
 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΕΛ 

ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 

ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ  ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘ. 1426B-ΕΛ 
Αναθ. 4 

 

SEEDER MONITOR  

(ΟΘΟΝΗ ΣΠΑΡΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ) 

 DORADO 12000 NG 



 

Οδηγίες χρήσης 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 

2 

  



 

Οδηγίες χρήσης 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 

3 

 

 

 

 

 

 

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές EMC όπως ορίζεται από τις 
οδηγίες 2004/108/EΚ και τις μετέπειτα τροποποιήσεις                                                                   

σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14982 

 

 

 

Κατασκευαστής : MC elettronica S.r.l. 

Διεύθυνση : Via E. Fermi, 450/486  

 Fiesso Umbertiano (ROVIGO) - ITALIA 

  Τηλ. +39 0425 754713 Fax +39 0425 741130 

  E-mail: mcstaff@mcelettronica.it 

  Internet: www.mcelettronica.it 

 

 

Χειροκίνητος κωδικός  : 1426B-ΕΛ 

Εκπομπή : Ιούνιος 2015 

Έκδοση : Νοέμβριος 2020 

 

 

 

Η MC elettronica S.r.l. δεν είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί ενδεχόμενες διαδοχικές 
τροποποιήσεις του προϊόντος. 

Οι περιγραφές που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν επιτρέπουν με κανένα 
τρόπο παραβιάσεις από πλευράς μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού. 

Η εγγύηση των εξοπλισμών εκπίπτει από τη στιγμή που διαπιστώνονται τέτοιου είδους 
παραβιάσεις. 

 

 

 

© Copyright MC elettronica  2020 

  



 

Οδηγίες χρήσης 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 

4 

Ευρετήριο 

1. Πρότυπα και γενικές προειδοποιήσεις ............................................................... 6 
1.1 Προϋπόθεση ............................................................................................... 6 
1.2 Όροι εγγύησης ............................................................................................ 7 
1.3 Υπηρεσία υποστήριξης ............................................................................... 7 

2. Γενική περιγραφή ................................................................................................. 8 
3. Εγκατάσταση του συστήματος ............................................................................ 9 

3.1 Τοποθέτηση της Οθόνης ................................................................................. 10 
3.2 Εγκατάσταση των αισθητήρων........................................................................ 11 

3.2.1 Εγκατάσταση αισθητήρα ταχύτητας D.18 κωδικός 2573 .......................... 11 
3.2.2 Εγκατάσταση των φωτοκύτταρων και της καλωδίωσης ........................... 12 
3.2.3 Εγκατάσταση του αισθητήρα ροόμετρου, κωδικός 952/598 
(προαιρετικό) .................................................................................................... 14 
3.2.4 Εγκατάσταση αισθητήρα παράκαμψης (προαιρετικό) .............................. 15 
3.2.5 Εγκατάσταση αισθητήρα “ΣΤΡΟΦΩΝ” ..................................................... 15 

3.3 Εμπρόσθια όψη................................................................................................. 16 
3.3.1 Πληκτρολόγιο ........................................................................................... 17 
3.3.2 Οθόνη LCD .............................................................................................. 18 

3.4 Οπίσθια όψη ...................................................................................................... 19 
4. Αξεσουάρ ............................................................................................................. 20 
4.1 Στάνταρ αξεσουάρ ............................................................................................ 20 
4.2 Προαιρετικά αξεσουάρ ..................................................................................... 20 
5. Προγραμματισμός ............................................................................................... 21 

5.1 Δομή των μενού προγραμματισμού. ............................................................... 22 
5.2 Προγραμματισμένες παράμετροι .................................................................... 24 
6. Πρακτικό παράδειγμα υπολογισμού της παραμέτρου “Αισθητήρας ταχύτητας” που 
πρόκειται να προγραμματιστεί ................................................................................... 30 
7. Αυτόματη βαθμονόμηση παραμέτρου “Αισθητήρας ταχύτητας” ................................... 32 
8. Επαλήθευση λειτουργίας αισθητήρα ταχύτητας. ............................................. 33 
9. Επαληθεύστε τη λειτουργία των φωτοκύτταρων ............................................. 33 
10. Επαληθεύστε τη βαθμονόμηση του αισθητήρα ροόμετρου (αν υπάρχει).... 34 
11. Λειτουργία ......................................................................................................... 35 
12. Έλεγχος της σποράς ........................................................................................ 35 
13. Αυτόματη διαδικασία ........................................................................................ 36 
14. Διαδικασία διέλευσης ....................................................................................... 37 
15. Προτεραιότητα της διαδικασίας διέλευσης ..................................................... 39 
16. Οθόνη εργασίας ................................................................................................ 40 

16.1.1 Πεδίο ταχύτητας οχήματος ..................................................................... 40 
16.1.2 Πεδίο των τιμών απόστασης και πληθυσμού (μέσο και σε σάρωση) ..... 40 
16.1.3 Βοηθητικό πεδίο ..................................................................................... 42 
16.1.4 Κύριο πεδίο της κατάστασης των σειρών ............................................... 44 



 

Οδηγίες χρήσης 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 

5 

16.1.5 Μηνύματα συναγερμού και προειδοποίησης .......................................... 47 
16.1.6 Επαναφορά μετρητών ............................................................................ 48 

17. Λειτουργία αυτόματου αποκλεισμού σειρών ................................................. 49 
18. Σημαντικές σημειώσεις για τη λειτουργία ....................................................... 55 
19. Χρήση σε περίπτωση σποράς με ταυτόχρονη διανομή του ζιζανιοκτόνου 56 
20. Πρόσθετες λειτουργίες ..................................................................................... 57 

20.1.1 Λειτουργία ημέρας/νύχτας ...................................................................... 57 
20.1.2 Αυτόματη απενεργοποίηση .................................................................... 58 

21. Συντήρηση ......................................................................................................... 59 
22. Συνήθης συντήρηση ......................................................................................... 59 

22.1.1 Προστασία κύριου συνδετήρα ................................................................ 59 
23. Έκτακτη συντήρηση ......................................................................................... 59 

23.1.1 Συντήρηση του αισθητήρα ροόμετρου (αν υπάρχει) .............................. 60 
24. Ανωμαλίες λειτουργίας..................................................................................... 62 
25. Τεχνικά στοιχεία ................................................................................................ 65 
26. Seeder Monitor (Οθόνη σπαρτικής μηχανής) DORADO 12000 NG .............. 65 
27. Αξεσουάρ ........................................................................................................... 65 

27.1.1 Επαγωγικός αισθητήρας ταχύτητας D.18 κωδικός 2573 ........................ 65 
27.1.2 Αισθητήρας φωτοκύτταρου κωδικός 4228 ............................................. 65 
27.1.3 Αισθητήρας φωτοκύτταρου 10FOT-4RXTES, 10FOT-4RXTIN .............. 66 
27.1.4 Αισθητήρας ροόμετρου MC .................................................................... 66 
27.1.5 Καλωδιώσεις κωδικός CAB-SEM-001/002/003/004 ............................... 66 

 
  



 

Οδηγίες χρήσης 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 

6 

1. Πρότυπα και γενικές προειδοποιήσεις 

1.1 Προϋπόθεση 

Το εν λόγω εγχειρίδιο οδηγιών παρέχει όλες τις συγκεκριμένες πληροφορίες που 
χρειάζονται για την κατανόηση και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού που έχετε στην 
κατοχή σας. 

Θα πρέπει να το διαβάζετε με προσοχή τη στιγμή της αγοράς της Οθόνης και να το 
συμβουλεύεστε κάθε φορά που υπάρχει κάποια αμφιβολία ως προς τη χρήση ή κατά 
τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης. 

Το εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται επί του μηχανήματος ή, τουλάχιστον, όταν κάτι 
τέτοιο δεν είναι δυνατόν, πρέπει να διατηρείται σε χώρο που γνωρίζετε και μπορείτε 
να έχετε πρόσβαση για μια εύκολη διαβούλευση. 

 

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΆΤΗ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. 
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1.2 Όροι εγγύησης 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: η εγγύηση ισχύει για το προϊόν και τα μέρη του 
που επισημαίνονται με τον αριθμό σειράς ή άλλο αριθμό αναγνώρισης που 
χρησιμοποιείται από την MC elettronica. 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Η MC elettronica εγγυάται για την Οθόνη DORADO 
12000 NG καθώς επίσης και για τα αξεσουάρ για μια περίοδο ενός έτους από την 

ημερομηνία κατασκευής (που υποδεικνύεται στην πινακίδα αναγνώρισης στο 
πίσω μέρος της Οθόνης). 

Η εγγύηση καλύπτει το προϊόν και όλες τις επισκευές που διενεργούνται σύμφωνα 
με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. 

Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις: 

 Βλάβη που έχει προκληθεί συμπτωματικά. 

 Εσφαλμένη χρήση. 

 Τροποποιήσεις που δεν έχουν συμφωνηθεί, εσφαλμένη εγκατάσταση (ή θέση 
σε λειτουργία). 

 Βλάβη που έχει προκληθεί από θραύση ή δυσλειτουργία των εξοπλισμών που 
δεν είναι MC elettronica και συνδέονται ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά με τις 
συσκευές μας. 

 Αιτίες ανωτέρας βίας (αστραπές, πλημμύρες, πυρκαγιές ή άλλες αιτίες που 
είναι ανεξάρτητες από την MC elettronica). 

Οι επισκευές σε εγγύηση, που πρέπει να διεξάγονται στα εργαστήρια των 
εξουσιοδοτημένων κέντρων μας, είναι εντελώς δωρεάν εφόσον οι συσκευές 
μεταφέρονται απευθείας σε αυτά ή αποστέλλονται με πληρωμένα κόμιστρα. Τα 
έξοδα μεταφοράς και οι κίνδυνοι που συνεπάγονται από αυτήν υπόκεινται στην 
πλήρη ευθύνη του πελάτη. 

Η εγγύηση που αναφέρεται παραπάνω είναι έγκυρη εκτός και αν έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά από την MC elettronica και τον πελάτη. 

!  

Προειδοποίηση 

Η MC elettronica δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή άμεσες ή έμμεσες 
δαπάνες, που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή από την αδυναμία 
του πελάτη να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό ξεχωριστά ή/και σε 
συνδυασμό με άλλους εξοπλισμούς. 

 

1.3 Υπηρεσία υποστήριξης 

Μπορείτε να έχετε τεχνική υποστήριξη σε όλες τις χώρες όπου ο εξοπλισμός έχει 
διανεμηθεί επισήμως από την MC elettronica (κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο 

της εγγύησης). 

Ανεξάρτητα με το είδος της επέμβασης που απαιτείται στην Οθόνη DORADO 12000 
NG πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο ή 
ακολουθώντας ενδεχόμενες συμφωνίες που έχουν ληφθεί στην MC elettronica. 

Διαφορετικά μπορεί να ακυρωθούν οι σχετικοί όροι της εγγύησης. 
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2. Γενική περιγραφή 

Η SEEDER MONITOR (ΟΘΟΝΗ ΣΠΑΡΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ) DORADO 12000 NG είναι 
ένα ηλεκτρονικό όργανο πολλαπλής χρήσης που έχει σχεδιαστεί για τις γεωργικές 
σπαρτικές μηχανές ακριβείας, με συμπιεσμένο αέρα ή μηχανικού τύπου έως 12 
σειρές, για τον έλεγχο της “μονόσπερμης” σποράς (καλαμπόκι, σόγια, ηλίανθος, 

παντζάρια κλπ.).  

Με την οθόνη θα μπορείτε να ελέγχετε με ακρίβεια την απόσταση της σποράς ανά κάθε 
σειρά και την επένδυση σε σπόρους ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Η Οθόνη ελέγχει τη λειτουργία των σειρών επισημαίνοντας (ακουστικά και οπτικά) κάθε 
ανωμαλία της σποράς. 

Κατά την επεξεργασία μπορείτε επίσης να ελέγχετε τα ακόλουθα μεγέθη: 

 Ταχύτητα προώθησης σε χιλιόμετρο ανά ώρα (Km/h) ή μίλια ανά ώρα (mph)  

 Γραμμική απόσταση που διανέμεται σε μέτρα (m) ή πόδια (ft) 

 Μερική ή συνολική επεξεργασμένη περιοχή σε εκτάρια (Ha) ή στρέμματα (Ac) 

 Απόσταση της σποράς σε εκατοστά (cm) ή ίντσες (in) 

 Ποσότητα των σπόρων ανά τετραγωνικό μέτρο ( / m2) ή ανά τετραγωνικά 

πόδια ( / ft2) 

 Επίπεδο ύφεσης του στοιχείου σποράς (- mBar) 

 Τρέχουσα ώρα (ωω:λλ) 

Για τη διενέργεια των λειτουργιών που περιγράφονται παραπάνω η Οθόνη 
χρησιμοποιεί τα φωτοκύτταρα που βρίσκονται σε κάθε ξεχωριστή σειρά της σπαρτικής 
μηχανής και έναν αισθητήρα ταχύτητας που τοποθετείται στον τροχό για τη 
καταμέτρηση της επεξεργασμένης περιοχής. 

Σε περίπτωση σποράς με ταυτόχρονη διανομή του ζιζανιοκτόνου, τοποθετώντας στη 
σπαρτική μηχανή έναν αισθητήρα ροόμετρου (προαιρετικό), η οθόνη μπορεί να 
επαληθεύσει την ποσότητα του ζιζανιοκτόνου που διανέμεται σε σχέση με την ταχύτητα 
προώθησης σε λίτρα ανά εκτάριο (l/Ha) ή σε γαλόνια ανά στρέμμα (GPA), μπορεί να 
υπολογίσει τη συνολική ποσότητα του υγρού ζιζανιοκτόνου που διανέμεται σε λίτρα (l) 
ή γαλόνια US (GAL) και, αν είναι προγραμματισμένη σωστά, η Οθόνη μπορεί να 
ενεργοποιήσει τον ακουστικό και οπτικό συναγερμό όταν το ζιζανιοκτόνο που 
πραγματικά διανέμεται δεν αντιστοιχεί στην προγραμματισμένη τιμή. 

