANINMAMIŞSA çalışılan alanların sayımı DOĞRU olmayacaktır, ve 
tanınmayan sıraların ekiminde kontrol yapılmayacaktır.  

 

 Fotosellerin tanınmasından sonra monitör kaydedilen sıraların kontrol aşamasını 
başlatır. 

Eğer ekim makinesi düzgün şekilde çalışıyorsa, programlanan alarm eşiği içinde 
(“Alarm Hassaslığı” parametresi), sıraların göstergeleri yeşil olarak yanacaktır  
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Bir sıranın düzgün bir şekilde ekim yapmaması durumunda ilgili bölümler yanıp 
söner, ve “Alarm Gecikmesi” parametresinde programlanan süre sonrasında 
kesikli sesli alarm devreye girecektir, bu “Alarm Süresi” parametresinde 
programlanan süreye eşit bir süreye sahip olacaktır ve eş zamanlı olarak sol altta 
“Sıra Alarmı” kırmızı mesaj belirecektir; 

Ekim sırasında eğer alarmlar sesli alarmın aktifleşmesiyle devamlı olarak 
aktifleşirse ve kapanırsa, ve ekim kabul edilebilir ise, hassaslığın sayısını (“Alarm 
Hassaslığı” parametresi) kabul edilebilir bir sabitlik elde edene kadar kademeli 
olarak artırın 

 

!  

Dikkat  

“Alarm hassaslığı” parametresi çok yüksek değerlerde 
programlanmamalıdır : eğer alarmların sabitliği 50’ye (veya t8’e bakınız 
bölüm 5 ” Programlama” say. 21) çok yakın değerleri programlayarak elde 
edilir, ekim makinesinin işleyişini kontrol etmek tavsiye edilebilir. 

 Alanda işlemler gerçekleştirildiği ve tüm sıralarda ekim işlemi durduğu her 
seferinde ilgili göstergeler yeşil renkten kırmızı renge geçerler ama sesli alarmı 
devreye sokmazlar 

 

13. Otomatik Yöntem 

Otomatik Yöntem parametreyi programlayınca aktifleşir 

 “Ekim Mesafesi” = otomatik 

Bakınız bölüm 5 Programlama say. 21 

!  

Dikkat  

Otomatik yöntem, DORADO 12000 NG Monitörüne makinenin efektif 
çalışma koşullarına uymasını sağlar ama eğer makinenin yapılmak 
istenen işlem türüne göre doğru şekilde konfigürasyonu yapılmamış ise 
veya eğer bir veya daha fazla ekim parçası doğru çalışmıyorsa işlem 
hatalı olarak sonuçlanabilir! 

MC Elettronica srl firması çok iyi şekilde işlemeyen, doğru şekilde 
konfigürasyonu yapılmamış ve doğru şekilde muhafaza edilmemiş 
makinelerde otomatik yöntem kullanımından kaynaklanan hiç bir 
sorumluluğu kabul etmez. 

 

Otomatik yöntem aktifleştirildiğinde DORADO 12000 NG çalıştırmada sadece bir kez 
referans ekim mesafesini hesaplar : makinenin çalışma parametreleri her 
değiştirildiğinde (değişim, selektörler ve/veya diskler) DORADO 12000 NG 
işleme başlamadan önce kapatılmalıdır ve yeniden çalıştırılmalıdır 

 

Ekim mesafesinin hesaplaması ulaşılan hızdan bağımsız olarak ilk 10 metrelik yolda 
gerçekleştirilir ve referans değeri sonra bir kaç saniye içinde daha kesin olarak 
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ayarlanır ; örneğin 6Km/sa mısır ekimi için yaklaşık 5 saniye yeterlidir, daha büyük 
hızda veya sıkı ekimde süre daha kısadır. 

 Lütfen dikkat edin: otomatik yöntemin doğru işleyişi için en azından 180 ÷ 200 

darbe/100m (330ft) ölçecek şekilde hız sensörü kurmak tavsiye edilir bakınız bölüm 5 
Programlama say. 21 

 

14. Geçiş Yöntemi 

“Geçiş” yöntemi “Alarm Hassaslığı” = t1, t2, vs. t8’e kadar parametresini 
programlayınca aktifleşir (bakınız bölüm 5 Programlama say 21) ; 

Geçiş yöntemi en basitidir ve en az uzman olan kullanıcılara bile en uygun olanıdır : 
sabit bir süre programlanır, aşağıdaki tabloya bakın 

