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Deze gebruiksaanwijzing geeft een beschrijving van de bediening van de
PROLEC LIFTWATCH RAIL RATED CAPACITY INDICATOR VOOR SPOOR/BANDEN GRAAFMACHINES
Betreffend model:

MODEL Ref.
GEINTRODUCEERD
SYSTEEMONDERDEELNR.

LIFTWATCH RAIL
oktober 2010
002350-03X

Het Liftwatch Rail RCI systeem is ontworpen voor naleving van RIS-1530-PLT uitgave 2, het systeem voldoet hiermee ook aan de in
Nederland geldende richtlijnen en normen. BELANGRIJK: Controleer vóór gebruik de certificaten en documenten van de machine om
eventuele beperkingen te verifiëren in verband met het gebruik van de machine en / of het RCI systeem.
TIJDENS NORMALE WERKING MAG HET VEILIG HIJSVERMOGEN VAN EEN KRAAN NIET WORDEN OVERSCHREDEN.
OVERBELASTINGSWAARSCHUWINGEN MOGEN DUS NIET WORDEN GEBRUIKT ALS HULPMIDDEL BIJ NORMALE WERKING. MEN MOET
WETEN DAT BEPAALDE WETTELIJKE BEPALINGEN NIET TOESTAAN DAT HET VEILIG HIJSVERMOGEN WORDT OVERSCHREDEN, BEHALVE
VOOR HET DOEL VAN TESTEN
DEZE RCI IS NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN EXPLOSIEVE ATMOSFEREN. DOOR AFSTELLINGEN DOOR ONBEVOEGDEN KOMEN DE
GELEVERDE GARANTIES EN CERTIFICATIE TE VERVALLEN. ALS ER ZICH EEN PROBLEEM VOORDOET DAT NIET MET BEHULP VAN DEZE GIDS
KAN WORDEN VERHOLPEN, MOET SERVICE DOOR BEVOEGDEN WORDEN AANGEVRAAGD.
'Als men merkt dat het dataregistratiesysteem niet werkt, dan mag het voertuig pas weer worden gebruikt als het voertuig is
gerepareerd en een goede werking volledig is bevestigd. Deze vereiste geldt zowel bij de start als tijdens gebruik.’
Rolloos Systems B.V. heeft ervaren speciaal opgeleide monteurs. Voor claims onder de garantie, onderhoudswerk, technische informatie
en reserveonderdelen kunt u terecht bij:
Rolloos Systems B.V.
Radarstraat 12
2901 AV Capelle a/d IJssel
Nederland

Telefoon
Fax
E-mail

+31 (0) 10 4500500
+31 (0) 10 4511040
service@rolloos.com

Deze bedieningshandleiding is een vertaling van Operators Manual 560386-000 Issue 1.2 van de fabrikant.
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1. Aan de slag
Indicatielampjes
Liftwatch Rail wordt
automatisch ingeschakeld via
het contact of na het starten
van de motor. Bij het starten
van het systeem knipperen
beurtelings de groene en gele
lampjes. Tijdens het starten
blijft het scherm blanco.
Knop voor kalibratie van
aanraakscherm.

Liftwatch Rail wordt bediend via de
programmatoetsen die langs de onderkant van
het aanraakscherm verschijnen. Bij het starten
hervat het systeem dezelfde stand als waarin
hij is uitgeschakeld.
Zodra het systeem automatisch is opgestart,
verschijnt er een introductiescherm. Druk op
de EXIT toets om door te gaan. Als er geen
toets wordt ingedrukt, start het systeem na
een periode van 5 seconden automatisch.
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1.1 Bevestig normale werking

Om te voldoen aan de norm van Network Rail RIS-1530-PLT uitgave 2 verschijnt
het hier getoonde alarmbevestigingsscherm bij opening. De externe alarmen
komen in werking en het RODE waarschuwingslampje knippert. Om de alarmen te
annuleren en weer op normale werking over te gaan, drukt u op de OK toets.
Om terreininformatie in te voeren, drukt u op de toets voor TERREININFORMATIE.

1.2 Terreininformatie
Site informatie (max 60): Geen site informatie

Er kan terreininformatie worden ingevoerd. Deze informatie wordt dan
toegevoegd aan elk dataregistratiebestand.
Dit scherm wordt geactiveerd door op de toets voor TERREININFORMATIE te
drukken. Voer maximaal 60 tekens in met behulp van het toetsenbord.
Druk op ENTER om de informatie op te slaan en terug te keren naar het
alarmbevestigingsscherm.
Druk op ESC om de ingevoerde gegevens te wissen en terug te keren naar het
alarmbevestigingsscherm.
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2. Hoofdbedieningsscherm
SENSOREN
BOOM
ARM
STELL

Foutmeldingen



1

14

3

7

Maximaal veilig hijsvermogen
voor de radius, hoogte en
hijspunt van de huidige tabel.