 

Εναλλακτικά στον αισθητήρα ροόμετρου μπορεί να εγκαθίσταται ένα αισθητήρας 
παράκαμψης, δηλαδή ένας επαγωγικός αισθητήρας ή ένας ηλεκτρικός διακόπτης για 
τη διακοπή της καταμέτρησης της επεξεργασμένης περιοχής και υπό την παρουσία 
παλμών από τον αισθητήρα ταχύτητας. χρήσιμος αν η σπαρτική μηχανή δεν 
ανασηκώνεται στις φάσεις ελιγμών ή σε κάθε περίπτωση αν ο αισθητήρας ταχύτητας 
είναι τοποθετημένος σε θέση όπου ανιχνεύονται οι παλμοί ακόμη και κατά τις φάσεις 
των ελιγμών. 
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3. Εγκατάσταση του συστήματος 

 

Εικόνα 1. Γενικές συνολικές διαστάσεις. 
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3.1 Τοποθέτηση της Οθόνης 

Για την τοποθέτηση της Οθόνης προχωρήστε με τον εξής τρόπο: 

 Βιδώστε τη μεταλλική βάση στο πίσω μέρος της οθόνης χρησιμοποιώντας τις 
παρεχόμενες βίδες. 

 Συνδέστε το μεταλλικό στήριγμα στηρίγματος στη βάση αναρρόφησης 

 Στερεώστε το βραχίονα της βεντούζας σε μια επίπεδη και καλά καθαρισμένη 
επιφάνεια: διαφορετικά η Οθόνη DORADO 12000 NG μπορεί να αποσυνδεθεί και 
να πέσει κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Σημείωση: σας συνιστούμε να τοποθετείτε την Οθόνη μπροστά από το χειριστή 
για τη διευκόλυνση της χρήσης κατά τη διάρκεια του κύκλου εργασίας. 

 

 

 

Εικόνα 2. Τοποθέτηση της Οθόνης. 
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3.2 Εγκατάσταση των αισθητήρων 

Η Οθόνη DORADO 12000 NG μπορεί να εξοπλίζεται με 3 τύπους αισθητήρα: 

 Επαγωγικός αισθητήρας ταχύτητας (πάντα παρών) κωδικός 2573. 

 Αισθητήρας φωτοκύτταρου (πάντα παρών) κωδικός 4228 (στάνταρ), 10FOT-
4RXTES (για σωλήνα με εξωτερική ηλεκτρονική), 10FOT-4RXTIN (για σωλήνα με 
εσωτερική ηλεκτρονική). 

 Αισθητήρας ροόμετρου (προαιρετικό) κωδικός 952 ή 598 ή αισθητήρας 
παράκαμψης (πχ. κωδικός 484). 

 Αισθητήρας μανόμετρου κενού (δεν παρέχεται από την MC elettronica srl) 

3.2.1 Εγκατάσταση αισθητήρα ταχύτητας D.18 κωδικός 2573 

Ο αισθητήρας ταχύτητας (κωδικός 2573) μπορεί να εγκατασταθεί κατά βούληση όπου 
υπάρχει μια μηχανική κίνηση, στον (εμπρόσθιο ή οπίσθιο) τροχό του γεωργικού 
οχήματος ή δημιουργώντας μια μεταλλική αναφορά που προεξέχει τουλάχιστον 7 mm 
(Εικόνα 3 - αναφ. <C>). Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε τον αισθητήρας ταχύτητας 

στο εσωτερικό του τροχού, τοποθετώντας την κεφαλή του αισθητήρα μπροστά από τα 
μπουλόνια της ζάντας (Εικόνα 3 – αναφ. <A>). 

Ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και των μπουλονιών σε περίπου 2/3 
mm (Εικόνα 3 – αναφ. <B>). 

Στερεώστε το βραχίονα του φέροντος αισθητήρα (παρέχεται) σε ένα σταθερό μέρος 
του μέσου, έτσι ώστε να είναι καλά στερεωμένος στη δομή. Μπλοκάρετε τον αισθητήρα 
του βραχίονα με το περικόχλιο και το κόντρα περικόχλιο. 

!  

Προειδοποίηση 

Σας προτείνουμε να προστατεύετε το καλώδιο του αισθητήρα με ένα 
περίβλημα από καουτσούκ. 

 

 

Εικόνα 3. Εγκατάσταση του αισθητήρα ταχύτητας, κωδικός 2573. 

  

Αισθητήρας ταχύτητας 

Εσωτερικό τροχού 

Μεταλλική αναφορά 
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3.2.2 Εγκατάσταση των φωτοκύτταρων και της καλωδίωσης 

Τα φωτοκύτταρα πρέπει να τοποθετούνται σε κάθε ξεχωριστή σειρά της σπαρτικής 
μηχανής έτσι ώστε όταν πέφτει ο σπόρος να περνάει μεταξύ των δύο στοιχείων του 
φωτοκύτταρου. 

Για την τοποθέτηση της καλωδίωσης προχωρήστε με τον εξής τρόπο: 

 Διανείμετε τα καλώδια της καλωδίωσης στερεώνοντάς τα με σφιγκτήρες στους σωλήνες 
αέρα της σπαρτικής μηχανής, προσέχοντας τους αριθμούς που υπάρχουν στα καλώδια 
κοντά στους συνδετήρες: το καλώδιο αριθ. 1 ανταποκρίνεται στη σειρά αριθ. 1 της 
Οθόνης, το καλώδιο αριθ. 2 ανταποκρίνεται στη σειρά 2 της Οθόνης, κλπ... Είναι 
σημαντικό να θεωρήσετε ως «σειρά αριθ. 1» την πρώτη σειρά της σπαρτικής μηχανής 
(αρχίζοντας από δεξιά ή και από αριστερά) και ότι οι άλλες συνδέονται διαδοχικά: στη 
Εικόνα 4 αναφέρεται το παράδειγμα εφαρμογής μιας καλωδίωσης σε έξι σειρές (κωδικός 
CAB-SEM-002) λαμβάνοντας ως αναφορά την πρώτη σειρά αριστερά της σπαρτικής 
μηχανής. 

 τοποθετήστε το χιτώνιο διακλάδωσης (A) στο κέντρο της σπαρτικής μηχανής, 

στερεώνοντάς το με σφιγκτήρες στεγανοποίησης. 

Για την τοποθέτηση των φωτοκύτταρων προχωρήστε με τον εξής τρόπο: 

 Αν η σπαρτική μηχανή έχει «υψηλά» στοιχεία σποράς με σωλήνες πτώσης που 
μεταφέρουν τους σπόρους στο έδαφος, τα φωτοκύτταρα που πρέπει να τοποθετούνται 
είναι αυτά, κωδικός 10FOT-4RXTES (για σωλήνα με εξωτερική ηλεκτρονική) ή 10FOT-
4RXTIN (για σωλήνα με εσωτερική ηλεκτρονική) και πρέπει να τοποθετούνται περίπου 
στο μισό του μήκους του ίδιου σωλήνα (Εικόνα 5). 

 Αν η σπαρτική μηχανή έχει «χαμηλά» στοιχεία σποράς και ο σπόρος πέφτει από 
το δίσκο απευθείας στο έδαφος, τα φωτοκύτταρα που πρέπει να τοποθετούνται 
είναι αυτά, κωδικός 4228 (βραχίονας με βάση τον τύπο της σπαρτικής μηχανής) 
και πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο στοιχείο της σποράς Εικόνα 6). 

!  

Προειδοποίηση 

βεβαιωθείτε εν πάση περιπτώσει ότι τα φωτοκύτταρα δεν εμποδίζουν την 
πτώση των σπόρων ή τη μηχανική λειτουργία των στοιχείων. 

 

 

Εικόνα 4. Εγκατάσταση της καλωδίωσης. 
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Εικόνα 5. Παράδειγμα εγκατάστασης ενός φωτοκύτταρου, κωδικός 10FOT-4RXTES 
(για σωλήνα με εξωτερική ηλεκτρονική), 10FOT-4RXTIN (για σωλήνα με 
εσωτερική ηλεκτρονική) σε σωλήνα πτώσης. 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Παράδειγμα εγκατάστασης ενός φωτοκύτταρου, κωδικός 4228 σε στοιχείο. 

  

Οπτικά στοιχεία 

Σφιγκτήρες 

Τροφοδοτικό 
φωτοκύτταρου 

Ηλεκτρικό καλώδιο 
που προέρχεται 
από το χιτώνιο 
διακλάδωσης 

Σφιγκτήρες 

Πομπός 2 leds 

Πομπός 3 leds 
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3.2.3 Εγκατάσταση του αισθητήρα ροόμετρου, κωδικός 952/598 
(προαιρετικό) 

Ο αισθητήρας ροόμετρου είναι απαραίτητος σε περίπτωση που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε την Οθόνη για να επαληθεύσετε τη διανομή του ζιζανιοκτόνου 
ταυτόχρονα με τη σπορά (βλέπε παράγραφο 19 στη σελ. 56). 

Τοποθετήστε τον αισθητήρα ροόμετρου (A) όπως υποδεικνύεται στη Εικόνα 7, έτσι 

ώστε όλο το ζιζανιοκτόνο που διασχίζει το ροόμετρο στη συνέχεια όντως να διανέμεται, 
εφόσον δεν πρέπει να υπάρχουν λύματα ή εν πάση περιπτώσει επιστροφές 
ζιζανιοκτόνου στη δεξαμενή μετά το ροόμετρο. 

Σημείωση: στην Εικόνα 7 αναφέρεται το ροόμετρο, κωδικός 952, αλλά η αρχή της 
εγκατάστασης είναι η ίδια και για τον κωδικό 598 

 

 

Εικόνα 7. Αρχή εγκατάστασης του αισθητήρα ροόμετρου 

Ανίχνευση σειρών 

Αισθητήρας ταχύτητας 

Δεξαμενή 

Χιτώνιο διακλάδωσης 

Αντλία 

Βαλβίδα ασφαλείας 

Βαλβίδα 
ρύθμισης πίεσης 

AMC SYSTEM 

Αισθητήρας 

Ροόμετρο 

Μετατροπέας πίεσης 

Γενική βαλβίδα 

AMC SYSTEM 

Ηλεκτρικές 
βαλβίδες 
διατομής 

AMC SYSTEM 

Τροχός 

Εκκενώσεις 

= επισήμανση που βρίσκεται στα καλώδια της καλωδίωσης κοντά στους συνδετήρες XXXXX 
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3.2.4 Εγκατάσταση αισθητήρα παράκαμψης (προαιρετικό) 

Λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη εφαρμογή σας συνιστούμε να επικοινωνείτε με 
την εξουσιοδοτημένο υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης πελατών της MC Elettronica 

3.2.5 Εγκατάσταση αισθητήρα “ΣΤΡΟΦΩΝ” 

Ο επαγωγικός αισθητήρας για την ανίχνευση των ΣΤΡΟΦΩΝ του στροβίλου πρέπει να 
τοποθετείται μπροστά από τις μεταλλικές αναφορές διαμέτρου τουλάχιστον ίσης με 
αυτή του σχετικού αισθητήρα και να προεξέχει από οποιαδήποτε άλλη μεταλλική μάζα 
τουλάχιστον 7 mm. Η απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και της μεταλλικής αναφοράς 
του κυμαίνεται από 2 έως 3 mm. 

Οι ακόλουθες εικόνες περιγράφουν δύο παραδείγματα συναρμολόγησης. 

 

 

Εικόνα 8. Εγκατάσταση του επαγωγικού αισθητήρα D.18 σε PTO. 

 

Εικόνα 9. Εγκατάσταση του επαγωγικού αισθητήρα D.12 σε κιβώτιο ταχυτήτων. 

!  

Προειδοποίηση 

Σας προτείνουμε να προστατεύετε το καλώδιο του αισθητήρα με ένα 
περίβλημα από καουτσούκ. 

 

 

Μπουλόνι 

Δακτύλιος 

Αισθητήρας 
ΣΤΡΟΦΩΝ 

Αισθητήρας 
ΣΤΡΟΦΩΝ 

Δακτύλιος Μπουλόνι 

2-3 mm 

Υποδοχή PTO 

2mm 

1.2mm 

Πχ. :κιβώτιο ταχυτήτων 

Επαγωγικός αισθητήρας 
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3.3 Εμπρόσθια όψη 

 

Εικόνα 10. Εμπρόσθια όψη. 

Ο μπροστινός πίνακας επιτρέπει στο χειριστή να εμφανίζει όλα τα στοιχεία σχετικά με 
τον κύκλο εργασίας. Στον πίνακα μπορούν να διακρίνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

A. Πλήκτρο ενεργοποίησης <ON/OFF>. 

B. Πλήκτρο ακύρωσης <ESC>. 

C. Πλήκτρο σάρωσης <F1>. 

D. Πλήκτρο <MENU>. 

E. Πλήκτρο επιβεβαίωσης <OK>. 

F. Πλήκτρο μετατόπισης/μείωσης <▼>. 

G. Πλήκτρο μετατόπισης/αύξησης <▲>. 

H. Έγχρωμη οθόνη γραφικών. 
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3.3.1 Πληκτρολόγιο 

Πλήκτρο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της Οθόνης. 

 

Πλήκτρο ακύρωσης <ESC>: σε οποιαδήποτε φάση προγραμματισμού 
σας επιτρέπει να ακυρώνετε την τροποποίηση που είναι σε εξέλιξη (αν 
δεν έχετε ακόμα επιβεβαιώσει με το πλήκτρο <OK>) ή στην πλοήγηση 
των μενού σας επιτρέπει να επιστρέφετε πίσω κατά ένα επίπεδο. 

 

Πλήκτρο σάρωσης: επιτρέπει την εκκίνηση/εμπλοκή της προβολής της 
απόστασης της σποράς ή τον πληθυσμό σειράς ανά σειρά (βλέπε 
παράγραφο 16.1.2 στη σελ.40) 

 

Το πλήκτρο Μενού, σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις διάφορες 
φάσεις προγραμματισμού. Ενώ είστε σε ένα οποιοδήποτε από τα 
μενού σας δίνει τη δυνατότητα να εξέλθετε πλήρως και να επιστρέψετε 
στην αρχική οθόνη εργασίας.  

 

Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών: 

 στα διάφορα μενού προγραμματισμού σας επιτρέπει να 
επιβεβαιώνετε τις τροποποιήσεις των παραμέτρων. 

 αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία “Αυτόματος αποκλεισμός 
σειρών” (βλέπε παράγραφο 17 στη σελ. 49) σας επιτρέπει να 
αναστείλετε τους ελέγχους στις σειρές που έχουν προσωρινά 
αποκλειστεί από την εργασία. 

 στην οθόνη εργασίας, σε συνδυασμό με τα πλήκτρα <▲/▼> 
αν πατήσετε για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα σας επιτρέπει να 
επαναφέρετε τον επιλεγμένο μετρητή αθροίσεως. 

