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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  

: 2611-IT 

Εκπομπή : Φεβρουάριος 2001 

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 

 

2 Led per scala millesimale 

3 Led per scala centesimale 

4 Regolazione meccanica dello strumento 

5 Selettore funzioni 

6 Leds di ciclo 

7 Led del fine ritardo 

8 Pulsanti di regolazione 
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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 MCK 800 
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). 
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Ανεξάρτητα με το είδος της επέμβασης που απαιτείται στην Οθόνη MCK 800 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. 
 

 

 

2. Γενική περιγραφή  

 
Το Monitor MCK 800 είναι μια ηλεκτρονική συσκευή πολλαπλών 
λειτουργιών κατάλληλο για μικρές σπαρτικές μηχανές ακριβείας ,είτε 

πνευματικές η μηχανικές, για τον έλεγχο της σποράς "σπορά 
σπόρων"(καλαμπόκι , σόγια, ηλίανθος, τεύτλα κ.λπ.)  
Το εργαλείο αυτό ελέγχει τη λειτουργία των σειρών δείχνοντας στην οθόνη 

LCD, με οριζόντιες ράβδους, οποιαδήποτε βλάβη της σποράς.  
Κατά τη διάρκεια της εργασίας, μπορείτε να ελέγξετε και να δείτε επίσης:  
 
• Το πλάτος εργασίας (width – PROG);  

• Καλλιεργημένη περιοχή : ολική και μερική (Ha);  

• Η κατάσταση των σειρών;  

• Ώρες εργασίας.  

 

Για να εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφονται ανωτέρω το Monitor 
χρησιμοποιεί μια σειρά από αισθητήρες εγκατεστημένοι σε κάθε σειρά της 
σπαρτικής για την καταμέτρηση των σπόρων προς σπορά , καθώς και ενός 
αισθητήρα ταχύτητας που τοποθετείτε στο τροχό του μηχανήματος. 

 

 

 

3. Εγκατάσταση του συστήματος 

3.1 Εγκατάσταση των αισθητήρων   

Το Monitor MCK 800 είναι εξοπλισμένο με 2 τύπους αισθητήρα: 

  
• επαγωγικός αισθητήρας ταχύτητας (πάντα παρων) cod. 481;  

• Αισθητήρας με φωτοκύτταρο (πάντα παρων) cod.4228, 10FOT-1269, 
10FOT-SEMIMINUTI-0001;  
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3.1.1 Τοποθέτηση αισθητήρα ταχύτητας D.18 κωδικός 481 

Ο αισθητήρας ταχύτητας (cod. 481) μπορεί να εγκατασταθεί όπου υπάρχει 
μια μηχανική κίνηση ,στον τροχό (εμπρός ή πίσω) του γεωργικού μέσου η 
δημιουργώντας μια αναφορά σε μέταλλο που προεξέχει τουλάχιστον 7 mm 

(Σχέδιο 1 - αναφ. <C>). Συνιστάται η τοποθέτηση του αισθητήρα 
ταχύτητας στο εσωτερικό της ζάντας, τοποθετώντας την κεφαλή του 
αισθητήρα εμπρός από τις βίδες της ζάντας (Σχέδιο 1 - αναφ. <A> ). Η 
απόσταση ανάμεσα στον αισθητήρα και τις βίδες να είναι περίπου 2/3 mm 
(Σχέδιο 1- αναφ. <B> ).  
Συνδέστε το στήριγμα του αισθητήρα (παρέχεται) σε ένα σταθερό μέρος του 
μηχανήματος, έτσι ώστε να είναι καλά στερεωμένο στη δομή. Σταθεροποιήστε τον 
αισθητήρα στο στήριγμα με το παξιμάδι και το κόντρα παξιμάδι. 

!  

Προσοχή  
Συνίσταται να προστατεύετε το καλώδιο του αισθητήρα με ένα περίβλημα 
από καουτσούκ .  

