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Denne håndboken er ment som et tillegg til instruksjonsboken som følger med
kranen/maskinen, og omhandler Scanreco RC 400 Fjernkontrollsystem.
Scanreco RC 400 gir føreren et ekstremt avansert fjernkontrollsystem med hastighet,
presisjon, kontroll og maksimal sikkerhet.
Du bør lese og lære disse instruksjonene for å sørge for full sikkerhet for deg og
kranen/maskinen du betjener. Dette vil også hjelpe deg til å raskt bli kjent med
bruksmulighetene til ditt nye fjernkontrollsystem.
•

Fjernstyrte kraner skal kun betjenes av kvalifisert personell. Føreren må
være oppmerksom på innholdet i kapittel 4 "Sikkerhetsforskrifter og
Betjeningsanvisning" før driftsstart. Dersom disse intruksjonene ikke følges
kan dette føre til alvorlige ulykker.

•

Av sikkerhetsgrunner, og for å beskytte den mot skade, må den bærbare
kontrollenheten oppbevares i et låst førerhus.

•

Følg instruksjonene i kranhåndboken nøye med hensyn til flytting av kranen
fra parkert posisjon, ideell posisjonering av løftearmen ved løft av last, og
parkering av kranen.

•

På grunn av det store antallet forskjellige kraner, maskiner, gjenstander,
kjøretøy og utstyr fjernkontrollsystemet brukes med, og de utallige
standardene som stadig er gjenstand for varierende tolkning, er det umulig
for Scanrecos personale å tilby eksperthjelp med hensyn til anvendbarheten
av en gitt fjernkontroll i kombinasjon med en bestemt applikasjon. Det er
kjøperens ansvar å avgjøre hvorvidt et Scanreco fjernkontrollprodukt er
anvendelig i kombinasjon med en tiltenkt applikasjon, og å forsikre seg om at
det er installert og sikret i henhold til alle nasjonale, føderale, statlige, lokale
og private sikkerhets- og helseforskrifter, reglementer og standarder, og
Scanrecos anbefalinger (denne håndboken). Dersom Scanreco RC 400 skal
brukes med en sikkerhetskritisk applikasjon må kunden/føreren utføre de
nødvendige tester og evalueringer for å forebygge skader hos
driftspersonalet. Scanreco tar ikke ansvar for skader på utstyr eller
personale.

•

Uautoriserte endringer på Scanreco vil automatisk gjøre garantien ugyldig.

Til føreren:
Ta en pause og ta deg ekstra tid til å lese kapittel 3 (Generell systembeskrivelse) og
4 (Sikkerhetsforskrifter og Betjeningsanvisning).
Til installatøren:
Ta en pause og ta deg ekstra tid til å lese kapittel 5 (Installasjonsintruks) og
"Inspeksjons-/Installasjonsdokumenter".
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Fjernkontrollsystemet består av de følgende komponentene (se figur 3.1):

1

Figur
3.1

5
4

2
3
6
7

8

Figur 3.1
Skjematisk oversikt over Scanreco RC-400.
Standard utstyrspakke (se din spesifikasjon og figur 3.1).
Nr.

Beskrivelse

Antall

1

Bærbar Kontrollenhet (PCU)

1

2

Sentralenhet (CU)

1

3

Batterilader

1

4

Batterikassett (NiMH 7.2 VDC)

2

5

Manøverkabel (10 meter)

1

6

Nødstoppboks (Valgfri)

1

7

Kabelsett forsyningskabler + digitale utganger

1

8

Kabelsett ventilkabler (analoge utganger)

1
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Generell beskrivelse av Scanreco RC-400
Fjernkontrollsystemet Scanreco RC 400 har blitt utviklet spesielt med tanke på
hydraulikkdrevne mobile kraner og maskineri. Systemet er et digitalt
fjernkontrollsystem basert på ekstremt avansert mikroprosessor-teknologi. Årevis
med grundig og krevende testing har vist at fjernkontrollsystemet mestrer selv de
tøffeste omgivelser.
Systemet er beskyttet mot radiofrekvens- og elektromagnetisk stråling og kan
installeres på alle typer hydrauliske ventiler (spennings-, strømpulsvidde-, eller
protokollstyrte) som finnes på markedet.
I sin utgangsform består fjernkontrollsystemet av en bærbar kontrollenhet med
kontrollspaker for proporsjonal kontroll og brytere med AV/PÅ-funksjoner, en
sentralenhet med forbindelseskabel for drift av proporsjonale elektrohydrauliske stag.
Digitalt kodet kontrollinformasjon (spakutslag og bryterposisjon) blir sendt fra
kontrollenheten til sentralenheten via elektrisk kabel eller radio. Kontrollenheten og
sentralenheten formidler grad og retning av kontrollspakutslagene til samsvarende
ventilfunksjon, hastighet og retning, og dermed kranens bevegelser.

Viktig informasjon:
Scanrecos fjernkontrollsystem RC-400 beskrevet i denne instruksjonsboken må ikke
forveksles med Scanrecos liknende fjernkontrollsystem RC-400 G4, ettersom
hovedkomponentene i disse to systemtypenes produktfamilie (bærbare
kontrollenheter og sentralenheter) ikke er kompatible med hverandre og varierer i
utseende og funksjonalitet.
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Den Bærbare Kontrollenheten (PCU)
Den Bærbare Kontrollenheten er støt- og værsikker, lett og kompakt. De bærbare
kontrollenhetene kan leveres med lineære spaker eller joysticker (se figur 3.2
nedenfor).

Figur 3.2 De forskjellige typene bærbare kontrollenheter.
Nr.

Beskrivelse

1

MAXI-Joystick er tilgjengelig for 1-8 (Setup: 2-0-2 / 2-2-2 / 2-3-2 / 3-2-3 / 3-03).

2

MAXI-Lineær er tilgjengelig for 1-8 lineære spaker

3

MINI-Joystick er tilgjengelig for 1-6 (Setup: 2-0-2 / 2-2-2).