 

t1 1   saniye 

t2 1.5   saniye 

t3 2   saniye 

t4 2.5   saniye 

t5 3   saniye 

t6 3.5   saniye 

t7 4   saniye 

t8 4.5   saniye 

 

Eğer bir veya daha fazla ekim parçasında programlanan süre boyunca tohumlar yoksa, 
alarm devreye girer;  

 

ekim parçası eğer aynı süre içinde ekmeye yeniden başlarsa alarm kapanır;  

 

aşağıdaki örnekte “Alarm Hassaslığı = t4” değeri programlanmıştır ve 5 no’lu sıra göz 
önünde bulundurulur 
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Alarm aktifleştirme  

      

  
Alarm devre dışı bırakma 



 

Kullanım talimatları 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG 

39 

15. Geçiş yöntemi önceliği 

“Geçiş” çalışma yöntemi önceliğe sahiptir : önceki paragrafta açıklandığı gibi 
aktifleştirildiğinde bir referans ekim mesafesini programlamak ve önceden açıklanan 
“Otomatik” yöntemi aktifleştirmek artık mümkün değildir; 

bu nedenlerden dolayı çalışma ekranında ve programlama aşamasında (bakınız bölüm 
5 Programlama say. 21) “Ekim mesafesi” parametresi (ve yoğunluk) “ - - . – “ olarak 
görüntülenecektir ve değiştirilemeyecektir 

 

 

“Ekim mesafesi” parametresini değiştirebilmek için “Alarm Hassaslığı” parametresini < 
50 bir değere programlamak gerekir 
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16. Çalışma ekranı 

Çalışma ekranı farklı alanlara bölünür : 

16.1.1 Araç hız alanı 

Bu alanda programlanan “Ölçüm birimi” parametresine göre Km/sa veya mph olarak 
ilerleme hızı devamlı olarak görüntülenir bakınız bölüm 5 Programlama say. 21 

Görüntülenebilir aralık :  

0.0 ÷ 99.9 Km/sa (veya mph) 

 

16.1.2 Mesafe ve yoğunluk değerleri alanı (orta ve taramalı) 

Ekranın bu bölümünde ekim mesafesi (cm veya inç olarak) ve yoğunluk (tohumlar/m2 
veya tohumlar/ft2) verileri görüntülenir;  

Ekim mesafesi için görüntülenebilir aralık :  

0.0 ÷ 99.9cm, adım 0.1cm   veya 0.0 ÷ 99.9in, adım 0.1in 

Ekim yoğunluğu için görüntülenebilir aralık :  

0.0 ÷ 99.9tohumlar/m2, adım 0.1tohumlar/m2 veya 0.00 ÷ 9.99tohumlar/ft2, adım 
0.01tohumlar/ft2 

normalde görüntülenen veri tanınan tüm sıraların ortasından hesaplanan ekim 
makinesinin ortalama değeridir;  

bir veya daha fazla sıra alarmda olduğunda ekim makinesinin ortalama verisi sonuç 
olarak değişir ve başka anormallik uyarısı olarak kırmızı olarak görüntülenir; not : bu 
eğer Geçiş Yöntemi aktif ise gerçekleşmez (bakınız paragraf 14 Geçiş Yöntemi say. 
37) 

Bu alanda <F1> tuşunu kullanarak sıradaki her bir sıranın verilerini görmek, spesifik 
bir sırada görüntülemeyi durdurmak ve tarama işlemini yeniden başlatmak 
mümkündür; değer alanında hangi sıranın görüntülendiğini tanımak için söz konusu 
sıranın sayısı vurgulanır; “Sıra Tarama” parametresi ile bir sıra ve sonraki arasında 
durma süresini programlamak mümkündür (bakınız bölüm 5 Programlama say. 21) 

Aşağıdaki tabloda bazı örnekler gösterilir  
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Değerlerin taramasının aktifleştirilmesi / devre dışı bırakılması 

 

 “SCAN”(TARA) yazısı taramanın 
sabit olduğunu ve <F1> tuşu ile 
aktifleştirilebileceğini belirtir 

 Sıraların sayısının hiç biri 
belirtilmemiştir bu nedenle 
değerlerin alan verisi (bu örnekte 
25.4cm ve 5.6 tohumlar/m2) ekim 
makinesinin ortalama verisidir 

 

 “PAUSA”(DUR) yazısı 
taramanın devam ettiğini ve <F1> 
tuşu ile durdurulabileceğini belirtir 

 2. sıranın sayısı gösterilmiştir 
yani değerlerin alan verisi (bu 
örnekte 25.3cm ve 5.7 othumlar/m2) 
2.sıradır 