Zwenklimiet

SNEL
PITCH
ROLL
ZWENK1
ZWENK2
COMBI

 16
1
3

 16

3

Indicator van
actieve
zwenksector

Spoorverkanting
indicator

2

Dataregistratie-indicator

Indicator totaal
hijsvermogen

Configuratie en actief hijspunt

 14

Last aan haak (inclusief
gemonteerde gereedschappen)

4

GEVAAR

WAARSCHUWING!
BENADERING VAN
VERKANTINGS TABEL

Waarschuwing

Ingestelde hoogte limiet

3

Huidig hoogste punt

4

Dataregistratieindicator

lasttabelnummer
en status van
chassis/
asblokkering

Radius van hijspunt (vanuit hart
machine)

Hoogte bakpen (vanaf spoor/grond)
Vergrendelingsindic
ator

MEETINDICATOR
Als de machine op het spoor staat en de pendelas ontgrendeld
is, verschijnt het rijtuig symbool. Het GROENE symbool geeft aan
dat de machine zich binnen, en het RODE dat de machine zich
buiten normale rijtuig afmetingen bevindt..
WAARSCHUWING Het systeem heeft geen informatie over
hulpstukken (bak, hijsjukken, enz). Uitsluitend de bakpen, het
hoogste punt en de contragewichthoeken worden bewaakt. Zie
paragraaf 2.6 en 6.3 voor meer informatie.
Voor meer gedetailleerde informatie over de
aangegeven functies wordt u verwezen naar de pagina
die is aangegeven in het vakje met (i).

 12

Klok

 15

Hijs mode - via Weergave lasttabel
sleutelbediening
Instellen/verwijderen
8
van hoogte- en
5
zwenklimieten - via
sleutelbediening





Systeemtest

 13

9
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2.1 Configuratie en actief hijspunt
Het maximaal veilig hijsvermogen verschijnt linksboven op het scherm en wordt weergegeven in tonnen. Dit maximale hijsvermogen betreft de huidige actieve
lasttabel. De lasttabellen worden automatisch geselecteerd aan de hand van een combinatie of chassisstatus, asvergrendelingsstatus, zwenkhoek, chassishoek
en schakelingangen. Als een bepaalde hijsbewerking wordt beperkt door hydraulisch vermogen (87% van druk van de secundaire veiligheid) in plaats van
stabiliteit wordt het maximaal veilig hijsvermogen weergegeven in ROOD. Het maximaal vermogen wordt weergegeven als percentage van het kantelmoment
van de machine en in een standaardinstallatie voldoet deze aan de onderstaande tabel:

Configuratie

veiligheidsfactor

Opmerkinggen

Banden

75%

Alle lasttabellen op banden ongeacht de chassishoek en vergrendelingsstatus van de pendelas.

Spoor

75%

Alle lasttabellen op spoor ongeacht de chassishoek en vergrendelingsstatus van de pendelas.

Afgestempeld op spoor

75%

Alle lasttabellen afgestempeld op vlak spoor met ingeschakelde vergrendeling van de pendelas.

Grijperbedrijf

N.V.T.

Liftwatch Rail kan worden geconfigureerd voor het gebruik van een grijper, als het ‘GRIJPPER’ hijs
modus is geselecteerd (zie onder) gaan alle lasttabellen terug naar deze veiligheidsfactor
ongeacht positie van onderstel, chassishoek en vergrendelinsstatus van de pendelas.

Tandem hijsen

N.V.T.

Liftwatch Rail kan worden geconfigureerd voor het gebruik van een tandem hijsmodus, als de
tandemstand is geselecteerd gaan alle lasttabellen terug naar deze veiligheidsfactor ongeacht
positie van onderstel, chassishoek en vergrendelinsstatus van de pendelas.

Als Liftwatch Rail is geconfigureerd voor meerdere lastaangrijppunten, kan het actieve hijspunt worden geselecteerd door het indrukken van de HIJSPUNT toets
voor het selecteren van het gewenste hijspunt in het hijsmodemenu. Indien geconfigureerd loopt u met de toets voor HIJSPUNT door de volgende opties heen.
Zie onderdeel (i) 5 voor gegevens over het selecteren van het hijspunt.