4

MINI-Lineær er tilgjengelig for 1-6 lineære spaker

Kontrollspakene og joystickene er fullt proporsjonale og har fjærbelastning som gjør
at de automatisk går tilbake til nullposisjonen når de slippes (dead-man's-handle).
Kontrollenhetene har en stoppfunksjon som umiddelbart stopper all bevegelse.
Alle kontrollspaker/joysticker er beskyttet av en beskyttelsesramme mot utilsiktet
aktivering og skade. Kontrollenheten har flertrinns mikrohastighetskontroll som
standard, noe som sørger for øyeblikkelig midlertidig hastighetsreduksjon. Den kan
også utstyres med et høyt antall brytere for AV/PÅ-funksjoner. LED- og lydsignaler
brukes for å indikere ting som betjenings- og batteristatus og for enkel og
diagnostisk feilsøking (se figur 3.4).
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Batteribetjening
På den nedre delen av kontrollenheten finnes det et batteri for radiostyring, som er
veldig enkelt å skifte ut.

3.3.2

•

Effektiv operasjonstid for batteriet er omlag 8 timer pr. lading.

•

Når batteriet nærmer seg tid for lading piper kontrollenheten tre (3) ganger som
en advarsel, samtidig som lysdioden starter å blinke på kontrollenheten.

•

Batteriet må brukes til lysdioden slukkes før det lades opp igjen. Dersom
batterikapasiteten er for lav kan ikke kontrollenheten aktiveres.

•

Batterikapasiteten og driftsytelsen reduseres ved ekstremt lave tempraturer.
Batteriet lades automatisk ved kabelstyring.

•

Av sikkerhetsgrunner og for å redusere batteriladingen, slåes kontrollenheten
automatisk av når enheten ikke har vært brukt på omlag fem (5) minutter.

Kontrollspaker/joystick
Kontrollenheten består av kontrollspaker for proporsjonal kontroll, brytere for AV/PÅ,
mikrobetjening og stoppfunksjon (se egne delkapitler nedenfor).

Figur 3.3 Oversikt over panelet på PCU.
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Stoppfunksjonspanel
Det er en rød stoppfunksjonsbryter (STOP), med manuell vrideknapp for
tilbakestilling, trykknapp og en rød lysdiode, på kontrollenhetens
stoppfunksjonspanel, se figur 2.4.
Kontrollenheten startes med den fjærbelastede tilbakestillings-trykknappen (

)

All bevegelse på kranen stoppes dersom stoppfunksjonen på kontrollenheten
aktiveres. Den røde lysdioden indikerer drifts- og batteristatus.

Figur 3.4 Bilde av stoppfunksjonspanelet

3.3.4

Endring av radiokanaler
Det er mulig å endre radiokanal ved å trykke raskt to ganger på knappen som er
merket . Ved å bruke denne knappen kan man veksle mellom 10 forskjellige
radiokanaler.
Viktig informasjon:
Scanreco vil introdusere automatisk frekvensstyring til RC400-systemene i slutten av
2009, noe som vil gjøre funksjonen beskrevet ovenfor, i kapittel 3.3.4 Endring av
radiokanaler, foreldet.
Automatisk frekvensstyring sikrer en mer pålitelig radiosending, meget
motstandsdyktig mot radioforstyrrelser ved hjelp av intelligent
frekvenshoppingsteknologi som automatisk tar seg av frekvensendringer.
Føreren trenger derfor ikke lenger å styre radiofrekvensen, og risikoen for
forstyrrelser er redusert til et minimum.
Denne brukerhåndboken er skrevet før introduksjonen av automatisk
frekvensstyring. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din distributør.
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Bryterpaneler
Bryterne på bryterpanelet betjener digitale funksjoner med vippearmbrytere og
trykknapper, se figur 3.5 og 3.6. Diditale funksjoner kan brukes til å manøvrere
elektriske, hydrauliske eller pneumatiske AV/PÅ-funksjoner. Eksempler på
funksjoner:
•

Stopping og starting av kjøretøyets motor, turtallsregulering, pip/signal,
omkasterventiler, funksjonsskifting, f.eks. 7. og 8. funksjon etc.

Forsikre deg om at du til enhver tid vet hvilke digitale funksjoner som er tilkoblet for
AV/PÅ-manøvrering.

Figur 3.5 Venstre bryterpanel på MAXI PCU.

Figur 3.6 Venstre bryterpanel på MINI PCU.

3.3.6
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Mikrohastighetskontroll
Denne returfjærknappen kan brukes til å redusere driftshastigheten i fem (5) steg fra
100% til 60%, 50%, 40%, 30% og 20% hastighet ved å begrense den hydrauliske
styringen. Funksjonens hastighet reguleres ved å bevege spaken helt ut, uten å
bruke makt.
•

Ved å bevege den fjærbelastede vippearmbryteren til venstre mot skilpadden
, reduseres hastigheten fra 100% til 60%, 50%, 40%, 30% og 20%
styring.

•

Ved å bevege bryteren til høyre mot haren
100% styring.

•

Av sikkerhetsgrunner kan tilbakestilling til 100% styring kun skje når alle
kontrollspakene står i nullposisjon.

•

Når den grønne lysdioden blinker er Mikrohastighetsfunksjonen aktivert. Antall
blink indikerer driftshastigheten som definert i tabellen nedenfor. Dersom
stoppfunksjonen trykkes inn på kontrollenheten vil den starte fra sist valgte
hastighet.

settes hastigheten tilbake til

Grønn LED

Indikasjon

ikke tent

0 til 100 % hastighet (normalhastighet)

1 blink hvert tredje sekund

0 til 60 % hastighet

2 blink hvert tredje sekund

0 til 50 % hastighet

3 blink hvert tredje sekund

0 til 40 % hastighet

4 blink hvert tredje sekund

0 til 30 % hastighet

5 blink hvert tredje sekund

0 til 20 % hastighet
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Kabel for kabelstyring
Kontrollenheten kan kobles til sentralenheten via en tynn og fleksibel lederkabel.
Kabelen har runde kontakter (M12) i hver ende.
Kabelen overfører den digitalt kodede kontrollinformasjonen fra den Bærbare
Kontrollenheten til Sentralenheten. Kabelen finnes i en standardlengde på 10 meter.