 Her sıranın görüntüleme süresi 
“Sıra Tarama” parametresinde 
programlanabilir (bakınız bölüm 5 
Programlama say. 21) 
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 “SCAN”(TARA) yazısı taramanın 
sabit olduğunu ve <F1> tuşu ile 
aktifleştirilebileceğini belirtir 

 2. sıranın sayısı gösterilmiştir 
yani değerlerin alan verisi (bu 
örnekte 25.3cm ve 5.7 othumlar/m2) 
2.sıradır 

 

 

16.1.3 Yardımcı alan  

Sağ üstteki mavi alan “Yardımcı Sensör” parametresinde programlanan göre 4 şekil 
alabilir bakınız bölüm 5 Programlama say. 21 

       

“Yardımcı Sensör” = OFF / Alan OFF                      “Yardımcı Sensör” = RPM Türb. 

 

“Yardımcı Sensör” = Akış ölçer                             
“Yardımcı Sensör” = Vakum ölçer 
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Lineer metre sayaçları için görüntülenebilir aralık :  

0 ÷ 65535m, adım 1m veya 0 ÷ 131070ft, adım 2ft 

Doz göstergesi için görüntülenebilir aralık :  

0 ÷ 9999l/Ha, adım 1l/Ha veya 0.0 ÷ 999.9 GPA, adım 0.1GPA 

Otkıran sayacı için görüntülenebilir aralık :  

0 ÷ 9999l, adım 1l veya 0 ÷ 9999GAL (US), adım 1GAL (US) 

RPM türbin sayacı için görüntülenebilir aralık :  

0 ÷ 5990 RPM, adım 10 RPM 

Vakum ölçer sayacı için görüntülenebilir aralık :  

50 ÷ 1000 -mBar, adım 10 -mBar 
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16.1.4 Sıraların durumunun ana alanı 

Bu alanda belirlenen tek sıraların durumu gösterilir : çalıştırmada belirlenmeyen sıralar 
her kontrolden hariç tutulur; 

2 türde grafik vardır : biri 8 sıraya kadar makineler için ve biri 9 ve 12 sıralı makineler 
için; aşağıdaki tabloda bazı örnekler belirtilmiştir 

 

 

8 sıralı makine, 8 fotosel belirlendi 

 

12 sıralı makine, 12 fotosel belirlendi 

 

6 sıralı makine, 6 fotosel belirlendi 

VEYA 

8 sıralı makine, 7 ve 8 sırasının 
fotoselleri belirlenmedi 
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8 sıralı makine, 1 – 4 – 8 sırasının 
fotoselleri belirlenmedi 

 

9 sıralı makine, 9 fotosel belirlendi 

VEYA 

12 sıralı makine, 10 – 11 – 12 
sırasının fotoselleri belirlenmedi 

 

12 sıralı makine, 1 – 4 – 8 sırasının 
fotoselleri belirlenmedi 
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Sıraların göstergeleri ilgili sıranın çalışma durumuna göre 4 farklı şekilde 
görüntülenebilir; örnekler 12. sıra için referanstır ama davranış tüm sıralar için aynıdır 

 

 

Renk 
göstergesi 

YEŞİL 

Tanınan sıra ayarlanan parametrelere göre doğru 
şekilde ekim yapıyor 

 

Renk 
göstergesi 

KIRMIZI 

Tanınan sıra ekim yapmıyor veya programlanan 
alarm parametrelerinin dışında 

 

Renk 
göstergesi 

KIRMIZI 

BEYAZ 

çarpı ile 

“Otomatik devre dışı bırakma” sıra rutini 
aktifleştirildi (bakınız paragraf 17 say. 49) ve 

tanınan sıranın isteyerek devre dışı bırakılmasına 
rağmen fotoselden hala sinyaller geliyor (örneğin 
elektrik veya mekanik cihazların sıra devre dışı 

bırakılması nedeniyle arızalı çalışmaları 
durumunda) 

 

Renk 
göstergesi 

SARI 

SİYAH 

çapraz ile 

Sıra “otomatik devre dışı bırakma” rutini 
aktifleştirildi (bakınız paragraf 17 say. 49) ve 

tanınan sıra ekim yapmıyor ve istenerek devre dışı 
bırakıldı 
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16.1.5 Alarm veya uyarı mesajları 

Bu alanda işlem koşullarına göre farklı mesajlar görüntülenebilir; alarm mesajları 
diğerine göre önceliğe sahiptir : aşağıdaki tablo önem sırasında göre çeşitli mesajları 
açıklar 