Hijspunt

Opmerkingen

Bakpen

Dit is het standaard hijspunt en dit is de enige optie als er geen andere punten zijn ingeschakeld. Voor hijsen via de bakpen is het
gebruik van een hijsjuk vereist. Als het systeem is geconfigureerd voor BEWAKING van de snelwisselaar wordt het hijspunt van
de snelwisselaar het standaard hijspunt.

Extra hijspunt

Liftwatch Rail kan worden geconfigureerd voor het gebruik van een extra hijspunt.(Aux haak) Dit kan zich overal op de arm van de
machine bevinden en moet tijdens installatie al ingesteld worden. Als het extra hijspunt zich op een NIET-BEWAAKTE
snelkoppeling of iets dergelijks bevind, wordt u verwezen naar de instructies van de fabrikant/ombouwer in verband met de positie
van dit hijspunt tijdens hijswerkzaamheden.

Grijper

Liftwatch Rail kan worden geconfigureerd voor grijperbedrijf. Aangezien de dynamische aard van het grijperbedrijf niet
nauwkeurig kan worden bewaakt door de LMB wordt de veiligheidsmarge van het grijperbedrijf hierop aangepast.

1
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2.2 Aanduiding van hijsvermogen
Veilig vermogen
De hangende last is minder dan 92,5%
van het maximaal veilig
hefvermogen.
Het HAAKLAST-teken samen met de
huidige hangende last wordt
weergegeven.
Er worden geen alarmmeldingen of
waarschuwingen gegeven.

Benadering van maximaal veilig vermogen
De hangende last is meer dan 92,5%
maar minder dan 97,5% van het
maximaal veilig hefvermogen.
Er verschijnt een waarschuwing op het
scherm, het gele lampje knippert en
het interne alarm komt in werking.

LMB

LMB

Overbelasting
De vrijhangende last is meer dan 102,5% van
het maximaal veilig hefvermogen.
Er verschijnt een waarschuwing op het
scherm, het rode lampje knippert en de
interne en externe alarmen komen in
werking.
De bewegingsbegrenzing van de machine
treedt in werking, en er wordt grafisch
weergegeven welke bewegingen
geblokkeerd zijn en welke actief zijn.

LMB

2
9 van 40

Liftwatch Rail bedieningshandleiding 560386-001 uitgave 1.2 © Prolec Ltd - Oct 2012

2.3 Limiet-overbrugging
Bij een overbelasting of een zwenk- of hoogtelimiet wordt het hydraulisch systeem van de
machine fysiek uitgeschakeld om verdere gevaarlijke bewegingen te voorkomen.
Uitsluitend bewegingen die een veiligere situatie bevorderen blijven actief. De radius kan
niet worden vergroot, de last kan niet worden gehesen en alle zwenkbewegingen zijn
geblokkeerd.
Om het systeem tijdelijk in OVERRIDE te zetten, waarbij het hydraulisch systeem van de machine
tijdelijk weer wordt ingeschakeld, moet de terugverende sleutelschakelaar voor limiet-override
bediend en vast gehouden worden. Het teken voor overbrugging verschijnt op het scherm, de
externe alarmen blijven actief, en het rode lampje knippert. Zodra de alarmsituatie is gecorrigeerd
wordt het override-verzoek door de RCI automatisch ingetrokken en wordt op normale werking
overgegaan.
De sleutel moet bij normaal gebruik worden verwijderd.

2.4 Sleutelbediening
De sleutel moet in de stand 'Lift Mode' staan om het hijsmodemenu te kunnen openen. Via het
hijsmodemenu kan een indien geconfigureerd een hijspunt, hijsen in tandem, de hijsplanningstand of
de stand NO LMB (voor graafwerkzaamheden) geselecteerd worden. Zie paragraaf 2.7
De sleutel moet in de stand 'Set Limit' (limieten instellen) staan om het limietenmenu te kunnen
openen. Via het limietenmenu kunnen hoogte- en zwenklimieten worden ingesteld en verwijderd. Zie
paragraaf 6.1 en 6.2
Na het instellen moet de sleutelschakelaar weer in de 0-positie worden gezet en moet de sleutel
worden verwijderd.
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2.5 Lasttabelnummering
:lasttabelnummers

Liftwatch Rail stelt automatisch het lasttabelnummer samen en wel als volgt:

1

Banden

2

Spoor 0-75mm verkanting

3

Spoor 75-150mm verkanting

De tabelsectoren worden vanaf 0° zwenking
(over de voorzijde) aangeduid met a tot h. De
onderstaande sectoren zijn de
standaardwaarden. Elke tabelgroep (Banden,
spoor 0-75mm verkanting enz) kan verschillende
sectoren hebben.

