
GEBRUIKSAANWIJZING

ESC300
Elektronische Besturing Comfort

Lees de gebruiksaanswijzing zorgvuldig door voodat 
de besturing wordt aangesloten en in bedrijf gesteld !
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INFORMATIE
De afbeeldingen en grafi sche weergaven in deze gebruiksaanwijzing kunnen vanwege 
technische wijzigingen iets afwijken van uw besturing! 
Alle met * aangegeven functies, componenten en onderdelen zijn opties of accessoires en 
daarom niet op iedere besturing aanwezig! Handleidingen en beschrijvingen voor uitbrei-
dingen, extra componenten en functies vindt u in de bijlage van deze gebruiksaanwijzing.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat de besturing in bedrijf gesteld 
wordt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik!

Service-adressen

INFO
Noteer voordat u contact opneemt met onze service...
- uw klantnummer (zie pakpon, factuur of brief)
- de nauwkeurige aanduiding van uw apparaat (zie typeplaatje, pakbon, factuur)
- het serienummer van uw apparaat (zie typeplaatje)

Bij storingen en technische problemen:

Telefoon: +49 (0) 7336 - 961018 of E-mail: service-et@prinzing.eu

Voor de bestelling van reserveonderdelen:

Telefoon: +49 (0) 7336 - 9610-0 • Fax: +49 (0) 7336 - 961050 • E-mail: sale-et@prinzing.eu
Postadres: Peter Prinzing GmbH - Siechenlach 2 - 89173 Lonsee-Urspring, Duitsland

Of neem contact op met uw plaatselijke dealer.

Uw klantnummer
(zie factuur/pakbon)

Serienummer
(zie typeplaatje op het apparaat)

------------------------------------- -------------------------------------
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 Inbouwverklaing

Inbouwverklaing

conform EG-machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage II, Nr. 1 B

Bij deze verklaren wij dat de hierna genoemde besturing inclusief de bijbehorende componenten qua constructie en uit-
voering alsmede in de door ons aangeleverde hoedanigheid voldoet aan de principiële veiligheids- en gezondheidseisen 
van de EG-richtlijn 2006/42/EG. De besturing mag pas in bedrijf gesteld worden als er geconstateerd is dat de installatie 
waarin de besturing geïntereerd moet worden, voldoet aan de bepalingen van de richtlijn (2006/42/EG).

Fabrikant:
 Peter Prinzing GmbH Telefoon: +49 (0) 7336 / 9610-0
 Siechenlach 2  Internet: www.prinzing.eu
 89173 Lonsee-Urspring (Deutschland) e-mail: info@prinzing.eu

Beschrijving:
 Type/model: Elektronische besturing Comfort - ESC-300
 Bestaat uit: huis incl. 1x control en tot 2x relais, 1x remote, 1x charge, 1x radiografi sche module
 Uit te breiden met: EXP-300 met tot 3x relais, extra radiografi sche module
 Functie: besturing van maximaal 12 aandrijfl ieren voor een kabeltrek-ontmestingsinstallatie
 Serienummer: zie typeplaatje

De overeenstemming met verdere op het product van toepassing zijnde richtlijnen, bepalin-
gen en normen wordt verklaard:
 - EMC-richtlijn:         (2004/108/EG) d.d. 15 december 2004
 - Storingskenmerken:     EN 55011:2009 + A1:2010 Klasse B
            EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
            EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
 - Storing vastheid:         EN 61000-6-2:2005
 

De speciale technische documenten conform bijlage VII B zijn aangemaakt. Ze worden de verantwoordelijke nationale 
instelling op aanvraag elektronisch of met de post toegestuurd.

Gemachtigde personen voor de samenstelling van de technische documenten:
 Heiko Lange
 Siechenlach 2
 89173 Lonsee-Urspring (Duitsland)
 Tel.: +49 (0) 7336 / 961018

Plaats/Datum:
Lonsee-Urspring, 16.02.2012

Vemeldingen bij de voor het uitwerken van deze verklaring gemachtigde persoon:
Peter Prinzing, directeur

Handtekening:
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Voor gebruik

1. Voor gebruik

INFO
Lees deze gebruiksaanwijzing voor de montage en inbedrijfstelling van de besturing ESC300 
zorgvuldig door. Daardoor worden fouten bij de montage/bediening vermeden en leert u 
optimaal gebruik te maken van alle kenmerken en functies van de elektronische besturing 
ESC300.
Neem bij vragen omtrent functies en bediening van de besturing contact op met onze ser-
vice of met uw plaatselijke dealer.

1.1. Auteursrecht

Het auteursrecht op deze gebruiksaanwijzing blijft bij Peter Prinzing GmbH. Deze gebruiksaanwijzing mag noch geheel noch 
gedeeltelijk vermenigvuldigd, verspreid of voor concurrentiedoeleinden onbevoegd gebruikt of aan derden meegedeeld worden.
Overtredingen kunnen strafrechterlijke gevolgen hebben.

1.2. Reglementair gebruik

De „Elektronische Besturing Comfort“ mag uitsluitend gebruikt worden om aandrijfl ieren voor kabel- en ontmestingsschuiven 
te besturen.

Het gebruik van de elektronische besturing Comfort voor andere toepassingen is niet toegestaan. Een gebruik van de 
elektronische besturing Comfort met andere dan in de technische gegevens vermelde motortypes en aandrijfl ieren of een 
ander dan reglementair gebruik van de elektronische besturing Comfort is zonder schriftelijke toestemming van Peter 
Prinzing GmbH niet toegestaan.

Het bedieningspersoneel van de elektronische besturing Comfort moet met de bediening en de daaruit voortkomende, 
mogelijke gevaren vertrouwd zijn. Informeert u zich hiervoor over de actuele wettelijke bepalingen en voorschriften, neem 
de gebruiksaanwijzing in acht en vraag indien nodig Peter Prinzing GmbH.

Uitsluitend de in de orderbevestiging resp. de technische gegevens vermelde speciale uitvoeringen en extra schakelap-
paratuur mogen met de elektronische besturing Comfort gebruikt worden.

Eigenmachtige verbouwingen en wijzigingen aan de elektronische besturing Comfort zijn om veiligheidsredenen verboden! 
Hard- en softwarewijzigingen aan de elektronische besturing Comfort mogen zonder toestemming van de Peter Prinzing 
GmbH niet uitgevoerd worden.

LET OP!
Als de elektronische besturing Comfort niet reglementair wordt gebruikt, is er geen veilige 
werking gewaarborgd. Niet-reglementair gebruik moet achterwege gelaten worden.
Voor alle persoonlijke en materiële schade die voortkomt uit niet-reglementair gebruik, is niet 
de fabrikant, maar de exploitant van de elektronische besturing Comfort verantwoordelijk!
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Voor gebruik

1.3. Gebruikte tekens, symbolen en termen

In deze gebruiksaanwijzing kunnen de volgende symbolen gebruikt worden:

Gebruiksaanwijzing

De cijfers tussen haakjes geven details in de ernaast staande afbeeldingen aan

het nummer ervoor is het nummer van de afbeelding

De functie staat pas na login ter beschikking (insteller of servicepersoneel)

Informati - belangrijke informatie, suggesties en aanwijzingen voor de bediening

Let op - belangrijke aanwijzing voor de veiligheid van bedieningspersoneel en machine

Beschrijving/toelichting van vaktermen en aanduidingen

Opsomming, volgorde

Hoofdzin wordt verdeeld in een reeks bijzinnen

Gevolg van een handeling

1.4.  Woordverklaring:

Aandrijfl ier
Motorisch aangedreven trommel voor het oprollen van een kabel om een schuif over de loopgang te trekken

Aandrijfeenheid
Een aandrijfeenheid bestaat uit twee aandrijfl ieren (optioneel een dubbele lier) en dient voor de aandrijving van ten minste 
een mestschuif.

Baan
Is een loopgang (optioneel twee loopgangen) die met ten minste een mestschuif via een aandrijfeenheid afgereden/geruimd 
wordt.

Basisstand
Is de positie van de schuif van waar uit de automatische schuifbeweging gestart en waar die beëindigd wordt.

Teachen
Handmatig inleren van een programmacyclus door invoer van opdrachten aan de afstandsbediening tijdens de schuifbeweging

Intervaltijd
Tijd tussen het einde van de laatste schuifbeweging en de nieuwe startopdracht

Parkeerstand
Positie van de schuif die na afl oop van programma 2 wordt aangestuurd. De schuif parkeert hierbij met een bepaalde af-
stand t.o.v. de eindaanslag. AANWIJZING! - Parkeerstand is niet basisstand! Neem de beschrijving op paginapagina 41

Taktwerking 
De schuifbeweging is altijd stapsgewijs (beweging - pauze - beweging - pauze - enz.)
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Voor gebruik

1.5. Overzicht componenten van de Elektronische Besturing Comfort ESC300

De elektronische besturing Comfort ESC300 bestaat uit de volgende componenten:

(1) Basisapparaat ESC300 met
 - 1x voeding
 - 1x printplaat Control met processor, SD-kaartstation en software voor de besturing. inclusief aansluiting voor 

een baan met max. 2 aandrijfl ieren.
 - max. 2x printplaat Relais voor de uitbreiding van de besturing met elk een baan met elk 2 aandrijfl ieren

(2) ESC300 EXT-radiografisch >>> Extern radiografi sche zend- en ontvangsmodule voor de communicatie tussen 
afstandsbediening Remote en besturing Control, kabelgebonden. Ter versterking van het radiografi sche signaal 
kunnen er max. 2 radiografi sche modules (in serie of parallel) aangesloten worden

(3) ESC300 Charge >>> laadstation inclusief voeding voor de afstandsbediening „ESC300 Remote“
(4) ESC300 Remote >>> afstandsbediening met display voor de instelling en bediening va de besturing,
(5) EXP300 Uitbreidingsmodule >>> Basisapparaat voor de uitbreiding van het apparaat voor baan 4 t/m 6. UItge-

voerd met 1, 2 of 3 printplaten relais (max. 3 platen)
(6) Noodstoptoets (ten minste 1 toets per baan/beweging
(7) Temperatuursensor

Optionele accessoires:

(8) 4 Externe druktoetsen per baan, kabelgebonden, functies: Start - Stop - Vooruit - Achteruit
(9) Eindschakelaar aan het einde van de loopgang >>> voor mechanische om-/uitschakeling van de schuifbeweging 

aan het einde van de baan
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Voor gebruik

1.6.  Functie van de elektronische besturing Comfort

Met de elektronische besturing Comfort wordt de afl oop en de werkwijze van uw ontmestingsinstallatie geregeld.
Via de besturing worden de motoren van de kabellieren aangestuurd en bewaakt. Er kunnen max. 6 aandrijfeenheden 
(banen) onafhankelijk van elkaar gestuurd worden. 
De controle van de schuifbeweging gebeurt met stroom- en tijdsbewaking van de afzonderlijke motoren.

Instelling en bediening van de besturing gebeurt via een radiografi sche afstandsbediening met een grafi sch display. De 
besturing van de ontmestingsinstallatie kan met de hand of automatisch uitgevoerd worden.
De handmatige besturing gebeurt rechtstreeks met druktoetsen (op de afstandsbediening of met externe druktoetsen*). 
Hiermee kan de schuif voor- en achteruit verplaatst en de automatische werking gestart en gestopt worden.
De automatische werking van de besturing kan met de hand, tijdsgestuurd via timer of temperatuurgestuurd met tempera-
tuursensoren gestart worden. Bij automatische werking kan er tussen 4 programma´s gekozen worden welk programma 
er automatisch gestart moet worden. Deze 4 programma´s zijn...

 - Programma 1 (P1) met standaard-afl oop (vooruit/achteruit) 
 - Programma 2 (P2) met vooraf gedefi nieerde instellingen (dierherkenning en taktwerking voor het afwerpen/einde)
 - Programma 3+4 (P3, P4) door teachen² individueel programmeerbare programma´s (schuifbeweging vrij instelbaar)

Bovendien staan aan de besturing nog de volgende functies ter beschikking:

 - Automatische herkenning van aangesloten aandrijfeenheden
 - Spanningsbewaking en automatische correctie van de uitschakelstromen bij spanningsschommelingen (bijv. bij foto-

volaïsche installaties)
 - Handmatige deactivering van aandrijfeenheden (banen) zonder gegevensverlies
 - Automatische programmastart via tijdsrooster (Timer) met 24 starttijden/baan
 - Vorst- en antivriesbeveiliging door automatische programmastart bij het dalen onder een bepaalde temperatuur (vorstwerking)
 - Automatische aanpassing van de startintervallen bij vorstwerking bij dalende/stijgende temperatuur
 - Een-weg-werking per startimpuls bij loopgangen met spleetvloer
 - Gebruik van de schuif als koedrijver met handmatige tijdsgestuurde bediening met de functie "Drijven".
 - Signaaluitgave voor een extra besturing (bijv. dwarstransport)
 - Protocolfunctie, update en gegevensopslag met SD-geheugenkaart
 - Noodwerking bij systeemuitval door handmatige besturing van de schuiven met druktoets op de printplaat

TIP
Door rekken, vuil of eenzijdig oprollen van de trekkabel op de trommel kan de positie van de 
schuif iets veranderen. Voor een correcte functie van de schuifi nstallatie moet er daarom ten 
minste één schuifaanslag (op de basisstand) gemonteerd zijn. Op die manier kan de schuif-
positie bij iedere beweging gereferentieerd worden.
Van een toepassing zonder een enkele schuifaanslag raden wij af. Als u de belasting van 
de trekkabel door een schuifaanslag wilt reduceren, gebruikt u eindschakelaars voor het 
om- en uitschakelen van de schuifbeweging.

Een aandrijfeenheid (voor een loopgang) bestaat uit
 - ten minste 2 schuif
 - maximaal 2 kabellieren
De aandrijfeenheid wordt in de gebruiksaanwijzing baan genoemd!

Teachen = Handmatig inleren van een programmacyclus door invoer van opdrachten aan de afstandsbediening tijdens 
de schuifbeweging.
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Montage en aansluiting

2.  Montage en aansluiting

INFO
Let erop dat er bij de montage tussen besturing (Control) en het laadstation (Charge) met 
de afstandsbediening (Remote) een stabiele radiografi sche verbinding aanwezig is. 

De radiografi sche verbinding is hierbij afhankelijk van de omgeving van de apparatuur. Mu-
ren van gewapend beton, metalen roosters, metalen dragers, voermengwagens of andere 
obstakels kunnen het radiografi sche signaal zwakker maken!

Neem bij de montage van de componenten (apparaten) de volgende punten in acht.

 - Monteer de besturing (Control) op een centrale, goed toegankelijke plek op een vlakke en stevige ondergrond.
 - In de voedingsleiding van de besturing moet er in de buurt van de besturing een hoofdschakelaar gemonteerd worden. 
 - Het laadstation (Charge) met de afstandsbediening (Remote) kan onafhankelijk van de positie van de besturing 

ESC300 gemonteerd worden. (bijv. in de stal)
 - Monteer de externe radiografi sche module zo centraal mogelijk in de bedieningszone van de ontmestingsinstallatie 

op een hoogte van ten minste 2,5 m. Muren van gewapend beton en metalen constructies maken het radiografi sche 
signaal zwakker!

 - De apparaten mogen niet blootgesteld worden aan extreme warmte, kou of extreme temperatuurschommelingen.
 - Bescherm de apparaten tegen spatwater en directe zoninstraling.
 - Monteer alle noodzakelijke schroefverbindingen (meegeleverd) en sluit na de montage alle afdekkingen en niet ge-

bruikte openingen aan de apparaten.
 - Monteer noodstopschakelaars zo ontoegankelijk mogelijk voor de dieren in de stal (foutieve activering), goed zicht-

baar en toegankelijk op punten met een hoog gevarenpotentiaal (bijv. muuropeningen,aandrijfl ieren. Afhankelijk de 
omstandigheden ter plaatse moeten er meerdere noodstoptoetsen gemonteerd worden.

 - Gebruik uitsluitend gekeurde kabels en leidingen, overschrijd de maximale leidingslengtes niet.
 - Verwijder voor het eerste gebruik de beschermfolie van de accu aan de achterkant van de afstandsbediening REMO-

TE aan het accuvakje (folie uit het accuvakje trekken!)

2.1. Montage schakelkast ESC300

Monteer de schakelkast ESC300 met de meegeleverde bevestigings-
stroken (Afb. 10/2) op een stevige ondergrond.
Het invoeren van de kabel aan de schakelkast gebeurt uitsluitend van onderen.

Op de schakelkast ESC300 worden aangesloten:

 - Voedingskabel (400V/3~/PE, van de hoofdschakelaar).
 - Externe radiografi sche module
 - Motoren kabellier voor baan 1 - 3
 - Noodstopstoets
 - Temperatuursensor
 - Externe druktoetsen* voor baan 1 - 6
 - Eindschakelaars* (mechanisch of inductief) voor baan 1 - 3
 - Contacten voor storingsmelding*
 - Contacten voor dwarstransport*

 10/1
ESC300 (basisapparaat)
Afmetingen: 400 x 300 x 180 mm

 10/2
Bevestigingsstrook
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2.2. Montage oplader ESC300 Charge

Monteer de oplader Charge binnen het zendbereik van de ESC300. De bevestiging 
van de oplader Charge gebeurt via 4 bevestigingsbouten in het huis.
Het invoeren van de kabel voor de voeding gebeurt uitsluitend van onderen. Aan 
de oplader Charge wordt de afstandsbediening Remote bevestigd en opgeladen.

Op de oplader ESC300 Charge worden aangesloten:
 - Een aparte voeding 230 V/1~.

2.3.  Montage  radiografi sche module

Monteer de radiografi sche module...
 - in het centrum van uw bewegingsbereik met de afstandsbediening vanaf een 

hoogte van 2,5 m
 - Beschermd tegen vocht als regen, spatwater e.d.

Monteer de radiografi sche module NIET...
 - op muren van gewapend beton, aan stalen constructies of binnen een radius 

van ca. 1 m t.o.v. metalen oppervlakken (kabeltrajecten, muur, poorten)
 - binnen direct bereik van andere met radiografi sche golven werkende appara-

tuur (WLAN-routers, mobiele telefoons, andere zendstations)
Hierbij kunnen er storingen door interferentie of afscherming optreden.