 

Önem Mesaj metni notlar 

MAX “TOHUM ALARMI” Tanınan bir veya daha fazla sıra ekim 
yapmıyor veya programlanan alarm 
parametrelerinin dışında 

1 “DOZ ALARMI” “TOHUM ALARMI” aktif olmadığında ve 
doz alarmı aktif olduğunda belirir (bakınız 
bölüm 19 say. 56) 

2 “RESET ?” Alarmlar aktif değilse ve sıfırlanabilir 
alanlardan biri seçilirse belirir (bakınız 
bölüm 16.1.6 say. 48) 

MİN 

 
SCAN(TARAMA) 

Diğer uyarılar aktif değilse belirir; <F1> 
tuşu ile mesafe ve sıra başına yoğunluk 
değerleri taramasını başlatmanın mümkün 
olduğunu belirtir (bakınız bölüm 16.1.2 say. 
40) 

MİN 

 PAUSA(DUR) 

Diğer uyarılar aktif değilse belirir; <F1> 
tuşu ile mesafe ve sıra başına yoğunluk 
değerleri taramasını durdurmanın mümkün 
olduğunu belirtir (bakınız bölüm 16.1.2 say. 
40) 
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16.1.6 Sayaçları Sıfırlama 

Çalışma ekranında tek tek sayaçların her birini sıfırlamak mümkündür. 

Bir sayacı sıfırlamak için her şeyden önce <▲/▼> tuşları ile ilgili alan SARI rengini 

alacak ve “SIFIRLA ? “mesajı belirecek şekilde seçin , bu noktada yaklaşık olarak 2 
saniye boyunca <OK> tuşuna basınca sayacı sıfırlamak mümkün olacaktır veya iptal 
etmek için <ESC> tuşuna basın;  

 

 

Sıfırlanacak sayacı <▲> o 
<▼> tuşları ile seçin 

 

Sayacı <OK> tuşunu 
basılı tutarak sıfırlayın 
iptal etmek için <ESC> 
tuşuna basın 

 

Hektar sayaçları için görüntülenebilir aralık :  

0.0 ÷ 65535.9Ha, adım 0.01Ha (9999.99’a kadar sonra 0.1Ha) veya 

1.0  0 ÷ 65535.9Ac, adım 0.01Ac (9999.99Ac’ye kadar , sonra 0.0Ac) 
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17. Sıra Otomatik devre dışı bırakma Fonksiyonu 

otomatik devre dışı bırakma fonksiyonu makinede sıraların devre dışı bırakılması için 
elektromekanik cihazlar mevcut olduğunda (örneğin tramvay hattı aşamaları için) veya 
operatör manüel olarak alanda işlemlerde bir veya daha fazla sıra devre dışı 
bıraktığında, veya kesin olarak ilgili fotoselin bağlı kaldığı bir veya daha fazla parçada 
ekim akışını isteyerek durdurmak istendiğinde kullanılabilir : bu durumda ekim 
darbelerinin olmaması bir hata olarak düşünülmemelidir. 

 

!  

Dikkat  

“Sıra Otomatik devre dışı bırakma” fonksiyonu DORADO 12000 NG 
Monitörünün efektif çalışma koşullarına uyum sağlamasına izin verir ama 
yine de her zaman operatör tarafından bir onay gereklidir : eğer operatör 
onay durumuna dikkat etmezse işlem hatalı sonuçlanabilir! 

MC Elettronica srl firması fonksiyonun yanlış ve dikkatsiz 
kullanımından kaynaklanan hiç bir sorumluluğu kabul etmez. 

 

Otomatik devre dışı bırakma fonksiyonu aktif olduğunda <OK> tuşu ile alınan sıraların 
kontrolü değiştirilebilir :  

tüm değişiklikler yine de makine her durduğunda iptal edilir ( hız = 0.0 Km/h veya 
0.0mph 

Aşağıdaki 5 sayfanın örneğin işleyiş devri gösterilir : operatörün alanın şekline göre 6-
7-8 numaralı ekim parçalarını manüel olarak ve sırasıyla serbest bıraktığı düzensiz 
şekilde bir alanda 8 sıralı bir makine vardır   
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Ekim tüm sıralarda düzenli, tüm sıra göstergeleri YEŞİL 
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Operatör isteyerek 8 sırasındaki ekimi durdurdu ve monitör alarm veriyor : 

8.sıranın göstergesi KIRMIZI; 

