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3 FORORD
FlexMix er en effektiv og fleksibel computerstyring, der indeholder alle de funktioner
og faciliteter, der kan forventes af et moderne styresystem til fremstilling af foder.
Der er lagt stor vægt på at gøre betjeningen enkel, overskuelig og let forståelig.
Betjeningen er beskrevet i betjeningsmanualen.
Denne montagemanual beskriver den tekniske side af styringen, hvordan den
arbejder, og hvordan den konfigureres til at udføre det ønskede job. Manualen bør
studeres nøje af teknisk personale, der skal programmere og servicere FlexMix
systemer.
4 ANVENDELSE
FlexMix
anvendes
fortrinsvis
til
automatisk
styring
af
vægtbaseret
foderfremstillingsanlæg, men kan også programmeres til at løse andre opgaver.
5 ADVARSEL
Dette apparat er forsynet fra stærkstrømsnettet og skal tilsluttes af autoriseret
installatør og ifølge stærkstrømsreglementet DS/EN 60204-1.
El-tavlen må ikke åbnes - og maskiner, der er tilsluttet, ikke serviceres, inden
strømmen er afbrudt ved hovedafbryderen.

-6-

6 ANLÆGGETS ARBEJDSMÅDE
Der findes mange forskellige måder at opbygge et computerstyret vægtbaseret
male/blandeanlæg på. I det følgende er en typisk løsning beskrevet.
Figur 1, anlægseksempel

Der er på forhånd lagt råvare- og receptdata ind i computeren, der definerer
blandingernes sammensætning, og hvor de skal anvendes.
Anlægget starter op efter signal fra en tommelder i færdigvaresilo, figur 1, pos. 7,
eller efter indbygget ur.
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Råvarerne trækkes ud fra råvaresiloerne R1-R8, figur 1, pos. 1, ved hjælp af
doseringssnegle med variabel hastighed, figur 1, pos. 2. Doseringssneglenes
hastighed styres af værdier indtastet i den aktuelle recept i FlexMix.
Samlesnegl og transportsnegl, figur 1, pos. 3, fører materialet frem til møllen, figur 1,
pos. 4.
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Møllen, der i dette tilfælde er en skivemølle, har variabel formalingsgrad, og den
aktuelle indstilling styres ligeledes af værdier indtastet i recepten.
Fra møllen føres det formalede materiale op i blanderen, figur 1, pos. 5, der er
placeret på vejeceller.
Alle de råvarer, der indgår i den aktuelle recept, føres ind i blanderen og afvejes en
efter en.
Mineralerne, R9-R13, figur 1, pos. 9, føres direkte ind i blander via flexsnegl eller
fastsnegl.
Fedt, R14, figur 1, pos. 10, pumpes ind via rørledning.
FlexMix sørger for at kompensere for evt. unøjagtigheder opstået p.g.a. efterløb på de
komponenter, der har lang transportvej til blanderen.
Når alle komponenter er vejet ind, starter blandetiden og derefter tømmes den
færdige blanding ud i de definerede færdigvaresiloer F1-F5, figur 1, pos. 7.
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7

GENERELT OM BETJENING

Figur 2, FlexMix front

Programmering og udveksling af data og informationer sker via computerfrontens
display, figur 2, pos. 1, og tastatur.
Det alfa-numeriske tastatur, figur 2, pos. 4 og 9, anvendes til at indtaste tekster og
data.
Piletasterne, figur 2, pos. 8, bevæger cursoren rundt mellem menufunktioner eller
indtastningsfelter.
Piletasterne kvitterer samtidig for evt. indtastede data i det felt, der forlades.
Når der indtastes tekster, kan cursoren bevæges indenfor tekstfeltet med de små
piletaster, figur 2, pos. 5.
For at skrive store bogstaver holdes ”SHIFT”, figur 2, pos. 6, nede samtidig.
”SPACE”, figur 2, pos. 7, indsætter mellemrum i en tekst.
”ENTER”, figur 2, pos. 13, vælger funktioner i menuer eller bekræfter indtastninger i
et felt uden at skifte til næste felt.
”ESC”, figur 2, pos. 3, forlader en funktion og går tilbage til forrige funktion, indtil
hovedmenuen nås.
”F1-F3”, figur 2, pos. 2, udfører de funktioner, der aktuelt står nævnt i bunden af
displayet umiddelbart over dem.
”PRINT”, figur 2, pos. 10, starter en printerudskrift vedr. det aktuelle display-emne.
”COPY”, figur 2, pos. 11, kopierer den sidst foretagne indtastning til et nyt felt.
”CONTROL”, figur 2, pos. 12, skifter til driftsbilledet, hvor de aktuelle aktiviteter i
anlægget kan følges.
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Computerens funktioner vælges normalt ud fra en hovedmenu med undermenuer.
En menufunktion kan vælges ved at taste dens nummer på det numeriske keyboard,
fig. 2, pos. 9, eller ved, med piletasterne, at pege den ud med menubjælken og taste
”ENTER”.
Der er dog direkte adgang til aktuelle procesrelaterede funktioner fra proceskontrolbilledet.
Placer menubjælken over det ønskede valg og tast ”F1:detalj”.
For at vende tilbage til proceskontrol tastes ”ESC”.
Bemærk! Der er kun adgang til funktioner og ændring af data, hvis den rette
adgangskode herfor er indtastet.
7.1
Programmeringskoder
Der er flere niveauer for adgangskoder i FlexMix.
Brugerkode = ”0000”giver adgang til ændring af data under hovedmenu-punkter 1-4 (komponentdata,
receptdata, opsummeringer, lagerkontrol m.m.).
Brugerkode kan ændres.
Teknikerkode =”tech”giver adgang til ændring af data under hovedmenu-punkter 1-5 (bruger + kalibrering,
parametre for råvaresiloer, funktioner og sekvensstabeller m.m.)
Konfigurationskode =”conf”giver adgang til ændring af data under hovedmenu-punkter 1-6 (tekniker +
konfiguration af udgange og systemfunktioner m.m.)
7.2
Indtastning af kode
I hovedmenu vælges menupunkt ”adg.koder”.

menu\adg.koder
CONFIGURATION:
TEKNIKER.....:
BRUGER.......:
INDTAST KODE

NEJ
NEJ
JA

:

****
****
f3:ændre
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Koden indtastes, og der afsluttes med ”ENTER”.
Det er nu muligt at se, hvilke funktioner der er adgang til (JA/NEJ).
Brugerkoden kan ændres.
Konfigurations- og teknikerkode kan ikke ændres, og det er altid muligt at aflæse den
aktuelle brugerkode ved indtastning af en af disse koder.
For ændring af kode tastes ”F3”.
Den fungerende brugerkode indtastes igen, hvorefter systemet beder om indtastning
af ny kode. Der afsluttes med to tryk på ”ENTER”. Følg i øvrigt vejledningen i
displayet.
Tast ”ESC” for at komme tilbage til hovedmenu.

- 12 -

8

SYSTEMPANEL

Computertavlens front kan afhængig af anlæggets størrelse og kompleksitet være
forsynet med et eller flere såkaldte systempaneler.
Figur 3, systempanel

Systempanelet indeholder et flowdiagram, figur 3, pos. 1, der er designet individuelt
til det enkelte anlæg, hvilket giver brugeren et godt overblik over, hvad der aktuelt
foregår i systemet.
Hvert systempanel er forsynet med 2 rækker à 16 kontrollamper, figur 3, pos. 2, og
tilhørende taster, figur 3, pos. 3, for manuel betjening.
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Flowdiagrammet er designet, således at hver lampe og tast er placeret direkte over
eller under den maskine/funktion, den er relateret til, figur 3, pos. 4 (afvigelser kan
forekomme, men der vil så være angivet en tydelig henvisning).
Når en maskine er aktiveret i automatik eller manuel tilstand vil den tilhørende lampe
være tændt.
To af lamperne på systempanelet vil normalt være reserveret til visning af alarmsignal
og funktionstilstand, figur 3, pos. 5 og 6.
Alarmlampen tændes ved stop p.g.a. fejl i processen.
Funktionslampen har tre visninger:
 Den er slukket, når systemet er sat ud af drift (f.eks. tidstabeller annulleret,
eller hvis MAN/AUTO-omskifteren står i stilling ”MAN”, samt ved alarm).
 Lampen blinker, hvis systemet er klar til produktion, men der er aktuelt ingen
aktivitet.
 Lyser konstant, når en proces er i gang.
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9

SOFTWARE SPECIFIKATIONER

Antal komponenter
50
Valgfrie underkomp. for analyse
10
Lagersiloer pr. komponent
4
Komponentidentifikation via navn
Antal recepter
50
Komponenter pr. recept
20
Recept analyse
Fasefodringsplaner
5
Antal receptskift pr. plan
20
Lagerkontrol med valgbart datointervalPr. komponent
Pr. komp. silo
Pr. recept
Pr. færdigvaresilo
Historiske fabrikationer
999
Historiske alarmer
99
Historiske advarsler
99
Antal arbejdssekvenstabeller
20
Antal tidstabeller
20
Antal vejesystemer
3
Antal møller
3
Justering af skiveafstand i SK
Styring af doseringsnegle
Antal blandere
3
Antal udgange
96
Antal indgange
128
Antal sprog
4
Std. dansk, tysk, engelsk, polsk (andre varianter kan forekomme)
Display- 8 linier à 40 karakterer
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10 HARDWARE SPECIFIKATIONER
FlexMix moduler:
CPU:
•
•
•
•
•

Processor og datalager
Seriel snitflade RS485 for tilslutning af div. moduler på lokal BUS
Seriel snitflade RS232/485 for tilslutning af printer, PC, modem
Display 8x40 karakterer
Alfanumerisk tastatur med funktionstaster

Systempanel:
• 32 taster for manuel start af maskiner
• 32 lamper for indikering af aktiveret maskine (auto og man.)
• Rude med lomme for indsætning af fix eller individuelle anlægsflow
Panelmodul:
• Seriel snitflade I2C for tilslutning til out- og inputmoduler
• Forbinder out- og inputmoduler til taster og lamper i systempanel
Outputmodul:
• 16 potentialefri relækontakter med lysindikering
• AUTO/MAN kontrol (kan aktiveres manuelt også ved evt. computersvigt)
• Seriel snitflade RS485 for tilslutning til lokal BUS
• Seriel snitflade I2C for tilslutning til switchmodul for link til taster og lamper på
systempanel
• DIN-skinne montering
• Tilslutning via stikklemmer for let servicering
10.1 Adresse- og andre switchindstillinger for outputmodul
Figur 4, outputmodul

Switch
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Switchene 1,2,3,4 anvendes til adresseindstilling

Switch1 Switch2
On
Off
On
Off
On
Off

Switch3

Switch4

On
On
On
On
Off
Off

On
On
On
On
On
On

On
On
Off
Off
On
On

Modul
nummer
1(*)
2
3
4
5
6

(*) Fabriksindstilling
Switchene 5,6,7,8 anvendes til at vælge, om status på modulets udgange skal vises
på systempanelet.
Visning vælges for blokke à 4 udgange.
Switch ON = status for de 4 relæer i blokken vises på systempanel, og relæerne kan
aktiveres fra panelet i manuel mode.
Switch OFF = status for de 4 relæer i blokken vises ikke på systempanel, og relæerne
kan ikke aktiveres fra panelet i manuel mode. I stedet kan positionerne anvendes til
at vise status på input, hvis et inputmodul er linket til panelmodulet.

Outputmodul
bloknummer
1
2
3
4

Relæer
1,2,3,4
5,6,7,8
9,10,11,12
13,14,15,16

Switch
nr.
5
6
7
8

Inputmodul:
• 8 digitale indgange, heraf 2+2 med impulstællere.
Input 1-2, impulstæller for hver skift fra OFF til ON (max. 10 Hz).
Input 3-4, impulstæller for hver skift fra OFF til ON og fra ON til OFF (max. 10
Hz)
• Seriel snitflade RS485 for tilslutning til lokal BUS
• Seriel snitflade I2C for tilslutning til switchmodul for link til lamper på
systempanel
• DIN-skinne montering
• Tilslutning via stikklemmer for let servicering
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10.2 Adresse- og andre switchindstillinger for inputmodul
Figur 5, inputmodul

Switch

Switchene 1,2,3,4 anvendes til indstilling af adresse.
Switch
1
On

Switch
2
On

Switch
3
On

Off
On
On
On
Off
On
Off
Off
On
On
On
Off
Off
On
Off
On
Off
Off
Off
Off
Off
(*) Fabriksindstilling

Switch
4
On

Modul
nr.
1(*)

Switch
1
On

Switch
2
On

Switch
3
On

Switch
4
Off

Modul
nr.
9

On
On
On
On
On
On
On

2
3
4
5
6
7
8

Off
On
Off
On
Off
On
Off

On
Off
Off
On
On
Off
Off

On
On
On
Off
Off
Off
Off

Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off

10
11
12
13
14
15
16
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Switchene 5,6,7 anvendes til at vælge, om status på modulets indgange skal vises på
systempanelet (kræver link til panelmodul).
Visning vælges for blokke à 4 eller 8 inputs, og visning er kun mulig, hvis positionerne
på systempanelet ikke anvendes til outputs.
Switch5

Switch6

Switch7 inputs

Off

Off

Off

1,2,3,4,5,6,7,8

Vises i positioner
systempanel
1,2,3,4,5,6,7,8

Off
Off
Off
On
On
On
On

On
Off
On
Off
On
Off
On

Off
On
On
Off
Off
On
On

5,6,7,8
1,2,3,4

5,6,7,8
1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7,8
5,6,7,8
1,2,3,4

9,10,11,12,13,14,15,16
13,14,15,16
8,9,10,11

på

Vejeforstærker:
• Tilslutning for 1-4 vejeceller med standard signalniveau 2mV/V
• Seriel snitflade RS485 for tilslutning til lokal BUS
• Adresseindstilling (afsnittet ”tilslutning af vejesystem)
• Type med eller uden display for visning af aktuel vægt
• Kan fungere uafhængig af computer
• Variabel dæmpning af vejesignal
• Placeres uden for el-tavle tæt ved vejesystem
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Møllestyring:
• Tilslutning for indstillingsmekanisme på automatisk skivemølle
• Tilslutning for signal til frekvensstyring
• Indgang for måling af ampereforbrug på mølle
• 4 forskellige reguleringsmetoder:
- SK skiveafstand
- Lastafhængig tilføring til mølle reguleret med frekvensstyret snegl
- Lastafhængig tilføring til mølle styret med spjæld
- SK skiveafstand kombineret med lastafhængig tilførsel til mølle reguleret med
frekvensstyret snegl
Bemærk! Lastafhængig tilførsel er kun mulig, hvis dosering sker direkte til mølle.
• Manuel justering af automatisk skivemølle (ved servicering og computersvigt)
• Seriel snitflade RS485 for tilslutning til lokal BUS
Vejeceller:
• Rustfri
• Standard signalniveau 2mV/V
• Stor nøjagtighed (C3)
• Standard kapacitet 1 t
• Kan leveres i andre kapaciteter i samme udformning (0,5 – 2 t)
• Leveres på fod for let opstilling
• Kabellængde 8 meter
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11 MONTAGE
11.1 Nødvendigt værktøj








Boremaskine med div. metal- og betonbor
Vinkelsliber
Målebånd
Hammer
Almindeligt håndværktøj
Afisoleringstang
Multi-måleinstrument

11.2 Montering af el-tavle
El-tavle med FlexMix betjeningspanel monteres på væg i passende højde, så
computerens display er let aflæselig, og tastaturet er bekvemt at betjene.
Bemærk! El-tavlen må ikke hænge udendørs, og den skal placeres i lukket og tørt
rum.
Alle forbindelser etableres ifølge tilslutningsoversigten i det medfølgende el-diagram.
11.3 Montering af vejesystem
Vejesystemet bør placeres indendørs, da der ellers er stor risiko for indvirkning af
fugt, temperatur, vind og vejr i øvrigt.
Vejeforstærkeren placeres på et tørt sted på vejesystem eller på væggen tæt ved
vejesystemet, så kablerne fra vejecellerne (L = 8 meter) kan føres direkte op til
forstærkeren, og evt. display på vejeforstærkeren kan aflæses ved betjening af
vejesystem.
Vejecellekabler bør ikke afkortes eller forlænges.
I særlige tilfælde kan det dog være nødvendigt, og det skal her sikres, at kablerne til
alle vejeceller er nøjagtig lige lange, da der ellers er fare for fejlvejning.
Hvis kablerne skal forlænges, kan vejecellerne parallelforbindes i en metal-samledåse,
og signalet videreføres derfra til vejeforstærker i et fire-ledet skærmet kabel.
Forstærker og SKIOLD standard 1 ton vejeceller forbindes elektrisk som vist i afsnittet
”tilslutning af vejeceller” eller ifølge diagrammet bagest i denne vejledning.
Ved kabelføring skal der tages hensyn til sikkerhedsafstand til andre stærkstrømsførende kabler på mindst 10 cm. Dette gælder også kabelforbindelsen fra
vejeforstærker til computertavle.
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11.4 Tilslutning af vejesystem
SKIOLD standard 1 ton vejeceller tilsluttes parallelt
anvisningen figur 6.
Figur 6, tilslutning af vejeforstærker

direkte til vejeforstærker efter

Adresseindstilling

Vejecelle kabel
Skærm
forbindes til
bundplade
Gul -> 5VA-

Brun -> 5VA+

Hvid -> S-

Grøn -> S+

Vejecelle blok 2
Bundplade (jord)

Vejecelle blok 1

Der kan forbindes op til 4 vejeceller. De to terminalblokke for tilslutning af vejecelller
er identiske, og det er underordnet, hvilken der anvendes.
Skærmen i vejecellekabler skal forbindes til bundplade i vejeforstærkeren.
Se i øvrigt oversigtsdiagrammet bag i denne vejledning.
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Der kan tilsluttes op til 3 vejesystemer til FlexMix computeren.
Alle vejeforstærkere forbindes til computeren parallelt via den samme data-link.
Derfor er det nødvendigt, at de har hver sin identifikation eller adresse, så
computeren kan skelne dem fra hinanden.
Adressen indstilles med switchen anvist på figur 6.
Switch 1
On
Off
On

Switch2
On
On
Off

Switch3
On
On
On

Switch4
On
On
On

Switch5
On
On
On

adresse
1(*)
2
3

(*) Standard indstilling
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11.5 Mekanik
SKIOLD vejeceller leveres normalt monteret på fod.
Foden må ikke fastgøres til gulvet, da vejecellen skal have mulighed for at centrere
sig selv under belastning.
Hvis vejecellen fikseres, kan der opstå skæve belastninger med fejlvejning til følge.
På hver vejecelle er monteret en styrebolt med konisk møtrik.
Styrehul i vejesystemets fod sættes ned over den koniske møtrik som vist på figur 7.
Figur 7, montering af vejecelle

Det er vigtigt, at vejesystemet står fuldstændigt frit, så der ikke opstår utilsigtede
belastninger på vejecellerne.
Hvis der vejes ind i blander eller vejebeholder fra snegl, mølle med cyklon eller
lignende, og der er tale om et lukket system, skal der anvendes fleksible overgange
mellem transportsystem og vejesystem, figur 8, pos 3.
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Figur 8, overgange til vejesystem

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

1
2
3
4

Støttejern
Cyklon/snegl
Flexibel overgang
Blander

Snegle, cyklon o.a. må ikke afstøttes til vejesystemet.
Ligeledes skal der være flexibel overgang til evt. tømmesnegl, figur 9, pos. 3.
Figur 9, overgang til tømmesystem

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

1
2
3
4
5

Blander
Tømmesnegl
Flexibel overgang
Transportsnegl
Støttejern

Tømmesnegl må ikke afstøttes til vejesystem.
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11.5.1

Kalibrering af vægte

I hovedmenu vælges funktionen ”justeringer”, og i undermenuen herfor vælges
funktionen ”1:vægt”.

Nr
1
2
3

vægt parametre
VÆGT
ANALOG SIGN
0.0

9864

(FEJL)

f1:kall
I dette billede ses den aktuelle vægtudlæsning for alle tilsluttede vejesystemer, og
den ”rå” interne systemværdi kan ligeledes aflæses (ANALOG SIGN. bruges ved
servicering).
Er der tekniske fejl på et vejesystem, vil en fejlmelding kunne aflæses i feltet (FEJL).
Se evt. afsnittet ”alarmer og advarsler” for flere detaljer om mulige fejl (alarm nr. 17).
Adgang til kalibreringsværdier for vejesystemer opnås ved at taste den respektive ”F”
taste.

kallibrering vægt 1
ANALOG SIGN
VÆGT
COEF A
FORMAT
STEP
FILTER

9864
0.0
0.3675
0.1
1
16 f2:Coef A

(FEJL)

f3:ændre

I dette billede kan den aktuelle belastning på vægten ligeledes aflæses som analog og
kilo værdi, og vægten kan nulstilles ved at indtaste 0.0 i feltet ”VÆGT”.
”COEF A” er den interne omsætningsfaktor fra analog signal til KG-værdi.
Værdien findes ved at gennemføre kalibreringsproceduren.
I ”FORMAT”-feltet vælges størrelsen på vejesignalets opløsning (antal pladser efter
komma).
”STEP” bestemmer, med hvor meget vejesignalet skal ændre sig, før udlæsningen
skifter, f.eks. ”FORMAT” = 0.1 og ”STEP” = 5 vil give følgende visning: 0.0 - 0.5 – 1.0
– 1.5 osv.
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Værdien i ”FILTER” bestemmer dæmpningen af vejesignalet.
Hvis vejesignalet er meget uroligt under drift af anlæg, kan ”FILTER” værdien med
fordel sættes højere.
”FILTER” lav værdi = følsom og hurtig reagerende vægt.
”FILTER” høj værdi = rolig og langsomt reagerende vægt.
Ved ny opstart - eller ved konstateret vejefejl - er det nødvendigt at gennemføre
kalibreringsproceduren, og ”F2” tastes.

beregn coef.A
Analog sign:
9864
Tøm vægten...................
Afvent stabilitet, tom vægt.:
Belast med kendt vægt........
Afvent stabilitet m. belastn:

0.0
200.0
f3:kalk.

