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Geachte gebruiker,
Voor u ligt de montagehandleiding van de mestinstallatie type touwaandrijving van Spinder
Stalinrichting. Deze montagehandleiding biedt u aanwijzingen om de installatie juist te instaleren. Wij
raden u daarom aan, deze zorgvuldig te lezen en te bewaren. Wij behouden ons het recht voor
wijzigingen in tekst, tekeningen en grafieken e.d. aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

LET OP:
De afbeeldingen en grafische afbeeldingen in deze handleiding kunnen
gedeeltelijk als gevolg van technologische veranderingen, iets afwijken van uw
systeem!
Alle velden met een * gemarkeerde functies, onderdelen of delen zijn opties of
accessoires en zijn dus niet standaard aanwezig op een systeem!
Beschrijvingen en instructies voor verbeteringen, extra componenten en functies
kunt u vinden in de bijlage van deze handleiding.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de installatie gebruikt
Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik!

Onderdelen en klantenservice:
Voor contact:
©

Spinder stalinrichting BV.
Reitsmastraat 48
9281 LE Harkema
Postbus 22, 9280 AA Harkema
Tel:
0512 – 369160
Fax:
0512 – 364244
E-mail: info@spinder.nl
Internet:www.spinder.nl
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1 Informatie over deze montagehandleiding
Deze montagehandleiding beschrijft de stappen die nodig zijn om uw mestinstallatie op te bouwen in
bedrijfstellen en te onderhouden. De documentatie is gebaseerd op situaties zoals u die elke dag in
uw werk kunt tegenkomen.
Deze montagehandleiding moet gelezen en begrepen worden voor iedereen die met deze installatie
werkt. Hier vind u belangrijke informatie voor het werken met deze installatie.
1.1 Definities / omschrijving / begrippen
Installatie

Een installatie bestaat uit 2 enkele of 1 dubbele aandrijftrommels en kan
uitgerust worden met 1 of 2 mestschuiven.

Baan

Een baan kan uit 1 of 2 mestgangen bestaan. Voor elke baan is er een
aandrijving nodig.

1.2 Gebruikte symbolen
Hier vind u een opsomming.
Hier worden de hoofdonderdelen uitgesplitst in subonderdelen.
Hier wordt het resultaat van een handeling weergegeven.

●
>>>
1.3 Auteursrecht

Het auteursrecht van deze uitgave berust bij Spinder B.V. Harkema. Overname, ook gedeeltelijk,
uitsluitend met schriftelijke toestemming en onder vermelding ‘ Montagehandleiding Spinder
touwinstallatie’ Strafbare feiten kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.
1.4 Doelmatig gebruik
De bedrijfszekerheid is alleen bij doelmatig gebruik van de installatie gewaarborgd.
De in deze handleiding beschreven installatie wordt doelmatig gebruikt als deze alleen ingezet wordt
voor het verwijderen van mest van dichte- roostervloeren in stallen.
Verder moet gelet worden op de aangegeven waarden in het hoofdstuk Technische gegevens, en de
in deze handleiding aangegeven veiligheid- en gebruiksvoorschriften.

LET OP!:
Wordt aan de bovengenoemde punten niet voldaan dan is de bedrijfszekerheid van
de installatie niet gewaarborgd. Voor alle persoonlijk en materiële schade die uit het
niet doelmatig gebruik van de installatie ontstaat, is de producent niet
aansprakelijk. Alle technische veranderingen aan de installatie of onderdelen
daarvan zijn zonder toestemming van de producent niet toegestaan. Wordt er in de
montage afgeweken van installatie zoals genoemd in deze montagehandleiding dan
vervalt elke vorm van garantie en is de fabrikant hier niet aansprakelijk voor.
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2 Veiligheid
De gebruiker van installatie dient ervoor te zorgen dat montage van, en onderhoud aan de installatie
alleen door daartoe bevoegde personen uitgevoerd wordt.
2.1 Bewust gebruik
De installatie dient alleen door daartoe bevoegde personen bedient te worden.
Deze personen kennen de functie van de installatie en de veiligheidsvoorschriften, weten welke
gevaren bij de installatie kunnen ontstaan en hebben deze gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen.
Veiligheid waarborgen:
Voordat onderhoud aan de installatie verricht wordt dient de installatie stilgezet te worden en
dient de spanning uitgeschakeld te zijn.
Voor ingebruikname van de installatie dienen alle veiligheid- en beschermingsonderdelen
aangebracht en getest te zijn.
Niet toegestaan:
onderhoud aan een werkende installatie.
eigenhandig veranderen van onderdelen van de installatie.
werkwijzen die de veiligheid van de installatie beïnvloeden.
2.2 Automatisch in bedrijf stellen
Het automatisch starten van de installatie is mogelijk door de automatische startfunctie (starttijden
programmeren) in te stellen. Bij het automatisch in bedrijf stellen van de installatie moeten de
volgende punten gewaarborgd zijn:
-

Dat er zich geen onbevoegde personen (in het bijzonder kinderen) binnen het bereik van de
installatie bevinden.
Dat gevaar voor de aanwezige dieren door bouwkundige obstakels uitgesloten is.
Dat de veiligheidsonderdelen, als de hoofdschakelaar en de noodstop goed bereikbaar zijn.
Er mag geen service, onderhoud, schoonmaak en andere activiteiten plaatsvinden aan de
installatie.

Het starten van de installatie kan aan de hand van:
Een automatische werking
Handmatige start
Handmatige start door externe knoppen van de besturingskast
2.3 Werkwijze bij gevaar
Bij optreden van een fout of probleem moet de:
-

Installatie met de noodstop uitgeschakeld worden
De hoofdschakelaar uitschakelen en zekeren tegen onbevoegd inschakelen.
Fout of probleem oplossen

LET OP!
Schakel voor reparatie, onderhoud of andere activiteiten binnen het werkgebied van
de installatie de hoofdschakelaar op “OFF”. Dit voorkomt gevaar door het
automatisch starten van de installatie.
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2.4 Gevaar bij elektrische spanning
LET OP!!
Werken aan de elektrische installatie mag alleen door een elektricien uitgevoerd
worden.
Dat na het werken aan de elektrische installatie alle beschermmaatregelen getest
worden.
LET OP! – gevaar door spanning!
Als de hoofdschakelaar ingeschakeld is, kunnen op de aansluitpunten van de
besturingskast en de motor netspanning voorkomen. Voor het inschakelen van een
elektrische apparaat moet de hoofdschakelaar uitgeschakeld worden en daarna
opnieuw worden gestart.
Aanvullende informatie:
Werk niet aan elektrische componenten die onder spanning staan.
Kabels en leiding zo behandelen dat er geen thermische, mechanische en elektromagnetische
belastingen kunnen voorkomen.
Als alle schakelaars en componenten geïnstalleerd zijn, dan de schakelaar en componenten
aansluiten volgens de voorgeschreven wijze. (Installatie besturingskast / motor)
Beschadigde of lekkende elektrische apparatuur (controller, knoppen, motoren, enz.) moeten
onmiddellijk vervangen worden door nieuwe apparatuur.
Reparaties aan de elektrische onderdelen alleen uit te voeren met de voorgeschreven
middelen.

2.5 Gevaar door de bewegende schuif
Tussen de mestschuif en de vaste bouwdelen dient een veiligheidsafstand aangehouden te worden.
Vaste bouwdelen zijn muurdoorgangen, standpalen en de mest afstort, een veiligheidsafstand van
500 mm is toereikend. Als deze afstand niet bereikt kan worden dan dienen andere
veiligheidsmaatregelen getroffen te worden. Zoals het plaatsen van een hek. Voorkom het haken van
de schuif achter hoeken, muren ed. Schuin deze hoeken af en stel de waarde voor het uitschakelen
van de schuif niet in op te hoge waarden, om een snelle uitschakeling van de installatie bij gevaar te
waarborgen.

