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WSTĘP
1

OPIS PRODUKTU
DigiWolf jest przepływomierzem łopatkowym, który służy do pomiaru natężenia przepływu cieczy w obwodzie hydraulicznym i do wyświetlania wyników
pomiaru na wyświetlaczu, w który jest wyposażony. Urządzenie może być ustawione również do zarządzania napełnianiem cysterny przerywając
wlot cieczy po osiągnięciu wymaganej ilości (funkcja jest dostępna tylko po uprzednim podłączeniu przepływomierza do odpowiedniego Modułu Stop
Pompy lub do specjalnego kabla - Par. 2.4-2.5).

1.1

Przeznaczenie użycia

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do montażu na rolniczych maszynach odchwaszczających i nawadniających.
Aparatura została zaprojektowana i wykonana w zgodności z normą EN ISO 14982 (Kompatybilność elektromagnetyczna - maszyny rolnicze i leśne), zharmonizowaną z Dyrektywą 2004/108/WE.
Przepływomierz nie może być absolutnie używany do pomiaru przepływu węglowodorów, cieczy łatwopalnych, wybuchowych
lub toksycznych. Przepływomierz nie nadaje się do styczności z cieczami spożywczymi.

2

MONTAŻ PRZEPŁYWOMIERZA
Zamontować przepływomierz w odległości co najmniej 20 cm od elementów, które mogą powodować zakłócenia wewnątrz przewodu (zawory, łuki,
zwężenia itp.).
Przepływomierz może być zamontowany w pozycji poziomej lub pionowej.

UWAGA:
- Nie montować przepływomierza z wyświetlaczem skierowanym do dołu (Rys. 1).
- Instalacja musi przewidzieć system filtracyjny z filtrem co najmniej 50 mesh i zaworem bezpieczeństwa, który ograniczy
ciśnienie używania do maksymalnie przewidzianej (Tab. 2 - Par. 2.3.1).

OK

OK

OK

NO!

Rys. 1

Zamontować przepływomierz z wykorzystaniem specjalnych zamocowań (Rys. 2): włożyć wkręty (M8) w odpowiednie otwory, przesunąć je do pozycji
krańcowej w celu niedopuszczenia do ich wyjścia.

Korpus przepływomierza musi być zamontowany ze strzałką etykiety skierowaną w kierunku przepływu.

APPROXIMATE CONSTANT

XXX
APPR

OXIM

ATE CON

XXX

STAN

T

Rys. 2
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INSTALOWANIE
2.1

Obracanie monitora

W przypadku montażu pionowego, w celu ułatwienia używania DigiWolf możliwe jest
obrócenie monitora o 90° w stosunku do korpusu (Rys. 3).

Rys. 3

1) Ściągnąć za pomocą śrubokrętu widełki z monitora.
2) Wyciągnąć monitor z korpusu przepływomierza.

Rys. 4

Obrócić monitor, są widoczne litery A i B, które odpowiadają dwóm pozycjom (równoległa
lub prostopadła do korpusu), w których można zamontować monitor.
DigiWolf jest dostarczany z czujnikiem zamontowanych w pozycji A (równolegle do          
korpusu).

Rys. 5

Poluzować za pomocą śrubokrętu śrubę blokującą czujnika bez jej ściągania.

Rys. 6

Przekręcić czujnik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do osiągnięcia
ogranicznika B.
Z powrotem wkręcić śrubę bez forsowania. Monitor jest gotowy do zamontowania w
pozycji prostopadłej w stosunku do korpusu.
Z powrotem zamontować monitor na korpusie przepływomierza.
Rys. 7
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INSTALOWANIE
2.2

Gabaryty (mm)

E

KOD

A

B

C

D

T

E

4627405A

140

128

205

31

41

T5

4627506A

145

148

210

36

45

T6

4627707A

157

162

222

41

45

143

T7
Tab. 1

95

A

C

120

T
D
Rys. 8

B
2.3

Podłączenia hydrauliczne

2.3.1

Podłączenia hydrauliczne do złączek widełkowych / mosiężnych

Unikać zwężeń lub skręceń przed złączkami i na rurach.
Używać złączek ARAG wyposażonych w specjalną uszczelkę O-Ring Z ŁĄCZNIKIEM MĘSKIM [łączniki T - Główny Katalog
(Tab. 2)].
Nie używać przepływomierza w przypadku występowania ciśnienia przekraczającego to podane w Tab. 2.
Do połączeń użyć rur i złączek odpowiednio wymierzonych do ciśnienia używanego przez instalację.
UWAGA: Zintegrowanie z instalacjami już istniejącymi musi być wykonane w odniesieniu do wszystkich zasad bezpieczeństwa
opisanych w niniejszym podręczniku. Również montaż i wprowadzenie do użytku instalacji musi być wykonane przez wyspecjalizowanych pracowników w odniesieniu do zasad bezpieczeństwa, które mają na celu utrzymanie bezpieczeństwa całej instalacji, w której będzie wprowadzony przepływomierz.
Po podłączeniu, sprawdzić perfekcyjne uszczelnienie rur i złączek z łącznikiem widełkowym.

Rys. 9

KOD

l/min.