NB de hier getoonde
verkantingen zijn
standaardwaarden. Deze
kunnen tijdens de kalibratie
naar wens worden ingesteld.

De pendelasstatus vormt het laatste deel van het
tabelnummer. Een vergrendelde as krijgt een L, een
ontgrendelde as een U.
De afgestempelde tabellen vallen standaard terug
naar de eerste duty (1a) maar krijgen een S als
toevoeging, de machine kan bij werkzaamheden naast
een perron ook aan één zijde afgestempeld worden.

Banden
Actieve sector

De gegeven verkanting heeft betrekking
op de onderwagen van de machine.

Nevenliggende
sectoren

c

d

e

f

c

e

Vergrendeld

Banden

b

Ontgrendeld

d

+

Spoor

+

a

Vergrendeld

Afgestempeld

b

Ontgrendeld

Rupsen

3
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2.6 Verticale en laterale metingen
Positiemeting
Liftwatch Rail meet de penposities met hoeksensoren die op machinedelen zijn gemonteerd. Alle posities worden gecorrigeerd op chassishoogte (voor
banden of spoor), pitch (helling van spoor), rol (verkanting van spoor) en zwenkstand.
WAARSCHUWING Voor de berekening van de meting heeft het systeem geen informatie over hulpstukken (bak, hijsjuk enz). Uitsluitend de radius van de
bakpen (snelwissel), het hoogste punt en de contragewichthoeken worden bewaakt.

Hoogtelimiet

Hoogste punt

NB om rekening te
houden met extra
machinedelen en
leidingwerk enz kan
voor zowel de
bakpen als de
armcilinderpen een
optionele verticale
veiligheidsafwijking
('offset') worden
gebruikt die tijdens
de instelling en
kalibratie van de RCI
worden bepaald.

Hoogte

= Door het systeem
gemeten uitersten

Radius

Centrale zwenklijn

4
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2.7 Hijsmode menu
Met de limietsleutelschakelaar in de stand 'Lift Mode' (hijsstand) kan via de toets voor hijsstand op het hoofdbedieningsscherm het
onderstaande selectiemenu worden geopend:
Terug naar het Hoofdbedieningsscherm

Standaard hijsbedrijf volgens de beschrijving in

1
Hijswerkzaamheden in tandembedrijf.
Deze optie is alleen beschikbaar indien deze in configuratie vrijgegeven is.
In deze stand kan er met twee kranen in tandem gehesen worden dit bedrijf lijkt op het
standaard hijsbedrijf maar met de toepassing van een extra veiligheidsfactor van 67%.
bijv. kantelmoment op een punt = 3,00t
Op spoor, ontgrendelde as (75% veiligheidsfactor)
Standaard hijsen veilig hefvermogen = 3,0 x 0,75 = 2,25t
In tandem hijsen veilig hefvermogen = 3,0 x 0,75 x 0,67 = 1,51t

Stand zonder LMB

LMB

6

Selectie van hijspunt. Dit teken verschijnt uitsluitend als het systeem is
geconfigureerd om met meerdere hijspunten te werken.
1



5
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3. Stand zonder LMB
Wanneer de machine niet voor hijswerkzaamheden wordt gebruikt kan hij in de stand ZONDER LMB worden gezet. Met deze optie kunt u de machine
gebruiken voor graven enz. In deze stand bewaakt de LMB nog wel alle activiteiten en de veiligheidsstatus van de machine maar wordt niet gewaarschuwd
bij overbelasting en wordt de hydraulische bediening bij overbelasting niet onderbroken.
In deze stand voorkomt het systeem nog wel de overschrijding van eventueel ingestelde hoogte- en zwenklimieten. De stand ZONDER LMB kan uitsluitend
worden ingeschakeld via de limietsleutelschakelaar bij een onbelaste kraan. Zie paragraaf 2.4 en 2.7.