2.6 Gevaar door het bewegende touw
Het touw mag nooit vastgehouden worden. Tijdens het in bedrijf zijn van de installatie mogen er geen
onbevoegde personen (in het bijzonder kinderen) in het werkgebied aanwezig zijn.
LET OP!
Controleer regelmatig de staat van het touw en vervang deze bij beschadiging. En
controleer slijtage aan de schuiven en aandrijftrommel.
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2.7 Gevaar bij vuur
Bij vuur moet onmiddellijk de hoofdschakelaar uitgezet worden. En koppel het
systeem los van het netspanning (bijv. zekeringen verwijderen). Bij niet
uitgeschakelde spanning is het gevaar voor stroomschokken en brand vele malen
groter dan als de spanning wel uitgeschakeld is. In elke besturingskast bevind
zich hoogwaardige kwaliteit elektronica. Bescherm deze elektronica tegen schade.
Gebruik alleen een brandblusser met residuvrije CO2. Is deze brandblusser niet
aanwezig gebruik dan de brandblusser in categorie A, B of C. (Deze brandblussers ontwikkelen veel
rookschade)
LET OP!
Het onjuist gebruik van de brandblussers of andere blusmiddelen kunnen leiden tot
extra risico’s! bijv. gevaar voor levensgevaarlijke schokken of schade aan
gezondheid door dampen of gassen.
2.8 Beschermingskappen
Voor het in bedrijfstellen van de installatie moeten alle veiligheidscomponenten die meegeleverd zijn
gemonteerd worden.
LET OP!
Beschermingskappen en andere veiligheidscomponenten moeten aangebracht zijn
aan de installatie voordat deze in werking mag worden gezet.

2.9 Restrisico’s
Er zijn maatregelen getroffen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Echter er blijven een aantal
risico’s die niet gereduceerd kunnen worden. De onderstaande opsomming geeft aan om welke
risico’s het gaat.
-

Struikelen over het aandrijftouw, denk bij het lopen erom dat het touw in de volle lengte van de
mestgang ligt.
Als de aandrijftrommels buiten op de vloer gemonteerd staan, ligt het aandrijftouw tussen de
hoekrol en de inloop beschermkap bloot. Denk hierbij dat u hier niet over struikelt.
Als de mestinstallatie in werking staat, gaat de mestinstallatie automatisch lopen, denk hierom
dat de mestschuif beweegt door de stal.
De aanslag waar de schuif tegen aanloopt heeft een zodanige openingen waarin uw voet klem
in kan komen te zitten.
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3 Onderdelen
3.1 Onderdelen van installatie
Een complete installatie bestaat uit de volgende onderdelen:
1.

Installatie bestaande uit 2 enkele aandrijftrommels;
- Uitgevoerd in verzinkt staal of RVS.
- Trommel aangedreven door elektromotor met aangebouwde vertragingskast.
- Gegalvaniseerde beschermingskappen.
- Oplooprol + as.

2.

Aandrijftrommels kunnen zowel op de vloer als op een console gemonteerd worden
- op console kan de aandrijftrommel 360 graden draaien

3.

Hoekrollen, horizontaal monteren;
- Kunststof hoekrollen gelagerd met stalen bus.
- Omhulzing in verzinkt staal.
- Beschermingskap.

4.

Aandrijftouw, uitgevoerd in 8 mm en 10mm PE-touw, afhankelijk van de situatie

5.

Aanslag voor de mestschuif (gegalvaniseerd)

6.

Besturingskast, voor het besturen van de aandrijfeenheid, bestaand uit;
- BASIC, voor 1 aandrijflijn met standaard programma
- COMFORT, voor max. 5 aandrijflijnen met verschillende programma’s

7.

Hoofdschakelaar en noodstop

8.

Accessoires;
- Externe bediening
- Aandrijfhek op schuif
- e.d.

9.

Mestschuiven leverbaar in de volgende typen;
- Roosterschuif
- Combischuif recht
- Combischuif V-vorm

Voorbeelden van onderdelen van de installatie:

Hoekrol met beschermkast

Combischuif V-vorm

Aandrijftrommel op vloer

7
Spinder stalinrichting B.V.

3.2 Typen mestschuiven
Spinder levert 3 typen mestschuiven:
Roosterschuif
Combischuif model recht
Combischuif model V-vorm
Alle mestschuiven zijn uitvoerbaar in de volgende maten:
- 200 cm
201 cm - 250 cm
251 cm - 300 cm
301 cm - 350 cm
351 cm - 400 cm
3.2.1 Roosterschuif
Deze mestschuif is voorzien van een dubbel rubber strip rondom een stalen frame. Ook is de
mestschuif voorzien van sterwielen aan de zijkant. Hierdoor kan de schuif zich makkelijk verplaatsen
langs standpijpen en waterleidingbuizen. Bij deze mestschuif is geen zijdelingse begeleiding nodig
van de boxrand. De schuif heeft een hoogte van 9 cm, hierdoor is hij makkelijk te passeren voor de
koeien. De mestschuif kan ook geleverd worden met 1 sterwiel aan de boxkant zijde en een 30cm
kortere schuif aan de voerkant zijde. De mestschuif in instelbaar door middel van 4 stel bouten.
Emissie arm vloer
De roosterschuif is ook toepasbaar op een emissie arme vloer ( Veld – V vloer)
3.2.2 Combischuif model recht
De combischuif bestaat uit twee soorten en kan toegepast worden op een dichte vloer en op een
emissiearme vloer.
Dichte vloer
Deze schuif kan toegepast worden op elke dichte vloer. Er is een rubberen strip gemonteerd onder de
schuif, hierdoor schuift hij de vloer (zowel beton / asfalt en rubber) goed schoon. De schuif is voorzien
voor volledig verzinkte uitvoering, hierdoor is de schuif geschikt voor intensief gebruik. De schuif loopt
doormiddel van begeleiding in de vloer, de heenreis heeft de schuif een schuivende werking, de terug
reis heeft de schuif een open werking. Deze schuif is uitvoerbaar met zijkleppen + rubber.
Emissie arm vloer
Deze combischuif is ontwikkeld in samenwerking met een betonproducent (meerdere vloeren). Deze
mestschuif is geschikt voor sleuvenvloeren. De sleuven in de vloerelementen zorgen voor scheiding
van urine en mest waardoor er een lagere emissie t.o.v. de traditionele roostervloer ontstaat. De
sleuven worden d.m.v. zogenaamde tanden aan het schuifblad schoon geschoven. Deze schuif heeft
de zelfde werking als bij een dichte vloer. Deze schuif is uitvoerbaar met zijkleppen + rubber.
3.2.3 Combischuif model V-vorm
Deze combischuif is licht geknikt, de zogenaamde V-vorm. Hierdoor is de kans dat de combischuif
blijft steken bij het passeren van een afvoergleuf klein. Door een rubberen of kunststof strip aan de
onderkant van de combischuif wordt de dichte ‘emissie arme’ vloer goed schoon geschoven. De
combischuif kan ook uitgevoerd worden op een die onder afstort staan. Deze schuif heeft geen
geleiding nodig, omdat de schuif zichzelf stabiel houdt. Hierbij is de werking ook hetzelfde als de
‘model recht’. Deze schuif is uitvoerbaar met zijkleppen + rubber.
INFO
Elke mestschuif die geplaatst wordt is klant specifiek. De schuif met aanpassingen
kan op aanvraag gemaakt worden.
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4 Montage
4.1 Montage aandrijftrommels op de vloer

INFO
Leg de mestschuiven in de startpositie (voor een combischuif noodzakelijk).
Hierdoor wordt bepaald welke ‘motor voor’ is. ( ‘motor voor’ is de motor die bij start
de mestschuif vooruit trekt).

LET OP!
Installeer de aandrijftrommels alleen op een betonnen ondervloer of op een stalen
constructie waarbij de constructie stevig genoeg is. De afstand tussen de hoekrol
en trommel moet minimaal 2000 mm zijn. Zodat de kabel gelijkmatig opgerold kan
worden op de trommel.
Denk om de volgende punten voor het plaatsen van de aandrijfmotor:
-

De hoogte van het plaatsen van de aandrijfmotor (verdiept) (niveau mestgang t.o.v.
aandrijftrommel).
Waterpas afstellen.
Afstand hoekrol – aandrijftrommel (minimaal 2000 mm) , ook wanneer de schuif direct op de
aandrijftrommel loopt.
De aandrijftrommel moet zo gemonteerd worden dat de kabel recht voor de aandrijftrommel
komt.
Met betonankers 4 x M16 de aandrijftrommels vastzetten.