 

Πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών: 

 στο εσωτερικό των μενού προγραμματισμού σας επιτρέπουν 
να μετακινείστε μεταξύ των παραμέτρων και να τροποποιείτε 
την τιμή. 

 στην οθόνη εργασίας σας επιτρέπουν να επιλέγετε το μετρητή 
αθροίσεως που πρόκειται να επαναφέρετε. 
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3.3.2 Οθόνη LCD 

Η οθόνη εμφανίζει σταθερά τα στοιχεία εργασίας. 

Μπορούν να διακρίνονται 4 περιοχές: 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

A Στιγμιαία στοιχεία εργασίας και μετρητής διανυθείσας απόστασης. 

B Κατάσταση των σειρών της σπαρτικής μηχανής 

C Μηνύματα συναγερμού ή επιβεβαίωσης. 

D Μετρητές περιοχής και ρολογιού 

 

 

 

Βλέπε και το κεφάλαιο 16 Οθόνη εργασίας στη σελ. 40 
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3.4 Οπίσθια όψη 

Στο πίσω μέρος της Οθόνης μπορούν να διακρίνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

A. Δίοδος συνδετήρας S. SEAL για τη σύνδεση με τη μπαταρία. 

B. Συνδετήρας SICMA 24 θηλυκών πόλων για γενική τροφοδοσία και καλωδίωση 
των σημάτων. 

C. Βομβητής για την ακουστική σήμανση. 

 

 

Εικόνα 11. Οπίσθια όψη. 

  



 

Οδηγίες χρήσης 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 

20 

4. Αξεσουάρ 

4.1 Στάνταρ αξεσουάρ 

Πίνακας 4.1-1. Εξαρτήματα στάνταρ. 

ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2573 Αισθητήρας ταχύτητας D.18  L = 2000 mm 

4228 (3 leds) 

ή 

10FOT-0017 (4 leds) 

Αισθητήρας φωτοκύτταρου για συναρμολόγηση απευθείας στο 
στοιχείο της σποράς. 

10FOT-4RXTES 
Αισθητήρας φωτοκύτταρου για τη συναρμολόγηση σε σωλήνα 
πτώσης σπόρου ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. 

10FOT-4RXTIN 
Αισθητήρας φωτοκύτταρου για τη συναρμολόγηση σε σωλήνα 
πτώσης σπόρου ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. 

10FOT-SEMIMINUTI-0001 
Αισθητήρας φωτοκύτταρου για μικρούς σπόρους 
(συναρμολόγηση απευθείας στο στοιχείο της σποράς). 

CAB-SEM-001 

ή 

10CAB-0022 

Καλωδίωση 4 σειρών x 80 cm 

 

Καλωδίωση 4 σειρών x 80 cm με είσοδο αισθητήρα 
μανόμετρου κενού 

CAB-SEM-002 

ή 

10CAB-0023 

Καλωδίωση 6 σειρών x 80 cm 

 

Καλωδίωση 6 σειρών x 80 cm με είσοδο αισθητήρα 
μανόμετρου κενού 

CAB-SEM-003 

ή 

10CAB-0024 

Καλωδίωση 8 σειρών x 80 cm 

 

Καλωδίωση 8 σειρών x 80 cm με είσοδο αισθητήρα 
μανόμετρου κενού 

CAB-SEM-004 

ή 

10CAB-0025 

Καλωδίωση 12 σειρών x 50 cm 

 

Καλωδίωση 12 σειρών x 50 cm με είσοδο αισθητήρα 
μανόμετρου κενού 

 

4.2 Προαιρετικά αξεσουάρ 

Πίνακας 4.2-1. Προαιρετικά αξεσουάρ. 

ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

598 Ροόμετρο 0,3 – 3 l/λεπτό 

952 Ροόμετρο 2 – 20 l/λεπτό 

- Μανόμετρο κενού (δεν παρέχεται από την MC elettronica srl) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις και τα φωτοκύτταρα πρέπει να παραγγέλνονται με βάση τον τύπο 
της σπαρτικής μηχανής. Τα στοιχεία για την παραγγελία είναι : αριθμός σειρών, απόσταση 
μεταξύ των σειρών, εμπορικό σήμα και μοντέλο της σπαρτικής μηχανής. 

Όλα τα εξαρτήματα του κιτ - SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG είναι στάνταρ 
και μπορούν να μεταφέρονται από το ένα μοντέλο της σπαρτικής μηχανής στο άλλο. 
Η μοναδική παραλλαγή είναι το υποστήριγμα των φωτοκύτταρων που εξαρτάται από 
το μοντέλο και το εμπορικό σήμα της σπαρτικής μηχανής: σε ορισμένες περιπτώσεις 
αγοράζοντας μια νέα σπαρτική μηχανή θα πρέπει να αγοράσετε και ένα διαφορετικό 
τύπο φωτοκύτταρων: απευθυνθείτε στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο 
υποστήριξης MC Elettronica. 

 

 

5. Προγραμματισμός 

Για να εισέλθετε στη φάση του προγραμματισμού των παραμέτρων πατήστε το 
πλήκτρο <MENU> μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη σελίδα του μενού προγραμματισμού 
(Εικόνα 12, παράδειγμα του μενού στην αγγλική γλώσσα): 

 

Εικόνα 12. 

Γενικά στο μενού προγραμματισμού πρέπει να κάνετε τα εξής: 

2. επιλέξτε μια παράμετρο με τα πλήκτρα<▲/▼>.  

3. ενεργοποιήστε την τροποποίηση της τιμής με το πλήκτρο <OK>. 
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4. τροποποιήστε την τιμή με τα πλήκτρα<▲/▼>. 

5. επιβεβαιώστε την νέα τιμή με το πλήκτρο <OK> ή ακυρώστε την 
τροποποίηση με το πλήκτρο <ESC>. 

6. επιλέξτε μία άλλη παράμετρο προς τροποποίηση με τα πλήκτρα <▲/▼> ή 
εξέλθετε από τον προγραμματισμό με το πλήκτρο <MENU>. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται η σύνθεση του μενού προγραμματισμού με 
τα κύρια στοιχεία και τα διάφορα υπομενού. Όλα τα πλήκτρα απεικονίζονται στην 
οθόνη DORADO 12000 NG με βάση την επιλεγμένη γλώσσα στο ειδικό μενού: αυτό 
το εγχειρίδιο αναφέρεται στην έκδοση του λογισμικού 1.0 όπου είναι διαθέσιμες οι εξής 
γλώσσες: Ιταλικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ρώσικα και Τούρκικα. 
 

 

5.1 Δομή των μενού προγραμματισμού. 

 

ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΕΝΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΥΠΟΜΕΝΟΥ 1 

 

1 από 8 

Απόσταση σποράς   

Ευαισθησία συναγερμού   

Πλάτος μεταξύ των σειρών   

 

2 από 8 

Αισθητήρας ταχύτητας → 
Χειροκίνητη βαθμονόμηση 

Αυτόματη βαθμονόμηση 

Δοκιμή φωτοκύτταρων → 
Οθόνη δοκιμής 
φωτοκύτταρων 

Σάρωση σειρών   

 

3 από 8 

Καθυστέρηση συναγερμού   

Διάρκεια συναγερμού   

Ένταση βομβητή   

 

4 από 8 

Βοηθητικός αισθητήρας   

Παλμοί στροβίλου   

Όριο συναγερμού 
ΣΤΡΟΦΩΝ → 

Ελάχιστο ΣΤΡΟΦΩΝ 

Μέγιστο ΣΤΡΟΦΩΝ 

 

5 από 8 

Πλήρης κλίμακα κενού   

Όριο συναγερμού κενού  

Ροοστάτης ημέρας / νύχτας → 
Ώρα ημέρας -> νύχτας 

Ώρα νύχτας -> ημέρας 
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ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΕΝΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΥΠΟΜΕΝΟΥ 1 

6 από 8 

Ρολόι → 
Ώρες  

Λεπτά 

Οπίσθιος φωτισμός   

Auto-OFF   

 

7 από 8 

Μονάδα μέτρησης   

Γλώσσα   

Αυτόματος αποκλεισμός 
σειρών 

 
 

 

8 από 8 

Παλμοί ροόμετρου   

Δόση και συναγερμός → 
Δόση 

Συναγερμός 
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5.2 Προγραμματισμένες παράμετροι 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ 

Απόσταση σποράς 

Απόσταση της σποράς αναφοράς για το συναγερμό σποράς: 

εισάγετε την απόσταση της σποράς στην οποία είναι ρυθμισμένο το 
μηχάνημα εκείνη τη στιγμή (1) 

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 
 

(1) Προγραμματίζοντας την τιμή της παραμέτρου στο “Αυτόματο” 
ενεργοποιείται η λειτουργία της αυτόματης βαθμονόμησης της απόστασης 
της σποράς αναφοράς, βλέπε παράγραφο 13 στη σελ. 36 

Ρυθμιζόμενο 
πεδίο: 

 Αυτόματο (1) 

0.199.9cm 

0.199.9in 

Βήμα
: 

0.1cm 

0.1in 

Προεπιλ
ογή: 

Αυτόμα
το (1) 

 

Ευαισθησία 
συναγερμού 

Βαθμονόμηση ευαισθησίας συναγερμού σειρών: 

Ρυθμίστε την ανοχή στο % για το συναγερμό της σποράς (η τιμή <1> 
αντιστοιχεί στη μέγιστη ευαισθησία). 

Η τιμή για τον προγραμματισμό εξαρτάται από τον τύπο της σποράς που 
διενεργείται και αναφέρεται στην απόσταση της σποράς.  

Παράδειγμα 1 :αν έχει προγραμματιστεί η προηγούμενη παράμετρος 
“Απόσταση σποράς” = 20cm και πρόγραμμα “Ευαισθησία συναγερμού” = 
25 σημαίνει ότι η οθόνη θα σημάνει το συναγερμό στις σειρές που 
εργάζονται με μέση απόσταση σποράς κατώτερη από 15cm (20cm-25%, 
κενά) ή >25cm (20cm+25%, διπλά) 

Για ορισμένες καλλιέργειες (για παράδειγμα αγριοκράμβη) η απόσταση 
σποράς υπολογίζεται δύσκολα και η οθόνη μπορεί να επισημαίνει 
συνεχείς συναγερμούς. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε 
απλά ένα χρόνο καθυστέρησης από t1 έως t8.  

t1 = 1 δευτερόλεπτο, t2 = 1,5 δευτερόλεπτα, κλπ.. έως t8 = 4.5 
δευτερόλεπτα. 

Παράδειγμα 2 : αν προγραμματίζεται “Ευαισθησία συναγερμού” = t8, 
ανεξάρτητα από την τιμή που προγραμματίζεται στην παράγραφο 
“Απόσταση σποράς”, η οθόνη θα σημάνει συναγερμό στις σειρές όπου 

λείπουν εντελώς οι σπόροι για τουλάχιστον 4.5 δευτερόλεπτα. 

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 
 

(2) προγραμματίζοντας την παράμετρο στα t1t8 ενεργοποιείται η 
λειτουργία “διαδικασία διέλευσης”, βλέπε παράγραφο 14 στη σελ. 37 

Ρυθμιζόμενο πεδίο : 150 και 

t1t8 (2) 

Βήμα : 1 Προεπιλ
ογή 

: 10 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ 
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Πλάτος μεταξύ των 
σειρών 

Βαθμονόμηση πλάτους μεταξύ των σειρών: 

Εισάγετε το πλάτος μεταξύ των σειρών σε εκατοστόμετρα, σύμφωνα με 
τον τύπο της επιλεγμένης μονάδας μέτρησης (παράδειγμα, σπαρτική 
μηχανή 6 σειρών x 45cm, ρυθμίστε 45). 

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 

Ρυθμιζόμενο 
πεδίο: 

5.0cm  300.0cm 

8.0in  118.0in 

Βήμ
α: 

0.5cm 

1.1in 

Προεπιλο
γή: 

75.0cm 

29.5in 

Αισθητήρας  
Ταχύτητας 

Βαθμονόμηση της ταχύτητας προώθησης σε Km/h: 

Εισάγετε τον αριθμό των παλμών που ο αισθητήρας ταχύτητας λαμβάνει 
κάθε 100 γραμμικά μέτρα (ή 330 πόδια) που διανύονται από το μηχάνημα. 
Μπορείτε να προγραμματίσετε αυτόματα την τιμή όπως περιγράφεται 
στην παράγραφο 7 στη σελ. 32 

 

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να έχετε πρόσβαση στα υπομενού και πατήστε ξανά<▲/▼> για 
να επιλέξετε το υπομενού και <OK> για να επιλέξετε το στοιχείο. 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 

Ρυθμιζόμενο πεδίο: 30999 Βήμα : 1 Προεπιλογή : 200 

Δοκιμή  
φωτοκύτταρων 

Το παρόν μενού είναι χρήσιμο για την επαλήθευση της ηλεκτρικής 
σύνδεσης των φωτοκύτταρων, βλέπε και την παράγραφο 9 στη σελ. 33 

 

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να έχετε πρόσβαση στα υπομενού και πατήστε ξανά<▲/▼> 
για να επιλέξετε το υπομενού και <OK> για να επιλέξετε το στοιχείο. 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 

Ρυθμιζόμενο πεδίο: - Βήμα : - Προεπιλογή : - 

Σάρωση  
σειρών 

Στην οθόνη εργασίας, στο κεντρικό πεδίο επάνω στην οθόνη 
απεικονίζονται οι τιμές της απόστασης σποράς και πληθυσμού: μπορείτε 
να τρέξετε αυτήν την απεικόνιση σειρά ανά σειρά (βλέπε παράγραφο 
16.1.2 στη σελ. 40) και σε αυτήν την παράμετρο μπορείτε να ρυθμίσετε 
το χρόνο σε δευτερόλεπτα όπου θα εμφανίζεται κάθε τιμή. 

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 

 

Ρυθμιζόμενο 
πεδίο: 

1÷12 
δευτερόλεπτα 

Βήμα : 1 
δευτερ
όλεπτο 

Προεπι
λογή 

: 2 
δευτερ
όλεπτα 
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Καθυστέρηση 
συναγερμού 

Βαθμονόμηση καθυστέρησης ενεργοποίησης ακουστικού συναγερμού: 

Ρυθμίστε το χρόνο, σε δευτερόλεπτα, που περνάει από τη στιγμή που 
ανιχνεύεται μια ανωμαλία σποράς (μιας ή περισσοτέρων σειρών) όταν 
ενεργοποιείται ο ακουστικός συναγερμός. 