Værdien i feltet ”Analog sign:” er det rå interne signal fra vejesystemet.
Kontroller, at værdien her stiger, når vejesystemets belastning øges.
Ved kalibrering følges vejledningen i displayet.
Blander eller indvejningsbeholder skal være helt tom og upåvirket, når værdien 0
indtastes i feltet ”afvent stabilitet tom vægt”.
Herefter belastes vejesystemet med en kendt vægt (bør være min. 10% af forventet
totalvægt).
Belastningen i kilo indtastes i feltet ”afvent stabilitet m. belastn.”, mens der ikke er
andre påvirkninger af vejesystemet. Afslut med ”ENTER”.
Teksten ”F3:kalkul” er nu kommet frem i bunden af billedet, og tasten ”F3” tastes for
at afslutte og gemme kalibreringen.
Kontroller i det forrige billede, at vægtudlæsningen går på nul, når vejesystemet er
ubelastet.
Hvis ikke, nulstilles som beskrevet.
Kontroller nu, at vægten stiger til den korrekte værdi, når der lægges en kendt vægt
på vejesystemet.
Vejningen skal give det samme resultat, uanset hvor på vægten belastningen
placeres.
Passer vægten ikke, kontroller da, at der ikke kommer utilsigtet belastning fra
tilsluttet udstyr, f.eks. fleksible overgange til snegle eller lignende.
Vejesystemet skal have helt fri bevægelsesmulighed. Der må ikke være faste
mekaniske forbindelser til andet udstyr.
Forsøg evt. at gentage kalibreringsproceduren, indtil et tilfredsstillende resultat opnås.
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11.6 Tilslutning møllestyring
Når der indgår skivemølle med automatisk regulering eller mølle med lastafhængig
fødning i anlægget, er styresystemet bestykket med numerisk mølle-regulering
(NMR).
Normalt er denne styreenhed placeret internt i styretavlen, og møllen forbindes blot til
rækkeklemmerne nederst i tavlen og ifølge det medfølgende el-diagram.
Det kan dog i forbindelse med skivemølle, der er placeret langt væk fra hovedtavlen,
forekomme, at møllestyringen er placeret uden for tavlen i nærheden af møllen, da
det af funktionsmæssige årsager ikke er hensigtsmæssigt med for lange kabler
mellem mølle og møllestyring (max. 25 meter).
Alle forbindelser etableres som anvist i det medfølgende el-diagram.
Bemærk placering af klemmer for tilslutning af servomotor og positions-potentiometer
på møllen, se figur 10.
Figur 10, tilslutning møllestyring

Potentiometer

Servomotor
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11.7 Indstilling af møllestyring
Møllestyringen skal programmeres og indstilles til den aktuelle opgave, inden
anlægget tages i brug.
Figur 11, møllestyring

Der er to menuer for brugerdata henholdsvis konfigurering i møllestyringen. Normalt
vil styringen være i brugermenuen, da konfigureringen er spærret med en kode.
Feltet ”CODE” viser datatype eller hvilken funktion, der aktuelt vises i feltet ”VALEUR”.
Der skiftes mellem de forskellige data og funktioner med tasterne ”+” og ”-”.
For at ændre en værdi i en valgt funktion, trykkes der kortvarigt på ”P”, hvorved
værdien i displayet ”VALEUR” begynder at blinke.
Værdien kan nu ændres med tasterne ”+” og ”-”.
Når den ønskede værdi er indstillet, trykkes igen på ”P”-tasten og den holdes nede,
indtil display holder op med at blinke som indikation for, at den nye værdi er
registreret.
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11.7.1

Brugerdata

Mode 4 (skivemølle med automatisk regulering)
 CODE 0: Visning af mølles aktuelle amperebelastning (0-400 amp). Værdien
kan ikke ændres manuelt. Der skiftes automatisk til denne visning, hvis
styringens taster ikke har været aktiveret et stykke tid.
 CODE 1: Hastighed for frekvensstyret snegl (0-100).
 CODE 2: Setpunkt for skiveafstand i mølle (0-15 mm).
 CODE C: Adgangskode til konfigureringsmenuen (ikke bruger).
Mode 3 (lastafhængig fødning af mølle)
 CODE 0: Visning af mølle amperebelastning (kun udlæsning). Værdien kan ikke
ændres manuelt. Der skiftes automatisk til denne visning, hvis styringens taster
ikke har været aktiveret et stykke tid.
 CODE 1: Setpunkt for møllebelastning (0-400 amp).
 CODE 2: Analog udgangssignal 0-10 Vdc, f.eks til frekensstyring af
møllehastighed. I automatik er signalet styret af værdien i kolonnen ”afstand” i
recept.
 CODE 3: Procentuel grænse for hurtigregulering, når møllens belastning ændres
brat (normal værdi 30 %).
 CODE 4: Hysteresis omkring setpunkt. Når belastningen på møllen er indenfor
setpunkt +/- værdien i dette felt, reguleres hastigheden på fødesneglen kun
langsomt.
 CODE 5: ”Rampe ned” hastighed for doseringssnegl (S1) indstilles ifølge
nedenstående skema.
Displayværdi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tid sek. for regulering
fra 100 – 0 % hastighed
200
180
150
125
100
75
50
33
15
10
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 CODE 6: ”Rampe op” hastighed for doseringssnegl (S1) indstilles ifølge
nedenstående skema.
Displayværdi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tid sek. for regulering
fra 0 - 100 % hastighed
200
180
150
125
100
75
50
33
15
10

 CODE 7: Mølle tomgangsbelastning benyttes til at bestemme, når mølle er tom
og regulering af doseringssnegl skal ophøre. Sættes lidt højere end aktuelle
tomgangsbelastning. Møllebelastning skal være under den programmerede
grænse i perioden programmeret i code 8, før regulering stopper.
 CODE 8: Tid (0-255 sek.) for registrering af formaling slut (se også code 7).
 CODE 9: Opstartstid (0-255 sek.) for mølle. Ved opstart af mølle startes
dosering ikke, før den programmerede tid er forløbet. Tiden startes, når
møllens amp. ændrer sig fra 0.
 CODE A: Tid (0-255 sek.) efter opstarttid, hvor dosering kører på fast hastighed
(hastigheden programmeret i code b) for opnåelse af normal fyldning af
doseringsagreggat.
 CODE B: Fast doseringshastighed (0-10), når mølle kører tom (amp. mindre
tomgangsbelastning programmeret i code 7) og i indkøringstid programmeret i
code a.
 CODE C: Adgangskode (38) til konfigureringsdata (ikke bruger).
 CODE 3.-B.: Alternativt sæt af brugerdata, der normalt ikke anvendes (vælges
med eksternt signal).
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11.7.2

Konfigurationsdata

Bemærk! Der må ikke ændres i data i konfigurering, mens en automatisk proces er i
gang i anlægget.
Bemærk! Hvis ingen taster berøres i 4 minutter, vendes automatisk tilbage til
brugerdata.
Ellers tastes ”+” og ”-” samtidigt for at vende tilbage.
 CODE 0: Valg af reguleringsmetode (mode)
0 Ingen regulering
1 Lastafhængig regulering af tilførsel til mølle med motoriseret ventil (ikke
beskrevet)
2 Lastafhængig regulering af tilførsel til mølle med frekvensstyret snegl i
kombination med automatisk afstandsregulering af skivemølle
3 Lastafhængig regulering af tilførsel til mølle med frekvensstyret snegl
4 Automatisk afstandsregulering af skivemølle
 CODE 1: Indstilling af måletransformator for mølle amp.
Transf.
25/5
50/5
100/5
150/5
200/5
300/5
400/5










CODE
CODE
CODE
CODE
CODE
CODE
CODE
CODE
CODE

2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
A:

Display
025
050
100
150
200
300
400
FlexMix adresse for møllestyring (1-3)
Simulering af analog output S1 (0-10 Vdc)
Simulering af funktion for relæ 1 (OFF/ON)
Simulering af funktion for relæ 2 (OFF/ON)
Simulering af funktion for relæ 3 (OFF/ON)
Simulering af funktion for relæ 4 (OFF/ON)
Simulering af analog output S2 (0-10 Vdc)
Udlæsning af signal på analog input (0-10 Vdc)
Reset styring og indlæs fabriksindstillinger (indtast værdien 255)
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Fabriksindstillinger ”brugerdata”
CODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B

Indst.
20
10
30
2
5
5
10
130
10
10
5

 Fabriksindstillinger ”konfigurationsdata”
CODE
0
1
2
E

Indst.
0
25
1
5

 CODE B: Indtast et nummer forskelligt fra 38, for at vende tilbage til
brugermenu (opnås også ved at taste ”-” og ”+” samtidig).
 CODE C: (Kun mode 2 og 4) Udlæsning af strømforbruget på servomotor for
indstilling af afstand i skivemølle med en skala fra 0-255. For at få det reelle
forbrug i amp., skal værdien multipliceres med 0,015.
 CODE D: (Kun mode 2 og 4) Manuel styring af servomotor for indstilling af
afstand i skivemølle.
”SIN” = stop i neutral stilling.
”INC” = (increase) øg afstand.
”DEC” = (decrease) mindsk afstand.
Styringen overvåger strømforbruget på servomotoren og går automatisk tilbage
til ”SIN”, når indstillingsmekanismen når i yderpositionerne.
 CODE E: (Kun mode 2 og 4) Skalaaflæsning ved maximal afstand mellem
skiver.
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11.7.3 Relæfunktioner
 Relæ 1: Alarmindikation (relæ falder fra ved alarm).
 Relæ 2: Mode 3 = formaling slut, mode 2+4 = start mølle.
 Relæ 3-4: Signal til servomotor for afstandsjustering på skivemølle.
11.8 Indkøringsprocedure for skivemølle
Bemærk! Inden indkøringsproceduren startes, løsnes møllepotentiometrets aksel,
figur 13, pos. 4, ved pinolskrue figur 13, pos. 3.
For adgang hertil demonteres skærmen over servomotor figur 12, pos. 1.
Der må ikke være nogen automatisk proces i gang i anlægget, mens møllestyringen
indstilles.
Figur 12, dæksel over regulering

Figur 13, potentiometer og skala
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1. Vælg brugerkode ”C” på møllestyringen og indtast adgangskode til
konfiguration (38).
2. Vælg konfigurationskode ”0”, og indstil styringen til mode ”4”.
3. Vælg konfigurationskode ”1” og indstil størrelsen på måletransformator for
mølle hovedmotor (har betydning for korrekt udlæsning af ampereforbrug på
møllestyring og i FlexMix display. Se transformatordata eller evt. placering i
hovedtavle i el-dokumentationen).
4. Vælg konfigurationskode ”D” og aktiver afstandsreguleringen for opnåelse af
min. afstand (”DEC”).
5. Kontroller, at afstanden faktisk mindskes.
6. Hvis afstandsreguleringen reagerer modsat, byttes de to ledninger til
servomotor (klemme 13 og 14 i mølle tilslutningsboks), og indkøringsprocedure
gentages fra step 4.
7. Ved min. afstand indstilles skala på mølle, figur 13, pos. 1-2, til 0,0 mm.
8. Vælg konfigurationskode ”9” og drej potentiometrets aksel, figur 13, pos. 4,
indtil der udlæses et signal på ca. 7,0 Vdc.
9. Spænd akslen fast i denne position ved pinolskruen figur 13, pos. 3.
10.Vælg konfigurationskode ”D” og aktiver afstandsreguleringen for opnåelse af
max. afstand (”INC”).
11.Vælg konfigurationskode ”9” og kontroller, at signalet fra potentiometer
mindskes, når afstanden øges.
12.Hvis signal fra potentiometer reagerer modsat, byttes de to yderste ledninger til
potentiometer (klemme 10 og 12 i mølle tilslutningsboks), potentiometeraksel,
figur 13, pos. 4, løsnes ved pinolskruen, figur 13, pos. 3., og
indkøringsproceduren gentages fra step 4.
13. Vælg konfigurationskode ”D” og aktiver afstandsreguleringen for opnåelse af
min. afstand (”DEC”).
14.Vælg konfigurationskode ”D” og aktiver afstandsreguleringen for opnåelse af
max. afstand (”INC”).
15.Indtast den aktuelle skalaværdi ved max. afstand i konfigurationskode ”E”.
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Indkøringsproceduren er nu tilendebragt, og det kontrolleres, at resultatet er
tilfredsstillende ved at gå tilbage til brugermenu ved at taste ”-” og ”+” samtidig.
Start dernæst møllen op manuelt via betjeningspanel eller FlexMix simuleringsmenu.
Afvent at møllen automatisk justerer skiveafstanden til max., før hovedmotor startes.
Efter 5 sekunder begynder den automatiske afstandsjustering at finde den ønskede
indstilling.
Positionen på møllens skala skal svare til værdien i møllestyringens brugermenu kode
”2”.
Kan den ønskede indstilling ikke nås indenfor 30 sekunder, kommer der alarm ”DEF 2”
i display (styringen resettes ved at genstarte møllen).
Prøv at ændre værdien i brugerkode ”2” (mens mølle kører) og kontroller ved skala,
at afstandsregulering indstiller sig på samme værdi (+/- 0,1 mm).
Denne kontrol kan også foretages via FlexMix simuleringsmenu, men det gælder i
begge tilfælde, at møllen skal være startet manuelt, og der må ikke være nogle
automatiske processer i gang i anlægget samtidig.
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11.9 Indkøringsprocedure for mølle med belastnings afhængig tilførsel
Bemærk! Der må ikke være nogen automatisk proces i gang i anlægget, mens
møllestyringens konfigurationsparametre ændres.
Værdierne i brugerkoderne kan ændres under drift.
1. Vælg brugerkode ”C” på møllestyringen og indtast adgangskode til
konfiguration (38).
2. Vælg konfigurationskode ”0” og indstil styringen til mode ”4”.
3. Vælg konfigurationskode ”1” og indstil størrelsen på måletransformator for
mølle hovedmotor (har betydning for korrekt registrering og udlæsning af amp.
forbrug i møllestyring og i FlexMix display. Se transformatordata eller evt.
placering i hovedtavle i el-dokumentationen).
4. Gå tilbage til brugermenu (tast ”-” og ”+” samtidig).
5. Vælg brugerkode ”1” og indtast setpunkt for møllebelastning. Værdien må ikke
overstige møllemotors max. amperebelastning, der kan aflæses på motorens
typeskilt. Det tilrådes at starte lidt forsigtigt med f.eks 75% belastning.
Denne værdi kan også programmeres via FlexMix simulering for NMR i feltet
”doseringshastighed”, eller den kan styres receptafhængigt og programmeres i
recepten i kolonnen ”HAST.”.
6. Brugerkode ”3” forbliver som udgangspunkt på normalværdien 30%. Hvis
møllens amperebelastning viser store udsving under drift, kan værdien her
forsøgsvis ændres for opnåelse af mere jævn belastning.
7. Brugerkode ”4” er indstilling af hysteresis omkring setpunkt. Når belastningen
på møllen er indenfor setpunkt +/- værdien i dette felt, reguleres hastigheden
på fødesneglen kun langsomt. Et godt udgangspunkt er ca. 10% af møllens
max. belastning.
8. Vælg brugerkode ”5”, ”rampe ned” hastighed for doseringssnegl, der indstilles
ifølge nedenstående skema (vælg f.eks. 33 sek. som udgangspunkt).
Displayværdi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tid sek. for regulering
fra 100 – 0 % hastighed
200
180
150
125
100
75
50
33
15
10
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9. Vælg brugerkode ”6”, ”rampe op” hastighed for doseringssnegl, der indstilles
ifølge nedenstående skema (vælg f.eks. 33 sek. som udgangspunkt).
Displayværdi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tid sek. for regulering
fra 0 - 100 % hastighed
200
180
150
125
100
75
50
33
15
10

10.Møllens tomgangsbelastning skal indtastes i brugerkode ”7”. Værdien benyttes
til at bestemme, når mølle er tom, og regulering af doseringssnegl skal ophøre
(doseringssnegl kører tomgangshastigheden programmeret i brugerkode ”B”).
Værdi for mølle amp. sættes lidt højere end den reelle tomgangsbelastning, der
kan aflæses i brugerkode ”0”, når møllen kører tomgang.
11.Brugerkode ”8”, tid (0-255 sek.) for registrering af formaling slut.
Møllebelastning skal være under den programmerede grænse (bruger-kode ”7”)
i perioden, før regulering stopper.
12.Brugerkode ”9”, opstartstid (0-255 sek.) for mølle. Ved opstart af mølle,
startes dosering ikke, før den programmerede tid er forløbet. Tiden startes, når
møllens amp. ændrer sig fra 0.
13.Brugerkode ”A”, tid (0-255 sek.) for fyldning af doseringssnegl, efter
opstartstiden for mølle (brugerkode ”9”) er forløbet, hvor doseringssnegl kører
på fast hastighed (hastigheden programmeret i brugerkode ”B”) for opnåelse af
normal fyldning.
14.Vælg brugerkode ”B” for programmering af fast doseringshastighed (0-10), når
mølle kører tom (amp. mindre end tomgangsbelastning programmeret i code 7)
og i indkøringstid programmeret i brugerkode ”A”.
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Brugerkode ”3. – B.” kan programmeres på samme måde som ”3 – B” ovenfor og
vælges med eksternt switchsignal, hvis der er brug for en alternativ opsætning, f.eks.
hvis der formales meget forskelligartede materialer.
De foreslåede opsætningsværdier er kun vejledende og skal sandsynligvis optimeres
gennem forsøg i praksis for at opnå det mest optimale formalingsforløb.
Forløbet fra opstart af mølle til formaling af en batch er slut er beskrevet med
eksemplet figur 14.
Hvis møllen kører kontinuerligt, vil regulering af tilførsel begynde igen, så snart
møllens aktuelle belastning kommer over tomgangsbelastningen. Indtil da kører
tilførslen med den faste hastighed programmeret i brugerkode ”B”.
Figur 14, reguleringsdiagram
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11.10 Tilslutning af PC/printer
Der er mulighed for tilslutning af PC eller printer til FlexMix systemet.
Printer giver mulighed for udskrift af alle konfigurations- og produktionsdata.
PC giver mulighed for:
• Betjening af systemet via PC-software med grafisk visning af proces
• Backup og geninstallering af system- og produktionsdata
• Opdatering af softwareversion i FlexMix
• Udskrift af alle konfigurations- og produktionsdata
Krav til PC• Processor 500 MHz
• Hukommelse 64 Mb
• Skærmkort 16 bit (65536 farver)
• Display 1026x768 pixels
• Windows 95 eller senere
Vedr. installering og betjening af PC-software, henvises til manual herfor.
Afhængig af afstanden mellem PC/printer og FlexMix system er der forskellige
muligheder for sammenkobling.
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11.10.1 PC tilslutning, direkte RS232
Hvis PC er placeret i nærheden af FlexMix computer, kan der etableres direkte
forbindelse via RS232 kanal (comport). Max. kabellængde er 20 meter.
Figur 15, tilslutning af PC via RS232

Datatransmissionshastighed, FlexMix computerkonfigurering
indstilles ens for FlexMix og PC (normalt 115200 baut).

parameter

14,

skal
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11.10.2 PC tilslutning, konverter
Hvis afstanden mellem PC og FlexMix computer er mere end 20 meter, skal signalet
forstærkes med RS232/485 konverter ved PC.
Max. kabellængde mellem FlexMix og konverter er 250 meter.
Konverteren tilsluttes PCens RS232 kanal (comport).
I denne konfiguration er der mulighed for tilslutning af 2 PCer parallelt.