4.1.1 Montage beschermkap aandrijftrommels op de vloer
INFO
Maak in de beschermingskap een opening voor de invoer van het touw, hierbij is de
breedte 210 mm en de hoogte 160 mm. Braam daarna de randen af!

-

Beschermkappen monteren op de aandrijftrommels gemonteerd worden (M12 bouten en
moeren)
De inloop beschermkap moet 0.5 cm voor de beschermkap van aandrijftrommel geplaatst
worden. De beschermkap komt voor de opening in de beschermkap van de aandrijftrommel.
Deze beschermkappen worden vastgezet met M10 betonankers.

Aandrijftrommel op vloer
(Beschermkap inloop niet aanwezig!)

Aandrijftrommel gemonteerd op vloer

Maatvoering voor openingen in de
Beschermkap van aandrijftrommel
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4.2 Montage aandrijftrommel op console
INFO
Leg de mestschuiven in de startpositie (voor een combischuif noodzakelijk).
Hierdoor wordt bepaald welke ‘motor voor’ is. ( ‘motor voor’ is de motor die bij start
de mestschuif vooruit trekt).
LET OP!
Installeer de aandrijftrommels alleen op een betonnen ondervloer of op een stalen
constructie waarbij de constructie stevig genoeg is.

De console heeft een lengte van 2 meter. In de console bevindt zich een oplooprol, hiermee wordt het
touw naar de trommel geleid. De montage van de console moet op een betonnen vloer, betonnen
fundament of op een roostervloer. Daarbij moet de constructie stevig genoeg zijn.
De console is 360 graden draaibaar t.a.v. de aandrijftrommel. Het touw loopt geheel afgeschermd
door de console naar de aandrijftrommel.
Denk om de volgende punten voor het plaatsen van de aandrijfmotor op console:
-

Plaatsing van het frame voor aandrijftrommel op console.
Er zijn meerdere varianten mogelijk voor het plaatsen van de aandrijftrommel; gedraaid, motor
naar voren, motor naar achteren, zijkanten.
Bij het monteren van de console op de roostervloer gebruik T- ijzers.

4.2.1 Montage beschermkap aandrijftrommels op console
-

De beschermingskap monteren (M12 bouten en moeren).

LET OP!
Als veiligheid zijn er beschermingskappen meegeleverd. Deze
beschermingskappen moet gemonteerd worden na het plaatsen van de console.

Aandrijftrommel op console met aanslag

Aandrijftrommel op console met hoekrol

18
Spinder stalinrichting B.V.

240.0010B.NL

Index

65.12.110
65.12.111
65.12.112
65.12.115
65.12.116
78.08.012
65.12.200
65.12.205
71.20.070
82.20.100
71.12.030
82.12.500
71.16.040
82.16.100
71.12.030
82.12.100

kolom trommelaandrijving
afdekpl.kolom trom.aandr.1680
afdekpl.kolom trom.aandr.1920
motorsteun trommelaandrijving
beschermkap motor trommelaandr
inb.bout lgk M8x12 kobalt verz
touwschijf voor touw 8 mm
lagerbus 35x20 L=30
zesk.bout M20x70 8.8 kobalt verz
zesk.moer M20 kobalt verz.
zesk.tapbout M12x30 8.8 kobalt verz
zelfb.nyloc moer M12 kobalt verz.
zesk.bout M16x40 8.8 kobalt verz
zesk.moer M16 kobalt verz.
zesk.tapbout M12x30 8.8 kobalt verz
zesk.moer M12 kobalt verz.

Omschrijving

Datum:

Maateenheid:

Artikelnummer:

juni 2010

-

65.12.100

aandrijfstation PE-touw op konsole

010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160

Pos. Artikelcode

Te k e n i n g b l i j f t o n s
eigendom en mag niet
gekopieerd, aan derden
getoond of op andere
wijze worden gebruikt.
Technische gegevens
en afbeeldingen zijn niet
bindend. Wijzigingen
voorbehouden.

1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
8
8
4
4
2
2

Aantal

blad nr. 1:2

240.0010B.NL

Index

110 120

040

130 140

150 160 170

050

090

020

060

080

010

100

Datum:

Maateenheid:

Artikelnummer:

juni 2010

-

65.12.100

aandrijfstation PE-touw op konsole

070

030

Te k e n i n g b l i j f t o n s
eigendom en mag niet
gekopieerd, aan derden
getoond of op andere
wijze worden gebruikt.
Technische gegevens
en afbeeldingen zijn niet
bindend. Wijzigingen
voorbehouden.

blad nr. 2:2

4.3 Montage hoekrollen
LET OP!
Bevestig de hoekrollen zo, dat de constructie stevig genoeg is. Controleer op de
juiste montage en de afschermingen van de hoekrollen. Dit zowel bij het
inbedrijfstelling als maandelijks! Houd de hoekrollen schoon, daardoor werkt de
hoekrol optimaal.

Vermijd het monteren van de hoekrollen op losliggende platen. Is er geen andere mogelijkheid voor
het monteren dan moeten deze platen zo gemonteerd worden dat ze niet los kunnen gaan.
Wilt u de motor anders bevestigen (zoals op console) gebruik dan ook een andere montageset.
De afstand tussen de kabel invoer van de hoekrol, kabel invoer en trommel moet minimaal 2000 mm
zijn. Zodat de kabel gelijkmatig opgerold kan worden op de trommel.
Denk om de volgende punten voor het plaatsen van de hoekrollen:
-

De hoekrol moet altijd op het niveau van de mestgang geplaatst worden.
montage op betonvloer: bevestigen met 4x betonankers M12 x 106
montage op roostervloer: bevestigen met 2x T-ijzer, M16 bouten.
Kunststof schijf loshalen, bout losdraaien, touw doorheen halen en weer monteren.

4.3.1 Montage beschermkap hoekrol
-

Monteren van de beschermkap (LET OP!: kanten zijn niet gelijk).

LET OP!
Als veiligheid is er een beschermingskap meegeleverd. Deze beschermingskap
moet gemonteerd worden na het plaatsen van de hoekrollen.

Hoekrol bevestigd op roostervloer

Hoekrol bevestigt op betonvloer
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4.4 Montage aanslag

LET OP!
Bevestig de aanslag(en) zo, dat de constructie stevig genoeg is voor de maximale
trekbelasting. Controleer op de juiste montage van de aanslag(en) na het
inbedrijfstelling en vervolgens maandelijks!
De aanslag(en) zijn nodig voor het bepalen van de start en stop positie. De montage van de
aanslag(en) kunnen afwijken van de tekening omdat de aanslag(en) specifiek worden geplaatst. De
aanslag(en) zijn van gegalvaniseerd staal en vrij van onderhoud.
Denk om de volgende punten voor het plaatsen van de aanslagen:
-

Bevestigen op betonvloer: 2x betonanker M16 x 120.
Bevestigen op roostervloer: 2 x T-ijzer, M16.
Plaats de aanslag zo dicht mogelijk bij de hoekrol of aandrijftrommel (>5 cm)
Monteer bij elke motor 1 aanslag.

INFO
Bij een combischuif model V-vorm zonder geleiding: is het advies om 2 aanslagen
per schuif te monteren

Aanslag bevestigd op roostervloer

Aanslag voor hoekrol

Aanslag bevestigd op betonvloer
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4.5 Montage afstort
Een afstort is mogelijk zowel in het midden als aan het einde van het begin van een mestgang. De
ondersteuning die nodig is voor schuif is per type vloer verschillend. In deze montagehandleiding zijn
de advies inbouwmaten (combischuif recht en combischuif V-vorm) weergeven voor de afstort van
zowel binnen als buiten. Ook zijn de maten weergegeven voor ondersteuning van de schuif
(combischuif recht / Holcim / Zeus en combischuif V-vorm) over een afstort. Hieronder volgen enkele
voorbeelden van ondersteuning afstort.
INFO
Plaats bij de afstort beschermingsmiddelen (bijv. afscherminghekken en roosters)
Dit is voor het voorkomen van ongevallen bij de afstort! Voor het leveren van deze
afscherminghekken of roosters kunt u contact opnemen met Spinder Stalinrichting
of uw dealer.

