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STRÖM
STRÖMTILLFÖRSEL
TILLFÖRSEL

Huvudström:
Huvudström till SILOspray är direkt relaterad till vilken
pump som skall användas.
Den totala strömstyrkan är “Pumpens förbrukning” +
2amp för styrkortets behov.
Se till att strömmen hämtas från traktorn via en
säkring och rätt dimensionerade kablar.
Nomogram.
För beräkning av kabelarea i 12 volts
elsystem.Nomogram för kabelberäkning.
Kabellängd m och eﬀekt/förbrukning (watt) är alltid
kända. I det illustrerade exemplet ska alltså 60 watt
tas ut över en 10 meter lång ledning. Linjen skär
kabeldiagrammet i det område där 2,5 mm kabel ska
användas.
(Vid 24 volts system halveras kabel arean.)

Styrkortet kan handtera 12 - 24 volt system utan några ändringar. Men det finns möjlighet att
leverera annan ström till ventil och pump. (Ventil och pump
måste använda
samma volt nivå.)
Terminalerna “PWR -” och “PWR +“ är till huvud ström.

Denna koppling förser styrkortet, pump, sensorer och ventil med ström och avskärmas med 2st
säkringar. En huvudsäkring som skall dimensioneras med den totala förbrukningen som systemet
kommer att få. (Pumpens förbrukning + 2ampere)
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SÄKRINGAR

Kortet har 2st säkringar “FU1” och “FU2”
FU1:
Huvudsäkringen dimensionerad för den
totala förbrukningen som kortet har. (Pump +
2amp för kortets egenförbrukning)
FU2:
Pump och ventil. Denna säkring dimensioneras efter pumpens förbrukning + ventilens
förbrukning. (Ventilen skall normalt sett inte ha mer än några 100 mAmp så du kan egentligen
bara se på pumpens förbrukning och välja säkring till detta.

P-BRIDGE_1

I dom tillfällen du vill använda en separat spänning till pump och ventil så kan kortet anpassas
till detta.
Ex:
Du levererar 24 volt till kortet men vill använda en 12volt pump och ventil.
Då kan du koppla in 24 volt till kortets huvudström kontakter “ PWR+ och PWR- “ och sedan
kapa av kretskorts banan mellan de markerade strecken på kortet märkt med “P-bridge_1”.
Sedan kopplas en separat strömkabel till terminalen märkt “E.pwr” på kortet. Med den önskade
spänningen (12 volt) till pump och ventil.
Säkringen “FU2” avskärmar nu den externa tillförseln “E.pwr”. och huvudsäkringen “FU1” skall
nu vara 2Amp.
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PUMPOCH
OCHVENTIL
VENTILANSLUTNINGAR
ANSLUTNINGAR
PUMP

PUMP:
Pumpen ansluts till terminalerna RNO, RNC eller
R_COM.

- RNC ger spänning när relä är aktiverat.
- RNO ger spänning när relä är deaktiverat.
- R_COM ger kontinuerlig spänning i både aktiverat
och deaktiverat relä.

Den vanligaste kopplingen är att jorda pumpens (Neg.) pol och ta pumpens (Pos.) pol till RNC.
Pumpen startar då när styrkortet aktiverar signal till pump.
Det kan finnas tillfällen då man monterat pumpen via ett externt relä och man behöver en
“Inverterad” signal för att styra pumpen. Signalen kan då tas från RNO som bryter signalen när
styrkortet aktiverar signal till pump.

VENTIL:
Ventil ansluts till terminalerna VNO, VNC eller V_COM.

- VNC ger spänning när relä är aktiverat.
- VNO ger spänning när relä är deaktiverat.
- V_COM ger kontinuerlig spänning i både aktiverat
och deaktiverat relä.

Den vanligaste ventil typen är “Normalt stängd” NC. Då jordas ventilens (Neg.) pol och ventilens
(Pos.) pol kopplas till VNC.
Ventilen öppnar då när styrkortet aktiverar signal till pump.
Om man har en ventil som är “Normalt öppen” NO. Så ansluts ventilens (Pos.) terminal till VNO
istället och ventilen hålls stängd tills styrkortet ger signal och ventilens tillförsel bryts och
ventilen öppnas.
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SENSOR EXEMPEL

Det finns flera möjligheter att montera sensorer till systemet. Grund
funktionen är att det kommer in en 12-24 volts signal till styrkortet när
sensorn är aktiverad. Denna signal kan komma från en enkel
strömbrytare (typ. Microbrytare) eller från en aktiv sensor (typ. Hall
givare, Optisk givare eller Kapasitans givare)
Nedan följer några enkla exempel på kopplingar av dessa typer.