Figur 16, tilslutning af PC via RS485

Konverteren er standardmonteret med 9-pol DB hunstik.
Hvis PCen kun har 25-pol DB stik, anvendes en standard adapter med 9-pol DB
hanstik og 25-pol DB hunstik.
Datatransmissionshastighed, FlexMix computerkonfigurering
indstilles ens for FlexMix og PC (normalt 115200 baut).

parameter

14,

skal
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11.10.3 PC tilslutning, modem
Hvis der føres en almindelig telefonlinje frem til FlexMix computeren, er det muligt at
forbinde den til telefonnettet via modem.
Det er så muligt at komme i forbindelse med systemet over lange afstande fra en PC
med tilsluttet modem og FlexMix PC-software installeret.
Det modem, der er placeret ved FlexMix computeren, skal være konfigureret til
automatisk at besvare indkommende opkald, og transmissionshastigheden skal være
låst på 9600 baut.
I FlexMix computerkonfigurationen, parameter 14 skal transmissionshastigheden
indstilles til 9600 baut, og PCen skal indstilles til samme hastighed.
Vedr. opkald fra og betjening af PC henvises til manual for PC-software.
Figur 17, tilslutning af PC via modem
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11.10.4 Printertilslutning RS232
Der kan tilsluttes printer direkte til FlexMix via RS232 serielt interface, hvis
kabelafstanden er max. 20 meter.
Bemærk! Printeren skal være forsynet med RS232 serielt interface.
Figur 18, printertilslutning via RS232

FlexMix computerkonfiguration parameter 8 og 9 indstilles til samme transmissionshastighed og datalængde, som printeren er indstillet til (normalt 9600 baut, 8 bits
data).
Vejledning om indstilling af printer findes i den tilhørende manual.
Hvis printeren ikke kan nå at udskrive alle data ved lange udskrifter, kan der i
parameter 10 indsættes en liniepause, således at tempoet for dataoverførsel kan
tilpasses printerens skrivehastighed.
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11.10.5 Printertilslutning RS485
Hvis kabelafstanden mellem printer og FlexMix er mere end 20 meter, skal signalet
forstærkes med RS232/485 konverter ved printer.
Max. kabellængde mellem FlexMix og konverter er 250 meter.
Konverteren tilsluttes printerens serielle RS232 interface.
Bemærk! Printeren skal være forsynet med serielt RS232 interface.
Figur 19, printertilslutning via RS485

Konverteren er standardmonteret med 9-pol DB hunstik.
Normalt er det serielle interface på printeren 25-pol DB hunstik, og det er nødvendigt
at anvende en standard adapter 9-pol DB han til 25-pol DB han, point to point.
FlexMix computerkonfiguration parameter 8 og 9 indstilles til samme transmissionshastighed og datalængde, som printeren er indstillet til (normalt 9600 baut, 8 bits
data).
Vejledning om indstilling af printer findes i den tilhørende manual.
Hvis printeren ikke kan nå at udskrive alle data ved lange udskrifter, kan der i
parameter 10 indsættes en liniepause, således at tempoet for dataoverførsel kan
tilpasses printerens skrivehastighed.
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12 KONFIGURERING AF FLEXMIX
Inden en FlexMix computer kan tages i brug, skal systemet konfigureres til den
aktuelle opgave (se også afsnittene om ”komponentsilo- og påslagsparametre” og
”automatiske funktioner”).
For at få adgang til FlexMix computerens konfigurationsmenuer skal adgangskoden
herfor først være indtastet korrekt (se afsnittet ”programmeringskoder”).
Vælg herefter “configuration” i hovedmenu.
12.1 Computer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Computer
configuration
Language
Antal vægte
Antal outputmoduler
Antal inputmoduler
Antal møllestyringer (NMR)
Tastepause for annullering af koder (min.)
Tastepause for tilbage til hovedmenu (min.)
Transmissionshastighed, seriel 2 printer
Printer, seriel 2 datalængde
Printer liniepause (msek.)
Varighed af advarselssignal (sek.)
Tidstabeller annulleres ved strømsvigt
Stop proces ved strømsvigt
PC transmissionshastighed, seriel 2

12.1.1

X/14
english/polish/danish/german
0-3
0-6
0-16
0-3
0-999
0-999
1200-115200
8-9
0-999
0-999
ja/nej
Ja/nej
1200-115200

Parameterforklaring for computerkonfigurering

1. Language (andre sprogkombinationer kan forekomme)
English
Engelsk
Polish
Polsk
Danish
Dansk
German Tysk
2. Antal vægte
0-3 Antal vejesystemer tilsluttet FlexMix
3. Antal outputmoduler
0-6 Antal outputmoduler tilsluttet systemet
4. Antal inputmoduler
0-16 Antal inputmoduler tilsluttet systemet
5. Antal møllestyringer (NMR)
0-3 Antal møllestyringer tilsluttet systemet
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6. Tastepause for annullering af koder (minutter)
0 Koder annulleres aldrig
1-999 Koder annulleres, hvis ingen taster berøres i den programmerede tid
7. Tastepause for tilbage til hovedmenu (minutter)
0 Systemet vender ikke automatisk tilbage til hovedmenu
1-999 Hvis ingen taster berøres i den programmerede tid, vender systemet
automatisk tilbage til hovedmenu.
8. Transmissionshastighed, seriel 2 printer
1200-115200 Transmissionshastighed for dataoverførsel til printer tilsluttet seriel
udgang 2*
* Normalt 9600. Printeren skal være indstillet tilsvarende
9. Printer, seriel 2 datalængde
8-9 Antal bits pr. data for overførsel til printer tilsluttet seriel udgang 2*
* Normalt 8. Printeren skal være indstillet tilsvarende
10. Printer liniepause (millisekunder)
0-999 Hvis den serielle printer er for langsom til at printe data i det tempo, de bliver
transmitteret, og samtidig ikke har bufferkapacitet til gemme alle data, kan
data blive tabt
Problemet kan imødegås ved indsættelse af en transmissionspause mellem
hver linie (varighed afhænger af den aktuelle printer)
11. Varighed af advarselssignal (sekunder)
0 Ingen advarselssignal
1-999 Der gives advarselssignal i den programmerede tid, før en ny proces starter
op, forudsat der er defineret en udgang til funktionen (se evt. ”system output
funktioner”)
12. Tidstabeller annulleres ved strømsvigt
ja
Systemet vil efter et strømsvigt spærre alle tidstabeller, og kun en evt.
igangværende proces vil automatisk blive gjort færdig, afhængig af valget i
parameter 13, når systemet genstartes
Efterfølgende er det nødvendigt igen at godkende tidstabellerne for fortsat
automatisk drift
nej Tidstabeller bliver ikke spærret efter strømsvigt
13. Stop proces ved strømsvigt
Ja
Efter et strømsvigt vil systemet afvente en genstart-kommando, inden alle
processer fortsættes automatisk
nej Systemet reagerer udelukkende i henhold til valget i parameter 12
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14. PC-transmissionshastighed, seriel 2
1200-115200 Transmissionshastighed for kommunikation til PC tilsluttet seriel output
nr. 2. Hastigheden sættes til den højeste værdi, der tillader en stabil
datakommunikation (normalt 115200).
PC skal være indstillet tilsvarende.
Er der tilsluttet modem til seriel output nr. 2, sættes hastigheden til
9600.

12.2 Outputlokationer

Nr
1
2
3
4
..
11
..
18
..

Outputlokationer
Benævnelse
Samlesnegl venstre
Komponent 1
Komponent 2
Komponent 3
..
Frekvensregulering
Mølle
..

Kort
1
1
1
1
..
1
..
2
..

XX/80
Udgang
1
2
3
4
..
11
..
2
..

12.2.1 Parameterforklaring for outputlokationer
Alle outputs kan frit benævnes i kolonnen ”benævnelse”.
Den fysiske placering angives i de næste to kolonner ved kortnummer (1-6) og
udgangsnr. på kortet (1-16).
Som hovedregel skal der altid afsættes udgange til alarm- og funktionslamper.
Øvrige udgange er anlægsspecifikke (se f.eks. figur 20).
Der skal ved definering af udgange tages hensyn til flowtegningen på systempanelet,
da placering af de forskellige anlægselementer her bestemmer, hvilken udgang der
skal anvendes.
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12.3 Inputlokationer

Nr
1
2
3
..
8
..
12

Inputlokationer
Benævnelse
Termisk udfald
Alle ventiler neutral
Ventil F2 åben
..
Opkald silo F1
Opkald silo F5

Kort
1
1
1
..
1
..
2

XX/64
Indgang
1
2
3
..
8
..
4

12.3.1 Parameterforklaring for inputlokationer
Alle inputs kan frit benævnes i kolonnen ”benævnelse”.
Den fysiske placering angives i de næste to kolonner ved kortnummer (1-16) og
indgangsnr. på kortet (1-8).
Som hovedregel skal der altid afsættes indgange til termisk udfald og evt. pause
tømning.
Øvrige indgange er anlægsspecifikke (se f.eks. figur 20).
Status på indgange kan vises på ledige pladser på systempanelet (læs mere herom i
afsnittet ”HARDWARESPECIFIKATIONER”.
12.4 System- og generelle outputfunktioner
Der er 110 faste system outputfunktioner, der anvendes til at aktivere forskellige
standardfunktioner, samt 20 generelle outputfunktioner, der kan anvendes frit til
aktivering af forskellige funktioner i anlægget.
Sys.out.nr:
1
2
3
4
5
6
7-56
57-96
97-99
100-102
103-109
110-129

Funktion:
Funktions-signal/lampe for TASK1
Alarm-signal/lampe for TASK1
Aktivering af advarselssignal ved start proces i TASK1
Funktions-signal/lampe for TASK2
Alarm-signal/lampe for TASK2
Aktivering af advarselssignal ved start proces i TASK2
Komponent 1-50
Tømmevej 1-40
Blander 1-3
Mølle 1-3
Påslag for manuelle komponenter 1-7
Generelle outputfunktioner
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12.4.1 Programmering af system- og generelle outputfunktioner
Alle anvendte outputfunktioner skal programmeres i.h.t. anlæggets opbygning.
System- og generelle outputfunktioner er opbygget på samme måde og giver
mulighed for aktivering af op til 8 outputs med individuelle start- og stopintervaller
samt mulighed for opsætning af inputbetingelser.
System- og generelle outputfunktioner
Nr. XXX
= Benævnelse
Output
1.
2.
3.
4.
output
output
output
output
Tid start Sek. før Sek. før Sek. før Sek. før
start 2. start 3. start 4. start 5.
output
output
output
output
Tid stop
Sek. før Sek. før Sek. før
stop 1. stop 2. stop 3.
output
output
output
Input
InputInputInputInputbeting. beting. beting. beting.
for 1.
for 2.
for 3.
for 4.
output
output
output
output

XXX/109
5.
6.
7.
8.
output
output
output
output
Sek. før Sek. før Sek. før
start 6. start 7. start 8.
output
output
output
Sek. før Sek. før Sek. før Sek. før
stop 4. stop 5. stop 6. stop 7.
output
output
output
output
InputInputInputInputbeting. beting. beting. beting.
for 5.
for 6.
for 7.
for 8.
output
output
output
output

Når en outputfunktion startes, aktiveres først 1. output, hvorefter tiden programmeret
i linie 2 afvikles, inden evt. inputbetingelse i linie 4 kontrolleres.
Er betingelsen ikke opfyldt, stopper systemet, og der meldes alarm.
Er betingelsen OK, går startproceduren videre til kolonne 2, og 2. output aktiveres.
Herefter afvikles pausetiden for 2. output, og evt. inputbetingelse kontrolleres, inden
3. output aktiveres osv.
Under drift overvåges evt. inputbetingelser løbende, og er der forkert status, stoppes
systemet, og der meldes alarm.
Det er ikke et krav, at der programmeres en inputbetingelse for et output.
Ligeledes kan der programmeres en inputbetingelse i en kolonne, hvor der ikke er
programmeret et output.
Inputbetingelsen får i det tilfælde modsat status og må ikke være aktiveret.
Bliver inputtet aktiveret, stopper systemet, og der meldes alarm.
Ved stop er rækkefølgen omvendt af opstart.
Outputtet i kolonne 8 deaktiveres først, hvorefter pausetiden for stop programmeret i
linie 3 afvikles.
Herefter deaktiveres 7. output, og pausetiden for stop i kolonne 7 afvikles, inden 6.
output deaktiveres osv.
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12.4.2 Eksempler på system- og generelle outputfunktioner
Følgende eksempler refererer til anlægseksemplet figur 20.

Nr.
1
Output
Tid start
Tid stop
Input

System outputfunktioner
= Task 1
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1/109
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Den første funktion er meget simpel og aktiverer en lampe på el-tavlens front, der
indikerer, hvilken status anlægget er i (funktionslampe).
 Lampe slukket = Anlægget taget ud af drift p.g.a. tidstabeller deaktiveret eller
manuel/auto switch i stilling manuel.
 Lampe blinker = Tidstabeller aktiveret og anlæg klar til at starte automatisk
proces.
 Lampe lyser konstant = Anlæg i gang med automatisk proces (lyser også ved
midlertidigt stop p.g.a. alarm).

Nr. 10
Output
Tid start
Tid stop
Input

System outputfunktioner
= silo 4
1
5
11
2
2
0
0
20
0
0
0
0

10/109
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

System outputfunktion nr. 10 er komponentsilo 4, og i denne funktion aktiveres alle
de funktioner, der er specifikt relateret til at dosere materialet ud fra silo 4.
Fælles transporter som snegl til mølle og videre fra mølle til blander programmeres i
system outputfunktionen for mølle (næste eksempel), da de altid skal køre sammen
med mølle, og det forenkler samtidig programmeringen af de enkelte komponentsiloer.
Samlesneglen, output 1, startes først med transportretning mod venstre, og herefter
er der 2 sekunders pause, før doseringssneglen under silo 4 (output 5) tilkobles.
Efter endnu 2 sekunder aktiveres frekvensstyringen, der driver doseringssneglen, og
uddoseringen går i gang.
De korte pauser à 2 sekunder er lagt ind for at få en blød opstart.
Data for doseringshastighed er programmeret i recepten.
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Når doseringen stoppes igen, kobles frekvensstyringen og doseringssneglen straks ud.
Herefter er der en pause på 20 sekunder, der tillader samlesneglen at køre tom, inden
den stoppes.
Tomkøringstiden varierer i forhold til afstanden mellem indløb og udløb.
Det anbefales at gøre tomkøringstiden så lang, at sneglen ikke når at stoppe ved
komponentskifte (tomkøringstid sættes højere end silo efterløbstid, der programmeres
i siloparametre).

Nr. 60
Output
Tid start
Tid stop
Input

System outputfunktioner
= tømmevej 4
27
28
23
20
2
2
0
0
15
7
0
0

60/109
22
0
10
0

0
0
5
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

System outputfunktion nr. 60 er tømmevej til færdigvare silo nr. 4.
Skod åbnes ved aktivering af output 27.
Når starttiden på 20 sekunder er gået, skal input 7 være aktiveret (indikation for skod
åben).
Forudsat at status på input 7 er OK, startes sneglen output 28, og efter 2 sekunder
startes elevator output 23. Efter endnu 2 sekunder startes tømmesnegl output 22.
Blander startes automatisk af tømmefunktionen (er beskrevet under automatiske
funktioner).
Stopproceduren starter, når systemet registrerer, at blanderen er tømt. Der går
yderligere 5 sekunder for tomkøring, inden tømmesneglen stopper.
Herefter går der 10 sekunder, inden elevatoren stoppes, og efter endnu 15 sekunder
stoppes sneglen over siloerne, og skoddet lukkes.
Tomkøringstider varierer afhængig af afstanden fra indløb til udløb.
I det viste eksempel er der programmeret en inputbetingelse i kolonne 5, der skal
sikre, at skod for silo 3 ikke er åbnet.
Inputbetingelse i kolonne uden output = Inputtet skal være upåvirket.
Inputbetingelse i kolonne med output = Inputtet skal være aktiveret.
Ved store anlæg med mange tømmeveje (skod og ventiler) er alle indikationer for
lukket position ofte serieforbundne, så der kan laves check på, at samtlige er lukket,
inden tømmevejen aktiveres (reducerer antal nødvendige input og forenkler
programmering af tømmeveje).
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I meget lange tømmeveje er der ofte nogle transportelementer, der altid skal køre,
uanset hvilken silo der tømmes til.
Alternativt kan aktivering af disse elementer ofte med fordel programmeres i særskilt
”generel outputfunktion” og aktiveres som ”kilde” i tømmefunktionen (er beskrevet i
afsnittet ”automatiske funktioner”).
System outputfunktioner
Nr.
97
= blander 1
Output
20
0
0
Tid start
0
0
0
Tid stop
0
5
0
Input
0
0
0

100/109
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Funktionen for start blander aktiverer kun det output, som blanderen er tilsluttet.
5 sekunder pause inden stop kan med fordel programmeres for at undgå, at blander
stoppes ved overgang fra blanding til tømning.

System outputfunktioner
Nr. 100
= mølle 1
Output
19
18
17
Tid start
2
40
0
Tid stop
0
20
10
Input
0
0
0

97/109
0
0
60
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Møllefunktionen omfatter i det viste eksempel også transportsnegle for tilførsel og
videre transport.
Snegl for videre transport til blander output 19 startes, og efter 2 sekunder startes
mølle output 18.
Da der er tale om en skivemølle med automatisk indstilling, skal møllen have tid til at
afvikle sin startsekvens. Derfor er der programmeret 40 sekunder pause, inden
sneglen, der føder mølle, output 17, startes.
Stop af møllefunktion må ikke ske, før doseringssnegle og samlesnegl, output 1/10, er
kørt tom og stoppet.
Derfor er der programmeret 60 sekunder pause i 4. outputkolonne, inden deaktivering
af møllefunktionerne begynder. Tiden er her sat til 60 sekunder, men som hovedregel
skal tiden være længere end den længste tomkøringstid for den foranliggende
transport, da stopprocedure for alle aktiverede system outputfunktioner startes
samtidig ved evt. alarm, eller hvis processen afbrydes af bruger.
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Automatisk skivemølle indstilles ifølge data programmeret i recepten.
Generelle outputfunktioner
Nr. 110
= tømning, kilde
Output
23
22
0
Tid start
2
0
0
Tid stop
0
10
5
Input
0
0
0

110/129
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Som nævnt under eksemplet for tømmevej kan der ved lange tømmeveje med
gentagen anvendelse af de samme transportelementer med fordel programmeres en
generel outputfunktion, der starter denne del af transporten.
Outputfunktionen aktiveres i parameterlinien vedr. ”kilde” i tømmefunktionen (er
beskrevet i afsnittet ”automatiske funktioner”).
I eksemplet ovenfor startes elevator, output 23, og tømmesnegl, output 22, af den
generelle outputfunktion.
Figur 20, anlægseksempel
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12.5 System inputfunktioner
I lighed med system outputfunktioner findes der system inputfunktioner.
System inputfunktion
Extern start
Extern stop
Venter
Termisk udfald 1
Termisk udfald 2

Task: 1
input
13
14
15
1
16

tilstand
lukket
lukket
lukket
lukket
lukket

tid
0
0
5
0
0

12.6 Parameterforklaring for system inputfunktioner
Der er to sæt system inputfunktioner for henholdsvis ”task 1” og ”task 2”.
Hvis der ikke afvikles nogle automatiske processer i ”task 2”, er det ikke nødvendigt
at programmere system inputfunktioner herfor.
For hver inputfunktion angives et input nr. og hvilken status (åben/lukket), der er
ensbetydende med aktiveret input, samt hvor lang tid i sek. inputtet skal have denne
tilstand, før det accepteres som OK.
”Extern start” og ”Extern stop” er de inputnumre, et evt. eksternt signaltryk er
tilsluttet. Funktionerne er identiske med ”F3” funktionerne i kontrolbilledet.
”Venter” er inputnummeret for eksternt pausesignal.
I sekvenstabellerne kan der ud for hvert trin i processen programmeres, om systemet
skal reagere på aktivering af dette input (læs mere herom i afsnittet om
sekvenstabeller).
”Termisk udfald 1 – 2” er to indgange, der overvåges konstant, når en automatisk
proces er i gang.
Bliver en af indgangene aktiveret, stoppes processen straks, og der gives alarm.
Alle termorelæer (motorbeskyttelse) i systemet er normalt parallelt forbundet til
indgangen for ”termisk udfald 1”, og evt. alarmudgang for frekvensstyring kan
forbindes til ”termisk udfald 2”, hvorved det er lettere for brugeren at lokalisere fejl i
forbindelse med alarm for termisk udfald.
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13 KOMPONENTSILO- OG PÅSLAGSPARAMETRE
I disse afsnit (under teknikermenu) findes oplysninger bl.a. om indtagsmetoder og
efterløbskontrol for komponenter.
Siloparametre for komponentsilo 1-50.
Påslagsparametre for manuelt komponentpåslag 1-7.
Der forefindes de samme parametre for komponentsiloer og påslag.
For alle komponenter, der tages automatisk ind eller fyldes manuelt direkte i
indvejningsbeholder, anvendes en komponentsilo (dog anvendes kun en
komponentsilo til samtlige manuelle komponenter).
Manuelt komponentpåslag anvendes kun i de tilfælde, at de manuelle komponenter
ønskes afvejet på forhånd og placeret i et påslag for senere automatisk indføring i
vejebeholder.
Denne funktion er bl.a. nyttig ved tilsætning af manuelle komponenter under natdrift.