Afscherminghek voor afstort

Afscherminghek en bak voor afstort

Gemetselde bak over de afstort

Afscherminghek voor afstort met drinkbak

LET OP
Adviesmaten voor afscherminghek bij afstort, afstand tussen afstort en
afscherminghek minimaal 55 cm! Zorg ervoor dat de afstort buiten de stal volledig
is afgedekt!
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4.6 Installatie van de besturingskast
4.6.1 COMFORT besturingskast
LET OP! Bij de volgende punten bij het installeren van de besturingskast
-

Monteer de besturingskast op een centrale, goed bereikbare plek op een stevige ondergrond
De besturingskast mag niet direct in contact komen met extreme hitte, kou of
temperatuurschommelingen
Bescherm de besturingskast tegen waterinslag en directe zonlicht
In de voedingskabel van de besturingskast moet een afsluitbare hoofdschakelaar gemonteerd
worden, dit naast de besturingskast
Monteer alle nodige onderdelen en sluit na installatie alle openingen
Installeer noodstopknoppen op een zodanige hoogte dat dieren er niet bij kunnen
Installeer noodstopknoppen duidelijk zichtbaar en toegankelijk
Gebruik alleen goedgekeurde kabels en draden, overschrijd niet de maximale kabellengte

Aansluitmogelijkheid van 2
uitbreidingsmodule.
400 V / 50 Hz
3~ / N / PE
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Netz-Zuleitung
power supply

3

4

1

2

6

5

N

PE

3~

V

M1
3~

V

M2

W PE

2

1

1
2

24 V-DC*

* = erfordert bei Messung externen Schließer gegen Masse
= require external normally open contact at measuring against ground (mass)

B

C

3

4

5

6

7

G

D

S

22-03-2010

Datum

D

S

gepr.:

gez.:

24-02-2009

Datum

Data Line to
EXPANSION-Modul

LHE

Name

G

B
S1 X1 O1

3~

V

W

Motor Vorlauf/Rücklauf
Motor forward/backward
0,55 - 1,5 kW

V

ESC200_ap_v03

1/3

Blatt-Nr.:

3

Blattzahl:

W PE

400 V / 3-AC

PE U1 V1 W1 U

400 V / 3-AC

Connecting plan ESC 200
Zeichnungs-Nr.:

Platine/Cicuit board

Bahn VOR
Brücke DW Bahn ZURÜCK
Motor forward Bridge Circuit Motor backward

Anschlussplan ESC 200

M

U

6,3 AT

Si1 - Sicherung Steuerung
Si3 - Sicherung Leistungsstrom
Si4 - Sicherung Leistungsstrom
Si5 - Sicherung Leistungsstrom

Si3

6,3 AT

6,3 AT

Si4

Si5

Si1
0,250 AT

Anschluß bei Doppelwinde
Connecting by Double-Winch

Update

Update

Bezeichnung

Hup1

230 V~ / 4A
24 V= / 1A

S2 X2 O2

Peter Prinzing GmbH
Siechenlach 2
89173 Lonsee-Urspring
Tel.: 0 73 36 / 96 10-0

LHE

Name

Temp-Fühler
Temp-Sensor

Daten-BUS zum
EXPANSION-Modul

Änderungen

external push button for channel 1-3
see connecting plan page 2

Ferntaster für Bahn 1-3
siehe Anschlußplan Blatt 2

A

5 V-DC*

24 V-DC*

A

Fault Signal

Transverse
conveyance

Temp.

Expansion

external control

outgoing signal
24 V-DC*

Stoermeld.

Querförd.

O2

Temp.

S2

Expansion

O1

X2

Fernsteuerung

S1

X1

Ausgänge

maximal 24 V DC

Not-Aus-Taster
Emergency-Stop

Motor Rücklauf
Motor backward
0,55 - 1,5 kW

U

400 V / 3-AC

Safety

Bridge CircuitMotor backward

W PE U1 V1 W1

Motor Vorlauf
Motor forward
0,55 - 1,5 kW

U

400 V / 3-AC

Motor forward

Sicherh.

Brücke DW Bahn ZURÜCK

In die Zuleitung der Steuerung muß ein Hauptschalter montiert werden!
A main switch must be attached into the supply of the control!

ACHTUNG! - ATTENTION!

380-400 V / 3-AC / N / PE
50 Hz / 16 A

PE

N

L3

L2

L1

S1

Hauptschalter
Main Switch

L1 L2 L3

400 V / 3-AC / 50 Hz

Power supply

Bahn VOR

U+Vers

Netzzuleitung

schwarz (schwarz)

COMFORT - Steuerung / COMFORT-Controller

braun (gelb)

ESC 200

weis (grün)

1

Hauptschalter

Verteilerdose

5 x 1,5 mm²

5 x 1,5 mm²
5 x 1,5 mm²

5 x 1,5 mm² (!)

5 x 1,5 mm² (!)

5 x 1,5 mm² (!)

Verteilerdose

3 x 1,5 mm²

3 x 1,5 mm²

Start Stop

Start Stop

Start Stop

Antrieb
M2
3~

RÜCK

Antrieb
M1
3~

VOR

Antriebe Bahn 1

Drucktaster extern, Bahn 3*

Zurück Vor

Drucktaster extern, Bahn 2*

Zurück Vor

Drucktaster extern, Bahn 1*

Zurück Vor

Temperaturfühler

+/- xx C°

Not-Aus Taster**

Drucktaster extern sind Sonderzubehör und nicht im Lieferumfang enthalten.
Im Installationsplan wird die Anzahl der notwendigen Adern genannt!
Verwenden Sie Kabel mit nummerierten Adern. Eventuell muss der grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiter umgefärbt werden.
Verwendete Steuerspannung: 24 V DC

M2
3~

RÜCK

M1
3~

VOR

RÜCK

VOR

5 x 1,5 mm²
5 x 1,5 mm²

M2
3~

Antrieb

5 x 1,5 mm²

5 x 1,5 mm²

RÜCK

M2
3~

Antrieb

M1
3~

Antrieb

Antriebe Bahn 5

VOR

M1
3~

Antrieb

Antriebe Bahn 4

lhe
lhe
09.09.2009

Name
04.12.2007

Datum

Änderungen
gepr.:

gez.: 25.09.2007

Datum

Peter Prinzing GmbH
Siechenlach 2
89173 Lonsee-Urspring
Tel.: 0 73 36 / 96 10-0

lhe

Name

Zeichnungs-Nr.:

ip_com_03

ESC 200 - mit Einzelantriebswinden

Installationsplan

Bezeichnung

Blatt-Nr.: 1/1

Blattzahl: 1

ACHTUNG! Anschluß und Inbetriebnahme der elektrischen Steuerung nur durch eine Elektro-Fachkraft!

** = je Laufgang/Bahn mind. 1 Not-Aus Taster montieren, weitere Not-Aus Taster vor Ort festlegen

* = als Zubehör erhältlich, Drucktaster extern jeweils nur für Bahn 1, Bahn 2 und Bahn 3 möglich

Maximaler Leitungsquerschnitt für die Anschlußklemmen im Gerät ist 1,5 mm² .
Empfohlene maximale Leitungslänge Antriebsmotoren: ca. 100 m
Empfohlene maximale Leitungslänge Notaus + Bedientaster: ca. 100 m
Empfohlener Leitungstyp: NYM

ERLÄUTERUNG / HINWEIS

5 x 1,5 mm²
5 x 1,5 mm²

Antrieb

Antrieb

Antriebe Bahn 3

5 x 1,5 mm²

5 x 1,5 mm²

RÜCK

M2
3~

M1
3~

VOR

Antrieb

BAHN 4+5

BAHN 2+3

Busleitung (am Gerät - max 1,0 m)

EXPANSION EXP 200

EXPANSION EXP 200

Antrieb

Antriebe Bahn 2

Busleitung (am Gerät - max 1,0 m)

5 x 1,5 mm²
5 x 1,5 mm²

(!) = BEACHTEN! - Kabel bei Anschluß externer Drucktaster (Option)

mind. 5 x 1,5 mm²

0

5 x 1,5 mm²

COMFORT
ESC 200

7 x 1,5 mm² (!)

