دليل املرجع السريع

لوحة حتكم  PRO2 AutoPilotإصدار البرنامج2.00
دليل املرجع السريع

لتشغيل املاكينة:

(ارجع إلى قسم نظرة عامة للحصول على توضيح تفصيلي)

دوما من بُعد املركبات واملعدات األخرى واملواشي واألشخاص عن املاكينة قبل تشغيلها.
تأكد ً
		أدر مفتاح الفصل الرئيسي بلوحة التحكم على الوضع ( ONتشغيل) .إذا كان التيار الكهربائي مزودًا بواسطة مولد يتم تشغيله من خالل محرك ،فاضبط سرعة املولد بحيث

.1

.2

تتراوح قراءة مقياس اجلهد بني  460و 505فولت .ال ينبغي أن يتجاوز اجلهد الكهربائي  505فولت.

تشغيل املاكينة (بدون ماء)

تشغيل املاكينة (باملاء)
.3
.4

اضغط على
حدد اجتاه احلركة:

.

.5

اضغط على
اضبط تطبيق املاء:

أو

.3
.4

اضغط على
حدد اجتاه احلركة:

.5

اضغط على
اضبط تطبيق املاء:

.

لضبط تطبيق املاء حسب عدد بوصات
• استخدم
(مليمترات) منسوب املاء.
• استخدم
النسبة.
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3

لضبط تطبيق املاء حسب إعداد موقت

.
أ) اضغط على
ب) استخدم مفاتيح األرقام  NUMERICإلدخال إعداد موقت
النسبة.

.
أو
أ) اضغط على
ب) استخدم مفاتيح األرقام  NUMERICإلدخال عمق املاء بالبوصة
(املليمتر) أو إعداد موقت النسبة.
2

.

أو

• استخدم
النسبة.

لضبط تطبيق املاء حسب إعداد موقت

1

.

لبدء تشغيل املاكينة .اضغط على
اضغط على
إليقاف تشغيل املاكينة.

.6

لبدء تشغيل املاكينة .اضغط على

إليقاف تشغيل املاكينة.

أعطال النظام واألوصاف

الوصف

العطل
SYSTEM POWER FAULT
(عطل في طاقة النظام)

انخفض اجلهد الكهربي عن احلد األدنى للجهد ألكثر من  15ثانية أو انقطع التيار ،أثناء عمل املاكينة.

SYSTEM SAFETY FAULT
(عطل في سالمة النظام)

نتج عن خلل في دائرة ارتداد السالمة استمر ألطول من  3ثوان.

PRESSURE FAULT
(عطل في الضغط)

انخفض الضغط عن حد الضغط األدنى أو لم يكن تأخير الضغط  Pressure Delayبالقدر الكافي لتراكم الضغط في املاكينة بعد تشغيلها.

COMMAND FAULT
(عطل في األمر)

طلب من املاكينة التوقف بأحد األشكال التالية:
 )1الضغط على مفتاح التوقف.
 )2حدوث حالة توقف تلقائي في توقف نهاية احلقل.
 )3تنفيذ أمر توقف مبرمج.

DAILY OPS FAULT
(عطل في العمليات اليومية)

أغلق برنامج العمليات اليومية املاكينة ألنه من غير املسموح العمل بني فترات معينة ،ال تظهر  DAILY OPSفي شاشة أعطال النظام إال إذا كانت
تعمل .ON

GPS COM FAULT
(عطل في اتصال )GPS

عند اختيار  GPSكبروتوكول وأُغلق النظام بسبب انعدام التواصل مع  GPSلوقت حدده املستخدم أثناء تنشيط إغالق فقدان إشارة  GPSأثناء عمل النظام أو
انتظاره.

Daily Ops

( GPS LOCK FAULTعطل إنعدام عند اختيار  GPSكبروتوكول وأُغلق النظام بسبب انعدام إشارة  GPSلوقت حدده املستخدم أثناء تنشيط إغالق فقدان إشارة  GPSأثناء عمل النظام أو انتظاره.
إشارة )GPS

رموز األخطاء واألوصاف
اخلطأ

الوصف

الوصف

اخلطأ

E01

 - BBRAMفحص الذاكرة املدعوم بالبطارية فشل عند البدء.

E10

مستشعر الضغط  -املفتاح امليكانيكي قد يكون عالقًا.

E02

 - EEPROMفشل الفحص عند البدء.

E11

جهاز التحليل  -الزاوية تتحرك ،شحم املاسورة.