GEVAAR

WAARSCHUWING!
LMB is NIET actief

Klok (eenmaal
indrukken)
Zie hoofdstuk 13

Terug naar
hijsbedrijf

Tijd instellen

GEVAAR

Achtergrondverlichting
instellen

Hijsplanning

7

 15

WAARSCHUWING!
LMB is NIET actief

Let op: van toepassing op een offset-giek
Als bij een actieve zwenklimiet de offset-giek
niet recht staat, verschijnt de hier getoonde
bevestigingsmelding. Druk op de rode knop om
te bevestigen dat u weet dat de zwenklimiet
wordt geannuleerd. Deze handeling wordt in het
datalogbestand opgeslagen.

GEVAAR

WAARSCHUWING!
LMB is NIET actief

Boom Niet recht, druk hier om
zwenklimiet te annuleren

6
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4. Hijsplanning
Liftwatch Rail kan worden gebruikt voor eenvoudige hijsplanning. De bediener kan met een proefbewerking uittesten of de machine de
vereisten van de hijsbeweging kan volgen. Deze optie is met een code beveiligd.
LET OP: In de stand voor hijsplanning werken de veiligheidsfuncties niet!
1. Voer de juiste code in om de stand
voor hefplanning te openen.
.2. Zet de machine in de beginpositie voor de

geplande hijsbeweging. Druk op de toets voor
‘prullenmand’ om eventuele weergegeven
gegevens te verwijderen.

Hefgegevens
Min SWL
Het minimaal waargenomen veilig hijsvermogen
(+tabel waarin het voorkwam).
Min rad
De minimale bereikte radius (tabel waarin het
voorkwam).
Max rad
De maximale bereikte radius (tabel waarin het
voorkwam).
Min hgt
Minimale waargenomen hoogte van bakpen.
Max hgt
Maximale waargenomen hoogte.

3. Voer de geplande hijsbeweging
onbelast uit. Er verschijnt een rode
lijn op het scherm om de bewegingen
van het hijspunt aan te geven. De
hijsgegevens verschijnen links op het
scherm.

Gebruikte tabellen lijst met de tabellen die de rode lijn heeft
doorlopen.

7
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5. Lasttabellen
Als de machine is uitgevoerd met een hydraulisch verstelbare giek zijn er zowel tabellen met maximale als minimale belastingen beschikbaar. Met een hydraulisch
verstelbare giek kan de machine in verschillende standen steeds hetzelfde punt (d.w.z. combinatie van hoogte en radius) bereiken. De aangegeven minimale belasting heeft
betrekking op de minst gunstige hoekcombinatie. Het hoofdscherm werkt met de huidige hoeken van machinedelen en kan dus een belasting aangeven die hoger is dan de
hier getoonde minimale belasting. Machines met een enkele giek hebben slechts een enkele lasttabelen. De MIN en MAX tekens verschijnen dan niet. Bij de weergave van
de lasttabellen bewaakt de LMB de veiligheidsstatus van de machine NIET en worden alle bewegingen geblokkeerd. Als er niets wordt gedaan gaat het systeem na 5
seconden weer automatisch op normale werking over.

Tabelnummer

Tabeltype

Hydraulische beperking: Rood = boom cil,
Groen = arm cil, Blauw
= stel cil.

Activeer de
instructiemelding
Terug naar het
hoofdbedieningsscherm

Voor het downloaden van de lasttabellen van een machine heeft u nodig:
Pc of laptop
Prolec nul-modemcommunicatiekabel (onderdeelnr. 490046-002)
Communicatieprogramma (zoals ‘Hyperterminal’, onderdeel van
Windows®) en kennis van het gebruik daarvan

Toon de maximale
lasttabel (indien
beschikbaar)

Toon de minimale
lasttabel (indien
beschikbaar)

Stuur de huidige tabel naar
een printer. Deze optie is
beveiligd met een
wachtwoord.

De communicatieparameters zijn vastgelegd op 38400 baud rate, 8 data
bits, 1 stop bit, No parity, en No flow-control

8
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6. Bewaking positie van machinedelen
Liftwatch Rail kan zowel de hoogte als de zwenkhoek (of laterale afstand indien vereist) continu bewaken en bewegingen
voorkomen die de vooringestelde limieten overschrijden. Druk op het hoofdbedieningsscherm op TOETS 4 om de limietbediening
te openen. Er verschijnt een combinatie van de hieronder beschreven iconen:
.Terug naar het hoofdbedieningsscherm. Alle instellingen worden automatisch opgeslagen en gebruikt wanneer het systeem de

volgende keer wordt ingeschakeld.
Er is momenteel geen actieve hoogtelimiet. Druk op deze toets om door te gaan met het instellen van de hoogtelimiet.

Er is momenteel een hoogtelimiet actief. Druk op deze toets om de huidige hoogtelimiet te verwijderen.