Silo/påslag parametre
Silo/påslag: 1
1 Auto/manuel
2 Målemetode
3 Minimum flow (kg/sek.)
4 Efterløbstid (sek.)
5 Efterløb og flowberegning
6 Registreret efterløb (kg)
7 Teoretisk flow (kg/sek. eller kg/pulse)
8 Præcision +/- (kg)
9 Pulse tæller nr.
10 Indtag varighed (sek.)
11 Findosering output nr.
12 Findosering (kg)

X/12
Auto/manuel
Vægt/flow/pulse/tid
0-999/0-999
0-999
Auto/manuel
0-9999,9
0-99,999
0-9999,9
0-3
0-9999
0/110-129
0-9999

13.1 Parameterforklaring silo og påslag
1- Auto/manuel start af komponent
auto
Systemet tager automatisk fra den pågældende silo/påslag under indvejning
manuel Systemet afventer startkommando (F3 i kontrolbillede eller ekstern signal),
inden der tages fra silo/påslag under indvejning
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2- Målemetode (definering af hvordan systemet skal registrere den komponent, der
tages ind).
Bemærk! De efterfølgende parameterlinier vil ikke være synlige, hvis de ikke har
nogen relation til det valg, der er gjort i denne linie.
Vægt Systemet registrerer komponenten via vejesystemet
Flow Komponenten tages ind på tid beregnet automatisk på basis af data i
parameterlinie 7 (teoretisk flow)
Pulse Komponenten registreres via optælling af pulser f.eks. fra flowmåler, når der
tilsættes væske
Vægt pr. pulse defineres i parameterlinie 7
Tid
Den aktuelle komponentudgang aktiveres i den programmerede tid i
parameterlinie 10
Når tiden er forløbet, går systemet ud fra, at den ønskede mængde er taget
ind, og fortsætter til næste trin i processen
3- Minimum flow (kg/sek.)
0/0
Ingen flowkontrol. Anvendes f.eks. ved den fiktive silo for de manuelle
komponenter
1-999/1-999 Minimum flowhastighed ved indtag f.eks. 5/60 betyder, at vægten skal
stige med min. 5 kg i løbet af 60 sekunder.
Hvis det aktuelle flow er mindre, stopper systemet og giver alarm, da
siloen så sandsynligvis er tom.
Flowtallet tilpasses efter kapaciteten på anlægget. Bemærk, at der ved
lange transportveje skal beregnes ekstra tid for komponenten til at nå
frem til vejesystemet.
4- Efterløbstid (sek.)
0-999 Efterløbstiden er den tid, det tager at tømme transportsystemet, efter der
stoppes for komponentudtaget.
Tiden er afhængig af transportlængde og hastighed.
Funktionen gør computeren i stand til automatisk at registrere og
kompensere for efterløbet.
5- Efterløb- og flowberegning
Auto
Efterløb og flow registreres og kalkuleres automatisk (parameter 6 - 7).
Manuel Data for efterløb og flow er faste programmerede værdier (parameter 6 - 7).
Denne indstilling vælges for den fiktive silo, der anvendes til de manuelt
tilsatte komponenter.
6- Registreret efterløb (kg)
0-9999,9 Værdien for efterløb registreres automatisk eller er en fast programmeret
værdi afhængig af indstillingen af parameter 5.
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7- Teoretisk flowhastighed (kg/sek.)
0-99,999 Den automatisk registrerede eller faste programmerede værdi for
flowhastighed for komponenten i den pågældende silo (afhængig af valget
i parameterlinie 5).
Flowtallet bruges af systemet til at beregne en teoretisk tid for indtag,
hvis der i parameterlinie 2 er valgt ”vægt”, og den mængde, der skal
tages ind, er mindre end den aktuelle værdi for efterløb, eller hvis der er
valgt indtag efter teoretisk ”flow” .
8- Præcision (kg)
0
Ingen kontrol
1-9999,9 Angivelse af max. afvigelse +/- mellem det beregnede og det aktuelle
indtag
Ligger det udenfor grænsen, stopper systemet, og der gives alarm
9- Pulse tæller
0-3 Hvis der i parameterlinie 2 er angivet indtag pr. pulse, skal nummeret på den
anvendte tæller (1-3) programmeres i denne linie
10- Indtag varighed (sek.)
0-9999 Hvis der i parameterlinie 2 er valgt indtag på tid, skal varigheden for
aktivering af komponentudtaget programmeres i denne linie
11- Findosering
0
Findoseringsfunktionen anvendes ikke
110-129 I systemer, hvor der er meget høje krav til indvejningsnøjagtighed, kan
doseringsudstyret være forsynet med en findoseringsmekanisme, der
aktiveres under den sidste del af indvejningen, eller hastigheden på evt.
doseringssnegl sættes ned.
I denne linie programmeres nummeret på den generelle outputfunktion
(110-129), der aktiverer findoseringen.
12- Triggerpunkt for findosering (kg)
0-9999 Når findoseringsfunktionen (parameterlinie 11) benyttes, skal der i denne
linie programmeres, hvor mange kilo der skal doseres med nedsat kapacitet
til sidst.

- 58 -

14 PROCES
GenereltFlexMix softwaren er opbygget på en måde, der gør systemet meget åbent og
fleksibelt.
FlexMix er, før den bliver konfigureret, helt blank og skal lære alt forfra.
Udgangenes funktion og placering er frit definerbar (dog bundet af anlægsflow i
systempanelet).
Sammenhængende funktioner i anlægget defineres som system- eller generelle
funktioner, hvor en funktion således kan aktivere en række serieforbundne maskiner
(f.eks. snegle) i anlægget.
Komponenter kan tages ind efter flere metoder: Vægt, puls (flowmåler), fiks. tid,
teoretisk beregnet tid (beregnet ud fra flow).
Det er muligt på forhånd at afveje manuelle komponenter og placere dem i påslag,
som systemet så selv tømmer op i blander under produktionen af recepten.
Systemet kan håndtere to af hinanden uafhængige anlægs-/proceslinier på samme tid
(task 1 og task 2).
Processen styres af sekvenstabeller, som indeholder en række kommandoer/funktioner, der fortæller computeren, hvad den skal gøre og i hvilken rækkefølge.
I mere avancerede opstillinger kan processen styres af multi-sekvenstabeller, der
tillader, at op til 6 funktioner udføres samtidig i en proceslinie - f.eks. samtidig
indvejning på grovvægt og finvægt etc.
Standardfunktionerne kan hver især designes på flere forskellige måder, hvilket giver
utroligt mange variationsmuligheder.
Standardfunktionerne er:
1. Indtag
2. Tømning
3. Formaling
4. Pause
5. Output ON/OFF
6. Kontrol føler
7. Venter på føler
8. Stop
Utallige forskellige arbejdssekvenser kan sammensættes, og det behøver ikke
nødvendigvis have noget med indvejning eller foderfremstilling at gøre.
Systemet kan også håndtere mange andre former for processer.
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En simpel sekvenstabel til et male/blandeanlæg ser typisk ud som nedenfor:
1. Kontrol føler………….….Opkaldsføleren for den ønskede færdigvaresilo kontrolleres.
2. Indtag……………………….Gruppe 1, manuelle komponenter.
3. Indtag……………………….Gruppe 2, komponenter, der skal renses og formales.
4. Indtag……………………….Gruppe 3, komponenter, der formales uden rensning.
5. Indtag……………………….Gruppe 4, mineraler.
6. Output ON/OFF………..Tørblanding.
7. Indtag……………………….Gruppe 5, væske.
8. Output ON/OFF…..……Slutblanding.
9. Venter på føler…….…..Kontrollerer, at alle skod over færdigvaresiloer er lukket.
10.Tømning……………………Indstilling af tømmevej og tømning.
Gruppenumrene i indtagsfunktionerne angives i recepten for at styre, på hvilken måde
de forskellige komponenter indvejes.
Alle processer startes op via tidstabeller, der indeholder oplysninger om receptnummer, tømmevej, starttidspunkt, portion, blandetid m.m.
Figur 21, anlægseksempel
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15 AUTOMATISKE FUNKTIONER
15.1 Indtag
Indtagsfunktionenerne anvendes til definering af, hvordan de forskellige komponenter
skal tages ind - f.eks. gennem mølle eller direkte etc.
Der kan laves 10 forskellige indtagsfunktioner.
Når indtagsfunktionerne indsættes i sekvenstabellerne, tildeles de gruppenumre.
Disse gruppenumre anføres i recepterne ud for de enkelte komponenter afhængig af,
hvordan de skal tages ind.
Typisk vil der være indtagsfunktioner med tilhørende gruppenumre for:






Manuelle komponenter (håndkomponenter)
Komponenter, der skal renses og formales (hvede, byg m.m.)
Komponenter direkte til formaling (piller, sojaskrå m.m.)
Komponenter til direkte indtag (mineraler m.m.)
Væsker (olie, fedt m.m.)

Indtag funktionsparametre
Justering nummer : XX = (navn)
1 Indtag metode
2 Vejesystem nummer
3 Max. vægt før start (kg)
4 Max. vægt (kg)
5 Max. vægttab (kg)
6 Påslag nummer
7 Indtag outputnummer
8 Pause før aktivering (sek.)
9 Mølle nummer
10 Mølle starttid (sek.)
11 Blander nummer
12 Blander stoptrigger (kg)
13 Blander starttrigger (kg)
14 Blander punktstart ON-tid (sek.)
15 Blander punktstart OFF-tid (sek.)
16 Møllestyring adresse
17 Tid for omstilling af mølle (sek.)
18 Multi indtag ja/nej
19 Tømmefunkt. justering ved multi indtag

X/19
Silo/påslag
0-3
0-9999
0-9999
0-9999
0-7
0/110-129
0-99
0-3
0-99
0-3
0-9999
0-9999
0-9999
0-9999
0-3
0-99
Ja/nej
1-10
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15.1.1

Parameterforklaring for ”indtag”

1- Indtag metode
Bemærk! De efterfølgende parameterlinier vil ikke være synlige, hvis de ikke har
nogen relation til det valg, der er gjort i denne linie.
Silo
Komponenten tages fra den silo, der er defineret i komponentdata
Påslag Komponenten tages fra det påslag, der er defineret i parameterlinie 6 eller i
tidstabellen
Denne funktion kan anvendes til indtag af manuelle komponenter, der er
afvejet på forhånd og placeret i påslag for senere automatisk indtag
2- Vejesystem nummer
0 Komponenten, der tages ind, registreres via pulser eller tid
1-3 Komponenten, der tages ind, registreres via vægt på det angivne vejesystem
3- Maksimal vægt før start (kg)
0 Ingen kontrol
1-9999 For sikring af, at vejesystemet er helt tomt inden begyndelsen af ny
indvejning, kan der angives en max. nettovægt inden start
Kontrollen udføres kun i den første indtagsfunktion i sekvenstabellen
4- Maksimal vægt (kg)
0-9999 Inden opstart kontrollerer systemet, at den aktuelle start-nettovægt plus
vægten af den batch, der skal produceres, ikke overstiger grænsen angivet i
denne parameterlinie
5- Maksimalt vægttab (kg)
0 Ingen kontrol
1-9999 Under indtag må belastningen på vægten ikke reduceres med mere end de
angivne kilo
6- Påslag nummer (anvendes kun hvis der er valgt indtag fra påslag i parameterlinie
1).
0 Det aktuelle påslag, der skal tages fra, angives i tidstabellen
1-7 Det angivne påslag benyttes altid af denne indtagsfunktion
7- Indtag output nummer
0 Ingen outputfunktion aktiveres
110-129 Den angivne generelle outputfunktion aktiveres, inden indtagfunktionen
begynder, og forbliver ON, indtil indtagfunktionen er slut. Se i øvrigt
parameter 8.
Funktionen kan f.eks. anvendes til at starte fælles transportsnegle o.l.
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8- Pause før aktivering (sek.)
0-99 Dette parameter har kun betydning, hvis der er angivet en generel
outputfunktion i linie 7
Den generelle outputfunktion aktiveres, og pausetiden forløber, inden
indtagfunktionen begynder
Når indtagfunktionen er færdig, forløber pausetiden igen, inden den generelle
outputfunktion deaktiveres
9- Mølle nummer
0 Ingen mølle startes under indtag
1-3 Den angivne mølle startes under indtag (refererer til system outputfunktionerne
100-102)
10- Starttid for mølle (sek.)
0-99 Når møllen er startet, venter systemet denne tid, så møllen kan komme op i
omdr.hastighed, og evt. skivemølle kan finde sin indstilling, inden
komponentudgangen aktiveres
11- Blander nummer
0 Ingen blander startes under indtag
1-3 Den valgte blander (refererer til system outputfunktionerne 97-99) kører under
indtag i henhold til parametrene i linie 12, 13, 14, 15
12- Blander stoptrigger (kg)
0 Hvis blander er ON, kører den med helt til afslutning af komponentindtaget
0-9999 Hvis blander er ON under indvejningen, stoppes den, når der mangler de
angivne kilo, for at give ro på vægten og dermed opnå større
indvejningsnøjagtighed
13- Blander starttrigger (kg) (for kontinuerlig drift)
0 Blander kører med under hele indvejningen, indtil evt. blander stoptrigger
programmeret i parameterlinie 12 er nået
1-9999 Blander kører punktstart i h.t. parameterlinierne 14 og 15, indtil nettovægten
når den angivne værdi
Herefter kører blanderen kontinuerligt, indtil evt. blander stoptrigger
programmeret i parameterlinie 12 er nået
Ønskes det ikke, at blanderen på noget tidspunkt kører kontinuerligt under
indtaget, sættes denne parameterværdi højere end den højst opnåelige
nettovægt - f.eks. 9999 kg
14- Blander punktstart ON-tid (sek.)
0 Blander starter ikke op, før vægten blander starttrigger programmeret i linie
13 er nået
1-9999 Indtil vægten når blander starttrigger programmeret i linie 13, starter
blanderen op periodevis den programmerede tid
Pausetiden programmeres i parameterlinie 15
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15- Blander punktstart OFF-tid (sek.)
0 Blander kører kontinuerligt, hvis der er programmeret en ON-tid i
parameterlinie 14
1-9999 Blander holder pause den angivne tid mellem ON-perioderne programmeret i
parameterlinie 14
16- Møllestyring adresse
0 Der bliver ikke sendt data til møllestyring
1-3 Der bliver sendt data til den angivne numeriske møllestyring under indtag af
komponenten (doseringshastighed, skiveafstand, møllebelastning m.m.)
17- Tid for omstilling af mølle (sek.)
0-99 Denne funktion anvendes kun ved automatisk skivemølle, og er den tid, møllen
skal bruge for at finde den nye indstilling
18- Multi indtag
Nej Multi indtagsfunktionen er ikke aktiveret
Ja Hvis indvejningsvægtens kapacitet er mindre end den totale vægt, der skal
indvejes, kan systemet automatisk dele indvejningen op i flere små portioner.
Portionsstørrelsen afpasses efter data i parameterlinie 4 (maksimal vægt).
Funktionen kan f.eks. anvendes, hvis der indvejes via en lille vejebeholder til en
større blander eller beholder.
Tømning af vejebeholderen udføres i henhold til tømmefunktionen angivet i
parameterlinie 19.
19- Tømmefunkt. justering ved multi indtag (anvendes kun hvis der er valgt
multi indtag i parameter 18)
1-10 Tømmefunktion justeringen, der anvendes ved tømning af vejebeholder ved
multi indtag
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15.1.2

Indtagfunktion timing

Figur 22, timing for indtagfunktion
Start

Setpoint

End

Function

Output (par.7)

Mill adjustment

Mill

Loading 1. comp.

Loading sec. comp.
(17)
(8)

(10)

(par.8)
(par.10)
(*)
(par.17)

(*)

(8)

pause before function
mill start
pause after component
mill adjustment
system output function ON/OFF

15.1.3 Eksempler på indtagfunktioner
Til anlægseksemplet figur 21, hvor der indgår automatisk skivemølle, vil der typisk
være oprettet 4 forskellige indtagfunktioner:
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Indtag funktionsparametre
Justering nummer : 1 = manuelle komponenter
1 Indtag metode
2 Vejesystem nummer
3 Max. vægt før start (kg)
4 Max. vægt (kg)
5 Max. vægttab (kg)
6 Påslag nummer
7 Indtag outputnummer
8 Pause før aktivering (sek.)
9 Mølle nummer
10 Mølle starttid (sek.)
11 Blander nummer
12 Blander stoptrigger (kg)
13 Blander starttrigger (kg)
14 Blander punktstart ON-tid (sek.)
15 Blander punktstart OFF-tid (sek.)
16 Møllestyring adresse
17 Tid for omstilling af mølle (sek.)
18 Multi indtag ja/nej
19 Tømmefunkt. justering ved multi indtag
Indtag funktionsparametre
Justering nummer : 2 = komp. til formaling
1 Indtag metode
2 Vejesystem nummer
3 Max. vægt før start (kg)
4 Max. vægt (kg)
5 Max. vægttab (kg)
6 Påslag nummer
7 Indtag outputnummer
8 Pause før aktivering (sek.)
9 Mølle nummer
10 Mølle starttid (sek.)
11 Blander nummer
12 Blander stoptrigger (kg)
13 Blander starttrigger (kg)
14 Blander punktstart ON-tid (sek.)
15 Blander punktstart OFF-tid (sek.)
16 Møllestyring adresse
17 Tid for omstilling af mølle (sek.)
18 Multi indtag ja/nej
19 Tømmefunkt. justering ved multi indtag

X/19
Silo
1
30
1100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
nej
0
X/19
Silo
1
0
1100
0
0
0
0
1
60
1
20
500
20
120
1
10
nej
0
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Indtag funktionsparametre
Justering nummer : 3 = mineraler
1 Indtag metode
2 Vejesystem nummer
3 Max. vægt før start (kg)
4 Max. vægt (kg)
5 Max. vægttab (kg)
6 Påslag nummer
7 Indtag outputnummer
8 Pause før aktivering (sek.)
9 Mølle nummer
10 Mølle starttid (sek.)
11 Blander nummer
12 Blander stoptrigger (kg)
13 Blander starttrigger (kg)
14 Blander punktstart ON-tid (sek.)
15 Blander punktstart OFF-tid (sek.)
16 Møllestyring adresse
17 Tid for omstilling af mølle (sek.)
18 Multi indtag ja/nej
19 Tømmefunkt. justering ved multi indtag
Indtag funktionsparametre
Justering nummer : 4 = væske
1 Indtag metode
2 Vejesystem nummer
3 Max. vægt før start (kg)
4 Max. vægt (kg)
5 Max. vægttab (kg)
6 Påslag nummer
7 Indtag outputnummer
8 Pause før aktivering (sek.)
9 Mølle nummer
10 Mølle starttid (sek.)
11 Blander nummer
12 Blander stoptrigger (kg)
13 Blander starttrigger (kg)
14 Blander punktstart ON-tid (sek.)
15 Blander punktstart OFF-tid (sek.)
16 Møllestyring adresse
17 Tid for omstilling af mølle (sek.)
18 Multi indtag ja/nej
19 Tømmefunkt. justering ved multi indtag
* Blander kører altid med

X/19
Silo
1
0
1100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
nej
0
X/19
Silo
1
0
1100
0
0
0
0
0
0
1
0
0*
0
0
0
0
nej
0
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15.2 Tømning
Tømmefunktionen anvendes i mange sammenhænge, men anvendes primært til at
bringe den færdigblandede recept fra blander til færdigvaresilo direkte eller via
buffersilo, hvis der er lang transport.
Tømmefunktionen kan også anvendes til tømning af vægte, forbeholdere,
efterbeholdere m.m.
Der kan laves 10 forskellige tømmefunktioner.
Tømmefunktion parametre
Justering nummer: XX = (navn)
1 Tømme metode
2 Vejesystem nummer
3 Maksimal udtømning (kg)
4 Minimum niveau (kg)
5 Minimum flow (kg/sek.)
6 Tid efter minimum niveau (sek.)
7 Inputnummer for tømning (tommelding)
8 Kontakttilstand ved tom beholder
9 Kontakttid (sek.)
10 Maksimal tid for tømning (sek.)
11 Inputnummer for lavt niveau i buffersilo
12 Kontakttilstand ved lavt niveau i buffersilo
13 Kontakttid ved lavt niveau i buffersilo (sek.)
14 Maksimal ventetid for lavt niveau (sek.)
15 Inputnummer for højt niveau i buffersilo
16 Kontakttilstand ved højt niveau i buffersilo
17 Kontakttid ved højt niveau (sek.)
18 Vægt pr. tømmecyclus (kg)
19 Blander nummer
20 Blander starttrigger (kg)
21 Blander punktstart ON-tid (sek.)
22 Blander punktstart OFF-tid (sek.)
23 Generel outputfunktion før tømmevej
24 Tid før aktivering af tømmeveje (sek.)
25 Tid efter deaktivering af tømmeveje (sek.)
26 Tømning destinationsnummer
27 Tid før aktivering af kilde
28 Tid efter deaktivering af kilde
29 Kilde outputnummer
30 Lavt niveau i buffer aktiveres før afslutning

XX/30
Vægt/føler
0-3
0-99999
0-9999
0-999/0-999
0-999
0-128
Åben/lukket
0-999
0-32000
0-128
Åben/lukket
0-99
0-9999
0-128
Åben/lukket
0-99
0-999
0-3
0-9999
0-9999
0-9999
0/110-129
0-99
0-99
0/110-129/200
0-99
0-99
0/110-129
0/1
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15.2.1

Parameterforklaring for ”tømning”