US GPM

Łącznik

Ø ekwiwalentny
(inch)

P max
(bar)

P max
(PSI)

4627405A

10-200

2.6-53

T5 F

1 1/4"

20

290

4627506A

20-400

5-106

T6 F

1 1/2"

12

174

4627707A

40-800

10-210

T7 F

2"

7

130

Tab. 2

Średnica podana w calach (Ø ekwiwalentna) ma wyłącznie cel zilustrowania typowego przejścia korpusu przepływomierza.
W rzeczywistości mogą być dobrane różne wymiary w zależności od zastosowanej złączki widełkowej.
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INSTALOWANIE
2.4

Podłączenia elektryczne

DigiWolf został zaprojektowany do działania w niezależny sposób, ale może być również podłączony do urządzeń ARAG (komputer, monitor, wyświetlacze) lub aparatur innych producentów, pod warunkiem, że są one przystosowane do używania tego typu przepływomierzy.
Możliwe jest zasilenie DigiWolf za pomocą ogólnego kabla zasilającego (kod. 4622BA50000.100 - nie dostarczony), który nie pozwala na
bezpośrednie zarządzanie z urządzenia funkcji napełniania. Połączenia są wskazane w Tab. 3:
Kolor kabla

Pozycja

Podłączenie

Szary

1

GND

Brązowy

2

+12 VDC

Żółty/Zielony

3

Czarny

4

Sygnał
(fala prostokątna)
Kontrola pompy

Tab. 3

Aby mógł być używany jako przepływomierz napełniania, DigiWolf musi być podłączony tylko i wyłącznie do urządzeń ARAG.
W PRZYPADKU WYKONYWANIA SPAWANIA ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZASILANIE URZĄDZENIA
JEST WYŁĄCZONE; EWENTUALNIE ODŁĄCZYĆ PRZEWODY ZASILAJĄCE.
ARAG nie odpowiada za uszkodzenie instalacji, rzeczy i obrażenia osób z powodu błędnego lub nieodpowiedniego montażu
przepływomierza. W przypadku uszkodzenia przepływomierza z powodu błędnego lub nieodpowiedniego montażu, zostaje natychmiast unieważniona wszelka forma gwarancji.
Podłączenia DigiWolf na urządzeniach nie wyprodukowanych przez ARAG są podane w Tab. 4.

4
3
2
1
Rys. 10

Pozycja

Podłączenie

1

GND

2

+12 VDC

3

Sygnał
(fala prostokątna)

4

Kontrola pompy

Tab. 4

W celu podłączenia DigiWolf do komputera i monitora serii Bravo 300/400 konieczne jest zastosowanie "Zestawu Stop Pompy"          
(kod. 4622BA50000.200) lub kabla adaptacyjnego (kod. 4622BA50000.110 - Katalog ARAG), który pozwala na połączenie między
łącznikiem 4-biegunowym DigiWolf a łącznikiem 3-biegunowym komputera serii Bravo.
W przypadku połączenia DigiWolf z urządzeniami zewnętrznymi (Bravo 300/400 itp.), wprowadzić DO TYCH URZĄDZEŃ
przybliżoną stałą w odniesieniu do poniższej tabeli:
KOD

Przybliżona stała
(puls/l)

Przybliżona stała
(puls/gal)

4627405A

250

945

4627506A

132

500

4627707A

64

242

Tab. 5
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INSTALOWANIE
2.5

Podłączenie Modułu Stop Pompy (TYLKO dla trybu NAPEŁNIANIA)

Informacje na temat sposobów podłączenia do Modułu Stop Pompy (kod 4622BA50000.200 - Katalog ARAG), są zawarte w
odpowiednim podręczniku obsługi i konserwacji (D20059), który można ściągnąć z internetu na stronie www.aragnet.com, w sekcji
Podręczniki.

*

*

= Optional

T

*
Rys. 11

T

Jeżeli na instalacji występuje zawór ARAG serii 453 z 3 przewodami, najlepiej jest użyć kabla adaptacyjnego (kod 46220CBU01.100 Katalog ARAG), który zamieni Moduł Stop Pompy.
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STEROWANIA
3

STEROWANIA MENU

WŁĄCZENIE
1

Przepływomierz jest włączony w momencie, gdy zostanie zasilony.

0.0 l

2

Nacisnąć klawisz w celu wyświetlenia w kolejności różnych wartości w rozszerzeniu (w środkowej części wyświetlacza).

0.0 l/min

Przy każdym włączeniu urządzenie pokaże na krótko stronę z nazwą
urządzenia i wersją programu.

Rys. 12

1

DOSTĘP DO MENU USTAWIEŃ

0.0 l

2

Nacisnąć jednocześnie klawisze przez 2 sekundy w celu wejścia do menu
ustawień.

0.0 l/min

Rys. 13

SELEKCJA I DOSTĘP DO POZYCJI MENU
Menu ustawien
Kalibracja

B
Alarmy nat.przepl.
Wyswietlacz

A

A Nacisnąć kolejno w celu przejścia po pozycjach (wybrana pozycja jest
podkreślona czarnym paskiem)
B Nacisnąć w celu wejścia do wybranej pozycji menu

Trzy punkty pod pozycją wskazują obecność dodatkowego menu
ustawienia.

