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Geachte gebruiker, 
Voor u ligt de gebruikershandleiding van de besturingskast type; ESC 200 van Spinder Stalinrichting. Deze 
gebruikershandleiding biedt u aanwijzingen om de juist met de besturingskast om te gaan. Wij raden u 
daarom aan, deze zorgvuldig te lezen en te bewaren. De besturingskast dient door een erkende installateur 
geïnstalleerd te worden. 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: 
 
 
© 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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Taal
Banen ON/OFF
Settings Motor VOOR

Motor TERUG
Motortest
Leren
Uitschakel VOOR
Uitschakel TERUG

Automat. Aan/ Uit
Vrieswerking Aan/ Uit
Opdrijven Aan/ Uit ¹
Hoofdmenu

Baan 1(../2-5) Automat. Aan/ Uit Tijd tot cyclus   A tot 1mtr eind Tijd tot cyclus   A
Central dropping Aan/ Uit ² Duur cyclus   A 60sec Duur cyclus   A
Roostervloer Aan/ Uit Pauzeduur   A 5sec Pauzeduur   A
Instellingen VOOR Aantal cycli   A 99x Aantal cycli   A
Instellingen TERUG Tijd tot cyclus   B² nvt Tijd tot cyclus   B²

Duur cyclus   B² nvt Duur cyclus   B²
Pauzeduur   B² nvt Pauzeduur   B²
Aantal cycli   B² nvt Aantal cycli   B²
Tijd omkeer 10sec Tijd omkeer
Aantal pogingen 3x Aantal pogingen
Tijd tot stop terugloop Tijd tot stop
Tr. transport nvt Tr. transport
Duur tr. transport nvt Duur tr. transport
Motor 0,55kW Motor
Uitschakelstroom 80% Uitschakelstroom

Vriesprogramma Inschakeltemperatuur
Vertraging
Parameter type 1 Intervaltijd
Parameter type 2 Intervaltijd

Looptijd

Opdrijven¹ Looptijd¹

Tijdtabellen Type programma
Plan parallel
Plan sequentieel
Plan baan 1 (../2-5)

Datum instellen
Tijd instellen
Sound
Systeeminformatie Stroomlimiet

Temperatuur
SW-versie
Par-versie
Com-versie
Cali.-versie
Ger.-Nr.
Freischaltcode

Service Paswoord **** Diagnose motor
Baankeuze Diagnose DI

Diagnose AI
LED/ Signaltest

¹ Alleen bij besturingskasten met opdrijffunctie Signaal opdrijven¹
² "Central dropping AAN" dan zijn deze instellingen beschikbaar Fabrieksinstellingen
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Starttijd 1 t/m 20 (per baan)
Starttijd 1 t/m 20
Starttijd 1 t/m 20

Vrij -Parallel-Sequentieel-OFF

Standaard waarden waarbij 
mestschuif functioneert

MENUSTRUCTUUR COMFORT ESC-200 
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INFO – LEZEN VOOR GEBRUIK 
 
Het snel menu  is bedoeld voor ervaren of technische gebruikers. loop door het 
snel menu zonder onderbreking. Bij een onderbreking begint u opnieuw bij stap 1! 
Alle instellingen voor het snelmenu worden uitgevoerd in het snel menu! Sla alle 
gewenste instellingen altijd op door op ENTER te drukken voor het verlaten van het 
menu-item! 

 

  = verder naar volgende menu punt                                         = waarden kiezen / veranderen      = opslaan (Enter) 
 

Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op¹….. 

1 Besturingskast inschakelen   

2 Snelmenu openen  
1x         

3 Taal instellen  
 +      

4 ‘Banen aan / uitschakelen’ kiezen (als er meer dan één baan aangesloten is) 
2x      +      

5  Aangesloten banen inschakelen (voor elke baan geldt:  0 = uit / 1 = aan) 
 +  

6  Submenu ‘Instellingen’ (baan 1) openen 
 

7 Motortype VOOR (alleen bij afwijkingen instellen) 
 /  +  

8 Motortype TERUG (alleen bij afwijkingen instellen) 
 /  +  

9 Motortest (draairichting motors) Testen met toets²    
 of  

10 ‘Leren’ zelfstandig uitvoeren (leerprogramma voor uitschakelstroom voor/terug) 
 

11 Wachten tot melding ‘Leren voltooid’ verschijnt, daarna uitschakelstroom opslaan 
  

12 Uitschakel VOOR (actuele uitschakelstroom motor 1 – voor word weergegeven)  
 

13 Uitschakel TERUG (actuele uitschakelstroom motor 2 – voor word weergegeven) 
 

14 Automatisch Aan / Uit (fabrieksinstelling ‘Uit’ overnemen) 
 

15 Vriesprogramma (Uit / type 1 / type2 – fabrieksinstelling ‘Uit’ overnemen) 
 

16 Opdrijven³ (fabrieksinstelling ‘Uit’ overnemen) 
 

17 Hoofdmenu 
 

¹ Het aantal gegeven toetsen bij de navigatie (bijv. 3 x ESC) heeft als uitgangspunt het INFO-scherm. Bij op eenvolgende 
instellingen word er automatisch na ESC of Enter naar het volgende menu punt verwezen. 

² Bij de motortest moet de toets ingedrukt worden gehouden 
³ Optie: menupunt alleen bij besturingskasten met opdrijffunctie mogelijk 

 
INFO 
Na het voltooien van deze instellingen, wordt de bedrijfsweergave op het display 
weergegeven en de besturingskast is klaar met de standaard functies. 
Alle standaard en geavanceerde functies kan worden ingesteld in het hoofdmenu. 
Lees hiervoor de beschrijvingen in hoofdstuk "5 Instellingen" door. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
Spinder stalinrichting B.V. 

7

1 Algemeen 
 
Lees, voordat u met de installatie gaat werken deze handleiding goed door. Laat deze ook aan andere 
personen lezen die met de installatie omgaan. Berg deze handleiding voor toekomstig gebruik 
zorgvuldig op. 
 
1.1 Gebruikte tekens, symbolen en afkortingen 
 
(x) = Verwijst naar de details van de bijbehorende tekeningen / foto’s 
 
  
   = Opmerking. Refereert aan belangrijke informatie   
 
 

= Let op! Belangrijke notitie voor veiligheid en veilige werking van de  
  installatie 

 
= Druk op de getoonde knop (aantal keer op symbool)  

 
 
Baan  = Een baan bestaat uit een of 2 mestgangen.  
 
 
1.2 Auteursrecht 
 
Het auteursrecht van deze uitgave berust bij Spinder B.V. Harkema. Overname, ook gedeeltelijk, 
uitsluitend met schriftelijke toestemming en onder vermelding ‘gebruikershandleiding ESC 200’. 
Strafbare feiten kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. 
 
1.3 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. 
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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 veiligheids- 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 
 

2.2.1 Gevaar bij automatisch starten  

In de ‘automatische stand’ en ‘vorst stand’  start de installatie automatisch volgens de 
geprogrammeerde instellingen. Bij de volgende situaties wordt de installatie automatisch gestart: 
- Op tijdschema volgens de ‘automatische stand’  vanaf de startpositie 
- Op tijschema bij het handmatig stoppen in de mestgang (na komende starttijd) 

- Nadat de temperatuurschakelaar ingeschakeld is in ‘vorstprogramma’  volgens de 
ingestelde interval 

- Na “STOP” in de ‘vorstprogramma’  volgens de ingestelde interval 

- Na 600 sec bij “PAUSE” in ‘vorstprogramma’   
 
INFO 
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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2.3 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 
 
Na het oplossen van de fout of probleem, moet installatie weer aangezet worden. 
 

2.3.1 Gevaar door 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 de aansluitpunten van de 
besturingskast en de motor netspanning voorkomen. Voor het inschakelen van een 
Electrische 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. Volg de instructies in het hoofdstuk “Installatie” 
- Als alle schakelaars en componenten geïnstalleerd zijn, dan de schakelaar en componenten 

afsluiten volgens de voorgeschreven wijze. 
- 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. 

2.3.2 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 afstortbak, 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. 
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. 

2.3.2 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. 
Controleer regelmatig de staat van het touw en de borging van de klemmen. 
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2.3.3 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. 
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Functie van de bedieningstoetsen 

START-toets 
- Start de automatische werking met obstakelbeveiliging (wanneer is ingesteld) 
   schuif loopt tot het einde van het programma  
- Start met een STOP wanneer de schuif in pauze is gezet 

STOP-toets 
- Stopt de schuif bij handmatige werking 
- Stopt de schuif bij vorstwerking tot de volgende interval 
- Bij automatische werking 1 x STOP = Pauze 
- Bij automatische werking 2 x STOP = Programmaonderbreking 

Toets - VOOR 
- Start motor 1 (voor) handmatig. De schuif stopt bij de volgende aanslag, obstakel 

of met de STOP toets 

Toets - TERUG 
- Start motor 2 (terug) handmatig. De schuif stopt bij de volgende aanslag, obstakel 

of met de STOP toets 

3 Bedieningsknoppen en weergaveonderdelen 
 
3.1 Bediening- en navigatietoetsen van de besturingskast 

 
 

Bediening- en besturingstoetsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Functies van de besturingskast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringweergave van het snelmenu 
 
 
 

(MENU) (Enter) (+) 

 (Baan -)  (Baan +)           (-) 

    INFO scherm 

vriesprogramma aan / uit 

Auto-stand aan / uit Baan aan / uit 

Taal 

 
Instellingen 

Functie van de navigatietoetsen 

ESC-toets 
- Opent het snelmenu op het info scherm
- Schakelt terug naar het vorige menupunt in snelmenu op het info scherm     
- Terug navigatie (geleidelijk) in het hoofdmenu 
 - Annuleren van een instelling in het hoofdmenu zonder opslaan 

ENTER-toets 
- Erkenning van een foutmelding.      
- Opent een menu-item (bijv.het instellen van) 
- Het opslaan van een opdracht of functie 
- Bevestigd een vraag (bijv. sla het op?) 