3.3.8

Pin nr.

Funksjon

1

Data

2

GND

3

RS232 TX

4

RS232 RX

5

+24 VDC

Tekniske data (PCU)
Del

Tekniske data

Batterikassett

7.2 VDC

Effektiv driftstid for den Bærbare
Kontrollenheten

Ca. 8 timer pr. lading

Vekt / MAXI/Lineær

1,95/2,20 kg (uten/med batterikassett)*

Vekt / MAXI/Joystick

1,75/2,00 kg (uten/med batterikassett)*

Vekt / MINI/Lineær

1,45/1,70 kg (uten/med batterikassett)*

Vekt / MINI/Joystick

1,30/1,55 kg (uten/med batterikassett)*

Dimensjoner MAXI (VxHxD)

350x160x190 mm*

Dimensjoner MINI (VxHxD)

290x160x190 mm*

IP-klasse

IP65

Temperaturgrenser
(Celsius/Fahrenheit)

-25°C til +70°C / ca. -15°F til +160°F

*Vekt og dimensjoner kan avhenge av konfigurasjonen.
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Sentralenhet (CU)
Sentralenheten er produsert i plastikk og har kontakter for tilkobling til den bærbare
kontrollenheten (for kabelfjernstyring), nettspenning, elektrohydrauliske
omformerventiler, tømmeventil og AV/PÅ-funksjoner.
Siden sentralenheten kan utsettes for veldig tøffe omgivelser, er boksen innkapslet
for beskyttelse mot fuktighet, varme, kulde, støv, vibrasjon og korroderende
omgivelser.
Sentralenheten har kortslutningssikre inn- og utganger, og er beskyttet mot
polaritetsveksling, overspenning, store innkommende spenningsstøt og EMC/RF.
Tilkobling av sentralenheten kan derfor gjøres uten risiko for skade. Sentralenheten
leveres for nettspenninger på +12 / +24 VDC (+/- 20 %) med negativ jording. Det
finnes én standard biltype smeltesikring i sentralenheten.
Plussikring: + 10 Amp.
En omformer for standard nettspenninger kan også brukes for å forsyne
sentralenheten med nettspenning. Primærspenning: 110, 115, 220-240, 380, 440
VAC og sekundærspenning + 12 / +24 VDC (+/- 10%).
Sentralenheten er utstyr med:
1.

Standardantenne

2.

Dritftsmodusbryter (fjernstyrt/manuell: se kapittel 4.2 Driftsintruks)

3.

Kabelforbinder for kabelstyring/programmeringsport

4.

Status LED

5.

7-segments LED-display

1
1

5
2

2
3

3
4

Figur 3.7 Sentralenheten
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Tekniske data (CU)
Del

Tekniske data

Nettspenning

12 VDC / 24 VDC (+/- 20% / maks. 5% V topp til
topp)

Intern smeltesikring

Pluss: + 10 Amp. (standard bilsikring / rød)

Maks. overspenning

Ca. 33 VDC (sikringen går)

Proporsjonale funksjoner

1- 8 dobbeltopererende proporsjonale funksjoner

Tømmeventil

Maks. 2,0 Ampere (kortslutningssikker)

AV/PÅ-styring

Maks. 1,8 Ampere (kortslutningssikker)

Reguleringssignaler

Spenning eller PWM (andre ved ønske)

Strømopptak når uvirksom

40 mA

Vekt

1,20 kg (ventil- og forbindelseskabler ikke
inkludert)

Dimensjoner (VxHxD)

227x205x78 mm

IP-klasse

IP65

Temperaturgrenser
(Celsius/Fahrenheit)

-25°C til +70°C / ca. -15°F til +160°F

3.5
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Ventil- og forbindelseskabler
Det finnes flere forskjellige forbindelseskabler avhengig av ventilene og de ekstra
funksjonene som brukes. Figur 3.8 viser et eksempel på et kabelsett til Danfossventiler.

Figur 3.8 Eksempel på et kabelsett til Danfoss-ventiler.
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Koblingsforbindelser

K7 ( + / -, DV)

K4 (EX1)

K1 (Analog outputs1-4)

K3 (Analog outputs 5-8)

K6 (EX2)

Figur 3.9 Figuren illustrerer de interne koblingsforbindelsene for standard
Sentralenheter type 2000 (Danfoss) og type 3000 (PWM).

Viktig informasjon:
Dersom en sentralenhet leveres uten forhåndsmonterte kabler er det viktig at
installatøren følger instruksjonene gitt i kapittel 5.5 i denne håndboken, side 27 og
28: Installasjonsinstruks - Instruks for kabelsettmontering.
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Koblingsskjema for Danfoss-type Sentralenhet
K7
Pin nr.
K7.1
K7.2
K7.3
K7.4

Hoved
Beskrivelse
Forsyning (+12/24 VDC)
GND
DV +
DV GND

K1
Pin nr.
K1.1
K1.2

K3
Pin nr.
K3.1
K3.2

K1.15
K1.16

Analoge utganger
Nr.
Beskrivelse
Danfoss modulforsyning
Danfoss regulert
forsyning
1
GND
Feilkontroll
Danfoss modulforsyning
Danfoss regulert
forsyning
2
GND
Feilkontroll
Danfoss modulforsyning
Danfoss regulert
forsyning
3
GND
Feilkontroll
Danfoss modulforsyning
Danfoss regulert
forsyning
4
GND
Feilkontroll