Strömbrytare:
12-24 Volt pos. in.

Signal ut till styrkort.

Hall sensor.
Signal till styrkort.
Negativ pol till jord.
Positive pol till 12-24

Optisk sensor.
Signal till styrkort.
Positive pol till 12-24 volt.
Negativ pol till jord.

Positive pol till 12-24

Negativ pol till jord.

Kapasitiv sensor.

Signal till styrkort.
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INKOPPLING AV SENSORER TILL STYRKORT
INKOPPLING AV SENSORER TILL STYRKORT

På styrkortet finns 2 ingångar för sensorer. Varje ingång har 3 terminaler som ger dej möjlighet
att koppla in de flesta typer av brytare eller sensorer för baklucka och pickup.
I exemplen tidigare ser du kopplingar för några olika sensorer. Aktiva sensorer som “Optisk,
Kapasitiv eller Hall eﬀekt sensor” behöver du koppla in signal och strömförsörjning till
sensorn. Om du använder en enkel strömbrytare behöver du en signal ledning och en ström
tillförsel.
Dessa finner du på kortet märkt enligt följande:

S : Signal in till styrkort från sensor.

- : Jord till sensor (Det går bra att jorda sensorn
direkt i maskinen om en god jord punkt finns i
dess närhet.)

+ : 12-24 volt Positive terminal med matning via
Sensor för pickup
kopplas in på denna
rad.

huvudsäkringen till sensor. (Samma spänning
som du anslutit till huvudström in på styrkortet.)

Sensor för backlucka
kopplas in på denna
rad.
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UPPKOPPLING AV WIFI NÄTVERKET

Så snart styrkortet får ström så startas en “Acces point” WIFI-nätverk. Nätverkets SSID är
“SILOsprayer” och lösenordet är “SILOspray”.
När du anslutit till detta nätverk startar du din “webbläsare” och går till adressen 192.168.4.1
NB: Du kan inte skriva in denna adress i ett sökfält utan denna adress måste skrivas in i
“Adressfältet” på en webbläsare.
På vissa äldre versioner av Android så kan inte “Mobildata” vara påslaget samtidigt som ett WIFI
nätverk har valts, då försöker din Android smart enhet att försöka koppla upp sig mot “Internet”
för att finna adressen. Denna adress finns bara lokalt i styrboxen och om din enhet inte hittar
den så är det antagligen din “Mobildata” som krockar med wifi uppkopplingen.

Använd QR-code läsaren på din telefon/platta och
scanna denna så startas “SILOspray” gränssnittet
automatiskt på din telefon/platta.

Under “Inställningar” på din telefon/platta
väljer du “WIFI-inställningar” och väljer
nätverket “SILOsprayer”

Skriv sedan in lösenordet för nätverket.
Lösenord: silospray
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Använd QR-code
läsaren på din telefon/
platta och scanna
denna så kopplas du
automatiskt till
SILOspray nätverket.

FUNKTIONSÖVERSIKT
FUNKTIONSÖVERSIKTHUVUDSKÄRM
HUVUDSKÄRM

Mjukvara, namn och version
Knapp som tar dej till “Setup” sidan för
inställningar i programmet.

• No. Sprays: = Antal spray som har
gjorts i pågående sykel.

• L/bale: = Hur mycket vätska som

sprayats så långt i pågående sykel.

• Hatch: = Baklucka på pressen.
Öppen eller Stängd.

• Pickup: = Pickup uppe eller nede.
New Cycle = Knapp som nollställer allt och
startar en ny sykel.
Pause = Paus knapp som tillfälligt stoppar
pågående sykel. När denna knapp är aktiverad
så står programmet stilla och ingen spray utförs.
När denna knapp är aktiverad kan även
bakluckan öppnas för inspektion utan att
pågående sykel stoppas/nollställs.