< OK > tuşuna basınca sıra 8 devre dışı olarak düşünülür, alarm durur, 

8.sıranın göstergesi SİYAH bir çapraz ile SARI rengini alır 
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Operatör isteyerek 7 sırasındaki ekimi durdurdu ve monitör alarm veriyor : 

7.sıranın göstergesi KIRMIZI iken 8. sıranınkisi SİYAH çapraz ile SARI 
renkli olarak kalır; 

< OK > tuşuna basınca sıra 7 devre dışı olarak düşünülür ve 7.sıranın 

göstergesi SİYAH çapraz ile SARI rengini alır 
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Operatör 7.sırada ekimi isteyerek yeniden aktifleştirdi ki Dorado hala devre 

dışı olarak düşünüyordu ve monitör alarm verir : 7. sıranın göstergesi BEYAZ 

çapraz ile KIRMIZI rengini alır. 

< OK > tuşuna basınca sıra 7 yeniden aktif olduğu düşünülür ve göstergesi 

YEŞİL rengine geri döner.  
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Operatör 8.sırada ekimi isteyerek yeniden aktifleştirdi ki Dorado hala devre 

dışı olarak düşünüyordu ve monitör alarm verir : 8. sıranın göstergesi BEYAZ 

çapraz ile KIRMIZI rengini alır. 

< OK > tuşuna basınca sıra 8 yeniden aktif olduğu düşünülür ve göstergesi 

YEŞİL rengine geri döner. 
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18. İşleyiş için önemli notlar 

 Ekim makinesini sıralarının sayısı değiştirilmek istendiğinde, örneğin alanın 
kenarlarında son işlem sırasında, eğer Sıra otomatik devre dışı bırakma 
fonksiyonu aktif değilse (önceki paragrafa bakın) Monitörü kapatarak ve devre dışı 
bıraktıktan veya ekme parçaları ekledikten sonra yeniden çalıştırarak SIRALARIN 
BAŞLANGIÇ KAYDETME AŞAMASINI TEKRAR ETMEK GEREKLİDİR : aksi 
halde Monitör devre dışı bırakılan parçalara alarm gönderecektir ve eklenen 
parçalarda ekme kontrolü gerçekleştirmeyecektir. 

 Ekim mesafesinin ve metre karede tohum sayısının görüntülenmesi için en 

azından 2030 metre sonrasında görüntülemeyi geçerli olarak düşünün; sadece 
bu şekilde bu değerlerde iyi bir kesinlik elde edilebilir; 

 İşlenen alanın hesaplanması için çalışma genişliği (toplam ve kısmen) 
programlanan sıra arası genişliği ile (parametre “L”) çarpılan, Monitör tarafından 
kaydedilen sıraların sayısına göre ve alınan en dış sıraları düşünerek belirlenir: 

Örnekler: 

6 sıralı makine, doğru şekilde alınan 6 fotosel, sıra arası (“L”) 45cm 

6 sıra x 45  işlem genişliği = 2,70 metre 

 

6 sıralı makine, iç fotosellerinden biri (örn. nr. 3 ) alınmıyor  

6 sıra x 45  işlem genişliği = 2.70 metre 

 

6 sıralı makine, dış fotosellerinden biri (örn. nr.1 ) alınmıyor   

5 sıra x 45  işlem genişliği = 2.25 metre 
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19. Eş zamanlı otkıran dağıtımı ile ekim durumunda kullanım 

Eğer ekim makinesine ilerleme hızına göre dağıtılan sıvı miktarını belirlemek için bir 
akış ölçer sensör kurulmuşsa, “Doz” ve “Alarm” parametrelerini bölüm 5 ” 
Programlama” say. 21 gibi programladıktan sonra, Monitör iki şekilde kullanılabilir :  

 Dağıtılan otkıranın miktarını (lite/ha veya GPA olarak) görmek için basit bir şekilde 
: bakınız paragraf 16.1.3 Yardımcı alan say. 42 

 akış oranını yavaşlatacak/hızlandıracak veya MANÜEL OLARAK değiştirecek 
şekilde dağıtılan L/ha veya GPA miktarının çok yetersiz veya çok fazla olması 
konusunda uyarılmak için.  
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20. Aksesuar Fonksiyonları 