- Schakelen tussen de banen  (terugwaarts - 5…4…3…2…1) 
- Beweegt de cursor bij instellingen naar links 

- Schakelen tussen de banen (voorwaarts - 5…4…3…2…1) 
- Beweegt de cursor bij instellingen naar rechts 

- Navigatie in hoofdmenu naar boven 
- Keuze van selectie naar boven 
- Een toename van numerieke waarde (0…..9) 

- Navigatie in hoofdmenu naar onderen 
- Keuze van selectie naar onderen 
- Een afname van numerieke waarde (9…..0) 
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3.2 Weergave en symbolen op het display 
 

             Info-scherm      Invoervenster 
 

 Symbool Beschrijving Zie: 

 INFO-lijn. Toont de geactiveerde functies voor zowel het hele systeem als een enkele baan  

 Opdrijffunctie is geactiveerd voor de geselecteerde baan (alleen bij besturingskast met deze functie)  

FRE Modus “Vrij” voor Auto-stand is geactiveerd (Alternatief: Parallel – Sequential – Uit) Hfd. 5.7.1 
1 

 Vriesprogramma is geactiveerd voor de geselecteerde baan (P1 = Type1 – P2 = Type2), of actief (►) Hfd. 5.8 

 

 Geselecteerde baan met weergave van de geactiveerde functies voor deze baan   

 Auto-stand is geactiveerd voor de geselecteerde baan Hfd. 5.7.3 2 

POS = Weergave van positie van de mestschuif in seconden na start in beide richting  
 

3 OK Weergave van bedrijfstatus (OK) of van foutmeldingen (zoals: Noodstop in)  
 

4  
- Weergave van extra functies die geactiveerd zijn voor de geselecteerde baan 
  ( S = Roostervloer – M = afstort in het midden) 
- Weergave van foutcode bij een storing (zoals: 01110000000) 

Hfd. 5.5 
Hfd. 5.9 

 

5 I=100% - Numerieke weergave van de momentele motorstroom van de actieve motor (nummers) 
- Grafische weergave van de momentele motorstroom van de actieve motor (grafische balk)  

 

 Tijd en baan indicator 
- Geschakelde banen worden aangegeven met een nummer  

( 
Symbool voor de mestschuif 
Haakje staat links van de display = mestschuif staat in startpositie 
Haakje staat rechts van de display = mestschuif staat ten opzichte van de startpositie 

 

I ▬► Mestschuif in beweging vanaf de startpositie naar de eerst bijzijnde aanslag (vooruit)  

I◄▬ Mestschuif in beweging vanaf de aanslag naar startpositie (achteruit)  

(p 
Symbool voor “mestschuif staat in parkeerpositie” dat betekent dat de mestschuif de geprogrammeerde 
parkeerpositie na de aanslag heeft bereikt  

6 

? De actuele positie van de mestschuif is onbekend. Bijv. na het aanzetten of resetten van de besturingskast  
 

7 000/XXX Instelbare waarde – kan een functie(bijv. Aan/Uit) of een ZAHLENWERT zijn - wijzigbaar  
8 Werk: Werk: = fabrieksinstelling, komt overeen met de fabrieksinstelling van het apparaat – niet wijzigbaar  
9 Ber: Ber: = bereik, geeft de mogelijke instelbereik van de waarde aan (bijv. 0….2000sec) - niet wijzigbaar  

 Instellingscherm afsluiten zonder op te slaan >> op onderstaande toets  drukken  
10 

 Instelling opslaan en scherm sluiten >>> op onderstaande toets  drukken  



 
 
 
 
 
 

 
Spinder stalinrichting B.V. 

13

4 In bedrijfstelling 
 

INFO 
Om de functies en bediening van de besturingskast te begrijpen, moet u voor het      
in werk stellen van de machine de handleiding aandachtig doorlezen. Zorg voor het 
in gebruik name van de machine: 
-   Het installeren van de machine in overeenstemming is met de wettelijke eisen 
-   Alle beschermkappen correct zijn geïnstalleerd 
-   Dat de elektrische componenten correct aangesloten zijn 
-   Dat door de werking van de machine geen mensen of dieren in gevaar komen 

 
 
4.1 Functie van de besturingkast 
 
Met de elektronische besturingskast COMFORT regelt u het de werking over de mestinstallatie. 
Daarbij worden de aandrijftrommel aangestuurd en gecontroleerd. Er kunnen 5 banen afzonderlijk van 
elkaar aangestuurd worden. Ook is er controle over de werking van de schuif volgens het huidige en 
volgende tijdstip van de motoren. De instellingen van deze gegevens kunnen worden ingevoerd 
doormiddel van de blauwe toetsen op de besturingskast, de gegevens worden weergeven op de 
display. Alle functies kunnen individueel voor elke baan ingevoerd worden.  Worden banen niet 
gebruikt, dan gaan de instellingen voor deze baan niet verloren. 
 
 
4.1.1 Basisfuncties van de COMFORT besturingskast (Fabrieksinstelling) 
 
- Aan en uit schakelen van banen (Fabrieksinstelling: Baan 1 = Aan, Baan 2-5 = Uit) 
- Programma voor het in en uitschakelen van de stroom voor de aandrijftrommels 
- Handmatige bediening van de besturingskast voor: START – STOP – VOOR – TERUG 
- Standaard mode ( Start > Vooruit > Omkeer > Terug > Stop ) 
- Weergave van informatie over het systeem (software, temperatuur, enz.) 
- Systeemdiagnose bij storingen 
 
Schuif met basisfuncties: 
 
Na het start commando beweegt de motor [6] de mestschuif [5]. Hiermee verplaatst u de mestschuif 
tegen de aanslag [8] of een obstakel, motor 2 wordt dan gestart [7] en de mestschuif beweegt weer. 
Hierdoor stopt de mestschuif bij de aanslag [9] of een obstakel. 
 
 
 
 
1 mestgang   4 Mestschuif in stilstand  7 Aandrijftrommel terug 
2 Ligbox, voergang  5 Mestschuif in schuifstand  8 Schuifaanslag voor 
3 Afstort   6 Aandrijftrommel voor  9 Schuifaanslag terug 
 

 
Basisfunctie van de besturingskast 

Vooruit 

Achteruit 
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4.1.2 Extra functies op de COMFORT besturingskast 
 
De extra functies op de besturingskast zijn beschikbaar voor het programmeren en / of het 
inschakelen van de betreffende functie. Deze is voor elk baan afzonderlijk beschikbaar. 
Geavanceerde functies zijn: 
 
- Automatisch start door geïntegreerde klok (automatisch) 
- Automatisch start door temperatuur sensor (vriesprogramma) 
- Keuze tussen roostervloer en dichte vloer 
- Mestschuif bediening voor afstort in midden van de mestgang 
- Obstakeldetectie met terug-uit functie voor het vermijden van obstakels 
- Stapsgewijs lopen van de schuif voor midden afstort en eindafstort (takten) 
- Exacte schuifpositie over het loopprogramma en aanlopen tegen een aanslag 
- Automatische schakelen van overbelasting schuif 
- Keuze in automatisch lopen voor de banen (Parallel, Sequentieel of vrij)  
- Opdrijf functie in het programma om schuif als opdrijfhek gebruiken (alleen mogelijk bij een 

besturingskast met opdrijf functie) 

4.1.3 Overzicht van alle parameters 
 

* Opdrijf >>> Alleen bij COMFORT-besturingskast met opdrijf functie in het menu zichtbaar (optie los verkrijgbaar) 

Parameter Fabrieksinst. Opties Zie: 
Gebruikerstaal Duits EN, FR voor meer zie menu taal Paragraaf 7.7 

Baan aan/uit Baan 1= aan 
Baan 2-4= uit Baan 1..5 Aan of uit Paragraaf 4.3 

Motor vermogen vooruit 0,55 KW 0,55 kW – 0,75 kW – 0,9 kW – 1,1 kW – 1,5 kW Paragraaf 5.2 

Motor vermogen achteruit 0,55 KW 0,55 kW – 0,75 kW – 0,9 kW – 1,1 kW – 1,5 kW Paragraaf 5.2 

Uitschakelingpunt motor 
vooruit 80% 50%.....115% Paragraaf 5.4 

Uitschakelingpunt motor 
achteruit 80% 50%.....115% Paragraaf 5.4 

Automatisch in bedrijf Uit Uit – Aan Paragraaf 5.7 

Vriesprogramma Uit Uit– Type 1 – Type 2 Paragraaf 5.8 

Opdrijf* Uit Uit – Aan  
Midden afstort Uit Uit – Aan Paragraaf 5.9 
Roostervloer (een richting 
gebruik) Uit Uit – Aan Paragraaf 5.5 

In werking, doorloop en 
pauzetijden 0 s Individuele instelling Paragraaf 5.10 

Tijdstip teruglopend 10 s Individuele instelling voor obstakelherkenning Paragraaf 5.10 

Aantal probeer pogingen 3 Individuele instelling voor obstakelherkenning Paragraaf 5.10 

Overschrijding trekkracht Uit Uit – Aan Paragraaf 5.10 

Inschakeltemperatuur 
vorstbeveiliging 0°C Individuele instelling -25…90°C Paragraaf 5.8.1 

Intervaltijd vorstbeveiliging 120 s Individuele instelling 0….6000 s Paragraaf 5.8.1 

Vertraging vorstbeveiliging 600 s 300…..3000 s  

Tijdsinstelling 00:00 00:00…..23:59 Paragraaf 5.7.2 

Geluidsignaal Aan Uit of Aan  

Service Wachtwoord 1111  
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4.2 Besturingskast inschakelen 
  

INFO 
Lees eerst voor het inschakelen van de besturingskast over de functies van de 
toetsen op de besturingskast en de symbolen op het display.  