K4
Pin nr.
K4.1
K4.2
K4.3
K4.4
K4.5
K4.6
K4.7
K4.8

EX1 - Digitale ut-/innganger
Beskrivelse
Digital utgang 1
Digital utgang 2
Digital utgang 3
Digital utgang 4
Digital utgang 5
Digital utgang 6
GND
Digital inngang 1

K6
Pin nr.
K6.1
K6.2
K6.3
K6.4
K6.5
K6.6
K6.7
K6.8

K4.9
K4.10
K4.11

Digital inngang 2
Digital inngang 3
Inngangsforsyning (+VDC)

K6.9
K6.10

K8
Pin nr.
K8.1
K8.2
K8.3
K8.4
K8.5

EX3 - Valgfrie funksjoner
Beskrivelse
Kundebestemt
Kundebestemt
Kundebestemt
Kundebestemt
Kundebestemt

K1.3
K1.4
K1.5
K1.6
K1.7
K1.8
K1.9
K1.10
K1.11
K1.12
K1.13
K1.14

K3.3
K3.4
K3.5
K3.1
K3.7
K3.8
K3.9
K3.10
K3.11
K3.12
K3.13
K3.14
K3.15
K3.16

Analoge utganger
Nr.
Beskrivelse
Danfoss modulforsyning
Danfoss regulert
forsyning
5
GND
Feilkontroll
Danfoss modulforsyning
Danfoss regulert
forsyning
6
GND
Feilkontroll
Danfoss modulforsyning
Danfoss regulert
forsyning
7
GND
Feilkontroll
Danfoss modulforsyning
Danfoss regulert
forsyning
8
GND
Feilkontroll
EX2 - Digitale ut-/innganger
Beskrivelse
På/signal
Digital utgang 7
Digital utgang 8
Digital utgang 9
GND
Digital utgang 10
Digital utgang 11
Digital utgang 12 / digital
inngang 4
Digital utgang 13
GND
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Koblingsskjema for PWM-type Sentralenhet
K7
Pin nr.
K7.1
K7.2
K7.3
K7.4

Hoved
Beskrivelse
Forsyning (+12/24 VDC)
GND
DV +
DV GND

K1
Pin nr.
K1.1
K1.2
K1.3
K1.4
K1.5
K1.6
K1.7
K1.8
K1.9
K1.10
K1.11
K1.12
K1.13
K1.14
K1.15
K1.16

Analoge utganger
Nr.
Beskrivelse
PWM +
1A
GND
PWM +
1B
GND
PWM +
2A
GND
PWM +
2B
GND
PWM +
3A
GND
PWM +
3B
GND
PWM +
4A
GND
PWM +
4B
GND

K3
Pin nr.
K3.1
K3.2
K3.3
K3.4
K3.5
K3.6
K3.7
K3.8
K3.9
K3.10
K3.11
K3.12
K3.13
K3.14
K3.15
K3.16

Analoge utganger
Nr.
Beskrivelse
PWM +
5A
GND
PWM +
5B
GND
PWM +
6A
GND
PWM +
6B
GND
PWM +
7A
GND
PWM +
7B
GND
PWM +
8A
GND
PWM +
8B
GND

K4
Pin nr.
K4.1
K4.2
K4.3
K4.4
K4.5
K4.6
K4.7
K4.8
K4.9
K4.10
K4.11

EX1 - Digitale ut-/innganger
Beskrivelse
Digital utgang 1
Digital utgang 2
Digital utgang 3
Digital utgang 4
Digital utgang 5
Digital utgang 6
GND
Digital inngang 1
Digital inngang 2
Digital inngang 3
Inngangsforsyning (+VDC)

K6
Pin nr.
K6.1
K6.2
K6.3
K6.4
K6.5
K6.6
K6.7
K6.8
K6.9
K6.10

EX2 - Digitale ut-/innganger
Beskrivelse
På/signal
Digital utgang 7
Digital utgang 8
Digital utgang 9
GND
Digital utgang 10
Digital utgang 11
Digital utgang 12 / digital
inngang
4
Digital utgang
13
GND

K8
Pin nr.
K8.1
K8.2
K8.3
K8.4
K8.5

EX3 - Valgfrie funksjoner
Beskrivelse
Kundebestemt
Kundebestemt
Kundebestemt
Kundebestemt
Kundebestemt
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Kranens stoppfunksjonsboks (valgfri)
Kranens stoppfunksjonsboks er en separat enhet for fast montering på kjøretøyet (se
figur 3.10). Stoppfunksjonsboksen må kobles mellom kjøretøyets batteri og
sentralenheten.

•

Når stoppfunksjonen aktiveres brytes hovedstrømsforsyningen til hele
fjernkontrollsystemet.

•

Stoppfunksjonen må være passende plassert og lett tilgjengelig.

•

Før driftsstart må føreren informere alle medarbeidere om stoppfunksjonen og
hvor den befinner seg.

•

Kranens stoppfunksjonsboks leveres ikke som standard fra Scanreco - den er
installatørens ansvar.

Med sentralenhetsbryteren i MANUELL posisjon og en elektrisk tømmeventil, er
stoppfunksjonen også tilgjengelig under drift med manuell håndspak. (Se også
kapittel 4 "Sikkerhetsforskrifter og Betjeningsanvisning").

Figur 3.10 Stoppfunksjonsboks.
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Batterikassett
Batterikassetten er støt- og værsikker, og er plassert i batteriholderen i den Bærbare
Kontrollenheten. Batterikassetten er oppladbar 7.2 VDC og av typen
Nikkelmetallhydrid (NiMH) (se figur 3.11). Batterikassetten er beskyttet mot
kortslutning.

Figur 3.11 Batterikassetten

•

Effektiv driftstid på batteriet er ca. 8 timer pr. lading.

•

Når batteriet nærmer seg tid for lading piper kontrollenheten tre (3) ganger som
en advarsel, samtidig som lysdioden starter å blinke på kontrollenheten.

•

Batteriet må brukes til lysdioden slukkes før det lades opp igjen. Dersom
batterikapasiteten er for lav kan ikke kontrollenheten aktiveres.