20.1.1 Gündüz/Gece Çalışma yöntemi 

DORADO 12000 NG ile çalışmayı daha rahat hale getirmek için ekranı 2 yöntemde 
kullanmak mümkündür: “Gündüz” yöntemi ve “Gece” yöntemi ; 2 yöntemde zemin ve 
grafik renkleri gündüz boyunca maksimum görülebilirliğine izin vermek ve operatör 
akşam/gece çalışma aşamaları sırasında rahatsız etmemek için farklıdır; bölüm 5 
Programlama say. 21 açıklandığı gibi “Gündüz” yöntemi aktarmak için sabah saatini 
ve “Gece” yönteminin aktifleştirileceği akşam saatini programlamak mümkündür; 
aşağıdaki şekillerde hem çalışma ekranı için hem de menü ve programlama ekranı için 
2 yöntem gösterilir (örnekte ekranlar İngilizce dilinde verilir) 

 

 

 
“Gündüz” yöntemi çalışma ekranı 

 

 
“Gece” yöntemi çalışma ekranı 

 

 

 
 

“Gündüz” yöntemi programlama 
menüsü 

 

 

 

“Gece” yöntemi programlama menüsü 
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20.1.2 Otomatik Kapatma 

Traktörün aküsünü korumak için programlanabilir bir süre sonrasında DORADO 12000 
NG otomatik olarak kendini kapatabilir (bakınız bölüm 5 Programlama say. 21);  

DORADO 12000 NG kapanmaması için hiç bir tuşa basılmaması ve programlanan tüm 
süre boyunca hız sensöründen hiç bir darbenin gelmemesi gereklidir. 
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21. Bakım 

Bu bölümde rutin ve olağandışı bakım prosedürleri belirtilir. 

Rutin bakım ile uygulamasının spesifik kapasite gerektirmediği ve böylece kullanıcılar 

tarafından yapılabilir (operatör vs.) periyodik olarak gerçekleştirilmesi gereken tüm 
işlemler ima edilir. 

Olağandışı bakım ile belli bir teknik nitelik veya özel kapasiteler gerektiren ve böylece 

sadece kalifiye personel tarafından yapılması gereken (bakım personeli vs.) mekanik 
veya elektrik arızalardan kaynaklanan önlenemez işlemler ima edilir. 

22. Rutin bakım 

Rutin bakım Monitörün basit temizliğidir. 

Nemli bir bez ve hassas bir deterjan ile paneldeki serigraf silmek için Monitörü 
temizleyin. 

!  

Uyarı 

 Basınçlı su püskürtmesi kullanmayın. 

 Aşındırıcı ürünler, solventler veya alkol kullanmayın. 

 Klavyenin su geçirmezlik derecesine zarar vererek polyester 
membrana hasar verebileceği için çıkıntı ve sert cisimler ile klavyeye 
dokunmaktan kaçının. 

 

 

22.1.1 Ana konnektör koruma 

Monitörün uzun süre kullanılmaması durumunda, kablo şebekesinden sinyallerin ana 
konnektörünün bağlantısını kesmek istediğinizde Naylon koruma ile ortamdan her iki 
konnektörü (monitörün ve kablo şebekesinin) devre dışı bırakmak önerilir. Aksi halde 
hiç bir koruma gerekli değildir. 
 

23. Olağandışı bakım 

!  

Uyarı 

Olağandışı bakım işlemleri sadece yetkili personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir. 

 

 

 

 

 

  



 

Kullanım talimatları 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG 

60 

23.1.1 Akış ölçer sensörü bakımı (eğer varsa) 

Akış ölçer sensörünün rotorunun temizliğini ve durumunu periyodik olarak doğrulamak 
tavsiye edilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki şekilde işlem yapın: 

1. Sensör halka somunu tamamen çıkartın (Şekil 16) ve merkezi gövdeden sensörü 
çekin (yuvarlak conta hafi bir rezistans sağlayacaktır); 

2. Rotorda veya rotor ve seramik mil arasında kir olmadığını kontrol edin; 

3. Rotorda milde mekanik oynama olmadığını kontrol edin; 

Not: aşırı bir oynama ile 1 mm’den büyük bir aralık ima edilir. 

 

 

 

Şekil 16. 

 

4. Referans dişlerinin tam olarak karşılık gelmesine dikkat ederek sensörü yeniden 
takın (Şekil 17); 

 

Not: halka somunu takmadan önce yuvarlak contanın girişine rezistansı kazanmak 

gereklidir, ve sensörün kendi yuvasında dönmediğini kontrol edin; 

sensör 

 

elektrik kablosu 

sensör 

halka somun 

yuvarlak conta 

Seramik rotor 
miligövde 

 

rotor 
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Şekil 17. 