E03

إعادة ضبط الوحدة  -يسجل ذلك عند إعادة ضبط البرنامج.

E12

جهاز التحليل  -احتمال أن يكون مفصوالً.

E04

انخفاض الطاقة  -انخفضت الطاقة عن حد اجلهد األدنى.

E13

لوحة املفاتيح  -املفتاح رمبا يكون عالقًا ،حتقق من وصلة لوحة املفاتيح.

E05

سالمة النظام  -احتمال انعدام اتزان البرج ،وحدة التسيير قد تكون عالقة.

E14

استشعار األمام/اخللف  -قصر دائرة محتمل ،افحص األسالك.

E06

سالمة املضخة  -الضغط منخفض جدًا بعد تأخر الضغط.

E15

انقطع االتصال مبجس التربة.

E07

مستشعر الضغط  -مرتفع خارج النطاق ،حتقق من الوصلة.

E16

بيانات مجس التربة كلها أصفار.

E08

مستشعر الضغط  -منخفض خارج النطاق ،حتقق من الوصلة.

E17

E09

مستشعر الضغط  -الضغط مرتفع واملضخة مطفأة ،حتقق من الوصلة.

غير مخصص  NOT ASSIGNEDتعرض الشاشة ( NOT AVAILABLEغير
متاح).

E18

خطأ اتصاالت .GPS

E19

فقدان إشارة .GPS

E20

فقدان إشارة .DGPS
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لوحة حتكم  PRO2 AutoPilotإصدار البرنامج 2.00
احلد األدنى إلعداد لوحة التحكم Auto Universal Linear -
إلعداد لوحة التحكم واستخدامها مع  ،Auto Universal Linearنفذ أيًا مما يلي:

موضع  RunTimeبدون GPS
.1

اضبط نوع النظام  System Typeعلى  ،Universal Linearثم اضغط  SYSTEMو  1و  8و  8و  8و  5و  1و .SYSTEM

.2

اضبط اللغة  Languageووحدة القياس  Unit of Measureواضغط على  SYSTEMو .7
أ) اختر اللغة املطلوبة.
ب) اختر وحدة القياس املطلوبة.
ج) اضغط  SYSTEMللعودة إلى شاشة حالة املاكينة.
اضبط  Linearو ،Pivot Minimum Applicationاضغط  SYSTEMو  1و  8و .1

.3

مالحظة

ارجع إلى دليل املالك للتعرف على احلد األدنى إلعداد
لوحة التحكم لكافة أنواع املاكينات األخرى.

جدول األزرار
اإلدخال =

أ) أدخل احلد األدنى ملعدل تطبيق النقطة اخلطية من تخطيط  .Sprinklerاضغط  ENTERحلفظ القيمة.
ب) أدخل احلد األدنى لتطبيق املاكينة احملورية من تخطيط  .Sprinklerاضغط  ENTERحلفظ القيمة.
ج) اضغط  SYSTEMللعودة إلى شاشة حالة املاكينة.

.4

النظام =

اضبط وقت كل دورة ،اضغط  SYSTEMو  1و  8و .2

أ) أدخل وقت كل دورة من تخطيط  .Sprinklerاضغط  ENTERحلفظ القيمة.

ب) اضغط  SYSTEMللعودة إلى شاشة حالة املاكينة.

= البرنامج

.5

اضبط محول ضغط املاء لضغط املاء احلالي الذي تسجل قراءته صفر.
أ) بعد إيقاف تشغيل املضخة وعدم استخدام املاء مع املاكينة ،اضغط SYSTEMو 1و  8و  8و  8و  1و  1و .SYSTEM

.6

اضبط موضع النقطة اخلطية  Linearوسرعتها ووضع النقطة احملورية  ،Pivotثم اضغط SYSTEMو  1و .5
أ) اضغط  ،1ثم أدخل موضع (بداية النقطة اخلطية) ،يكون غالبًا صفر ( .)0اضغط  ENTERحلفظ القيمة.
ب) اضغط  ،2ثم أدخل موضع ( Linear Endنهاية النقطة اخلطية) .اضغط  ENTERحلفظ القيمة.
احصل على معلومات السرعة من تقرير  VChartلهذه
ج) اضغط  ،3ثم أدخل موضع النقطة اخلطية التقديري .اضغط  ENTERحلفظ القيمة.
املاكينة أو استخدم مخطط سرعة وحدة اإلدارة التقديري
د) اضغط  ،4أدخل سرعات النقطة الوسطى والنهائية للبرج.
.Estimated Drive Unit Speed
		  )1أدخل سرعة وحدة إدارة نقطة الوسط .اضغط  ENTERحلفظ القيمة.
		  )2أدخل سرعة وحدة إدارة نقطة نهاية البرج .اضغط  ENTERحلفظ القيمة.
• إذا كانت املاكينة في املوضع  ،Linear Aفتكون درجة موضع النقطة احملورية .0°
هـ) اضغط  ،5موضع النقطة احملورية .Pivot Position
• إذا كانت املاكينة في املوضع  ،Linear Bفتكون درجة موضع النقطة احملورية .180°
		  )1أدخل موضع النقطة احملورية بالدرجات .اضغط  ENTERحلفظ القيمة.
		