1- Tømme metode (hvordan registreres tom vægt)
Vægt Tømningen afsluttes, når minimumvægt er nået (parameter 4), og tiden
(parameter 6) derefter er forløbet
Føler Tømningen afsluttes, når der er indikation fra føler tilsluttet inputnummer
angivet i parameter 7, og tiden (parameter 6) derefter er forløbet
2- Vejesystem nummer
0 Der tømmes ikke ud fra et vejesystem (eks. tømning fra buffersilo)
1-3 Nummer på vejesystem, hvorfra der tømmes ud
3- Maksimal udtømning (kg)
0-9999 Den maksimale mængde, der må tømmes ud. Skal sættes tilpas højt for at
opnå fuldstændig tømning af vejesystem
4- Minimum niveau (kg)
0-9999 Minimum ved tømning efter vægt. Når grænsen angivet her nås, starter
efterløbstiden programmeret i parameter 6
5- Minimum flow (kg/sek.)
0/0
Ingen grænse for minimum flow ved tømning
1-999/1-999 Minimum flowhastighed ved tømning f.eks. 5/60 betyder, at vægten
skal mindskes med min. 5 kg i løbet af 60 sekunder
Hvis det aktuelle flow er mindre, stopper systemet og giver alarm, da
udløb fra vejebeholder sandsynligvis er blokeret
Flowtallet tilpasses efter kapaciteten på anlæggets tømmeveje
6- Tid efter minimum niveau (sek.)
0-999 Når minimumniveau er nået (parameter 4 ved tømning efter vægt, eller
signal på indgang parameter 7 ved tømning efter føler), fortsætter
tømmefunktionen yderligere i den programmerede tid
7- Inputnummer for tømning (føler for tommelding)
0 Tømning stoppes efter vægt
1-128 Tømning stoppes efter signal fra føler tilsluttet angivne inputnummer
8- Kontakttilstand ved tom beholder
Åben
Signal på input, parameter 7, skal være ÅBEN for afslutning af tømning
Lukket Signal på input, parameter 7, skal være LUKKET for afslutning af tømning
9- Kontakttid (sek.)
0-999 Signal fra føler for tommelding (paramater 7) skal være til stede i den
programmerede tid, før det accepteres

- 69 -

10- Maksimal tid for tømning (sek.)
0 Ingen tidsbegrænsning
1-32000 Hvis tømningen varer længere end den programmerede tid, stopper
systemet og giver alarm
11- Inputnummer for lavt niveau i buffersilo (ved tømning via buffersilo)
0 Der tømmes ikke via buffersilo
1-128 Føler for lavt niveau i buffersilo er tilsluttet dette inputnummer. Der kan ikke
startes tømning til buffersilo, med mindre der er tom-signal herfra. Evt.
generel outputfunktion (parameter 23) og tømmevej (parameter 26) er
aktiveret, mens systemet venter på signal. Kilde output (parameter 29) er
ikke aktiveret
12- Kontakttilstand ved lavt niveau i buffersilo
Åben
Signal på input parameter 11 skal være ÅBEN for indikering af lavt niveau
Lukket Signal på input parameter 11 skal være LUKKET for indikering af lavt niveau
13- Kontakttid ved lavt niveau i buffersilo (sek.)
0-99 Signal fra føler for lavt niveau i buffersilo skal være til stede i den
programmerede tid, før det accepteres
14- Maksimal ventetid for lavt niveau (sek.)
0 Ingen tidsbegrænsning
1-9999 Hvis ventetiden varer længere end den programmerede tid, stopper systemet
og giver alarm
15- Inputnummer for højt niveau i buffersilo (ved tømning via buffersilo)
0 Der tømmes ikke via buffer, eller der anvendes ikke føler for højt niveau
1-128 Føler for højt niveau i buffersilo er tilsluttet dette inputnummer. Når føleren
aktiveres, stopper tømningen til buffersilo (kilde output parameter 29)
Evt. generel outputfunktion og tømmevej fortsætter, mens systemet venter
på signal for lavt niveau
Herefter fortsætter tømning til buffersilo
16- Kontakttilstand ved højt niveau i buffersilo
Åben
Signal på input parameter 15 skal være ÅBEN for indikering af højt niveau
Lukket Signal på input parameter 15 skal være LUKKET for indikering af højt niveau
17- Kontakttid ved højt niveau (sek.)
0-99 Signal fra føler for højt niveau i buffersilo skal være til stede i den
programmerede tid, før det accepteres
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18- Vægt pr. tømmecyclus (kg) (anvendes kun ved tømning efter vægt)
0 Den totale mængde tømmes ud
1-999 Der tømmes portionsvis ud med den angivne mængde. Start næste portion
med ”F3”-taste eller eksternt startsignal (kan også startes med signal for lavt
niveau i buffersilo parameter 11)
19- Blander nummer
0 Der tømmes ikke ud fra blander
1-3 Der tømmes ud fra blanderen med det pågældende nummer
20- Blander starttrigger (kg) (når der tømmes fra blander og efter vægt)
0-9999 Når den aktuelle vægt er over den programmerede værdi, kører blanderen
punktstart i henhold til parameter 21 og 22
Når den aktuelle vægt er under, kører blanderen konstant
21- Blander punktstart ON-tid (sek.)
0 Blander starter ikke op, før vægten er under værdien programmeret i blander
starttrigger parameter 20
1-9999 Indtil vægten når blander starttrigger programmeret i parameter 20, starter
blanderen op periodevis den programmerede tid
Pausetiden programmeres i parameter 22
22- Blander punktstart OFF-tid (sek.)
0 Blander kører kontinuerligt, hvis der er programmeret en ON-tid i parameter
21
1-9999 Blander holder pause den angivne tid mellem ON-perioderne programmeret i
parameterlinie 21
23- Generel outputfunktion før tømmevej
0 Ingen funktion valgt
110-129 Nummer for generel outputfunktion, der aktiveres, inden tømmevejene
aktiveres
24- Tid før aktivering af tømmeveje (sek.)
0-99 Tid mellem aktivering af generel outputfunktion parameter 23 og aktivering af
tømmevejene
25- Tid efter deaktivering af tømmeveje (sek.)
0-99 Tid mellem deaktivering af tømmevejene og deaktivering af generel outputfunktion parameter 23
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26- Tømning destinationsnummer
0
Der er ikke valgt nogen specifik tømmevej
110-129 Tømmevejen er defineret i den valgte generelle outputfunktion. Tømning vil
altid ske til den samme destination
200
Tømning vil ske til den destination, der er valgt i tidstabellen.
Tømmefunktionen styres af den aktuelle system outputfunktion for den
valgte tømmevej
27- Tid før aktivering af kilde (eks. fælles tømmesnegle fra blander)
0-99 Tid mellem aktivering af tømmevejene og aktivering af generel outputfunktion
for ”kilde” programmeret i parameter 29
28- Tid efter deaktivering af kilde
0-99 Tid mellem deaktivering af generel outputfunktion for ”kilde” programmeret i
parameter 29, deaktivering af tømmevejene
29- Kilde outputnummer
0 Der er ikke valgt en ”kilde” outputfunktion
110-129 Nummer for generel outputfunktion, der starter ”kilde”-funktionen (eks.
tømmesnegle fra blander til buffersilo eller til silobatteri. Fordelingen i de
enkelte siloer styres af system outputfunktionerne for tømmevejene)
30- Lavt niveau i buffer aktiveres før afslutning
0 Ved tømning via buffersilo kan tømningen afsluttes, når vejesystemet er tømt
1 Ved tømning via buffersilo kan tømningen først afsluttes, når vejesystemet er tømt,
og føler for lavt niveau i buffersilo indikerer, at buffer er tom
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15.2.2

Tømmefunktion timing

Figur 23, timing for tømmefunktionen
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15.2.3 Eksempler på tømmefunktioner
I anlægseksemplet figur 21 er der behov for to tømmefunktioner, da der er mulighed
for tømning til silobatteri eller direkte til gulv.
Tømmefunktion parametre
XX/30
Justering nummer: 1 = til silo
1 Tømme metode
Vægt
2 Vejesystem nummer
1
3 Maksimal udtømning (kg)
9999
4 Minimum niveau (kg)
50
5 Minimum flow (kg/sek.)
5/60
6 Tid efter minimum niveau (sek.)
60
7 Inputnummer for tømning (tommelding)
0
8 Kontakttilstand ved tom beholder
9 Kontakttid (sek.)
0
10 Maksimal tid for tømning (sek.)
3600
11 Inputnummer for lavt niveau i buffersilo
0
12 Kontakttilstand ved lavt niveau i buffersilo
13 Kontakttid ved lavt niveau i buffersilo (sek.)
0
14 Maksimal ventetid for lavt niveau (sek.)
0
15 Inputnummer for højt niveau i buffersilo
0
16 Kontakttilstand ved højt niveau i buffersilo
17 Kontakttid ved højt niveau (sek.)
0
18 Vægt pr. tømmecyclus (kg)
0
19 Blander nummer
1
20 Blander starttrigger (kg)
9999
21 Blander punktstart ON-tid (sek.)
0
22 Blander punktstart OFF-tid (sek.)
0
23 Generel outputfunktion før tømmevej
0
24 Tid før aktivering af tømmeveje (sek.)
0
25 Tid efter deaktivering af tømmeveje (sek.)
0
26 Tømning destinationsnummer
200*
27 Tid før aktivering af kilde
60
28 Tid efter deaktivering af kilde
20
29 Kilde outputnummer
110**
30 Lavt niveau i buffer aktiveres før afslutning
0
* Tømmedestination styres af tidstabel
** Kilde = elevator pos. 6 og tømmesnegl pos. 11 i retning mod elevator
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Tømmefunktion parametre
Justering nummer: 2 = til gulv
1 Tømme metode
2 Vejesystem nummer
3 Maksimal udtømning (kg)
4 Minimum niveau (kg)
5 Minimum flow (kg/sek.)
6 Tid efter minimum niveau (sek.)
7 Inputnummer for tømning (tommelding)
8 Kontakttilstand ved tom beholder
9 Kontakttid (sek.)
10 Maksimal tid for tømning (sek.)
11 Inputnummer for lavt niveau i buffersilo
12 Kontakttilstand ved lavt niveau i buffersilo
13 Kontakttid ved lavt niveau i buffersilo (sek.)
14 Maksimal ventetid for lavt niveau (sek.)
15 Inputnummer for højt niveau i buffersilo
16 Kontakttilstand ved højt niveau i buffersilo
17 Kontakttid ved højt niveau (sek.)
18 Vægt pr. tømmecyclus (kg)
19 Blander nummer
20 Blander starttrigger (kg)
21 Blander punktstart ON-tid (sek.)
22 Blander punktstart OFF-tid (sek.)
23 Generel outputfunktion før tømmevej
24 Tid før aktivering af tømmeveje (sek.)
25 Tid efter deaktivering af tømmeveje (sek.)
26 Tømning destinationsnummer
27 Tid før aktivering af kilde
28 Tid efter deaktivering af kilde
29 Kilde outputnummer
30 Lavt niveau i buffer aktiveres før afslutning
* Kilde = tømmesnegl pos. 11 i retning mod gulvudløb

XX/30
Vægt
1
9999
50
5/60
60
0
0
3600
0
0
0
0
0
0
1
9999
0
0
0
0
0
0
60
20
111*
0

- 75 -

15.3 Formaling
Formalingsfunktionen anvendes, hvis komponenterne afvejes uafhængig af
formalingen.
Ved formalingen tages komponenterne fra en forbeholder, der evt. kan være en
blander, og føres gennem møllen til efterbeholder, der også evt. kan være en blander.
Der kan laves 10 forskellige formalingsfunktioner.
Formaling funktion parametre
Justering nummer : XX = (navn)
1 Formaling metode
2 Mølle nummer
3 Vejesystem nummer
4 Minimum niveau kg
5 Tid efter minimum niveau sek.
6 Minimum flow kg/sek.
7 Inputnummer, føler for minimum niveau
8 Kontakttilstand ved minimum niveau
9 Kontakttid for minimum niveau sek.
10 Maksimal tid for formaling, minutter
11 Outputnummer for blander, kilde
12 Trigger for findosering (blander konstant ON), kilde
13 Kontakttid før blander konstant ON sek., kilde
14 Blander punktstart ON-tid sek., kilde
15 Blander punktstart OFF-tid sek., kilde
16 Blander nummer, destination
17 Blander punktstart ON-tid sek., destination
18 Blander punktstart OFF-tid sek., destination
19 Generel outputfunktion nummer
20 Møllestyring nummer
21 Føler ændring før formaling slut

XX/21
Vægt/Føler
0-3
0-3
0-9999
0-999
0-999/0-999
0-128
Åben/lukket
0-999
0-999
0-129
0-9999
0-99
0-9999
0-9999
0-3
0-9999
0-9999
0/110-129
0-3
0-255
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15.3.1

Parameterforklaring for ”formaling”

1- Formaling metode
Vægt Formalingen afsluttes, når belastningen på vægten er kommet ned på et forud
bestemt niveau (anvendes når forbeholder også er vejesystem)
Føler Formalingen afsluttes, når en føler indikerer, at forbeholderen er tom
2- Mølle nummer
0
Ingen mølle er defineret
1-3 Nummeret på møllen, der anvendes ved formalingen
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3- Vejesystem nummer (anvendes kun ved formaling med vægtindikering)
0
Der anvendes ikke vægt til indikering af formaling slut
1-3 Nummeret på vejesystemet, hvorfra der formales, når der anvendes vægt som
indikering for formaling slut (der kan også angives et vejesystem, selv om der
anvendes føler for indikering af formaling slut, hvis det ønskes at få udlæst
belastningen af det valgte vejesystem løbende)
4- Minimum niveau kg (anvendes kun ved formaling med vægtindikering)
0-9999 Når der anvendes vægt for indikering af formaling slut, angives grænsen her
5- Tid efter minimum niveau sek.
0-999 Når minimumniveauet er nået, fortsætter formalingen yderligere
programmerede tid for at tømme forbeholder og transport til mølle.

den

6- Minimum flow kg/sek. (anvendes kun ved formaling med vægtindikering)
0/0
Der er ikke flowkontrol på formalingen
1-999/1-999 Ved formaling skal kapaciteten på møllen opfylde den angivne grænse.
Eks. 10/60 betyder, at møllen skal formale mindst 10 kg i løbet af et
minut
Hvis flowhastigheden kommer under den angivne grænse, stoppper
systemet og melder fejl
7- Inputnummer, føler for minimum niveau (anvendes kun ved formaling
med følerindikering)
0
Der anvendes ikke føler for indikering af formaling slut
1-128 Inputnummer for føler, der indikerer formaling slut
8- Kontakttilstand ved minimum niveau (anvendes kun ved formaling med
følerindikering)
Åben
Signal på input parameter 7 skal være ÅBEN for indikering af lavt niveau
Lukket Signal på input parameter 7 skal være LUKKET for indikering af lavt niveau
9- Kontakttid for minimum niveau sek. (anvendes kun ved formaling med
følerindikering)
0-999 Føler for lavt niveau skal være i tilstanden defineret i parameter 8 i den
programmerede tid, inden signalet accepteres
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10- Maksimal tid for formaling, minutter
0
Der er ingen maksimumtid for formalingsfunktionen
1-999 Hvis formalingsfunktionen overskrider den programmerede tid, stopper
systemet og melder fejl
11- Outputnummer for blander, kilde
0
Der anvendes ikke blander som forbeholder
1-129 Outputnummeret for den blander, der anvendes som forbeholder for mølle
(kilde)
12- Trigger for findosering (blander konstant ON), kilde (anvendes kun, hvis
blander på vejesystem anvendes som forbeholder)
0-9999 Når vægten er under den angivne værdi, vil blanderen - aktiveret af
outputtet defineret i parameter 11 - køre konstant, for at tømningen bliver
effektiv
13- Kontakttid før blander konstant ON sek., kilde (anvendes kun ved
formaling med føler som indikering for lavt niveau og blander som
forbeholder)
0-99 Signal fra føler for lavt niveau skal være til stede den programmerede tid, før
blanderen begynder at køre kontinuerligt
14- Blander punktstart ON-tid sek., kilde (anvendes kun, når blander er
forbeholder for mølle)
0 Blanderen starter ikke op, før vægten blander starttrigger programmeret i
parameter 12 er nået
1-9999 Når den aktuelle vægt er over værdien programmeret i linie 12, eller føler for
lavt niveau ikke er fri, starter blanderen op periodevis den programmerede
tid
Pausetiden programmeres i parameterlinie 15
15- Blander punktstart OFF-tid sek., kilde (anvendes kun, når blander er
forbeholder for mølle)
0 Blander kører kontinuerligt, hvis der er programmeret en ON-tid i
parameterlinie 14
1-9999 Blander holder pause den angivne tid mellem ON-perioderne programmeret i
parameterlinie 14
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16- Blander nummer, destination (anvendes kun, hvis der formales til en
blander)
0
Der formales ikke til en blander
1-3 Nummer på blander, der formales til
17- Blander punktstart ON-tid sek., destination (anvendes kun, når der
formales til blander)
0 Blander starter ikke op under formalingen
1-9999 Blanderen starter op periodevis den programmerede tid
Pausetiden programmeres i parameterlinie 18
18- Blander punktstart OFF-tid sek., destination (anvendes kun, når der
formales til blander)
0 Blander kører kontinuerligt, hvis der er programmeret en ON-tid i
parameterlinie 17
1-9999 Blander holder pause den angivne tid mellem ON-perioderne programmeret i
parameterlinie 17
19- Generel outputfunktionnummer
0
Der
aktiveres ikke nogen generel outputfunktion under formalingsfunktionen
110-119 Den valgte generelle outputfunktion aktiveres, inden formalingsfunktionen
starter, og forbliver aktiveret, indtil formalingsfunktionen er slut
20- Møllestyring nummer (anvendes kun, hvis der skal overføres data til
automatisk mølleregulering vedr. skiveafstand, doseringshastighed eller
amp.belastning)
0
Der skal ikke overføres data til automatisk mølleregulering (NMR)
1-3 Adresse for den automatiske mølleregulering, hvortil der skal overføres data fra
recept vedr. skiveafstand, doseringshastighed eller amp.belastning
21- Føler ændring før formaling slut (anvendes kun ved formaling med føler
som indikering for lavt niveau i forbeholder)
0
Formalingsfunktionen slutter, når signalet fra føleren har tilstanden beskrevet
i parameter 9
1-255 Formalingsfunktionen slutter, når signalet fra føleren har tilstanden beskrevet
i parameter 9, men kun hvis signalet har haft modsat status i den
programmerede periode (sek.) under formalingsfunktionens forløb.
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15.3.2

Formalingsfunktion timing

Figur 24, timing for formalingsfunktion
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15.3.3 Eksempel på formalingsfunktion
Formalingsfunktionen anvendes kun, når en på forhånd afmålt portion skal formales
fra en beholder til en anden - f.eks. fra påslag til mølle og til blander eller fra blander
til færdigvaresilo figur 25.
Derfor anvendes denne funktion ikke i anlægseksemplet figur 21.
Figur 25, typisk anvendelse af formalingsfunktion
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Pos.
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Formaling funktion parametre
Justering nummer : 1 = Formaling
1 Formaling metode
2 Mølle nummer
3 Vejesystem nummer
4 Minimum niveau kg
5 Tid efter minimum niveau sek.
6 Minimum flow kg/sek.
7 Inputnummer, føler for minimum niveau
8 Kontakttilstand ved minimum niveau
9 Kontakttid for minimum niveau sek.
10 Maksimal tid for formaling, minutter
11 Outputnummer for blander, kilde
12 Trigger for findosering (blander konstant ON), kilde
13 Kontakt tid før blander konstant ON sek., kilde
14 Blander punktstart ON-tid sek., kilde
15 Blander punktstart OFF-tid sek., kilde
16 Blander nummer, destination
17 Blander punktstart ON-tid sek., destination
18 Blander punktstart OFF-tid sek., destination
19 Generel outputfunktionnummer
20 Møllestyring nummer
21 Føler ændring før formaling slut
* transport til og fra mølle startes af mølle system outputfunktionen

XX/21
Føler
1*
0
0
60
3
Åben
10
60
0
0
0
0
0
1
20
120
0
1
5

15.4 Pause
Funktionen bruges til at lægge pauser ind i et procesforløb, hvor det måtte være
ønskeligt, f.eks. hvis der anvendes en slaglemølle med stort inertimoment, og møllen
skal være bragt helt til stilstand inden næste step i processen.
Der kan defineres pauser af op til 20 forskellige varigheder.
Pausefunktionsparametre
Nr Navn
1 Navn
2
.. Navn
20 Navn

Vægt nummer
0-3
0-3
0-3

XX/20
Forsinkelse sek.
0-9999
0-9999
0-9999
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15.4.1 Parameterforklaring for ”Pause”
Nummer
Justeringsnummer for pausefunktioner
Navn
Individuel benævnelse for hver justering, f.eks.”Pause 30 sekunder”
Vægt nummer
0 Der vises ikke belastning på vægt i kontrolbilledet, mens pausefunktionen
forløber
1-3 Belastningen på den valgte vægt vises i kontrolbilledet, mens pausefunktionen
forløber
Forsinkelse sekunder
0-9999 Varigheden af den enkelte pause i sekunder
15.4.2

Eksempler på pausefunktioner

Pausefunktionsparametre
Nr Navn
1 Pause 30 sekunder
2 Pause 60 sekunder
3 Pause 120 sekunder

Vægt nummer
1
1
1

XX/20
Forsinkelse sek.
30
60
120

15.5 Output on/off
Funktionen bruges til at aktivere eller deaktivere en system- eller generel outputfunktion (beskrevet i afsnittet: system- og generelle outputfunktioner).
En funktion kan aktiveres med ”output on” på et tidspunkt i processen og senere
deaktiveres med ”output off”, eller der kan vælges en ON-periode, hvorefter
funktionen automatisk deaktiveres.
I det tilfælde vil processen ikke fortsætte, før ON-perioden er forløbet.
Der kan programmeres op til 20 forskellige ”output on/off” funktioner.
Output on/off funktion parametre
Justering nummer: XX = Navn
1 Vejesystem nummer
2 Tid før aktivering (sekunder)
3 Outputfunktion nummer
4 Blandetid
5 Varighed (sekunder)
6 Output on tid (sekunder)
7 Output off tid (sekunder)
8 Tid før deaktivering (sekunder)
9 Tid efter deaktivering (sekunder)