 

 

Σχέδιο 1. Τοποθέτηση αισθητήρα ταχύτητας D.18 cod. 481 

3.1.2 Εγκατάστασηφωτοκύτταρων 
 

Τα Φωτοκύτταρα πρέπει να τοποθετηθούν σε κάθε γραμμή της σπαρτικής 
έτσι ώστεi  
όταν ο σπόρος πέσει να περάσει ανάμεσα από τα δυο στοιχεία του 

φωτοκύτταρου  
Για την εγκατάσταση των καλωδίων προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:  
Κατανείμετε τη στερέωση της καλωδίωσης με μπάντες στους σωλήνες 
αέρας της σπαρτικής, δίνοντας προσοχή στους αριθμούς που αναφέρονται 

Αισθητήρας ταχύτητας 

Εσωτερικο τροχού 

Μεταλλική αναφορά 
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στα καλώδια κοντά στα φις:το καλώδιο n° 1 αντιστοιχεί στην σειρά n° 1 

της οθόνης, το καλώδιο n° 2 αντιστοιχεί στην σειρά n° 2 της οθόνης .κλπ  
• είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ως "σειράς n° 1" την πρώτη σειρά 

της σπαρτικής (ξεκινώντας από τα δεξιά ή ακόμα και από την 
αριστερά ) και ότι τα άλλα θα πρέπει να συνδεθούν με τη σειρά: 
στην Εικόνα 5 είναι ένα παράδειγμα εφαρμογής της δέσμης 

καλωδίων σε έξι σειρές (cod. CAB-SEM- 002) λαμβάνοντας ως 
σημείο αναφοράς την πρώτη σειρά στην αριστερή πλευρά της 

σπαρτικής;  

• τοποθετήστε το ηλεκτρικό περίβλημα παροχών (A) στο κέντρο της 

σπαρτικής, στερεώνοντάς το με μπάντες.  
• Για την εγκατάσταση των υπολοίπων φωτοκ. συνεχίστε με τον 

ακόλουθο τρόπο  
 
Εάν η σπαρτική έχει τα στοιχεία σποράς“ ψηλά” με σωληνώσεις που 
μεταφέρουν τους σπόρους στο έδαφος, τα φωτοκύτταρα προς τοποθέτηση 
είναι εκείνα με κωδ. 10FOT-1269 και θα πρέπει να ρυθμιστεί περίπου στο 

ήμισυ του μήκους του σωλήνα (Σχέδιο 3).  
Εάν η σπαρτική έχει τα στοιχεία “ χαμηλά” και ο σπόρος πέφτει από τον 
δίσκο κατευθείαν στο έδαφος, τα φωτοκύτταρα προς τοποθέτηση είναι 
εκείνα με κωδ. 4228 η με κωδ. 10FOT-SEMIMINUTI-0001 (ανάλογα τον 
τύπο της σπαρτικής)και πρέπει να τοποθετηθούνε απευθείας στην μονάδα 
φύτευσης (Σχέδιο 4). ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που 

επισυνάπτεται στο παρόν εγχειρίδιο (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οδηγίες είναι 

ανάλογες της μάρκα και το μοντέλο της σπαρτικής που 
χρησιμοποιείται). 

 

!  

Προσοχή  
βεβαιωθείτε ότι τα φωτοκύτταρα δεν παρεμποδίζουν την ρήψη σπόρων ή 
τη μηχανική λειτουργία των στοιχειων 
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Σχέδιο  2. Εγκατασταση καλωδιων. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο  3. Παράδειγμα τοποθέτησης φωτοκύτταρου με cod. 10FOT-1269 στο σωλήνα 
πτώσης 

Κλιπς 

Πομπος με 2 leds 

Δέκτης με3 leds 
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Σχέδιο  4. Παράδειγμα τοποθέτησης φωτοκύτταρου. cod. 4228 και cod. 10FOT-
SEMIMINUTI-0001 στο στοιχειο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οπτικά στοιχεία 

Κλιπς 

Τροφοδότης 
φωτοκύτταρ

ων 

Ηλεκτρικό καλώδιο 
που έρχεται από το 
ηλεκτρικό περίβλημα  

παροχων 
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3.2 Εμπρόσθια όψη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο  5. Εμπρόσθια όψη. 

Η πρόσοψη επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει όλα τα δεδομένα που 

σχετίζονται με τον κύκλο εργασίας. Στον πίνακα μπορείτε να ξεχωρίσετε τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

Αναφ.  Περιγραφή  

A.  Πλήκτρο “ha PART” e “+” : Απαριθμεί την μερική καλλιεργημένη 
επιφάνεια σε εκτάρια; κυμαίνεται από 0,01 έως 999,9 ha. Όταν 
χρησιμοποιείτε στη φάση του προγραμματισμού, αυξάνει την τιμη της 
επιθυμητής σταθερής.  