Er is momenteel geen actieve zwenklimiet. Druk op deze toets om door te gaan met het instellen van de zwenklimiet.

Er is momenteel een zwenklimiet actief. Druk op deze toets om de huidige zwenklimiet te verwijderen.

9
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6.1 Hoogtebegrenzing
Een hoogtelimiet instellen
Zet de sleutelschakelaar in de stand 'Set Limit' en open hoogtegrenzing via de toets voor LIMIET, waarna het onderstaande scherm verschijnt.
Er verschijnt een instructiemelding en de 'nieuwe' maximale hoogte is dan de standaard hoogte van 8 meter of de laatste ingestelde
hoogtelimiet. Gebruik de pijltjes omhoog/omlaag (TOETS 3 en 4) om de weergegeven maximale hoogte te veranderen. Druk op de exit
(TOETS 1) om de instelling op te slaan en terug te keren naar het voorgaande menu.
Hoogtebeperking is niet actief tijdens deze bewerking. Indien ingeschakeld, begrenst het systeem nog wel de zwenkbewegingen wanneer de
limieten hiervan worden overschreden. De LMB blijft ook volledig functioneel.

Gebruik de UP & Down
toetsen om de maximaal
toegestane hoogte te
stellen

Maximale werkhoogte
Huidig hoogste punt van machine

LMB

Opslaan en verlaten

Verhoog max.
hoogte

Verlaag max.
hoogte

Een hoogtelimiet verwijderen
Druk vanaf het limietinstellingsmenu op TOETS 3 (links getoond) om de huidige maximale hoogte te verwijderen. De sleutelschakelaar moet
in de stand voor 'Set Limit' staan om de ingestelde limiet te verwijderen.
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6.2 Zwenkbegrenzinging
Een zwenklimiet instellen
Liftwatch Rail heeft twee soorten zwenkbegreningen, een virtuele muur, en twee hoeklimieten.
Zet de sleutelschakelaar in de stand 'Set Limit' en open zwenkbegrenzing via de toets voor LIMIET, waarna het
onderstaande scherm verschijnt.
Zwenkbegrenzing is niet actief tijdens deze bewerking. Indien ingeschakeld, voorkomt het systeem nog wel
hoogtebegrenzingen wanneer die limiet wordt overschreden, de LMB blijft volledig functioneel.

Druk op het VINKJE om de virtuele muur te
gebruiken, of het KRUISJE om hoeklimieten te
gebruiken.

Gebruik de pijltoetsen voor
instelling zwenk limiet (4.00)

Zwenk Limiet

Een 'zwenkmuur' gebruiken
Een virtuele zwenkmuur is een lijn die parallel loopt
aan de hartlijn van de machine. Gebruik de pijltjes
naar links/rechts om de 'wand' naar de vereiste
positie te verplaatsen.
De waarde die wordt getoond in het informatievakje
is de laterale afstand tussen de hartlijn van de
machine en de bakpen. Druk op exit om de
instellingen op te slaan en weer over te gaan op
normale werking.
Als de 'muur' is ingesteld laat het systeem niet toe
dat de bakpen of de linker/rechter uitersten van het
contrawicht de lijn van de 'wand' overschrijden.
Let op: Het systeem heeft geen informatie over de
breedte van gereedschappen zoals bakken en de
bewaking betreft het midden van de bakpen. Brede
werktuigen zullen de lijn overschrijden voordat de
beweging kan worden gestopt.
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Een zwenklimiet instellen (vervolg)

Hoeklimieten gebruiken
Gebruik de vier pijltjes om de hoeklimieten
naar wens in te stellen. Het linker paar bedient
de limiet tegen de klok in, en het rechter paar
de limiet met de klok mee. Druk op exit om de
instellingen op te slaan en weer over te gaan
op normale werking.
Zodra de limieten zijn ingesteld, laat het
systeem niet toe dat de bakpen de
hoeklimieten overschrijdt.
Let wel: Het systeem heeft geen informatie
over de breedte van gereedschappen zoals
bakken en de bewaking betreft het midden
van de bakpen. Brede werktuigen zullen de
lijn overschrijden voordat de beweging kan
worden gestopt.