 

 

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 

Ρυθμιζόμενο πεδίο : 05 
δευτερόλ
επτα 

Βήμα : 1 Προεπι
λογή 

: 2 

Διάρκεια 
συναγερμού 

Βαθμονόμηση διάρκειας ακουστικού συναγερμού: 

Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα που θέλετε να ηχεί ο ακουστικός 
συναγερμός σε περίπτωση ανωμαλίας σποράς. 

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 

Ρυθμιζόμενο πεδίο : 15 
δευτερόλ
επτα 

Βήμα : 1 Προεπιλ
ογή 

: 4 

Ένταση  
βομβητή 

Ένταση του βομβητή για ακουστικές σημάνσεις 

(3) ανάλογα με το επίπεδο της μπαταρίας του τρακτέρ ο βομβητής μπορεί 
να σιγάσει ήδη κάτω από την τιμή των 30 

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 

Ρυθμιζόμενο  

πεδίο: 

0100% (3) Βήμα : 1% Προεπιλ
ογή: 

 100% 

Βοηθητικός  
αισθητήρας 

Η οθόνη DORADO 12000 NG μπορεί να λειτουργεί με έναν προαιρετικό 
βοηθητικό αισθητήρα, ο οποίος μπορεί να είναι ένας αισθητήρας 
ροόμετρου για την ανάγνωση του εντοπισμένου υγρού ζιζανιοκτόνου, ένας 
αισθητήρας για την εμφάνιση των ΣΤΡΟΦΩΝ στροβίλου, ένας αισθητήρας 
για τη διακοπή της καταμέτρησης της επεξεργασμένης περιοχής ή 
αισθητήρας ροόμετρου δείτε επίσης την παράγραφο 16.1.3 στη σελ. 42 

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Ρυθμιζόμενο 

πεδίο: 

ΟΧΙ 

Περιοχή OFF 

ΣΤΡΟΦΕΣ 
στροβίλου. 

Ροόμετρο 

κενού 

Βήμα: - Προεπιλ
ογή: 

ΟΧΙ 
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Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 

Παλμοί  
στροβίλου 

Προγραμματισμός αριθμού παλμών / περιστροφής του στροβίλου 

 

 

 

Ρυθμιζόμενο 
πεδίο: 

1.020.0 Βήμα
: 

0.1 Προεπιλ
ογή: 

1.0 

Οριακός 
συναγερμός 
ΣΤΡΟΦΩΝ 

Προγραμματίστε τις ελάχιστες και μέγιστες οριακές τιμές για την 
ενεργοποίηση του συναγερμού ΣΤΡΟΦΩΝ του στροβίλου. 

Ελάχιστο ΣΤΡΟΦΩΝ: 

 

 

Μέγιστο ΣΤΡΟΦΩΝ: 
 

Ρυθμιζόμενο 
πεδίο: 

05990 Βήμα
: 

10 Προεπιλ
ογή: 

2000 

Ρυθμιζόμενο πεδίο: 106000 Βήμα
: 

10 Προεπι
λογή: 

4800 

Πλήρης  
κλίμακα  
κενού  

Ρύθμιση της τιμής της πλήρους κλίμακας του αισθητήρα μανόμετρου 
κενού.  
 

Ρυθμιζόμενο 
πεδίο: 

-1000  -50 Βήμα
: 

10 Προεπιλ
ογή: 

-80 

Όριο  
συναγερμού 

κενού  

Ρύθμιση σχετικά με την οριακή τιμή του αισθητήρα μανόμετρου κενού. 

 

 

Ρυθμιζόμενο 
πεδίο: 

-1000  -50 Βήμα
: 

10 Προεπιλ
ογή: 

-80 

Ροοστάτης 
ημέρας/νύχτας 

Πρόσβαση στο υπομενού όπου υπάρχουν 2 παράμετροι: 

Ώρα ημέρας -> νύχτας 

Προγραμματίστε το χρόνο όπου η οθόνη DORADO 12000 NG θα μεταβεί 
από την κατάσταση απεικόνισης “Ημέρα” σε εκείνη της “Νύχτας” βλέπε και 
την παράγραφο 20.1.1 στη σελ. 57 

 

Ώρα νύχτας -> ημέρας 

Προγραμματίστε το ωράριο όπου η οθόνη DORADO 12000 NG θα μεταβεί 
από την κατάσταση απεικόνισης “Ημέρα” στην κατάσταση “Νύχτα” βλέπε 
και την παράγραφο 20.1.1 στη σελ. 57 

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Ρυθμιζόμενο πεδίο: 00:00÷23:50 Βήμα
: 

00:10 Προεπιλ
ογή: 

19:00 

Ρυθμιζόμενο πεδίο: 00:00÷23:50 Βήμα
: 

00:10 Προεπιλ
ογή: 

07:00 
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Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 

 

 

 

Ρολόι 

Ώρα 

Προγραμματίστε την τρέχουσα ώρα. Το ρολόι εμφανίζεται στο κέντρο στο 
κάτω μέρος της οθόνης κατά τη διάρκεια της εργασίας. 
 

Ρυθμιζόμενο 
πεδίο: 

00  23 Βήμα
: 

1ώρα Προεπιλογή: 00 

Λεπτά 

Προγραμματίστε τα λεπτά της τρέχουσας ώρας 

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 

Ρυθμιζόμενο 
πεδίο: 

00  
59λεπτά 

Βήμα: 1λεπτό Προεπιλογή: 00 

Οπίσθιος 
φωτισμός 

Προγραμματίστε την ένταση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης. 

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 

Ρυθμιζόμενο πεδίο: 20÷100% Βήμα
: 

1% Προεπιλογ
ή: 

100% 

Auto-OFF 

Προγραμματίζονται τα λεπτά αδράνειας που όταν λήξουν η Οθόνη Dorado 
12000 NG απενεργοποιείται αυτόματα. “Αδράνεια” σημαίνει η απουσία 
οποιουδήποτε παλμού από την είσοδο της ταχύτητας και το ελλιπές 
πάτημα των πλήκτρων. 

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 

Ρυθμιζόμενο 

 πεδίο: 

OFF 

(απενεργοποιημένο) 

5  240λεπτά 

Βήμα: 5λεπτά Προεπιλ
ογή: 

OFF 

Μονάδα  
μέτρησης 

Επιλέξτε τον τύπο της μονάδας μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: όλες οι προγραμματισμένες παράμετροι και όλοι οι μετρητές 
αθροίσεως των μετρικών μονάδων είναι διαφορετικοί και ξεχωριστοί από 
αυτούς των αγγλικών μονάδων. Η επιλογή αυτής της παραμέτρου πρέπει 
να γίνεται ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ και ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
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Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 

Ρυθμιζόμενο 
πεδίο: 

Αγγλικές 

μετρήσεις 

Βήμα
: 

- Προεπιλογ
ή: 

Μετρήσ
εις 

 

Γλώσσα 

Επιλέξτε τη γλώσσα για τα μενού προγραμματισμού και για τους 
συναγερμούς που εμφανίζονται στην οθόνη. 

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 

Ρυθμιζόμενο 
πεδίο: 

Ιταλικά 

Αγγλικά 

Γερμανικά 

Γαλλικά 

Ισπανικά 

Ρώσικα 

Τούρκικα 

Βήμα: - Προεπιλογ
ή: 

Ιταλικά 

Αυτόματος 
αποκλεισμός 

σειρών 

Με αυτήν την παράμετρο μπορείτε να ενεργοποιήσετε (ON) ή 
απενεργοποιήσετε (OFF) τη λειτουργία αποκλεισμού των σειρών που 
περιγράφεται στην παράγραφο 17 στη σελ. 49   

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 

Ρυθμιζόμενο 
πεδίο: 

OFF 

(απενεργοποιημένο) 

ON (ενεργοποιημένο) 

Βήμα: - Προεπιλ
ογή: 

OFF 

Παλμοί 
ροόμετρου 

Βαθμονόμηση παλμών του ροόμετρου (μόνο αν υπάρχει): 

Ρυθμίστε τον αριθμό των παλμών που προέρχεται από τον αισθητήρα για 
κάθε λίτρο (ή γαλόνι US) προϊόντος που τον διασχίζει. Αν χρησιμοποιείτε 
ροόμετρο MC Elettronica και μονάδες μέτρησης προγραμματίστε τον 
αριθμό που είναι εκτυπωμένος στην πινακίδα αναγνώρισης (προηγούνται 
τα γράμματα "IL”) και πραγματοποιήστε την επαλήθευση που 
περιγράφεται στην παράγραφο 10 στη σελ. 34. Αν χρησιμοποιούνται οι 
αγγλικές μονάδες προγραμματίστε τον αριθμό που αναφέρεται στην 

επισήμανση (πχ.155) πολλαπλασιασμένο με 3.78, όπως στο παράδειγμα 
155*3.78=586 

Ρυθμιζόμενο 
πεδίο: 

10.0  999p/lt 

37.5÷37850.0p/GAL 

Βήμα: 0.1p/lt 

0.5p/GAL 

Προεπιλογ
ή: 

155.0p/lt 

586.0p/GAL 
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Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 
Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 
Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 

Δόση και  
συναγερμός 

Δόση 

Ρυθμίστε την τιμή της δόσης του ζιζανιοκτόνου που θα διανεμηθεί, σε λίτρα ανά 
εκτάριο (l/Ha) ή σε γαλόνια US ανά στρέμμα (GPA). Η τιμή αυτή θα 
χρησιμοποιηθεί μόνο ως αναφορά για το συναγερμό, η Οθόνη DORADO 12000 
NG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ να ρυθμίσει τη διανεμημένη δόση και επομένως 
αποτελεί ευθύνη του χειριστή. Βλέπε παράγραφο 19 στη σελ. 56 

Δόση και  
συναγερμός 

 

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 

Ρυθμιζόμενο 
πεδίο: 

1  9999l/Ha 

0.1÷999.9GPA 

Βήμα: 1l/Ha 

0.1GPA 

Προεπιλ
ογή: 

200l/Ha 

20.0GPA 

Συναγερμός 

Προγραμματίστε τη μέγιστη επιτρεπόμενη διαφορά (σε + και σε -) μεταξύ 
της προγραμματισμένης δόσης (δείτε παραπάνω) και της ανιχνευθείσας 
δόσης. Όταν η διαφορά θα είναι μεγαλύτερη η οθόνη θα σημάνει το 
συναγερμό (ΣΗΜΕΙΩΣΗ η επιλογή “Ροόμετρο” θα πρέπει να 
προγραμματίζεται στην παράμετρο “Βοηθητικός αισθητήρας” 

Πατήστε <▲/▼> για να επισημάνετε τον τίτλο του μενού 

Πατήστε <OK> για να επισημάνετε την τιμή της παραμέτρου 

Πατήστε <▲/▼> για να τροποποιήσετε το στοιχείο 

Πατήστε ακόμα <OK> για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. 
 

Ρυθμιζόμενο 
πεδίο: 

OFF 

(απενεργοποιημένο) 

1  250l/Ha 

0.1÷25.0GPA 

Βήμα
: 

1l/Ha 

0.1GPA 

Προεπιλ
ογή: 

OFF 

 

 

6. Πρακτικό παράδειγμα υπολογισμού της παραμέτρου 
“Αισθητήρας ταχύτητας” που πρόκειται να προγραμματιστεί 
Στην παράμετρο “Αισθητήρας ταχύτητας” πρέπει να προγραμματίζεται ο αριθμός των 
παλμών που ο αισθητήρας στέλνει στην Οθόνη κάθε 100 γραμμικά μέτρα (ή 330ft αν 
χρησιμοποιούνται οι αγγλικές μονάδες) που διανύονται από το μηχάνημα. Θα πρέπει 
επομένως να υπολογίσετε πόσες αναφορές περνούν μπροστά από τον αισθητήρα σε 
100 γραμμικά μέτρα (330ft). Στο παράδειγμα αυτό ας υποθέσουμε ότι ο αισθητήρας 
εγγύτητας είναι συναρμολογημένος έτσι ώστε να ανιχνεύει τα 4 μπουλόνια που 
στερεώνουν τους τροχούς του μηχανήματος:  
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1. Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος και, για παράδειγμα με μία κιμωλία, 
κάντε ένα καλά ορατό σημάδι στο εξωτερικό μέρος του ελαστικού του τροχού, στο 
σημείο όπου αγγίζει το έδαφος (Εικόνα 13- αναφ. <A>). 

2. Λάβετε ως σημείο αναφοράς στο έδαφος ένα σημείο αντίστοιχα με το σημάδι που 
κάνατε στο ελαστικό του τροχού (σημείο εκκίνησης) και θέστε σε αργή κίνηση το 
μηχάνημα έως ότου ο τροχός να ολοκληρώσει τον ακριβή αριθμό των στροφών, 
στο παράδειγμά μας 30, κατά συνέπεια σταματήστε το μηχάνημα (σημείο άφιξης). 
Για να έχετε μια ακριβέστερη βαθμονόμηση θα πρέπει να πραγματοποιήσετε 
τουλάχιστον 50 μέτρα. 

3. Μετρήστε την απόσταση που έχει διανυθεί από το σημείο εκκίνησης έως το σημείο 
άφιξης. 

4. Υποθέτοντας ότι έχετε μετρήσει μια απόσταση 60 μέτρων, κάνοντας τον απλό 
υπολογισμό των 60 μέτρων διαιρούμενα με 30 στροφές έχετε το αποτέλεσμα ότι 
κάθε στροφή τροχού αντιστοιχεί στα 2 μέτρα. 

5. Διαιρώντας 100 μέτρα (απόσταση αναφοράς για την παράμετρο) με 2 μέτρα 
(περιφέρεια του τροχού) έχετε ότι σε 100 μέτρα ο τροχός του μηχανήματος 
πραγματοποιεί 50 στροφές. 

6. Στο σημείο αυτό πολλαπλασιάστε τον αριθμό των στροφών που εκτελεί ο τροχός σε 
100 μέτρα (από τους υπολογισμούς του παραδείματός μας, 50) με τον αριθμό των 
αναφορών που ανιχνεύει ο αισθητήρας σε κάθε στροφή του τροχού (στο παράδειγμά 
μας 4 μπουλόνια) και έχετε τον αριθμό των αναφορών/παλμών που ανιχνεύονται κάθε 
100 γραμμικά μέτρα (στο παράδειγμά μας 50 X 4 = 200): προγραμματίστε αυτήν την 
τιμή στην παράμετρο “Αισθητήρας ταχύτητας”. 