.7

 )2اضغط  SYSTEMللعودة إلى شاشة حالة املاكينة.

اضبط موضع ( Linear Stop-In-Slotالتوقف في املوقع احملدد للنقطة اخلطية) في  ،Zone Aثم اضغط  SYSTEMو  1و  3و  2و  2و .1

أ) أدخل موضع ( Linear Stop-In-Slotالتوقف في املوقع احملدد للنقطة اخلطية) .اضغط  ENTERحلفظ القيمة.
ب) اختر االجتاه  Directionالذي تريده لعمل ( Linear Stop-In-Slotالتوقف في املوقع احملدد للنقطة اخلطية) = 0 ،كالهما = 1 ،لألمام = 2 ،للخلف .اضغط  ENTERحلفظ القيمة.
ج) اضغط  SYSTEMللعودة إلى شاشة حالة املاكينة.

.8

قم بتحميل البرنامج  ،Auto Transition Programاضغط  PROGRAMو .4
أ) اختر رقم  Auto Transition Programاملطلوب من اجلدول  Auto-Prog Transitions Tableفي قسم البرنامج.

موضع  GPSمع Backup RunTime
.1

.2

.3
.4

.5
.6
.7

.8

.9

اضبط نوع النظام  System Typeعلى  ،Universal Linearثم اضغط  SYSTEMو  1و  8و  8و  8و  5و  1و .SYSTEM

• يستخدم  GPSفقط مع  .Linear Positionيستخدم
احمللل مع .Pivot Position
• إذا كان موضع خط الطول أو العرض ظاهرًا كغرب  Westأو
جنوب South؛ فيجب إدخال املوقع كدرجة سالبة Negative
.Degree
• في أمريكا الشمالية:
 خط العرض دائمًا موجب .Positive -خط العرض دائمًا سالب .Negative

اضبط اللغة  Languageووحدة القياس  Unit of Measureواضغط على  SYSTEMو .7
أ) اختر اللغة املطلوبة.
ب) اختر وحدة القياس املطلوبة.
ج) اضغط  SYSTEMللعودة إلى شاشة حالة املاكينة.
نشط  GPSواضبط معدل النقل  ،Baud Rateثم اضغط  SYSTEMو  1و  8و  8و  7و  2و  1و  6و  2و  4و .SYSTEM
اضبط  Linearو ،Pivot Minimum Applicationاضغط  SYSTEMو  1و  8و .1
أ) أدخل احلد األدنى ملعدل تطبيق النقطة اخلطية من تخطيط  .Sprinklerاضغط  ENTERحلفظ القيمة.
ب) أدخل احلد األدنى لتطبيق املاكينة احملورية من تخطيط  .Sprinklerاضغط  ENTERحلفظ القيمة.
ج) اضغط  SYSTEMللعودة إلى شاشة حالة املاكينة.
اضبط وقت كل دورة ،اضغط  SYSTEMو  1و  8و .2
أ) أدخل وقت كل دورة من تخطيط  .Sprinklerاضغط  ENTERحلفظ القيمة.
ب) اضغط  SYSTEMللعودة إلى شاشة حالة املاكينة.
اضبط محول ضغط املاء لضغط املاء احلالي الذي تسجل قراءته صفر.
أ) بعد إيقاف تشغيل املضخة وعدم استخدام املاء مع املاكينة ،اضغط  SYSTEMو 1و  8و  8و  8و  1و  1و .SYSTEM
اضبط موضع بداية النقطة اخلطية  .Linear Startاتبع اخلطوة أ أو ب أدناه.
أ) اضبط قيم خطوط الطول والعرض  Latitudeو Longitudeتلقائيًا ملوضع املاكينة حاليًا.
 )1حرك املاكينة إلى موضع بداية النقطة اخلطية .Linear Start
			
 )2اضغط  SYSTEMو  1و  5و  1و  1و  1و  1و .SYSTEM
			
استخدم مستقبل  GPSللحصول على إحداثيات GPS
ب) اضبط قيم خط الطول والعرض  Latitudeو Longitudeيدويًا.
أو
لهذا املوقع .استخدام تخطيط التحويل الزاوي GPS
			
 )1اضغط  SYSTEMو  1و  5و  1و  1و .2
لتحويل القيم إلى كسور الدرجة.
 )2أدخل خط العرض .اضغط  ENTERحلفظ القيمة.
			