Een zwenklimiet verwijderen
Druk vanaf het limietinstellingsmenu op TOETS 4 (hier getoond) om de huidige zwenklimiet(en) te verwijderen. De sleutelschakelaar
moet in de stand voor 'Set Limit' staan om de ingestelde limiet te verwijderen.
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6.3 Meetindicator

MEETINDICATOR
Als de machine op het spoor staat en de pendelas
ontgrendeld is, verschijnt een MEETINDICATOR. Het
GROENE teken geeft aan dat de rechter en linker
hoeken van het contragewicht, de bakpen en het
hoogste punt van de machine binnen de
tegenoverstaande afmetingen van de W6a meting
vallen.
Het RODE teken geeft aan dat de machine zich buiten
de afmetingen bevindt.
Uitsluitend de bakpen, het hoogste punt en de
achterste hoeken van het contrawicht worden bewaakt.
WAARSCHUWING Het systeem heeft geen informatie
over hulpstukken (bak, hijsjuk enz). Zie paragraaf 2.6.
Bij machines met een pendelas voor en achter
verschijnt de meetindicator wanneer ofwel de voorste
of de achterste assen zijn ontgrendeld of wanneer
beide assen zijn ontgrendeld. De meetindicator is niet
beschikbaar wanneer beide assen (voor en achter) zijn
vergrendeld.

Spoorstaaf
niveau

Afmetingen W6a meting
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7. Waarschuwingen
Waarschuwingen kunnen tijdens normale werking op elk moment op het scherm verschijnen. Ze verdwijnen automatisch wanneer de situatie is
gecorrigeerd. Hieronder staat een overzicht van mogelijke waarschuwingen:

GEVAAR

WAARSCHUWING! HIJSEN IS BEPERKT IN
DEZE TABEL

Bepaalde tabellen kunnen geblokkeerd zijn. Als geprobeerd wordt om een geblokkeerde tabel te gebruiken,
verschijnt deze melding, knippert het gele lampje, klinkt het interne alarm en worden de bewegingen van de
machine geblokkeerd. Geblokkeerde tabellen zijn tijdens de installatie vastgesteld en dienen meestal voor het
beveiligen van zeer slechte hijszones.

GEVAAR

WAARSCHUWING! NIET
DOORZWENKEN NAAR
TABELSECTOR

De LMB voert controles uit op nevenliggende tabelsectoren. Als de machine zich in de richting van een sector
beweegt die onveilig is, verschijnt deze melding, klinkt het interne alarm en knippert het gele lampje. Er vindt
geen bewegingsbegrenzing plaats. De LMB controleert de nevenliggende diensten uitsluitend binnen een
vooringesteld aantal graden van een tabel omschakelpunt (standaard = 5°).

GEVAAR

WAARSCHUWING!
BENADERING VAN
VERKANTINGS TABEL

Als de machine op een spoor wordt gebruikt voor hijswerkzaamheden controleert de LMB continu de volgende
tabel met een hogere verkanting. Als de verkanting bij het rijden toeneemt verschijnt deze melding als de op
handen zijnde tabel onveilig is. Het interne alarm klinkt en het gele lampje knippert. Er vindt geen
bewegingsbegrenzing plaats.

GEVAAR

WAARSCHUWING! MAX.
VERKANTING
OVERSCHREDEN

Deze melding verschijnt als de gemeten schuinte van het spoor een vooringestelde limiet (standaard =
180mm) overschrijdt. Het interne alarm klinkt en het gele lampje knippert. Er vindt geen bewegingsbeperking
plaats.

GEVAAR

WAARSCHUWING! MAX.
HELLINGSHOEK
OVERSCHREDEN

Deze melding verschijnt als de gemeten verkanting van het spoor een vooringestelde limiet (standaard =
150mm) overschrijdt. Het interne alarm klinkt en het gele lampje knippert. Er vindt geen bewegingsbegrenzing
plaats.

WAARSCHUWING! Arm
cilinder TE HOOG

Deze melding verschijnt als de huidige hoogtelimiet is overschreden. Het externe en interne alarm klinkt, het
gele lampje knippert en de betreffende beweging wordt geblokkeerd. De melding bevat een van de volgende
redenen:
1.
Bakpen te hoog 2.
Armcilinder te hoog
3.
Stelpen te hoog 4.
Snelwissel te hoog (indien een hoeksensor is gemonteerd op snelwisselaar)

GEVAAR
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7. Waarschuwingen vervolg
Waarschuwingen kunnen tijdens normale werking op elk moment op het scherm verschijnen. Ze verdwijnen automatisch wanneer de situatie is gecorrigeerd.
Hieronder staat een overzicht van mogelijke waarschuwingen:

Druk op wanneer de rail
versnelling is volledig ingezet.
WAARSCHUWING! Offset
Boom is niet recht
GEVAAR