X/9
0-3
0-9999
1-129
Ja/nej
0-9999
0-999
0-999
0-9999
0-9999
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15.5.1

Parameterforklaring for ”output on/off”

1. Vejesystem nummer
0 Der vises ikke belastning på vægt i kontrolbilledet, mens output on funktionen
forløber
1-3 Belastningen på den valgte vægt vises i kontrolbilledet, mens output on
funktionen forløber
2. Tid før aktivering (sekunder)
0-9999 I denne linie kan programmeres en tid i sekunder for forsinket aktivering eller
deaktivering af outputfunktionen
3. Outputfunktion nummer
1-129 Nummeret på den system- eller generelle outputfunktion, der benyttes
4. Blandetid (anvendes kun, hvis funktionen aktiverer en blander)
Ja Varigheden af output on funktionen bestemmes af tiden programmeret i
tidstabellen i parameterlinien ”blandetid”
Nej Varigheden af output on funktionen bestemmes af tiden programmeret i
parameter 5
5. Varighed (sekunder)
0 Når en system- eller generel outputfunktion aktiveres med en output on
funktion, forbliver den ON, indtil den på et senere tidspunkt i processen
deaktiveres med output off
1-9999 Når en system- eller generel outputfunktion aktiveres med en output on
funktion, vil den være ON i den programmerede tid (sekunder), hvorefter den
automatisk deaktiveres, og næste step i processen udføres
6. Output on tid (sekunder) (fungerer sammen med parameter 7, når der
ønskes periodevis start af outputfunktion)
0
Outputfunktionen aktiveres kontinuerligt
1-999 Hvis der er programmeret en OFF-tid i parameter 7, vil outputfunktionen
blive aktiveret periodevis i.h.t. den programmerede ON- og OFF-tid.
Hvis der ikke er programmeret en OFF-tid i parameter 7, vil outputfunktionen
blive aktiveret kontinuerligt.
7. Output off tid (sekunder) (fungerer sammen med parameter 6, når der
ønskes periodevis start af outputfunktion)
0
Outputfunktionen aktiveres kontinuerligt
1-999 Hvis der er programmeret en ON-tid i parameter 6, vil outputfunktionen blive
aktiveret periodevis i.h.t. den programmerede ON- og OFF-tid.
Hvis der ikke er programmeret en ON-tid i parameter 6, vil outputfunktionen
blive aktiveret kontinuerligt.
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8. Tid før deaktivering (sekunder)
0-9999 Når ”output off” udføres, ventes det indtastede antal sekunder, før
deaktivering af sys- eller generel outputfunktion påbegyndes
9. Tid efter deaktivering (sekunder)
0-9999 Når deaktivering af sys- eller generel outputfunktion er påbegyndt, ventes
det indtastede antal sekunder, inden der skiftes til næste funktion i
sekvenstabellen

15.5.2

Output on/off funktion timing

Figur 26, timing for output on
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Figur 27, timing output on med varighed
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Figur 28, output off
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15.5.3 Eksempler på output on/off funktioner
I anlægseksemplet figur 21 anvendes en output on/off funktion til start og stop af
ventilator for blanderudluftning pos. 12 samt en til start af blander i blandetiden (med
varighed).

Output on/off funktion parametre
Justering nummer: 1 = blander ventilator
1 Vejesystem nummer
2 Tid før aktivering (sekunder)
3 Outputfunktion nummer
4 Blandetid
5 Varighed (sekunder)
6 Output on tid (sekunder)
7 Output off tid (sekunder)
8 Tid før deaktivering (sekunder)
9 Tid efter deaktivering (sekunder)
* generel outputfunktion for ventilator pos. 12

Output on/off funktion parametre
Justering nummer: 2 = blandetid
1 Vejesystem nummer
2 Tid før aktivering (sekunder)
3 Outputfunktion nummer
4 Blandetid
5 Varighed (sekunder)
6 Output on tid (sekunder)
7 Output off tid (sekunder)
8 Tid før deaktivering (sekunder)
9 Tid efter deaktivering (sekunder)
* system outputfunktion for blander nr. 1

X/9
1
0
112*
nej
0
0
0
0
0

X/9
1
0
97*
Ja
0
0
0
0
0
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15.6 Kontrol føler
Denne funktion bruges til at
færdigvaresiloer, men kan også
for følere eller switche.
Generelt gælder det for denne
tilstand indenfor en tidsmargin,
igangværende cyklus.

kontrollere tilstanden primært for niveaufølere i
anvendes i andre sammenhænge til kontrol af signal
funktion, at hvis signalet ikke indtager den valgte
annulleres resten af processen fra dette punkt i den

Kontrol føler funktion parametre
Justering nummer: XX = Navn
1 Vejesystem nummer
2 Føler (0), tømmevej (1)
3 Inputnummer
4 Kontakttilstand
5 Kontakttid (sekunder)
6 Maksimal ventetid (sekunder)
7 Kun første cyklus = 1
15.6.1

X/7
0-3
0/1
0-128
Åben/lukket
0-99
0-9999
0/1

Parameterforklaring for ”kontrol føler”

1. Vejesystem nummer
0
Der vises ikke belastning på vægt i kontrolbilledet, mens funktionen udføres
1-3 Belastningen på den valgte vægt vises i kontrolbilledet, mens funktionen udføres
2. Føler (0), tømmevej (1)
0 Funktionen kontrollerer et specifik input angivet i parameterlinie 3
1 Funktionen kontrollerer et af en række input. Hvilket input, der aktuelt
kontrolleres, afhænger af, hvilken tømmevej der er valgt i tidstabellen, og hvilket
inputnummer der er angivet i parameterlinie 3.
I anlæg, hvor produktionen skal starte automatisk op via signal fra tommeldere i
færdigvaresiloer, vælges denne indstilling (se i øvrigt parameter 3).
NB! Alle tommeldere skal være tilsluttet en ubrudt serie af inputs.
3. Inputnummer
0-128 I denne linie angives, hvilket inputnummer funktionen skal kontrollere.
Er der valgt ”0” i parameterlinie 2, kontrollerer funktionen det specifikke
inputnummer, der er angivet her.
Er der valgt ”1” i parameterlinie 2, kalkulerer computeren, hvilket
inputnummer funktionen skal kontrollere ud fra formlen: nummer i denne
parameterlinie + tømmevejnummer (progr. i tidstabel) = inputnummer.
Er der f.eks. programmeret nummer 56, og tømmevej 3 er valgt i
tidstabellen, kontrollerer funktionen inputnummer 56+3= 59.
Er tømmevej 1 valgt i tidstabellen, kontrolleres inputnummer 56+1= 57.
Det nummer, der angives i denne linie, skal altså være nummeret før det
input, hvor den første tommelder aktuelt er tilsluttet, for at regnestykket kan
gå op.
NB! Alle tommeldere skal være tilsluttet en ubrudt serie af inputs.
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4. Kontakttilstand
Åben Signal på input parameter 3 skal være ÅBEN for accept
Lukket Signal på input parameter 3 skal være LUKKET for accept
5. Kontakttid (sekunder)
0-99 Inputsignalet angivet i parameter 3 skal være åben eller lukket afhængig af
valget i parameter 4, den angivne tid for accept
6. Maksimal ventetid (sekunder)
0-9999 Den maksimale tid, funktionen må vente på et accepteret signal
Hvis tiden overskrides, annulleres resten af processen fra dette punkt i den
igangværende cyklus
7. Kun første cyklus = 1 (anvendes kun, hvis der produceres flere portioner
ad gangen til samme færdigvaresilo)
0 Kontrol føler funktionen udføres for hver cyklus (for hver portion)
1 Kontrol føler funktionen udføres kun i første cyklus (første portion)
15.6.2 Eksempel på kontrol føler funktion
I anlægseksemplet figur 110 anvendes kontrol føler funktionen til kontrol af
tommelderne i færdigvaresiloerne.
Kontrol føler funktion parametre
Justering nummer: 1 = siloopkald
1 Vejesystem nummer
1
2 Føler (0), tømmevej (1)
1*
3 Inputnummer
7**
4 Kontakttilstand
lukket
5 Kontakttid (sekunder)
10
6 Maksimal ventetid (sekunder)
30
7 Kun første cyklus = 1
1
* Tømmevej i tidstabel bestemmer, hvilken tommelder der kontrolleres
* Inputnummeret før det første input for tommeldere

X/7
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15.7 Venter på føler
Denne funktion minder meget om ”kontrol føler” men med den forskel, at processen
ikke kan fortsætte eller afsluttes, før betingelsen i funktionen er opfyldt.
Funktionen anvendes oftest til kontrol af positioner for skod eller ventiler, men kan
også anvendes i mange andre sammenhænge, hvor der er behov for sikring af, at et
bestemt signal er til stede, før processen må fortsætte.
Venter på føler funktion parametre
Justering nummer: XX = Navn
1 Vejesystem nummer
2 Føler (0), tømmevej (1)
3 Inputnummer
4 Kontakttilstand
5 Kontakttid (sekunder)
6 Maksimal ventetid (sekunder)
15.7.1

X/7
0-3
0/1
0-128
Åben/lukket
0-99
0-9999

Parameterforklaring for ”venter på føler”

1. Vejesystem nummer
0
Der vises ikke belastning på vægt i kontrolbilledet, mens funktionen udføres
1-3 Belastningen på den valgte vægt vises i kontrolbilledet, mens funktionen udføres
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2. Føler (0), tømmevej (1)
0 Funktionen kontrollerer et specifik input angivet i parameterlinie 3
1 Funktionen kontrollerer et af en række input. Hvilket input, der aktuelt
kontrolleres, afhænger af, hvilken tømmevej der er valgt i tidstabellen, og hvilket
inputnummer der er angivet i parameterlinie 3.
NB! Alle signaler, som funktionen skal kontrollere, skal være tilsluttet en
ubrudt serie af inputs.
3. Inputnummer
0-128 I denne linie angives, hvilket inputnummer funktionen skal kontrollere.
Er der valgt ”0” i parameterlinie 2, kontrollerer funktionen det specifikke
inputnummer, der er angivet her.
Er der valgt ”1” i parameterlinie 2, kalkulerer computeren, hvilket
inputnummer funktionen skal kontrollere ud fra formlen: nummer i denne
parameterlinie + tømmevej (progr. i tidstabel) = inputnummer.
Er der f.eks. programmeret nummer 56, og tømmevej 3 er valgt i
tidstabellen, kontrollerer funktionen inputnummer 56+3= 59.
Er tømmevej 1 valgt i tidstabellen, kontrolleres inputnummer 56+1= 57.
NB! Alle signaler, som funktionen skal kontrollere, skal være tilsluttet
en ubrudt serie af inputs.
4. Kontakttilstand
Åben Signal på input parameter 3 skal være ÅBEN for accept
Lukket Signal på input parameter 3 skal være LUKKET for accept
5. Kontakttid (sekunder)
0-99 Inputsignalet angivet i parameter 3 skal være åben eller lukket afhængig af
valget i parameter 4, den angivne tid for accept
6. Maksimal ventetid (sekunder)
0-9999 Den maksimale tid, funktionen må vente på et accepteret signal
Hvis tiden overskrides, stoppes processen, og der meldes fejl
15.7.2 Eksempel på venter på føler funktion
I anlægseksemplet figur 21 bruges denne funktion til at kontrollere, at alle ventiler og
skod er lukket, inden indstilling af tømmeveje og tømning går i gang.
Venter på føler funktion parametre
X/7
Justering nummer: 1 = alle ventiler neutral
1 Vejesystem nummer
1
2 Føler (0), tømmevej (1)
0
3 Inputnummer
2
4 Kontakttilstand
lukket
5 Kontakttid (sekunder)
10
6 Maksimal ventetid (sekunder)
60
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15.8 Stop
Denne funktion bruges til at lægge en afbrydelse ind i processen f.eks. før manuel
tømning af blander.
Processen kører videre, når systemet får en startkommando via inputsignal eller
computer keyboard.
Der kan defineres stopfunktioner med op til 20 forskellige tidslimits.
Stop funktions parametre
XX/20
Nr Navn
Vægt nummer
Varighed min.
1 Navn
0-3
0-999
2
.. Navn
0-3
0-999
20 Navn
0-3
0-999
15.8.1 Parameterforklaring for ”Stop”
Nummer
Justeringsnummer for stopfunktioner
Navn
Individuel benævnelse for hver justering f.eks.”Stop før manuel tømning”
Vægt nummer
0 Der vises ikke belastning på vægt i kontrolbilledet, mens stopfunktionen forløber
1-3 Belastningen på den valgte vægt vises i kontrolbilledet, mens stopfunktionen
forløber
Varighed minutter
0
Der er ingen tidsbegrænsning på stopfunktionens varighed
1-999 Tidsbegrænsning for de enkelte stopfunktioner
Overskrides tiden, inden systemet får et startsignal via input eller computer
keyboard, melder systemet fejl
15.8.2 Eksempel på stopfunktion
Stopfunktionen anvendes, inden udtømning til gulvudløb i anlægseksemplet figur 21.
Processen stopper inden tømning, så brugeren kan sikre sig, at der er taget hensyn til
opsamling af foderet.
Stop funktions parametre
Nr Navn
1 Manuel tømning
2

Vægt nummer
1

XX/20
Varighed min.
999

- 93 -

16 SEKVENSTABELLER
16.1 Generelt
Alle processer i FlexMix styres af sekvenstabeller, som indeholder en række
kommandoer/funktioner, der fortæller computeren, hvad den skal gøre og i hvilken
rækkefølge.
I mere avancerede opstillinger kan processen styres af multi-sekvenstabeller, der
tillader, at flere delprocesser udføres samtidigt - f.eks. samtidig indvejning på
grovvægt og finvægt samt væsketilsætning etc.
Op til 6 processer kan afvikles samtidig.
Standardfunktionerne, der er beskrevet i detaljer i foregående afsnit, kan hver især
designes på flere forskellige måder, hvilket giver utroligt mange variationsmuligheder.
Følgende funktioner er til rådighed:
0123456789-

nop (ingen funktion)
indtag
tømning
formaling
pause
output ON
kontrol føler
venter på føler
output off
stop

Utallige forskellige arbejdssekvenser kan sammensættes, og det behøver ikke
nødvendigvis have noget med indvejning eller foderfremstilling at gøre.
Systemet kan også håndtere mange andre former for processer.
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16.2 Programmering af sekvenstabel
I nedenstående eksempel er vist sekvenstabellen til kontrol af processen i anlægget
figur 21.
Sekvenstabellen udføres linie for linie oppe fra og ned.
Sekvenstabel
Tabel : 1 = siloopkald
Nr. Funktion
1 0- nop
2 6- kontrol føler
3 1- indtag
4 5- output on
5 1- indtag
6 1- indtag
7 1- indtag
8 1- indtag
9 5- output on
10 7- venter på føler
11 2- tømning
12 8- output off
13
..
25

XX/25
Sekventiel
Justering
01- siloopkald
1- manuelle komponenter
1- blander ventilator
2- komp. til formaling
3- mineraler
1- manuelle komponenter
5- væske
2- blandetid
1- alle ventiler neutral
1- til silo
1- blander ventilator

G.
0
0
1
0
2
3
4
5
0
0
0
0

H.
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

I tabelhovedet er angivet tabellens nummer (max. 20), og der er mulighed for at give
tabellen en benævnelse.
Til højre kan der skiftes mellem ”sekventiel” eller ”multisekventiel” tabel.
Multisekventielle tabeller er beskrevet i næste afsnit.
Første kolonne i selve tabellen indeholder linienumrene (max. 25 linier).
I anden kolonne kan de valgte funktioner indsættes i den ønskede rækkefølge.
Det foregår rent praktisk ved, at cursoren placeres i det aktuelle felt, og nummeret for
den ønskede funktion indtastes eller bladres frem med ”F3” tasten.
På samme linie i kolonnen ”justering” vælges den ønskede justering for funktionen på
samme måde.
Kolonnen ”G” anvendes kun i forbindelse med indtagfunktioner, hvor hver linie skal
tildeles et unikt gruppenummer.
Gruppenumrene angives efterfølgende i hver enkelt linie i recepterne, hvorved det er
muligt direkte i recepten at bestemme, på hvilken måde de forskellige komponenter
skal indvejes.
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Kolonnen ”H” har relation til programmering af driftsperioder og eksternt ventesignal.
Der er 4 valgmuligheder:
0 Ingen funkton
1 Hvis det definerede system input for ”venter” er aktiveret, og processen når en
linie med denne kode, stoppes processen, og systemet går i venteposition, indtil
signalet på ”venter” igen forsvinder, og processen er frigivet til fortsættelse
2 Hvis driftsperioder er aktiveret, og det aktuelle tidspunkt er udenfor en angiven
driftsperiode for dagen, stopper processen, når den når linie med denne kode.
Systemet går i venteposition, indtil det aktuelle tidspunkt igen er indenfor en
angiven driftsperiode for dagen, og processen er frigivet til fortsættelse
3 Kombination af 1 og 2
I anlægseksemplet figur 21 er der også mulighed for at tømme til gulvudløb.
Da tømningen her ikke må starte uden kvittering fra brugeren, og da der heller ikke er
noget automatisk opkald fra tommelder, må der oprettes en alternativ sekvenstabel til
brug ved produktion til gulvudløb.
Sekvenstabel
Tabel : 1 = manuel tømning
Nr. Funktion
1 0- nop
2 0- nop
3 1- indtag
4 5- output on
5 1- indtag
6 1- indtag
7 1- indtag
8 1- indtag
9 5- output on
10 9- stop
11 2- tømning
12 8- output off
13
..
25

Justering
001- manuelle komponenter
1- blander ventilator
2- komp. til formaling
3- mineraler
1- manuelle komponenter
5- væske
2- blandetid
1- manuel tømning
2- til gulvudløb
1- blander ventilator

XX/25
Sekventiel
G. H.
0
0
0
0
1
0
0
0
2
2
3
0
4
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kontrol føler funktionen er taget ud, og en stopfunktion er sat ind efter blandetid.
Der er valgt en anden justering til tømmefunktionen, der starter tømmesneglen op i
retning mod gulvudløb.
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16.3 Programmering af multisekvenstabel
Modsat sekvenstabeller, der afvikles sekventielt, tillader multisekvenstabeller, at
funktioner afvikles i vilkårlig rækkefølge og op til 6 ad gangen.
Multisekvenstabeller anvendes oftest i større komplicerede anlæg, hvor det er
nødvendigt, at flere delprocesser afvikles samtidig for at opnå høj kapacitet på
anlægget.
Multisekvens anvendes også, når der tømmes via buffersilo i almindelige
landbrugsanlæg.
Grundlæggende programmeres multisekvenstabeller ligesom sekvenstabeller, og de
fem første kolonner er ens.
Forskellen kommer i de næste fem kolonner, hvor betingelserne, for hvornår de
enkelte funktioner må gå i gang, skal defineres.
Sekvenstabel
Tabel : 1 = siloopkald
Nr. Funktion
1 0- nop
2 6- kontrol føler
3 1- indtag
4 5- output on
5 1- indtag
6 1- indtag
7 1- indtag
8 1- indtag
9 5- output on
10 2- tømning
11 8- output off
12 7- venter på føler
13 2- tømning
..
25

XX/25
Justering
01- siloopkald
1- manuelle komp.
1- blander ventilator
2- komp. til formaling
3- mineraler
1- manuelle komp.
5- væske
2- blandetid
3- blander til buffer
1- blander ventilator
1- alle ventiler neutral
4- buffer til silo

G.
0
0
1
0
2
3
4
5
0
0
0
0
0

Multisekvens
H.
Betingelser
0
0 -10
0
2
0
3
2
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9 -13
0
10
0
9 -13
0
12

Kode
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ovenstående multisekvenstabel er tilpasset anlægget figur 29, der er identisk med
anlægget figur 21, bortset fra at der nu er tilføjet en buffersilo på tømmesiden pos.
13.
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Figur 29, tømning via buffer

Når ”link” funktionen i tidstabellerne for færdigvaresiloer 1-5 anvendes, vil systemet
være i stand til at påbegynde indvejningen til næste produktion, allerede inden
tømning af buffersiloen er afsluttet.
Betingelserne fungerer på en relativt enkel måde og henviser til linienumrene i
tabellen.
Er f.eks. betingelsen –10 sat ind i linie 2, betyder det, at funktionen i linie 2 ikke må
udføres, før funktionen i linie 10 er afsluttet for forrige cyklus.
Havde betingelsen været 10, betyder det, at funktionen i linie 2 ikke må udføres, før
funktionen i linie 10 er afsluttet for denne cyklus.
Der arbejdes altid ud fra disse to enkle regler:
”-” fortegn = betingelsen gælder forrige cyklus.
Ingen fortegn = betingelsen gælder denne cyklus.
Der kan opstilles i alt 5 betingelser for hver funktion i multisekvenstabellen.
Kolonnen ”Kode” anvendes ikke.
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Den viste tabel fungerer hermed således:
• Linie 2 ”kontrol føler, siloopkald” må udføres, når linie 10 ”tømning, blander til
buffer” er afsluttet for forrige cyklus.
• Linierne 3-9 må alle udføres, når den forrige linie er afsluttet for denne cyklus.
• Linie 10 ”tømning, blander til buffer” må udføres, når linie 9 ”output on,
blandetid” er afsluttet for denne cyklus, og linie 13 ”tømning, buffer til silo” er
afsluttet for forrige cyklus.
• Linie 11 må udføres, når linie 10 er afsluttet for denne cyklus.
• Linie 12 ”venter på føler, alle ventiler neutral” må udføres samtidig med linie 10
”tømning, blander til buffer”, og der er derfor sat de samme betingelser.
• Linie 13 ”tømning, buffer til silo” må udføres, når linie 12 ”venter på føler, alle
ventiler neutral” er afsluttet.
Vedr. opstart af en proces henvises til brugermanual ”tidstabeller”.
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17 RESET
17.1 Sletning computerens arbejdsdata
Denne funktion kan anvendes, hvis der utilsigtet er blevet sat processer i gang, eller
der er kommet fejlbehæftede data ind, som har låst systemet.
Funktionen er sikker at anvende, da den ikke sletter nogen brugerdata. Kun data
vedrørende igangværende proces går tabt.
Når funktionen udføres, annulleres alle tidstabeller, og evt. valg af driftsperioder
annulleres.
Systemet skal efterfølgende genstartes ved godkendelse af tidstabeller og evt.
driftsperioder.
Resetfunktionen findes i teknikermenuen punkt 4 ”reset auto”.