 
 

 

 

Αριθμός που πρόκειται 

να προγραμματιστεί = 

100 μέτρα 
x Αριθμό αναφορών στον τροχό 

Περιφέρεια του τροχού σε μέτρα 

 

Εικόνα 13. Πρακτικό παράδειγμα υπολογισμού παραμέτρου “C”. 

  

A 

Αριθμός στροφών του τροχού (πχ. 30) 

Σημείο εκκίνησης Σημείο 
άφιξης 

Διανυθείσα απόσταση (πχ. 60 μέτρα) 



 

Οδηγίες χρήσης 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 

32 

7. Αυτόματη βαθμονόμηση παραμέτρου “Αισθητήρας ταχύτητας” 

Η αυτόματη βαθμονόμηση της παραμέτρου “Αισθητήρας ταχύτητας” διενεργείται διανύοντας 
μια καθορισμένη απόσταση 100 μέτρων, ακολουθώντας την εξής διαδικασία: 

 Εισέλθετε στη φάση του προγραμματισμού (βλέπε κεφάλαιο 5 ” 
Προγραμματισμός” στη σελ. 21) και κάντε πρόσβαση στο υπομενού “Αυτόματη 
βαθμονόμηση”: στην οθόνη θα εμφανιστεί η εξής οθόνη (το παράδειγμα είναι στην 
αγγλική γλώσσα) 

 
 Πατήστε το πλήκτρο <OK> για αρχίσει η καταμέτρηση των παλμών ή πατήστε 

<ESC> για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού 

 Διανύστε την απόσταση των 100 μέτρων. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η 
καταμέτρηση των παλμών (1..2..3..κλπ.) 

 Πατήστε ξανά το πλήκτρο <OK> για να ολοκληρώσετε την καταμέτρηση και 
αποθηκεύστε το νέο στοιχείο: η οθόνη θα επιστρέψει στο προηγούμενο μενού 
αποθηκεύοντας το νέο στοιχείο.  

 Αν στην οθόνη εμφανιστεί η ακόλουθη ένδειξη σφάλματος σημαίνει ότι δεν έχουν 
καταμετρηθεί επαρκείς παλμοί: αυξήστε τον αριθμό των αναφορών. 

 

 

!  

Προειδοποίηση 

Σας προτείνουμε να εκτελέσετε την εργασία τουλάχιστον 2 φορές, 

επαληθεύοντας ότι η τιμή που έχει ανιχνευθεί είναι πάντα η ίδια  1 
παλμός. 
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8. Επαλήθευση λειτουργίας αισθητήρα ταχύτητας. 

Επαληθεύστε την ταχύτητα του αισθητήρα ταχύτητας προχωρώντας ως εξής: 

1. Ενεργοποιήστε την Οθόνη (πλήκτρο <ON/OFF>) και περιμένετε το τέλος της 
αρχικής δοκιμής. 

2. Με ένα κατσαβίδι ή άλλο μεταλλικό στοιχείο περάστε επανειλημμένα μπροστά από 
το κόκκινο/κίτρινο μέρος του αισθητήρα. Αν στην παρουσίαση της Οθόνης 
εμφανιστεί η ένδειξη της προσομοιωμένης ταχύτητας (που πιθανότητα δεν θα είναι 
σταθερή) σημαίνει ότι ο αισθητήρας λειτουργεί και είναι συνδεδεμένος σωστά. 

9. Επαληθεύστε τη λειτουργία των φωτοκύτταρων 

Επαληθεύστε τη λειτουργία των φωτοκύτταρων προχωρώντας ως εξής: 

εισέλθετε στη φάση του προγραμματισμού (βλέπε κεφάλαιο 5 ” Προγραμματισμός” στη 
σελ. 21) και κάντε πρόσβαση στο υπομενού “Δοκιμή φωτοκύτταρων” 

 Προσομοιωμένη επαλήθευση: 

με το δάχτυλο του ενός χεριού ή με ένα μικρό αντικείμενο περάστε ανάμεσα στα δύο 
στοιχεία του φωτοκύτταρου που βρίσκεται στη σειρά αριθμός 1. Αν το φωτοκύτταρο 
είναι συνδεδεμένο σωστά θα στείλει παλμούς στην Οθόνη, η οποία θα εκπέμψει ένα 
ακουστικό σήμα και θα ενεργοποιηθεί ο σχετικός πράσινος δείκτης με τον αριθμό της 
σειράς που έχει ανιχνευθεί. 

 Πραγματική επαλήθευση: 

αν μπορείτε, εκτελέστε την επαλήθευση όπως περιγράφεται στο παραπάνω σημείο, 
χρησιμοποιώντας εντούτοις πραγματικά τους σπόρους αντί του κατσαβιδιού ή του χεριού: 
κάτι τέτοιο θα σας δώσει τη μέγιστη εγγύηση λειτουργίας κατά τον κύκλο εργασίας. 

 
Στο παράδειγμα που ακολουθεί η εικόνα περιγράφει τη δοκιμή στις σειρές 1, 6 και 12. 
Πατήστε το πλήκτρο <ESC> για να εξέλθετε από το μενού. 
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10. Επαληθεύστε τη βαθμονόμηση του αισθητήρα 
ροόμετρου (αν υπάρχει) 
Επαληθεύστε τη βαθμονόμηση του αισθητήρα ροόμετρου (παράμετρος “Παλμοί ροόμετρου” 
βλέπε κεφάλαιο 5 ” Προγραμματισμός” στη σελ. 21.) προχωρώντας με τον εξής τρόπο: 

1. Βάλτε στο βαρέλι του ψεκαστήρα μια προκαθορισμένη ποσότητα και όσο γίνεται 
πιο ακριβή σε νερό (πχ. 200 λίτρα). 

2. Ενεργοποιήστε την Οθόνη (πλήκτρο <ON/OFF>) και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα. 

3. Εισέλθετε στον προγραμματισμό (βλέπε κεφάλαιο 5 ”Προγραμματισμός” στη σελ. 
21) και επαληθεύστε ότι η τιμή εκείνη τη στιγμή που είναι προγραμματισμένη στην 
παράμετρο “Παλμοί ροόμετρου” ανταποκρίνεται σε εκείνη που αναφέρεται στην 
επισήμανση αναγνώρισης του ροόμετρου (πχ. 178) και ότι η παράμετρος 
“Βοηθητικός αισθητήρας” είναι προγραμματισμένη στο “Ροόμετρο. 

 

 

Εικόνα 14. Παράδειγμα πινακίδας αναγνώρισης ενός ροόμετρου MC elettronica. 

4. Εξέλθετε από το μενού προγραμματισμού με το πλήκτρο <ESC> ή <MENU>. 

5. Επαναφέρετε το μετρητή αθροίσεως “συνολικά λίτρα” όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 16.1.6 στη σελ. 48 

6. Με σταματημένο το μηχάνημα μεταφέρετε χειροκίνητα την εγκατάσταση στην 
κανονική πίεση εργασίας. 

7. Αφαιρέστε όλο το νερό που έχει εισαχθεί στο βαρέλι. 

8. Επαληθεύστε τα λίτρα που απεικονίζονται από το μετρητή αθροίσεως “συνολικά 
λίτρα” (πχ. 220). 

9. Εφαρμόστε τον ακόλουθο τύπο: 

Νέα παράμετρος = ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΙΤΡΑ X ΠΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ  

ΛΙΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ 

ΠΧ.   220 X 178   = 195.8 

200 

10. Εισέλθετε στον προγραμματισμό, μεταβάλλετε την παράμετρο “Παλμοί 
ροόμετρου” και ρυθμίστε τη νέα τιμή που έχει επιτευχθεί (195.8). 

11. Επαναλάβετε τη δοκιμή προχωρώντας με τον ίδιο τρόπο, επαληθεύοντας ότι η Οθόνη 
εμφανίζει την ακριβή ποσότητα των λίτρων που έχουν εισαχθεί ± 1 λίτρο (πχ. 200 ± 1 λίτρο). 
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11. Λειτουργία 

12. Έλεγχος της σποράς 

Αφού έχετε προγραμματίσει τις παραμέτρους εργασίας (βλέπε κεφάλαιο 5 
”Προγραμματισμός” στη σελ. 21), ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνέχεια: 

 Ενεργοποιήστε την Οθόνη πατώντας το πλήκτρο <ON/OFF>. Το σύστημα θα εκτελέσει 
για περίπου 3 δευτερόλεπτα μια σύντομη δοκιμή ενεργοποιώντας τον ακουστικό 
συναγερμό και απεικονίζοντας στην οθόνη (κάτω από το λογότυπο MC Elettronica) την 
έκδοση του λογισμικού που έχει εγκατασταθεί και τις συνολικές ώρες εργασίας: μόνο σε 
αυτά τα 3 δευτερόλεπτα, ενώ απεικονίζονται στην οθόνη, μπορείτε να επαναφέρετε τις 
ώρες εργασίας κρατώντας πατημένο ένα οποιοδήποτε πλήκτρο (αποκλεισμένο 
<ON/OFF> ) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη “0.0”. 

 

Εικόνα 15. Οθόνη ενεργοποίησης 

 Κανονικά με κάθε ενεργοποίηση η οθόνη αναγνωρίζει πόσα φωτοκύτταρα είναι 
συνδεδεμένα ακόμα και με σταματημένο το μηχάνημα και, στο τέλος της αρχικής 
ακολουθίας, στην οθόνη εμφανίζονται οι πράσινοι δείκτες με τους αριθμούς που 
ανταποκρίνονται στις αναγνωρισμένες σειρές: είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι 
όλα τα φωτοκύτταρα που είναι συνδεδεμένα έχουν πραγματικά αναγνωριστεί. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν ένα ή περισσότερα συνδεδεμένα φωτοκύτταρα ΔΕΝ έχουν 

αναγνωριστεί η καταμέτρηση των επεξεργασμένων περιοχών ΔΕΝ θα είναι 
ακριβής και ΔΕΝ θα διεξαχθεί ο έλεγχος όσον αφορά τη σπορά στις σειρές που 
δεν έχουν αναγνωριστεί.  
 

 Μετά την αναγνώριση των φωτοκύτταρων η οθόνη αρχίζει τη φάση του ελέγχου 
των αποθηκευμένων σειρών. 
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Αν η σπαρτική μηχανή λειτουργεί κανονικά, εντός του ορίου συναγερμού που έχει 
προγραμματιστεί (παράμετρος «Ευαισθησία συναγερμού»), οι δείκτες των σειρών 
θα ενεργοποιηθούν σε πράσινο χρώμα.  

Όταν μια σειρά δεν σπέρνει τακτικά τα αντίστοιχα τμήματα αναβοσβήνουν και μετά 
τον προγραμματισμένο χρόνο στην παράμετρο «Καθυστέρηση συναγερμού» θα 
ενεργοποιηθεί ο ακουστικός συναγερμός, ο οποίος θα έχει μια διάρκεια ίση με τον 
προγραμματισμένο χρόνο της παραμέτρου «Διάρκεια συναγερμού» και 
ταυτόχρονα θα εμφανιστεί ο μήνυμα σε κόκκινο χρώμα «Συναγερμός σειράς» 
κάτω αριστερά. 

Αν κατά τη διάρκεια της σποράς πρέπει να ενεργοποιούνται και να 
απενεργοποιούνται συνεχώς οι συναγερμοί με την ενεργοποίηση του ακουστικού 
συναγερμού και η σπορά πρέπει να είναι εν πάση περιπτώσει αποδεκτή, αυξήστε 
βαθμιαία τον αριθμό της ευαισθησίας (παράμετρος «Ευαισθησία συναγερμού») 
έως ότου επιτευχθεί μια αποδεκτή σταθερότητα. 

 

!  

Προσοχή  

Η παράμετρος “Ευαισθησία προγραμματισμού” δεν θα πρέπει να 
προγραμματιστεί σε εξαιρετικά υψηλές τιμές: αν η σταθερότητα των 
συναγερμών επιτυγχάνεται προγραμματίζοντας τιμές πολύ κοντά στο 50 
(ή σε t8 βλέπε κεφάλαιο 5 ” Προγραμματισμός” στη σελ. 21), σας 
προτείνουμε να ελέγξετε τη λειτουργία της σπαρτικής μηχανής. 

 Κάθε φορά που εκτελούνται οι ελιγμοί επί του πεδίου και η εργασία της σποράς 
διακόπτεται σε όλες τις σειρές, οι σχετικοί δείκτες γίνονται από πράσινοι κόκκινοι 
αλλά χωρίς ακουστικό συναγερμό. 
 

13. Αυτόματη διαδικασία 

Η αυτόματη διαδικασία ενεργοποιείται προγραμματίζοντας την παράμετρο 

 “Απόσταση σποράς” = αυτόματη 

Βλέπε και το κεφάλαιο 5 Προγραμματισμός στη σελ. 21 

!  

Προσοχή  

Η αυτόματη διαδικασία επιτρέπει στην Οθόνη DORADO 12000 NG να 
προσαρμοστεί στις πραγματικές συνθήκες εργασίας του μηχανήματος 
αλλά αν το μηχάνημα δεν έχει διαμορφωθεί σωστά για τον τύπο της 
εργασίας που θέλετε να διενεργήσετε ή αν ένα ή περισσότερα στοιχεία 
σποράς δεν λειτουργεί σωστά η εργασία μπορεί να είναι εσφαλμένη! 

Η MC Elettronica srl δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της 
αυτόματης διαδικασίας σε μηχανήματα που δεν λειτουργούν άριστα, 
δεν διαμορφώνονται και συντηρούνται σωστά. 

 

Όταν ενεργοποιηθεί η αυτόματη διαδικασία η Οθόνη DORADO 12000 NG υπολογίζει την 
απόσταση της σποράς αναφοράς μία μόνο φορά κατά την ενεργοποίηση: κάθε φορά που 
τροποποιούνται οι παράμετροι εργασίας του μηχανήματος (αλλαγή, επιλογείς ή/και 
δίσκοι) η Οθόνη DORADO 12000 NG πρέπει να είναι απενεργοποιημένη και να 
επανεργοποιείται πριν από την έναρξη της εργασίας. 
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Ο υπολογισμός της απόστασης της σποράς διενεργείται στα πρώτα 10 μέτρα της διαδρομής, 
ανεξάρτητα από την ταχύτητα που επιτυγχάνεται και η τιμή αναφοράς στη συνέχεια 
ρυθμίζεται με περισσότερη ακρίβεια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για παράδειγμα για τη 
σπορά του αραβοσίτου στα 6Km/h είναι αρκετά 5 περίπου δευτερόλεπτα, σε μεγαλύτερες 
ταχύτητες ή για πιο πυκνές σπορές ο χρόνος είναι ακόμα πιο σύντομος. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για μια σωστή λειτουργία της αυτόματης διαδικασίας συνίσταται η εγκατάσταση 

ενός αισθητήρα ταχύτητας ούτως ώστε να ανιχνεύονται τουλάχιστον 180 ÷ 200 παλμοί/100m 
(330ft) βλέπε και το κεφάλαιο 5 Προγραμματισμός στη σελ. 21 

 

14. Διαδικασία διέλευσης 

Η διαδικασία “Διέλευση” ενεργοποιείται προγραμματίζοντας την παράμετρο 
“Ευαισθησία συναγερμού”= t1, t2, κλπ έως t8 (βλέπε και το κεφάλαιο 5 
Προγραμματισμός στη σελ 21). 