U+Vers

gepr.:

gez.:

START
3

24-02-2009

Datum

4

LHE

4

5

VOR

VOR

VOR

3

Peter Prinzing GmbH
Siechenlach 2
89173 Lonsee-Urspring
Tel.: 0 73 36 / 96 10-0

LHE

Name

4

22-03-2010

3

4

3

STOP

4

ZURÜCK

6

ZURÜCK

ZURÜCK

ZURÜCK

Taster Bahn 3
Push Button Path 3

Taster Bahn 2
Push Button Path 2

Taster Bahn 1
Push Button Path 1

7

4

Zeichnungs-Nr.:

ESC200_ap_v03

Connecting plan ESC 200

Anschlussplan ESC 200

Bezeichnung

4

Name

4

START

4
3

STOP

4

3

Datum

Änderungen

3
3

Don't push tracers for different gangway´s at the same time!

START

4

STOP

3

VOR
FORWARDS BACKWARDS

3
4

Taster für verschiedene Bahnen NICHT gleichzeitig drücken!

C

START
START

4

3

ACHTUNG! - ATTENTION!

B

STOP
STOP

3

INFORMATION
Connected load max. 24 V DC.
Do not connect external voltage!

HINWEIS
Anschluß-Spannung max. 24 V DC.
Keine Fremdspannung anlegen!

Anschlußleiste/Connecting block

A

Anschlussplan für Ferntaster an die ESC 200 (Bahn 1 bis Bahn 3)
Connection Plan for external push button on COMFORT-controller (Path 1 to Path 3)

ESC 200

3

2/3

Blatt-Nr.:

3

Blattzahl:

3

S2

4

3

S1

4

W PE 1

4

S3

3

Vorwärts

V

A

Fernsteuerung

B

C U-V

24 V-DC*

5

Vor

6

Rück

7

Name

S2

X2

O2

G

D

gepr.:

gez.:

S

24 V-DC*

Expansion

A

N

Datum
19-01-2010

Eine genaue Beschreibung finden Sie
in der Anlage "Treiben" zu Ihrer
Bedienungsanleitung.

Wählen Sie einen freien Anschluss
(S1 + X1 oder S2 + X2)

D1 D2 D3 D4

Data

Daten

Peter Prinzing GmbH
Siechenlach 2
89173 Lonsee-Urspring
Tel.: 0 73 36 / 96 10-0

lhe

Name

Zeichnungs-Nr.:

esc200_ap_treiben_v01

Connecting plan ESC 200 - "drive"

ESC 200 - Anschlussplan " Treiben"

Bezeichnung

Leitungstyp:.....................NYM Cat5 / Cat7
max. Leitungslänge:........100 m
Steuerspannung:.............24 V DC

HINWEIS!

Hup1

S1 X1 O1 S2 X2 O2

Transverse Fault Signal
conveyance

230 V / 1~

L

B

5 V-DC*

Temp.

Expansion Temp. Querförd. Stoermeld.

Änderungen

4

Start

Datum

Die Treibefunktion kann auch mit angeschlossenem 4-fach Drucktaster
verwendet werden. (Anschluß 4-fach Drucktaster siehe Standardplan)

3

Stop

external control

Anschluß an die
entsprechende Bahn

2

24 V-DC*

Drucktaster extern für Treibefunktion (als Zubehör erhältlich)

Stop

Zurück

U

400 V / 3-AC

Brücke DW Bahn ZURÜCK Sicherh.
Bridge CircuitMotor backward Safety

PE U1 V1 W1 PE U1 V1 W1

400 V / 3-AC / 50 Hz

N

400 V / 3-AC

Power supply

L1 L2 L3

Bahn VOR

Motor forward

Netz-Zuleitung

Ausführung mit Einzelwinden / Specification with single winch

COMFORT - Steuerung / COMFORT-Controller

1/1

Blatt-Nr.:

1

Blattzahl:

4.6.2 Uitbreidingsmodule (EXP 200)
Op de COMFORT- besturingskast kunnen 2 uitbreidingsmodules (EXP 200) aangesloten worden. Op
elke uitbreidingsmodule kunnen 2 mestgangen aangesloten worden.
LET OP! Bij de volgende punten:
-

Uitbreidingsmodule moet naast de COMFORT-besturingskast gemonteerd worden
Sluit de uitbreidingsmodule alleen aan op vooraf ingestelde datakabels!
Voedingskabel moet aangesloten zijn op de hoofdschakelaar
LET OP! de instelling van de codering in de uitbreidingsmodule

Aan de onderkant van de uitbreidingsmodule bevind zich een controle- LED.
Deze signaleert na het inschakelen van het systeem de volgende mogelijkheden:
Langzaam knipperen >>>
Goed aangesloten
Snel knipperen
>>>
Verkeerd aangesloten
LED is uit
>>>
Verkeerd aangesloten

INFO
Als de codeschakelaar niet goed ingesteld is, dan brand de controle LED niet en op
de display komt de foutmelding “Fout fase L1” te staan. Zet de codeschakelaar in
de juiste stand en start de besturingskast opnieuw!
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L3 N

N

400 V / 3-AC

400 V / 3-AC

400 V / 3-AC

400 V / 3-AC

Bahn 2 VOR Brücke DW Bahn 2 ZURÜCK Bahn 3 VOR Brücke DW Bahn 3 ZURÜCK
Motor forward Bridge Circuit Motor backward Motor forward Bridge Circuit Motor backward

PE

M
Motor Vorlauf
Motor forward
0,55 - 1,5 kW

Motor Rücklauf
Motor backward
0,55 - 1,5 kW

M
3~

M

3~

* = erfordert bei Messung externen Schließer gegen Masse
= require external normally open contact at measuring against ground (mass)

Power connection EXP 200 - At a low motor power:
Supply of controller and expansion about common fuse and main switches carry! (connection box)
Power connection EXP 200 - At a high motor power:
Supplies of controller and expansion carry about separated fuse and one main switch each!

Netzanschluß EXP 200 - Bei geringer Motorleistung:
Zuleitung von Steuergerät und Expansion über gemeinsame Sicherung und Hauptschalter führen! (Abzeigdo
Netzanschluß EXP 200 - Bei hoher Motorleistung:
Zuleitungen für Steuergerät und Expansions getrennt absichern und über jeweils einen Hauptschalter führen!

ACHTUNG! - ATTENTION!

Motor Vorlauf
Motor forward
0,55 - 1,5 kW

3~

M

22-03-2010

Datum

Si2

Si3

Si6

Platine/Cicuit board

6,3 AT

6,3 AT

6,3 AT

6,3 AT

6,3 AT

Si5

6,3 AT

zu EXPANSION
to EXPANSION

LHE

Name

gepr.:

gez.: 24-02-2009

Datum

Peter Prinzing GmbH
Siechenlach 2
89173 Lonsee-Urspring
Tel.: 0 73 36 / 96 10-0

LHE

Name

Si1-Si3 = Sicherung Leistungsstrom Bahn 2
Si4-Si6 = Sicherung Leistungsstrom Bahn 3

Si1

Si4

vom Steuergerät
from controller

S

D

G

S

D

24 V-DC*

24 V-DC*

G

Data - OUT

Data - IN

Änderungen

Motor Rücklauf
Motor backward
0,55 - 1,5 kW

3~

PE U1 V1 W1 PE U1` V1` W1` U2 V2 W2 PE U1 V1 W1 PE U1` V1` W1` U2 V2 W2 PE

380-400 V / 3-AC / N / PE
50 Hz / 16 A

Netz-Zuleitung
power supply

L1 L2

L1 L2 L3

400 V / 3-AC / 50 Hz

Power supply

4

schwarz

Netz-Zuleitung

3

gelb

Daten-BUS
Ausgang

2

grün

Daten-BUS
Eingang

1

schwarz

EXPANSION - Erweiterungsmodul /Expansion module

Codierschalter
Code switch

gelb

EXP 200

grün

2

3

4

2

3

4

Adjustment if using
2 EXPANSIONS-Modules
(Gangway 4 - 5 )
Set on Exp.-Module 2!