 )3أدخل خط الطول .اضغط  ENTERحلفظ القيمة.
			
		
 )4اضغط  SYSTEMللعودة إلى شاشة حالة املاكينة.
اضبط موضع نهاية النقطة اخلطية  .Linear Endاتبع اخلطوة أ أو ب أدناه.
أ) اضبط قيم خطوط الطول والعرض  Latitudeو Longitudeتلقائيًا ملوضع املاكينة حاليًا.
			
 )1حرك املاكينة إلى موضع بداية النقطة اخلطية .Linear End
 )2اضغط  SYSTEMو  1و  5و  1و  2و  1و  1و .SYSTEM
			
استخدم مستقبل  GPSللحصول على إحداثيات GPS
ب) اضبط قيم خط الطول والعرض  Latitudeو Longitudeيدويًا.
أو
لهذا املوقع .استخدام تخطيط التحويل الزاوي GPS
			
 )1اضغط  SYSTEMو  1و  5و  1و  2و .2
لتحويل القيم إلى كسور الدرجة.
 )2أدخل خط العرض .اضغط  ENTERحلفظ القيمة.
			
 )3أدخل خط الطول .اضغط  ENTERحلفظ القيمة.
			
 )4اضغط  SYSTEMللعودة إلى شاشة حالة املاكينة.
			
احصل على معلومات السرعة من تقرير  VChartلهذه
اضبط موضع سرعة النقطة اخلطية  Linearووضع النقطة احملورية .Pivot
املاكينة أو استخدم مخطط سرعة وحدة اإلدارة التقديري
		أ) اضغط  SYSTEMو  1و  5و .4
.Estimated Drive Unit Speed
		  )1أدخل سرعة وحدة إدارة نقطة الوسط .اضغط  ENTERحلفظ القيمة.
		  )2أدخل سرعة وحدة إدارة نقطة نهاية البرج .اضغط  ENTERحلفظ القيمة.

ب) اضغط  ،5موضع النقطة احملورية .Pivot Position

.10

.11

2

مالحظة

• إذا كانت املاكينة في املوضع  ،Linear Aفتكون درجة موضع النقطة احملورية .0°
• إذا كانت املاكينة في املوضع  ،Linear Bفتكون درجة موضع النقطة احملورية .180°

90°

180°

االنتقال 3

منطقة
احملور ب

االنتقال 4

0°

270°

املنطقة
اخلطية أ

أمام
خلف

املنطقة
اخلطية ب

90°

خلف

180°

االنتقال 2

منطقة
احملور أ

االنتقال 1

0°

		  )1أدخل موضع النقطة احملورية بالدرجات .اضغط  ENTERحلفظ القيمة.
		  )2اضغط  SYSTEMللعودة إلى شاشة حالة املاكينة.
أمام
اضبط موضع ( Linear Stop-In-Slotالتوقف في املوقع احملدد للنقطة اخلطية) في  ،Zone Aثم اضغط على  SYSTEMو  1و  3و  2و  2و .1
270°
أ) أدخل موضع ( Linear Stop-In-Slotالتوقف في املوقع احملدد للنقطة اخلطية) .اضغط على  ENTERحلفظ القيمة.
		ب) اختر االجتاه  Directionالذي تريده لعمل ( Linear Stop-In-Slotالتوقف في املوقع احملدد للنقطة اخلطية) = 0 ،كالهما = 1 ،لألمام = 2 ،للخلف .اضغط على  ENTERحلفظ القيمة.
مثال لتهيئة Universal Linear Basic
ج) اضغط  SYSTEMللعودة إلى شاشة حالة املاكينة.
Field
قم بتحميل البرنامج  ،Auto Transition Programاضغط على  PROGRAMو .4
أ) اختر رقم  Auto Transition Programاملطلوب من اجلدول  Auto-Prog Transitions Tableفي قسم