Η διαδικασία Διέλευσης είναι η απλούστερη και η καταλληλότερη ακόμα και για τους 
λιγότερο έμπειρους χρήστες: προγραμματίζεται ένας σταθερός χρόνος, βλέπε τον 
πίνακα που ακολουθεί 

 

t1 1 δευτερόλεπτο 

t2 1.5 δευτερόλεπτα 

t3 2 δευτερόλεπτα 

t4 2.5 δευτερόλεπτα 

t5 3 δευτερόλεπτα 

t6 3.5 δευτερόλεπτα 

t7 4 δευτερόλεπτα 

t8 4.5 δευτερόλεπτα 

 

Αν σε ένα ή περισσότερα στοιχεία σποράς λείπουν πλήρως οι σπόροι για τον 
προγραμματισμένο χρόνο σηματοδοτείται ο συναγερμός.  

 

Ο συναγερμός απενεργοποιείται αν το στοιχείο της σποράς συνεχίζει να σπέρνει για 
το ίδιο χρονικό διάστημα.  

 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί έχει προγραμματιστεί η τιμή “ Ευαισθησία συναγερμού 
= t4 “ και λαμβάνεται υπόψη η σειρά με αριθμό 5. 
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Ενεργοποίηση συναγερμού  

      

  
Απενεργοποίηση συναγερμού 
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15. Προτεραιότητα της διαδικασίας διέλευσης 

Προηγείται η διαδικασία εργασίας “Διέλευση”: όταν ενεργοποιηθεί όπως περιγράφεται 
στην παραπάνω παράγραφο δεν μπορείτε πλέον να προγραμματίσετε μια απόσταση 
σποράς αναφοράς ή να ενεργοποιήσετε την “Αυτόματη” διαδικασία που περιγράφεται 
παραπάνω. 

Για τους λόγους αυτούς στην οθόνη εργασίας και στη φάση του προγραμματισμού 
(βλέπε κεφάλαιο 5 Προγραμματισμός στη σελ. 21) η παράμετρος “Απόσταση της 
σποράς” (και πληθυσμός) θα προβληθεί ως “ - - . – “ και δεν θα μπορεί να τροποποιηθεί 

 

 

Για να μπορέσετε να τροποποιήσετε την παράμετρο “απόσταση σποράς” θα πρέπει 
να προγραμματίσετε την παράμετρο “Ευαισθησία συναγερμού” σε μια τιμή < 50 
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16. Οθόνη εργασίας 

Η οθόνη εργασίας διαιρείται σε διαφορετικές ζώνες: 

16.1.1 Πεδίο ταχύτητας οχήματος 

Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται σταθερά η ταχύτητα προώθησης, σε Km/h ή σε mph 
σύμφωνα με την προγραμματισμένη παράμετρο “Μονάδα μέτρησης”, βλέπε κεφάλαιο 
5 Προγραμματισμός στη σελ. 21 

Εμφανιζόμενο εύρος:  

0.0 ÷ 99.9 Km/h (ή mph) 

 

16.1.2 Πεδίο των τιμών απόστασης και πληθυσμού (μέσο και σε 
σάρωση) 

Στην περιοχή αυτή της οθόνης εμφανίζονται τα στοιχεία της απόστασης της σποράς 
(σε cm ή inch) και πληθυσμού (σπόροι/m2 o σπόροι/ft2).  

Εμφανιζόμενο εύρος για απόσταση σποράς:  

0.0 ÷ 99.9cm, βήμα 0.1cm   ή 0.0 ÷ 99.9in, βήμα 0.1in 

Εμφανιζόμενο εύρος ανά πληθυσμό σποράς:  

0.0 ÷ 99.9σπόροι/m2, βήμα 0.1semi/m2 ή 0.00 ÷ 9.99σπόροι/ft2, βήμα 0.01σπόροι/ft2 

κανονικά το στοιχείο που εμφανίζεται είναι η μέση τιμή της σπαρτικής μηχανής που 
υπολογίζεται ακριβώς ανάλογα με το μέσο όρο όλων των αναγνωρισμένων σειρών.  

Όταν μία ή περισσότερες σειρές είναι σε συναγερμό ο μέσος όρος της σπαρτικής 
μηχανής ποικίλλει αναλόγως και προβάλλεται με κόκκινο ως επιπλέον σήμανση 
ανωμαλίας. Σημείωση: κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει αν ενεργοποιείται η Κατάσταση 
Διέλευσης (βλέπε παράγραφο 14 Διαδικασία διέλευσης σελ. 37) 

Στο πεδίο αυτό, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο <F1> μπορείτε επίσης να δείτε τα 
στοιχεία της κάθε ξεχωριστής σειράς διαδοχικά, να μπλοκάρετε την προβολή σε μία 
συγκεκριμένη σειρά και να επανεκκινείτε την ακολουθία της σάρωσης. Για να 
αναγνωρίζετε ποια σειρά εμφανίζεται στο πεδίο των τιμών, επισημαίνεται ο αριθμός 
της δεδομένης σειράς. Μπορείτε να προγραμματίσετε το χρόνο στάσης μεταξύ μίας 
σειράς και της επόμενης από την παράμετρο “Σάρωση σειράς” (βλέπε κεφάλαιο 5 
Προγραμματισμός σελ. 21) 

Στην πινακίδα που ακολουθεί αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα.  
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Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της σάρωσης των τιμών. 

 

 Η επιγραφή “SCAN” (ΣΑΡΩΣΗ) 
δείχνει ότι η σάρωση είναι 
σταματημένη και μπορεί να 
ενεργοποιηθεί με το πλήκτρο <F1> 

 Δεν εμφανίζεται κανένας από 
τους αριθμούς των σειρών 
επομένως το στοιχείο του πεδίου 
των τιμών (στο παράδειγμα αυτό 
25.4cm και 5.6 σπόροι/m2) είναι ο 
μέσος όρος της σπαρτικής μηχανής 

 

 Η επιγραφή “ΣΤΑΣΗ” δείχνει ότι 
η σάρωση είναι σε εξέλιξη και μπορεί να 
μπλοκαριστεί με το πλήκτρο <F1>. 

 Επισημαίνεται ο αριθμός της 
σειράς με αριθμό 2 και επομένως το 
στοιχείο του πεδίου των τιμών (στο 
παράδειγμα αυτό 25.3cm και 5.7 
σπόροι/m2) είναι της σειράς 2. 

 Ο χρόνος εμφάνισης της κάθε 
σειράς προγραμματίζεται στην 
παράμετρο «Σάρωση σειράς» (βλέπε 
κεφάλαιο 5 Προγραμματισμός σελ. 21) 
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 Η επιγραφή “SCAN” (ΣΑΡΩΣΗ) 
δείχνει ότι η σάρωση είναι 
σταματημένη και μπορεί να 
ενεργοποιηθεί με το πλήκτρο <F1> 

 Επισημαίνεται ο αριθμός της 
σειράς με αριθμό 2 και επομένως το 
στοιχείο του πεδίου των τιμών (στο 
παράδειγμα αυτό 25.3cm και 5.7 
σπόροι/m2) είναι της σειράς 2. 

 

 

16.1.3 Βοηθητικό πεδίο  

Το μπλε πεδίο επάνω δεξιά μπορεί να λάβει 4 μορφές, σύμφωνα με τα όσα 
προγραμματίζονται στην παράμετρο “Βοηθητικός αισθητήρας” βλέπε κεφάλαιο 5 
Προγραμματισμός στη σελ. 21 

       

“Βοηθητικός αισθητήρας” = OFF / Περιοχή OFF             “Βοηθητικός αισθητήρας” = 
ΣΤΡΟΦΕΣ στροβίλου. 

 

«Βοηθητικός αισθητήρας» = Ροόμετρο                        “Βοηθητικός αισθητήρας” = 
Μανόμετρο κενού 
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Προβαλλόμενο εύρος για μετρητή γραμμικών μέτρων:  

0 ÷ 65535m, βήμα 1m ή 0 ÷ 131070ft, βήμα 2ft 

Εμφανιζόμενο εύρος για δείκτη δόσης:  

0 ÷ 9999l/Ha, βήμα 1l/Ha ή 0.0 ÷ 999.9 GPA, βήμα 0.1GPA 

Εμφανιζόμενο εύρος για μετρητή ζιζανιοκτόνου:  

0 ÷ 9999l, βήμα 1l ή 0 ÷ 9999GAL (US), βήμα 1GAL (US) 

Προβαλλόμενο εύρος για μετρητή ΣΤΡΟΦΩΝ στροβίλου:  

0 ÷ 5990 ΣΤΡΟΦΕΣ, βήμα 10 ΣΤΡΟΦΩΝ 

Προβαλλόμενο εύρος για μετρητή μανόμετρου κενού:  

50 ÷ 1000 -mBar, βήμα 10 -mBar 
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16.1.4 Κύριο πεδίο της κατάστασης των σειρών 

Στο πεδίο αυτό επισημαίνεται η κατάσταση μόνο των σειρών που έχουν ανιχνευθεί: οι 
σειρές που δεν έχουν ανιχνευθεί κατά την ενεργοποίηση αποκλείονται από κάθε 
έλεγχο. 

Προβλέπονται 2 τύποι γραφικών: ένας για μηχανήματα μέχρι 8 σειρές και ένας για 
μηχανήματα από 9 έως 12 σειρές. Στην πινακίδα που ακολουθεί αναφέρονται ορισμένα 
παραδείγματα. 

 

 

Μηχάνημα 8 σειρών, έχουν ανιχνευθεί 
8 φωτοκύτταρα. 

 

Μηχάνημα 12 σειρών, έχουν 
ανιχνευθεί 12 φωτοκύτταρα. 

 

Μηχάνημα 6 σειρών, έχουν ανιχνευθεί 
6 φωτοκύτταρα. 

Ή 

Μηχάνημα 8 σειρών, δεν έχουν 
ανιχνευθεί φωτοκύτταρα σειράς 7 και 
8. 
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Μηχάνημα 8 σειρών, δεν έχουν 
ανιχνευθεί τα φωτοκύτταρα της σειράς 
1 – 4 – 8. 

 

Μηχάνημα 9 σειρών, έχουν ανιχνευθεί 
9 φωτοκύτταρα. 

Ή 

Μηχάνημα 12 σειρών, δεν έχουν 
ανιχνευθεί τα φωτοκύτταρα των 
σειρών 10 – 11 – 12. 

 

Μηχάνημα 12 σειρών, δεν έχουν 
ανιχνευθεί τα φωτοκύτταρα των 
σειρών 1 – 4 – 8. 
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Οι δείκτες των σειρών μπορεί να εμφανίζονται με 4 διαφορετικούς τρόπους, σε σχέση 
με την κατάσταση εργασίας της σχετικής σειράς. Τα παραδείγματα αναφέρονται στη 
σειρά 12 αλλά η συμπεριφορά είναι ίδια για όλες τις σειρές. 

 

 

Δείκτης 
χρώματος 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

Η αναγνωρισμένη σειρά σπέρνει σωστά σύμφωνα 
με τις ρυθμισμένες παραμέτρους. 

 

Δείκτης 
χρώματος 

ΚΟΚΚΙΝΟ 

Η αναγνωρισμένη σειρά δεν σπέρνει ή ακόμα είναι 
εκτός των προγραμματισμένων παραμέτρων του 

συναγερμού. 

 

Δείκτης 
χρώματος 

ΚΟΚΚΙΝΟ 
Με σταυρό 

ΛΕΥΚΟ 

Ενεργοποιήθηκε η ρουτίνα του «αυτόματου 
αποκλεισμού» σειρών (βλέπε παράγραφο 17 στη 
σελ. 49) και παρόλο που η αναγνωρισμένη σειρά 
έχει αποκλειστεί σκοπίμως ανιχνεύονται παλμοί 

από τα φωτοκύτταρα (για παράδειγμα σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας των ηλεκτρικών ή 

μηχανικών διατάξεων λόγω αποκλεισμού σειρών) 

 

Δείκτης 
χρώματος 

ΚΙΤΡΙΝΟ 
Με σταυρό 

ΜΑΥΡΟ 

Ενεργοποιήθηκε η ρουτίνα του “αυτόματου 
αποκλεισμού” των σειρών (βλέπε παράγραφο 17 

στη σελ. 49) και η αναγνωρισμένη σειρά δεν 
σπέρνει και έχει αποκλειστεί σκοπίμως. 
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16.1.5 Μηνύματα συναγερμού και προειδοποίησης 

Ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας σε αυτό το πεδίο μπορούν να εμφανίζονται 
διαφορετικά μηνύματα. Τα μηνύματα του συναγερμού προέχουν σε σχέση με τα άλλα: 
η ακόλουθη πινακίδα περιγράφει τα διάφορα μηνύματα κατά σειρά σπουδαιότητας. 

 

Σπουδαιότητα Κείμενο μηνύματος Σημείωση 

ΜΕΓΙΣΤΟ «ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
ΣΠΟΡΩΝ» 

Μία ή περισσότερες αναγνωρισμένες 
σειρές δεν σπέρνουν ή ακόμα είναι εκτός 
των προγραμματισμένων παραμέτρων 
του συναγερμού. 