  
1. Schakel de hoofdschakelaar op “Aan” >>> de besturingskast gaat aan (opstarten van software) 
2. Op het display verschijnt het PRINZING-logo 
3. Wacht totdat het opstarten klaar is >>> op het display verschijnt het INFO-scherm 

 
 
 
 
 
 
1 = Weergave van ingeschakelde banen (baan 1 + 2) 
 
 
 
 

   INFO-scherm 
 
Na het inschakelen van de besturingskast staan de fabrieksinstellingen geïnstalleerd. Om een goede 
werking te garanderen, moet de besturingskast aan de gemonteerde mestschuif individueel 
aangepast en ingesteld worden. In paragraaf 4.1.3 worden alle instelbare parameters vermeld. 
Informatie over het instellen van elke parameter zie hoofdstuk 5.  
 
4.3 Banen Aan / Uit schakelen 
 
Om meerdere banen met de COMFORT-besturingskast aan te sturen moet er tenminste één 
uitbreidingsmodule aangesloten zijn. Een uitbreidingsmodule kan 2 banen aansturen. Met een 
besturingskast + 2 uitbreidingsmodulen kunnen er maximaal 5 banen bestuurd worden. Ingeschakelde 
banen worden in het INFO-scherm weergegeven. 
 
Aan / Uit schakelen van de banen: 
 

Omschrijving  (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘banen ON / OFF ‘ 2x     

2 Openen van het menu  
 

3 Het aan / uitschakelen van een baan ( 1 = aan / 0 = uit) 
 

4 Ga naar de volgende baan (herhaal stap 4 en 5 voor elke baan indien nodig) 
 

5 Het aan / uitschakelen van de baan  
 

6 Instellingen opslaan 
 

7 Bevestigen van het opslaan 
 

8 Keer terug naar het snelmenu 
 

 
INFO 
Achteruit navigatie is in het snelmenu NIET mogelijk. Druk op de ESC toets totdat u 
weer op het gewenste menu-item bent. 
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5 Instellingen 
 
Instellingen kunnen in het hoofdmenu, of in het snel- en in het hoofdmenu gedaan worden. 
 

INFO 
Lees eerst voor het inschakelen van de besturingskast over de functies van de 
toetsen op het apparaat en de symbolen op het display! (hoofdstuk 3)  
 
Lees eerst het menu- overzicht op bladzijde 3, hoe u op de snelste manier naar een 
instelling kunt gaan. 
 
Alle beschreven instellingen in dit hoofdstuk hebben als uitgangspunt het INFO-
scherm. In het snelmenu gaat u na het drukken op de ESC toets of zonder het 
opslaan van een opdracht automatisch naar het volgende menupunt. 
In het hoofdmenu kunt u zelfstandig de menu-items selecteren (pijl omhoog / 
omlaag) 
 
SELECTEER ALTIJD EERST DE BAAN (1…5) VOOR WELKE U DE INSTELLING 
WILT MAKEN! 

 
5.1 Tijd en datum instellen 
 
De instelling van de tijd en datum gebeurt in het hoofdmenu. U moet de tijd / datum aanpassen 
wanneer: 
 
-   weergeven tijd en datum afwijkt van de actuele tijd en datum 
-   bij het ingaan van zomer-/wintertijd 
-   na het verwisselen van de batterij van de besturingskast 
 
Tijd instellen: 
 

Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘Hoofdmenu ‘ 6x    

2 Openen van het hoofdmenu  
    

3 Selecteer in het hoofdmenu ‘Tijd instellen’ 4x    

4 Openen van het menu 
 

5 Instellen van tijd  
 

6 Gebruik de navigatietoetsen voor het invoeren van de juiste tijd 
 

7 Instellingen opslaan 
 

8 Verlaat het hoofdmenu 
 

 
 

 
INFO 
Het instellen van de datum is gelijk aan het instellen van de datum. Selecteer dan in 
plaats van ‘tijd instellen’ (stap 3 in tabel) ‘datum instellen’ in het hoofdmenu. 
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5.2 Motorvermogen instellen 
 

INFO 
Wijzig het motorvermogen alleen wanneer de aangesloten motor een andere 
motorvermogen heeft. De waarde van het motorvermogen is te vinden op het 
typeplaatje van de motor. Het instellen van een verkeerde motorvermogen kan de 
motor beschadigen, of storingen veroorzaken in de besturingskast! 

 
Instellen van motorvermogen (snelinstelling in het snelmenu): 
 

Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘Settings’ 3x    

2 Openen van het menu  
    

3 Selecteer de nominale stroom voor ‘motor VOOR’ (fabrieksinstelling: 0,55 kW) 
 

4 Bevestig selectie 
 

5 Selecteer de nominale stroom voor ‘motor TERUG’(fabrieksinstelling: 0,55 kW) 
 

6 Bevestig selectie 
 

7 Motortest? Anders verlaten van het menu 6x    
 
Alternatieve instelling: 
> Hoofdmenu >>>  Baan 1(2…5) >>> Instellingen VOOR  >>> Motor 

>>> Instellingen TERUG >>> Motor 
.  
5.3 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 

 
Bewaar de aantekeningen van zelf reparatie in deze montagehandleiding! 

 
Testen van de draairichting van de motors: 
 

Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘Settings’ 3x    

2 Openen van het menu  
    

3 Selecteer ‘Motortest’ 2x    

4 Voor testen ‘motor VOOR’ toets inhouden 
 

5 Voor testen ‘motor TERUG’ toets inhouden 
 

6 Verder in menu 
 

7 Leren? Anders verlaten van het menu 6x    
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5.4 Motor- uitschakelstroom instellen 
 
Met de motor- uitschakelstroom kun je de uitschakelstroom van de schuif bepalen. Het geeft een 
waarde aan waarbij de motor wordt uitgeschakeld. Deze waarde kan worden door het leertraject 
automatisch (aanbevolen) of handmatig worden aangepast / ingesteld. Om thermische beschadiging 
van de motor te voorkomen, moet de motor- uitschakelstroom waarde niet boven de 95% komen. De 
trekkracht van de schuif,  afhankelijk van de aangesloten motor (kW) en de ingestelde drempelwaarde 
(%) is ten minste 200 kg. 

5.4.1 Motor- uitschakelstroom automatisch instellen 
 
- Controleer voor het leren,  de instellingen van de aangesloten motortype! (paragraaf 5.2) 
- Met het menu-item "leren" wordt automatisch uitschakelstroom van de motoren (vooruit / achteruit)   

bepaalt 
- Bij  "leren" moet de gehele mestgang gelopen worden (voor- en achteruit) 
- Als het “leren”  wordt onderbroken / afgebroken, moet het worden herhaald 
- Tijdens het “leren”, lopen de motoren op de maximale nominaal vermogen!  

WAARSCHUWING: hoge trekkracht! 
- Een gemiddelde hoeveelheid mest in de mestgang optimaal is voor het leerprogramma 
 

INFO 
Voor het optimaal werken van de installatie moet u het leerprogramma  uitvoeren: 
-  bij het in bedrijf nemen van de installatie 
-  na verbouwingen aan de installatie 
-  na het veranderen van de loopeigenschappen van de mestschuif in de mestgang 
-  bij een onderbreking van stroom van de installatie 

 
Het uitvoeren van het automatische leerprogramma: 
 
 

Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘Settings’ 3x    

2 Openen van het menu  
    

3 Selecteer ‘Leren’ 3x    

4 Om te leren 
 

5 Op display: ‘Leren VOOR’  /  ‘Leren TERUG’ daarna ‘Leren voltooid’  

6 Bevestigen van ‘Leren’ 
 

7 Uitschakelstroom? Anders verlaten van het menu 6x    
 
 
 
 

 
INFO 
Komt er tijdens het leerprogramma een storing, dan moet u eerst naar het INFO-
scherm gaan en eerst de storing lezen en bevestigen. Daarna moet u het 
leerprogramma opnieuw starten. 
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5.4.2 Motor- uitschakelstroom handmatig instellen 
 
Is de geleerde uitschakelstroom te laag (vaak storing overbelast) of te hoog (mestschuif loopt hard 
tegen aanslag), dan kunt u dit handmatig wijzigen in het menu van de desbetreffende baan of via het 
hoofdmenu. 
 