Rys. 14

MODYFIKACJA WARTOŚCI
A Nacisnąć w celu przechodzenia między liczbami

Stale nat.przepl

C

0 0123
Min. Wart.
Max Wart.

1
50000

D

A

Rys. 15

3.1

B

B Nacisnąć kolejno w celu zmodyfikowania wartości liczby podkreślonej kursorem
C Nacisnąć w celu zatwierdzenia modyfikacji. Wyświetlacz powraca do             
poprzedniej strony.
D Nacisnąć w celu wyjścia ze strony bez zatwierdzania modyfikacji danej.

Pierwszy rozruch

Przy pierwszym rozruchu, DigiWolf wykona procedurę ustawienia języka, dwóch jednostek miary (natężenie przepływu i
objętość) oraz trybu funkcjonowania (napełnianie lub natężenie przepływu).
Nacisnąć klawisz

w celu przejścia z jednej pozycji do drugiej, OK w celu zapisania i przejścia do następnego ustawienia lub ESC w celu

powrotu do poprzedniego ustawienia.
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MENU
STRUKTURA MENU

Rys. 16
10

USTAWIENIA
4

USTAWIENIA WSTĘPNE PRZED UŻYCIEM
W momencie instalowania DigiWolf na maszynach rolniczych, konieczne jest wykonanie kilku ustawień w celu prawidłowego wyświetlenia danych
zabiegu.

4.1

Wybór trybu użycia (NAPEŁNIANIE / NATĘŻENIE PRZEPŁYWU)
DigiWolf może być używany do pomiaru natężenia przypływu cieczy w obwodzie hydraulicznym (tryb "Odczytu natężenia przepływu") lub zarządzania
napełnianiem cysterny przerywając wlot cieczy po osiągnięciu ustawionej ilości (tryb "Napełnianie").

Niektóre pozycje są dostępne lub nie, w zależności od ustawionego trybu.

1) Wejść do menu wyboru trybu funkcjonowania (Menu ustawień > Opcje > Tryb
pracy).

Opcje
Jezyk
Jednostka miary
Tryb pracy
Napelnianie

Pod wybraną pozycją, wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawiony tryb.

Rys. 17

Tryb pracy
Napelnianie

2

1

Odczyt nat.prz.

1) Wybrać wymagany tryb funkcjonowania za pomocą klawisza

.

2) Nacisnąć klawisz OK w celu zapisania lub ESC w celu wyjścia bez zapisania.

2
Rys. 18

5

UŻYCIE W TRYBIE NAPEŁNIANIE

5.1

Wstępne ustawienia

5.1.1

Czas interwencji zaworu
Możliwe jest ustawienie czasu interwencji zaworu napełniającego, to znaczy czasu, który mija między wysłaniem sygnału zamknięcia zaworu i
rzeczywistego przerwania przepływu, w taki sposób, aby DigiWolf mógł precyzyjnie obliczyć czas interwencji i następnie wprowadzonej ilości.
Wartością do wprowadzenia jest ta wskazana w karcie technicznej zaworu napełniania znajdującego się w instalacji.

1) Wejść do menu czasu interwencji zaworu (Menu ustawień > Czas interw.
zaworu).

Menu ustawien
Alarmy nat.przepl.
Wyswietlacz
Czas interw.zaworu
0.0s

Pod wybraną pozycją, wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawioną wartość.

Rys. 19

2) Ustawić za pomocą specjalnych klawiszy wartość czasu interwencji zaworu:
A) Nacisnąć w celu przechodzenia między liczbami

Czas interw.zaworu

C

0 .0
Min. Wart.
Max Wart.

D

s
0.0
9.9

B

B) Nacisnąć kolejno w celu zmodyfikowania wartości liczby podkreślonej kursorem
C) Nacisnąć w celu zapisania modyfikacji lub D) Nacisnąć w celu wyjścia ze stro-

A

ny bez zapisania modyfikacji danej.

Rys. 20

CIĄG DALSZY
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UŻYCIE (TRYB NAPEŁNIANIA)
5.2

Użycie przepływomierza (tryb NAPEŁNIANIA)
Główna strona pokazuje wyświetlacz podzielony na trzy poziome sektory:
- sektor górny:
pozycja Startodnosi się do klawisza obok, który pozwala na uruchomienie procedury (klawisz OK);
¬
¬ Start

o

- sektor środkowy:
wartość przedstawia ustawioną ilość napełniania (w litrach). A obok wyświetlony jest
symbol o;		

3000.0

¬
¬ Ilosc

- sektor dolny:
pozycja Ilosc odnosi się do klawisza obok, który pozwala na ustawienie wartości
napełniania cysterny (klawisz ESC).

Rys. 21

¬
¬ Start

o

1) Naciskać na klawisz ESC przez dwie sekundy w celu wejścia do menu ustawiania ilości napełniania.

3000.0

¬
¬ Ilosc

Rys. 22

2) Ustawić za pomocą specjalnych klawiszy wartość ilości napełniania:
A) Nacisnąć w celu przechodzenia między liczbami

Ilosc

0 5000.0 l

C

Min. Wart.
Max Wart.

0.1
99999.9

D

B

B) Nacisnąć kolejno w celu zmodyfikowania wartości liczby podkreślonej kursorem
C) Nacisnąć w celu zapisania modyfikacji lub D) Nacisnąć w celu wyjścia ze stro-

A

ny bez zapisania modyfikacji danej.