Bevestig de radiografi sche module via de bevestigingsgaten aan het huis zodanig 
dat de kabelgeleiding omlaag wijst. Kabeltype en -lengte zie pagina 14

2.4. Montage schakelkast  uitbreiding voor baan 4 - 6

De montage van de schakelkast Expansion EXP300 gebeurt met de meegeleverde 
bevestigingsstroken (Afb: 10/2).
Het invoeren van de kabel aan de schakelkast Expansion gebeurt uitsluitend van 
onderen.
Let op de kabeltypes en de max. kabellengtes (zie pagina 14)

Op de schakelkast EXP300 worden aangesloten:
 - De voedingskabel (400V/3~/PE, van de hoofdschakelaar).
 - De databus ESC300 <> EXP300
 - De motoren van de kabellier voor baan 4 - 6
 - Eindschakelaars* (mechanisch of inductief) voor baan 4 - 6

2.5. Montage  temperatuursensor

De temperatuursensor wordt benodigd voor de functie „Vorstwerking“.
Monteer de temperatuursensor in de buurt van de grond, beschermd tegen directe 
zoninstraling en andere warmtestraling 
Neem bij de montage de maximale kabellengte van 10 m in acht.

 11/1
ESC300 Charge incl. Remote
Afmetingen: 234 x 264 x 90 mm 

 11/3
EXP300 (basisapparaat)
Afmetingen: 400 x 300 x 180 mm

 11/2
Externe radiografi sche module
Afmetingen:98 x 64 x 38 mm

 11/4
Temperatuursensor
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2.5.1  Montagevoorbeeld besturing en bijbehorende componenten

LET OP! - De posities van de componenten zijn een voorbeeld en niet bindend!

(1) Schakelkast ESC300 en hoofdschakelaar, bij baan 4...6 extra schakelkast EXP300
(2) ESC300 Charge met ESC300 Remote (voor bediener goed toegankelijke plek in de stal)
(3) Externe radiografi sche module (montagehoogte > 2,5 m)
(4) externe druktoets* bijv. voor de functie „Drijven“
(5) Noodstoptoets. Er moet ten minste een noodstoptoets per baan gemonteerd worden. Wij adviseren noodstop-

toetsen in de buurt van gevaarlijke punten (bijv. muuropeningen, personeelsbuggen, aandrijfl ieren), goed zicht-
baar en goed toegankelijk voor personen monteren.

LoopgangLig-
boxen

Wachtruimte

Lig-
boxenLoopgang

Melkruimte

Techniekruimte

Voedertafel
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2.6.  De elektrische aansluiting

De elektrische aansluiting van de besturing en de componenten mag alleen door hiervoor geautoriseerde elektrotechnisch 
deskundigen uitgevoerd worden! Informeert u zich voor de aansluiting van de elektrische componenten over de plaatse-
lijke spanningsvoorziening en het netvermogen. Voor de elektrische aansluiting van de besturing en de andere elektrische 
componenten gelden de actueel geldige wettelijke bepalingen. (bijv. VDE 0100, EN 60204-1/VDE 0113 deel 1)

LET OP
Voordat de besturing wordt aangesloten en bij reparatiewerkzaamheden aan de elektrische 
componenten van de installatie moet de hoofdschakelaar van de besturing op „0“ (OFF) 
gezet worden! 
Ook bij een uitgeschakelde hoofdschakelaar staan de aansluitklemmen aan de hoofdscha-
kelaar onder spanning!

Info
Voor schade door een onjuiste, ondeskundige of niet volgens voorschrift uitgevoerde elektrische aan-
sluiting van de besturing of van de elektrische componenten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en 
verlenen geen garantie! Als bewijs voor een deskundige installatie van het technische systeem moet 
door het uitvoerende installateursbedrijf een opleverings-/keuringsrapport opgemaakt worden.
Een bedradingsschema van de besturing staat in de bijlage van deze gebruiksaanwijzing 
en op de verpakking van de besturing.

Belangrijke informatie over de netaansluiting van de besturing:

 - De netaansluiting voor de gehele besturing moet via een gemeenschappelijke hoofdschakelaar geleid worden.
 - De voeding voor de EXP300 darf niet rechtstreeks op de ESC300 aangesloten worden. Sluit de  voeding van de 

EXP300 op de hoofdschakelaar aan of gebruik een aftakdoos.
 - De oplader wordt onafhankelijk van de besturing ESC300 aangesloten (230 V/1~). 
 - Er kunnen kabels met een diameter van max. 2,5 mm² aangesloten worden.(zie tabel ppagina 14)

De volgende aansluitspanningen zijn vereist voor een storingsvrije werking van de installatie:
 - ESC300 (met Control + Relais) - 400V / 3~/ PE / 50Hz (geen nulgeleider)
 - EXP300 (met Relais) - 400V / 3~/ PE / 50Hz (geen nulgeleider)
 - Oplader (Charge) - 230V / 1~ / PE-N

Montage van de noodstopstoetsen:

Monteer per loopgang ten minste een noodstoptoets. Met de toepassing van meerdere noodstoptoetsen en een effectieve 
positionering maakt u uw ontmestingsinstallatie veiliger.
Monteer de noodstoptoetsen...

 - op een goed toegankelijke plek, ook voor kleine personen (bijv. kinderen) bereikbaar
 - in de buurt van gevarenpunten (bijv. muuropeningen, poorten, personeelsbruggen, afworp, aandrijfl ier)
 - ontoegankelijk voor de dieren

LET OP!
Als er niet ten minste een noodstoptoets per baan is aangesloten, mag de ontmestingsin-
stallatie niet in bedrijf gesteld worden!
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2.6.1     Kabeltypes,   Kabellengtes en  kabeldiameter

Component/apparaat aanbevolen
kabeltype

min.
aders spanning max.

lengte

Aanvoerleiding (1) naar de hoofdschakelaar NYM 5 x 1,5 (2,5) mm² 4 400 V / 3~ / 50 Hz ---

Aanvoerleiding (1) naar de ESC300 vanaf 
hoofdschakelaar / aftakdoos NYM 5 x 1,5 (2,5) mm² 4 400 V / 3~ / 50 Hz ---

Aanvoerleiding (1) naar de EXP300 vanaf 
hoofdschakelaar / aftakdoos NYM 5 x 1,5 (2,5) mm² 4 400 V / 3~ / 50 Hz ---

Motor kabellier NYM 5 x 1,5 mm² 4 400 V / 3~ / 50 Hz 150 m

Noodstoptoets (2) NYM 3 x 1,5 mm² 2 24 V DC 150 m

Eindschakelaar mechanisch (optie) LiYCY 2 x 0,5 mm² ROHS 2 24 V DC 150 m

Eindschakelaar proximity switch (optie) LiYCY 3 x 0,5 mm² ROHS 3 24 V DC 150 m

externe bedieningstoetsen (optie) LiYCY 12 x 0,5 mm² ROHS 6 24 V DC 100 m

Temperatuursensor NYM 3 x 1,5 mm² 2 5 V DC 10 m

Databus Expansion LiYCY 5 x 0,5 mm² ROHS 5 24 V DC 5 m

Radiografi sche module (4) LiYCY 8 x 0,5 mm² ROHS 8 24 V DC 100 m

Signaalgever / dwarstransport NYM 2 max. 250 V-AC/4 A 
max. 24 V-DC/1 A ---

Veiligheidsschakelrail (3) - optioneel
(vrijgaveleiding van het besturingsapparaat) NYM 3 x 1,5 mm² 2 24 V DC zie

noodstop

Soort klemmen aan de besturing Net + Motoren: Steekschroefklemmen AKZ 950 (PTR) max. 2,5 mm²
24 V-kabels: Veerkrachtklem Wago 250-503506 max. 1,5 mm²

Neem de volgende aanwijzingen bij de tabel in acht:

(1) De kabeldiameter moet aan de hand van het motorvermogen en de kabellengte ter plaatse vastgelegd worden. 
Monteer na de hoofdschakelaar indien nodig een aftakdood om de toevoerkabel naar de ESC300 en EXP300 af 
te takken.

(2) Noodstoptoets - Er wordt geadviseerd om ten minste een noodstoptoets per aandrijfeenheid (baan) te monteren!
De aangegeven maximale kabellengte komt bij de noodstopkabel overeen met de kabellengte. Door een serie-
schakeling van de noodstop-apparaten levert dat een effectieve kabellengte van maximaal 300 m op.

(3) De vrijgave-kabel van het besturingsapparaat van de veiligheidsschakelingsrelais naar de ESC300 wordt in het nood-
stopkabel-circuit geïntegreerd waarmee bij de maximum kabellengte van de noodstop rekening gehouden moet worden.

(4) De gebruikte kabel moet afgeschermd en verstrengeld zijn. Ter versterking van het radiografi sche signaal kunnen 
er max. 2 radiografi sche modules (in serie of parallel) aangesloten worden. De max. kabellengte per radiografi -
sche module is 100 m. Dat is bij 2 gecombineerde radiografi sche modules een lengte van. 200 m.

Aanwijzingen bij de kabels voor laagspanning tot 24 V DC

Stroomcircuits met laagspanning en netspanning mogen niet in hetzelfde kabel- en leidingensysteem gelegd worden. Houd 
er bij laagspanningskabels rekening mee dat er door ontkoppeling van elektromagnetische velden storingen/verkeerde 
functies aan de besturing ESC300 op kunnen treden.
Leg de laagspanningskabels niet samen met hoogspanningskabels, maar gescheiden op afstand van elkaar. Houd de kabel-
lengtes bij laagspanningskabels zo kort mogelijk. De afscherming van kabels moet eenzijdig op massa (aarde) gelegd worden.
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2.6.2   Aansluiting elektrische besturing Comfort - ESC300

INFO
In de voedingskabel van de besturing moet er een hoofd-
schakelaar geïntegreerd worden. Monteer de hoofdscha-
kelaar direct naast de besturing zodat die bij onderhouds-
werkzaamheden aan de besturing bereikbaar is.

De aansluiting van de voedingskabel gebeurt aan de klem Net-ingang op de 
printplaat Control, links in de schakelkast (Afb.15/1). De aansluiting van de fasen 
L1-L2-L3 gebeurt via een stekker met schroefklemmen (Afb.15/3).
De aansluiting van alle PE-kabels gebeurt aan de PE-klemmenrail aan de linker-
kant van het huis (Afb.15/2). Een nuldraad wordt niet aangesloten.
De spanningsvoorziening van de printplaat relais 1+2 gebeurt via de klemmen 
Uitbreiding. Deze verbindingen zijn af fabriek voorgemonteerd en kunnen bij 
vervanging of uitbreiding losgetrokken/ingestoken worden.

2.6.3 AAnsluiting uitbreidingsmodule - EXP300

De spanningsvoorziening voor de uitbreidingsmodule EXP300 gebeurt net als bij 
de ESC300 via de hoofdschakelaar in de voedingskabel. De voedingskabel voor 
de EXP300 wordt hiervoor parallel met de voedingskabel van de ESC300 op de 
hoofdschakelaar aangesloten.
Alternatief kan er na de hoofdschakelaar een aftakdoos gemonteerd worden waarop 
de voedingskabels aangesloten worden. Aansluitvoorbeelden zie hierna - Afb.15/4+5

De aansluiting op de EXP300 gebeurt net als bij de ESC300 via de klem netaanslui-
ting en de PE-klemmenrail (zie beschrijving boven, hoofdstuk 2.6.2).

LET OP
De voedingskabel voor de uitbreidingsmodule mag 
niet via de klemmen „Uitbreiding“ op de ESC300 aan-
gesloten worden. 

De kabellengte voor de databus is maximaal 10 m!

 15/1
Netaansluiting (1)
Sp-vers. Printplaten Relais (2)

 15/2
PE-klemmenrail (3)

 15/3
Schroefklem

ESC300 EXP300

 15/4
Netaansluiting direct op de hoofdschakelaar

 15/5
Netaansluiting via aftakdoos (AD)

ESC300 EXP300

AD
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2.6.4 Aansluiting van het laadstation ESC300 Charge

Het laadstation Charge dient voor het opladen en bewaren van de afstandsbediening Remote en wordt onafhankelijk van 
de besturing ESC300 op de spanningsvoorziening aangesloten. Voor het laadstation Charge is er een aansluitspanning 
van 230V/1~ noodzakelijk.

Laadstation ESC300 Charge aansluiten:

1. Open de transparante huisafdekking
Druk hiervoor de sluiting aan de rechterkant naar binnen toe (Afb.16/1).

1. Draai alle 4 schroeven van de basisplaat los (Afb.16/2) en verwijder ze

2. Haal de basisplaat uit het huis
Let op - Scheur de aangesloten kabels hierbij niet los!

3. Voedingskabel (230 V~) op de aansluitklem (Afb.16/3) aansluiten

4. Basisplaat weer monteren en schroeven stevig aandraaien

 16/2
Bevestigingsschroef basisplaat

 16/1
Sluiting aan het huis

 16/3
Aansluitklem

2.6.5 Aansluiting  optionele accessoires (eindschakelaars, druktoetsen, signaalgevers)

Optionele accessoires zijn niet in de standaard leveringsomvang inbegrepen en moet altijd extra mee- of bijbesteld worden. 
Informeert u zich voor de aansluiting van accessoires over kabellengtes, -types en -diameters op het installatieschema.
De volgende accessoires kunnen op de besturing aangesloten worden:

 Eindschakelaars >>> Aan ieder einde van de loopgang kan er een eindschakelaar voor het lastvrije om- of uitschakelen 
van de schuifbeweging gemonteerd worden. De eindschakelaars moeten hierbij zodanig gemonteerd worden dat ze door 
de schuif veilig aangestuurd kunnen worden om een correcte functie te garanderen.

 Druktoetsen >>> Er kunnen voor iedere baan 4 kabelgebonden druktoetsen voor de besturing van de baan aangesloten 
worden. Met de druktoetsen staan de functies Start - Stop - Vooruit - Achteruit te beschikking.

 Signaalgevers >>> Via optische of akoestische signaalgevers kunnen er storingen of aandrijfsignalen weergegeven worden.

Neem bij vragen over aansluiting en accessoires contact op met onze klantenservice.
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3. Veiligheid

De hierna vermelde veiligheidsinstructies dienen ter voorkoming van persoonlijke en materiële schade. De exploitant van de 
ontmestingsinstallatie moet ervoor zorgen dat de principiële veiligheidsaanwijzingen en voorschriften in acht genomen en 
nageleefd worden. Verantwoordelijken voor installatie en bedrijf en personen die de ontmestingsinstallatie bedienen moeten 
de gebruksaanwijzing geheel gelezen en begrepen hebben. Informeert u zich voor de inbedrijfstelling van de besturing over 
de positie en de correcte hoedanigheid van de veiligheids- en beschermingsvoorzieningen.

Veiligheids- en beschermingsvoorzieningen zijn:

 - Afsluitbare hoofdschakelaar aan de besturing
 - Noodstopstoets en veiligheidsschakelrails*
 - Beschermingsafdekkingen en beschermroosters

3.1. Algemene veiligheidsinstructies

1. Voor de inbedrijfstelling van de installatie, na montage-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden moeten 
de volledige montage en de correcte functie van alle veiligheids- en beschermingsvoorzieningen gecon-
troleerd worden.

2. Voor het begin van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de ontmestingsinstallatie moet de be-
sturing uitgeschakeld en tegen onbedoeld opnieuw inschakelen beveiligd worden. (bijv. hoofdschakelaar 
afsluiten)

3. Controleer voor iedere handmatige start van de schuifbeweging
- dat er geen personen in het werkbereik van de schuif aanwezig zijn
- dat er van de bewegende schuif geen gevaar voor personen of dieren uitgaan

Niet toegelaten zijn:

 - Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de ingeschakelde installatie en tijdens de werking.
 - Eigenmachtige wijzigingen aan de elektronische besturing of aan de componenten van de ontmestingsinstallatie.
 - Werkwijzen die de veiligheid van de ontmestingsinstallatie in gevaar brengen.
 - Werking van de installatie zonder toezicht als niet aan alle voorgeschreven veiligheids- en beschermingsvoorzienin-

gen voor de werking van de installatie zonder toezicht (zie hoofdt. 2.5) is voldaan.

Bouwzijdse eisen:

Om gevarenpunten tussen schuif en vaste delen van het gebouw (bijv. muuropeningen, poorten, pijlers en delen van de 
stal) te vermijden moet er een veiligheidsafstand van ten minste 500 mm boven de bewegingsbaan van de schuif aange-
houden worden. Een onderschrijding van deze veiligheidsafstand moet aufgesproken worden met de verantwoordelijke 
bedrijfsvereniging ter plaatse.
De wettelijke bepalingen zijn onbeperkt van toepassing. (bijv. VSG 2.1 § 16)
Technische beveiligingsmaatregelen voor gevarenpunten zijn bijv. schakelrails op het gevarenpunt, trektouwen of stap-
penschakeling van de schuif. 

3.2. Gedrag bij gevaar

Bij herkenbare of optredende gevaarlijke situaties moet u:
 - De installatie onmiddellijk met de noodstoptoets, de STOP-schakelaar of de hoofdschakelaar stilzetten
 - De hoofdschakelaar uitschakelen en tegen onbedoeld inschakelen beveiligen (bijv. hangslot)
 - De gevarenbron of de foutoorzaak onmiddellijk verhelpen

Pas na het verhelpen van de gevaarlijke situatie mag de installatie weer in bedrijf gesteld worden!
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3.3.  Gevarenzones van de ontmestingsinstallatie

Gevarenzone Gevaar Veiligheidsmaatregelen
Elektrische componenten Stroomschok Apparaten volgens voorschrift sluiten

Afdelingen monteren
voor het openen hoofdschakelaar "Uit"

Schuif Knelgevaar Pak niet in de bewegende schuif
Veiligheidsafstand t.o.v. de bewegende schuif

Muuropeningen 
Dwarsafzettingen
Personeelsbruggen

Knelgevaar Veiligheidsafstand aanhouden (> 500 mm boven schuif)
Stappenschakeling (taktwerking) van de schuif
Montage van veiligheids-schakelrails

Aandrijfkabel Struikelgevaar Kabel afdekken of gelijkvloers leiden
Aanwijzingsborden aanbrengen

Aandrijfl ieren en 
keerrollen

Knelgevaar
Intrekgevaar
Struikelgevaar

Montage volgens voorschrift
Veiligheidsafdekkingen volledig monteren
Controle van de veiligheidsafstanden

3.4. Gevaren door elektrische energie

LET OP!
Montage-, aansluit- en reparatiewerkzaamheden aan de elektrische componenten van de ontmes-
tingsinstallatie mogen alleen door elektrotechnisch deskundig personeel uitgevoerd worden.
Na montage-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het elektrische systeem 
moeten alle veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden. De controle moet conform de 
actueel geldige voorschriften gerapporteerd worden.