1 “ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
ΔΟΣΗΣ” 

Εμφανίζεται αν δεν είναι ενεργός ο 
“ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΠΟΡΩΝ” και είναι 
ενεργός ο συναγερμός στη δόση (βλέπε 
και το κεφάλαιο 19 στη σελ. 56) 

2 “ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ;” Εμφανίζεται αν δεν είναι ενεργοί οι 
συναγερμοί και επιλέγεται ένα από τα 
πεδία με δυνατότητα επαναφοράς (βλέπε 
και το κεφάλαιο 16.1.6 στη σελ. 48) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

 SCAN 
(ΣΑΡΩΣΗ) 

Εμφανίζεται αν δεν είναι ενεργοποιημένες 
άλλες επισημάνσεις. Δείχνει ότι με το 
πλήκτρο <F1> μπορείτε να εκκινήσετε τη 
σάρωση των τιμών απόστασης και 
πληθυσμού σειράς ανά σειράς (βλέπε 
κεφάλαιο 16.1.2 στη σειρά. 40) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

 ΣΤΑΣΗ 

Εμφανίζεται αν δεν είναι ενεργοποιημένες 
άλλες επισημάνσεις. Δείχνει ότι με το 
πλήκτρο <F1> μπορείτε να διακόψετε τη 
σάρωση των τιμών απόστασης και 
πληθυσμού σειράς ανά σειράς (βλέπε 
κεφάλαιο 16.1.2 στη σειρά. 40) 
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16.1.6 Επαναφορά μετρητών 

Στην οθόνη εργασίας μπορείτε να επαναφέρετε ξεχωριστά κάθε έναν από τους μετρητές. 

Για να επαναφέρετε κάποιο μετρητή θα πρέπει πάνω από όλα να τον επιλέξετε με τα 
πλήκτρα <▲/▼> έτσι ώστε το σχετικό πεδίο να γίνει ΚΙΤΡΙΝΟ και να εμφανιστεί το 

μήνυμα“ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ; “, στο σημείο αυτό πατώντας για περίπου 2 δευτερόλεπτα το 
πλήκτρο <OK> μπορείτε να επαναφέρετε το μετρητή ή να πατήσετε το πλήκτρο <ESC> 
για να ακυρώσετε.  
 

 

Επιλέξτε το μετρητή για 
επαναφορά με τα πλήκτρα 
<▲> ή <▼>. 

 

Επαναφέρετε το μετρητή 
κρατώντας πατημένο το 
πλήκτρο <OK>  πατήστε 
το πλήκτρο <ESC> για να 
ακυρώσετε. 

 

Εμφανιζόμενο εύρος για μετρητή μετρητών στρεμμάτων:  

0.0 ÷ 65535.9Ha, βήμα 0.01Ha (έως 9999.99 στη συνέχεια 0.1Ha) ή 

1.0  0 ÷ 65535.9Ac, βήμα 0.01Ac (έως 9999.99Ac, στη συνέχεια 0.0Ac) 
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17. Λειτουργία αυτόματου αποκλεισμού σειρών 

Η λειτουργία του αυτόματου αποκλεισμού σειρών χρησιμοποιείται όταν στο μηχάνημα 
υπάρχουν ηλεκτρομηχανικές διατάξεις για τον αποκλεισμό των σειρών (για 
παράδειγμα για τις σειρές των γραμμών τροχιάς) ή όταν ο χειριστής αποκλείει 
χειροκίνητα μία ή περισσότερες σειρές στους ελιγμούς του πεδίου ή όταν θέλετε 
σκοπίμως να διακόψετε τη ροή της σποράς σε ένα ή περισσότερα στοιχεία στα οποία 
το σχετικό φωτοκύτταρο παραμένει εντούτοις συνδεδεμένο: στην περίπτωση αυτή η 
έλλειψη των παλμών της σποράς δεν πρέπει να λαμβάνεται ως σφάλμα. 

 

!  

Προσοχή  

Η λειτουργία “Αυτόματου αποκλεισμού σειρών” επιτρέπει στην Οθόνη 
DORADO 12000 NG να προσαρμόζεται στις πραγματικές συνθήκες 
εργασίας αλλά παρά ταύτα χρειάζεται πάντα μια επιβεβαίωση του 
χειριστή: αν ο χειριστής δεν δίνει προσοχή στην κατάσταση που 
επιβεβαιώνει η εργασία μπορεί να είναι εσφαλμένη! 

Η MC Elettronica srl δεν φέρει καμία ευθύνη για την απρόσεκτη 
χρήση ή εν πάση περιπτώσει την εσφαλμένη λειτουργία. 

 

Όταν η λειτουργία του Αυτόματου αποκλεισμού ενεργοποιείται με το πλήκτρο <OK> 
μπορείτε να τροποποιήσετε τον έλεγχο στις αποκτημένες σειρές:  

Όλες οι τροποποιήσεις ούτως ή άλλως ακυρώνονται κάθε φορά που σταματάει 
το μηχάνημα (ταχύτητα = 0.0 Km/h o 0.0mph) 

Στο παράδειγμα των 5 σελίδων που ακολουθούν επισημαίνεται ο κύκλος της 
λειτουργίας: λαμβάνοντας υπόψη ότι χρησιμοποιείται ένα μηχάνημα 8 σειρών σε ένα 
πεδίο ακανόνιστου σχήματος όπου ο χειριστής απελευθερώνει χειροκίνητα και 
διαδοχικά τα στοιχεία της σειράς. 6-7-8 σε σχέση με το σχήμα του πεδίου.  
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Η σπορά είναι κανονική σε όλες τις σειρές, όλοι οι δείκτες σειρών είναι 

ΠΡΑΣΙΝΟΙ 
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Ο χειριστής διέκοψε σκοπίμως τη σπορά στη σειρά 8 και η οθόνη σημαίνει 

συναγερμό: ο δείκτης της σειράς 8 είναι ΚΟΚΚΙΝΟΣ. 

Πατώντας το πλήκτρο < OK > η σειρά 8 θεωρείται αποκλεισμένη, ο 

συναγερμός σταματά, ο δείκτης της σειράς 8 είναι ΚΙΤΡΙΝΟΣ με ένα σταυρό 

ΜΑΥΡΟ 
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Ο χειριστής διέκοψε σκοπίμως τη σπορά και στη σειρά 7 και η οθόνη σημαίνει 

συναγερμό: ο δείκτης της σειράς 7 είναι ΚΟΚΚΙΝΟΣ ενώ εκείνος της σειράς 

8 παραμένει ΚΙΤΡΙΝΟΣ με σταυρό ΜΑΥΡΟ. 

Πατώντας το πλήκτρο < OK > η σειρά 7 θεωρείται αποκλεισμένη και ο δείκτης 

της σειράς 7 γίνεται ΚΙΤΡΙΝΟΣ με ένα σταυρό ΜΑΥΡΟ 
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Ο χειριστής επανενεργοποίησε σκοπίμως τη σπορά στη σειρά 7 που η Οθόνη 
Dorado θεωρούσε ακόμη αποκλεισμένη και η οθόνη σημαίνει συναγερμό: ο 

δείκτης της σειράς 7 γίνεται ΚΟΚΚΙΝΟΣ με σταυρό ΛΕΥΚΟ. 

Πατώντας το πλήκτρο < OK > η σειρά 7 θεωρείται ξανά ενεργή και ο δείκτης 

της γίνεται ξανά ΠΡΑΣΙΝΟΣ.  
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Ο χειριστής επανενεργοποίησε σκοπίμως τη σπορά και στη σειρά 8 που η 
Οθόνη Dorado θεωρούσε ακόμη αποκλεισμένη και η οθόνη σημαίνει 

συναγερμό: ο δείκτης της σειράς 8 γίνεται ΚΟΚΚΙΝΟΣ με σταυρό ΛΕΥΚΟ. 

Πατώντας το πλήκτρο < OK > η σειρά 8 θεωρείται ξανά ενεργή και ο δείκτης 

της γίνεται ξανά ΠΡΑΣΙΝΟΣ. 
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18. Σημαντικές σημειώσεις για τη λειτουργία 

 Κάθε φορά που θέλετε να μεταβάλλετε τον αριθμό των σειρών της σπαρτικής 
μηχανής, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των φινιρισμάτων στα άκρα του πεδίου, 
αν δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του Αυτόματου-Αποκλεισμού (βλέπε 
προηγούμενη παράγραφο) ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΦΑΣΗ 
ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ, απενεργοποιώντας την Οθόνη και 
ενεργοποιώντας την ξανά αφού έχουν αποκλειστεί ή προστεθεί τα στοιχεία της 
σποράς: στην αντίθετη περίπτωση, η Οθόνη θα επισημάνει το συναγερμό των 
στοιχείων που έχουν αποκλειστεί και δεν θα εκτελέσει τον έλεγχο της σποράς των 
στοιχείων που έχουν προστεθεί. 

 Για την εμφάνιση της απόστασης της σποράς και του αριθμού των σπόρων ανά τετραγωνικό 

μέτρο θεωρείστε ως έγκυρη την απεικόνιση μετά από 2030 μέτρα διαδρομής. Μόνο με τον 
τρόπο αυτό μπορείτε να έχετε μια καλή ακρίβεια αυτών των τιμών. 

 Το πλάτος εργασίας για τον υπολογισμό της επεξεργασμένης περιοχής (συνολικά 
και μερικά) καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των σειρών που έχουν 
αποθηκευτεί από την Οθόνη, πολλαπλασιασμένο με το προγραμματισμένο 
πλάτος μεταξύ των σειρών (παράμετρος “L”) και λαμβάνοντας υπόψη τις πιο 
εξωτερικές σειρές που αποκτήθηκαν: 

Παραδείγματα: 

μηχάνημα 6 σειρών, 6 φωτοκύτταρα που έχουν αποκτηθεί σωστά, απόσταση 
σειρών (“L”) 45cm 

6 σειρές x 45  πλάτος εργασίας = 2,70 μέτρα 

 

Μηχάνημα 6 σειρών, ένα από τα φωτοκύτταρα μεταξύ των σειρών (πχ. ο αριθμός 
3) δεν έχει αποκτηθεί.  

6 σειρές x 45  πλάτος εργασίας = 2.70 μέτρα 

 

Μηχάνημα 6 σειρών, ένα από τα φωτοκύτταρα μεταξύ των σειρών (πχ. ο αριθμός 
1) δεν έχει αποκτηθεί.  

5 σειρές x 45  πλάτος εργασίας = 2.25 μέτρα 
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19. Χρήση σε περίπτωση σποράς με ταυτόχρονη διανομή 
του ζιζανιοκτόνου 

Αν στη σπαρτική μηχανή έχει εγκατασταθεί ένας αισθητήρας ροόμετρου για τον 
καθορισμό της ποσότητας του υγρού που διανέμεται σε σχέση με την ταχύτητα 
προώθησης, αφού γίνει ο προγραμματισμός των παραμέτρων “Δόση” και 
“Συναγερμός” όπως υποδεικνύεται στη συνέχεια 5 ” Προγραμματισμός” στη σελ. 21, η 
Οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους:  

 Απλά για να δείτε την ποσότητα του ζιζανιοκτόνου (σε λίτρα/εκτάριο ή GPA) που 
διανέμεται: βλέπε παράγραφο 16.1.3 Βοηθητικό πεδίο στη σελ. 42 

 για να γνωρίσετε αν η ποσότητα του L/ha ή GPA που διανέμεται είναι υπερβολικά 
ελλιπής ή υπερβολικά άφθονη, ούτως ώστε να μπορείτε να 
επιβραδύνετε/επιταχύνετε ή να μεταβάλλετε ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ την παροχή.  
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20. Πρόσθετες λειτουργίες 

20.1.1 Λειτουργία ημέρας/νύχτας 

Για να γίνει πιο άνετη η εργασία με την Οθόνη DORADO 12000 NG μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την παρουσίαση σε 2 λειτουργίες: λειτουργία “Ημέρα” και λειτουργία 
“Νύχτα”. Στις 2 λειτουργίες τα χρώματα φόντου και οι γραφικές παραστάσεις είναι 
διαφορετικά επιτρέποντας τη μέγιστη ορατότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν 
ενοχλούν το χειριστή κατά τις φάσεις της βραδινής/νυχτερινής εργασίας. Όπως 
υποδεικνύεται στο κεφάλαιο 5 Προγραμματισμός στη σελ. 21 μπορείτε να 
προγραμματίσετε την πρωινή ώρα ενεργοποίησης της λειτουργίας “Ημέρα” και τη 
βραδινή ώρα ενεργοποίησης της λειτουργίας “Νύχτα”. Στις παρακάτω εικόνες 
αναφέρονται οι 2 λειτουργίες τόσο για την οθόνη του μενού όσο και για τον 
προγραμματισμό (στο παράδειγμα αναφέρονται οι οθόνες στην αγγλική γλώσσα) 

 

 

 
Λειτουργία οθόνης εργασίας “Ημέρα” 

 

 
Λειτουργία οθόνης εργασίας “Νύχτα” 

 

 

 
 

Λειτουργία μενού προγραμματισμού 
“Ημέρα” 

 

 

 

Λειτουργία μενού προγραμματισμού 
“Νύχτα” 
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20.1.2 Αυτόματη απενεργοποίηση 

Για την προστασία της μπαταρίας του τρακτέρ μπορείτε να διασφαλίσετε την αυτόματη 
απενεργοποίηση της Οθόνης DORADO 12000 NG μετά από ένα προγραμματισμένο 
χρονικό διάστημα (βλέπε κεφάλαιο 5 Προγραμματισμός στη σελ. 21).  

Για να απενεργοποιήσετε την Οθόνη DORADO 12000 NG θα πρέπει να μην πατήσετε 
κανένα πλήκτρο και να μην φθάσει κανένας παλμός από τον αισθητήρα ταχύτητας για 
όλο τον προγραμματισμένο χρόνο. 
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21. Συντήρηση 

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται οι διαδικασίες συνήθους και έκτακτης συντήρησης. 

Η συνήθης συντήρηση αφορά όλες εκείνες τις εργασίες που πρέπει να εκτελούνται 

περιοδικά. Η εκτέλεση αυτών των εργασιών δεν χρειάζεται συγκεκριμένες ικανότητες 
και κατά συνέπεια μπορούν να διενεργούνται από τους χρήστες (χειριστές κλπ.). 

Η έκτακτη συντήρηση αφορά τις μη προβλεπόμενες εργασίες που οφείλονται σε 

μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες, οι οποίες χρειάζονται μια ακριβή τεχνική ικανότητα ή 
συγκεκριμένες δεξιότητες και οι οποίες θα πρέπει να διενεργούνται αποκλειστικά από 
εξειδικευμένο προσωπικό (προσωπικό συντήρησης κλπ.). 

22. Συνήθης συντήρηση 

Η συνήθης συντήρηση έγκειται στον απλό καθαρισμό της Οθόνης. 

Καθαρίστε την Οθόνη με ένα υγρό πανί και με ήπιο απορρυπαντικό για να μην 
διαγραφούν οι μεταξοτυπίες του πίνακα. 