Rys. 23

¬
¬ Start

o

5000.0

¬
¬ Ilosc

3) Przytrzymać wciśnięty klawisz OK przez dwie sekundy. Rozpoczyna się
napełnianie.

Rys. 24

Wyświetlacz pokazuje poniższe dane:
- sektor górny: ustawiona ilość napełniania;
- sektor środkowy: licznik częściowy;
o

5000.0 l

6.23
21.84 l/min

- sektor dolny: chwilowe natężenie przepływu.
W celu wyświetlenia danej w rozszerzonej formie, nacisnąć kolejno klawisz
do momentu aż wymagana wartość nie znajdzie się w środkowym sektorze
wyświetlacza.
Wyświetlone dane nie podlegają modyfikacji.

Rys. 25

o

5000.0 l

15.98
Przerwa

Możliwe jest przerwanie w każdej chwili napełniania cysterny naciskając klawisz
ESC. W dolnej części wyświetlacza pojawi się komunikat Przerwa.
Naciskając klawisz OK ponownie rozpocznie się napełnianie;
Naciskając klawisz ESC napełnianie zostanie ostatecznie przerwane i
wyświetlacz powróci na początkową stronę.

Rys. 26

o

5000.0 l

5000.0

Po osiągnięciu ustawionej ilości, napełnianie zostanie przerwane automatycznie.
W dolnej części wyświetlacza pojawi się komunikat Skompletowany.

Skompletowany

Rys. 27
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UŻYCIE (TRYB NATĘŻENIA PRZEPŁYWU)
6

UŻYCIE W TRYBIE NATĘŻENIA PRZEPŁYWU

6.1

Użycie przepływomierza (tryb NATĘŻENIA PRZEPŁYWU)
Główna strona pokazuje wyświetlacz podzielony na trzy poziome sektory.
Sektory zaznaczone symbolami 1 i 2 przedstawiają częściowe liczniki, zerowane pojedynczo.

Trzecia dana przedstawia wartość chwilowego natężenia przepływu.

1

0.0 l

Liczniki częściowe

2

Chwilone natężenie przepływu

0.0 l/min

Rys. 28

1
2

Uruchomić przepływ cieczy w instalacji. Wyświetlacz zacznie pokazywać
wzrastającą wartość zmierzonej cieczy oraz wartość chwilowego natężenia
przepływu.

6.23 l

6.23
21.84 l/min

Rys. 29

6.2

Zerowanie licznika częściowego

W celu wyzerowania licznika należy wyświetlić go w rozszerzonej wersji.

21.84 l/min
1
2

W tym celu naciskać kolejno klawisz do momentu aż wartość do wyzerowania
znajdzie się w środkowym sektorze wyświetlacza.

6.23
6.23 l

Rys. 30

21.84 l/min
1
2

Nacisnąć klawisz ESC przez dwie sekundy. Licznik zostaje wyzerowany.

0.00
6.23 l

Rys. 31

- Nie narażać DigiWolf na działanie strumienia wody pod ciśnieniem.
- Używać przepływomierza tylko w granicach natężenia przepływu (Tab. 2 - Par. 2.3.1). Poza tymi granicami, przepływomierz może podawać
błędne dane.
- Aby nie uszkodzić przepływomierza, nie przekraczać maksymalnego natężenia przepływu, chyba że w krótkich odcinkach czasu.
ARAG nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody spowodowane osobom, zwierzętom lub rzeczom z powodu nieprawidłowego lub
nie podanego używania DigiWolf i jego części.
- Nie przekraczać maksymalnego natężenia przepływu użycia (Tab. 2 - Par. 2.3.1).
Wyświetlenie tego symbolu ------ oznacza, że natężenie przepływu lub licznik znajduje się poza maksymalnie wyświetlaną wartością.
Liczniki są wyposażone w mobilny przecinek i wyświetlają do maksymalnie 5 liczb. Do 999,99 są wyświetlane dwie dziesiętne, następnie
zmniejsza się do 1 i do 0 z przejściem do tysięcznych i dziesięciotysięcznych (Rys. 32).
21.84 l/min
1
2

999.99
50.00 l

21.84 l/min
1
2

21.84 l/min
1

1000.0

2

1050.0 l

9999.9
10049 l

21.84 l/min
1
2

10000
10050 l

Rys. 32
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7

INNE USTAWIENIA
Poniższe ustawienia są wspólne w obu trybach używania przepływomierza.

7.1

Kalibracja

Z powodu różnych konfiguracji instalacji (rury, zawory itp.) odczyt natężenia przepływu mógłby mieć błędny wynik.
W związku z tym zaleca się przeprowadzenie próby rozprowadzania; w przypadku, gdy wartość zmierzona musiałaby być odmienna od rzeczywistej wartości, zaleca się działać na stałej natężenia przepływu wykonując automatyczną procedurę kalibracji
lub obliczając ręcznie stałą.
7.1.1

Kalibracja automatyczna
Przepuścić przez przepływomierz ciecz w zmierzonej wcześniej ilości lub w ilości, która może być zmierzona przez inny system. Im większa będzie
ilość użyta do wykonania procedury kalibracji, tym bardziej precyzyjna będzie sama kalibracja.