•

Batterikapasiteten og driftsytelsen reduseres ved ekstremt lave tempraturer.
Batteriet lades automatisk ved kabelkontrolldrift.

•

Av sikkerhetsgrunner og for å redusere batteriladingen, slåes kontrollenheten
automatisk av når enheten ikke har vært brukt på omlag fem (5) minutter.

Viktig informasjon:

3.7.1

•

Bruk kun batterier/batteriladere fra Scanreco, Sverige, for det spesifiserte
produktet.

•

Batterier må ikke lades i farlige omgivelser.

•

Ikke forsøk å bruke en batterikassett som er skadet, lekker, er oppsvulmet eller
korrodert.

•

Unngå bruk av batteri/batterilader utenom de spesifiserte temperaturgrensene.

Tekniske data (Batteri)
Del

Tekniske data

Type

6-cellers NiMH-batteri

Nominell spenning

7.2 VDC
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0,20 kg

Dimensjoner (VxHxD)

150x50x28 mm

IP-klasse

IP65

Temperaturgrenser
(Celsius/Fahrenheit)

-0°C til +45°C / ca. -32°F til +115°F
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Batteriladeren bruker to forskjellige lademodus. Enheten vil lade med høy spenning
til batteriet er ferdig ladet. Den vil så slå over på vedlikeholdslading til batteriet
fjernes. Normal ladetid for et tomt batteri er ca. 3 timer. Batteriladeren er konstruert
for å ikke skade batteriet selv ved lang, uavbrutt lading (se figur 3.12).

Figur 3.12 Batteriladeren

3.8.2

Installasjon
•

Batteriladeren må monteres på et vibrasjonsfritt sted inne i førerhuset eller
innendørs, og være beskyttet mot fuktighet, direkte sollys og
temperaturvariasjoner.

•

Temperaturengrensene for bruk av laderen er mellom 0°C og +70°C, evt. mer
begrenset avhengig av batterispesifikasjonen.

•

Nettspenningen til batteriladeren bør være mellom +10 VDC og +35 VDC, med
ekstern 3.0 Amp sikring.

•

Batteriladeren er konstruert slik at batteriet ikke vil ta skade av langvarig lading.

•

Polaritet for forbindelseskabel: Kabel merket = +

•

Maksimalt strømforbruk for batterilader med batteri: ≈ 400 mA

•

Strømforbruk for batterilader uten batteri: ≈ 10-20 mA

•

Etter tilkobling av forbindelseskabelen, legg kabelen i kabelsporet som vist på
figur 3.13 nedenfor.
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Figur 3.13 Etter tilkobling av forbindelseskabelen, legg kabelen i kabelsporet.

3.8.3

Bruk
Batteriladeren vil starte en ladesyklus når et nytt batteri blir satt i (grønn lysdiode
starter å blinke). Etter ca. 3 timer er batteriet ferdig ladet og klart til bruk (grønn
lysdiode lyser kontinuerlig). Dersom strømforsyningen brytes vil batteriladeren huske
ladestatus og fortsette med hurtiglading eller vedlikeholdslading når strømmen
kommer tilbake. Som en ekstra sikkerhet vil laderen slutte å lade etter 3 timer,
uavhengig av om batteriet er fulladet eller ikke. Den grønne lysdioden vil lyse
kontinuerlig.
Det er to LED-indikatorer på batteriladeren:

3.8.4

•

Rød LED (strøm) - Indikerer tilførsel av strøm.

•

Grønn LED (ladestatus) blinker - Batteriet lader (hurtiglading).

•

Grønn LED (ladestatus) lyser kontinuerlig - Batteriet er ferdigladet
(vedlikeholdslading).

Batterilading via kabelstyring
Dersom føreren bruker kabelstyring og batteriet er plassert i den bærbare
kontrollenheten vil batteriet lade automatisk. Batteriet kan også lades gjennom
kabelstyring når systemet ikke er i bruk. Plasser batteriet i den bærbare
kontrollenheten (med stoppknappen inntrykket) og koble kabelen mellom den
bærbare kontrollenheten og den elektroniske boksen (nødstoppen på kranen løst ut).
Ladetid er ca. 12-14 timer.
Sentralenheten må imidlertid være i fjernstyringsmodus.

3.8.5

Tekniske data (Batterilader)
Del

Tekniske data
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Nettspenning

10 VDC to 30 VDC

Sikring

Ikke inkludert: Bruk kun med 3 A. ekstern sikring

Batteriladerens strømopptak uten
batterikassett

≈ 10 - 20 mA

Batteriladerens strømopptak med
batterikassett

≈ 130 - 140 mA

Vekt

0,25 kg

Dimensjoner (VxHxD)

252x85x36 mm

IP-klasse

IP21

Temperaturgrenser
(Celsius/Fahrenheit)

-0°C til +70°C / ca. -32°F til +160°F
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Disse intruksjonene dekker spesielle forskrifter som gjelder for fjernstyrte kraner
(kabel eller radio). Føreren må være oppmerksom på innholdet i disse
sikkerhetsforskriftene.
Fjernstyrte kraner skal kun betjenes av kvalifisert personell. Den bærbare
kontrollenheten må aldri overlates til personer som ikke er trent i å håndtere
fjernstyrte kraner. Dersom disse intruksjonene ikke følges kan dette føre til alvorlige
ulykker.
FØREREN MÅ:
•

Forsikre seg om at kontrollenheten passer til kranen/maskinen han skal betjene.

•

Gjøre seg kjent med symboler og plassering av driftsfunksjoner og retninger.

•

Før arbeidet starter kontrollere stoppfunksjonen på den bærbare kontrollenheten
ved å gjøre følgende:
1.

Iverksett en funksjon på kranen/maskinen og trykk på stopknappen på den
bærbare kontrollenheten. Kranen må stoppe umiddelbart. Det er ikke mulig å
sette kranen i bevegelse.

2.