Handmatig instellen van uitschakelstroom: 
 

Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘Settings’ 3x     

2 Openen van het menu  
    

3 Selecteer ‘Uitschakel VOOR’ 4x     

4 Om te wijzigen ‘Uitschakel VOOR’ 
 

5 Bevestigen van instelling 
 

6 Om te wijzigen ‘Uitschakel TERUG’ 
 

7 Bevestigen van instelling 
 

8 Menu verlaten 3x     
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! 
Bij een waarde boven de 100% bestaat het gevaar van oververhitting van de 
motoren. Wanneer en instelling onder de 100% niet mogelijk is gebruik de installatie 
dan niet langer. Er moet dan een zwaardere motor geplaatst worden.  
 
 
INFO 
Wordt de uitschakelstroom te laag ingesteld dan kunnen er vaak storing optreden 
(bijv. overbelast).  
Wordt de uitschakelstroom te hoog ingesteld dan kan de mestschuif hard tegen 
aanslag aanlopen. 
Een optimale resultaat voor de uitschakelstroom bereikt u met het automatische 
leerprogramma ( zie subparagraaf 5.4.1) 
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5.5 Programma voor roostervloer 
 
Bij het programma voor de roostervloer schuift de mestschuif van beginpunt tot aan de eindaanslag     
( 8 + 9 ). Bij de volgende start schuift de mestschuif in tegengestelde richting terug, enz. 
 

INFO 
De looprichting van de mestschuif na een start is altijd in tegengestelde richting 
van vorige looprichting. Het programma van de roostervloerschuif is voor elke baan 
individueel instelbaar. 

 
Instellen van het programma voor een roostervloerschuif (bijv. baan 1): 
 
 
1 Mestgang (roostervloer)  4 Schuif in startpositie  7 Aandrijfmotor terug (motor 2) 
2 Ligboxen   5 Schuif in looppositie  8 Aanslag voor 
3 -------    6 Motoraandrijving voor (motor 1) 9 Aanslag achter 

 
 
 
Instellen van het programma voor een roostervloer (bijv. baan 1): 
 

Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘Hoofdmenu ‘ 6x    

2 Openen van het hoofdmenu  
    

3 Selecteer ‘Baan’ 
 

4 Selecteer ‘Roostervloer’ 2x    

5 Openen van ‘Roostervloer’  
 

6 Wijzigen van ‘Roostervloer’ OFF / ON 
 

7 Instellingen opslaan 
 

8 Menu verlaten 
 

9 Opslaan bevestigen 
 

10 Menu verlaten 
 

 

Achteruit 

Vooruit 
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5.6 Parkeerpositie (tijd tot stop) 
 
In de standaard bedrijfmodus wordt de mestschuif na het aflopen van het programma bij de aanslag 
geparkeerd. Met de “‘tijd tot stop’” kan de mestschuif willekeurig geparkeerd worden (5). Bijv. als de 
aanslag (9) buiten de stal is gemonteerd. 
 
Werkingswijze: nadat de schuif de aanslag heeft bereikt (9) gaat de mestschuif in tegengestelde 
richting terug en wordt op de ingestelde plaats (‘tijd tot stop’ in sec.) gepositioneerd. (5) 

 
INFO 
Gebruik deze functie niet als de mestgang automatisch vrij gehouden kan  
Worden (bijv. afkalfboxen) 
Denk aan dat de ‘tijd tot stop’ bij het bepalen van schuifafstand  
voor de het programmeren (“Tijd tot cyclus”) 

 
1 Mestgang  4 Schuif in startpositie   7 Motoraandrijving terug (motor 2) 
2 Ligboxen  5 Schuif in parkeerpositie   8 Aanslag voor 
3 Afstort   6 Motoraandrijving vooruit (motor 1)  9 Aanlag achter 

 
Instellen van de parkeerpositie (bijv. baan 1): 
 
Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘Hoofdmenu ‘ 6x    

2 Openen van het hoofdmenu  
    

3 Selecteer ‘Baan’ 
 

4 Selecteer ‘Instelling TERUG’ 4x    

5 Openen van ‘Instelling TERUG’  
 

6 Selecteer ‘Tijd tot stop’ 6x    

7 Openen van ‘Tijd tot stop’ 
 

8 Instellen in sec. 
 

9 verlaten van ‘Tijd tot stop’ 
 

10 Menu verlaten 2x    

9 Opslaan bevestigen 
 

10 Menu verlaten 
 

Vooruit 

Achteruit 
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5.7 Instellen van automatische programma 
 
De volgende voorwaarden moeten voor het automatisch programma voldaan zijn: 
-   Er moet een programmatype ingesteld zijn (Vrij – Sequentieel – Parallel)  
-   Er moet minstens één starttijd in de tijdtabellen ingevoerd zijn 
-   De functie “automatische programma” moet op “Aan” staan 

5.7.1 Programmatype voor automatische programma instellen 
 
Voor de automatische programma zijn de volgende 3 programma’s beschikbaar: 
 
Programmatype Beschrijving Tijdtabel 

Sequentieel De mestschuiven op banen 1…5 worden na elkaar gestart Plan sequentieel 

Parallel De mestschuiven op banen 1…5 worden parallel gestart Plan parallel 

Vrij De mestschuiven op banen 1…5 worden afhankelijk gestart (willekeurig) Plan baan 1….5 

 
 
INFO 
Staat de programmatype op “Uit” dan is er geen automatisch programma 
beschikbaar. De ingestelde programmatype wordt op het INFO-scherm aangegeven. 

 
 
Instellen van de automatische programmering: 
 
Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘Hoofdmenu ‘ 6x    

2 Openen van het hoofdmenu  
    

3 Selecteer ‘Tijdtabellen’ 2x    

4 Openen van ‘Tijdtabellen’  
 

5 Openen van ‘Type programma’  
 

6 Wijzigen OFF / Sequentieel / Parallel / Vrij 
 

7 verlaten van ‘Type programma’ 
 

8 Menu verlaten 2x    
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5.7.2 Starttijden voor het automatische programma instellen 
 
Wanneer u een programmatype gekozen hebt, kunt u de gewenste starttijden invoeren in de 
tijdtabellen. Starttijden in de tijdtabellen kunt u op elk moment veranderen en verwijderen. Lege tijden 
in het tijdtabel (bijv. 00:00) worden overgeslagen. 
 
Invoeren van een starttijd in de tijdtabel: 
 
Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘Hoofdmenu ‘ 6x    

2 Openen van het hoofdmenu  
    

3 Selecteer ‘Tijdtabellen’ 2x    

4 Openen van ‘Tijdtabellen’  
 

5 Selecteer ‘Plan baan 1’  3x    

6 Openen van ‘Plan baan 1’ 
 

7 Selecteer starttijd 1  
 

8 Stel de tijd in 
 

9 verlaten van starttijd 1 
 

10 Meer starttijden, stel deze starttijden in voordat u het menu verlaat  

11 Menu verlaten 
 

12 Opslaan bevestigen 
 

13 Menu verlaten 2x    
 

5.7.3 Inschakelen van het automatische programma 
 
Wanneer een programmatype en starttijden zijn ingesteld, kunt u het 
automatische programma gebruiken. Het automatisch programma 
moet voor elke baan door Aan / Uit in het menu toegewezen worden. 
Als het automatische programma is ingeschakeld dan wordt de 
symbool     weergeven in het INFO scherm. 
 
Aan / Uit schakelen van het automatisch programma:       INFO-scherm met Auto aan 
 
Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘Automat.’ 4x     

2 Wijzigen OFF / ON 
 

3 Bevestigen selectie 
 

4 Menu verlaten 2x     
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5.8 vriesprogramma met de besturingskast 
 
Om het bevriezen van de kleppen en mest te voorkomen, is de besturingskast voorzien van twee 
typen voor het vriesprogramma (“vorst 1” en “vorst 2”) Het vriesprogramma kan voor elke baan 
individueel Aan / Uit geschakeld worden. 
 
De volgende voorwaarden moet voor het vriesprogramma voldaan zijn: 
- De temperatuurvoeler aan de besturingskast moet aangesloten zijn 
- De waarden voor elke vriesprogramma moetaangepast worden (fabrieksinstelling kan gebruikt 
worden) 
- De functie “vriesprogramma” moet op ‘Type 1’ of ‘Type 2’ ingesteld staan 

5.8.1 Werking van de vriesprogramma’s P1 en P2 
 
Vriesprogramma P1 (type 1) 
De mestschuif doorloopt in een keer de gehele mestgang (voor en achteruit) De schuif start 
vervolgens na de ingestelde ‘Intervaltijd’ in het menu ‘parameter type 1’ 
 
Vriesprogramma P2 (type 2) 
De mestschuif loopt geleidelijk door de mestgang. De schuif start vervolgens na het in menu 
‘parameter type 2’ ingestelde ‘intervaltijd’ De mestschuif loopt vervolgens volgens ingestelde ‘looptijd’. 
 

Voorbeeld voor type 2: Intervaltijd = 120 sec – looptijd = 60 sec. 
De mestschuif start telkens na 120 sec. en loopt daarna 60 sec. 

5.8.2 Vriesprogramma met  twee mogelijkheden 
 1- Vriesprogramma is ingeschakeld 
Het vriesprogramma (P1 of P2) is ingesteld. 
De mestschuif kan handmatig of met een automatische programma 
gestart worden.  
 