Adjustment if using
1 EXPANSIONS-Module
(Gangway 2 - 3 )
Factory made!

3~

Motor Vorlauf/Rücklauf
Motor forward/backward
0,55 - 1,5 kW

Zeichnungs-Nr.:

ESC200_ap_v03

Connecting plan ESC 200

Anschlussplan ESC 200

Bezeichnung

M

V

3/3

Blatt-Nr.:

3

Blattzahl:

W PE

400 V / 3-AC

U1 V1 W1 PE U1 V1 W1 U

400 V / 3-AC

Bahn VOR Brücke DW Bahn ZURÜCK
Motor forward Bridge Circuit Motor backward

Anschluß bei Doppelwinde
Connecting by Double-Winch

An Exp.-Modul 2 einstellen!

Einstellung bei Verwendung
von 2 EXPANSIONS-Modulen
(Bahn 4 - 5 )

1

Expansion Modul 2

Werkseinstellung

Einstellung bei Verwendung
von 1 EXPANSIONS-Modul
(Bahn 2 - 3 )

1

Expansion Modul 1

4.6.3 BASIC besturingskast
LET OP! Bij de volgende punten bij het installeren van de besturingskast
-

Monteer de besturingskast op een centrale, goed bereikbare plek op een stevige ondergrond
De besturingskast mag niet direct in contact komen met extreme hitte, kou of
temperatuurschommelingen
Bescherm de besturingskast tegen waterinslag en directe zonlicht
In de voedingskabel van de besturingskast moet een afsluitbare hoofdschakelaar gemonteerd
worden, dit naast de besturingskast
Monteer alle nodige onderdelen en sluit na installatie alle openingen
Installeer noodstopknoppen op een zodanige hoogte dat dieren er niet bij kunnen
Installeer noodstopknoppen duidelijk zichtbaar en toegankelijk
Gebruik alleen goedgekeurde kabels en draden, overschrijd niet de maximale kabellengte
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4.6.4 Kabeltypen, kabellengte en kabeldoorsnede
Apparaat

Aanbevolen
1
draad type

Besturingskast ESC 200 / ESB 210

NYM 5 x 1.5 mm

2

5

400 V / 3~ / 50 Hz

Uitbreidingsmodule EXP 200

NYM 5 x 1.5 mm

2

5

400 V / 3~ / 50 Hz

NYM 5 x 1.5 mm

2

4

NYM 3 x 1.5 mm

2

Aandrijfmotor ‘vooruit’ (Baan 1…5)
Aandrijfmotor ‘achteruit’ (Baan 1...5)

Min.
draden

Spanning

Aanbevolen
2
max. lengte

400 V / 3~ / 50 Hz

100 m

2

24 V DC

100 m

NYM
Cat 5 / Cat 7

6

24 V DC

100 m

Data-kabel uitbreidingsmodule

LiYCY 2 (+1) x
2
0.25 mm

3

Alleen de voorgemonteerde EXP 200
kabel gebruiken. Max. lengte = 1 m

Temperatuursensor

NYM 3 x 1.5 mm

2

5 V DC

Noodstop

3

Externe bedieningsknoppen
4

2

10 m

Aansluitblokjes van de besturingskast: WAGO met gekleurde markering, max. doorsnede 1.5 mm

2

1

- Kabeldoorsnede die overeenkomt met de vermogen van de motoren en de lengte van de kabels
- De kabellengte is afhankelijk van de kabeldoorsnede en de belasting. Let er op dat de laagspanningkabel
(bijv. externe bedieningsknoppen) storingen kan veroorzaken in de besturingskast vanwege
elektromagnetische velden
3
- Noodstop
Er wordt aanbevolen om een noodstop bij elke aandrijfmotor te monteren!
4
- Data-kabel: oudere versie LiYCY 4 x 0.25 ROHS, nieuw ontwerp LiYCY 2 x 0.25 ROHS,
WAARSCHUWING – andere kleurcodering van afzonderlijke draden controleren: (tabel hieronder)
2

Aanduiding aansluitblokje

Kleurcode oude versie
LiYCY 4 x 0.25 ROHS

Kleurcode nieuwe versie
LiYCY 2 x 0.25 ROHS

G
D
S

Zwart
Geel
Groen

Zwart
Bruin
Wit

De elektrische aansluiting van de besturingskast en andere elektrische componenten mogen alleen
door een bevoegd persoon uitgevoerd worden. Zoek voor het aansluiten van de elektrische
componenten uit wat de capaciteit en de spanning van de voedingskabel is. Voor de elektrische
aansluiting van de besturingskast en andere elektrische componenten zijn de geldende wettelijke
voorschriften van toepassing.
Benodigde voeding: 400 V/3~/PE-N/50Hz. De aansluitblokjes voor netspanning bevinden zich:
De geïntegreerde aansluitdoos van de COMFORT / BASIC -besturingskast
In de uitbreidingsmodule EXP 200
INFO
Een aansluitplan van de besturingskasten kunt u vinden in de bijlagen van deze
montagehandleiding
Doorsnede en kleurcodering van de aansluitblokjes
Doorsnede aansluitblokjes
Kleurcodering aansluitblokjes

Max. 1.5 mm

2

Grijs >>> Netspanning 250 V~
Blauw >>> Neutraal
Groen >>> Aardeleiding
Oranje >>> Regelspanning 5 – 24 V=
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INFO
Voor schade veroorzaakt door defecte, onprofessioneel en niet voorgeschreven
elektrische aansluiting van de besturingskast of de elektrische componenten, zijn
wij niet aansprakelijkheid en vervalt de garantie! Om aan te tonen dat een bevoegd
persoon de het elektrische systeem correct heeft geïnstalleerd , moet het
uitvoerende installatiebedrijf een afname / inspectie rapport opmaken. Deze moet u
dan bewaren. Een onderlinge koppeling van meerdere COMFORT- besturingskasten
is niet toegestaan.

Netspanningaansluiting ESC

Netspanningaansluiting EXP

200

200

Netspanningaansluiting ESB 210
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4.7 Montage veiligheidsonderdelen
Hoofdschakelaar (extern monteren)
De elektrische aansluiting van de uitmestinstallatie moet over een afsluitbare hoofdschakelaar
aangesloten zijn. De hoofdschakelaar;
-

verbind alle onderdelen van de installatie met de stroomtoevoer.
is in stand ‘0’ door een hangslot af te sluiten
beschermd (door afsluiten met een hangslot) tegen onbevoegd inschakelen van de installatie

Noodstop (extern monteren)
Aan de installatie moet minimaal één noodstop aangesloten zijn. Monteer de noodstop dusdanig dat
de noodstop bij gevaar goed te herkennen is en snel te bereiken is. Bij voorkeur op een plaats waar
een gevaarlijke situatie kan ontstaan, als bij een muurdoorgang, afscheidingshek of in de buurt van de
aandrijfmotor.
Montage naast de besturingskast in niet aan te raden omdat hier ook de hoofdschakelaar zit.

LET OP!
Nooit een noodstop overbruggen. Toegang tot de noodstop altijd vrijhouden. Na het
drukken op de noodstop blijft de besturingskast onder spanning!

LET OP!
Alle noodstoppen dienen in serie te zijn geschakeld. Extra noodstoppen kunt u
bestellen bij uw dealer of bij Spinder Stalinrichting.