B.  Πλήκτρο “WIDTH – PROG “: Επιτρέπει την προβολή η την τροποποίηση 
του πλάτους εργασίας .  

C.  Πλήκτρο “ha TOTAL” e “-“:Απαριθμεί την ολική καλλιεργημένη επιφάνεια 
σε εκτάρια; κυμαίνεται από 0,01 έως 999,9 ha. Όταν χρησιμοποιείτε στη 
φάση του προγραμματισμού, μειωνει την τιμή της επιθυμητής σταθερής.  

D.  Οθόνη με υγρούς κρυστάλλους : Προβάλλει σε σταθερή βάση την 
κατάσταση των σειρών και δεδομένων που ζητήθηκε από το πληκτρολόγιο.  

E.  Πλήκτρο ενεργοποίησης “ON – OFF”: Ο διακόπτης εκκίνησης 
υποδεικνύεται από την αντίστοιχη πράσινη ενδεικτική λυχνία (LED).  

  

A 

B 

C 

D 

E 
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4. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Πίνακας 4-1. Εξαρτήματα.  
Κωδικοί  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

481  Αισθητήρας ταχύτητας, καλώδιο L = 2000 mm  

4228  Φωτοκύτταρο για άμεση τοποθέτηση σε στοιχείο 
σποράς  

10FOT-1269  Φωτοκύτταρο για τοποθέτηση σε σωλήνα πτώσης 
σπόρων.  

10FOT-SEMIMINUTI-0001  Φωτοκύτταρο για μικροσπορους (απευθείας 
τοποθέτηση στο στοιχείο σποράς)  

CAB-SEM-001  Καλωδίωσης για 4 file x 80 cm  

CAB-SEM-002  Καλωδίωσης για 6 file x 80 cm  

CAB-SEM-003  Καλωδίωσης για 8 file x 80 cm  

 

Σημειωση:  
Την ηλεκτρική καλωδίωση και τα φωτοκύτταρα πρέπει να παραγγέλλονται 
με βάση τον τύπο της σπαρτικής; τα δεδομένα είναι: αρ .σειρών, απόσταση 
μεταξύ αυλακιών, μάρκα και τύπος σπαρτικής.  

Όλα τα εξαρτήματα του σετ - MONITOR MCK 800 είναι στάνταρτ, και μπορούν να 
μεταφερθούν από ένα μοντέλο σπαρτικής σε άλλο· η μόνη παραλλαγή είναι η βάση 
του φωτοκύτταρου που εξαρτάται από τη μάρκα και το μοντέλο της σπαρτικής  
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5. Χρήσητου Seeder monitor MCK 800 

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί ON/OFF. Το σύστημα 
θα πραγματοποίηση για 1 δευτερόλεπτο μια μικρή δοκιμή 
ενεργοποιώντας το ηχητικό συναγερμό και ενεργοποιώντας του όλα τα 
τμήματα της ένδειξης. Μετά τον έλεγχο θα δείτε τις ώρες εργασίας για 
3 δευτερόλεπτα.  

2. Εάν θέλετε να επαναφέρετε τους μετρητές (εκτάρια καλλιεργημένα 

συνολικά και μερικά) πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο 
πλήκτρο μέχρι ότου εμφανιστεί η ένδειξη 0,00 , όπως φαίνεται στο 
σχέδιο 2.  

 

 

 

 

Σχέδιο  6 

Για τον μηδενισμό των ωρών εργασίας, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για 
περίπου 3 δευτερόλεπτα, ενώ η οθόνη δείχνει τον αριθμό των ωρών μετά 
από την πρώτη δοκιμή ενεργοποίησης.  

Μετά τις ώρες εργασίας, το Μonitor εμφανίζει τις ενεργές σειρές σε μορφή 
τμημάτων. Τα τμήματα που θα μείνουν εκτός λειτουργίας αναφέρονται σε 

σειρές που εξαιρούνται από τον έλεγχο.  
Αν υπάρχει μια ανωμαλία σποράς, το τμήμα που αντιστοιχεί στη σειρά ,θα 
αναβοσβήνει και θα ενεργοποιήσει το ηχητικό σήμα συναγερμού 
διακοπτόμενο, με διάρκεια 5 δευτερολέπτων. Για την προβολή του 
καλλιεργημένου χώρου και του πλάτους εργασίας, πατήστε τα αντίστοιχα 

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
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πλήκτρα. Το Μonitor θα επιστρέψει αυτόματα στην ένδειξη των σειρών 

μετά από 6 δευτερόλεπτα. 