5. Eğer gerekiyorsa, rotoru değiştirin: bir pense yardımıyla çatalları yavaşça 
genişletin ve pin ve rotoru çekin (Şekil 18); çatalları yeniden genişletin ve yeni 
akış ölçer kitini takın. 

Çatalları yavaşça yeniden kapatın. 

 

 

 

Şekil 18. 

  

sabitleme dişi 

sabitleme dişleri 

halka somun 

elektrik kablosu 

halka somun 

yuvarlak conta 

seramik rotor 
mili 

 

rotor 
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24. İşleyiş arızası 

Cihazın işleyiş problemleri durumunda, onarım gerekli olup olmadığını doğrulamak için 
bu basit kontrolleri gerçekleştirin. 

Önerilen doğrulamalardan sonra bile problem devam ederse eğer, bölgedeki satıcıya 
danışın veya MC elettronica Teknik Servisi ile iletişime geçin. 

ARIZA NEDEN ÇÖZÜM 

Monitör açılmıyor a. Besleme kablosu 
bağlı değil 

a. Besleme kablosunu 
kontrol edin  

Çalıştırınca, başlangıç 
testinden sonra ekran 
“FOTOSEL 8V 
ALARMI” mesajını 

görüntüler ve Monitör 
sesli bir sinyal yayar 

Fotosellerin 
bağlantısında kısa devre 

Elektrik bağlantılarını ve 
kabloları kontrol edin. 
Monitörü kapatarak ve bir bir 
fotoselleri ve tüm kablo 
şebekesini devre dışı 
bıraktıktan sonra yeniden 
çalıştırarak arızanın 
gerçekleştiği alanı belirlemek 
mümkündür. Eğer problem 
devam ederse bölgedeki 
satıcıya danışın 

Ekim kabul edilebilir 
ama sıraların bölümleri 
devamlı olarak açılıp 
kapanıyor ve Monitör 
sesli bir sinyal yayıyor 

“Alarm Hassaslığı” 
parametresi çok düşük 

Değer kademe kademe 
artırarak “Alarm hassaslığı” 
parametresini yeniden 
programlayın 
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ARIZA NEDEN ÇÖZÜM 

Ekim mesafesi 
doğru/sabit değil 

a. Fotosellerin hatalı 
pozisyonu. 

a. Fotosellerin pozisyonunu 
doğrulayın : tohumların 
düşmesini veya ekim 
parçasının mekanik 
işleyişini engellememelidir. 

b. Hız sabit değil b. Aşağıya bakın 

İlerleme hızı “0.0” 
olarak kalır veya sabit 
değil. 

a. Hız sensörü 
kablosu kesildi 

a. Bağlantıyı yeniden 
sağlayın 

b. Hız sensörü ve 
referanslar arası 
mesafe çok büyük 

b. Ayar mesafesini paragraf 
3.2.1 say. 11 açıklandığı 
gibi ayarlayın 

c. Hız sensörünün 
kırmızı bölümü 
hasarlı 

c. Sensörü değiştirin 

Otkıran işlemi doğru 
ama Monitör 
tarafından 
görüntülenen L/ha 
(veya GPA) sabit değil 

a. Hız sabit değil a. Yukarı bakın 

b. Akış ölçer doğru 
şekilde çalışmıyor 

b. Akış ölçer sensörünün 
elektrik bağlantılarını 
kontrol edin ve temizliği ve 
rotorda oynama olmadığını 
doğrulayın (bakınız 
paragraf 0 say 60. 
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ARIZA NEDEN ÇÖZÜM 

Monitör tarafından 
görüntülenen L/Ha 
(veya GPA) değeri 
sabit ama güvenilir 
değil 

a. “Akış ölçer Darbeleri” 
parametresi doğru 
şekilde 
programlanmamış. 

a. Akış ölçer sensörü 
ayarını doğrulayın. 
Bakınız paragraf 10 say. 
34. 

b. “Sıra arası genişliği” 
parametresi doğru 
şekilde 
programlanmamış. 

b. Bakınız bölüm 5  say. 21. 

c. “Hız Sensörü” 
parametresi doğru 
şekilde 
programlanmamış. 

c. Bakınız paragraf 7 say. 
32. 