2- Vriesprogramma is actief (►) 
Het vriesprogramma (P1 of P2) is actief. De mestschuif loopt volgens 
de instellingen voor het vorsprogramma. De automatische 
programma is tijdens het actieve vriesprogramma uitgeschakeld. 
 

INFO 
Het vriesprogramma kan in het snelmenu Aan / Uit geschakeld worden. Voor het 
inschakelen van een vriesprogramma (P1/P2) in het snelmenu, moet u de 
individuele vriesprogramma controleren en aanpassen aan uw wensen. 

 
Is een vriesprogramma ingeschakeld (P1 of P2)  
- Het vriesprogramma start de schuiven automatisch wanneer de ingestelde temperatuur met 
tenminste 1oC voor de ingestelde vertragingstijd (fabrieksinstelling = 600 sec) onderschrijd wordt. 
 
- Het vriesprogramma stopt de schuiven automatisch wanneer de ingestelde temperatuur met 
tenminste 3oC voor de ingestelde vertragingstijd (fabrieksinstelling = 600 sec)  overschrijd wordt. Bij 
VORST 1 wordt het lopende programma beëindigt (schuif staat tegen de aanslag), bij VORST 2 wordt 
de mestschuif na het laatste interval tijd beëindigt. (Schuif kan in het midden van de mestgang staan) 
  

INFO 
Functie van de STOP-toets terwijl vriesprogramma actief is: 
1x STOP = mestschuif stopt bij de volgende startimpuls (Interval of handmatig) 
2x STOP = mestschuif stopt voor een pauze van 600 sec. (start daarna automatisch) 
Een gestopte mestschuif kan met de toets START worden aangezet. Moet het 
vriesprogramma stop gezet worden , dan moet het vorsprogramma in het menu 
uitgeschakeld worden. Bij reparatie / onderhoud aan de besturingskast moet altijd 
de hoofdschakelaar uitgeschakeld worden! 
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5.8.3 Vriesprogramma – Instellen van de parameter 
De volgende parameters voor de vriesprogramma zijn vanaf de fabriek ingesteld: 

Menu Parameter waarde Instelbereik 
Inschakeltemp. Inschakeltemperatuur voor loop van schuif 0 oC -25….90 oC 

Vertraging Vertragingstijd voor het inschakelen 600 s 300…3000s 

Param. Type 1 Intervaltijd voor de startinterval 120 s 0…..6000s 

Param. Type 2 Intervaltijd voor de startinterval 
Looptijd voor de mestschuif 

120 s 
60 s 

0…..6000s 
0…..6000s 

 
Het instellen van een parameter in het vriesprogramma (bijv. intervaltijd van type 2:) 
 

Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘Hoofdmenu ‘ 6x    

2 Openen van het hoofdmenu  
    

3 Selecteer ‘Vriesprogramma’ 1x    

4 Openen van ‘Vriesprogramma’  
 

5 Selecteer ‘Param. Type 2’ 3x    

6 Openen van ‘Param. Type 2’ 
 

7 Selecteer intervaltijd  
 

8 Stel de tijd in sec. in  
 

9 bevestigen selectie 
 

10 Meer parameters, stel deze dan ook in voordat u het menu verlaat  

11 Menu verlaten 2x    

12 Opslaan bevestigen 
 

13 Menu verlaten 
  

5.8.4 Vriesprogramma inschakelen 
Wanneer de parameter ingesteld is, kan het vriesprogramma voor elke baan afzonderlijk ingeschakeld 
worden. Het vriesprogramma moet voor elke baan door Aan / Uit geschakeld en in het menu 
toegewezen worden. 
 
Aan / Uit schakelen van het vriesprogramma voor een baan (bijv. type 2 voor baan 1): 

Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘Vriesprogramma.’ 5x     

2 Wijzigen OFF / Type 1 / Type 2 
 

3 Bevestigen selectie 
 

4 Menu verlaten 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
Spinder stalinrichting B.V. 

26

5.9 Centrale dropping (midden afstort) instellen 
 
Voor banen met een centrale dropping in de mestgang is de functie ‘centrale dropping’ beschikbaar. 
Bij deze functie kan de mestschuif zo ingesteld worden dat de ‘cyclus werking’ (stapsgewijs) voor de 
centrale dropping en aan het einde van de mestgang uitgevoerd kan worden. Deze functie moet voor 
elke afzonderlijke baan geactiveerd worden! 
 
Door in het inschakelen van de functie ‘centrale dropping’ worden in het menu ‘instelling voor’ en 
‘instelling terug’ worden extra parameters weergegeven. (bijv. tijd tot cyclus B, duur cyclus B). Het 
invullen van deze gegevens aan de parameter wordt mee bedoelt: 
A = Parameter voor de dropping (in looprichting gezien) 
B = Parameter na de dropping (in looprichting gezien)  
 
1 Vooruit - tijd tot cyclus A  3 Vooruit - cycli B   6 Achteruit - tijd tot cyclus B 
2 Vooruit - cycli A    4 Achteruit - tijd tot cyclus  7 Achteruit - cycli B 
3 Vooruit - tijd tot cyclus B  5 Achteruit - cycli A   S = mestschuif    A = afstort 
 

 
 
Mestgang met een midden afstort  
 
Het activeren / deactiveren van de functie ‘centrale dropping’ (bijv. voor baan 1): 
 

Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘Hoofdmenu ‘ 6x    

2 Openen van het hoofdmenu  
    

3 Selecteer ‘systeeminformatie’ 6x    

4 Open ‘Systeeminformatie  
 

5 Selecteer ‘Central dropping’ 
 

6 Wijzigen OFF / ON 
 

7 Bevestigen selectie 
 

8 Menu verlaten 
 

9 Bevestigen opslaan 
 

10 Menu verlaten 
  

 
INFO 
Het instellen van de parameters is hetzelfde als beschreven in paragraaf 5.10  
Het verschilt alleen bij de verdeling van de looptijden van de respectieve 
….A = voor de afstort en ….B = na de afstort. 

 

Achteruit 

Vooruit 
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5.10 Parameters voor werking van de mestschuif 
 

 
 
Mestschuif met individuele ingestelde parameters 
 
De volgende parameters bepalen hoe de schuif loopt nadat de schuif van het startpunt vertrekt. Deze 
parameters kunnen individueel per baan worden ingesteld. 
 

 Parameter Beschrijving Aanvulling 

1 Tijd tot cyclus Geeft looptijd aan van mestschuif tot het begin van de cyclusloop Alleen gedurende ‘tijd tot cyclus’ 
is ‘hindernis erkenning’ mogelijk 

Takt programma Mestschuif loopt takt gewijs voorwaarts Takt programma moet ca. 2-3 m 
voor afstort beginnen 

Duur cyclus Geeft looptijd van 1 takt weer Invoer in sec. 

Pauze duur Duur van pauze tussen de takten (wanneer aantal takt >1) Bij waarde > ‘0’ volgt een pauze 

2  
Aantal cycli 

 
Takten tot het bereiken van de eindaanslag of einde van de 
mestgang. Het benodigde aantal takt hangt af van de cyclus 
duur. Wilt u geen takt, voer dan een lange takt in (bijv. 30 sec) en 
stel de pauze duur in op ‘0’ 

Na het einde van ‘aantal takt’ wordt 
de schuif teruggezet of gestopt. (of 
aanslag) wanneer alle opgegeven 
‘aantal takt ’nog niet klaar zijn 
nadat de schuif tegen de 
eindaanslag stopt, keert de 
mestschuif terug of wordt uitgezet. 

Tijd omkeer  
Fabrieksinstelling: 10 sec 

3 

Aantal pogingen 

Parameter voor de hindernis erkenning bij ‘tijd tot cyclus’ Bij een 
hindernis wordt de schuif aan de waarde ‘tijd omkeer’ teruggezet 
en voert dan de waarde ‘aantal takten’ uit om voorbij de hindernis 
te komen Fabrieksinstelling: 3 pogingen 

 

 
4 

Tr. transport Aan 
/Uit 

Bij tr. Transport ‘Aan is het begin van het takt programma 
(stapschakelaar) de start van tr. Transport voor een tijd X 

 Duur tr. transport Deze tijd X geeft aan hoelang de contact geactiveerd wordt 

Tr. Transport Aan / Uit werkt alleen 
wanneer de parameter 1 en 2 
ingesteld zijn 
 

 
INFO 
Voor het instellen van de parameter moet eerst de looptijd van de mestschuif van 
aanslag tot aanslag, in beide richtingen ingevoerd zijn. 
   
Het takt programma (stap schakelaar) moet vanwege veiligheidsredenen moet 2-3 
meter voor een muur opening / afvoergoot of in het midden bij de afstort plaats 
vinden.  
Stel de takt duur zo in zodat de afstand schuif <-> aanslag bij de laatste pauze in de 
takt programma niet kleiner is dan 40 cm. 
 
Voer het "aantal cycli," altijd +1 takt in . Dit zorgt ervoor dat de schuif ook bij 
verschillende wikkelpatroon van de kabel de aanslag bereikt. 
Heeft u een tijd voor de "‘tijd tot stop’" ingevoerd houd dan rekening met het 
instellen van de "tijd tot cyclus" (aftrekken). 