¬
¬ Koniec odczytu

2) Wejść do menu kalibracji automatycznej (Menu ustawień > Kalibracja > Kalibr.
auto). Po wejściu do menu, urządzenie jest gotowe do rozpoczęcia pomiaru
bez dodatkowych sterowań.

0.0 l/min

Rys. 33

¬
¬ Kalibracja

C

o

0 067.58
67.58 l

1

B

2

D

A

3) Uruchomić przepływ cieczy w instalacji. Wyświetlacz zacznie pokazywać
wzrastającą wartość ilości zmierzonej cieczy. Na zakończenie przepływu cieczy
wartość na wyświetlaczu zatrzymuje się.
Teraz nacisnąć OK. W dolnej części wyświetlacza wyświetli się komunikat
Stabilizacja, i następnie urządzenie pokaże stronę przedstawioną obok.

Rys. 34

1
2

Ustawienie ilości cieczy, która rzeczywiście przepłynęła przez przepływomierz podczas procedury kalibracji.
Wyświetlenie ilości cieczy odczytanej przez przepływomierz podczas procedury kalibracji.

4) Wpisać za pomocą specjalnych klawiszy ilość wcześniej zmierzonej cieczy:
A) Nacisnąć w celu przechodzenia między liczbami
B) Nacisnąć kolejno w celu zmodyfikowania wartości liczby podkreślonej kursorem
C) Nacisnąć w celu zakończenia procedury kalibracji lub D) Nacisnąć przez 1 sek. w celu anulowania procedury kalibracji.

Jeżeli po uruchomieniu kalibracji urządzenie nie namierza żadnego przepływu strumienia (i wyświetlacz pozostaje na 0), naciskając klawisz
OK można wyjść z procedury kalibracji bez zapisania.
W przypadku, gdyby po wciśnięciu klawisza OK urządzenie kontynuowałoby namierzanie przepływu cieczy, po kilku sekundach pojawi
się komunikat błędu Przerw.strumienia!. 										
Po przerwaniu strumienia, odczyt ustabilizuje się jak przewidziane w procedurze standardowej.
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7.1.2

Kalibracja ręczna
W celu ręcznego ustawienia stałej natężenia przepływu, obliczyć i ustawić odpowiednią stałą za pomocą następującego równania:

			

		

[ilość zmierzona przez urządzenie]
x [stała wskazana na przepływomierzu]
[ilość rzeczywiście dostarczona]

1) Wejść do menu kalibracji ręcznej (Menu ustawień > Kalibracja > Kalibr.
ręczna).

Kalibracja
Kalibr. auto

W menu Kalibracji, wybierając Kalibrację ręczną, pod pozycją wyświetlacz
pokaże wartość stałej aktualnie ustawionej.
Nacisnąć klawisz OK w celu wejścia do modyfikacji wartości.

Kalibr. reczna

600

Rys. 35

2) Ustawić za pomocą specjalnych klawiszy wartość stałej przepływomierza:
A) Nacisnąć w celu przechodzenia między liczbami

Stale nat.przepl

0 0600

C

Min. Wart.
Max Wart.

B

1
50000

D

A

Rys. 36

B) Nacisnąć kolejno w celu zmodyfikowania wartości liczby podkreślonej kursorem
C) Nacisnąć w celu zapisania modyfikacji lub D) Nacisnąć w celu wyjścia ze
strony bez zapisania modyfikacji danej. Odnieść się do etykiety znajdującej się
na korpusie (Rys. 37).

Korpus przepływomierza musi być zamontowany ze strzałką etykiety
skierowaną w kierunku przepływu.
APPROXIMATE CONSTANT

XXX
APPRO
XIMAT

E CONS
TANT

XXX

KOD

Przybliżona stała

4627405A

250

4627506A

132

4627707A

64

Tab. 6

Rys. 37

7.2

Alarmy natężenia przepływu
Ustawić wartości minimalnego i maksymalnego natężenia przepływu, poza którym chce się, aby wyświetlacz pokazał komunikat alarmowy.
1) Wejść do menu Alarmy natężenia przepływu (Menu ustawień > Alarmy nat.
przepł.).
Alarmy nat.przepl.

Ustawienie alarmów minimalnego i maksymalnego natężenia
przepływu wykonuje się w ten sam sposób.

Alarm min.nat.prz.
6.00/min
Alarm max nat.prz.

Pod wybraną pozycją, wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawioną wartość.
Nacisnąć klawisz OK w celu wejścia do modyfikacji pozycji w wybranym menu.

Rys. 38

2) W celu uaktywnienia alarmu, nacisnąć klawisze

Alarm min.nat.prz.
OFF
Min. Wart.
Max Wart.

i

jednocześnie do

momentu, gdy komunikat OFF zniknie i w jego miejsce zostanie wyświetlona
wartość alarmu natężenia przepływu.

o
0.1
99999.9

Wykonać tę samą procedurę w celu ponownego wyłączenia alarmu natężenia
przepływu.

Rys. 39

3) Ustawić wartość alarmu natężenia przepływu:
Alarm min.nat.prz.

C

0 0040.0 l/min
Min. Wart.
Max Wart.