0-STIL ALLE PROCESSER
SIDST SLETTET: 18/02/01
0-STIL ALLE PROCESSER : F3 -> JA
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18 BOOTMENUEN
Bootmenuen bør kun anvendes af tekniker, der har meget godt kendskab til FlexMix
systemet, da der er stor risiko for utilsigtet tab af alle data og software, hvis menuens
funktioner udføres.
Der kan opnås adgang til menuen enten ved at slukke og tænde for strømforsyningen
til FlexMix computer, eller ved at taste ”SHIFT” og ”X” samtidig.
Herefter vises nedenstående billede:

Acemo boot Version X.XX

---Billedet vises i 10 sekunder, hvor der er mulighed for at indtaste koden ”1234” for at
få adgang til selve boot menuen.
Indtastes koden ikke, skiftes automatisk tilbage til FlexMix brugerprogrammet.

Acemo boot Version X.XX
see program
erase program
programming
chechsum
user program

see ram
write ram
test serial 1&2
test clock
...............

I denne menu vælges det ønskede emne ved at placere menubjælken over det med
piletaster og derefter taste ”ENTER”.
For at vende tilbage til bootmenu fra en underfunktion tastes ”ESC”.
For at vende tilbage til brugerprogram fra bootmenu vælges ”user program”.
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18.1 Slette alle data
Det anbefales altid at tage backup af alle data på PC, inden de gamle data og evt.
software slettes (kræver, at PC med FlexMix software er tilsluttet systemet som anvist
i afsnittet ”Tilslutning af PC”).
Bagefter kan data geninstalleres, hvis gammel og nye softwareversion har kompatible
data.
Oplysninger om kompatibilitet kan rekvireres hos SKIOLDs serviceafdeling.
I boot menuen vælges ”write ram”.

write ram
start address: 1000
last address: 7ffff
data to write: 00
f2->verify
f1->write
Indtast de viste koder ud for ”start- og last address”.
Kontroller, at der står ”00” ud for ”data to write”
Tast ”F1” for at slette alle data.
18.2 Geninstallering af koder
Når alle data i systemet slettes, slettes også koderne, og de skal geninstalleres, når
der vendes tilbage til brugerprogrammet.

menu\adg.koder
CONFIGURATION:
TEKNIKER.....:
BRUGER.......:
INDTAST KODE

NEJ
NEJ
JA

:

****
****
f3:ændre

Fra hovedmenuen i brugerprogrammet vælges koder.
Hold ”SHIFT” inde, mens der tastes ”ACEM” og afslut med ”ENTER”.
Herefter er de almindelige koder igen installeret.
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18.3 Slette software
I bootmenu placeres menubjælken over ”erase” program.
Bemærk! I samme øjeblik, der tastes ”ENTER”, går sletteprocessen i gang, og
der er ingen mulighed for at fortryde!
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18.4 Installering af ny softwareversion
Ny software kan kun installeres fra tilkoblet PC med overføringsprogrammel.
Følgende komponenter skal være installeret på C-drev:
• En mappe med navnet ”download” indeholdende programfilerne ”115B.BAT” og
LLQC.EXE” samt filen ”Xalcd.hex” der indeholder selve FlexMix softwaren.
• MS-DOS skrivebords genvejsfunktionen ”flexmix download”, der starter
overføringen.
Indhold af filen “115B.BAT”.
Echo off
echo
*** choose programming in Flexmix boot-menu ***
pause
echo
*** downloading in progress, time approx 2 minuts ***
echo on
llqc -b:115200 -c:1
copy c:\flexmix\software\xalcd.hex com1:
echo off
echo
pause

*** Downloading finished ! Returning to Windows ***

echo on
llqc -D

Bemærk! Nummeret på den anvendte comport skal anføres som det sidste ciffer i
den fremhævede linie.
Filen kan redigeres med ”notepad”, ”wordpad” eller lignende.
Egenskaber for MS-DOS genvejsfunktionen ”flexmix download” for windows 95-98:
Kommandolinie: “c:\windows\command.com /c115B.BAT”
Arbejdsmappe: “c:\download”
Egenskaber for MS-DOS genvejsfunktionen ”flexmix download” for windows 2000 og
NT:
Kommandolinie: “c:\winnt\system32\command.com /c115B.BAT”
Arbejdsmappe: “c:\download”
Egenskaber for MS-DOS genvejsfunktionen ”flexmix download” for windows ME og XP:
Kommandolinie: “c:\windows\system32\command.com /c115B.BAT”
Arbejdsmappe: “c:\download”
PCen tilsluttet direkte via RS232 eller RS485 kanal som anvist i afsnittet ”Tilslutning af
PC”.
Start overføringsprocessen ved at aktivere genvejsfunktionen.
Programmet vil vente på kvittering for, at programmeringsfunktionen i FlexMix
bootmenu er startet.
Straks herefter skal overføring af softwaren påbegyndes fra PC ved at trykke på en
taste, da der ellers vil komme en fejlmelding.
Overførslen varer ca. 2 minutter, og når den er vel overstået, vil meldingen ”success”
vises i FlexMix display.
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19 UR
19.1 Indstilling af computerens ur
I hovedmenu vælges funktionen ”just./test”, og i undermenuen herfor vælges
funktionen ”ur”.

FREDAG
menu\just./test

26/10/01

15:43:00

1:vægt
2:ur
3:simulering
4:N.M.R.

5:pulse tæller

Herefter kan ur og kalender indstilles.

indstilling ur
TT:MM

UGEDAG

DD/MM/ÅÅ

11:03

TORSDAG

29/11/01
f2: OK

f3:ændre

Indtast de rigtige værdier.
Ugedag ændres ved at taste ”F3”, når cursoren står i feltet.
Afslut med to tryk på ”F2”.
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20 FUNKTIONSTEST/SIMULERING
20.1 Funktionstest af OUTPUT og INPUT funktioner
Ved indkøring, driftsforstyrrelser eller lignende kan det være nødvendigt at teste
computerens funktionsud- og indgange manuelt.
Vælg menuen ”just/test” i hovedmenu.

FREDAG
menu\just./test

26/10/01

15:43:00

1:vægt
2:ur
3:simulering
4:N.M.R.

5:pulse tæller

Vælg ”simulering”.

FREDAG 26/10/01
15:43:00
menu\just.test.\simulering
1:simulering outputs
2:simulering funktioner
3:simulering inputs
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20.1.1

Funktionstest af OUTPUTS

Udgange kan testes enkeltvis eller som en del af funktion - f.eks. tømmevej.
Status på indgående signaler kan aflæses.
For test af udgange enkeltvis vælges ”simulering outputs”.

Nr
1
2
3
4

simulering\outputs
OUTPUT
MODE
komponent1
komponent2
komponent3
komponent4
f1:side-

STAT.

AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
f2:side+

1/80

1
0
0
0

Test af udgange er kun mulig, hvis anlægget er i ”AUTO” mode (MAN/AUTO omskifter
på computertavlens front skal stå i AUTO position).
Vælg den udgang, der ønskes testet, og indtast ”1” i kolonnen ”STAT.” for at aktivere.
Deaktivering sker ved igen at indtaste ”0”.
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20.1.2

Test af OUTPUT-funktioner

Udgangsfunktioner, der aktiverer en eller flere udgange i en sekvens, kan også
aktiveres i ”simulering funktioner”.

simulering
ÅBEN
Nr: 57 tømmevej 1
OUTPUT
13
TI.START 10
TID STOP
INPUT
4
f1:nr-

12
2
60

INPUT : 4
OFF/ON Task/sim.
8
10

f2:nr+

f3:simul

Udgangsfunktionerne er individuelt tilpasset det aktuelle anlæg, og ovenstående
billede er kun et eksempel på en udgangsfunktion for en tømmevej.
Udgangsfunktioner programmeres af tekniker i forbindelse med konfigureringen af
anlægget.
Testfunktionen er primært oprettet til anvendelse for teknikeren, der hermed har
mulighed for at teste alle funktioner, inden anlægget sættes i drift.
Det er ikke muligt at ændre i udgangsfunktioner i dette billede.
Nummeret (1-129) på funktionen, der ønskes testet, indtastes i anden linie, eller det
bladres frem med ”F1” og ”F2”.
Når simuleringen aktiveres ved at taste ”F3”, starter systemet fra venstre og aktiverer
i dette eksempel først udgang 13.
Herefter venter systemet 10 sekunder, inden udgang 12 aktiveres, og herefter ventes
igen 2 sekunder, inden udgang 8 aktiveres.
Cifrene bliver synlige efterhånden under opstartsforløbet.
Funktionen deaktiveres igen ved at taste ”F3” endnu en gang, hvorefter
stopproceduren starter i omvendt rækkefølge.
Udgang 8 deaktiveres, hvorefter der ventes i 10 sekunder, inden udgang 12
deaktiveres.
Der ventes yderligere 60 sekunder, inden udgang 13 deaktiveres, og funktionen er
afbrudt.
Ved programmering af udgangsfunktionerne kan der sættes betingelser op for, at
visse inputs skal være aktiveret ved eksekvering af funktioner.
I ovenstående eksempel skal input 4 være aktiveret, når starttiden for udgang 13 er
udløbet.
Er status for indgangen ikke korrekt, vises en advarsel øverst i billedet.
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20.1.3

Funktionstest af INPUTS

Vælg ”simulering inputs” i menuen ”just.test\simulering”.
Indgange kan aflæses i nedenstående billede:

Nr
1
2
3
4

simulering\inputs
INPUT
TILST PULSE
termisk udf.
0
position a
0
position b
1
tommelder f1
1
f1:sidef2:side+

1/64

0
0
0
0

Den aktuelle status på hver enkelt input kan aflæses i kolonnen ”TILST”.
Aktiveret input er indikeret med ”1”.
Hvis en indgang anvendes i forbindelse med f.eks. flowmåler ved dosering af væsker,
kan antallet af optalte impulser aflæses i kolonnen ”PULSE”.
20.1.4

Pulse tæller

En lignende funktion til kontrol af indgange, der anvendes til puls-optælling, findes i
menuen ”just.test” i funktionen ”pulse tæller”.

pulse tæller
Nr
input
1 1 flow olie
2 10 flow vand
3 0

værdi
59863
9786
0

sidst slet.
17 03 02
11 02 02
f3:slet

Tre puls-inputs kan overvåges samtidig i dette billede.
I anden kolonne vælges inputnumre.
I kolonnen ”værdi” kan aflæses, hvor mange impulser der er talt op siden sidste nulstilling med ”F3”.
I kolonnen ”sidst slettet” kan aflæses, hvilken dato tallene sidst har været nulstillet.
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20.1.5

Funktionstest af møllestyring

Der må ikke være automatiske processer i gang, når møllestyringen funktionstestes.
MAN/AUTO omskifteren på computertavlens front stilles i MAN position, og møllen
startes via den manuelle starttast på systempanelet.
Vælg ”N.M.R.” i menuen ”just.test”.

justering
N.M.R.: 1

N.M.R.

1 MOTORBELASTNING ( A )
2 DOSERINGSHAST.(0 til 100)
3 AFSTANDSJUSTERING ( mm )

3/ 3
(fejl)
15.0
55
0.8

Eventuelle fejlmeddelelser vedr. møllestyringen kan aflæses i billedhoved i feltet (fejl).
Aktuel motorbelastning på mølle-hovedmotor kan aflæses i første parameterlinie.
Signalet til doseringssneglenes frekvensstyring kan ændres i linie 2 (doseringssnegl
og frekvensstyring skal aktiveres via tasterne for manuel betjening på systempanelet).
Pladeafstand i skivemølle kan ændres i sidste linie.
Ved ny efterfølgende receptproduktion vil signalværdierne for doseringshastighed og
skiveafstand automatisk blive stillet tilbage til det, recepten foreskriver.
Under automatisk drift kan de aktuelle værdier aflæses, men ikke ændres.
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21 MANUEL BETJENING
21.1 Manuel betjening af maskinelementer
Computertavlens front kan afhængig af anlæggets størrelse og kompleksitet være
forsynet med et eller flere såkaldte systempaneler.
Figur 30, systempanel

Systempanelet indeholder et flowdiagram, figur 30, pos. 1, der er designet individuelt
til det enkelte anlæg, hvilket giver brugeren et godt overblik over, hvad der aktuelt
foregår i systemet.
Hvert systempanel er forsynet med 2 rækker à 16 kontrollamper, figur 30, pos. 2, og
tilhørende taster, figur 30, pos. 3, for manuel betjening.
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Flowdiagrammet er designet, således at hver lampe og taste er placeret direkte over
eller under den maskine/funktion, den er relateret til, figur 30, pos. 4 (afvigelser kan
forekomme, men der vil så være angivet en tydelig henvisning).
Når en maskine er aktiveret i automatik eller manuel tilstand, vil den tilhørende lampe
være tændt.
Manuel betjening er kun mulig, hvis MAN/AUTO-omskifteren på computertavlens front
står i stilling ”MAN”.
Manuel betjening er også mulig, selv om computer evt. er defekt.
Når MAN/AUTO-omskifter står i stilling auto, og en proces er i gang, er det muligt at
deaktivere et af computeren aktiveret output ved at trykke og holde tasten herfor
inde i min. 5 sekunder.
For at aktivere igen, holdes tasten inde i 5 sekunder igen.
Tryk på tasten for at starte en maskine/funktion og tryk igen på tasten for at slukke.
BEMÆRK! Ved manuel betjening er alle sikkerhedssystemer sat ud af drift.
Manuel betjening bør kun ske med den største omtanke, da det er vigtigt, at maskiner
og funktioner startes og stoppes i den rigtige rækkefølge.
Der vil ellers være stor fare for, at materiale blokker op i system, hvilket i værste fald
kan føre til maskinhavari.
HUSK! Efter manuel betjening skal MAN/AUTO recept omskifteren stilles tilbage til
position ”AUTO”, og evt. alarmer resettes ved at taste ”F3:start” i proceskontrollen,
før systemet kan genoptage automatisk proces.
To af lamperne på systempanelet vil normalt være reserveret til visning af
funktionstilstand og alarmfunktion - i dette eksempel figur 30, pos. 5 og 6.
Alarmlampen tændes ved stop p.g.a. fejl i processen.
Funktionslampen har tre visninger:
 Den er slukket, når systemet er sat ud af drift (f.eks. tidstabeller annulleret,
eller hvis MAN/AUTO omskifteren står i stilling ”MAN”, samt ved alarm).
 Lampen blinker, hvis systemet er klar til produktion, men der er aktuelt ingen
aktivitet.
 Lyser konstant, når en proces er i gang.
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21.2 Manuel betjening af skivemølle med aut. justering
Manuel indstilling af skiveafstand og hastighed for doseringssnegle er mulig via
møllestyringens front, hvis MAN/AUTO omskifteren på computertavlens front er i
stilling ”MAN”, og møllen er startet manuelt (via systempanelet).
Møllestyringen er normalt placeret inde i el-tavlen, men kan også være placeret
udenfor.
Bemærk! Det er kun tilladt for autoriseret elektriker at servicere komponenter inde i
el-tavlen, mens strømmen er tilsluttet.
Figur 31, møllestyring

I forbindelse med skivemølle anvendes tre brugerfunktioner i møllestyringen.
Koden for den aktuelle visning kan aflæses i displayet ”CODE”, og den aktuelle værdi
ses i displayet ”VALEUR”.
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1. CODE 0: Visning af mølle amperebelastning (kun udlæsning). Værdien kan ikke
ændres manuelt. Der skiftes automatisk til denne visning, hvis styringens taster
ikke har været aktiveret et stykke tid.
2. CODE 1: Hastighed for frekvensstyret snegl (0-100).
3. CODE 2: Skiveafstand i mølle (mm).
4. CODE C: Adgangskode til konfigureringsmenuen (ikke bruger).
Der skiftes mellem funktionerne med tasterne ”+” og ”-”.
For at ændre en værdi i en valgt funktion trykkes der kortvarigt på ”P”, hvorved
værdien i displayet ”VALEUR” begynder at blinke.
Værdien kan nu ændres med tasterne ”+” og ”-”.
Når den ønskede værdi er indstillet, trykkes igen på ”P”-tasten og den holdes nede,
indtil display holder op med at blinke som indikation for, at den nye værdi er
registreret.
Bemærk! Manuel styring af frekvensstyrede snegle er kun mulig, hvis sneglen og
frekvensstyringen er aktiveret manuelt på computertavlens front (systempanel).
Det er ikke nødvendigt at genindtaste de oprindelige værdier efter endt manuel
betjening, da systemet automatisk ændrer værdierne, når automatisk drift
genoptages.
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22 ALARMER OG ADVARSLER

22.1 Alarmer
Når der opstår alarmtilstande, gives der information herom i hovedmenuen samt i
proceskontrolbilledets alarmfelt, og evt. alarmudgang med lampe aktiveres.
Flere informationer om alarmer kan aflæses ved at vælge alarmfeltet i proceskontrolbilledet og taste ”F1:detalj” for detaljer.

ALARM nr: 10-åben input
Funktion..: 1-indtag
Recept....:12
Port.prog.: 100
Silo......:..
Port.real.:
55
Tømmevej..: 3
Vægt......: 155
Out/input.:INPUT : 15-ventil t. rens.
Alarmnummer og tekst står øverst.
Funktionen, der var under afvikling, da alarmen opstod, kan aflæses i 1. kolonne.
Hvis en fejl opstår under indtag af materiale til en receptproduktion, kan
programmeret og realiseret mængde samt aktuel belastning på vægten aflæses i de
næste linier i 1. kolonne.
Har fejlen noget med out- eller input at gøre, kan det aktuelle nummer og evt.
tilhørende tekst aflæses i sidste linie.
Aktuelle recept, komponentsilo og tømmevej kan aflæses i 2. kolonne.
For at vende tilbage til proceskontrolbilledet tastes ”ESC”.
En alarm stopper anlægget, og processen fortsættes ikke, før brugeren har grebet ind
og rettet evt. fejl, der har forårsaget alarmen.
Undtaget er dog alarm for strømsvigt, hvor der i ”computer konfiguration” er mulighed
for at vælge, om anlægget skal starte automatisk op, når strømmen vender tilbage.
Der genstartes normalt efter en alarm ved at taste ”F3:start” i proceskontrolbilledet.
Er det ikke muligt at rette årsagen til alarmen, tastes ”F2:vælg”, og der er følgende
muligheder:
 Afbryde processen helt med ”SHIFT”+”I” (anlægget må tømmes manuelt, inden
opstart på ny produktion).
 Afbryde den igangværende funktion og springe til næste step i processen med
”SHIFT” + ”S”.
 Fortryde og vende tilbage til proceskontrolbillede med ”F2”.
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22.2 Advarsler
Advarsler indikeres ligesom alarmer i hovedmenu og proceskontrolbilledets alarmfelt.
Alarmudgangen aktiveres ikke ved advarsler.
En advarsel er blot til orientering og stopper ikke anlægget.
Der gemmes informationer om de sidste op til 100 alarmer og 100 advarsler i lister for
senere aflæsning.
22.2.1

Alarm- og advarselslister

Der gemmes informationer om de sidste op til 100 alarmer og 100 advarsler i lister for
senere aflæsning.
Der er adgang til alarm- og advarselslisterne fra menuen ”automatik”.