Monitör bir veya daha 
fazla fotosel tanımıyor 

a. İlgili fotosel kablosu 
kesildi 

b. Bir veya daha fazla 
fotosel diğerlerinden 
farklı bir koda sahip 

a. Bağlantıyı yeniden 
sağlayın 

b. MC Elettronica Müşteri 
Servisi ile iletişime geçin 

Bazen Monitör bir veya 
daha fazla sıra 
kaydetmiyor ; 

veya 

Ekim düzgün olmasına 
rağmen bir veya daha 
fazla sıra her zaman 
alarmda 

a. İlgili fotosel kablosu 
kesildi. 

a. Bağlantıyı yeniden 
sağlayın. 

b. İlgili fotoselin iki kübü 
arasında hizalama iyi 
değil. 

b. Vericiyi ve alıcıyı doğru 
şekilde yerleştirin. 

c. Fotosel arızalı. c. Fotoseli değiştirin. 

d. Ana sinyal 
konnektörü kirli  

d. Spesifik ürün ile 
konnektörün kontaklarını 
temizleyin (elektrikli yağ 
çözücü/oksijen giderici). 
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25. Teknik veriler 

26. Seeder Monitor DORADO 12000 NG 

Besleme gerilimi : 10 ila 16 Vdc arası 

Emilen maksimum akım (sensörler 
devre dışı) 

: 100mA 

İşleyiş özellikleri 

Koruma derecesi : IP65 

Mekanik titreşim rezistansı : 2 G 

İşleyiş koşulları 

Ortam sıcaklığı : -20°C / +70°C 

Hava koşulları : Bağıl nem %90 

Taşıma ve depolama 

Sıcaklık : -25°C / +75°C 

 

27. Aksesuarlar 

27.1.1 Hız endüktif sensörü D.18 kod. 2573 

Besleme gerilimi : 10 VDC ila 30 VDC arası 

Çıkış sinyali : NPN NO 

Max. çalışma frekansı : 300 Hz 

Çalışma sıcaklığı : - 25°C / +70°C 

Max. işlem mesafesi : 6.5 mm 

Koruma derecesi : IP 67 

 

27.1.2 Fotosel sensörü kod. 4228 

Besleme gerilimi : 8 VDC ila 10 VDC arası 

Çıkış sinyali : NPN-NO 

Max. çalışma frekansı : 200 Hz 

Çalışma sıcaklığı : - 25°/+70°C 

Max. işlem mesafesi : 4080 mm 

Ekim makinesi için kabul edilen 
maksimum eğim 

: 20° 

Koruma derecesi : IP 67 
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27.1.3 Fotosel sensörü kod.10FOT-4RXTES, 10FOT-4RXTIN 

Besleme gerilimi : 8 VDC ila 10 VDC arası 

Çıkış sinyali : NPN-NO 

Max. çalışma frekansı : 200 Hz 

Çalışma sıcaklığı : - 25°/+70°C 

Max. işlem mesafesi : 4080 mm 

Ekim makinesi için kabul edilen 
maksimum eğim 

: 25° 

Koruma derecesi : IP 67 

 

27.1.4 Akış ölçer sensörü MC 

Besleme gerilimi : 5 VDC ila 24 VDC arası 

Çıkış sinyali : Açık kollektör (kare dalga) 

İşleyiş alanı kod.PF0952 : 2  20 l/dakika darbe/litre  178 

İşleyiş alanı kod. PF0598 : 0,3  3 l/dakika darbe/litre  400 

Max. çalışma basıncı  

 Kod. 952 : 40 bar 

 Kod. 598 : 10 bar 

İşleyiş sıcaklığı : 0°C / +60°C 

Koruma derecesi : IP 67 

 

27.1.5 Kablo şebekesi kod. CAB-SEM-001/002/003/004  

Ana konnektör : SICMA 24 yollu  IP 67 

Fotosel bağlantı konnektörleri : AMP 3 yollu Super seal  IP 67 

Fotosel bağlantı kabloları : Kalay kaplı kablolar 3x0,50 mm2 

Ana bağlantı kablosu : Bağlantı kutusu ile kalay kaplı kablo 

İşleyiş sıcaklığı : -20°C / +80°C 
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DİKKAT!! 

BASINÇLI PÜSKÜRTMELİ TEMİZLEYİCİ İLE 
YIKAMAYIN 

 

 

 

 QUESTO PRODOTTO CONTIENE 
STAGNO E PIOMBO, A FINE CICLO DI VITA DEVE 

ESSERE SMALTITO NELLE AREE ADIBITE AL RITIRO
OPPURE CONSEGNATO DIRETTAMENTE PRESSO 

LA SEDE  MC ELETTRONICA SRL (ITALY)



 

İtalya’da basılmıştır 

 

www.mcelettronica.it  

Tarım için elektronik teçhizatları 

http://www.mcelettronica.it/