 

6. Προγραμματισμός 

6.1 Προγραμματισμός του πλάτους εργασίας 

Για να εισέλθετε στο στάδιο του προγραμματισμού πλάτους εργασίας 
πατήστε το πλήκτρο “width – PROG.” (αναφ. B, σχεδ.1 σελ. 12) μέχρι ότου 

το γράμμα " L " αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη 

 

Ταυτόχρονα πιέστε τα πλήκτρα “+” (αναφ. A, σχεδ.1 σελ. 12) για να 

αυξήσετε η “-“ (αναφ. C, σχεδ.1) για να μειώστε, μέχρι το επιθυμητό 
αριθμό , από 1.00 έως 9.90 μέτρα.  

Το σχέδιο 3 δείχνει ένα παράδειγμα προγραμματισμού πλάτους εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο  7 

 

2^ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1^ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 
κρατήστε πατημένο 
μέχρι το τέλος του 
προγραμματισμού 
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6.2 Προγραμματισμός της σταθεράς“C” (παλμοί/ 100 μέτρα) 

 

Για να εισέλθετε στο στάδιο προγραμματισμού της σταθεράς "C", πιέστε 
ταυτόχρονα τα πλήκτρα “width – PROG.” (αναφ. B, σχέδιο 1 σελ. 12) και 

“ha Total” (αναφ. C σχέδιο 1 σελ. 12) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η 
τρέχουσα τιμή της σταθεράς του γράμμα "C" και να αναβοσβήνει, στη 
συνέχεια αφήστε τα πλήκτρα.  
 

Πιέστε το πλήκτρο " +" (αναφ.Α ,σχέδιο 1) για να αυξήσετε ή " -" (αναφ. C, σχέδιο 1) 
για να τη μειώσετε, μέχρις ότου επιτύχετε τον επιθυμητό αριθμό,από 20 έως 999 
παλμούς/100 μέτρα.Για να βγείτε από το στάδιο του προγραμματισμού, πατήστε το 
πλήκτρο “width – PROG.” (αναφ.B,σχέδιο 1) για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Το σχέδιο 
4 δείχνει ένα παράδειγμα προγραμματισμού της σταθεράς “C”. 

 

 

 

 

 

Σχέδιο 8 

 

6.2.1 Πρακτικό  παράδειγμα υπολογισμού της παραμέτρου“C” για 
προγραμματισμό 

Στην παράμετρο "C" πρέπει να προγραμματιστεί ο αριθμός των παλμών που ο 
αισθητήρας προσέγγισης στέλνει στο Monitor κάθε 100 μέτρα γραμμικής διαδρομής 

ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 
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από το μηχάνημα, θα πρέπει να υπολογίζει στη συνέχεια πόσες αναφορές περνούν 
μπροστά από τον αισθητήρα στα 100 γραμμικά μέτρα.  
Σε αυτό το παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος έτσι 
ώστε να εντοπίσει τις 4 βίδες που συγκρατούν τους τροχούς του μηχανήματος: 
Τοποθετήστε το μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια και για παράδειγμα με μια 
κιμωλία, κάνετε ένα σημάδι ορατό στο εξωτερικό του λάστιχου, στο σημείο όπου αυτό 
αγγίζει το έδαφος (Σχεδιο 5-Αναφ. <A>)  
Πάρτε σαν αναφορά στο έδαφος ένα σημείο σε αντιστοιχία του σημαδιού που κάνατε 
στο λάστιχο (σημείο έναρξης), και στη συνέχεια μετακινήστε το μηχάνημα αργά μέχρι 
ο τροχός να συμπληρώσει συγκεκριμένες στροφές, στο δικό μας παράδειγμα 30, 
σταματάτε το μηχάνημα (Σχεδιο 5-Αναφ. <B>) ; για να είναι δυνατόν η πιο ακριβής 
βαθμονόμηση, είναι αναγκαίο να καλυφθούν τουλάχιστον 50 μέτρα-  
1. Μετρήστε την διανυθείσα απόσταση από το σημείο αναχώρησης στο σημείο 
άφιξης,  

2. Υποθέτοντας ότι έχετε μετρήσει μια απόσταση 60 μέτρων ,κάνοντας τον απλό 
υπολογισμό 60 μέτρα δια των 30 στροφών , λαμβάνετε, ότι κάθε γύρισμα του τροχού 
αντιστοιχούν 2 μέτρα;  

3. Διαιρώντας 100 μέτρα (απόσταση αναφοράς για την παράμετρο “C”) δια 2 μέτρα (η 
περίμετρος κύκλου του τροχού) λαμβάνετε οτι σε 100 μέτρα ο τροχός του 
μηχανήματος εκτελεί 50 στροφές;  