Vooruit 

Achteruit 
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5.10.1 instellen van parameter voor tijd tot cyclus 
 

INFO 
U kunt alle parameters na elkaar instellen zonder het menu te verlaten. 
Sla elke instelling op met de ENTER- toets. Afbreken met ESC! Bij het verlaten van 
het menu wordt u gevraagd om de gegevens op te slaan. Bevestig deze vraag door 
op ENTER te drukken als de instellingen bewaard moeten worden.  Alle opgeslagen 
parameters blijven bewaard, na het uitschakelen van een baan en na stroomuitval. 
 

Het instellen van een parameter voor tijd tot cyclus (bijv. baan 1): 
 

Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘Hoofdmenu ‘ 6x    

2 Openen van het hoofdmenu  
    

3 Selecteer ‘Baan 1’ 
 

4 Selecteer ‘Instelling VOOR’ 3x    

5 Openen van ‘Instelling VOOR’  
 

6 Openen van ‘Tijd tot cyclus A’ 
 

7 Wijzigen tijd in sec. 
 

8 Bevestigen selectie 
 

9 Volgende menu punt (voor instellen vervolg stap 7 en 8) 
 

10 Openen 
 

11 Voor wijzigen vervolg stap 7 en 8 voor elke parameter  

12 Menu verlaten 2x    

13 Opslaan bevestigen 
 

14 Menu verlaten 
 

 
Programmavoorbeeld: 
Installatie:  Combischuif, 2 aandrijfmotoren en afstort aan einde van mestgang 
Looptijd: Schuif aanslag achter tot aanslag voor (vooruit) = 580 sec 
  Schuif aanslag voor tot aanslag achter (achteruit) = 560 sec 
 
Vereisten Parameter Voor Achter 
- De mestschuif loopt voor en achteruit met hindernis erkenning Tijd tot cyclus 540 s 540 s 

Duur cyclus 60 s 60 s - Bij het bereiken van een hindernis gaat de mestschuif 10 sec terug om 
daarna 5 pogingen te doen om voorbij de hindernis te komen Duur pauze 5 s 5 s 

Aantal cycli 99 99 - In de mestgang vooruit gaat zal de schuif ca. 4 mtr voor de afstort in 
stapsgewijs in 5 stappen (takten)  lopen. Pauze tussen de stappen = 10 s Tijd omkeer  10 s 10 s 

- In mestgang achteruit zullen er geen takten plaatsvinden Aantal pogingen 5 5 

- De schuif zal na het bereiken van de aanslag in parkeerpositie staan 

 

Tijd tot stop 0 0 
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6 Bediening van de besturingskast 
 
Voordat de besturingskast in gebruik wordt genomen controleer dan eerst de volgende punten: 
 
-  Is de installatie volledig gemonteerd (motoren, mestschuif, kabel, afdekplaten) 
-  Is er gevaar voor mensen en dieren uitgesloten 
-  Zijn alle noodzakelijke afdekplaten en veiligheidsvoorschriften op de installatie gemonteerd 
-  Zijn de parameters voor de installatie goed in de besturingskast ingesteld (motorgegevens –

stroom, draairichting, zie hoofdstuk ‘IN BEDRIJFSTELLING’ 
 
6.1 Handmatige bediening 
Bij handmatige bediening wordt de mestschuif over de bedieningtoetsen gestuurd. De volgorde van de 
schuif is afhankelijk van de bedrijfmodus (standaard of roostervloer) en de ingestelde parameters. 
Baan 1-5 kunnen elk afzonderlijk van elkaar bediend worden. 
 
Functie van de navigatietoetsen op de besturingskast: 

 
 
Tijdens het lopen van de schuif wordt er in het INFO-scherm de looprichting (peil), het stroomgebruik 
en de positie (in sec) weergegeven. 
 
6.2 Automatische bediening 
Als de besturingskast automatische wordt bediend dan worden automatisch gestart volgens de 
ingestelde starttijden. Aanvullend kan de besturingskast tussen de geprogrammeerde starttijden 
handmatig worden gestart.  
De looptijd van de mestschuif is afhankelijk van de ingestelde bedrijfsmodus (standaard of 
roostervloer) en de ingestelde parameters. De automatisch bediening kan voor elke baan aan / uit 
geschakeld worden. 
De ingeschakelde automatische bediening word in het INFO-scherm met het symbool  naast het 
baannummer weergegeven.  
De automatische bediening kan altijd met de STOP –toets gestopt (1x) of afgebroken (2x) worden. 
 

AANVULLING 
Als de automatisch modus wordt gebruikt dan is het niet uitgesloten dat er geen 
gevaar dreigt voor mens en dier. 
 
De automatische modus wordt automatisch gestart na een stroomstoring. Als de 
schuif in dit geval niet in start of ‘tijd tot stop’ staat,  dan kan er aan het einde van 
de mestgang een foutmelding komen ("fout obstakel"). 
 
Voor de automatische modus moet tenminste 1 starttijd in de tijdtabel ingesteld 
zijn. 
 
Voor de automatische modus moet een programmatype (bijv. vrij) ingesteld zijn. 
 
De schuif moet altijd vanaf de start of parkeerpositie gestart worden. 
 
Is het vriesprogramma actief dan wordt de start van de tijdtabel gedeactiveert. 

Selecteren van baan 1…..5 

Motor 1 (vooruit) wordt gestart. De mestschuif loopt zonder hindernis erkenning en stapsgewijs naar een aanslag of hindernis. 
Voor het stoppen van de schuif druk u op de STOP -toets 

Motor 2 (achteruit) wordt gestart. De mestschuif loopt zonder hindernis erkenning en stapsgewijs naar een aanslag of hindernis. 
Voor het stoppen van de schuif druk u op de STOP -toets 

Het programma voor de baan wordt gestart. De mestschuif loopt volgens de ingestelde parameter voor en achteruit na de 
startpositie. Programma pauze = 1 x STOP -toets drukken. Programma stoppen = 2 x STOP -toets drukken 

De mestschuif wordt gestopt. 
Bij het verdergaan van het programma druk START -toets: programma pauze = 1x STOP -toets, programma stoppen = 2x STOP 
-toets 
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6.3 Vriesprogramma 
 

INFO 
Lees voor het gebruik van het vriesprogramma eerst het hoofdstuk 
‘Vriesprogramma’ (paragraaf 5.8) over de instellingen en functie. 

 
 
 
Het vriesprogramma kan voor elke baan individueel aan / uit geschakeld worden (subparagraaf 5.8.4) 
Is het vriesprogramma ingeschakeld dan wordt er op het INFO-scherm voor de betreffende baan het 
symbool        weegegeven 
Is het vriesprogramma actief dan wordt er in het INFO-scherm voor de betreffende baan symbool 
           weergegeven. 
 
Werking: 
Bij het vriesprogramma wordt de mestschuif automatisch gestart wanneer de inschakeltemperatuur 
met minstens 1 oC onderschreden en de vertragingstijd verlopen is. Daarna loopt de schuift werkt dan 
volgens het vriesprogramma volgens type 1 of type 2 totdat de inschakeltemperatuur met 3 oC wordt 
overschreden. 

 
De schuif kan wanneer het vriesprogramma ingeschakeld is met de toetsen ZURÚCK – VOR – 
START – STOP bediend worden. De functie ‘leren’ is gedeactiveerd. 
De mestschuif kan wanneer het vriesprogramma actief is alleen met de toets STOP bediend worden.  
 
 
6.4 Opdrijfhek 
 
De functie ‘opdrijf’ is met behulp van de mestschuif te gebruiken al opdrijfhek voor koeien. 
Hiervoor moet u een speciale COMFORT-besturingskast met opdrijffunctie (symbool ……naast het 
typeplaatje) voor het opdrijfhek met eventuele externe schakelaar met START en STOP functie. De 
functie ‘opdrijf’ kan voor elke baan individueel aan / uit geschakeld worden.  
Voor een gedetailleerde beschrijving van de functie ‘opdrijf’ en de instelling van de parameter is een 
aparte handleiding beschikbaar.  
 
Voor meer informatie over deze functie neemt contact op met Spinder Stalinrichting.  
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7 SERVICE 
 
In dit hoofdstuk wordt de service beschreven, zoals informatie over het systeem en besturingskast. 
Ook wordt er beschreven om storingen op te zoeken in de besturingskast. 
Bij storingen in het elektrische systeem moet het opsporen van fouten en het oplossen van problemen 
door een specialist of een bevoegd persoon worden uitgevoerd. Voor schade veroorzaakt door het 
niet vakkundig uitvoeren, aansluiten en reparaties en de mestinstallatie, aanvaarden wij geen enkele 
aansprakelijkheid. De geldende wettelijke bepalingen zijn van toepassing.  
 
7.1 Besturingskast omschrijving 
 

WAARSCHUWING  
Voor het open van de besturingskast de hoofdschakelaar uitschakelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Printplaat ESC 200 Printplaat EXP 200 
 
1. Zekering besturingskast (0.250 AT) WAARSCHUWING 
2. Zekering voor fase L1 – L2 – L3 (6.3 AT)                 Controleer de zekering alleen na het  
3. Voedingmodule (relais)                verwijderen 
 
7.2 Menu ‘systeeminformatie’ 
 
Het openen van systeeminformatie: 

Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘Hoofdmenu’ 6x    

2 Openen van het hoofdmenu  
    

3 Selecteer ‘Systeeminformatie’ 6x     

4 Open ‘Systeeminformatie’ 
 

 
De volgende systeeminformatie worden weergeven: 

Informatie Beschrijving weergave 
Stroomlimiet Geeft de maximaal instelbare uitschakelstroom aan (fabrieksinstelling) 115 % 

Temperatuur 
- Bij aangesloten temperatuursensor wordt de actule temp. 
weergegeven 
- Weergave van temp. als er geen temperatuursensor aangesloten is  

15 oC  (bijv.) 
 