Werking van de noodstop:
Bij gevaar op de noodstop drukken. De installatie stopt onmiddellijk en de cijfers in het beeldscherm
beginnen te knipperen. Als het gevaar geweken is: de noodstop aantrekken, en het door de noodstop
onderbroken programma voortzetten door op de START knop te drukken.
Extra veiligheidsmaatregelen
Voor het verhogen van de veiligheid van de installatie is het mogelijk om de installatie met extra
veiligheidsmaatregelen uit te rusten:
-

Afscheidingshekwerk bij een muurdoorgang
schakellijst bij een muurdoorgang
schakeldraad langs de gehele mestgang
LET OP!
Alle extra veiligheidsmaatregelen dienen in serie te zijn geschakeld met de
bestaande noodstop

Beschermkappen
Voor het in bedrijfstellen van de installatie moeten alle beschermingskappen die meegeleverd zijn
gemonteerd worden. Voor afscheidingshekken kunt u contact opnemen met Spinder Stalinrichting.
LET OP!
Beschermkappen mogen tijdens het gebruik van de installatie niet gedemonteerd of
buiten werking gesteld worden.
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4.8 Motortest (draairichting van de motor testen)
De motortest dient om de draairichting te bepalen en moet uitgevoerd worden:
-

Na het nieuw installeren van aandrijftrommels.
na het repareren of wisselen van een aandrijftrommel.
Na aansluiten of reparatie aan de motor of aan de aansluitblokjes.
Voor het veranderen van de draairichting van de motor: fase omwisselen in de besturingskast

INFO
Om te draairichting te testen, moet er op de besturingskast op de toetsen:
‘ZURUCK’ (terug) of op ‘VOR’ (voor) gedrukt worden.

LET OP!
Voor het veranderen van de draairichting van de motor moet de fase omgewisseld
worden in de besturingskast
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4.9 Bevestiging van het touw
LET OP!
Voordat u het touw gaat bevestigen, zorg ervoor dat de installatie compleet
geïnstalleerd is. Dit zijn inclusief alle veiligheidscomponenten (noodstop etc,
beschermingshekken). Zorg ervoor dat er geen mensen zich bevinden in het
werkgebied van de mestinstallatie.
4.9.1 Bevestiging touw in installatie
Voor het installeren van het touw in de installatie volg dan de volgende stappen ( voor het
monteren van het touw aan de aandrijftrommel en schuif zie hoofdstuk 4.9.2 en 4.9.3):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Bepaal rustpositie schuiven, hieruit volgt "motor voor".
Leg mestschuiven tegen hoekrollen aan.
Wikkel touw vijf keer om de aandrijftrommel (motor voor) (ZIE H4.9.2)
Bevestig touw aan aandrijftrommel
Trek nu het touw strak om de aandrijftrommel
e
Leidt het touw over de hoekrol (1 na de aandrijftrommel) en onder de aanslag door naar de
mestschuif. Monteer de beschermingskap op de hoekrol.
Bevestig het touw aan voorkant van de mestschuif (liftsocket). (ZIE H4.9.3)
Bevestig een tweede stuk touw aan de achterkant van de mestschuif.
e
Leidt het touw over de hoekrollen naar de achterkant van de mestschuif 2 mestschuif.
Monteer de beschermingskappen op de hoekrollen.
e
Bevestig het touw aan achterkant van de 2 mestschuif.
Zorg dat de mestgangen vrij van obstakels zijn.
Druk één keer op “start”op de besturingskast.
PAS OP: de mestschuiven gaan nu bewegen tot mestschuif tegen de aanslag ligt!

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Wikkel een derde touw vijf keer om de aandrijftrommel (motor achter).
Bevestig het touw aan aandrijftrommel.
Trek nu het touw strak om de aandrijftrommel.
e
Leidt derde touw over de hoekrol en onder de aanslag door naar de 2 mestschuif. Monteer
de beschermingskap op de hoekrol.
Bevestig het touw aan voorkant mestschuif (liftsocket).
Zorg dat de mestgangen vrij van obstakels zijn.
Druk één keer op “zurück”op besturingskast
PAS OP: de mestschuiven gaan nu bewegen tot mestschuif tegen de aanslag ligt!

20)
21)

Laat het systeem enige keren heen-en-weer gaan met de knoppen “start” en “zurück” op de
besturingskast.
Pas lengte van het tweede touw aan zodat beide mestschuiven hun maximale slag maken.
Houd hierbij rekening met het rek van het touw (3 á 4%)

LET OP!
Als de installatie bestaat uit 1 mestgang. Leg dan de mestschuif in startpositie, volg
de stappen 1 t/m 7 en 10 t/m 15 van het installeren van het touw. Bij stap 16 moet
het touw aan de achterkant van de mestschuif gemonteerd worden. Ga dan verder
bij stap 18 t/m 20
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4.9.2 Bevestiging touw aan de aandrijftrommel
Aan het eind van het touw moet een knoop worden gelegd. De knoop (groot genoeg, maar niet te
groot voor de sleuf in de trommel) moet dan ingehaakt worden in de opening van de trommel, daarna
moet het touw 5 á 6 slagen om de trommel heen gewikkeld worden. Het touw moet tijdens het oprollen
naast elkaar komen te liggen en in gelijkmatige lagen opgewikkeld zijn. Het touw moet altijd in de
trekrichting van de trommel opgerold zijn. (zie afbeelding)

Opwikkelen van touw op aandrijftrommel

Bevestigen van touw aan aandrijftrommel

INFO
Het touw heeft een rek % van 3 a 4%. Hierdoor moet het touw tussen de
mestschuiven wellicht na een aantal keren worden ingekort.
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4.9.3 Bevestiging touw aan de schuif
Het touw wordt met behulp van een liftsocket aan de schuif vastgemaakt.
-

Het touw wordt eerst door de boog op de geleidingstrip heen gehaald (alleen van toepassing
bij een schuif met geleiding)
Hierna moet het touw door de onderste opening (klein) van de liftsocket (naar binnen) word
gehaald.
Daarna moet het touw om de wig heen worden gevouwen en door dezelfde onderste opening
terug gehaald worden (naar buiten).
Door het stevig aantrekken van het touw klemt de wig het touw in de liftsocket.
Met behulp van een knoop wordt het touw vastgezet. (dit kan ook met 2 sluitingsharpjes).
Nadat het touw in de liftsocket bevestigd is, moet de bout (m12)verwijderd worden,de
liftsocket bevestigen en daarna de bout (M12) gemonteerd worden.

In deze montagehandleiding is een tekening bijgevoegd voor het bevestigen van het touw aan de
schuif.

Het touw heeft een rek % van 3 a 4%. Hierdoor moet het touw tussen de
mestschuiven wellicht na een aantal keren worden ingekort.
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4.10 Instellen van het rembandje
Na het juist monteren van het rembandje, loopt de aandrijftrommel zwaarder wanneer het touw van de
trommel afloopt (trekrichting) dan oploopt. Het kan zijn dat de invoer van het touw via de andere kant
komt. In dit geval moet het rembandje gedraaid worden. Ook hier geld: de trommel moet bij het
aflopen lichter lopen dan bij het oprollen van de kabel. (zie afbeelding –remband montage)
De spanningsveer van het rembandje aan de aandrijftrommel moest zo ingesteld worden dat als de
motor wordt stilgezet, of het voor / achteruit schakelen dat de aandrijftrommel niet naloopt. Dit is om te
voorkomen dat het touw slap op de trommel gewikkeld wordt en daardoor knopen inkomen of dat de
het touw verwikkeld kan raken. Als de spanning van het rembandje niet voldoende is moet het
rembandje opgespannen worden. (dit kan doormiddel van de moer die op de veer zit aan te draaien)

De veer van het rembandje moet altijd in de richting staan van de trekrichting.

Door droogte / vochtigheid kan het rembandje gaan piepen. Dit is op te lossen door
olie (WD 40) op het rembandje te brengen
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5 Onderhoud
Na onderhoud!
- Al het gereedschap, materiaal en andere voorwerpen moeten weggehaald worden
en zich buiten het werkgebeid van de mestinstallatie bevinden.
- Controleer of alle veiligheidscomponenten gemonteerd zijn.
Controleer de noodstop / motorbeveilingsschakelaar na het inschakelen van de
hoofdschakelaar.
- Doe een testloop met de schuif, let goed op of er geen vreemde geluiden en
foutmeldingen voorkomen.
5.1 Aandrijftrommel
Controleer de aandrijfmotor regelmatig op lekkage, olie peil en geluiden tijdens het lopen. Voorkom
dat de luchtrooster van de motor vol komt met vervuiling. Een verstopte luchtrooster veroorzaakt
oververhitting van de motor.
5.2 Hoekrollen
Wanneer de hoekrollen worden gecontroleerd, moet de werking van de schijf, de stift voor het
schoonschrapen van de schijf en de conditie van de beschermingskap gecontroleerd worden. Als het
nodig is moet de schijf schoongemaakt worden, hierbij moet ook de lagerbus gecontroleerd worden
omdat de lagerbus slijt. Als de schijven zijn beschadigd, dan moeten ze worden vervangen. De
bevestigingsbout moet worden gecontroleerd op vastheid.
5.3 Mestschuif
Controleer of het touw correct is bevestigd aan de mestschuif, dat de kleppen / sterren geen slijtage
vertonen en controleer op eventuele gebreken of beschadigingen.