4. Σε αυτό το σημείο, απλώς πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό των περιστροφών που ο 
τροχός καλύπτει στα 100 μέτρα (από τους υπολογισμούς στο δικό μας παράδειγμα, 
50) με τον αριθμό των αναφορών που ο αισθητήρας ανιχνεύει σε κάθε περιστροφή 
του τροχού (στο δικό μας παράδειγμα τα 4 Μπουλόνια) και μπορείτε να βρείτε τον 
αριθμό των αναφορών ανά παλμών που αναφέρονται κάθε 100 γραμμικά μέτρα (στο 
παράδειγμα μας, 50 X 4 = 200): προγραμματίστε 

 

 
 

 

 

Παράμετρo 
“C”= 

100 μέτρα x αριθ.αναφορών στο  
τροχο 

 
 

 Περιμετρος κυκλου τροχου σε 
μετρα 

 

 

 

Σχέδιο 9. Πρακτικό παράδειγμα υπολογισμού της παραμέτρου "C". 

A 

Αριθ° στροφών του τροχού ( π.χ. 30 ) 

Σημείο  

εκκίνησης 

Σημείο  

άφιξης Διανυθείσα απόσταση ( π.χ.. 60) 

B 
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6.3 Αυτόματη βαθμονόμηση της παραμέτρου 'C' 
 

Η αυτόματη βαθμονόμηση της παραμέτρου 'C' πραγματοποιείται διατρέχοντας μια 
καθορισμένη απόσταση 100 μέτρων, ακολουθώντας τα εξής βήματα:  
1. Μετρήστε την απόσταση των 100 μέτρων και μεταβείτε στο σημείο αναχώρησης·  

2. Εμφάνιση της σταθεράς "C", πιέστε τα πλήκτρα " +"(σχέδιο 1, αναφ. Α)και" -" 
(σχεδιο.1, αναφ. C σελ. 12) για να ξεκινήσει η μέτρηση, μηδενίζοντας την οθόνη, στη 
συνέχεια ελευθερώστε τα πλήκτρα.  

3. Αρχίστε να διανύεται την απόσταση των100 μέτρων και σταματήσετε στο τέλος της 
διαδρομής, κατά τη διάρκεια της διαδρομής η οθόνη θα εμφανίσει τους παλμούς που 
καταγράφτηκαν από τον αισθητήρα  

4. Για να επιβεβαιώστε το σημείο άφιξης ,πιέστε το πλήκτρο, “width” (αναφ. B, σχεδ. 1 
σελ. 12) έτσι ολοκληρώνετε την καταμέτρηση . Οι παλμοί που πετυχαίνουμε 
προγραμματίζουν αυτόματα την παραμετρο 'C'.  

 

 

6.4 Προγραμματισμός ευαισθησίας σποράς 

Για να προγραμματίσετε την ευαισθησία της σποράς (από 1 έως 20) πρέπει η 
συσκευή να είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε ταυτόχρονα τα δύο πλήκτρα B και C 
(αναφ. Σχέδιο 1 σελ.12 ) και στην συνεχεία ,πατώντας πάντα τα δυο πλήκτρα 
,ενεργοποιείται το Μonitor με το πλήκτρο “ON / OFF” έως ότου στην οθόνη εμφανισθεί 
η ένδειξη “S-“ ακολουθούμενη από έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει την τρέχουσα 
ευαισθησία ,για να μεταβάλλεται την τιμή χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα C(-) και 
A(+)(αναφ. Σχέδιο 1 σελ.12 ) και για να την επιβεβαίωση της πιέστε για τουλάχιστο 2 
δευτερόλεπτα το πλήκτρο Α, από αυτή την στιγμή το Μonitor θα συνεχίσει τον συνήθη 
κύκλο του.  

Για τα διάφορα είδη σπόρων συνιστάται να ρυθμίσετε τις ακόλουθες ευαισθησίες: 

 

καλαμπόκι - 
ηλιόσπορο  

ζαχαρότευτλα  σόγια  μικροσποροι  

ευαισθησία= 4 – 6  ευαισθησία = 6 - 9  ευαισθησία=7-12  ευαισθ =12 -19  
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6.5 Έλεγχος λειτουργίας αισθητήρα ταχύτητας . 