↑↑↑ oC 

Software versie Geeft de actuele softwareversie weer van de besturingskast 0.89 (bijv.) 

Par. - versie 0.47 (bijv.) 

Com. – versie 0.38 (bijv.) 

Cali. – versie 

 
 
Geeft de precieze informatie weer van de software 
(alleen voor klantenservice) 

0.36 (bijv.) 



 
 
 
 
 
 

 
Spinder stalinrichting B.V. 

32

7.3 Menu service 
 
In het service menu staat test- en tonenfuncties weergegeven om de basisfuncties van de 
besturingskast te controleren. Het wachtwoord tot deze toegang is < 1111 >  
 
 

WAARSCHUWING 
Bij een zelfstandige test is de mestschuif in beweging en de motoren draaien. Sluit 
voor het testen eventuele gevaar voor zowel mens als dier uit. 

 
In het service menu komen: 
 

Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘Hoofdmenu ‘ 6x    

2 Openen van het hoofdmenu  
    

3 Selecteer ‘Service’  7x    

4 Openen van ‘Service ‘ 
 

5 Code invoeren  ( 1111 ) met de navigatietoetsen 
 

6 Bevestigen selectie 
 

7 Cursor verplaatsen 
 

8 Bevestigen selectie 
 

9 Menu verlaten 2x    
 
 
De volgende test- en tonenfunctie bevinden zich in het service menu: 
 

Menu Beschrijving 

Diagnose motor 
Waarschuwing 
motor / schuif 
bewegen 

Motorstroom fase L1 – L2 – L3 van baan 1….5 tonen 
Druk op de toets ‘VOR’ voor tonen van de motorstroom van motor 1 (voor) 
Druk op de toets ‘ZURÚCK’ voor tonen van de motorstroom van motor 2 (achter) 
Druk op de toetsen ◄▬  /  ▬► voor het wisselen van baan 
Tijdens de test moeten de knoppen indrukt blijven  

Diagnose DI 
Controleert de toetsen (intern + extern) 
Druk de toets die al eerste verschijnt voor de functietest. Houd de toets ingedrukt om de functie te 
controleren. Als de toets goed werkt wisselt de aangegeven 0 in een 1. Met de peilen ◄▬  /  ▬► 
kunnen de toetsen geselecteerd worden 

Diagnose motor 
Waarschuwing 
motor / schuif 

bewegen 

Huidig motorstroom als de motor in werking is tonen 
Hier kunt u de daadwerkelijke stroom van de werkende motor laten weergeven. De mestschuif moet 
voor deze test eerst gestart worden voor dat de test uitgevoerd wordt. 
Waarschuwing 
Als dit menu geopend is hebben de toetsen ZURÚCK – VOR – START – STOP geen functie 

LED-/signaaltest Het testen van een “LED storing” en signaaltoon 
Druk op ENTER voor de LED en signaal test >>> LED brand + signaal toon 

Fabrieksinstelling 
Fabrieksinstelling terugzetten 
Hiermee worden de instellingen van de besturingskast terug gezet 
WAARSCHUWING: alle ingestelde parameters gaan verloren 
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7.4 Storingen opzoeken 
   
WAARSCHUWING 
Reparatie werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen worden 
uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Deze werkzaamheden vallen onder de 
geldende wettelijke voorschriften. Structurele wijzigingen in de hardware, en 
foutieve aansluitingen en reparaties leiden tot verlies van garantie.  

 
Bij een elektrische storing moet het volgende eerst worden gecontroleerd: 
 
- Aansluiting van de stroomverdeler voor de besturingskast (vaste plaatsen aan het contact) 
- Aansluiting op het lichtnet van de besturingskast (fase-fase 380-400 V, 0- fase 200-230 V) 
- Werking van alle zekeringen in het apparaat (primaire en back-up stroomzekeringen) 
- Aansluiting van alle componenten van de besturingskast en de afzonderlijke componenten (motoren,  
kabel, EXP 200) 
- Als de LED van de uitbreidingsmodule brand (knippert langzaam = OK, knippert niet / snel 
communicatie is niet OK) 
- Controleer de kabels en draden en mechanische of thermische beschadiging (geboord, gerold, etc.) 
- Externe ruis (spanningsverlies door verbruikers zoals pompen, electrosmog) 
- Functie van de mechanische componenten (kleppen, kabels, hoekwielen, motor en transmissie) 

7.4.1 Storingmelding op display – oorzaak en betekenis 
 
1 - Informatie storing baan 1….5     
2 - Storingsmelding - tekst 
3 - Storingsmelding - code 
4 - Storingsmelding - code 
 
 
 
 
 
 

INFO 
Foutmeldingen worden alleen in het INFO-scherm voor de getroffen baan (1….5) 
weergegeven en kunnen alleen in dit scherm ge-reset worden! 
Voordat er een foutmelding wordt ge-reset: 
-  noteren van de storingsmelding en de foutcode voor evt. latere aanvragen 
-  verwijder de oorzaak van de foutmelding 

 
Zo wordt een foutmelding ge-reset: 
 

1. Ga naar het INFO-scherm (indien nodig) 
2. Ga naar de baan met ◄▬  /  ▬►, waarvoor de fout aangegeven wordt (zie 1) 
3. Foutmelding en foutcode worden weergegeven. Noteer de nodige informatie 
4. Verwijder indien nodig de oorzaak (bijv. hindernis of een noodstop ontgrendelen) 
5. Bevestig de foutmelding 

 
Als de foutmelding zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw installateur of onze 
klantenservice. 

Fout fase L1 

Fout 
Baan 1 
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De volgende foutmeldingen kunnen in het display weergegeven worden: 
 

 
 
INFO 
Bovenstaande complicaties kunnen in een andere volgorde optreden of in 
combinatie. 
Noteer eerst de foutmelding die verschijnt op het display voor u contact op neemt 
met de klantenservice.  

 
 
 
 

 

Foutmelding Oorzaak Oplossing 

Noodstop in 
- Noodstop niet aangesloten 
- Noodstop ingedrukt 
- Noodstop kabel onderbroken 

- Noodstopschakelaar aansluiten 
- Noodstop ontgrendelen 
- Kabel controleren indien nodig vervangen 

Fasefout L1 
(L2 oder L3) 

 
(foutmelding 
code noteren) 

Foutmelding in de werking van de besturingskast 
- Defecte voedingskabel 
 
- Zekering van de motor (3x G-zekering 32x6,3 mm) defect. 
 
- Defecte motorvoedingskabel 
  
- Vermogensblokje defect(relais) 
- Geen contact met het uitbreidingsmodule EXP 200 

Spanning doormeten 
-aansluiting/spanning van voedingskabel 
controleren 
- Zekering van de motor controleren e.i.n 
vervangen 
- Aansluiting/spanning van de 
motorvoedingskabel controleren 
- Vermogensblokje verwisselen 
- Instelling gecodeerde schakelaar controleren 

Foutmelding 
R-stroom Ruststroom foutmelding Defect in het apparaat > wisselen 

Foutmelding 
overbelast 

Nominale motorstroom is overschreden 
- De schuif raakt direct na de start (binnen 2 seconden) een    
obstakel en blijft hangen 

 
- Verkeerd nominaal vermogen van de motor ingesteld 

 
- Schuif van obstakel vrijmaken en dan de schuif 
weer laten lopen en controleren. 
 
- Nominaal motorvermogen controleren en 
instelling aanpassen.  

Foutmelding (4) 
=,,--|--“ 

Op een motoruitgang is een stroom ondanks dat de looptijd van 
de schuif voorbij is; relais blijft hangen of is verbrand Vermogensblokje verwisselen 

Foutmelding(4) 
=,,MMM“ 

- Vermogensblokje niet correct aangesloten 
- Aandrijving relaismodule defect 

- Vermogensblokje op vastheid controleren 
- Relais moet vervangen worden 

Foutmelding(4) 
=,,--MM“ 

- De installatie doet alleen de L1 goed, Bij de L2 en L3 treedt er 
een storing op.  
- Tenminste 2 fasen van de motor werken niet 

 
- Tenminste 2 fasen zijn vanwege een defecte zekering/relais 
uitgevallen 

- Voedingsspanning controleren 
 
 - Aansluiting/spanning van de motorkabel 
controleren 
- Zekeringen controleren, indien nodig 
verwisselen, vermogensblokje verwisselen 

Foutmelding(4) 
=,,H--M“ 

- 1 fase naar de motor is niet aangesloten 
- Ten minste 1 fase is vanwege een defecte zekering/relais 
uitgevallen 

- Motor en motorkabel controleren 
- Zekeringen controleren, indien nodig 
verwisselen, vermogensblokje verwisselen 

Foutmelding(4) 
=,,H----“ 

- Tenminste 1 fase krijgt teveel stroom 
=> Motor defect, aardingsfout, motor overbelast, of iets anders 

- Aansluitkabel en motor controleren. (geen 
defect in vermogensblokje) 
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7.4.2 Storingen tijdens het gebruik- oorzaak en oplossing 
 

Storing in 
werking Oorzaak Oplossing Paragraaf 

Uitschakelingpunt is 
groter dan 95% of 
overbelastingsstoring 

- Foute nominale motorvermogen ingesteld. 
- Mechanisch probleem aan de installatie 
- Motorolie in motor 
- Verkeerde formaat aandrijfmotor 

- Nominaal motorvermogen controleren en 
instelling aanpassen. 
- Elementen op binding controleren 
- De motor op oliepeil controleren 
- Sterkere aandrijfmotor installeren 

 5.2 
 

--- 
--- 
--- 

De mestschuif loopt 
voortijdig voor- en 
achteruit. 
(alleen wanneer er 
geen parameter is 
ingesteld). 