LET OP - Gevaar voor elektrische schokken!
Bij een uitgeschakelde hoofdschakelaar staat er op de net-aansluitklemmen van de besturing 
en op de hoofdschakelaar netspanning. Voordat er een elektrisch apparaat wordt geopend moet 
altijd eerst de hoofdschakelaar uitgeschakeld en tegen opnieuw inschakelen beveiligd worden!

Neem de volgende aanwijzingen in acht:

 - Voer geen werkzaamheden uit aan onderdelen die onder spanning staan.
 - Leg kabels en leidingen zodanig dat er geen thermische, mechanische of elektromagnetische belastingen op in kun-

nen werken. Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk „Montage“ in acht.
 - Alle schakelaar- en apparaatafdekkingen monteren, alle huisopeningen volgens voorschrift sluiten
 - Beschadigde of lekke elektrische apparaten (besturing, toetsen, motoren enz.) moeten onmiddellijk spanningsvrij 

geschakeld en door nieuwe vervangen worden.
 - Reparatiewerkzaamheden aan de elektrische componenten mogen alleen met hiervoor gekeurd gereedschap uitge-

voerd worden.
 - Defecte zekeringen altijd door gelijkwaardige zekeringen vervangen
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Veiligheid

3.5. Werking zonder toezicht (automatische werking) van de ontmestingsinstallatie

Werking zonder toezicht betekent dat de aangesloten kabellieren zelfstandig via een door de besturing automatisch ver-
zonden startcommando draaien en de betreffende schuiven bewegen. 
Het betreffende startcommando moet door de exploitant van de installatie of door een door hem aangewezen persoon in 
de elektronische besturing ESC300 ingesteld en ingeschakeld worden. De volgende startcommando´s voor een werking 
zonder toezicht zijn mogelijk:

 - Automatische start van een programma via tijdsrooster (Timer)
 - Automatische start van een programma via temperatuur (vorstwerking)

Aan de volgende voorwaarden moet voor een werking van de ontmestingsinstallatie zonder toezicht zijn voldaan:

 - Er mogen geen onbevoegde personen (met name kinderen) of niet gehuisveste dieren toegang tot het werkgedeelte 
van de ontmestingsinstallatie hebben.

 - Kans op letsel van de gehuisveste dieren door constructieve omstandigheden in het werkgedeelte van de installatie 
moet uitgesloten zijn. (let op minimale hoogtes, gebruik veiligheidsafschakelrails)

 - Alle veiligheidsvoorzieningen, vooral de noodstopschakelaars, moeten goed toegankelijk en operationeel zijn.
 - Er mogen geen service-, onderhouds- of reinigingswerkzaamheden of andere handelingen (bijv. verzorging van de 

dieren) in het werkgedeelte van de ontmestingsinstalltie uitgevoerd worden.
 - Houd toegangen naar het werkgedeelte van de ontmestingsinstallatie gesloten en monteer aanwijzingsborden (auto-

matisch startende ontmestingsinstallatie) aan de toegangen tot het werkgedeelte van de ontmestingsinstallatie.

3.6. Gevaar door zelfstandig startende schuif

In de volgende situaties wordt de schuifbeweging automatisch gestart:

 - „Automatisch Aan“ ( ) >>> conform tijdsrooster vanaf de startpositie
 - „Automatisch Aan“ ( ) >>> conform tijdsrooster bij handmatige stop in de loopgang (op het volgende starttijdstip)
 - „Vorst Aan“ ( ) >>> na het bereiken van de inschakeltemperatuur binnen het ingestelde interval
 - „Vorst Aan“ ( ) >>> na „STOP“ binnen het ingestelde interval
 - „Vorst Aan“ ( ) >>> bij „PAUZE“ na 600 sec. 

LET OP
Schakel de hoofdschakelaar bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden of andere hande-
lingen in het werkgedeelte van de schuif altijd "UIT". Daarmee voorkomt u gevaren die door 
de automatisch startende schuif ontstaan.

3.7.  Waarschuwings- en aanwijzingsborden aanbrengen

Om de veiligheid van de ontmestingsinstallatie te verhogen en ongevallen te voor-
komen dienen de volgende aanwijzingsborden gemonteerd te worden:

 - „Machine start automatisch op“ (Afb.19/1) >>> Montage aan de aandrijfl ieren. 
Deze waarschuwingsborden ontvangt u met de aanlevering van de installatie.

 - „Automatisch startende ontmestingsinstallatie“ >>> Montage aan alle toegan-
gen tot het werkgedeelte van de ontmestingsinstallatie  19/1

Waarschuwingsbord
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De radiografische afstandsbediening ESC300 Remote

Modus besturing bij bediening:
B = Bedrijf (standaardweergave)
E = Instelling (in het menu)

B > Opent het menu
E > Annuleren van een actie tijdens de invoer
E > Stapsgewijs terug navigeren in het menu
E > Voltooit het teachen in programma 3+4

 E > „Dwarstrans. Aan“ - Positie tijdens het teachen vastleggen

E > Teachen voortzetten
E > Baaneinde vastleggen

(Enter)

E > Selectie opene (submenu of menupunt)
E > Editeren van een geselecteerde waarde
E > Opslaan van een geëditeerde waarde
B > Bevestiging van een melding (bijv.fout)

B > Programmawisseling (omhoog)
E > Navigatie in het menu omhoog
E > Verhogen van een geselecteerde waarde bij het editeren

B > Programmawisseling (omlaag)
E > Navigatie in het menu omlaag
E > Verlagen van een geselecteerde waarde bij het editeren

B > Wisselen tussen de banen achteruit
E > Positioneren van de cursor in het menu

B > Wisselen tussen de banen vooruit
E > Positioneren van de cursor in het menu

(Start)

Handmatige start automatische werking
Start de schuifbeweging van de aangegeven baan (1-6) met het 
geselecteerde programma (P1...P4) 

(Stop)

Toets STOP
B > Stopt de schuifbeweging bij handmatige werking
E > Stopt de schuifbeweging bij het teachen (= pauzetijd)
B > Automatische werking:
 - 1x indrukken bij automatische werking = Pauze
 - 2x indrukken bij automatische werking = Annuleren

(achter-
uit)

Toets voor handmatige werking
B > Beweegt de schuif achteruit tot de aanslag
E > Start de achteruitbeweging bij het teachen van P3 + P4

(vooruit)

Toets voor handmatige werking
B > Beweegt de schuif vooruit tot de aanslag
E > Start de vooruitbeweging bij het teachen van P3 + P4

 20/1
Radiografi sche afstandsbediening 
ESC300 Remote

4.   De  radiografi sche afstandsbediening ESC300  Remote
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De radiografische afstandsbediening ESC300 Remote

4.1. Gebruik van de afstandsbediening ESC300 Remote

Neem de volgende aanwijzingen voor de hantering met uw afstandsbediening ESC300 Remote in acht:

 - Verwijder voor het eerste gebruik de beschermfolie van de accu aan de achterkant van de afstandsbediening aan het 
accuvakje (folie uit het accuvakje trekken!)

 - Controleer voor het eerste gebruik de laadtoestand van de accu van de afstandsbediening (laadsymbool op het dis-
play ). Als de lading onder de 50% ligt laadt u de afstandbediening in het laadstation ESC300 Charge geheel op.
De duur van het laden van een volledig lege accu is ongeveer ca. 12-14 Stunden

TIP
Om onderbrekingen door een lege accu te voorkomen, laadt u de afstandsbediening voor 
de inbedrijfstelling en programmering altijd geheel op!

 - Als de accu´s van de afstandsbediening ontladen zijn moet de afstandsbediening zich voor de bediening van de be-
sturing zich in het laadstation (ESC300 Charge) bevinden.

 - Als de afstandsbediening zich niet in het laadstation (ESC300 Charge) bevindt wordt na 30 sec. de helderheid van 
het display zonder toetsbediening gereduceerd en na 5 min. in een energiespaarmodus (stand-by) gezet. Het display 
wordt in stand-by uitgeschakeld. 
Druk op een willekeurige toets om de afstandsbediening vanuit de stand-by-modus in te schakelen.

 - Om het ontladen van de accu te voorkomen dient u de afstandsbediening in het laadstation te steken als hij niet wordt gebruikt.
 - Controleer voor het gebruik van de afstandsbediening de signaalkwaliteit (signaal-symbool op het display ). Bij een slecht signaal 

gaat u dichter in de buurt van de radiografi sche module staan of breidt de installatie met een extra radiografi sche module uit.

INFO
Muren van gewapend beton, metalen roosters, metalen dragers, voermengwagens of an-
dere obstakels kunnen het radiografi sche signaal zwakker maken!

 - Na het inschakelen van de afstandsbediening (druk op een willekeurige toets) verschijnt de boot-weergave (Prinzing-
Logo en „Een ogenblik geduld a.u.b.“). Na ca. 3...5 sec. verschijnt de standaardweergave (bedrijfsmodus) op het display.

 - De displayverlichting kan verschillende kleuren hebben. Hierbij betekenen: 
  - wit > standaardweergave, alles o.k. 
  - geel > uitgave van een waarschuwing, bijv. "geen radiografi sche verbinding“
  - rood > uitgave van een foutmelding, bijv. „Fout obstakel“

 - Bij een aanwijzing/foutmelding wordt het door de afstandsbediening een akoestisch signaal gegeven
 - Houd de contacten aan de achterkant van de afstandsbediening schoon. Gebruik voor het reinigen van vervuilde con-

tacten geschikte reinigingsmiddelen (bijv. contactreinigingsspray, penseel, doek). Vervuilde contacten mogen in geen 
geval mechanisch met schuurpapier, schroevendraaier e.d. gereinigd worden.

 Bedrijfsmodus:
De schuifi nstallatie kan met de afstandsbediening bediend worden. Op het display wordt de standaardweergave met 
actuele informatie weergegeven (beschrijving zie ppagina 22). De besturing is bedrijfsgereed.

 Instelmodus:
De parameters van de besturing kunnen ingesteld worden. Op het display worden menu, submenu of parameters 
weergegeven. (beschrijving zie ppagina 22
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De radiografische afstandsbediening ESC300 Remote

4.2.   Display-weergaven in de  „ Bedrijfsmodus“

Nr. Betekenis Weergave-opties

In
fo

-w
ee

rg
av

e

Actueel geselecteerd programma voor de handma-
tige start van de automatische werking.
Selectie met pijl  / 

....  = Programma´s 1...4
  = Programma „Leren“ actief
  = Programma „Drijven“ actief

Automatische werking (Timer) is actief ---

Functie vorstwerking is ingeschakeld ---

°C Weergave van de actuele temperatuur  = Temperatuursensor niet aangesloten

11:07 Weergave van de tijd. ---

Laadtoestand van de accu´s in de afstandsbediening 
Tijdens het laden pulseert de weergave. ontladen  ... geheel geladen 

De afstandsbediening bevint zich in de houder van 
het laadstation

  Weergave van de signaalsterkte van de afstands
        bediening 
  buiten het laadstation

B
ed

rij
fs

w
ee

rg
av

e

1 Weergave van de geselecteerde baan.
Tussen de banen wisselen met  / 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

POS WERKELIJKE positie (tijd in sec.) van de schuif na 
het laatste startcommando Weergave van aanwijzingen en foutmeldingen en 

andere informatie.
Weergave WERKELIJKE stroomopname

Bedrijfsmodus spleetvloer is ingeschakeld

Functie vorstwerking is actief

To
es

ta
nd

sw
ee

rg
av

e 
ba

an

WERKELIJKE positie van de schuif   = Schuifbeweging achteruit uitgeschakeld
  = Schuifbeweging vooruit uitgeschakeld
  = Schuifbeweging pauze
  = Schuif met de hand gestopt
  = Teachen voltooid > schuif gestopt
  = Schuifpositie niet bekend
  = Aanwijzing / foutmelding
  /  = Schuif beweegt vooruit / achteruit

 /  = Leerrun vooruit / achteruit
 /  = Schuif op parkeerstand (voor/achter)

Weergave aangesloten baan
....   -   = Baan uit  -   = Baan actief
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De radiografische afstandsbediening ESC300 Remote

4.3. Display-weergaven in de „  Instelmodus“

Aanduiding menupunt of instelling (Parameters)

Instelbare parameter of instelbaar submenu - Selectie met pijl  / 

Editeerbare parameter of waarde - om te wijzigen drukt u op  >  /  > 

Aanduiding van de geselecteerde baan

Aanduiding van de geselecteerde actie en informatie bijv. omtrent de verdere bediening

Informatie voor mogelijke actie

 of ESC = annuleren/verder zonder opslaan

 of  = actie uitvoeren/instelling opslaan

Neem de volgende aanwijzingen voor de bediening van het menu in acht

 - Open het menu met ESC
 - Navigeer in het menu met de pijltoetsen
 - Een geselecteerde parameter wordt altijd geïnverteerd aangegeven
 - Druk op ENTER ( ) om een menupunt te openen of een parameter te editeren
 - Editeerbare parameters worden gewijzigd met de PIJLTOETSEN ( ////  )
 - Positioneer de cursor met de PIJLTOETSEN ( /////  )
 - Sla altijd de gewijzigde parameters op met ENTER (  )
 - Druk op ESC om een actie te annuleren of om in het menu een niveau terug te gaan

 23/1
Voorbeeld 1 - aanzicht Menu in instelmodus

 23/2
Voorbeeld 2 - aanzicht Menupunt in instelmodus
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Inbedrijfstelling

5. Inbedrijfstelling

INFO
Om de functies en de bediening van de besturing te begrijpen dient u voor de inbedrijfstelling 
de gebruiksaanwijzing volledig door te nemen. Zorg er voor de inbedrijfstelling voor:
- Dat de installatie conform de wettelijke bepalingen is gemonteerd
- dat alle veiligheidsafdekkingen correct gemonteerd zijn
- dat de elektrische componenten volgens voorschrift aangesloten zijn (deskundige)
- dat er door de werking van de installatie geen gevaren voor personen of dieren op kunnen treden
- dat de afstandsbediening ten minste 50% opgeladen is (100% lading aanbevolen)

Informeert u zich voor de inbedrijfstelling over
de functies van de toetsen op de afstandsbediening! (zie ppagina 20

5.1. Besturing inschakelen

1. Schakel de hoofdschakelaar van de ESC300 „In“ (ON)
de besturing wordt gestart, de groene LED aan de voorkant van het apparaat knippert

2. Schakel de afstandsbediening in
Druk op een willekeurige toets op de afstandsbediening. Na het starten verschijnt 
op het display de bedrijfsweergave (24/1)

3. De besturing is nu bedrijfsgereed.
U kunt nu de inbedrijfstelling/instelling van de installatie uitvoeren of met de reeds 
ingestelde installatie werken.

5.2.   Taal -  Datum -  Tijd instellen

1. Druk in de bedrijfsmodus op de toets ESC op de afstandsbediening
Het hoofdmenu verschijnt

2. Selecteer in het hoofdmenu „Basisinstelling“
Het menu „Basisinstelling“ gaat open

3. Selecteer in het menu „Basisinstelling“ de parameter die gewijzigd 
moet worden (taal, datum, tijd)

4. Druk op ENTER (  ) om de geselecteerde parameter te wijzigen

5. Druk op de PIJLTOETSEN ( ////  ) om de parameter te bewerken

6. Druk op ENTER (  ) om de gewijzigde parameter op te slaan

7. Druk op ESC om het menu „Basisinstelling“ te verlaten
De weergave springt terug naar het hoofdmenu. Druk op ESC om het hoofdmenu 
te verlaten.

 24/1
Weergave bedrijfsmodus na het inscha-
kelen van de besturing

 24/2
Weergave instelmodus 
Voorbeeld: Menu Basisinstelling 

INFO
Bij de eerste inbedrijfstelling en als de besturing gedurende een langere periode niet inge-
schakeld is geweest, moeten datum en tijd opnieuw ingesteld worden!
Er wordt NIET automatisch van zomer- naar wintertijd omgeschakeld!
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Inbedrijfstelling

5.3.  Banen uit- en weer inschakelen

De elektronische besturing herkent automatisch hoeveel baanmodules (ESC300 
Relais) er met de „ESC300 Control“ zijn verbonden. Iedere met de „ESC300 Control“ 
verbonden baan wordt op het display aangegeven (25/1).
Als er afzonderlijke banen niet gebruikt moeten worden kunnen die banen in het 
menu „Basisinstellingen“ gedeactiveerd worden. Bij het deactiveren van een baan 
blijven alle instellingen voor deze baan bewaard. Een gedeactiveerde baan wordt 
met een symbool met een onderbroken buitenlijn aangegeven. (25/2)

Zo worden de banen in-/uitgeschakeld:

1. Druk in de bedrijfsmodus op de toets ESC op de afstandsbediening
Het hoofdmenu verschijnt

2. Selecteer in het hoofdmenu „Basisinstelling“
Het menu „Basisinstelling“ gaat open

3. Selecteer in het menu „Basisinstelling“ het punt „Baan-selectie“

4. Druk op ENTER (  ) om het punt „Baan-selectie“ te openen

5. Druk op de PIJLTOETSEN ( ///  ) om een baan te selecteren

6. Druk op ENTER (  ) om de baaninstelling te editeren

7. Druk op de PIJLTOETSEN ( /////  ) om de toestand te wijzigen (On/Off)

8. Druk op ENTER (  ) om de wijziging op te slaan

9. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven of navigeer naar 
een ander menupunt.