Huvudskärmen används när “maskinen” används. Här får
användaren en översikt på förloppet i sykeln.
När programmet startar är programmet alltid i “Paus” läge. När så
maskinen är i rätt läge och det är dax att starta pressningen av
gräset så klickas “Pause” knappen och systemet startar nu sin
sykel och kommer att spraya den inställda mängden SILO vätska
i höbalen.
När så maskinen kommer till en plats där det inte finns gräs höjs
“Pickupen” och programmet stoppar tillfälligt sykeln och väntar
tills dess att maskinen åter igen har körts till en plats med gräs
och “pickupen” sänks ned igen.
När höbalen är klar och maskinen skall mata ut den så öppnas
bakluckan, detta ger signal via sensorn och programmets sykel
nollställs redo för nästa höbal.
Användaren ser även detta på att antal “Spray” och “L/bale”
mängden sätts till “DONE”.
Ny sykel startar när bakluckan stängs och pickupen är sänkt ned.
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“NEW CYCLE” KNAPPEN

Denna knapen används när man av någon anledning behöver göra en “Reset” av pågående
sykel. Det kan vara att man behövde mata ut en höbal innan en full sykel har körts, på grund
av tid eller ett problem som uppstått.
NB!
Om det inte finns någon fysisk/praktisk möjlighet att montera en sensor på bakluckan eller
en plats som kan tala om för programmet att en höbal är klar, så kan denna knappen
användas för att manuellt tala om för programmet att ny sykel skall startas när nästa höbal
startas i pressen.
Man kan altså utesluta en sensor i systemet om man vill göra detta manuellt.

“PAUSE” KNAPPEN

Under pressning av en höbal kan många saker ske, ett telefon samtal, någonting behöver
kontrolleras på maskinen eller traktorn, nätet till höbalen behöver bytas/fyllas på, någonting
fastnar i pickup eller annat..
Så snart man behöver stoppa under pågående press sykel så använder man denna
knappen. Hela press sykeln stoppar tillfälligt och ingen spray görs.
Denna knappen SKALL användas om man någon gång behöver öppna bakluckan under
pågående press sykel. Om programmet är satt till “PAUSE” är sensorn till bakluckan utan
funktion, så kan bakluckan öppnas utan att det sker en “reset” av sykel.
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INFORMATION
INFORMATIONSETUP
SETUPSKÄRMEN
SKÄRMEN

Mjukvara, namn och version
Knapp som tar dej tillbaka till
huvudskärmen.
Knapp som styr pumpen manuellt.
Använd denna för att “test köra”
pumpen och spray systemet. Ex. Vid
injustering eller mätning av mängd/flöde
från pumpen/dysorna.

• Spraytime for 1L:

Här skriver du in hur lång tid det tar för
systemet att pumpa ut 1L vätska via
dysorna. Tiden skriver du in i “hela”
sekunder.

• Liter liquid/unit:

Här skriver du in hur många liter vätska
“totalt” du vill att systemet skall spruta in i
en höbal.

• Minutes work/unit:

Detta är tiden i minuter det dat att pressa
en höbal. Denna tiden används av
programmet för att beräkna hur ofta och
hur länge systemet skall spruta vätska
under en arbete sykel. Tiden är i minuter
och kan ändras vid olika förhållanden/
gräsfält. Mycket gräs = kort tid att pressa,
Lite gräs = längre tid att pressa.

• Liter/container:

Detta är storleken på tanken/behållaren du
använder. När systemet sprutar vätska så
håller den reda på hur mycket den har
använt. När den närmar sig den totala
mängden du har i behållaren så varna den
på “huvudskärmen” att det kan vara dax
att se på nivån i behållaren.

När du gjort en ändring i något av fälten så
måste detta sparas till minnet. Det gör du genom
att klicka på knappen “Submit”
NB! Utan att klicka “Submit” så sparas inte
inställningen och så snart du går tillbaka till
Huvudskärmen så återställs dessa.
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INSTÄLLNINGAR I PROGRAMMET.
# SPRAYTIME FOR 1L, # LITER LIQUID/UNIT , # MINUTES WORK/UNIT

För att distribuera SILOvätskan jämt fördelat i
höbalen, fördelas vätskan med flera spray
tillfällen.
Dessa tre inställningar används för att beräkna
rätt antal spray och längden på spray och
tiden mellan spray i en höbal.