Ελέγξτε τη λειτουργία του αισθητήρα ταχύτητας ως εξής: 
 
1. Ενεργοποιήστε το Monitor (πλήκτρο <ON/OFF>) και περιμένετε μέχρι να 
εμφανισθεί στην οθόνη '0.0'  

2. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι ή άλλη μεταλλική μάζα περάστε επανειλημμένα 
μπροστά από το κόκκινο τμήμα του αισθητήρα. Εάν στην οθόνης του Monitor σας 
εμφανίζεται η προσομοίωση της ταχύτητας (που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι 
σταθερή) σημαίνει ότι ο αισθητήρας είναι σωστά συνδεδεμένος και λειτουργεί.  
 

6.6 Έλεγχος λειτουργίας φωτοκύτταρων 

Ελέγξτε τη λειτουργία του φωτοκύτταρου ως εξής:  
Ενεργοποιήστε το Monitor (πλήκτρο <ON/OFF>) και περιμένετε μέχρι να εμφανισθεί 
στην οθόνη '0.0'  
 

• Προσημείωση επαλήθευσης:  
 
Με ένα δάχτυλο ή ένα μικρό αντικείμενο περάστε ανάμεσα στα δύο στοιχεία του 
φωτοκύτταρου τοποθετημένο επί της σειράς Αρ. 1. Εάν το , φωτοκύτταρο είναι σωστά 
συνδεδεμένο στέλνει ωθήσεις στην οθόνη του Monitor, η οποία παράγει έναν 
χαρακτηριστικό ήχο και δείχνει τη γραμμή 1  
Περιμένετε για λίγο: τα τμήματα θα ξανανάψουν και το ηχητικό σήμα θα τερματιστεί. 
Επαναλάβετε το ίδιο για το επόμενο φωτοκύτταρο.  
 
Σημείωση 
 
Ανάμεσα σε κάθε δοκιμή , είναι σημαντικό να περιμένετε να ξανά ανάψουν τα τμήματα 
που ήταν κλειστά.  
Πραγματοποιήστε αυτό τον έλεγχο για όλα τα φωτοκύτταρα 
 

• Πραγματικός έλεγχος:  
 

Εάν είναι δυνατό, πραγματοποιείστε την δοκιμή, όπως περιγράφεται στην 
προηγούμενη παράγραφο, αλλά χρησιμοποιώντας πραγματικούς σπόρους αντί 
κατσαβίδι ή το χέρι σας: αυτό θα σας δώσει την μέγιστη εγγύηση της λειτουργίας κατά 
τη διάρκεια του κύκλου εργασίας. 
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7. 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.). 
 

7.1 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. 

 

7.1.1 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. 
 

7.2 Έκτακτη συντήρηση 

!  

Προειδοποίηση 

Οι εργασίες της έκτακτης συντήρησης πρέπει να διενεργούνται 
αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 
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8. Τεχνικά στοιχεία 

8.1 Seeder Monitor MCK 800  

Τάση τροφοδοσίας :από 10 έως 16 Vdc 

Μέγιστο απορροφούμενο ρεύμα : 2 A 

  

Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

Βαθμός προστασίας: : IP 65 

Αντίσταση μηχανικών δονήσεων : 2 G 

Συνθήκες λειτουργίας 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος : -20°C / +75°C 

Ατμοσφαιρικές συνθήκες : Σχετική υγρασία 90% 

Μεταφορά και αποθήκευση 

Θερμοκρασία: : -25°C / +85°C 

 

8.2 Αξεσουάρ 

8.2.1 Επαγωγικός αισθητήρας ταχύτητας D.18 κωδικός 481 

Τάση τροφοδοσίας : 8 VDC 

Σήμα εξόδου: : NAMUR 

Μέγιστη συχνότητα εργασίας: : 1000 Hz 

Θερμοκρασία εργασίας: : - 25°C / +75°C 

Μέγιστη απόσταση επέμβασης : από 0 έως 4 mm 

Βαθμός προστασίας: : IP 67 
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8.2.2 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: 

 25° 

Βαθμός προστασίας:  IP 68 

 

8.2.3 Αισθητήρας φωτοκύτταρου 10FOT-SEMIMINUTI-0001 / 
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 68 

 

8.2.4 Καλωδιώσεις κωδικός CAB-SEM-001, CAB-SEM-002, CAB-
SEM-003 

Κύριος συνδετήρας: : SICMA 24 οδών 

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)
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Σημείωση 
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www.mcelettronica.it 

Ηλεκτρονικοί εξοπλισμοί για τη γεωργία. 
 

http://www.mcelettronica.it/