5.4.   Inbedrijfstelling van een baan

De inbedrijfstelling van een baan is de basisvoorwaarde voor de latere werking 
van de ontmestingsinstallatie en moet voor iedere baan apart uitgevoerd worden.

De volgende parameters worden bij de inbedrijfstelling vastgelegd:
 - Motortype >>> Seletie van het nominale vermogen (kW) voor de aangesloten 

motoren
 - Motorentest >>> Draairichting voor de aangesloten motoren testen
 - Leren >>> De noodzakelijke uitschakelstroom van de motoren en de bewe-

gingstijden voor vooruit- en achteruitbeweging worden automatisch bepaald en 
opgeslagen.
LET OP - De schuif moet voor het teachen op basisstand staan!

 - Uitschakeling >>> De uitschakelstroom kan met de hand ingevoerd of gewij-
zigd worden. Een „geleerde“ uitschakelstroom mag alleen bij problemen met 
de schuifbeweging gewijzigd worden!

 25/4
Menupunt inbedrijfstelling

 25/1
Baanweergave

 25/2
Gedeactiveerde baan

 25/3
Menupunt baanselectie banen kunnen 
hier in- of uitgeschakeld worden
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Inbedrijfstelling

Inbedrijfstelling van een baan (baan 1...6):

1. Druk in de bedrijfsmodus op de toets ESC op de afstandsbediening
Het hoofdmenu verschijnt

2. Selecteer in het hoofdmenu een baan, bijv. „Baan 1“ (baan 1...6)
Het menu „Baan 1“ verschijnt

3. Voer de instellingen uit als in de hoofdstukken hierna (5.4.1 en vol-
gende) beschreven.

INFO
Bij vervanging, uitbreiding of wijziging van afzonder-
lijke componenten aan de ontmestingsinstallatie (bijv. 
motoren, baanlengtes e.d.) moet de inbedrijfstelling 
voor de betreffende baan opnieuw uitgevoerd woden.
Na een volledig uitgevoerde inbedrijfstelling is de be-
sturing ESC300 met de programma´s P1 + P2 bedrijfs-
gereed. (zie hoofdstuk Werking)

LET OP
Wijzigingen aan ingestelde parameters of een onvol-
ledige resp. foutieve instellig van de parameters kan 
verkeerde functies van de besturing veroorzaken!

5.4.1  Motortype (nominaal vermogen) selecteren

Instelling van het motortype (nominaal vermogen in kW) van de aandrijfl ieren:

1. Selecteer in het hoofdmenu een baan (1...6)
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

2. Selecteer in het menu Baan (1...6) het punt „Inbedrijfstelling"
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

3. Druk op ENTER (  ) om de „Inbedrijfstelling“ te openen

4. Gebruik de pijltoetsen om een motor te selecteren
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

5. Druk op Enter (  ) om de motorselectie te editeren

6. Druk op de PIJLTOETSEN ( /  ) om het motorvermogen te selecteren

7. Druk op ENTER (  ) om de wijziging op te slaan

8. Voer de instelling voor beide motoren uit
Bij vervanging van een dubbele lier stelt u beide motoren gelijk in!

9. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven of navigeer naar 
een ander menupunt.

 26/1
Menupunt inbedrijfstelling

 26/2
Menupunt Inbedrijfstelling Instelling van 
het nominale vermogen motor

Nominaal vermogen motor

Het nominale vermogen van de 
motor staat vermeld op het ytpe-
plaatje van de betreffende motor 
aan de aandrijfl ier.
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INFO
Controleer de draairichting van de motor altijd rechtstreeks aan de lier (evt. 2e persoon).
De motoren draaien zo lang als de betreffende toets wordt ingedrukt (dodemanwerking)
Indien nodig kan de draairichting van de motoren aan de aansluitklemmen van de bestu-
ring gewijzigd worden. (alleen elektrotechnisch deskundige!)

5.5.    Het programma "Leren" uitvoeren

Voor de automatische werking van de ontmestingsinstallatie is het noodzakelijk om het programma "Leren" uit te voeren. Tij-
dens het "leren" bepaalt de besturing de optimale uitschakelstroom van de motoren en de noodzakelijke bewegingstijd tussen 
de aanslagen. Aan de hand van de geleerde waarden worden de parameters voor programma 1+2 automatisch opgeslagen.
Voer het programma „Leren“ uit...

 - Bij de inbedrijfstelling van de ontmestingsinstallatie
 - Na constructieve wijzigingen aan de ontmestingsinstallatie
 - Na wijzigingen van de eigenschappen (slijtage, vervanging van de laag, weer) van de schuif/loopgang
 - Bij frequente verkeerde schakelingen van de installatie (obstakels, te grote belasting)

INFO
Als het programma "Leren" niet wordt uitgevoerd, is de ontmestingsinstallatie niet bedrijfs-
gereed. De handmatige werking is slechts beperkt, de automatische helemaal niet mogelijk.

5.4.2  Motorentest (draairichting) uitvoeren

Met de motorentest kan de draairichting van de aandrijfl ier vastgesteld worden. 
Voer de motorentest uit...

 - Na een nieuwe installatie van de aandrijfl ieren
 - Na een reparatie of vervanging van een aandrijfmotor
 - Na aansluit- of reparatiewerkzaamheden aan de voedingskabel van de motor 

of van de aansluitklemmen ervan

Motorentest uitvoeren:

1. Selecteer in het hoofdmenu een baan (1...6)
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

2. Selecteer in het menu Baan (1...6) het punt „Inbedrijfstelling"
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

3. Druk op ENTER (  ) om de „Inbedrijfstelling“ te openen

4. Selecteer de parameter „Motorentest“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

5. Druk op ENTER (  ) om het punt „Motorentest“ te openen

6. Test de draairichting van de motoren
Toets „Vooruit“ = Motor 1 - Toets „Terug“ = Motor 2.

7. Na faloop van de motorentest drukt u op ESC om het menu te verla-
ten

Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven of navigeer naar 
een ander menupunt.

 27/1
Menupunt Motorentest

 27/2
Toets voor de Motorentest op de af-
standsbediening (1) - Terug, (2) - Vooruit
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Voordat het leerprogramma wordt gestart, dienen de volgende aanwijzingen in acht genomen te worden.

 - Het leerprogramma kan op meerdere banen tegelijk uitgevoerd worden.
 - De schuif moet bij het starten van het leerprogramma op basisstand (aan de aanslag) staan!
 - Voor het "leren" moeten er aan beide uiteinden van de loopgang aanslagen gemonteerd zijn. Is das niet het geval, 

kan er gebruik gemaakt worden van het "teachen" voor deze loopgang.
 - Let erop dat de schuif de loopgang volledig bewerkt. Als de schuifbeweging voor het bereiken van de eindpositie 

wordt onderbroken of geannuleerd, moet het leerprogramma herhaald worden.
 - Controleer voor het "leren" de instelling voor het aangesloten motortype (kW)!
 - Controleer de loopgang voor de  leerbeweging op obstakels (randen, uitzettingsvoegen, schroeven in de geleiderail 

enz.) en verwijder ze.
 - Tijdens het leerprogramma draaien de motoren met het maximum nominaal vermogen! 

LET OP: Maximale trekkracht van de aandrijfl ier!!!
 - Voor de programma´s P3 en P4 wordt het "leren" automatisch bij het teachen uitgevoerd!

Zo wordt het programma „Leren“ uitgevoerd:

1. Zet de schuif op basisstand (aanslag of eindstand)

2. Selecteer in het hoofdmenu een baan (1...6)
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

3. Selecteer in het menu Baan (1...6) het punt „Inbedrijfstelling"
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

4. Druk op ENTER (  ) om de „Inbedrijfstelling“ te openen

5. Selecteer in het menu „Inbedrijfstelling“ het punt „Leren“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

6. Druk op ENTER (  ) om het punt „Leren“ te openen

7. Druk op ENTER (  ) om het leerprogramma te starten
Motor 1 start de schuifbeweging vooruit. De schuif beweegt een keer helemaal (voor-
uit en achteruit) over de loopgang. Het display springt terug naar de bedrijfsweergave. 
Tijdens het "leren" wordt het bewegingssymbool „L“ aangegeven (  )
Aan het einde van de schuifbeweging wordt het leeprogramma beëindigd en de 
geleerde waarden worden automatisch opgeslagen.

 28/1
Menupunt „Leren“

TIP
Een gemiddelde hoeveelheid mest in de loopgang tijdens het leren is optimaal voor het 
resultaat van het leerprogramma.
Bij een nieuwe stal moet het leerprogramma ongeveer na ca. 6-8 weken herhaald worden. 
Loopgang en schuif zijn dan enigszins "ingelopen" en hebben mogelijk een lagere uitscha-
kelstroom nodig. Daardoor wordt de trekkabel ontzien.

 28/2
Schuif staat in de loopgang (verkeerd)

 28/3
Schuif staat op basisstand (goed)
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5.6.  Programma´s op de besturing

Voor de automatische werking van de besturing staan er voor iedere baan 4 
programma´s ter beschikking (P1 - P2 - P3 - P4). Deze 4 programma´s kunnen 
voor de handmatige en de automatische start van de schuifi nstallatie individueel 
geselecteerd worden. Standaard is aan de besturing programma 1 ingesteld. (fa-
brieksinstelling)

Programma´s kunnen onder de volgende voorwaarden geselecteerd worden:
(1)  Programmaselectie bij handmatige start van de automatische werking op 

de afstandsbediening met de toetsen  / 
(2) Programmaselectie met Timer (tijdsrooster)
(3) Programmaselectie bij vorstwerking

Neem de volgende aanwijzingen bij het gebruik van de programma´s 

in acht:

Om de programma´s 1-4 te kunnen gebruiken moet aan iedere baan (1-6)
 - voor programma 1+2 het „Leren“ uitgevoerd worden
 - voor programma 3+4 het „Teachen“ uitgevoerd worden

Als er aan een baan slechts de functie „Teachen“ voor programma 3 of 4 werd uitgevoerd, 
staan programma 1+2 pas na het uitvoeren van het programma „Leren“ ter beschikking.

INFO
Voor het gebruik van programma´s moet eerst de inbe-
drijfstelling voltooid zijn!
- Motor-instellingen (kW)
- Leerprogramma voor P1 + P2
- Teachen voor P3 + P4

 29/1
Weergave voor programmaselectie

 29/2
Programmaselectie in het menu "Timer"  
(tijdsrooster)

 29/3 
Programmaselectie in het menu „Vorst-
werking“ instellen
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5.6.1  Programma 2 (P2) - Beschrijving

Door het "leren" worden alle vereiste parameter voor programma 2 automatisch berekend en ingesteld. Na het "leren" is het 
programma zonder verdere instellingen gereed voor de toepassing. Alle parameters van programma 2 kunnen desgewenst 
individueel aangepast worden (zie GA pagina 48). 

Programma 2 (P2) heeft de volgende opties voor de schuifbeweging:
 - Dier- en obstakelherkenning bij de taktwerking
 - Taktwerking (stappenschakeling) voor het baaneinde

 30/2
Grafi sche weergave loopstal - Verloop 
programma 2
(1) Voorloop, (2) Retour

5.6.2  Programma 1 (P1) - Beschrijving

Programma 1 (P1) is het basisprogramma op de ESC300 en bevat geen extra instelopties voor de schuifbeweging.
Bij oplevering en na een reset is programma 1 de fabrieksinstelling.

Verloop van de schuifbeweging bij programmam 1 (zie afbeelding 30/1):

Start > Voorloop tot aanslag > Keren > Retour tot aanslag > Stop

 30/1
Grafi sche weergave loopstal - Verloop 
programma 1
(1) Voorloop, (2) Retour
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5.6.3   Programma 3+4 ( Teachen) - Beschrijving

De programma´s 3+4 zijn lerende programma´s voor de individuele schuifbeweging. De aanmaak van P3 + P4 gebeurt 
door afrijden van de loopgang met de schuif via de afstandsbediening (Remote). Hierbij worden alle schuifbewegingen 
geregistreerd en opgeslagen. Per bewegingsrichting (vooruit/achteruit) staan er 50 verplaatsingsopdrachten (vooruit, ach-
teruit, pauze) ter beschikking.

Eigenschappen van programma 3+4 zijn:
 - De schuifbeweging kan in een willekeurige richting beginnen (vooruit of achteruit)
 - De richting kan meerdere keren veranderd worden
 - Er hoeven geen parameters geprogrammeerd te worden. De aanmaak van een programmaverloop gebeurt uitsluitend 

via de toetsen op de afstandsbediening.
 - Het startcommando voor een dwarstransport kan individueel vastgelegd worden (toets F1 bij het teachen)
 - Dierherkenning na het teachen tot de laatste stop-stand voor de aanslag/het baaneinde.

Functie van de toetsen op de afstandsbediening „Remote“ bij het teachen:

Start de schuifbeweging in de geselecteerde richting (achteruit/vooruit) tot ...
- de toets STOP (Pauze) wordt ingedrukt
- de schuif tegen de aanslag, eindschakelaar of een obstakel beweegt

Onderbreekt de schuifbeweging (Pauze). Positie en duur worden in het programma als pauze overgenomen. 

Legt de functie „Dwarstransport aan“ op de actuele schuifpositie vast.
De toets kan tijdens de schuifbeweging 1x per richting bediend worden.

- Indrukken nadat de schuif tegen de aanslag/eindschakelaar is bewogen om het teachen voort te zetten
- indrukken om na het indrukken van de toets STOP het baaneinde met de hand vast te leggen

Beëindigt het teachen.
De gepasseerde posities worden automatisch in het geselecteerde programma (P3/P4) opgeslagen.

INFO
- Controleer voor het teachen of het raduigrafi sche signaal voldoende en stabiel is. (min. 1 streepje)
- Controleer voor het teachen of de afstandsbediening voldoende opgeladen is
- Tijdens het teachen hoeven de betreffende toetsen maar kort ingedrukt te worden.
- Alleen de voor het teachen noodzakelijke toetsen op de afstandsbediening zijn actief.
- Afzonderlijke geteachte parameters kunnen niet gewijzigd worden. Voor een wijziging van het 
 programma moet het teachen opnieuw uitgevoerd worden!
- Als het teachen werd geannuleerd moet er weer van het begin af aan begonnen worden.

TIP
- Het bewegingstraject van de schuif moet tussen de pauzes ten minste 50 cm zijn
- De afstand tussen eindaanslag en schuif moet bij de laatste pauze min. 40 cm zijn
- Tussen de laatste stop en het baaneinde wordt er in het geteachte programma 
 geen dierherkenning uitgevoerd. Kies hiervoor bij het teachen dus een korte afstand 
 (Advies: laatste stop ca. 2 m voor het baaneinde/de eindaanslag)
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TIP
Start- en eindpositie moeten bij het teachen altijd op dezelfde schuifpositie (basisstand) zijn.

Als het teachen niet op de startpositie beëindigd moet worden moet er bij het volgende 
programma voor gezorgd worden dat de startpositie van het volgende programma over-
eenkomt met de eindpositie van het laatste programma.
Hiervoor kunt u programma P3 + P4 combineren.

Zo wordt een programma (P3 of P4) geteacht

1. Beweeg de schuif met de hand naar de basisstand

2. Selecteer voor de betreffende baan programma P3 of P4

3. Start het teachen met VOORUIT of ACHTERUIT
Begin altijd vanuit de basisstand met het teachen

4. Rijd de loopgang aan de hand van de vereisten af.
Gebruik de betreffende toetsen op de afstandsbediening om de schuifbeweging te 
besturen. Neem de informatie en tips op pagina 31

5. Na het teachen gaat u uit het menu met ESC

6. Nu kan het geteachte programma met de hand gestart worden (toets 
START) of aan het tijdsrooster toegewezen worden.

INFO
Als er in het programma een dwarstransport gestart 
moet worden moet er bij het teachen op de betreffende 
positie op F1 gedrukt worden.

Weergaven bij het teachen (afbeeldingen rechts)

(1) Selectie „Teachen“ in programma 3 (P3)
(2) Teachen beginnen resp. voortzetten
(3) Weergave tijdens het teachen
(4) Weergave baaneinde door aanslag, eindschakelaar of stop
(5) Weergave als het teachen voltooid is

TIP
Voorbeelden voor het teachen van een programma 
kunnen bij PRINZING aangevraagd worden.
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5.6.4  Starttijden in het  tijdsrooster ( Timer) instellen

Het tijdsrooster (Timer) dient voor de automatische start van de schuifi nstallatie op 
vaste tijden. Er kunnen max. 24 starttijden per baan ingesteld worden. De volgorde 
van de starttijden wordt hierbij automatisch herkend. Dat wil zeggen dat er altijd 
starttijden verwijderd of toegevoegd kunnen worden zonder de volgorde in acht 
te nemen. Iedere starttijd kan aan een programma (P1...P4) toegewezen worden.

Zodat het tijdsrooster actief wordt, moet de automatische werking op "Aan" gezet worden.
Als de automatische werking voor de geselecteerde baan is ingeschakeld wordt op 
het display het kloksymbool (Afb.33/1) weergegeven.

INFO
Bij invoer van 00:00 uur wordt de starttijd overgesla-
gen. Gebruik hiervoor 00:01 uur.
Gedurende actieve vorstwerking wordt het tijdsrooster 
gedeactiveerd.

Starttijden in het tijdsrooster instellen:

1. Selecteer in het hoofdmenu "Baan (1...6)"
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

2. Selecteer in het menu Baan (1...6) het menupunt „Tijdsrooster"
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

3. Druk op ENTER (  ) om het menupunt "Tijdsrooster" te openen

4. Selecteer een „Tijd (01-24)“ op het tijdsrooster
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

5. Druk op ENTER (  ) om de geselecteerde "Tijd" te editeren
-Druk op de pijltoetsen  ( /////////  ) om de waarde te wijzigen,
- Druk op de pijltoetsen ( ////  ) om de cursorpositie te wijzigen

6. Druk op ENTER (  ) om de "Tijd" op te slaan

7. Druk op de PIJLTOETS RECHTS (  ) om naar de programmaselectie 
te gaan

8. Druk op ENTER (  ) om de programmaselectie te editeren

9. Druk op de PIJLTOETSEN ( ////  ) om een programma te selecteren
Af fabriek is programma 1 (P1) ingesteld.

10. Druk op ENTER (  ) om de programmaselectie op te slaan

11. Druk op de PIJLTOETSEN ( /////  ) om naar de volgende "Tijd" te gaan

12. Herhaal de instellingen vanaf punt 4 tot alle starttijden zijn ingesteld

13. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven of navigeer naar 
een ander menupunt.