Spraytime for 1L : (Tiden för att spraya 1Liter vätska)
För att räkna ut spraytid, antal spray, och tiden mellan spray, måste man veta hur mycket
vätska som kommer ut ur dysorna vid en viss tid. Denna tiden sätter vi med att mäta hur lång
tid systemet behöver för att spraya 1 liter vätska.
Denna information sparas i fältet “Spraytime for 1L” presenterat i hela sekunder.
Liter liquid/Unit : (Antal liter vätska per höbal)
Koncentrationen bakterier i SILOvätskan bestämmer mängden vätska som skall
appliceras i en höbal.
Detta sparas i fältet “Liter liquid/Unit” presenterat i liter.
Minutes work/unit : (Tiden det tar att pressa en höbal)
Här skriver vi in den tid det tar att pressa en höbal. Detta blir en uppskattning från användare
men bör vara så nära den faktiska arbetstiden som man klarar att komma. Om denna tiden
sätts för kort så kommer den sista sprayen i pågående sykel för tidigt och det blir en mängd
gräs som inte blir behandlat. Det gräs som finns i höbalen blir extra besprutat och det tar
längre tid för bakterierna att sprida sig i höbalen än nödvändigt.
Om tiden sätts för lång så kan höbalen vara klar för utarmning i maskinen innan rätt mängd
har sprayats.
Då en för kort tid i alla tillfällen ger rätt mängd så är det bättre att ha tiden för kort än att sätta
den för lång och inte få in rätt mängd i höbalen.
Denna tiden kan enkelt ändras utifrån de varierande förhållandena på fältet/fälten. Ett fält
med tät gräsmängd ger kortare presstider än fält med mindre gräsmängd.
Denna inställningen är den enda inställningen som vanligtvis behöver justeras under arbetes
gång. Då mängden oftast är konstant/höbal, och tiden för att spraya 1L. Bara ändras om
någon del i systemet byts ut/ändras.
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LITER/CONTAINER
LITER/CONTAINER

Här skriver vi in den mängd som tanken/behållaren har (i Liter) när den är full.
Med “SILOspray EXT-IO” tillbehörs kort kommer möjligheten att mäta mängden i en
behållare/tank och presentera detta som en mängd på huvudsidan i programmet. Man kan
även få alarm vid låg vätskenivå.
I sitt grundutförande finns inte denna möjligheten på styrkortet men vi får en liknande
funktion via mjukvaran istället. Då vi vet mängden som ges vid varje spray tillfälle så vet
programmet hur mycket vätska som har använts. Genom att skriva in mängden som
behållaren har när den är full så kan programmet hålla kontroll på den förbrukade mängden
och ge en varning på skärmen innan behållaren är tom.
En indikering kommer på skärmen när det är vätska kvar till 2 höbalar. Detta bör ge
användaren en möjlighet att se den och eventuellt planera för påfyllning av behållaren.

“SUBMIT”
“SUBMIT”KNAPPEN
KNAPPEN

Efter en ändring är gjord i något av fälten på denna sidan så måste
dessa sparas i minnet på styrkortet. Detta görs genom att klicka på
knappen “Submit”. Om man missar detta så kommer de tidigare
inställningarna vara gällande.

“PUMP” KNAPPEN
“PUMP” KNAPPEN

Denna knapp styr pumpen manuellt. Det är
användbart för kontroll eller vid mätning av
spraytid/liter eller vid annat arbete där man
behöver kunna spraya manuellt.
Vi använder den oftast för att fylla systemet vid
byte av behållare, eller om man vill vara säker på
att alla rör och slangar är fyllda efter ett längre
stillestånd. Denna funktion kan även användas för
att skölja rent systemet mellan användandet.
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ELEKTRISK ÖVERSIKT

Det är inte många kopplingar som skall göras för att få ett
fungerande system. Nedan visas en överblick på elkopplingarna i
systemet.

Ström

I KONTROLLBOXEN.

Säkringar
Relä

Relä

Ventil

Pump

Sensor
Inkopplingar som
användaren gör själv till
boxen.

Sensor
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RÖR/SLANG ÖVERSIKT

Den mekaniska kopplingen mellan behållare och dysa förklaras
enkelt nedan.
(Den markerade tillbakaslagsventilen är bara nödvändig om
tanken/behållaren är monterad under pumpnivå.)

Tillbakaslags ventil
om nödvändigt.

Behållare/Tank

Pump

Ventil
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Dysrör