- Obstakel op looppad (bijv. koe) 
 
- Uitschakelingpunt te laag ingesteld 
 
- Stroomuitval of stoppen tijdens looptijd 
- Vorstbeveiliging ,,typ 2“ is voltooid 

- Controleer de looppaden op obstakels 
(bijv. harde randen) 
- Programma ,,leren“ uitvoeren of het 
uitschakelingpunt handmatig verhogen 
 
- Schuif handmatig in beginpositie zetten 

--- 
 

5.4 
 
 

5.8 

Schuif begint niet 
automatisch 

- Automatische modus niet ingesteld 
- Programma niet ingesteld 
- Geen starttijden ingesteld 
- Vorstbeveiliging is werkzaam 

- Automatische modus inschakelen 
- Programma (bijv. vrij) instellen. 
- Starttijden in tijdschema instellen 

5.7 

Schuif staat in 
mestgang ,,storing 
obstakel“ wordt 
weergegeven 

Koe of ander obstakel op mestgang. De 
schuif heeft een aantal pogingen gedaan, 
zonder succes. 

Wanneer de storing altijd op dezelfde stand 
optreedt controleert u dan de mestgangen.   

Schuif staat op 
mestgang  ,,storing 
obstakel“ wordt 
weergegeven 

Ingestelde ,,tijd tot cyclus“ is langer dan de 
looptijd van starttijd tot stoptijd. 

Controleer de schuiflooptijd en de 
Ingestelde ,,tijd tot cyclus“ 
(schema in de bijlage) 

5.10 

Schuif staat op 
mestgang  ,,storing 
obstakel“ wordt 
weergegeven 

Bij de laatste cyclus staat de schuif te dicht 
bij de aanslag en gaat kort na de start direct 
in de aanslag. 

De afstand schuif <> aanslag mag niet 
kleiner dan 40cm zijn. De cyclus duur of de 
,,tijd tot cyclus“ moet zo ingesteld zijn dat 
de minimale afstand bereikt wordt.  

 

Baan 2…5 kunnen niet 
gekozen worden 

- Baan is uitgeschakeld 
- Keuzetoets op de besturingskast is defect 

- Baan inschakelen 
- Keuzetoets controleren (diagnose DI) 

4.3 
7.3 

Parameters worden niet 
opgeslagen 

-  ◄╝- toets na instelling niet in gedrukt 
- Batterij van de besturingskast is leeg 

- Na instelling ◄╝ – keuzetoets indrukken. 
- Batterij vervangen 

5.10.1 
7.5 

Geen aanduiding in het 
display 

-aansluitspanning controleren (3x 380 V) 
 
- Primaire zekering controleren 

- indien nodig zekering 
inschakelen/vervangen 
- Kleine zekering 0,250 AT vervangen 

 
 

7.1 
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7.5 Verwisselen van de batterij in de besturingskast 
 
In de deksel van de besturingskast bevindt zich een 3V – lithium 
batterij. Deze wordt gebruikt voor het opslaan van de tijd, datum en 
instellingen voor de besturingskast. De levensduur van de batterij 
bedraagt ca. 5 jaar. 
 
Symptomen van een lege / kapotte batterij zijn: 
 - Datum en tijd worden teruggezet na het uitschakelen 
 - Opgeslagen instellingen op het bedieningspaneel blijven    Batterij in de deksel 
   Na het aan / uit schakelen niet behouden 
 

Opmerkingen over het vervangen van de batterij 
 -  Het vervangen mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel 
 -  Noteer de instellingen van de besturingskast 
 -  Schakel de stroomschakelaar ‘UIT’ 
 -  Open de voorklep en maak de lint-kabel los van op het moederbord 
 -  Zorgvuldig vervangen de batterij - let op de polariteit! 
 -  Stel na het vervangen van de batterij de ontbrekende parameters weer in 
 
 Type batterij: VARTA CR 2430 Li-Mn 3V 

 
7.6 Software update 
 
Met behulp van de connector is het mogelijk om een speciale 
updatebox een software-update aan te sluiten op de  besturingskast. 
Het overbrengen van  nieuwe software is alleen nodig als er storingen 
bevinden in het besturingskast. Voor meer informatie over de software-
update, neem dan contact op met de klantenservice van Spinder 
Stalinrichting. 

 
Informatie over de software-update: 
- De software-update mag alleen worden uitgevoerd 

door deskundige personeel       Aansluitpunt voor updates 
- Er is een hoofdschakelaar voor de besturingskast nodig 
- Er moet een 230 V~  stopcontact beschikbaar zijn 
- Schrijf alle parameters op voordat de software bij gewerkt wordt 
- Informatie over uw huidige software, zie het menu-item "Systeeminformatie" 

 
7.7 Taal instellen van besturingskast 
 
Het instellen van de taal van de besturingskast: 
 

Omschrijving (Houd de menustructuur bij de hand) Drukken op: 

1 Selecteer in het snelmenu ‘Taal’ 
 

2 Openen van ‘Taal’ 
 

3 Wijzigen van taal 
 

4 Bevestigen selectie 
 

5 Menu verlaten 2x     
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8 Demontage en verkoop 
 
Let op bij  verwijdering / verkoop van de besturingskast geldt de toepassing zijnde wettelijke 
bepalingen. Gooi de afvalstoffen op een milieuvriendelijke manier in overeenstemming met de 
wettelijke bepalingen weg. 
 
 
 WAARSCHUWING 
 Gevaar voor stroomschokken wegens niet afgesloten spanning.  
 
 
 
Informatie over verkoop: 
  

1. binnen de Europese Unie 
Uw product moet worden voorzien van dit symbool, gebruikte elektrische / 
elektronische producten mogen niet weggegooid worden met andere huishoudelijk 
afval. Voor deze producten is een aparte afvalsysteem. Gebruikte elektrische / 
elektronische apparatuur moeten gescheiden en in overeenstemming te zijn met de 
wettelijke bepalingen, de juiste behandeling, de verwijdering en recycling van zulke 
producten eisen worden weggedaan. Conform de implementatie door de lidstaten 
kunnen particuliere huishoudingen binnen de EU-landen hun gebruikte elektrische 
elektronische apparaten zonder kosten naar de hiervoor bedoelde brengpunten 
brengen. 

 
2. In landen buiten de EU 
Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten 
om informatie te verkrijgen. 

 
  ALT- batterijen  

Batterijen en accu’s mogen niet bij het huisvuil! In het belang van bescherming van 
het milieu ben je na de huidige verordening verplicht de batterij als eindgebruiker,  
oude en gebruikte batterijen en accu’s weg te gooien. U kunt gebruikte batterijen op 
uw eigen locatie of ergens anders waar batterijen van hetzelfde type worden verkocht 
terug brengen. De batterijen worden gratis terug genomen. 
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Technische gegevens 
 

Deze technische gegevens gelden voor de type: Elektronische besturing ESC 200 + EXP 200  

Type nummer: Zie type plaatje aan de besturing 

Bouwjaar: 2012 

Software versie: Ab 0.89 – (zie menu: ‘service > systeeminformatie’ 

Afmetingen (b x h x d): 212 mm x 180 mm x 100 mm 

Max. treklast van de aangesloten as,afhankelijk van het type - in kg: 1000 kg – 2200 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: max. 3,5 A/fase 

Aantal aandrijfeenheden / motors: 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: max. 1,5 mm² 

Veiligheidsklasse: IP 54 

Omgevingstemperatuur: -20......50 °C 

Luchtvochtigheid: max: 75 % 

 
Kleuren van de aansluitklemmen: 

Grijs >>> voedingsspanning 250 V~ 
Blauw >>> nulleiding 
Groen >>> randaarde 
Oranje >>> stuurspannung 5 - 24 V= 
 

 
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: max. 3,5 A/fase 

Aantal aandrijfeenheden / motors 2 / 4 (elke EXP 200) 

Lengte data kabel: Max. 1 meter (alleen de voorgemonteerde kabel gebruiken) 

Dwarsdoorsnede kabel aansluitklemmen: max. 1,5 mm² 

Veiligheidsklasse: IP 54 

Omgevingstemperatuur: -20......50 °C 

Luchtvochtigheid: max: 75 % 

 
Kleuren van de aansluitklemmen: 

Grijs >>> voedingsspanning 250 V~ 
Blauw >>> nulleiding 
Groen >>> randaarde 
Oranje >>> stuurspannung 5 - 24 V= 
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EG-verklaring van overeenstemming 
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 Aansluitplan COMFORT besturingskast
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Aansluitplan externe besturingskast 
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Aansluitplan uitbreidingsmodule EXPANSION 
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Kabeloverzicht 
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Beschrijving CENTRAL DROPPING 
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Loopbeschrijving 
 

 