 33/1
Display bedrijfsmodus - Symbool voor 
"Automatische werking Aan“

 33/2
Menu „Tijdsrooster“ - Starttijd met toe-
gewezen programma
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Voor de functie "Drijven" kan de verplaatsingstijd van de schuif tijdens het drijven 
instellen.

Bewegingstijd voor de functie "Drijven" instellen:

1. Open het hoofdmenu ( ESC ) en selecteer een baan (1...6)
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

2. Selecteer on het menu Baan de functie "Drijven"
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

3. Druk op ENTER (  ) om „Drijven“ te openen
Het menu "Drijven" verschijnt

4. Selecteer in het menu Drijven "Bewegingstijd"
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie.

5. Druk op ENTER (  ) om „Bewegingstijd“ te openen

6. Druk op de PIJLTOETSEN ( ///  ) om de bewegingstijd te selecteren

7. Druk op ENTER (  ) om de instelling op te slaan

8. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven. Op het display 
wordt het symbool „Drijven“ weergegeven.

6.  Geavanceerde functies

Met de geavanceerde functies Drijven, Spleetvloer en Vorstwerking is het mogelijk om de besturing nog veelzijdiger en ef-
fectiever te gebruiken. Alle geavanceerde functies kunnen voor iedere baan individueel en ook meervoudig voor een baan 
toegepast worden. De geavanceerde functies kunnen in het betreffende baanmenu geselecteerd worden.

6.1.   Functie Drijven

Met de functie "Drijven" is het mogelijk om een schuif met gemonteerd drijfhek* stapsgewijs vooruit te bewegen. Het start-
commando voor de schuifbeweging gebeurt met de hand met de toets Vooruit en moet voor iedere schuifbeweging herhaald 
worden. Na het startcommando beweegt de schuif gedurende de ingestelde Bewegingstijd vooruit. Als de schuif tijdens de 
beweging tegen een obstakel aan komt (dier, aanslag), wordt de schuifbeweging beëindigt. Met de toets „Achteruit" wordt 
de schuif naar de basisstand verplaatst (zie afbeelding 35/3)
Als de functie "Drijven" is ingeschakeld, wordt op het display het symbool voor het drijven ( ) weergegeven.

INFO
Gebruik de functie "Drijven" alleen als u de loopgang met de gebruikte schuif gedurende 
de gehele beweging kunt zien. Zorg er voor de start van de schuifbeweging voor dat er 
geen personen in het werkgebied van de schuif aanwezig zijn. Als de functie "Drijven" is 
ingeschakeld zijn andere functies als de automatische start via het tijdsrooster en vorst-
werking gedeactiveerd.

 34/1
Menupunt „Drijven“ - Instelling van de 
bewegingstijd
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 35/2
Display bedrijfsmodus - Weergave voor 
„Drijven Aan“

 35/3
Grafi sche weergave loopstal - Verloop 
bij het „Drijven“

De functie „Drijven“ in-/uitschakelen:

1. Open het hoofdmenu ( ESC ) en selecteer een baan (1...6)
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

2. Selecteer on het menu Baan de functie "Drijven"
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

3. Druk op ENTER (  ) om „Drijven“ te openen
Het menu "Drijven" verschijnt

4. Selecteer in het menu Drijven "Drijven"
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie.

5. Druk op ENTER (  ) om „Drijven“ te editeren

6. Druk op de PIJLTOETSEN ( /  ) om „Drijven“ in- of uit te schakelen 
(ON / OFF)

7. Druk op ENTER (  ) om de instelling op te slaan

8. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven. Op het display 
wordt het symbool „Drijven“ weergegeven.

 35/1
Menupunt „Drijven“ functie 
"Drijven" in-/uitschakelen

Melkruimte

6.1.1  Signaalapparaat voor het „Drijven“ aansluiten

Op de besturing ESC300 is het mogelijk dat er tijdens de schuifbeweging bij het „Drijven“ een signaalapparaat (claxon, 
lamp) aangestuurd en er een optisch of akoestisch signaal gegeven wordt.
Hiervoor staan de aansluitklemmen „Dwarsbeweging“ en „Storing“ ter beschikking. Afhankelijk van de toewijzing van de 
aansluitklemmen kan (kunnen) er  in het menu Service een of twee aansluitklemmen voor het signaal Drijven vrijgescha-
keld worden.
Informatie voor het vrijschakelen van het signaal Drijven staat vermeld in het hoofdstuk „Service“ op pagina ppagina 51 
van deze GA.



36

Datum: 20-11-2014 Bestandsnaam: esc300-2-v11e_NL ESC300 (SW:1.11)
Auteur: Heiko Lange Pagina´s: 72 (+bijlagen) © P. Prinzing GmbH - 89173 Lonsee-Urspring (Germany)

Service: +49 (0) 7336 - 961018 * Optie / afhankelijk van de uitvoering

Geavanceerde functies

6.2.  Functie spleetvloer

Gebruik de functie "Spleetvloer" als er een spleetruimschuif op en spleetvloer wordt 
gebruikt. Bij een ingeschakelde functie "Spleetvloer" beweegt de schuif per programma 
stroom slechts in een richting over de loopgang tot aan de aanslag tegenover. Bij het 
volgende startcommando beweegt de schuif dan in de tegenovergestelde richting enz.

INFO
De bewegingsrichting van de spleetruimschuif is na 
ieder startcommando altijd tegenovergesteld aan de 
vorige bewegingsrichting. Bij spleetvloer "Aan" zijn de 
bewegingsrichtingen "Vooruit" en "Achteruit" altijd af-
hankelijk van de als laatste genomen bewegingsrichting.

Bedrijfsmodus „Spleetvloer“ instellen:

1. Selecteer in het hoofdmenu een baan (1...6)
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

2. Selecteer in het menu Baan (1...6) de functie „Spleetvloer"
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

3. Druk op ENTER (  ) om „Spleetvloer“ te editeren

4. Druk op de PIJLTOETSEN ( ///  
) om de functie spleetvloer in- of uit te schakelen (ON / OFF)

5. Druk op ENTER (  ) om de wijziging op te slaan
De bedrijfsmodus „Spleetvloer“ is nu voor de geselecteerde baan ingesteld.

6. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven of navigeer naar 
een ander menupunt.
De ingeschakelde bedrijfsmodus „Spleetvloer“ wordt op de bedrijfsweergave met 
een symbool (  ) aangegeven. (zie afb. 36/3)

 36/1
Spleetruimschuif op spleetvloer

 36/2
Menu Baan 1 Menupunt 
„Spleetvloer Aan/Uit“

 36/3
Bedrijfsweergave spleetvloer "Aan"
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6.3.  Functie  vorstwerking

Om het vastvriezen van schuif en/of stalmest bij lage temperaturen te voorkomen 
is op de besturing de functie „Vorstwerking“ beschikbaar. 
De vorstwerking moet met de hand voor de betreffende baan ingeschakeld worden. 
Vervolgens neemt de besturing de vorstbewaking automatisch over. Als de ingestelde 
inschakeltemperatuur gedurende de ingestelde vertragingstijd met ten minste 1°C 
wordt onderschreden, wordt het vorstprogramma actief en start de schuifbeweging 
met het geselecteerde programma.
Als de ingestelde temperatuur gedurende de ingestelde vertragingstijd met ten 
minste 2°C wordt onderschreden wordt de vorstwerking inactief en er wortd geen 
startcommando meer gegeven. Een gestarte schuifbeweging wordt geheel voltooid. 
Daarna staat de besturing weer in de vorige hoedanigheid. De vorstwerking blijft 
ingeschakeld (op stand-by).
Bij een actieve vorstwerking worden de starttijden van het tijdsrooster genegeerd!

Voor de vorstwerking zijn er de volgende schakeltoestanden:
UIT  >>> geen vorstwerking
AAN  >>> Als de vorstwerking voor een baan is ingeschakeld wordt het symbool 
  vorst ( ) in de info-regel van het display aangegeven (37/1).
Actief  >>> De inschakeltemperatuur is onderschreden. De schuifbeweging wordt 
  via de vorstwerking gestuurd. Op het display wordt het symbool Vorst ( ) 
  op de bedrijfsweergave aangegeven (37/2). Het tijdsrooster is gedeactiveerd.

Functie van de toets STOP tijdens geactiveerde vorstwerking:

1x STOP = Schuifbeweging stopt tot het volgende startimpuls
2x STOP = Schuifbeweging stopt gedurende een pauze van 600 sec. 
   LET OP! De schuifbeweging start daarna automatisch!

Een gestopte schuifbeweging kan met START weer voortgezet worden.
Als het vorstprogramma duurzaam gestopt moet worden, moet het in het menu 
„Baan“ uitgeschakeld worden. Schakel daarom bij reparatie-/onderhoudswerkzaam-
heden aan de besturing altijd de hoofdschakelaar uit!

 Beschrijving van de instelbare vorstwerking-parameters (37/3):

Inschakeltemperatuur (in °C)
Temperatuur waarop de automatische start van de schuifbeweging begint/eindigt

Intervaltijd ((( ) (in min)
Voer hier de langste intervaltijd in. De intervaltijd start bij het bereiken van de in-
schakeltemperatuur (bijv. -1 C°)

Intervaltijd ((( ) (in min)
Voer hier de kortste intervaltijd voor een temperatuur bij -15 °C en lager in.

Vertraging (in min)
De inschakeltemperatuur moet voor de gehele duur van deze ingestelde tijd 
onder- of overschreden zijn, zodat de betreffende actie (start of stand-by) wordt 
uitgevoerd.

 37/1
Bedrijfsweergave vorstwerking is inge-
schakeld

 37/2
Bedrijfsweergave vorstwerking is actief

 37/3
Menu „Basisinstelling“
Parameters voor de vorstwerking

INTERVALTIJD
Tijd tussen het einde van de 
laatste schuifbeweging en de 
start van de nieuwe schuifbewe-
ging. Bij invoer van verschillende 
intervaltijden wordt het aantal 
intervallen bij dalende tempera-
tuur hoger.
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6.3.1  De parameters voor de vorstwerking instellen

De parameters voor de vorstwerking kunnen in het menu „Basisinstellingen“ ingesteld worden. Deze parameters gelden 
voor alle banen. 

TIP
Voor een lineaire aanpassing van de intervaltijd aan de hand van de temperatuur selecteert 
u bij „Intervaltijd (((((((((((((((((((((((((((( ) “ een langere tijd, bij „Intervaltijd (((((((((((((((((((((((((((( )“ een kortere tijd.
Indien er van de temperatuur onafhankelijke intervaltijden gewenst zijn, selecteert u bij de 
twee parameters „Intervaltijd“ dezelfde waarde.

De parameters voor de vorstwerking instellen:

1. Selecteer in het hoofdmenu „Basisinstelling“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

2. Selecteer in het menu Basisinstelling "Vorstwerking“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

3. Druk op ENTER (  ) om het menupunt "Vorstwerking" te openen

4. Selecteer een parameter (inschakeltemperatuur, intervaltijd o.a.)
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

5. Druk op ENTER (  ) om de geselecteerde parameter te editeren

6. Druk op de PIJLTOETSEN ( /////  ) om de parameterwaarde te wijzigen

7. Druk op ENTER (  ) om de wijziging op te slaan

8. Selecteer een andere parameter (punt 4.) of beëindig de instelling

9. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven of navigeer naar 
een ander menupunt.

 38/1
Menu „Basisinstelling“ - Selectie „Vorst-
werking“ instellen

 38/2
Menu „Vorstwerking“-  Parameters voor 
de vorstwerking
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6.3.2  De vorstwerking voor een baan instellen

De vorstwerking kan...
 - voor iedere baan apart in-/uitgeschakeld worden
 - voor iedere baan een ander programma (P1...P4) gebruiken

Vorstwerking ON/OFF
Schakelt de vorstwerking voor de geselecteerde baan Aan of Uit.

Vorstprogramma-type
Leg eenn ooraf aangemaakt programma vast (P1, P2, P3, P4), dat bij een actieve 
vorstwerking gestart moet worden. 

De functie "Vorstwerking" voor een baan instellen:

1. Open het hoofdmenu (ESC) en selecteer een baan (1...6)
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

2. Druk op ENTER (  ) om baan (1...6) te openen

3. Selecteer in het menu Baan (1...6) het menupunt „Vorstwerking"
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

4. Druk op ENTER (  ) om het menupunt "Vorstwerking" te openen

5. Selecteer „Vorstwerking“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

6. Druk op ENTER (  ) om „Vorstwerking“ te editeren

7. Druk op de PIJLTOETSEN ( ///  ) om de vorstwerking op On/Off te 
zetten

8. Druk op ENTER (  ) om de instelling op te slaan

9. Selecteer „Vorstprogramma-type“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

10. Druk op ENTER (  ) om „Vorstprogramma-type“ te editeren

11. Druk op de PIJLTOETSEN ( ///  ) om een programma te selecteren

12. Druk op ENTER (  ) om de instelling op te slaan

13. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven of navigeer naar 
een ander menupunt.

 39/1
Menu Baan 1 - Selectie menupunt 
"Vorstwerking"

 39/2
Menupunt „Vorstwerking“- Instelling 
voor de vorstwerking
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6.4.  Instelling van de  obstakelherkenning

Als de schuif tijdens de beweging een obstakel (bijv. een liggende koe) herkent, wordt de beweging gestopt en de schuif 
beweegt gedurende een gedefi nieerde tijd terug (tijd Reverse). Daarna wordt...

 - als het obstakel niet meer aanwezig is >>> de beweging conform het programma hervat
 - als het obstakel nog steeds aanwezig is >>> een verdere poging gestart. Als het „Aantal pogingen“ is afgewerkt en 

het obstakel niet verwijderd is, wordt het programma geannuleerd en op het display verschijnt de foutmelding „Fout 
obstakel“

INFO
De obstakelherkenning is in de programma´s P2 t/m P4 geïntegreerd.
Tijdens het takten in programma P2 en bij de laatste takt van programma P3 en P4 wordt er 
geen obstakelherkenning uitgevoerd.

De parameters voor de obstakelherkenning instellen:

1. Selecteer in het hoofdmenu „Basisinstelling“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

2. Selecteer in het menu Basisinstelling "Obstakel“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

3. Druk op ENTER (  ) om het punt „Obstakel“ te openen

4. Selecteer een parameter („Tijd Reverse“, „Aantal pogingen“)
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

5. Druk op ENTER (  ) om de geselecteerde parameter te editeren

6. Druk op de PIJLTOETSEN ( ///  ) om de waarde te wijzigen

7. Druk op ENTER (  ) om de wijziging op te slaan

8. Selecteer nog een parameter of beëindig de instelling

9. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven of navigeer naar 
een ander menupunt.

 40/1
Menupunt Obstakel - Parameters 
voor de obstakelherkenning in de 
programma´s P2...P4
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6.5.    Parkeerstand

Met de functie Parkeerstand kan de schuif na afl oop van een programmarun op een willekeurige stand op de loopgang 
geparkeerd worden. Hierbij wordt de schuif na het bereiken van de basisstand (aanslag, tijd) gedurende de ingestelde tijd 
Parkeerstand terug in de loopgang bewogen. (zie afbeelding 41/1)

Neem de volgende aanwijzingen bij de parkeerstand in acht:

 - De functie Parkeerstand staat voor programma P1 en P2 ter beschikking
 - Tijdens de schuifbeweging tussen aanslag en parkeerstand wordt er geen dier-/obstakelherkenning uitgevoerd
 - Als er bij Parkeerstand een bewegingstijd van > 3s wordt ingesteld, moet deze van de bewegingstijd in programma 

P2 bij Tijd tot takten (voorloop) afgetrokken worden.

 41/1
Grafi sche weergave loopstal
(1) - Schuif op parkeerstand
(2) - Basisstand van de schuif

De parkeerstand voor de pendeklepschuif instellen:

1. Selecteer in het hoofdmenu een baan (1...6)
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

2. Druk op ENTER (  ) om baan (1...6) te openen

3. Selecteer in het menu "Baan (1...6) "Programma 2"
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

4. Druk op ENTER ( 2 ) om „Programma 2“ te openen

5. Selecteer in het menu Programma 2 „Instelling achteruit“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

6. Druk op ENTER (  ) om „Instelling achteruit“ te openen

7. Selecteer in het menu Instelling achteruit „Parkeerstand“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

8. Druk op ENTER (  ) om „Parkeerstand“ te editeren

9. Druk op de PIJLTOETSEN ( ///  ) om de waarde te wijzigen

10. Druk op ENTER (  ) om de wijziging op te slaan

11. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven of navigeer naar 
een ander menupunt.

 41/2
Menupunt „Instell. Achteruit“ Selectie 
van de functie „Parkeerstand“

INFO
Bij toepassing van de functie spleetvloer (On) kan de parkeerstand bovendien in het menu-
punt „Instelling vooruit“ ingesteld en gebruikt worden.
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6.6.    Dwarstransport automatisch starten

In de programma´s P2...P4 is het mogelijk om via het potentiaalvrije contact 
„Dwarstransport“ op de ESC300 een dwarstransport (o.a.) automatisch te starten. 
Het startimpuls kan voor vooruit en achteruit geselecteerd worden. De duur van het 
startimpuls kan tussen 1...6000 sec. vastgelegd worden. Het dwarstransport kan 
via iedere baan automatisch gestart worden

In programma P2 wordt het dwarstransport automatisch met de eerste takt van de 
stappenschakeling (Takten) gestart.
In programma P3 + P4 legt u bij het Teachen met toets F1 vast vanaf welke schuif-
stand het dwarstransport gestart wordt.
Het startimpuls gebeurt conform de in het menu Dwarstransport ingestelde Duur 
dwarstransport.