D

0.1
99999.9

A) Nacisnąć w celu przechodzenia między liczbami
o

B

B) Nacisnąć kolejno w celu zmodyfikowania wartości liczby podkreślonej kursorem
C) Nacisnąć w celu zapisania modyfikacji lub D) Nacisnąć w celu wyjścia ze strony

A

bez zapisania modyfikacji danej.

Rys. 40
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7.3

Wyświetlacz
Wyregulować jasność i kontrast wyświetlacza.
Wejść do menu wyświetlacza (Menu ustawień > Wyświetlacz).
Wyswietlacz

Regulację jasności i kontrastu wykonuje się w ten sam sposób.

Jasnosc
50%

Pod wybraną pozycją, wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawioną wartość.

Kontrast

Nacisnąć klawisz OK w celu wejścia do modyfikacji pozycji w wybranym menu.
Rys. 41

1) Ustawić wartość za pomocą klawisza

Jasnosc

2

50%

1

. Przy każdym wciśnięciu wartość

wzrasta o 10% aż do osiągnięcia 100%, i następnie rozpoczyna od 0.
2) Nacisnąć klawisz OK w celu zapisania lub ESC w celu wyjścia bez zapisania.

2
Rys. 42

7.4

Opcje

7.4.1

Język
Ustawić wymagany język i jednostkę miary.

Wejść do menu ustawień języka (Menu ustawień > Opcje > Język).

Opcje
Jezyk
Polski

Pod wybraną pozycją, wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawioną wartość.

Jednostka miary

Nacisnąć klawisz OK w celu wejścia do wyboru języka.

Rys. 43

Jezyk
Italiano

2

English
Español
Português

1

1) Wybrać język za pomocą klawisza

.

2) Nacisnąć klawisz OK w celu zapisania lub ESC w celu wyjścia bez zapisania.

2
Rys. 44
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7.4.2

Jednostka miary
Ustawić jednostkę miary wartości natężenia przepływu i objętości namierzanych przez urządzenie.

7.4.2.1 Jednostka miary natężenia przepływu

Wejść do menu ustawień jednostki miary chwilowego natężenia przepływu (Menu
ustawień > Opcje > Jednostka miary > Natęż. przepływu).

Jednostka miary
Natez. przeplywu
l/min

Pod wybraną pozycją, wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawioną wartość.

Objetosc

Nacisnąć klawisz OK w celu wejścia do wyboru jednostki miary natężenia
przepływu.

Rys. 45

Natez. przeplywu
l/min.

2

1

GPM
m3/h

1) Wybrać jednostkę miary za pomocą klawisza

.

2) Nacisnąć klawisz OK w celu zapisania lub ESC w celu wyjścia bez zapisania.

2
Rys. 46

7.4.2.2 Jednostka miary objętości

Wejść do menu ustawień jednostki miary objętości (Menu ustawień > Opcje >
Jednostka miary > Objętość).

Jednostka miary
Natez. przeplywu

Pod wybraną pozycją, wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawioną wartość.

Objetosc
l

Nacisnąć klawisz OK w celu wejścia do wyboru jednostki miary natężenia
przepływu.

Rys. 47

Objetosc

1) Wybrać jednostkę miary za pomocą klawisza

l

2

gal
m3

1

.

2) Nacisnąć klawisz OK w celu zapisania lub ESC w celu wyjścia bez zapisania.

2
Rys. 48
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7.5

Test
W tym menu możliwe jest wyświetlenie niektórych informacji i wykonaniu testu funkcjonowania urządzenia:

- Wersja firmware: 														
wyświetlacz pokazuje wersję firmware zainstalowaną na urządzeniu.
- Częstotl. czujnika: 													
przy obecności przepływu strumienia, wyświetlacz pokazuje w rzeczywistym czasie wartość częstotliwości sygnału dostarczonego przez czujnik
odczytu natężenia przepływu.

- Napięcie baterii: 														
Wyświetlacz pokazuje poziom napięcia zasilania urządzenia.
7.5.1

Test wyświetlacza
Test wyświetlacza sprawdza prawidłowe funkcjonowanie wyświetlacza urządzenia.

Test

Wejść do menu testu wyświetlacza (Menu ustawień > Test > Test wyświetl.).

Czestotl.czujnika
Napiecie baterii

Nacisnąć klawisz OK w celu wejścia do kontroli.

Test wyswietl.

Rys. 49

Wyświetlacz pokazuje wszystkie włączone pixel.
Nacisnąć na klawisz ESC w celu powrotu do poprzedniej strony.

Rys. 50

7.5.2

Test przycisków
Test przycisków sprawdza prawidłowe funkcjonowanie klawiszy urządzenia.

Test

Wejść do menu testu przycisków (Menu ustawień > Test > Test przycisków).

Napiecie baterii
Test wyswietl.
Test przycisków

Nacisnąć klawisz OK w celu wejścia do kontroli.

Rys. 51

1) Naciskając klawisz, zapala się odpowiednia część wyświetlacza.

1

1

2

1

2) Aby wyjść nacisnąć klawisz ESC: po zapaleniu się części odpowiadającej
wyświetlaczowi urządzenie powróci do poprzedniej strony.