Dersom kranen ikke stopper, må driften av kranen stoppes umiddelbart og
feilen må utbedres.

•

Under drift, gå eller stå i trygg avstand fra kranen, for å ha god oversikt over
kranens bevegelser. Ingen uautoriserte personer skal befinne seg innen kranens
arbeidsområde.

•

Være oppmerksom på at det er forbudt å heise last over seg selv eller
medarbeidere.

•

Løse ut alle kontrollspakene (dead-man's-handles) dersom han mister kontroll
over kranen, og deretter umiddelbart trykke inn stoppfunksjonen på
kontrollenheten og nødstoppen på kranen.

•

Stoppfunksjonen på kontrollenheten bør alltid være nedtrykket når enheten ikke
er i bruk. Dette gjelder også for kortere stopper, f.eks. dersom føreren ønsker å
flytte på seg.

•

Etter endt operasjon, trykke inn stoppfunksjonen på kontrollenheten og på
kranen. Kontrollenheten må holdes utenfor rekkevidde for uautoriserte personer.

•

Alltid rapportere utstyrsfeil eller feil/uforsiktig bruk av personen som betjener
kranen.

•

Kontrollere at ingen av sikkerhetsanordningene er endret eller fjernet.

•

Forholde seg til gjeldende forskrifter/intruksjoner som omhandler "Løfting av
personale med kraner", "Beskyttelse mot overlasting/overbelastning", "Synlige
signaler under drift av kraner" og "Plassering av kraner i nærheten av flyplasser
og høyspentledninger".

•

Være oppmerksom på alle andre relevante forskrifter og andre lokale
reglementer som kan gjelde. Disse finnes i relevante sikkerhetsforskrifter som
omhandler krantransport.
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Være oppmerksom på innholdet i "BETJENINGSANVISNING" og håndtering og
arbeidsmetoder som gjelder for fjernkontrollsystemet. Se neste avsnitt
"Betjeningsanvisning".

Betjeningsanvisning
Før driftsstart må føreren gjøre seg kjent med innholdet i
"SIKKERHETSFORSKRIFTER" for fjernstyrte kraner. Føreren må være oppmerksom på
funksjonene til alle kontrollspaker og brytere.
1.

For fjernstyring: Sett sentralenhetens driftsmodus-bryter på FJERNSTYRING.

2.

For manuell drift/nøddrift: Sett sentralenhetens driftsmodus-bryter på MANUELL.
Nå forsynes strøm kun til tømmeventilen, og kranens funksjoner kan betjenes
direkte fra ventilens håndspaker.

3.

Vri og løs ut nødstoppbryterne på kranen og kontrollenheten.

4.

Kabeldrift: Koble kontrollkabelen mellom kontrollenheten og sentralenheten
(kran).

5.

Radiodrift: Plasser et nyladet batteri i kontrollenhetens batteriholder.

6.

Trykk

7.

Systemet er nå klart for drift. Føreren må være oppmerksom på funksjonene til
alle kontrollspaker/joysticker og brytere før driften startes.

8.

For å slå av eller for å aktivere stoppfunksjonen må stoppfunksjonsbryteren på
kontrollenheten og nødstoppen på kranen trykkes inn. Stoppfunksjonen på
kontrollenheten bør alltid være inntrykket når enheten ikke er i bruk. Dette
gjelder også for kortere stopper, f.eks. dersom føreren ønsker å flytte på seg.

9.

Av sikkerhetsgrunner, og for å forlenge dens levetid, må kontrollenheten alltid
oppbevares i låst førerhus. Kontrollenheten bør regelmessig rengjøres med f.eks.
en fuktig klut.

og den røde lysdioden vil lyse kontinuerlig.
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Av sikkerhetsgrunner må en elektrisk kontrollert tømmeventil alltid være koblet
mellom manøverventilen og tanken når Scanreco RC 400 er installert. Dette betyr at
når nødstoppen aktiveres vil tømmeventilen være uten strøm, og pumpestrømmen vil
flyte direkte over i tanken slik at hele systemet er helt uten hydraulisk trykk.

1

5

4

2

3
6
7

8

Figur 5.1

5.2

Viktig informasjon under sveising
Viktig: Det kan av og til være nødvendig å sveise et kjøretøy/maskin. Under sveising
må systemets elektriske forbindelser alltid være koblet fra annet utstyr, dvs.
strømforsyningskabler (+ og -) og alle ventilkontakter, og EX-kablene må være
frakoblet.

5.3

Plassering av sentralenheten
Viktig: Sentralenheten må monteres i henhold til anbefalingene som gis nedenfor (se
figur 5.2). For å sikre lengst mulig levetid for sentralenheten og den kabler, må den
alltid monteres slik at ventilkontaktene vender ned. Sentralenheten må ikke
monteres slik at kablene vender opp. Dette er for å hindre vann i å renne langs
kablene mot sentralenheten
(Kablene på sentralenheten utsettes derfor ikke for lange perioder med oppsamlet
vann, fuktighet, salt etc.). Sentralenheten bør monteres på et vibrasjonsfritt sted og
med god avstand til sterke varmekilder (f.eks. eksosrør etc.).
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Figur 5.2 Hvordan montere Sentralenheten.

5.4

Monteringsanbefalinger
•

For optimal radioforbindelse bør sentralenheten med antenne plasseres så høyt
og åpent som mulig. En antenne som er skjermet og omgitt med stasjonære
gjenstander vil ha problemer med å motta radiosignaler. En ekstern antenne er
tilgjengelig etter ønske.

•

Antennens kontaktpinne på ikke komme i kontakt med metall.

•

Sentralenheten bør monteres på et vibrasjonsfritt sted og ikke utsettes for
sterke varmekilder (f.eks. eksosrør etc.).

•

Forsynings- og ventilkabler bør monteres slik at de vender ned!
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Instruks for kabelsettmontering
For å maksimere produktets levetid og forebygge uforutsette reparasjoner bør denne
kabelmonteringsguiden leses før montering av kabelsettet.