Instelling en activering van het dwarstransport

1. Selecteer in het hoofdmenu een baan (1...6)
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

2. Druk op ENTER (  ) om baan (1...6) te openen

3. Selecteer in het menu "Baan (1...6) "Dwarstransport"
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

4. Druk op ENTER (  ) om „Dwarstransport“ te openen

5. Selecteer in het menu Dwarstransport „Dwarstrans. Vooruit (achteruit)“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

6. Druk op ENTER (  ) om „Dwarstrans. vooruit (achteruit)" te editeren

7. Druk op de PIJLTOETSEN ( ///  ) om de waarde te wijzigen (On/Off)

8. Druk op ENTER (  ) om de wijziging op te slaan

9. Selecteer in het menu Dwarstransport „Duur dwarstransport" 
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

10. Druk op ENTER (  ) om „Duur dwarstransport“ te editeren

11. Druk op de PIJLTOETSEN ( ///  ) om de waarde te wijzigen
Selecteer de „Duur“ conform de aangestuurde besturing. Er kan slechts een 
startimpuls uitgegeven (1 sec) of de installatie kan voor een tijd X aangestuurd 
worden.

12. Druk op ENTER (  ) om de wijziging op te slaan

13. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven of navigeer naar 
een ander menupunt.

 42/2
Menu Baan selectie menupunt "Dwars-
transport"

 42/3
Menupunt „Dwarstransport“ instelling 
van de signaal-duur

INFO
Als bij programma P3 + P4 een dwarstransport aangestuurd moet worden moet bij het 
Teachen op de betreffende schuifstand bij vooruit-/achteruitbeweging de toets F1 inge-
drukt worden. Daarmee wordt het starttijdstip voor het dwarstransport vastgelegd.

LET OP
Het dwarstransport wordt ook bij een actief vorstprogramma gestart. Zorg er bij vorst voor 
dat het dwarstransport onbeperkt bedrijfsgereed is. (niet bevroren)

 42/1 
Aansluitklem dwarstransport
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7.  Werking met de ESC300

Voor de werking met de besturing ESC300 moet er voor de volgende punten gezorgd zijn.
 - De installatie is volledig en inclusief alle veiligheidsvoorzieningen gemonteerd.
 - De installatie is conform de actueel geldige en bedrijfstechnische voorschriften gebouwd.
 - De besturing is volgens voorschrift in bedrijf gesteld (basisinstellingen, leerprogramma)
 - De operator van de besturing is met de ontmestingsinstallatie vertrouwd en kent de functies van de bedieningstoetsen.
 - De exploitant is van de van de ontmestingsinstallatie uitgaande gevaren op de hoogte.

Voordat er met de besturing wordt gewerkt moet de inbedrijfstelling (hoofdst. 5) uitgevoerd worden!

7.1.  Handmatige werking met de elektronische besturing ESC300

Met de bedieningstoetsen op de afstandsbesturing ESC300 Remote kan de 
schuif handmatig bestuurd worden. Voor de handmatige werking moet de
bedrijfsmodus op het display weergegeven worden. (43/1)

Functies voor de handmatige werking:

Een baan selecteren:
Druk op de PIJLTOETSEN (   /////  ) om een baan te selecteren.
De geselecteerde baan wordt op het display aangegeven.

Een programma selecteren:
Druk op de PIJLTOETSEN (  /  ) om een programma te selecteren.
Het geselecteerde programma wordt op het display aangegeven.

Schuifbeweging handmatig vooruit:
Druk op de toets VOORUIT (  ) om de schuif vooruit te bewegen.
De schuif beweegt tot de volgende aanslag, het volgende obstakel of totdat er op 
STOP wordt gedrukt.

Schuifbeweging handmatig achteruit:
Druk op de toets ACHTERUIT (  ) om de schuif achteruit te bewegen.
De schuif beweegt tot de volgende aanslag, het volgende obstakel of totdat er op 
STOP wordt gedrukt.

Een programma met de hand starten (schuif op basisstand!!!):
Druk op START (  ) om het weergegeven programma te starten.
De schuif beweegt aan de hand van de in het programma ingestelde parameters.

De schuifbeweging onderbreken (pauze) of beëindigen (stop):
Bij handmatige schuifbeweging met toesten vooruit/achteruit.
Druk 1x op STOP (  ) >>> de schuifbeweging wordt beëindigt

Bij een automatische schuifbeweging (programmarun) met toets Start.
Druk 1x op STOP (  ) >>> de schuifbeweging wordt onderbroken (pauze)
Druk 2x op STOP (  ) >>> de schuifbeweging wordt beëindigt

 43/1
Weergave bedrijfsmodus
(1) - weergave actueel programma
(2) - weergave geselecteerde baan

 43/2
Afstandsbediening „Remote“
Bedieningstoetsen voor schuifbeweging
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7.2.  Automatische werking met de elektronische besturing ESC300

Bij automatische werking wordt de schuifbeweging automatisch gestart...
 - Na afl oop van een door de gebruiker ingestelde tijd op het tijdsrooster (Timer)
 - Na het bereiken van een door de gebruiker ingestelde temperatuur bij ingeschakelde vorstwerking
 - Na afl oop van een door de gebruiker ingestelde intervaltijd bij ingeschakelde en actieve vorstwerking

INFO

De automatische werking van de besturing mag alleen gebeuren als aan alle veiligheidsei-
sen voor een werking van de installatie zonder toezicht is voldaan. ER moet voor zijn 
gezorgd dat gevaar voor mensen en dieren door de werking van de schuif zonder toezicht 
is uitgesloten.

De automatische werking wordt na een stroomuitval zelfstandig op het ingestelde tijdstip 
gestart. Als de schuif in dit geval niet op basisstand of parkeerstand staat kan er aan het 
einde van de loopgang een foutmelding optreden („Fout obstakel“)

Voor de automatische werking moet er op het tijdsrooster ten minste een starttijd met pro-
gramma ingesteld zijn!

De schuif moet bij automatische werking altijd vanaf de basis- of vanaf de parkeerstand 
gestart worden!

7.2.1  Automatische werking met tijdsrooster (Timer)

Voor de automatische werking met tijdsrooster moet er voor de betreffende baan:
 - ten minste een starttijd op het tijdsrooster geprogrammeerd zijn
 - de automatische werking in het menu Baan op „On“ (Aan) ingesteld zijn

Automatische werking in-/uitschakelen (On/Off):

1. Selecteer in het hoofdmenu een baan (1...6)
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

2. Selecteer in het menu Baan (1...6) de functie „Automatische werking"
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

3. Druk op ENTER (  ) om „Automatische werking“ te editeren

4. Druk op de PIJLTOETSEN ( ///  ) om de automatische werking
in of uit te schakelen (On / Off)

5. Druk op ENTER (  ) om de instelling op te slaan

6. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven of navigeer naar 
een ander menupunt.

 44/2
Menu „Baan 1“ - automatische werking 
in-/uitschakelen

INFO
Als het vorstprogramma is ingeschakeld (ON), wordt gedurende de actieve vorstwerking 
(temperatuur onderschreden) de automatische start via tijdsrooster genegeerd.

 44/1
Bedrijfsweergave - symbool voor auto-
matische werking „Aan“
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 45/1
Bedrijfsweergave 
(1) - symbool voor vorstwerking „Aan“
(2) - symbool voor vorstwerking „actief“

7.2.2  Automatische werking via vorstwerking

Als de vorstwerking aan de besturing is ingeschakeld wordt de schuifbeweging 
automatisch gestart als de ingestelde temperatuur wordt onderschreden.
De schuifbeweging gebeurt daarbij met een ingesteld programma (P1...P4).

Informeert u zich in het hoofdstuk „Geavanceerde functies > Vorstwerking“ 
over de functies en instellingen van de vorstwerking.

INFO
Als de vorstwerking ingeschakeld en actief is, wordt 
het tijdsrooster genegeerd. 
Als de vorstwerking niet meer actief is, wordt het 
draaiende programma beëindigt en de schuifbeweging 
gebeurt weer volgens tijdsrooster (als automatische 
werking „Aan“)

7.3.  Bediening van de besturing via externe druktoets*

Als alternatief voor de afstandsbediening Remote kunnen er voor iedere baan 
externe druktoetsen aangesloten worden. Deze externe druktoetsen zijn Vooruit - 
Achterut - Start - Stop.
De functie is identiek aan die op de afstandsbediening „Remote“.
Informatie over de aansluiting van de externe druktoetsen op de besturing staat in het 
bedradingsschema. Let op de toegestane kabellengtes  en -types (zie pagina 14)

7.4.  Om- en uitschakelen van de schuifbeweging via eind-
schakelaars*

Op de besturing kan er voor iedere baan en iedere bewegingsrichting een eindscha-
kelaar voor het om- en uitschakelen van de schuifbeweging aangesloten worden. 
Door de eindschakelaars wordt er een krachtloos om- of uitschakelen van de schuif-
beweging en dus een slijtage-arme werking van de installatie bereikt.
Monteer de eindschakelaars zodanig dat... 

 - ze niet door de gehuisveste dieren geactiveerd kunnen worden
 - ze beschermd zijn tegen sterke vervuiling

Informatie over de aansluiting van de eindschakelaars op de besturing staat in het 
bedradingsschema. Let op de toegestane kabellengtes  en -types (zie pagina 14)

 45/2
4 externe druktoetsen
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8.  Service

In het hoofdstuk Service wordt er beschreven hoe... 
 - parameter- en programma-instellingen gewijzigd kunnen worden
 - systeeminformatie van de besturing wordt opgevraagd
 - er storingen aan de besturing/ontmestingsinstallatie zelf herkend en veholpen kunnen worden

Neem de volgende aanwijzingen in acht!

 - Servicewerkzaamheden mogen alleen door hiervoor geautoriseerd deskundig personeel rekening houdend met deze 
gebruiksaanwijzing en de wettelijke en bedrijfstechnische ongevallenpreventievoorschriften uitgevoerd worden! Het 
negeren van deze aanwijzingen en voorschriften kan ernstig persoonlijk letsel en aanzienlijke materiële schade ver-
oorzaken!

 - Gebruik voor het vervangen van defecte onderdelen alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant of genormde 
onderdelen die door de fabrikant toegestaan/vrijgegeven zijn.

 - Bij storingen aan het elektrische systeem (bijv. kabels, motoren) moet het opsporen van de fout door een vakkundig 
elektrisch bedrijf of een deskundige persoon uitgevoerd worden. Schakel bij storingen de hoofdschakelaar "Uit" en 
neem contact op met onze service. OP die manier voorkomt u evt. grotere schade aan uw ontmestingsinstallatie.

 - Houd de besturing en de andere elektrische componenten gesloten als daarin niet wordt gewerkt. Gebruik bij repara-
tiewerkzaamheden alleen gekeurd en toegelaten elektrisch gereedschap!

 - Bij eigenmachtig uitgevoerde reparatiewerkzaamheden aan elektrische componenten van de besturing (bijv. printpla-
ten) vervalt de garantie! Voor schade door ondeskundig uitgevoerde aansluit- en reparatiewerkzaamheden aan de 
besturing/ontmestingsinstallatie aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Noteer voordat u contact opneemt met de service...
 - de nauwkeurige aanduiding van het apparaat (typeplaatje op het huis)
 - het serienummer van het defecte onderdeel (typeplaatje op het apparaat/de printplaat)
 - de softwareversie (hoofdmenu > systeeminformatie > software)
 - ALLE weergegeven meldingen op het display

8.1.  Parameters en programma-instellingen wijzigen

De parameters voor de functie van de besturing worden af fabriek ingesteld en door de functie "Leren" bepaald en au-
tomatisch opgeslagen. Alle parameters zijn zodanig ingesteld dat er een probleemloze en stroringsvrije werking van de 
ontmestingsinstallatie mogelijk is.
De volgende parameters kunnen gewijzigd en aan individuele wensen aangepast worden:

 - De geleerde uitschakelstroom voor motor vooruit en motor achteruit van baan 1...6
 - Parameter voor de schuifbeweging van programma 2 (P2)
 - Taal, datum en tijd (zie pagina 24)
 - Het motortype van de aangesloten aandrijfl ier (zie pagina 26)

INFO
Het wijzigen van de parameters kan storingen en problemen aan de ontmestingsinstallatie 
veroorzaken. Wijzig parameters alleen als de gevolgen van de wijziging duidelijk bekend zijn.

 46/1
Typeplaatje op het huis
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8.1.1  De geleerde  uitschakelstroom wijzigen

Een wijziging van de uitschakelstroom mag alleen uitgevoerd worden als er ondanks 
het meerdere malen uitgevoerde programma „Leren“ vaker problemen bij de schuif-
beweging optreden (bijv. Fout obstakel)

Zo wordt de uitschakelstroom gewijzigd:

1. Selecteer in het hoofdmenu een baan (1...6)
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

2. Selecteer in het menu Baan (1...6) het punt „Inbedrijfstelling"
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

3. Druk op ENTER (  ) om de „Inbedrijfstelling“ te openen

4. Selecteer de parameter „Uitschakeling vooruit“/„Uitschakeling achteruit“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

5. Druk op ENTER (  ) om „Uitschakeling (vooruit/achteruit)“ te editeren

6. Positioneer de cursor met de PIJLTOETSEN ( /////  )

7. Druk op de PIJLTOETSEN ( ///  ) om de waarde te wijzigen

8. Druk op ENTER (  ) om de wijziging op te slaan

9. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven of navigeer naar 
een ander menupunt.

 47/1
Menupunt „Inbedrijfstelling“ - Instelling 
voor „Uitschakeling vooruit“

LET OP
De maximale instelwaarde van de uitschakelstroom is 115 %. Bij de instelling van de uit-
schakelstroom op meer dan 100 % is er kans op thermische overbelasting van de motor. 
Als er geen instelling onder de 100 % mogelijk is, mag u de installatie niet meer gebruiken. 
(in noodgevallen slechts kort)

INFO
Als de uitschakelstroom onder de „geleerde“ waarde (te laag) wordt ingesteld kunnen er 
tijdens de werking storingen optreden (schuifbeweging wordt onderbroken).
Als de uitschakelstroom boven de „geleerde“ waarde (te hoog) wordt ingesteld kan de 
slijtage van de installatie (bijv. kabel) groter worden.
Een optimaal resultaat voor de uitschakelstroom wordt met het automatische leerprogram-
ma bereikt.
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8.1.2  Parameters  programma 2 (P2) wijzigen

Met de functie „Leren“ wordt programma 2 met het volgende verloop automatisch aangemaakt:

Voorloop > Tijd tot takten > Pauze > Takt 1 > Pauze > Takt 2 > Pauze > Takt 3 > Aanslag = Verandering van bewegingsrichting
Retour > Tijd tot takten > Pauze > Takt 1 > Pauze > Takt 2 > Pauze > Takt 3 > Aanslag = Einde programma

De volgende parameters kunnen voor voorloop en retour gewijzigd worden:

 - Tijd tot takten - wordt met de functie „Leren“ automatisch bepaald
 - Taktduur - Bewegingstijd van de takten, fabrieksinstelling = 15 sec
 - Pauzeduur - Pauze tussen de takten, fabrieksinstelling = 5 sec
 - Aantal takten - Fabrieksinstelling = 3 takten
 - Parkeerstand - zie GA pagina 41

Neem bij de instelling van de parameters voor programma 2 het volgende in acht:

 - De totale bewegingstijd van de schuif wordt berekend door: Tijd tot takten + Aantal takten x Taktduur
 - De Tijd tot takten moet altijd kleiner zijn dan de totale bewegingstijd
 - Selecteer het Aantal takten en de Taktduur zodanig dat de geprogrammeerde totale bewegingstijd langer is dan de 

werkelijke bewegingstijd. Op die manier is veiliggesteld dat de schuif altijd tot aan de betreffende aanslag beweegt.
 - Het Aantal takten moet ten minste „1“ zijn
 - De Taktduur mag niet kleiner zijn dan 10 sec.
 - Als er geen stappenschakeling (takten aan het einde van de baan) gewenst is, moet de Pauzeduur op „0“ gezet worden

 48/1
Grafi sche weergave schuifbeweging

Parameters voor programma P2
(1) - Tijd tot takten (vooruit)
(2) - Taktduur (vooruit)
(3) - Pauzeduur (vooruit)
(4) - Aantal takten (vooruit)
(5) - Tijd tot takten (achteruit)
(6) - Taktduur (achteruit)
(7) - Pauzeduur (achteruit)
(8) - Aantal takten (achteruit)

INFO
Bij de laatste pauze (laatste takt voor de aanslag) moet de afstand tussen schuif en aanslag 
min.  40 cm zijn. Bij een kleinere afstand kan het gebeuren dat de schuif direct bij het star-
ten tegen de aanslag aan beweegt en de besturing met de melding „Fout overbelasting“ 
uitschakelt.
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Parameters van programma P2 wijzigen/instellen:

1. Selecteer in het hoofdmenu een baan (1...6)
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

2. Druk op ENTER (  ) om baan (1...6) te openen

3. Selecteer in het menu "Baan (1...6) "Programma 2"
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

4. Druk op ENTER ( 2 ) om „Programma 2“ te openen

5. Selecteer in het menu Programma 2 „Instelling vooruit (achteruit)“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

6. Druk op ENTER (  ) om „Instelling vooruit (achteruit)“ te openen

7. Selecteer in het menu Instelling vooruit (achteruit) een parameter
Selectie: Tijd tot takten - Taktduur - Pauzeduur - AAntal takten
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

8. Druk op ENTER (  ) om de geselecteerde parameter te editeren

9. Druk op de PIJLTOETSEN ( ///  ) om de waarde te wijzigen

10. Druk op ENTER (  ) om de wijziging op te slaan

11. Selecteer een andere parameter en herhaal punt 7-10
Editeer alle vereiste parameters. Neem de aanwijzigingen op de vorige bladzijde 
in acht.

12. Druk op ESC om de instelling van de parameters te beëindigen en het 
menu „Instelling vooruit“ te verlaten

13. Druk op ESC
Het menu „Programma 2“ wordt weergegeven

14. Selecteer „Instelling achteruit“ en voer de instelling van de parame-
ters als beschreven in punt 5-12 voor de achteruitbeweging uit

Houd er rekening mee dat er bij vooruit en achteruit verschillende bewegingstijden 
op kunnen treden.

15. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven of navigeer naar 
een ander menupunt.

 49/2
Menupunt „Instelling vooruit“
Hier kunnen de geselecteerde parame-
ters bewerkt worden.

 49/1
Menu programma 2 - Selectie van de 
bewegingsrichting voor de instelling van 
de parameters



50

Datum: 20-11-2014 Bestandsnaam: esc300-2-v11e_NL ESC300 (SW:1.11)
Auteur: Heiko Lange Pagina´s: 72 (+bijlagen) © P. Prinzing GmbH - 89173 Lonsee-Urspring (Germany)

Service: +49 (0) 7336 - 961018 * Optie / afhankelijk van de uitvoering

Service

8.2.  Systeeminformatie weergeven

Via het display van de afstandsbediening kan de volgende systeeminformatie opgevraagd worden:
 - Stroomlimit = maximaal instelbare uitschakelstroom conform het nominale vermogen van de motor
 - Temperatuur = weergave van de actuele temperatuur aan de sensor
 - SW-versie = softwareversie
 - Par.-versie = parameterversie
 - Bedrijfsuren = geeft na het openen van het menupunt met ENTER (  ) de bedrijfsuren van baan 1...6 aan
 - App.-Nr. = apparaatnummer van de controle printplaat

Systeeminformatie weergeven

1. Open het hoofdmenu (ESC)

2. Selecteer in het hoofdmenu „Basisinstelling“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

3. Druk op ENTER (  ) om „Basisinstelling“ te openen

4. Selecteer in het menu Basisinstelling "Systeeminformatie“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

5. Druk op ENTER (  ) om „Systeeminformatie“ te openen
De systeeminformatie wordt weergegeven. Editeren is niet mogelijk.

6. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven of navigeer naar 
een ander menupunt.

 50/1
Menu Systeeminformatie - Weergave 
van belangrijke informatie over de 
besturing

8.3.   Systeemdiagnose uitvoeren

In het menu „Service“ van de besturing is het mogelijk om afzonderlijke componenten en functies te testen.

LET OP
Bij sommige functietests is de schuif in beweging en de motoren draaien. Zorg er voor de 
functietest voor dat gevaar voor personen en dieren uitgesloten is.

Service-menu voor systeemdiagnose openen

1. Open het hoofdmenu (ESC)

2. Selecteer in het hoofdmenu „Basisinstelling“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

3. Druk op ENTER (  ) om „Basisinstelling“ te openen

4. Selecteer in het menu Basisinstelling "Service“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

5. Druk op ENTER (  ) om „Service“ te openen
De servicepunten worden weergegeven. De beschrijving bij de diagnose van de 
afzonderlijke punten staat in de volgende alinea

6. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven of navigeer naar 
een ander menupunt.

 50/2 Men Service
Parameters voor systeemdiagnose
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 51/1
Menu „Diagnose motor“ - Weergave van 
de motorstroom van fase Ph1 - Ph2 - Ph3

 51/2
Menu „Diagnose toetsen“ - functietest 
van de druktoetsen

 51/4
Menu „Service“ - Instelling „ Signaal 
Drijven“

Bij de systeemdiagnose kunnen de volgende controles uitgevoerd worden:

 Diagnose motor

LET OP: Bij deze diagnose zijn de motoren / schuiven in beweging!

In het menupunt Diagnose motor kan de stroomopname van de afzonderlijke fases 
aan de motor weergegeven worden. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Open het menupunt „Diagnose motor“ met ENTER (  )

2. Selecteer met de PIJLTOETSEN (  /  ) een baan (1...6)

3. Druk op VOORUIT (  ) en houd de toets vast
De stroom van motor 1 van de geselecteerde baan wordt aangegeven

4. Druk op ACHTERUIT(  ) en houd de toets vast
De stroom van motor 2 van de geselecteerde baan wordt aangegeven

 Diagnose toetsen

Hier kan de functie van de druktoetsen op de afstandsbediening getest worden.

1. Open het menupunt „Diagnose toetsen“ met ENTER (  )

2. Druk op een van de toetsen (Start - Stop - Vooruit - Achteruit)

3. Op het display wordt de functionaliteit aangegeven
OFF = niet ingedrukt -  ON = ingedrukt

8.4.  De   signaaluitgangen „Dwarsbeweging“ en „Storing“

Op de controle printplaat zijn de aansluitingen „Dwarsbeweging“ en „Storing“ aan-
wezig. Beide aansluitingen zijn potentiaalvrije wisselcontacten (S - X - O) met de 
volgende functies en aansluitmogelijkheden:

Aansluiting DWARSBEWEGING:

Standaard: Signaaluitgang voor de aansturing van een dwarstransport 
    (extra besturing, relais e.d.)
Optie:   Signaaluitgang voor de functie „Drijven“ (bijv. claxon, knipperlicht).

Aansluiting STORING:

Standaard: Signaaluitgang voor storingsmelding (bijv. claxon, knipperlicht)
Optie:   Signaaluitgang voor de functie „Drijven“ (bijv. claxon, knipperlicht).

De betreffende optie voor de signaaluitgang kan alleen toegepast worden als de 
standaardaansluiting niet wordt gebruikt!

In het Servicemen >>> menupunt Signaal Drijven kan het Signaal Drijven op een 
van de twee wisselcontacten gelegd worden.  Het contact wordt dan telkens voor 
de duur van de „Bewegingstijd Drijven“ aangestuurd. Dat betekent dat als de schuif 
bij het drijven beweegt, er een claxon klink of een signaallamp brandt e.d.

 51/3
Aansluitklemmen dwarsbeweging en 
storing
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8.5.  De  spanningsbewaker

De spanningsbewaker...
 - Bewaakt de netspanning van de installate 
 - Past de uitschakelstroom van de motoren automatisch aan op de spannings-

schommelingen in het net

Bij spanningsfouten in de afzonderlijke fasen resp. bij het over- of onderschrijden 
van bepaalde spanningsgrenzen wordt de foutmelding "Spanningsfout" gegeven.
DE gevoeligheid van de spanningsbewaker kan in het menupunt „Service“ ingesteld 
worden. De fabrieksinstelling is 15. De waarden betekenen:
00 = Spanningsbewaker uit
01 = Gevoeligheid maximum (zeer gevoelig)
99 = Gevoeligheid minimum (weinig gevoelig)

Spanningsbewaker uit-/inschakelen of gevoeligheid wijzigen:

1. Open het menupunt „Service“
Hoofdmenu >>> Basisinstelling >>> Service

2. Selecteer „Spanningsbewaker“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

3. Druk op ENTER (  ) om de selectie te editeren

4. Druk op de PIJLTOETSEN ( ///  ) om de waarde te wijzigen
Instellingen zie boven (bijv. „00“ = Spanningsbewaker UIT)

5. Druk op ENTER (  ) om de wijziging op te slaan

8.6.  De SD-kaart (gegevensgeheugen)

De SD-kaart bevindt zich in een kaarthouder op de controle printplaat linksboven 
naast de voeding en heeft de volgende functies:

 - Automatische en handmatige backup (Export) van alle parameters
 - Rapportering schuifbewegingen en meldingen (tot SD-kaart vol)
 - Software-update voor de systeemsoftware (printplaat „Control“)
 - Import van opgeslagen parameters, bijv. na hardware-vervanging of gegevensverlies

Geheugenkaart-
type:  alleen SD-kaarten, SDHC(HX)-kaarten worden niet ondersteund!
Geheugenplaats:  maximaal 2 GB (4 GB en groter wordt niet ondersteund)
Formaat:  FAT (standaard) of FAT32. NTFS wordt niet ondersteund!

Tot de gevens op de SD-kaart is de toegang als volgt mogelijk:
 - Aan de besturing via het menu Service >>> Menupunt SD-kaart
 - Op een PC kunnen de .csv-gegevens met een standaard tabellenprogramma 

(bijv. MS Excel) geopend worden.

LET OP
Wissel de SD-kaart alleen als de besturing uitgescha-
keld is (hoofdschakelaar UIT)

 52/1
Menu „Service“ - Instelling spannings-
bewaker

 52/2
Menu Service >>> SD-kaart

 52/3
Gegevensstructuur op de SD-kaart
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 53/2
SD-geheugenkaarthouder met SD-kaart

8.6.1  Plaatsen/uitnemen van de SD-kaart

1. Hoofdschakelaar van de besturing uitschakelen, ESC300 openen

2. SD-kaart met opschrift links in de kaarthouder schuiven

3. SD-kaart iets omlaagdrukken tot hij vastklikt

Voor het uitnemen SD-kaart iets omlaagdrukken >>> De kaart klikt los. Vervolgens uitnemen.

8.6.2     Parameters opslaan (exportieren)

Met een gegevens-backup is het mogelijk om de parameters in geval van gege-
vensverlies of een vervanging van de hardware te importeren.
De backup van de parameters op de SD-kaart gebeurt...

 - automatisch, 1x per dag om 03:20 uur (bestandsnaam: PAR.csv). 
Het bestand wordt dagelijks overschreven!

 - Handmatig in het menu Basisinstelling >>> Service >>> SD-kaart. 
Het bestand wordt bij iedere handmatige backup overschreven 
(Bestandsnaam: PARAM.csv).

LET OP!
Bij de backup wordt altijd het als laatste opgeslagen 
bestand door de nieuwe backup overschreven! De 
parameter-backup-gegevens bevinden zich in de root-
directory van de SD-kaart (Afb.: 53/2). 

Parameters met de hand opslaan

1. Open het menupunt „SD-kaart“
Hoofdmenu >>> Basisinstelling >>> Service >>> SD-kaart

2. Selecteer „Backup gegevens“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

3. Druk op ENTER (  ) om de selectie te bevestigen

4. Er verschijnt een veiligheidsvraag op het display

5. Bevestig de veiligheidsvraag met ENTER (  )
De gegevens worden als „PARAM.csv“ op de SD-kaart opgeslagen

6. Na de voltooide backup wordt weergegeven: 
„Gegevens met succes opgeslagen“

Op een PC kan er gecontroleerd worden of het bestand PARAM.CSV met de actu-
ele datum/tijd in de hoofdmap van de SD-kaart is opgeslagen.
LET OP! - Wacht ca. 30 seconden als de SD-kaart uitgenomen of de besturing 
uitgeschakeld moet worden.

7. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven of navigeer naar 
een ander menupunt.

 53/2
Menupunt "Gegevens opslaan"

 53/3
Veiligheidsvraag

 53/4
Bevestiging backup
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8.6.3   Parameters laden (importeren)

Na een vervanging van de hardware, een fabriek-reset of na gegevensverlies kun-
nen alle op de SD-kaart opgeslagen parameters naar de besturing geïmporteerd 
worden. Door de gegevensimport is er geen nieuwe programmering van de besturing 
noodzakelijk. 

INFO
Parameters voor gegevensimport staan alleen ter beschikking...
- Als de gegevens door de gebruiker met de hand opge-
 slagen zijn
- Als de besturing 24 uur heeft gewerkt 
 (automatische backup) 

Variant 1 - Menupunt Dag-backup
De parameters van de laatste automatische backup zijn ingelezen. De laatste backup 
is max. 24h geleden.

Variant 2 - Menupunt Gegevens importeren
De parameters van de laatste handmatige backup worden ingelezen.

Parameters laden (importeren):

1. Open het menupunt „SD-kaart“
Hoofdmenu >>> Basisinstelling >>> Service >>> SD-kaart

2. Selecteer „Dag-backup“ of „Gegevens importeren“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

3. Druk op ENTER (  ) om de selectie te bevestigen

4. Er verschijnt een veiligheidsvraag op het display

5. Druk op ENTER (  ) om de selectie te bevestigen
De geselecteerde gegevens worden geïmporteerd.

6. Nadat de gegevens met succes zijn geïmporteerd verschijnt: 
„Gegevens met succes geïmporteerd“

Als er geen handmatig opgeslagen gegevens beschikbaar zijn of als het gegevensbestand 
beschadigd is wordt de melding "Gegevens konden niet geïmporteerd worden" gegeven.

LET OP
Bij de import van de parameters van de SD-kaart wor-
den de actueel opgeslagen parameters in de besturing 
overschreven!

INFO
Als er door een software-update parameters in het 
menu bijgekomen zijn wordt bij de gegevensimport 
aan deze parameters de standaardwaarde (fabrieksin-
stelling) toegewezen. 

 54/1
Menu „SD-kaart“

 54/2
Veiligheidsvraag
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 55/2
Menupunt „Systeem-update“

8.6.4   Rapportering op de SD-kaart

Met de rapportering worden programmastart, programmaverloop, spanning, stromen 
en foutmeldingen van de afzonderlijke banen geregistreerd. Er wordt dagelijks een 
nieuw rapportbestand in de map "Journaal" van de SD-kaart geschreven. Het rap-
portbestand wordt als .csv-bestand aangemaakt en kan bijv. in MS EXCEL geopend 
worden. De bestandsnaam is samengesteld uit...

Variant, jaar (YY), maand (MM) dag (DD).    Bijv. p130212 (12.02.2013)

Er worden rapportbestanden in de map "Journaal" geschreven tot de SD-kaart vol 
is. Bij een volle SD-kaart wordt er niet meer gerapporteerd. 
Bij gemiddelde werking van de installatie is de capaciteit van de SD-kaart (2 GB) 
voldoende voor 5-7 jaar.

TIP
Wis regelmatig (6-12 maanden) de oudste, niet meer 
benodigde rapportbestanden. Zo blijft de rapportering 
overzichtelijk.

LET OP
Schakel de besturing uit voordat de SD-kaart uitgeno-
men wordt! (Hoofdschakelaar UIT)

8.6.5  Software-update met een SD-kaart

LET OP
Maak voor iedere systeem-update een backup van de 
instellingen op de SD-kaart! (zie pagina 53)

Schakel de besturing voor het wisselen van de SD-
kaart uit (hoofdschakelaar UIT)

Met behulp van een voorbereide SD-kaart kan er een software-update aan de 
ESC300 uitgevoerd worden. Voor de software-update is nodig:

 - Een lege SD-kaart (max. 2 GB-kaart. Geen SDHC/SDXC kaarten!)
 - Een actueel update bestand (CONTROL.bin)

De functie „Systeem-update“ staat in het menu 
Basisinstelling >>> Service >>> SD-kaart. 

De actuele software en een gedetailleerde beschrijving voor het uitvoeren van de 
update ontvangt u...

 - Met de software-update (download, e-mail of met de post)
 - Met een aanvraag aan: service-et@prinzing.eu

 55/1
Map met rapportbestand op de SD-kaart

 55/3
Update-bestand op de SD-kaart

CONTROL.bin
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8.7. Fouten oplossen en  storingen verhelpen

Fouten en storingen aan de ontmestingsinstallatie kunnen herkend worden aan...
 - een niet of onvolledig uitgevoerd programma
 - een foutmelding op het display van de besturing

Controleer bij een storing eerst de volgende punten:

 - Aansluiting van de voeding aan de stroomverdeler en de besturing (stevige montage van de contacten)
 - Aansluitspanning aan de netingang van de besturing (3x 380-400V)
 - Zekeringen in het apparaat op doorgang. De zekeringen hiervoor uitbouwen!!!
 - Deskundige aansluiting van alle componenten (Motoren, toetsen, EXP300)
 - Kabels en leidingen op mechanische of thermische beschadiging (aangeboord, uitgeknepen enz.)
 - Externe elektrische storingen (spanningsdaling door verbruikers, bijv. pompen, elektrosmog)
 - Functie van de mechanische bouwgroepen (schuif, lieren, keerrollen, motoraandrijving)
 - Loopgang en geleiderals op obstakels, bijv. randen, schroeven, spijkers

8.7.1   Foutmeldingen op het display - oorzaak en oplossing

Zo wordt een foutmelding op het display herkend:
 - De displayverlichting springt op rood
 - Op de baanweerhave wordt het symbool “ ! „ boven de betreffende baan weer-

gegeven

Ga met de pijltoetsen (  /  ) naar de met “ ! „ aangegeven baan. Hier wordt de 
foutmelding als code (bijv. B. E01) en als tekst aangegeven.

Zo wordt een foutmelding bevestigd:

1. Ga met de pijltoetsen (  /  ) naar de met “ ! „ aangegeven baan.
De foutcode wordt weergegeven. Noteer evt. de informatie voor later contact met 
de klantenservice.

2. Verhelp de foutoorzaak indien mogelijk (bijv. obstakel)

3. Bevestig de foutmelding met Enter (  )
Als de foutmelding verder optreedt neemt u contact op met onze klantenservice.

INFO
Foutmeldingen worden alleen op het scherm van de 
betreffende baan (1....6) weergegeven en kunnen alleen 
op dit scherm bevestigd (teruggezet) worden!
Voordat er een foutmelding wordt bevestigd:- moet de 
foutcode genoteerd worden
- moet de oorzaak van de foutmelding verholpen worden

 56/2
Storing bevestigen:

1. Baan selecteren
2. Melding lezen, evt. noteren
3. ENTER indrukken

 56/1
Foutmelding met code (1) en beschrij-
ving (2)
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8.7.2   Foutcodes

INFO - Quittieren Sie Fehlermeldungen mit ENTER (  )

Code Fout Oorzaak Oplossing

E01 Baan niet
geleerd

Het programma Leren of Teachen is voor deze 
baan niet uitgevoerd.