FREDAG
menu\automatik

26/10/01

15:43:00

1:tids tabel
2:drift perioder
3:historiske alarmer
4:historiske advarsler
Vælg ”historiske alarmer”.

histo. alarmer
Nr DATO TID
1
2
3
4

<

1/99

13/02 16:19 10-ÅBEN
INPUT : 4
01/03 21:32 31-MAKS.VENT. INPUT : 2
07/03 00:45 32-IKKE TOM
00/00 00:00 0-..........
f1:sidef2:side+
f3:slet
>

histo. alarmer
Nr FUNKTION
1
2
3
4

S.SLET.:01/03/02
ALARM

S.SLET.:01/03/02
1/99
VÆGT
recept

2-vægt.....
1 490.3 1
2-vægt.....
1 272.4 2
1-mølle....
1 216.8 5
0-.........
0
0.0 0
f1:sidef2:side+
f3:slet

>
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histo. alarmer S.SLET.:01/03/02
Nr SILO
TØMME PORTION
1
2
3
4
<

0
1
0
3
2
0
0
0
f1:side-

-483-265-5000f2:side+

0
0
6
0

1/99

f3:slet

Der gemmes en mængde informationer om hvert alarmtilfælde.
Der kan skiftes mellem de tre billeder med ”pil højre” og ”pil venstre”.
Dato, tid og alarmtype samt evt. relaterede data kan aflæses i første billede.
I næste billede findes informationer om, hvilken funktion der aktuelt var under
afvikling, da alarmen opstod.
Desuden kan den aktuelle belastning på vægten og receptnummer aflæses.
Informationer om eventuelle komponentsilo eller tømmevej kan aflæses i sidste
billede.
Her er der også data for vægt setpunkt og reelt opnået, da alarmen opstod.
Lignende billeder findes for advarselsliste.
Vælg historiske advarsler i menuen ”automatik”.

histo. advarsel
S.SLET.:01/03/02 1/99
Nr DATO TID
Advars.
komponent
1
2
3
4

26/01 12:41
26/01 13:50
27/01 7:15
14/02 23:46
f1:side-

ækvivalent
erstatning
komp.trig.
erstatning
f2:side+

1-hvede
2-byg
5-mineral
2-byg
f3:slet

histo. advarsel
S.SLET.:01/03/02
Nr siloer
mængde

<

1
2
3
4

1-> 5
97.9500.0
5-> 6
347.5500.0
6-> 0
156.4250.0
1-> 6
256.7500.0
f1:sidef2:side+

>

1/99

f3:slet

Der kan skiftes mellem de to billeder med ”pil højre” og ”pil venstre”.
Dato, tid og advarselstype samt relaterede komponent kan aflæses i første billede.
I næste billede findes informationer om, hvilken hændelse der aktuelt har fremkaldt
advarslen. F.eks. i nr. 1 er der skiftet fra silo1 til ækvivalent silo 5, og der var indvejet
97,9 kg af den beregnede totale mængde på 500 kg, da skiftet blev foretaget.
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Alarm- og advarselslister tømmes ved at taste ”F3” og derefter følge anvisningen i
displayet.
Alarm- og advarselslister forlades som andre billeder med ”ESC”, men i dette tilfælde
gives der ved udgangen af billedet mulighed for at nulstille feltet med alarm- og
advarselsindikationer i hovedmenuen ved at taste ”F3”.
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22.3 Alarmoversigt
Nr. Alarm
01 Ingen signal

Fejl
Der er kommunikationsfejl på
dataforbindelsen til et eller flere
IN- eller OUTPUT-moduler.

Afhjælpning
Kontroller strømforsyning til
aktuelle modul.
Kontroller kabler.
Kontroller adressekonfiguration.

02

O.datafejl
(outdatafejl)

Der opstår datafejl, når
Kontroller strømforsyning til
computeren sender
aktuelle modul.
informationer til aktuelle modul. Kontroller kabler.
Kontroller adressekonfiguration.

03

I.datafejl
(in-datafejl)

Der opstår datafejl, når
computeren modtager
informationer fra aktuelle
modul.

Kontroller strømforsyning til
aktuelle modul.
Kontroller kabler.
Kontroller adressekonfiguration.

04

Fejl 4

Overbelastning af
vejeforstærker.

Kontroller, at belastningen på
vejesystemet ikke er for stor.
Afmonter evt. kablerne fra
vejecellerne og se, om problemet
forsvinder.
Vejecelle kan være defekt.
Vejeforstærker kan være defekt.

05

Fejl 5

Vægtsvingninger.

Kontroller, at belastningen på
vejesystemet er stabil.
Afmonter evt. kablerne fra
vejecellerne og se, om problemet
forsvinder.
Vejecelle kan være defekt.
Vejeforstærker kan være defekt.

06

Føler

Overbelastning af vejeceller.

Kontroller, at belastningen på
vejesystemet ikke er for stor.
Afmonter evt. kablerne fra
vejecellerne og se, om problemet
forsvinder.
Vejecelle kan være defekt.
Vejeforstærker kan være defekt.

07

Fejl 7

Fejl på vejeforstærker.

Vejeforstærker kan være defekt.

08

Disponibel
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Nr. Alarm
09 Udefineret

Fejl
Det pågældende IN- eller
OUTPUT nummer er ikke
defineret i konfigureringen.

Afhjælpning
Kontroller IN- eller OUTPUTlokationstabellerne.

10

Åben

INPUT-signal forkert status.
Skulle være lukket.

Kontroller konfiguration.
Kontroller, at signalgiver (switch,
føler) er i rigtig position.
Kontroller INPUT-modul.

11

Manuel

OUTPUT-board er i manuel
tilstand.

Skift til auto på MAN/AUTOomskifter på computertavlens
front.

12

Lukket

INPUT-signal forkert status.
Skulle være åben.

Kontroller konfiguration.
Kontroller, at signalgiver (switch,
føler) er i rigtig position.
Kontroller INPUT-modul.

13

Strømf.24V

Spænding fra strømforsyning er Kontroller, om strømforsyning er
for lav (<13V).
overbelastet.
Kontroller forsyningsspænding.

14

Afstand

Den automatiske
afstandsjustering af skivemølle
kan ikke nå den ønskede
indstilling.

Kontroller mølle for mekaniske
fejl.
Kontroller kabeltilslutninger til
møllestyringen.
Kontroller strømforsyning til
møllestyring (230 Vac og 24 Vdc
min. 3 amp.)
Kontroller konfigurering/justering
af møllestyring.

15

Disponibel

16

Disponibel

17

Disponibel

18

Fejl 18

Der er ikke kommunikation til
INPUT-modul, hvor en
pulstæller får signal fra.

Kontroller strømforsyning til
aktuelle modul.
Kontroller kabler.
Kontroller adressekonfiguration.

19

Disponibel
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Nr. Alarm
20 Max. tid

Fejl
En tidsbegrænsning i en
funktion er overskredet. Ved
genstart vil tidsudmåling
begynde forfra.

Afhjælpning
Kontroller, at processen forløber
korrekt.
Kontroller og evt. ændrer
konfigureringen for den
pågældende funktion.

21

Recept ?

Der er ikke valgt en gyldig
recept i tidstabellen.

Kontroller, at recept er korrekt
programmeret.
Skift til anden recept.

22

Vægt

Der er ikke programmeret en
gyldig værdi for vægt i
tidstabellen eller i en af
parametrene for igangværende
funktion.

Kontroller vægtangivelse i
tidstabel.
Kontroller og evt. ændrer
vægtangivelse i konfigurationen
for den pågældende funktion.

23

Ant. cycler

Der er ikke programmeret en
gyldig værdi for antal af cycler i
tidstabel.

Kontroller og evt. ændrer værdi
for cycler i tidstabel.

24

Nr. vægt?

Vægtnummer er ikke korrekt
programmeret i funktion.

Kontroller og evt. ændrer
vægtnummer i pågældende
funktion.

25

Silo?

Silonummer er ikke
programmeret korrekt i receptog komponentdata.

Kontroller komponentdata.

26

Max. vægt

Den ønskede indvejede vægt
Reducer portionsstørrelsen i
overskrider den programmerede tidstabellen.
max. grænse for vejesystemet. Øg om muligt den
programmerede vægtgrænse i
indtagsfunktionen.

27

Præcision

Reelt indvejede mængde af en
komponent afviger mere fra
setpunkt end den angivne
tilladte tolerance.

Kontroller efterløbsværdien i siloparametre (ved første opstart
kan det være nødvendigt at
angive et skønnet eflerløb).
Kontroller præcisions-tolerancen i
siloparametre.
Kontroller den mekaniske
transport til vejesystemet.
Bring vægten af det afvejede
indenfor toleranceområdet for at
fortsætte processen.
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Nr. Alarm
28 Max. tid

Fejl
En tidsbegrænsning i en
funktion er overskredet. Ved
genstart vil tidsudmåling
begynde forfra.

Afhjælpning
Kontroller, at processen forløber
korrekt.
Kontroller og evt. ændrer
konfigureringen for den
pågældende funktion.

29

Fejl flow

Flowhastigheden fra en
komponentsilo er mindre end
den programmerede minimumsgrænse.

Kontroller, om silo er tom.
Kontroller, om udløb er stoppet.
Kontroller mekaniske transport
frem til vejesystem.
Kontroller og evt. ændrer værdi
for min. flow i siloparametre.

30

Tømmevej?

Der er ikke programmeret en
gyldig værdi for tømmevej i
tidstabellen.

Indsæt gyldig værdi for
tømmevej i tidstabel (1-50).

31

Max. vent.
(max.
ventetid)

Den programmerede maksimale
ventetid for tommelding fra
færdigvaresilo er overskredet
ved tømning. Ved genstart
begynder tidsudmåling forfra.

Færdigvaresilo ikke tom.
Kontroller føler.
Øg værdi for max. ventetid i
tømmefunktionen hvis muligt.

32

Ikke tom

Der er for stor belastning på
vægt ved opstart af ny
indvejning.

Tøm blander eller vejebeholder.
Rengør vægten.
Øg evt. værdien ”Max. vægt før
start” i indtagsfunktion.
Nul-stil vægten.

33

Føler

Der er programmeret stop på
føler for højt niveau i
færdigvaresilo, men ikke start
på føler ved lavt niveau.

Kontroller funktionsparametre for
tømning (parameter 11).
Kontroller, at der angives en
gyldig INPUT-lokation.

34

Pulse?

En pulsgiver (f.eks. flowmåler)
er tilsluttet til et INPUT, der
ikke er forberedt herfor.

Tilslut pulsgiver til fysisk INPUT
1-2 på modul for hel-pulstælling
eller 3-4 for halv-pulstælling.

35

Fejl flow

Flowhastigheden ved tømning
er mindre end den
programmerede minimumsgrænse.

Kontroller, om blander eller
vejebeholder er tom.
Kontroller, om udløb er stoppet.
Kontroller mekaniske transport
fra vejesystem.
Kontroller og evt. ændrer værdi
for min.flow i tømmefunktionsparametre.
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Nr. Alarm
36 Nr. vægt

Fejl
Afhjælpning
Vægtnummer er ikke korrekt
Kontroller og evt. ændrer
programmeret i tømmefunktion. vægtnummer i pågældende
funktion.

37

Føler

Der er valgt tømning med føler- Angiv INPUT-nummer i
indikation for tom vægt, men
parameter 7 i tømme-funktionen.
INPUT-nummer for føler er ikke
defineret i tømme-funktionen.

38

Flow?

Værdien for flow er ikke
anvendelig for teoretisk
beregning af tid for indtag.

Kontroller siloparameter 7 og
indsæt evt. relevant værdi for
teoretisk flow.

39

Term,udf.1
(termisk
udfald 1)

Indgang 1 for termisk udfald er
aktiveret.

Kontroller overstrømsrelæer for
alle motorer.
Kontroller frekvensstyring for evt.
fejlindikation.
Kontroller system-INPUTparametre.
Kontroller INPUT-lokationer.

40

Term,udf.2
(termisk
udfald 2)

Indgang 2 for termisk udfald er
aktiveret.

Kontroller overstrømsrelæer for
alle motorer.
Kontroller frekvensstyring for evt.
fejlindikation.
Kontroller system-INPUTparametre.
Kontroller INPUT-lokationer.

41

Strømudf.
Strømudfald

Der har været strømsvigt under
forløbet af en proces. Systemet
forsætter automatisk.

42

Strømudf.
Strømudfald

Der har været strømsvigt under Genstart processen med ”F3” i
forløbet af en proces og
processtatus.
systemet er stoppet.

43

Tid?

Der er ikke programmeret en
Kontroller og evt. ændrer
gyldig parameterværdi i indtag- værdien for indtag på tid i silofunktionen for indtag på tid.
parametre (parameter 10).

44

Påslag?

Ved indtag af manuelle
Kontroller og ændrer værdi for
komponenter fra påslag er der
påslag i tidstabel.
ikke programmeret gyldig værdi Kontroller påslag-parametre.
for påslag-nummer i tidstabel.
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Nr. Alarm
Fejl
45 Flow påsla.
Flowhastigheden fra et påslag
(flow påslag) er mindre end den
programmerede minimumsgrænse.

Afhjælpning
Kontroller, om påslaget er tomt.
Kontroller, om udløb er stoppet.
Kontroller mekaniske transport
frem til vejesystem.
Kontroller og evt. ændrer værdi
for min.flow i påslag-parametre.

46

Max. pause

Den maksimale ventetid før
startsignal for en stop-funktion
er nået.

Reset alarm og aktiver startsignal
(f.eks. ”F3” i processtatus).
Kontroller og evt. ændrer
parameterværdi for max. ventetid
i stop-funktion (parameter
”FORS.”).

47

Flow mølle

Ved formaling fra vejebeholder
er flowhastigheden mindre end
den programmerede minimumsgrænse.

Kontroller, om vejebeholder er
tom.
Kontroller, om udløb er stoppet.
Kontroller mekaniske transport
fra vejesystem til mølle.
Kontroller og evt. ændrer værdi
for min.flow i formalingfunktionsparametre (parameter
6).

48

Vægt?

Vægtnummer er ikke korrekt
programmeret i
formalingsfunktion.

Kontroller og evt. ændrer
vægtnummer i pågældende
funktion.

49

Føler?

Der er valgt formaling med
Angiv INPUT-nummer i
føler-indikation for tom vægt,
parameter 7 i formalingsmen INPUT-nummer for føler er funktionen.
ikke defineret i formalingsfunktionen.

50

Mølle?

Mølle-nummer er ikke
programmeret i formalingsfunktionen.

Angiv mølle-nummer i parameter
2 i formalings-funktionen.

51

Max. tid

Den programmerede maksimale
ventetid for signal fra
tommelder er overskredet ved
formaling. Ved genstart vil
tidsudmåling begynde forfra.

Kontroller tommelderfunktion.
Kontroller INPUT-lokation.
Kontroller og evt. ændrer
parameterværdien værdien for
max. ventetid for tommelder i
formalingsfunktionen (parameter
10).
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22.4 Advarselsoversigt
Advarsel
Ækvivalent

Fejl/hændelse
Der er skiftet til anden silo med
samme komponent.

Bemærk!
Oprindelig komponentsilo er tom
og bør genfyldes.

Erstatning

Komponentsilo er tom og
systemet har ikke kunnet finde
samme komponent i andre
siloer.
Der er skiftet til den i recepten
angivne erstatningskomponent.

Genfyld komponentsilo.

Komp.trig.
(komponent
trigger)

Den angivne
minimumbeholdning er nået for
en komponentsilo.

Komponentsilo bør genfyldes
snarest.
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23 HVORDAN GØR JEG DET
23.1
•
•
•

Justering af efterløbstid for komponenter
Vælg siloparametre og silonummer.
I parameter 4 ”Efterløbstid sekunder” kan værdien tilpasses.
Husk - specielt hvis tiden øges - kan det være nødvendigt også at tilpasse
tiderne i SYS-output funktionerne for komponentindtag.

23.2 Nulstilling af efterløb
• Vælg siloparametre og silonummer.
• I parameter 6 ”Registreret efterløb kilo” er anført den af systemet registrerede
efterløbsværdi.
• Ny værdi kan indtastes direkte, f.eks. 0,0.
23.3 Justering af min. flow
• Vælg siloparametre og silonummer.
• I parameter 3 ”Minimum flow kg/sek.” er anført, hvor hurtigt materialet
forventes at komme ind.
• Ny værdi for kg eller sek. kan indtastes direkte.
• Husk at specielt ved lange transportveje er det nødvendigt at have tidsfaktoren
høj, så materialet kan nå frem til vejesystemet.
23.4 Justering af præcision
• Vælg siloparametre og silonummer.
• I parameter 8 ”Præcision +/- kg” indtastes ny værdi (0=ingen præcisionskrav)
23.5 Forberede tilsætning af komponenter manuelt direkte i vejesystem
• Vælg siloparameter og vælg et fiktivt silonummer (en silo, som ikke eksisterer
fysisk).
• Programmer som vist i nedenstående tabel:
Silo/påslag parametre
Silo: xx
1 Auto/manuel
2 Målemetode
3 Minimum flow (kg/sek.)
4 Efterløbstid (sek.)
5 Efterløb og flowberegning
6 Registreret efterløb (kg)
7 Teoretisk flow (kg/sek. eller kg/pulse)
8 Præcision +/- (kg)
9 Pulse tæller nr.
10 Indtag varighed (sek.)
11 Findosering output nr.
12 Findosering (kg)

X/12
Auto
Vægt
0/0
10
manuel
0
0
0
0
0
0
0
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•
•
•

Bemærk! Parameter 1 kan også indstilles til ”man”, men så skal brugeren give
systemet en startkommando, inden den manuelle komponent tilsættes.
I komponentdata anvendes det fiktive silonummer til alle manuelt tilsatte
komponenter.
Der skal oprettes en indtagfunktion og et gruppenummer i sekvenstabellen
specielt for de manuelle komponenter.

23.6 Tilsætte komponenter manuelt via påslag
• Programmer SYS-output funktion(er) for påslag (103-109).
• Vælg påslagsparametre i teknikermenu og programmer som vist i tabellen.
Påslag parametre
X/12
Påslag: x
1 Auto/manuel
Auto
2 Målemetode
Tid
3 Minimum flow (kg/sek.)
0/0
4 Efterløbstid (sek.)
5
5 Efterløb og flowberegning
manuel
6 Registreret efterløb (kg)
0
7 Teoretisk flow (kg/sek. eller kg/pulse)
0
8 Præcision +/- (kg)
0
9 Pulse tæller nr.
0
10 Indtag varighed (sek.)
300*
11 Findosering output nr.
0
12 Findosering (kg)
0
* Her programmeres tiden, det tager at tømme påslaget. Når tiden er udløbet
fortsætter processen.
•
•

•

Opret en indtagfunktion, hvor der i parameter 1 ”Indtag metode” vælges
”påslag”.
I parameter 6 vælges ”0”, hvis påslagnummer skal være valgbart i tidstabel.
Hvis der altid benyttes et og samme påslag, kan nummeret (1-7) angives
direkte i denne linie i indtagfunktion.
Indsæt indtagfunktionen i sekvenstabellen og tildel et gruppenummer, der også
benyttes i recepten for de komponenter, der er afvejet på forhånd og placeret i
påslaget.
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23.7 Tilsætning af væske med registrering via flowmåler
• Husk at kun indgange 1 og 2 på INPUT-moduler kan anvendes til pulstælling fra
flowmåler.
• I menuen ”Justering, test” vælges ”pulse tæller”.
• En disponibel pulstæller tildeles det input nummer, hvor flowmåler er tilkoblet.
• Væskebeholderen er at betragte som en silo, og parametre for det aktuelle
silonummer programmeres som vist i tabellen herunder:
Silo parametre
Silo: x
1 Auto/manuel
2 Målemetode
3 Minimum flow (kg/sek.)
4 Efterløbstid (sek.)
5 Efterløb og flowberegning
6 Registreret efterløb (kg)
7 Teoretisk flow (kg/sek. eller kg/pulse)
8 Præcision +/- (kg)
9 Pulse tæller nr.
10 Indtag varighed (sek.)
11 Findosering output nr.
12 Findosering (kg)
* Værdi afhænger af flowmåler specifikation.
** Nummeret for den valgte pulsetæller (1-3) angives i denne linie.
•
•

X/12
Auto
pulse
2/60
10
manuel
0
0,1*
0
1**
0
0
0

Der oprettes en indtagfunktion, hvor blanderen kører med hele tiden. Det er
ikke nødvendigt at vælge et vejesystem i parameter 2.
Indtagfunktionen indsættes i sekvenstabellen, og den tildeles et gruppenummer, som også anvendes i recepten for væskekomponenterne.

23.8 Udnyttelse af billig natstrøm
• I sekvenstabellen indsættes ”2” i kolonne ”H” ud for de funktioner, der ikke må
udføres i de spærrede perioder - f.eks. indtag med formaling.
• I menuen ”Automatik” vælges ”driftsperioder”, og de ønskede driftsperioder
indsættes for hver ugedag.
• Ved udgang fra ”driftsperioder” vælges ”godkend: JA”.
23.9 Start en recept
• Vælg tidstabel og indsæt data for recept, tømmevej, portion, blandetid,
sekvenstabel, task.
• Ved afslutning vælges ”start: NU”.
• Ved udgang vælges ”godkend: JA”.
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24 PROGRAMFLOW
Figur 32, programflow
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1.automatik
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3.justering, test
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AUTOMATIK:
1.tidstabel
2.driftsperioder
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PRODUKTION:
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4
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4

SYSTEM OUTPUT FUNKTIONER:
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SYSTEM INPUT FUNKTIONER:
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25 OVERSIGTS- OG FORBINDELSESDIAGRAMMER
25.1 Oversigtsdiagram computersystem
Figur 33, diagram computerstyring
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25.2 Oversigtsdiagram ekstern møllestyring og vejeforstærker
Figur 34, diagram ekstern møllestyring og vejeforstærker
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25.3 Oversigtsdiagram intern møllestyring og ekstern vejeforstærker
Figur 35, diagram intern møllestyring og ekstern vejeforstærker
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25.4 Oversigtsdiagram ekstern vejeforstærker
Figur 36, diagram ekstern vejeforstærker
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25.5 Oversigtsdiagram FlexMix og PC
Figur 37, diagram forbindelse FlexMix til PC
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