Dersom det ikke allerede er påført fett på områdene vist på bildet, må passende
mengde vannfast fett som er egnet for elektroniske applikasjoner føres på de aktuelle
områdene.

Figur 5.3 Sentralenhet med lokket demontert.
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Ta hull på membranen og før kabelen gjennom hullet. Gjør hullet så trangt som mulig
slik at enheten fortsatt er tett.
Sikre kabelen med en strip e.l.

Figur 5.4 Membran.

Figur 5.5 Strip.

Påfør fett som vist på bildet. Tildekk alt åpent metall og fyll alle hulrom.
For best resultat, tilsett fett i hulrommene på koblingsstykket før tilkobling av
forbindelsestrådene.

Figur 5.6 Påført fett.

Figur 5.7 Kabelplassering.
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Dersom enheten ikke fungerer:
Førerenkan kontrollere følgende før verkstedet kontaktes.
Verkstedet bør kontrollere følgende før distributøren eller Scanreco AB, Sverige,
kontaktes.
Alltid kontroller type- og serienummer på de aktuelle systemene (Bærbar
Kontrollenhet og Sentralenhet) før distributør eller Scanreco AB, Sverige, kontaktes.

6.2

Indikatorer på den Bærbare Kontrollenheten
Status- og alarmindikasjoner kan leses fra den Bærbare Kontrollenhetens LED
MIKRO og LED PÅ, og også via innebygd buzzer (se figur 6.1).
1 = Venstre side av stoppknappen: LED MIKRO
2 = Høyre side av stoppknappen: LED PÅ
3 = Lyd, via innebygd buzzer

1

2

Figur 6.1 Status- og alarmindikatorer på den bærbare kontrollenheten
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Driftsstatusindikatorer
Den Bærbare Kontrollenheten bruker LED PÅ og LED MIKRO til å indikere gjeldende
status og alarmer.
Et funksjonelt system gir følgende indikasjoner med LED PÅ:
LED PÅ lyser rødt: dette betyr at den Bærbare Kontrollenheten er aktiv og sender
data til Sentralenheten, enten via kabel eller radio.
LED PÅ blinker rødt én gang i sekundet: dette betyr at batteriet nærmer seg tid
for lading. Før dette signalet vil buzzeren pipe tre (3) ganger.
LED MIKRO brukes til å indikere gjeldende mikromodus
LED MIKRO blinker grønt én, to, tre, fire eller fem ganger hvert tredje
sekund: dette betyr at mikrofunksjonen er aktiv, se kapittel 3.3.6 for mer
informasjon.

6.2.2

Feilkoder
Under oppstart av den Bærbare Kontrollenheten utføres det en selvkontroll.
Eventuelle feil varsles med en feilkode ved at LED PÅ blinker og buzzeren piper et gitt
antall ganger. Antall blink/pip indikerer type feil.
Indikasjon

Betydning

1

Spak/joystick i posisjon 1 defekt eller ikke i nøytral posisjon ved
oppstart

2

Spak/joystick i posisjon 2 defekt eller ikke i nøytral posisjon ved
oppstart

3

Spak/joystick i posisjon 3 defekt eller ikke i nøytral posisjon ved
oppstart

4

Spak/joystick i posisjon 4 defekt eller ikke i nøytral posisjon ved
oppstart

5

Spak/joystick i posisjon 5 defekt eller ikke i nøytral posisjon ved
oppstart

6

Spak/joystick i posisjon 6 defekt eller ikke i nøytral posisjon ved
oppstart

7

Spak/joystick i posisjon 7 defekt eller ikke i nøytral posisjon ved
oppstart

8

Spak/joystick i posisjon 8 defekt eller ikke i nøytral posisjon ved
oppstart

13

Nødstoppfeil under selvtest
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Indikasjoner på Sentralenheten
Status- og feilkodeindikasjoner kan leses fra de to lysdiodene (LED DV og LED
STATUS) på Sentralenhetens fremside og gjennom dekselvinduet som viser det
interne doble 7-segments LED-displayet. Plasseringene vises på figuren nedenfor. (se
figur 6.2).

7-segment
LED display

STATUS LED`s

Figur 6.2 Indikatorer på Sentralenheten.

6.3.1

Driftsstatusindikatorer
Driftsstatusindikasjoner kan lese fra LED STATUS og LED DV.
Et funksjonelt system gir følgende indikasjoner med LED PÅ:
LED STATUS lyser rødt: Sentralenheten er i standby
LED STATUS lyser grønt: Sentralenheten er i driftsstandby, eller i driftsmodus
LED STATUS blinker rødt: Feilkodesekvens (kontroller dobbelt 7-segments LEDdisplay for mer informasjon.
LED DV brukes for å indikere gjeldende status for Tømmeventilutgangen.
LED DV lyser rødt: Indikerer at tømmeventilutgangen er aktiv
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Feilkoder
Sentralenheten vil indikere feil ved hjelp av det doble 7-segments LED-displayet.
Dersom Sentralenheten finner en feil, vil denne indikeres med at LED STATUS
blinker rødt mens det doble 7-segments LED-displayet indikerer feilkoden med
bokstavene "Er" fulgt av fire sifre i to blokker med den samsvarende feilkoden.
Eksempel på feilkodesekvens:
“Er” -> “15” ->”1A” -> ““Er” -> “15” ->”1A” ->“Er” -> “15” ->”1A” ->
Ved en liten feil vil feilkodesekvensen gjentas tre ganger, før sentralenheten går
over i standby. Ved en alvorlig feil vil feilkodesekvensen gjentas helt til
strømforsyningen brytes.
Listen nedenfor viser feilkoder og hva de betyr
Indikasjon

Betydning

Blokk 1

Blokk 2

01.

01-07

Kontrollsumfeil (Blokk 2 angir type)

02.

02

Kortslutning DV-utgang

04.

01-14

Kortslutning digital utgang (Blokk 2 angir hvilken
utgang)

07.

