Användaranvisningar för SEP50

med slangledare

Displayen har fyra rader och är bakgrundsbelyst.*
Vid uppstart visas nedan beskrivna display.
ex:
Den övre raden visar spoltryck i bar.
Andra raden visar tankens vattenvolym i liter.
Den tredje raden visar motorns varvtal, /min.
Fjärde raden visar hur mycket slang det finns på rullen. (initialt, se nedan)

Tryck:
123
Volym: 5500
Motor: 1050
Rulle: 119.7

bar
lit
rpm
met

Automatisk nollning. Utföres endast en gång efter varje ”Rolbaström”-aktivering
Med detta menas att mätningen nollas och påbörjas från spolmunstyckets läge vid start av
vattenpump, (där det egentliga spolarbetet börjar), du kan även närsomhelst nolla manuellt
via displayens knapp 3 (se nedan).
Fjärde raden visar nu ”Utmat: 0.0 met” för att sedan att visa längden utmatad slang,
(se nedan ”tryck på knapp 4”)
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Knapp

1.
2.
3.
4.
5.

1234

Tryck på knapp 1 för att se aktuell temperatur på slamtank & vattentank (visas 4sek)
Tryck på knapp 2 visar drifttidsmätarna (visas 4sek)
Tryck på knapp 3, 2ggr. För att manuellt nolla slangmätningen
Tryck på knapp 4 för att se hur mycket slang det finns kvar på rullen (visas 4sek)
Tryck samtidigt på knapp 1 & 2 för att komma in i en genvägsmeny till funktioner till
slangledare & slangmätning, manöverera pilen i menyn med knapp 3 & 4 till rätt
funktion, välj med knapp 2 ”OK”

Vad kan utföras av funktionerna i genvägsmenyn?
1. Testa kolvläge, kör en test & rättar till eventuella lägesfel på ”ledaren”
2. Manuell ledare, gör det möjligt att köra kolven manuellt med knapp 3 & 4
3. Tom rulle?, är till för att initiera systemet från exakt utgångsläge vid ny slangpåläggning
Samtidigt tryck på knapp 1 & 4 tar dej alltid tillbaka till huvud display
En volymvaktsfunktion finns i systemet och bryter vattenpumpen när volymen kommit ner till en
inställbar nivå, (Rolba har satt denna nivå på ca.1000-1500 liter, beroende på tankens utformning
och totala volym), ni blir medveten om bristen på vatten, displayen informerar !Låg nivå.
Ni kan sen starta pumpen igen, en nivåvaktsgivare ca. 100 mm. Ovanför tankens botten bryter
vattenpumpen igen när vattenivån tangerar givaren, displayen informerar !Fyll vatten
Pumpen kan därefter ej aktiveras om displayen visar !Fyll vatten

Ljusrampens 2st. lampor indikerar tankens totala volym med en upplösning av 5 delar.
över1/5
över 2/5
över 3/5
över 4/5
5/5
Övr lampa: släckt
släckt
blink
fast sken
blink
Ne. lampa: blink
fast sken
fast sken
fast sken
blink