Rys. 52
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8

Czyszczenie i naprawa
- Na zakończenie każdego zabiegu, przepuścić przez przewód rurowy czystą wodę.
- W razie konieczności, przeprowadzić okresowo czyszczenie lub wymianę łopatki przepływomierza (Par. 8.2).
W każdym razie czyścić okresowo łopatkę.

Nie używać metalowych lub ściernych przedmiotów do czyszczenia łopatki.
Nie używać rozpuszczalników ani benzyny do czyszczenia zewnętrznych części pojemnika.
UWAGA:
Przed każdą z opisanych poniżej operacji, przedsięwziąć następujące środki ostrożności:
1) Stosować rękawice, okulary i odzież ochronną.
2) Zatrzymać maszynę i odłączyć zasilanie w instalacji.
3) Upewnić się, że instalacja nie znajduje się już pod ciśnieniem.
W przypadku wymiany czujnika lub łopatki, sprawdzić prawidłowy odczyt przepływomierza. W razie konieczności przystąpić do
wykonania nowej kalibracji.
8.1

Usterki i ich usuwanie
USTERKA

Wyświetlacz jest wyłączony

Liczniki nie działają podczas
przepływu cieczy

Wartość wyświetlonego
natężenia przepływu nie jest
stabilna

PRZYCZYNA

Brak zasilania
natężenie przepływu jest
poza granicami operatywnymi
przepływomierza

NAPRAWA

• Sprawdzić występowanie i
prawidłowe podłączenie zasilania.
• Model przepływomierza nie jest
odpowiedni do wartości natężenia
przepływu do zmierzenia.
Wymienić przepływomierz.

Czujnik nie jest prawidłowo
podłączony

• Sprawdzić podłączenie czujnika.

Łopatka jest zablokowana

• Wyczyścić i w razie konieczności
wymienić zespół łopatki.

Występowanie turbolencji lub
powietrza w obwodzie
Łopatka zużyta

• Sprawdzić obwód.
• Wymienić łopatkę.
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8.2

Czyszczenie i wymiana łopatki

blokuj
odblokuj

Rys. 53

Rys. 54

Rys. 55

1) Ściągnąć za pomocą śrubokrętu widełki z monitora.
2) Wyciągnąć monitor z korpusu przepływomierza.
3) Wykręcić pierścień w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnąć blok z czujnikiem z korpusu przepływomierza.
4) Wyciągnąć zespół łopatki z bloku z czujnikiem wykonując półobrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
5) Zanurzyć zespół łopatki w cieczy z detergentem na kilka godzin.
6) Umyć dokładnie zespół łopatki pod bieżącą wodą i sprawdzić jego prawidłowe działanie. W razie konieczności wymienić cały zespół łopatki na
odpowiednią część zamienną (kod. 4626000.500).
7) Z powrotem zamontować zespół łopatki na czujniku elektronicznych wkręcając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do zakleszczenia.

2

1

Kierunek strzałek na korpusie musi
odpowiadać temu na etykiecie
APP

ROXI

MAT
E

XXXCONSTANT

Rys. 56

8) Z powrotem zamontować blok z czujnikiem na korpusie przepływomierza wkręcając pierścień w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
uważając, aby strzałka wskazana na tulei była skierowana w kierunku strumienia.
20
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8.3

Wymiana uszczelki O-Ring
Ze ściągniętym blokiem z czujnikiem (patrz Par. 8.2) postępować w następujący sposób:

1) Ściągnąć za pomocą śrubokrętu widełki z pierścienia.
Rys. 57

2) Ściągnąć pierścień.
- Wymiana O-Ring:
Wymienić O-Ring (kod. G10051V - Katalog części zamiennych ARAG).
3) Z powrotem zmontować blok z czujnikiem uważając, aby widełki zostały prawidłowo włożone do
pierścienia.

Rys. 58
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DANE TECHNICZNE
Dana
Kalibracja

Min.

Max

Default

UDM

Uwagi

1

50.000

600

--

--

0.1

99999.9

OFF

l/min.

Alarm może być wyłączony
ustawiając wartość "OFF"

0.1

999999.9

OFF

l/min.

Alarm może być wyłączony
ustawiając wartość "OFF"

Jasność

0%

100%

50%

%

--

Kontrast

0%

100%

50%

%

--

Czas interwencji zaworu

0.0

9.9

0.0

sek.

Ilość napełniania

0.1

99999.9

3000.0

litry

Język

-

-

English

-

Dostępne języki: Italiano, English, Español,
Português, Français, Deutsch, Cesky, Polski,
ﾆﾎﾝ , Русский, Magyar.

Jednostka miary natężenia
przepływu

-

-

l/min.

-

Ustawiane jednostki miary: l/min, GPM, m3/h

Jednostka miary objętości

-

-

litry

-

Ustawiane jednostki miary: l, gal, m3

Kalibracja ręczna

Alarm min. natężenia
Alarmy natężenia przepływu
przepływu
Alarm max natężenia
przepływu
Wyświetlacz

Napełnianie

Opcje

Tab. 8

9

Dane techniczne
Opis

DigiWolf

Napięcie zasilania

8 ÷ 32 Vdc

Napięcie zezwolenie stop pompy

= napięcie zasilania

Max prąd ładowania

100 mA

Max prąd ładowania zezwolenie stop pompy

200 mA

Zabezpieczenie zwarciowe

•

Sygnał natężenia przepływu

fala prostokątna (0 ÷ V zasil.)