1A-8B

Feil på analog utgang (Blokk 2 angir hvilken utgang)

15.

1A-8B

Kortslutning analog utgang (Blokk 2 angir hvilken
utgang)

16.

1A-8B

Brudd på analog utgang (Blokk 2 angir hvilken
utgang)

17.

01

Nettspenning for lav

17.

02

Nettspenning for høy
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Ikke-funksjonelt system
Kontroller alltid det følgende:

•

Er det +12 VDC / +24 VDC, +/- 20 %, maks. 5 %V forsyning topp til topp til
systemet? Mål ved nødstoppbryteren (med og uten belastning).

•

Driftes systemet via kabelstyring?

•

Fungerer systemet manuelt, dvs. når systemet står i MANUELL-modus?

•

Sett bryteren på "FJERNSTYRING" og kontroller og bekreft hva som indikeres
av Sentralenhetens lysdioder og doble 7-segments LED-display.

•

Aktiver den Bærbare Kontrollenheten og kontroller og bekreft hva som indikeres
av enhetens lysdioder og buzzer.

•

Aktiver hver funksjon, én etter én, og kontroller og bekreft hva som indikeres
på Sentralenheten og/eller den Bærbare Kontrollenheten.
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Scanreco RC 400 tilbyr store muligheter for utviklere av systemer for
hydraulikkdrevne mobile kraner og maskiner. Programmet i kontrollsystemet er
svært omfattende og fleksibelt, og har mange tilpasningsmuligheter for spesifikke
applikasjoner. Kontrollsystemet tilbyr enkel programmering av et antall funksjoner
som enkelt kan slås av og på, eller endres, under drift.
For enklest å oppnå de beste manøveregenskapene, gjøres all
programmering/kalibrering av disse under drift (såkalt on-line). All
programmering/kalibrering gjøres fra den bærbare kontrollenheten. Programmering
er enkelt, og ingen verktøy/intrumenter er nødvendig.
Kontrollsystemet er utstyrt med og klargjort for to-veis (duplex) kommunikasjon og
for signalhåndtering av funksjoner som rampe, parallell, lås, "dead-man's", håndtak,
dobbel og overbelastnings-/løftereduksjon etc.
Autorisasjonsnivåene er delt inn i fire hovedgrupper:

•

Autorisasjonsnivå 1 (Installatør)

•

Autorisasjonsnivå 2 (Erfaren installatør, erfarent servicepersonale)

•

Autorisasjonsnivå 3 (Erfaren kran- og ventilprodusent, erfaren systemutvikler)

•

Autorisasjonsnivå 4 (Scanreco AB, Sverige)
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Dette beskriver hvordan man endrer retningen på bevegelsene dersom kranen
beveger seg i motsatt retning enn det som ønskes.
Eksempel:
Etter installasjon og testdrift viser det seg at den tredje og femte spaken gir
bevegelser i motsatt retning enn ønsket. Se eksempelet nedenfor for hvordan man
endrer bevegelsene til tredje og femte spak.
GJØR FØLGENDE
1.

Fjern batterikassetten. Koble til kabelen mellom den Bærbare Kontrollenheten
og Sentralenheten og prøvekjør kranen. Trykk deretter inn stoppknappen på
den Bærbare Kontrollenheten og nødstoppen på kranen.

2.

Vri (løs ut) stoppknappen på den Bærbare Kontrollenheten og på kranen.

3.

Trykk på PÅ-knappen på den Bærbare Kontrollenheten. Den røde lysdioden
skal da lyse kontinuerlig.

4.

Beveg den fjærbelastede bryteren MIKRO til HØYRE mot OFF mange ganger i
rask rekkefølge til den Bærbare Kontrollenheten gir et langt pipesignal. Vent
ca. 12 sekunder, til det neste lange pipesignalet, før du fortsetter med trinn 5
nedenfor.
Merknad 1. Den røde lysdioden vil slukkes hver gang den Bærbare
Kontrollenheten gir et pipesignal.
Merknad 2. Dersom du ikke får det første lange pipesignalet, start på nytt fra
trinn 1, og utfør trinn 3 og 4 raskere. Trinn 3 og 4 ovenfor må utføres innen
maks. 5 sekunder.

5.

Trykk deretter inn PÅ-knappen én gang.
Den innebygde beeperen i den Bærbare Kontrollenheten gir et kort pip hvert
5 sekund for å bekrefte at trinnene ovenfor har blitt utført riktig. Dersom du
hører noen andre pipesignaler må du starte på nytt fra trinn 1. Nå kan du
enkelt endre retning, se trinn 6 nedenfor.

6.

Du kan nå betjene kranen. Beveg den tredje kontrollspaken (som beveger
kranen i motsatt retning av det som ønskes) og beveg MIKRO-bryteren én
gang til VENSTRE mot ON.
Kranen vil nå endre retning på bevegelsen og fortsette med den samme
valgte hastigheten i motsatt retning. Gjør det samme med den femte
kontrollspaken.
Beveg den femte kontrollspaken (som beveger kranen i motsatt retning av
det som ønskes) og beveg vippearmbryteren MIKRO til VENSTRE mot ON.
Kranen vil umiddelbart endre retning på bevegelsen og fortsette med den
samme valgte hastigheten i motsatt retning. Dersom retningsendringen har
blitt gjort tidligere for den aktuelle spaken, gjør det samme som ovenfor,
men beveg vippearmbryteren MICRO til HØYRE mot OFF.
Prøv kranen og kontroller at alle bevegelser går i den retningen som ønskes.

7.

Trykk inn stoppknappen på den Bærbare Kontrollenheten.
Programmeringen er nå fullført, og kranen beveger seg i retningene du valgte
på trinn 6. For radiodrift, fjern kabelstyringen og prøvekjør kranen.

Dersom du fortsatt er misfornøyd med en eller flere bevegelsesretninger, gjenta
trinnene ovenfor.