INFO
Uit veiligheidsoverweging moet de installatie 1 x per jaar controleert worden.
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5.4 Onderhoudoverzicht

Onderdelen van de installatie
Hoekrollen
Veiligheidsvoorzieningen
Tandwielkast (motor aandrijving)
Lagertrommel

Controleren
loopwiel / lagerbus
Vaststelling
Olie peil
Verticale lager

Schuif

Touw bevestiging
Kabelklemmen

Touw

Slijtage

Besturingskast

Ontkoppelen
Stroom
Functie

Onderhoudpercentage/onderhoudsoort
2 weken na de start van de installatie, in het vervolg 1
keer per maand
2 weken na de start van de installatie, in het vervolg 1
keer per maand
Na 1.000 draaiuren olie vervangen
Elke 12 maand, Controleren op voldoende smering.
2 weken na de start van de installatie, in het vervolg
elke 2 maand een controle. Kabelklemmen controleren
op de juiste bevestiging.
Circa elke 3 maand het touw controleren op
beschadigingen.
Na de ingebruikneming, dan doorlopend. De schuif
moet niet te hardlopen richting de
veiligheidsvoorzieningen – toenemende touwslijtage!
Controleer de tijd- en temperatuurinstelling.
Vergrendeling van kappen en knelkoppelingen

5.5 tandwielkast – olie soort en hoeveelheid
Aandrijfmotor – type

Aanbevolen oliesoort

Hoeveelheid

ABM – 0,55 kW – HM 333

ARAL – DEGOL BG 220

1,2 Liter

ABM – 0,75 kW – FGA 1353

ARAL – DEGOL BG 220

2,8 Liter

Lenze – 0,9 Kw – GFL 07-..

ARAL – Eural Gear 220

4,3/4,6 Liter (afhankelijk van
montagepositie)

* Aanbevolen oliesoort is transmissieolie
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6 Technische gegevens
Deze technische gegevens gelden voor de type:
Type nummer:
Bouwjaar:
Vermogen aandrijfmotor in KW

Mestinstallatie touwaandrijving
Zie type plaatje aan de besturingskast
2012
0.55, 0.75, 0.9 en 1.1

Diameter hoekrol

200 mm

Type mestschuif

Roosterschuif, combischuif recht en combischuif v-vorm

Diameter touw
Max. treklast van het touw ,afhankelijk van het type - in kg:

8 en 10 mm
6000 kg – 9000 kg

Electrische aansluitwaarden ESC 200:
Voedingsspanning: 400 V / 3~ / 50 Hz, nulleiding, randaarde:

400 V / 3~ / 50 Hz, nulleiding, randaarde

Voedingsspanning tegen nulleiding:

minimaal: 205 V~ • normaal: 230 V~ • maximaal: 250 V~

Stroomverbruik in stand-by-modus:

ca. 5 Watt

Schakeluitgangen motor:
Aantal aandrijfeenheden / motors:

max. 3,5 A/fase
1/2

Storingsmeldingsuitgang, maximale belastbaarheid:

potentiaalvrij, 4 A bij 250 V~ • 1A bei 24 V=

Uitgang dwarstransport, maximale belastbaarheid:

potentiaalvrij, 4 A bij 250 V~ • 1A bei 24 V=

Dwarsdoorsnede kabel aansluitklemmen:
Veiligheidsklasse:
Omgevingstemperatuur:
Luchtvochtigheid:
Kleuren van de aansluitklemmen:

max. 1,5 mm²
IP 54
-20......50 °C
max: 75 %
Grijs >>> voedingsspanning 250 V~
Blauw >>> nulleiding
Groen >>> randaarde
Oranje >>> stuurspannung 5 - 24 V=

Electrische aansluitwaarden ESB 210:
Voedingsspanning: 400 V / 3~ / 50 Hz, nulleiding, randaarde:

400 V / 3~ / 50 Hz, nulleiding, randaarde

Voedingsspanning tegen nulleiding:

minimaal: 205 V~ • normaal: 230 V~ • maximaal: 250 V~

Stroomverbruik in stand-by-modus:

ca. 5 Watt

Schakeluitgangen motor:

max. 3,5 A/fase

Storingsmeldingsuitgang, maximale belastbaarheid:

potentiaalvrij, 4 A bij 250 V~ • 1A bei 24 V=

Uitgang dwarstransport, maximale belastbaarheid:

potentiaalvrij, 4 A bij 250 V~ • 1A bei 24 V=

Dwarsdoorsnede kabel aansluitklemmen:
Veiligheidsklasse:
Omgevingstemperatuur:
Luchtvochtigheid:
Kleuren van de aansluitklemmen:

max. 1,5 mm²
IP 54
-20......50 °C
max: 75 %
Grijs >>> voedingsspanning 250 V~
Blauw >>> nulleiding
Groen >>> randaarde
Oranje >>> stuurspannung 5 - 24 V=
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Electrische aansluitwaarden EXP 200:
Voedingsspanning: 400 V / 3~ / 50 Hz, nulleiding, randaarde:

400 V / 3~ / 50 Hz, nulleiding, randaarde

Voedingsspanning tegen nulleiding:

minimaal: 205 V~ • normaal: 230 V~ • maximaal: 250 V~

Stroomverbruik in stand-by-modus:

ca. 5 Watt

Schakeluitgangen motor:
Aantal aandrijfeenheden / motors
Lengte data kabel:
Dwarsdoorsnede kabel aansluitklemmen:
Veiligheidsklasse:
Omgevingstemperatuur:
Luchtvochtigheid:
Kleuren van de aansluitklemmen:

max. 3,5 A/fase
2 / 4 (elke EXP 200)
Max. 1 meter (alleen de voorgemonteerde kabel gebruiken)
max. 1,5 mm²
IP 54
-20......50 °C
max: 75 %
Grijs >>> voedingsspanning 250 V~
Blauw >>> nulleiding
Groen >>> randaarde
Oranje >>> stuurspannung 5 - 24 V=
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EG-verklaring van overeenstemming betreffende machines
(volgens richtlijn 06/42/EG, bijlage II, onder A)
Tel:
Fax:
Internet:

Spinder Stalinrichting BV
Reitsmastraat 48
9281 LE Harkema

00 31 512 369 163
00 31 512 364 244
www.spinder.nl

verklaart dat:
de mestverwerkinginstallaties van de typen:
- 65.12.100
- 65.12.105
- 65.12.150
- 65.12.155
Uitgerust met schuiven voor roostervloer dan wel schuiven voor dichte vloeren in een staat zoals de installatie is
uitgeleverd,
voldoen aan de relevante en essentiële bepalingen uit de Machinerichtlijn
(richtlijn 06/42/EG) ;
Voldoet aan de relevante en essentiële bepalingen van de volgende andere
EG-richtlijnen:
- EMC-richtlijn(04/108/EG)
en verklaart voorts dat, relevante delen van de volgende Europese (geharmoniseerde) normen zijn toegepast:
- NEN- EN IEC 61000-6-3
- NEN- EN 55011
- NEN- EN ISO 12100
- NEN- EN 61000-6-4
- NEN-EN IEC 60204-1
- NEN- EN 61000-6-2
- NEN- EN ISO 13857

Gemachtigde persoon samenstellen van het Technisch Constructie Dossier
R&D medewerker
Straat en huisnummer
Postcode en plaats

Gedaan te, Harkema
d.d. 13 – 7 - 2012
Namens Spinder Stalinrichting BV ,
Naam:
Handtekening:
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