Max częstotliwość
Max absorpcja

1,2 KHz
50 mA (podświetlanie na 100%)
0 °C ÷ 60 °C
+32 °F ÷ +140 °F

Temperatura robocza
Temperatura zmagazynowania
Ciężar

-30 °C ÷ 80 °C / -22 °F ÷ +176 °F
700 ÷ 770 g (w zależności od modelu)
Tab. 9

10

USUWANIE PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
Należy usunąć zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w kraju, w którym przeprowadza się czynnność.
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Uwagi

23

Uwagi

24

Uwagi
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11

Warunki gwarancji

1. ARAG s.r.l. udziela gwarancji na niniejszą aparaturę na okres 360 dni (1 rok) od daty sprzedaży klientowi
użytkownikowi (potwierdzeniem będzie kwit dostawy towaru).
Komponenty wchodzące w skład urządzenia, które według niepodważalnej oceny ze strony ARAG będą  posiadały
pierwotne defekty materiału lub obróbki, zostaną naprawione lub wymienione nieodpłatnie w najbliższym Centrum
Serwisu Technicznego w momencie  zażądania wykonania interwencji. Nie będą pokrywane koszty związane z:
- demontażem i ponownym montażem aparatury na oryginalnej instalacji;
- transportem aparatury do Centrum Serwisu Technicznego.
2. Nie są objęte gwarancją:
- szkody spowodowane transportem (zarysowania, wgniecenia i tym podobne);
- szkody spowodowane błędną instalacją lub wady spowodowane niedostateczną lub nieodpowiednią instalacją
elektryczną lub zmiany wynikające z warunków środowiskowych, klimatycznych lub innej natury;
- szkody spowodowane stosowaniem nieodpowiednich produktów chemicznych do nawadniania, odchwaszczania i
innych zastosowań w uprawie, które mogą spowodować uszkodzenia urządzenia;
- awarie spowodowane niedbałością, naruszeniem, niezdarnością użycia, naprawą lub modyfikacją wykonaną przez
nieupoważnionych pracowników;
- błędna instalacja i regulacja;
- szkody lub złe funkcjonowanie, spowodowane brakiem wykonania konserwacji zwykłej, taki jak czyszczenie filtrów,
dysz itp.;
- to co można uznać za zwykłe popsucie się z powodu używania.
3. Przywrócenie działania urządzenia będzie wykonane w granicach czasowych zależnych od wymogów organizacyjnych Centrum Serwisowego.
Warunki gwarancyjne nie będą uznane w przypadku zespołów lub komponentów, które nie zostały wcześniej umyte i
wyczyszczone z resztek używanych produktów.
4. Naprawy wykonane w ramach gwarancji są gwarantowane przez jeden rok (360 dni) od daty wymiany lub naprawy.
5. ARAG nie będzie uznawał dodatkowych gwarancji, za wyjątkiem wyszczególnionych w niniejszym opisie
przypadków.
Żaden przedstawiciel ani sprzedawca nie jest upoważniony do odpowiedzialności  za produkty ARAG.
Okres obowiązywania gwarancji uznanych przez prawo, włącznie z gwarancjami handlowymi i normami odnośnie
szczególnych wypadków są ograniczone, pod względem czasu, do tego podanego wyżej.
W żadnym wypadku ARAG nie uzna strat w zyskach bezpośrednich, pośrednich, specjalnych poniesionych w wyniku
ewentualnych uszkodzeń.
6. Wymienione części w ramach gwarancji pozostają własnością firmy ARAG.
7. Wszystkie informacje na temat bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji sprzedaży i dotyczące granic zastosowania,
wydajności i charakterystyki produktu muszą być przekazane użytkownikowi końcowemu na odpowiedzialność nabywcy.
8. Przy każdym sporze Sądem Właściwym jest Sąd w Reggio Emilia.

Oświadczenie Zgodności

ARAG s.r.l.
Via Palladio, 5/A
42048 Rubiera (RE) - Italy
P.IVA 01801480359
Dichiara
che il prodotto
descrizione: Flussometro a palette
modello: DigiWolf
serie: 4627xxx, 4628xxx
risponde ai requisiti di conformità contemplati nella seguente Direttiva Europea:
2004/108/CE e successive modificazioni
(Compatibilità Elettromagnetica)
Riferimenti alle Norme Applicate:
EN ISO 14982
(Macchine agricole e forestali - Compatibilità elettromagnetica
Metodi di prova e criteri di accettazione)
CEI EN 61326-1:2007
(Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio, Prescrizioni di
compatibilità elettromagnetica - Parte 1 : Prescrizioni generali)

Rubiera, 08 Marzo 2011
Giovanni Montorsi

(Presidente)
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Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria lub części zamienne firmy ARAG, aby zachować w czasie warunki bezpieczeństwa
przewidziane przez producenta. Odnosić się zawsze do katalogu części zamiennych ARAG.

42048 RUBIERA (Reggio Emilia) - ITALY
Via Palladio, 5/A
Tel. +39 0522 622011
Fax +39 0522 628944
http://www.aragnet.com
info@aragnet.com