!  

Προειδοποίηση 

 Μην χρησιμοποιείτε πίδακες νερού υπό πίεση. 

 Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, διαλύτες ή αλκοόλ. 

 Μην πατάτε το πληκτρολόγιο με αιχμηρά και σκληρά αντικείμενα από 
τη στιγμή που μπορεί να καταστραφεί η μεμβράνη πολυεστέρα, 
θέτοντας σε κίνδυνο το βαθμό στεγανοποίησης του πληκτρολογίου. 

 

 

22.1.1 Προστασία κύριου συνδετήρα 

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει 
να αποσυνδέσετε τον κύριο συνδετήρα των σημάτων από την καλωδίωση, σας 
προτείνουμε να απομονώσετε και τους δύο συνδετήρες (της οθόνης και της 
καλωδίωσης) από το περιβάλλον με νάιλον προστασίας. Διαφορετικά δεν χρειάζεται 
καμία προστασία. 
 

23. Έκτακτη συντήρηση 

!  

Προειδοποίηση 

Οι εργασίες της έκτακτης συντήρησης πρέπει να διενεργούνται 
αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 
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23.1.1 Συντήρηση του αισθητήρα ροόμετρου (αν υπάρχει) 

Σας συνιστούμε να επαληθεύετε περιοδικά τον καθαρισμό και την κατάσταση φθοράς 
του ρότορα του αισθητήρα ροόμετρου. Για την εκτέλεση αυτού του είδους εργασίας 
προχωρήστε ως εξής: 

1. Ξεβιδώστε πλήρως το δακτύλιο του αισθητήρα (Εικόνα 16) και βγάλτε τον 
αισθητήρα από το κεντρικό σώμα (Ο δακτύλιος στεγανότητας θα ασκήσει μια 
ελαφριά αντίσταση). 

2. Εξασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν ακαθαρσίες στο ρότορα ή μεταξύ του ρότορα και 
του κεραμικού άξονα. 

3. Εξασφαλίστε ότι ο ρότορας δεν έχει χαλαρώσει μηχανικά στον άξονα. 

Σημείωση: υπερβολική χαλάρωση σημαίνει απόκλιση μεγαλύτερη από 1 mm. 

 

 

 

Εικόνα 16. 

 

4. Επανατοποθετήστε τον αισθητήρα προσέχοντας ιδιαίτερα να ταιριάξουν ακριβώς 
οι εγκοπές αναφοράς (Εικόνα 17). 

 

Σημείωση: πριν βιδώσετε ξανά το δακτύλιο θα πρέπει να υπερνικηθεί η αντίσταση 

εισαγωγής του δακτυλίου στεγανότητας και να ελέγξετε ότι ο αισθητήρας δεν 
περιστρέφεται στην θέση του. 

Αισθητήρας 

Σώμα 

Ηλεκτρικό καλώδιο 

Αισθητήρας 

Δακτύλιος 

Δακτύλιος 
στεγανότητας 

Κεραμικός 
άξονας 

ρότορα 

Ρότορας 
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Εικόνα 17. 

5. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε το ρότορα: με τη βοήθεια μιας λαβίδας ανοίξτε 
απαλά τις διχάλες και αφαιρέστε το ρότορα μαζί με τον πείρο (Εικόνα 18). Ανοίξτε 
ξανά τις διχάλες και βάλτε το νέο κιτ ροόμετρου. 

Κλείστε ξανά απαλά τις διχάλες. 

 

 

 

Εικόνα 18. 

  

Εγκοπή στερέωσης 

Εγκοπές στερέωσης 

Δακτύλιος 

Ηλεκτρικό καλώδιο 

Δακτύλιος 

Δακτύλιος στεγανότητας 

Κεραμικός 
άξονας 

ρότορα 

Ρότορας 
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24. Ανωμαλίες λειτουργίας 

Σε περίπτωση προβλημάτων λειτουργίας της συσκευής, εκτελέστε αυτούς τους 
απλούς ελέγχους για να επαληθεύσετε αν χρειάζονται επισκευές. 

Αν το πρόβλημα παραμένει ακόμα και μετά τις προτεινόμενες επαληθεύσεις, 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής ή απευθυνθείτε σε ένα 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο εξυπηρέτησης της MC elettronica. 

ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΑΙΤΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

Δεν ενεργοποιείται η 
Οθόνη. 

a. Είναι 
αποσυνδεδεμένο το 
καλώδιο 
τροφοδοσίας. 

a. Ελέγξτε το καλώδιο 
τροφοδοσίας  

Κατά την ενεργοποίηση, 
μετά την αρχική δοκιμή, 
στην οθόνη θα 
εμφανιστεί το μήνυμα 
“ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 8V 
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ” και 

η Οθόνη εκπέμπει ένα 
ακουστικό σήμα. 

Βραχυκύκλωμα στη 
σύνδεση των 
φωτοκύτταρων. 

Ελέγξτε τις ηλεκτρικές 
συνδέσεις και τα καλώδια. 
Μπορείτε να εντοπίσετε την 
περιοχή της βλάβης 
απενεργοποιώντας την 
Οθόνη και ενεργοποιώντας 
την εκ νέου αφού έχετε 
αποσυνδέσει ένα ένα τα 
φωτοκύτταρα και ολόκληρη 
την καλωδίωση. Αν 
παραμένει το πρόβλημα 
επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο της περιοχής. 

Η σπορά είναι αποδεκτή 
αλλά τα τμήματα των σειρών 
ενεργοποιούνται και 
απενεργοποιούνται συνεχώς 
και η Οθόνη εκπέμπει ένα 
ακουστικό σήμα. 

Η παράμετρος 
«Ευαισθησία 
συναγερμού» είναι 
υπερβολικά χαμηλή. 

Προγραμματίστε ξανά την 
παράμετρο «Ευαισθησία 
συναγερμού» αυξάνοντας 
βαθμιαία την τιμή. 
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ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΑΙΤΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

Η απόσταση της 
σποράς δεν είναι 
σωστή/σταθερή 

a. Εσφαλμένη 
τοποθέτηση των 
φωτοκύτταρων. 

a. Επαληθεύστε την 
τοποθέτηση των 
φωτοκύτταρων: δεν πρέπει 
να παρακωλύουν την 
πτώση των σπόρων ή τη 
μηχανική λειτουργία του 
στοιχείου της σποράς. 

b. Η ταχύτητα δεν είναι 
σταθερή. 

b. Βλέπε στη συνέχεια 

Η ταχύτητα 
προώθησης παραμένει 
σε “0.0” ή δεν είναι 
σταθερή. 

a. Διακεκομμένο 
καλώδιο αισθητήρα 
ταχύτητας. 

a. Αποκαταστήστε τη 
σύνδεση. 

b. Η απόσταση μεταξύ 
του αισθητήρα 
ταχύτητας και τις 
αναφορές είναι 
υπερβολικά μεγάλη. 

b. Ρυθμίστε την απόσταση 
της βαθμονόμησης όπως 
αναφέρεται στην 
παράγραφο 3.2.1 στη σελ. 
11. 

c. Επηρεάζεται το 
κόκκινο τμήμα του 
αισθητήρα 
ταχύτητας. 

c. Αντικαταστήστε τον 
αισθητήρα. 

Η επεξεργασία του 
ζιζανιοκτόνου είναι 
σωστή αλλά τα L/ha (ή 
GPA) που 
απεικονίζονται στην 
Οθόνη δεν είναι 
σταθερά. 

a. Η ταχύτητα δεν είναι 
σταθερή. 

a. Βλέπε παραπάνω 

b. Το ροόμετρο δεν 
λειτουργεί σωστά. 

b. Ελέγξτε τις ηλεκτρικές 
συνδέσεις του αισθητήρα 
ροόμετρου και 
επαληθεύστε τον 
καθαρισμός και ότι δεν 
υπάρχει τζόγος στο ρότορα 
(βλέπε παράγραφο 23.1.1 
στη σελ. 60. 
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ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΑΙΤΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

Η τιμή του L/Ha (ή 
GPA) που 
απεικονίζεται στην 
Οθόνη είναι σταθερή 
αλλά δεν είναι 
αξιόπιστη. 

a. Η παράμετρος 
«Παλμοί ροόμετρου» 
δεν είναι 
προγραμματισμένη 
σωστά. 

a. Επαληθεύστε τη 
βαθμονόμηση του 
αισθητήρα ροόμετρου. 
Βλέπε παράγραφο 10 
στη σελ. 34. 

b. Η παράμετρος «Πλάτος 
μεταξύ των σειρών» δεν 
είναι προγραμματισμένη 
σωστά. 

b. Βλέπε κεφάλαιο 5 στη 
σελ. 21. 

c. Η παράμετρος 
«Αισθητήρας 
ταχύτητας» δεν είναι 
προγραμματισμένη 
σωστά. 

c. Βλέπε παράγραφο 7 στη 
σελ. 32. 

Η Οθόνη δεν 
αναγνωρίζει ένα ή 
περισσότερα 
φωτοκύτταρα. 

a. Διακεκομμένο 
καλώδιο του σχετικού 
φωτοκύτταρου. 

b. Ένα ή περισσότερα 
φωτοκύτταρα έχουν 
κωδικό διαφορετικό 
από τα άλλα. 

a. Αποκαταστήστε τη 
σύνδεση. 

b. Επικοινωνήστε με την 
υπηρεσία πελατών MC 
Elettronica. 

Ορισμένες φορές η 
Οθόνη δεν αποθηκεύει 
μία η περισσότερες 
από τις σειρές. 

ή 

Ακόμη και αν η σπορά 
είναι κανονική μία ή 
περισσότερες σειρές 
είναι πάντα σε 
συναγερμό. 

a. Διακεκομμένο 
καλώδιο του σχετικού 
φωτοκύτταρου. 

a. Αποκαταστήστε τη 
σύνδεση. 

b. Η ευθυγράμμιση 
μεταξύ των δύο 
κύβων του σχετικού 
φωτοκύτταρου δεν 
είναι βέλτιστη. 

b. Τοποθετήστε σωστά τον 
πομπό και το δέκτη. 

c. Κατεστραμμένο 
φωτοκύτταρο. 

c. Αντικαταστήστε το 
φωτοκύτταρο. 

d. Κύριος συνδετήρας 
των σημάτων 
βρωμιάς. 

d. Καθαρίστε τις επαφές του 
συνδετήρα με ειδικό 
προϊόν 
(απολιπαντικό/ηλεκτρικό 
αποξειδωτικό). 
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25. Τεχνικά στοιχεία 

26. Seeder Monitor (Οθόνη σπαρτικής μηχανής) DORADO 
12000 NG 

Τάση τροφοδοσίας :από 10 έως 16 Vdc 

Μέγιστο απορροφούμενο ρεύμα 
(αισθητήρες αποκλεισμένοι) 

: 100mA 

Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

Βαθμός προστασίας:  IP65 

Αντίσταση μηχανικών δονήσεων : 2 G 

Συνθήκες λειτουργίας 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος : -20°C / +70°C 

Ατμοσφαιρικές συνθήκες : Σχετική υγρασία 90% 

Μεταφορά και αποθήκευση 

Θερμοκρασία:  -25°C / +75°C 

 

27. Αξεσουάρ 

27.1.1 Επαγωγικός αισθητήρας ταχύτητας D.18 κωδικός 2573 

Τάση τροφοδοσίας : 10÷30Vdc 

Σήμα εξόδου:  NPN NO 

Μέγιστη συχνότητα εργασίας:  300 Hz 

Θερμοκρασία εργασίας:  - 25°C / +70°C 

Μέγιστη απόσταση επέμβασης : 6.5mm 

Βαθμός προστασίας:  IP 67 

 

27.1.2 Αισθητήρας φωτοκύτταρου κωδικός 4228 

Τάση τροφοδοσίας:  από 8 VDC έως 10 VDC 

Σήμα εξόδου:  NPN-NO 

Μέγιστη συχνότητα εργασίας:  200 Hz 

Θερμοκρασία εργασίας:  - 25°/+70°C 

Μέγιστη απόσταση επέμβασης:  4080 mm 

Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση για τη 
σπαρτική μηχανή: 

 20° 

Βαθμός προστασίας:  IP 67 
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27.1.3 Αισθητήρας φωτοκύτταρου 10FOT-4RXTES, 10FOT-4RXTIN 

Τάση τροφοδοσίας:  από 8 VDC έως 10 VDC 

Σήμα εξόδου:  NPN-NO 

Μέγιστη συχνότητα εργασίας:  200 Hz 

Θερμοκρασία εργασίας:  - 25°/+70°C 

Μέγιστη απόσταση επέμβασης:  4080 mm 

Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση για τη 
σπαρτική μηχανή: 

 25° 

Βαθμός προστασίας:  IP 67 

 

27.1.4 Αισθητήρας ροόμετρου MC 

Τάση τροφοδοσίας:  από 5 VDC έως 24 VDC 

Σήμα εξόδου:  Ανοιχτός συλλέκτης (τετραγωνικό κύμα). 

Πεδίο λειτουργίας, κωδικός PF0952:  2  20 l/λεπτό παλμοί/λίτρο 178 

Πεδίο λειτουργίας, κωδικός PF0598:  0,3  3 l/λεπτό παλμοί/λίτρο 400 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας.  

 Κωδικός 952:  40 bar 

 Κωδικός 598:  10 bar 

Θερμοκρασία λειτουργίας:  0°C / +60°C 

Βαθμός προστασίας:  IP 67 

 

27.1.5 Καλωδιώσεις κωδικός CAB-SEM-001/002/003/004  

Κύριος συνδετήρας:  SICMA 24 οδών IP 67 

Συνδετήρες σύνδεσης 
φωτοκύτταρων: 

 AMP 3 οδών εξαιρετικής σφράγισης IP 67 

Καλώδια σύνδεσης φωτοκύτταρων:  Επικασσιτερωμένα καλώδια 3x0,50 mm2 

Καλώδιο κύριας σύνδεσης:  Επικασσιτερωμένο καλώδιο με χιτώνιο 
διακλάδωσης. 

Θερμοκρασία λειτουργίας:  -20°C / +80°C 
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ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΜΕ ΠΙΔΑΚΑ ΥΠΟ ΠΊΕΣΗ 

 
 

 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)



 

Τυπώθηκε στην Ιταλία 

 

www.mcelettronica.it  

Ηλεκτρονικοί εξοπλισμοί για τη γεωργία. 

http://www.mcelettronica.it/