Programma „Leren“ of „Teachen“ voor deze 
baan uitvoeren

E02 Fout
Noodstop

 - Noodstoptoets niet/verkeerd aangesloten
 - Noodstopstoets ingedrukt
 - Noodstopkabel defect
 - Noodstoprelais defect

 - Aansluiting noodstopstoets controleren
 - Noodstopstoets ontgrendelen
 - Noodstopkabel controleren
 - Vervanging printplaat „Control“

E03 Fout
Obstakel

Er is bij automatische werking een obstakel 
herkend

Foutmelding bevestigen >>> Schuif met de 
hand naar basisstand bewegen

E04 Handmatige 
werking

De schuif werd met de druktoetsen op de baan-
printplaat verplaatst

Foutmelding bevestigen >>> de baan wordt 
weer met de „Control“-printplaat bestuurd

E05 Fout
Fase L1

Geen stroom op de genoemde fase
 - Fase naar de motor onderbroken
 - Aansluiting op de motor foutief
 - Aansluiting op de printplaat foutief
 - Zekering voor fase motor defect
 - Printplaat (Control, Relais) defect

 - Netspanning aan printplaat controleren
 - Aansluiting op motor en printplaat contro-

leren
 - Kabel naar de motor op doorgang controleren
 - Zekeringen op de printplaat controleren
 - Printplaat (Control, Relais) vervangen

E06 Fout
Fase L2

E07 Fout
Fase L3

E08 Fout
Overbelasting

De nominale stroom van de motor is overschreden
 - De schuif beweegt direct na het opstarten 

tegen een obstakel, bijv. aanslag 
 - Verkeerd nominaal motorvermogen /(mo-

tortype) op de besturing ingesteld
 - Schuif klemt vast, bijv. vastgevroren

 - Instelling van het motortype controleren/
aanpassen

 - Schuif van obstakel/aanslag vrij maken 
(handmatige werking)

 - Minimum afstand t.o.v. aanslag aanhouden 
(zie  pagina 48)

 - Schuif gangbaar maken

E09 Fout
Ruststroom

Er is geen stroom bij motor UIT
 - Contact van relais plakt
 - Aansturing relais defect

Beide motorkabels van de betreffende baan 
losnemen >>> Contact met Prinzing-klanten-
service opnemen >>> Printplaat vervangen

E10 Fout
Gescheurde kabel 

vooruit

 - Functie "Leren" werd niet uitgevoerd
 - De WERKELIJKE bewegingstijd is langer dan 

de geleerde bewegingstijd (plus tolerantietijd)
 - Trekkabel is gescheurd

 - Gescheurde trekkabel vervangen
 - Als de trekkabel niet gescheurd is moet 

het programma "Leren" voor deze baan 
uitgevoerd worden

E11 Fout
Gescheurde kabel 

achteruit

E12 Fout
Temp. sensor

 - Temperatuursensor niet aangesloten
 - Temperatuursensor defect

 - Aansluiting/leiding temp.-sensor controleren
 - Vervanging temp.-sensor

E13 Spannings-
fout

Spanning was/is onder de 300 V gedaald  - Netspanning controleren
 - Instelling spanningsbewaker opvoeren
 - Spanningsbewaker uitschakelen („0“)

E14 Fase-
fout

 - Min. 1 fase ontbreekt aan de netaansluiting
 - Min. 1 fase werd dubbel aangesloten
 - N-geleider op fase aangesloten

 - Netaansluiting controleren
 - Op de besturing mag geen N-geleider 

aangesloten worden!

E15 Verkeerde
datum

Datu en tijd zijn nog niet ingesteld of zijn vanwege een 
langer uitgeschakelde besturing op „0“ teruggezet

 - Foutmelding bevestigen
 - Datum en tijd opnieuw instellen (zie pagina 24)
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8.7.3   Aanwijzingsmeldingen (display brandt geel)

Melding Beschrijving

Drijven actief - Leren niet mogelijk Functie Drijven is geactiveerd en er wordt geprobeerd om 
het programma "Leren" te starten

Leren actief - Drijven niet mogelijk Tijdens het leren van een baan wordt er geprobeerd om de 
functie drijven te activeren

Radiografi sche verbinding verbroken geen radiografi sche verbinding meer tussen Remote en 
Control.

Accu leeg / bijna leeg Accu leeg, afstandsbediening Remote opladen
Vorst actief - Leren niet mogelijk Vorstprogramma is ingeschakeld. Voor het leren moet het 

vorstprogramma uitgeschakeld worden. 

8.7.4   Storingen tijdens de werking (display brandt rood) - oorzaak en oplossing

Storing Oorzaak Oplossing

Uitschakelstroom ligt continu boven 
de 95%

Verkeerd motortype ingesteld Motortype controleren (typeplaatje) en 
instelling aanpassen

mechanisch probleem aan de installatie 
(bijv. keerrol vast)

Componenten op stroefheid controleren 
en soepel maken

Transmissieolie in de motor  - Motor op uitlopende olie controle-
ren, 

 - vervanging aandrijfmotor

Motor te klein gedimensioneerd sterkere motor inbouwen

Bij programma P1 wordt de schuifbewe-
ging te vroeg om-/uitgeschakeld

Obstakel in de loopgang Loopgang op obstakels controleren 
(bijv. randen, voegen, geleiderail)

Uitschakelstroom te laag ingesteld  - Leerprogramma uitvoeren, 
 - Uitschakelstroom hoger instellen

Stroomuitval of toets STOP tijdens de 
beweging bediend

Schuifbeweging start niet automatisch Automatische werking niet ingescha-
keld

Automatische werking inschakelen

geen starttijden in de Timer ingesteld Starttijden in het tijdsrooster instellen

Een baan kan niet geselecteerd of 
bediend worden

De baan is uitgeschakeld Baan inschakelen

Druktoets defect Functietoets "Diagnose toetsen"

Radiografi sche verbinding is verbroken  - Radiografi sche verbinding contro-
leren (symbool), 

 - Afstand t.o.v. radiografi sche ont-
vanger verkleinen



59

Datum: 20-11-2014 Bestandsnaam: esc300-2-v11e_NL ESC300 (SW:1.11)
Auteur: Heiko Lange Pagina´s: 72 (+bijlagen) © P. Prinzing GmbH - 89173 Lonsee-Urspring (Germany)

* Optie / afhankelijk van de uitvoering Service: +49 (0) 7336 - 961018

Service

Storing Oorzaak Oplossing

Schuif/besturing reageert niet of slecht 
op toetsdruk op de afstandsbediening

Radiografi sche verbinding is slecht of 
verbroken

 - Afstand afstandsbediening <> 
radiografi sche module verkleinen

 - Montage van de radiografi sche 
module controleren
(zie pagina 11

 - Extra radiografi sche module instal-
leren

Ingestelde/gewijzigde parameters wor-
den niet opgeslagen

Instelling niet met ENTER opgeslagen Na de instelling/wijziging van waarden 
altijd met ENTER opslaan

Datum/tijd zijn teruggezet Besturing van langere tijd (> 48 h) uit-
geschakeld / zonder stroom

Datum/tijd opnieuw instellen

De Toestandsweergave baan toont voor 
alle banen een ?

Netspanning is onderbroken,
actuele gegevensrecord is verloren

Na een volledige schuifbeweging wor-
den de posities weer aangegeven

Parameter-gegevensrecord niet ge-
laden

Bij het starten was het niet mogelijk om 
een van de twee parameter-gegevens-
records vanuit EEProm te laden.

Apparaat uit-/inschakelen

8.7.5 Verdere storingen

Storing Oorzaak Oplossing

Besturing start na het inschakelen niet 
geheel op. Display brandt maar geen 
weergave.

Verkeerde of defectief SD-kaart  - SD-kaart uitnemen, opnieuw for-
matteren (FAT/FAT32)

 - Nieuwe SD-kaart (max. 2 GB) 
gebruiken

Gegevens kunnen niet op SD-kaart 
opgeslagen worden

Verkeerde of defectief SD-kaart,
schrijfbeveiliging SD-kaart geactiveerd

 - SD-kaart uitnemen, opnieuw for-
matteren (FAT/FAT32)

 - Nieuwe SD-kaart (max. 2 GB) 
gebruiken

 - Schrijfbeveiliging deactiveren
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8.8.  Accu´s in de afstandsbediening „Remote“ - verzorging en vervanging

De spanningsvoorziening van de afstandsbediening „Remote“ gebeurt via 4 oplaad-
bare accus´van het type: AA HR6 NiMH (min. 2200 mA/h)
In geladen hoedanigheid heeft de afstandsbediening een capaciteit van ca. 24 h. 
De capaciteit van de accu´s is afhankelijk van laadtoestand, omgevingstempera-
tuur, gebruik en leeftijd. De afstandsbediening moet regelmatig, ten minste eens per 
dag, in het laadstation „Charge“ volledig (min. 6 uur) opgeladen worden. De actuele 
capaciteit van de accu´s wordt op het display aangegeven (Afb: 60/1)
Als de capaciteit ondanks opladen minder wordt, moeten de accu´s vervangen 
worden.

LET OP
Gebruik uitsluitend oplaadbare accu´s van het in de 
technische gegevens aangegeven type.
Bij gebruik van ongeschikte accu´s is er brand- en 
explosiegevaar!

Accu´s van de afstandsbediening „Remote“ vervangen:

1. Open het accuvakje aan de achterkant van de afstandsbediening
verwijder hiervoor de bevestigingsbouten van het deksel (Afb: 60/2)

2. Haal de accu´s uit het accuvakje

3. Plaats 4 nieuwe accu´s in het accuvakje
LET OP! Let op de polariteit van de accu´s!

4. Sluit het accuvakje aan de achterkant van de afstandsbediening
Draai de bevestigingsbouten weer in het deksel.

5. Laad de nieuwe accu´s in het laadstation „Charge“ volledig op

INFO
Oude accu´s horen niet bij het huisvuil! 

 60/1
Capaciteitsweergave van de accu´s in 
de afstandsbediening

 60/2
Deksel van het accuvakje met bevesti-
gingsbouten
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8.9.  Fabrieksinstelling (Reset)

Via het menupunt Fabrieksinstelling in het menu Service kunnen alle instellingen teruggezet worden op aanleverings-
hoedanigheid van de besturing.
Maak gebruik van deze optie...

 - Als de besturing opnieuw geprogrammeerd en alle oude gegevens gewist moeten worden
 - Als er vaak onregelmatigheden/functiestoringen bij het programmaverloop optredenn
 - Als foutief gedrag van de besturingssoftware niet beperkt kan worden

INFO
Houd er rekening mee dat bij het terugzetten (Reset) van de besturing alle persoonlijke 
instellingen verloren gaan. De gegevens op de SD-kaart blijven bij een reset behouden.

LET OP
Bij iedere handmatige backup wordt het als laatste opgeslagen bestand met de gegevens 
van de actuele instelling/parameters overschreven.

Besturing op fabrieksinstelling terugzetten:

1. Open het hoofdmenu (ESC)

2. Selecteer in het hoofdmenu „Basisinstelling“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

3. Druk op ENTER (  ) om „Basisinstelling“ te openen

4. Selecteer in het menu Basisinstelling "Service“
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

5. Druk op ENTER (  ) om „Service“ te openen

6. Selecteer in het menu Service "Fabrieksinstelling"
Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag voor de selectie

7. Druk op ENTER (  ) om de besturing terug te zetten
Veiligheidsvraag "Uitvoeren?“ veerschijnt op het display

8. Bevestig de veiligheidsvraag met ENTER (  )
Alle parameters worden teruggezet op fabrieksinstelling. Op het display wordt de 
melding „Reset parameters - een ogenblik a.u.b...“ weergegeven.

9. Als de reset met succes is voltooid wordt er „Reset OK“ aangegeven

10. Druk op ESC om het menu te verlaten
Druk zo vaak op ESC tot de bedrijfsmodus wordt weergegeven of navigeer naar 
een ander menupunt.
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Fabrieksinstelling parameters

Parameters Optie/gedeelte Werke-
lijk

• Menu Basisinstelling 

Taal GER ENG, FRE, RUS

Datum actueel set

Tijd actueel set

Baanselectie 1 (On) 2...6 (On/Off)

• Vorstwerking (submenu)
Inschakeltempera-
tuur 0°C -25°C...50°C

Intervaltijd 60 min 1...90 min

Intervaltijd 10 min 1...90 min

Vertraging (vorst) 10 min 5...30 min

• Obstakel (submenu)
Tijd Reverse 10 sec 0...60 sec

Aantal pogingen 3 0...99

• Service (submenu)

Signaal Drijven Off (Uit) On (Aan), storing, 
dwarstransport

Helderheid LCD 100 % 0...100 %

Spanningsbewaker 15 0...99

Off = Uit  -  On = Aan

9.  Fabrieksinstelling parameters

Parameters Optie/gedeelte Werke-
lijk

• Menu Baan (1...6)

Automatische wer-
king Off On (Aan)

• Inbedrijfstelling (submenu)
Motortype vooruit 0,55 kW 0,75 - 0,9 - 1,1 - 1,5

Motortype achteruit 0,55 kW 0,75 - 0,9 - 1,1 - 1,5

Afschakeling vooruit 80 % 1...115 

Afschakeling achteruit 80 % 1...115

• Tijdsrooster (submenu)
Uur 00:00 00:01...24:00 (24x)

programma P1 P2 - P3 - P4

• Drijven (submenu)

Drijven Off (Uit) On (Aan)

Bewegingstijd Drijven 15 0...6000

Spleetvloer Off On (Aan)

• Vorstwerking (submenu)
Vorstwerking Off On (Aan)

Vorstprogramma-
type P1 P2 - P3 - P4

• Programma 2 (submenu)

Tijd tot takten 0 Leren of handmatig

Taktduur 15 sec 0...6000

Pauzeduur 5 0...6000

Aantal takten 3 0...99

Parkeerstand 0 0...6000

• Programma 3 (submenu)

Aanpassing vooruit 0,0 -9,9...+9,9

Aanpassing achteruit 0,0 -9,9...+9,9

• Dwarstransport

Dwarstransport 
VOORUIT Off On (Aan)

Dwarstransport ACH-
TERUIT Off On (Aan)

Duur dwarstransport 1 1...9999
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10.   Demontage en verwijdering

Neem bij de demontage/afdanking van de besturing de voor het bedrijf van toepassing zijnde en de wettelijke voorschriften in acht. 
Verwijder het materiaal milieuvriendelijk en conform de wettelijke bepalingen.

LET OP
Gevaar voor elektrische schokken vanwege niet uitgeschakelde spanning!
Zorg er voor de demontage van de installatie voor dat...
- de installatie spanningsvrij is.
- de installatie beveiligd is tegen opnieuw inschakelen.

AANWIJZINGEN BIJ DE AFVALVERWIJDERING

1. Binnen de Europese Unie
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het normale huisvuil gedaan worden. Voor deze producten is er een 
apart inzamelsysteem. Verbruikte elektrische/elektronische apparaten moeten apart en conform de wettelijke bepalingen 
die een juiste behandeling, verwijdering en recycling van zulke producten voorschrijven, weggedaan worden. Conform de 
implementatie door lidstaten kunnen particuliere huishoudens binnen de EU de verbruikte elektrische/elektronische ap-
paratuur gratis naar de betreffende brengpunten brengen.

Geldige richtlijnen hiervoor zijn:

 - Europese richtlijn betreffende afvalstoffen (2008/98/EG)
 - de herbruik- en afvalwet (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz KrW-/AbfG)
 - de wet op verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (Elektro- und Elektronikgerätegesetz ElektroG)
 - Richtlijn 2012/19/EU van het Europese Parlement en van de Raad d.d. 4 Juli 2012

2. In landen buiten de EU
Als u dit product wilt afdanken, dient u contact op te nemen met de plaatselijk verantwoordelijke instellingen om informatie 
voor de deskundige afvalbehandeling in te winnen.

OUDE BATTERIJEN (Aanwijzing voor Duitsland)
Batterijen en accu´s mogen niet bij het huisvuil!
In het belang van ons milieu bent u conform de actuele bepalingen als eindconsument verplicht om oude en gebruikte 
batterijen en accu´s terug te geven. U kunt de gebruikte accu´s op alle brengpunten bij u in de buurt afgeven of daar waar 
deze accus´worden verkocht. De accu´s kunnen gratis afgegeven worden.
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11.  Technische gegevens 

voor de elektronische besturing Comfort ESC300

Algemene informatie
Deze technische gegevens gelden voor het type  . . . . . . . . . . . . . . . .ESC300
Afmetingen ESC300 (B x H x D) zonder schroefverbindingen. . . . . . .500 x 400 x 220 mm
Afmetingen EXP300 (B x H x D) zonder schroefverbindingen . . . . . . .400 x 300 x 190 mm
Max. treklast van de aangesloten lier (afhankelijk van het type) . . . . .1000 kg - 2200 kg
Toepasbare liertypes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EWB 4 - EWB 5 - EWB 6 - DW 7
Beschermingsklasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP54
Omgevingstemperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20...50 °C
Luchtvochtigheid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .max 75 %

Elektrische aansluitwaarden
Netaansluitspanning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 V / 3~ / PE (50-60 Hz)
Stuurspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 - 24 V DC
Stroomverbruik op stand-by-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ca. 5 W
Schakeluitgangen motor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .max. 3,5 A/fase
Uitgang „Storing“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 A (24 V DC) - 4 A (230 V AC)
Uitgang „Dwarsbeweging“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 A (24 V DC) - 4 A (230 V AC)
Diameter aansluitklemmen net + motoren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .max. 2,5 mm²
Diameter aansluitklemmen sturingsleidingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .max. 1,5 mm²
Toepasbare motortypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,55 kW-HM333S/4D71B-4 (ABM)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,55 kW-FDAZ 61-M1P4H-01-A (Himmel)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,75 kW-FGA1353/4D80B-4 (ABM)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9 kW-GFL 7-3MHDR-080-32 (Lenze)
Meetbereik temperatuursensor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25 - 90°C

Radiografi sche afstandsbediening „Remote“
Zendcapaciteit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .max. 12.86 dBm (19 mW).
Reikwijdte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 m (bij zichtcontact)
Accu-type:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AA HR6 NiMH 2850 (oplaadbaar)
Accu capaciteit bij volledige lading (afhankelijk van gebruik). . . . . . . .ca. 24h

Laadstation „Charge“
Afmetingen (B x H x D) zonder schroefverbindingen . . . . . . . . . . . . . .234 x 264 x 141 mm
Netaansluitspanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 V AC
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12. Explorer menu ESC300

Datum: 20-11-2014 Bestandsnaam: esc300-2-v11e_NL ESC300 (SW:1.11)
Auteur: Heiko Lange Pagina´s: 72 (+bijlagen) © P. Prinzing GmbH - 89173 Lonsee-Urspring (Germany)

* Optie / afhankelijk van de uitvoering Service: +49 (0) 7336 - 961018

Explorer menu ESC300
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