Bij Liebherr machines moet worden bevestigd dat de machine goed op het spoor is geplaatst. Eenmaal helemaal
op het spoor moet de rode knop worden ingedrukt - daarmee wordt automatisch de pendelas voor op de weg
vergrendeld.
Deze melding verschijnt als de offset-giek niet recht naar voren staat. Deze melding verschijnt niet in de stand
ZONDER LMB.
Boom Niet recht, druk hier om
zwenklimiet te annuleren

Als er een zwenklimiet is ingesteld en de offset-giek wordt gebruikt, annuleert
het systeem de zwenklimiet. De waarschuwing moet worden bevestigd.

WAARSCHUWING!
VOLLEDIG te verlengen /
intrekken
CONTRAGEWICHT

Schuif contragewicht helemaal uit/in

WAARSCHUWING! NIET
LINKS ZWENKEN

Deze melding verschijnt als de huidige zwenklimiet is overschreden. Het externe en interne alarm klinkt, het gele
lampje knippert en de betreffende beweging wordt geblokkeerd. De melding bevat een van de volgende meldingen:
1.
Niet naar links zwenken
2.
Niet naar rechts zwenken
Deze melding verschijnt als de binnengetreden lasttabel zou betekenen dat het contrawicht zich aan de lagere kant
van de verkanting bevind. Dit is een optionele functie die wordt ingesteld tijdens de configuratie van het systeem.

GEVAAR

WAARSCHUWING! C/Wt
op lo-side DUTY is
geblokkeerd

Deze melding verschijnt wanneer het gebruik van het extra hijspunt niet is toegelaten in een bepaalde lasttabel.
Dit is een optionele functie die wordt ingesteld tijdens de configuratie van het systeem.

GEVAAR

WAARSCHUWING! Aux
Hijshaak is beperkt in
deze tabel

GEVAAR

GEVAAR
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23 van 40

Liftwatch Rail bedieningshandleiding 560386-001 uitgave 1.2 © Prolec Ltd - Oct 2012

8. Pendelas vergrendeling
De Liftwatch Rail kan gebruik maken van verschillende pendelas vergrendelsystemen.

1. Wanneer de pendelas voor op het spoor is vergrendeld
verschijnt het hier getoonde teken op het scherm. Als de
vergrendelinrichting tijdens de installatie zo is geconfigureerd,
worden de voorwaartse en achterwaartse rijfuncties
uitgeschakeld wanneer dit teken zichtbaar is.

AS

BSTAB

TABEL

TABEL

2. Wanneer de pendelas voor op het spoor is vergrendeld zal
Liftwatch Rail ook de gelijkwaardige ONVERGRENDELDE
tabel bewaken. Alsde ONVERGRENDELDE tabel onveilig is,
verschijnen de RODE 'hangsloten' op het scherm.
Als de vergrendelinrichting tijdens de installatie zo is
geconfigureerd, wordt de bediening van asvergrendeling
uitgeschakeld om te voorkomen dat de as wordt ontgrendeld.
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9. Dagelijkse controles
9.1 Tabel

Huidige tabelsector weergave

Banden / Spoor

Tabelindicatie

Zet de machine in alle mogelijke tabelconfiguraties en bevestig dat de LMB goed reageert.
Vergeet niet om de machine op een schuin spoor te zetten om de werking van tabel 2 en 3 te controleren.
Daarmee wordt tevens de juiste werking bevestigd van de AS7 sensor voor helling en verkanting.
Zie paragraaf 2.5 voor tabelnummers en beschrijvingen van tekens.
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9.2 Relais, ingangen en bewegingsbegrenzingen
Relais, ingangen en bewegingsbegrenzingen kunnen worden bediend via de systeemtestfunctie die beschikbaar is op het hoofdbedieningsscherm. Als er
geen toetsen worden ingedrukt verdwijnt het systeemtestscherm na 5 seconden weer automatisch. In deze stand is de LMB NIET actief.

Relais in ROOD geeft aan dat de functie
inactief is

Relais in GROEN geeft aan dat de functie
actief is

Relais en hun uitschakelingen kunnen worden getest door de relais met behulp van TOETS 2 en 3 in te schakelen en de geselecteerde functie te testen op
juiste werking.
Als een bewegingsbegrenzingsrelais/klep lichtgrijs is, wil dat zeggen dat deze om veiligheidsredenen is geblokkeerd en niet kan worden gebruikt omdat dit
onveilig zou zijn. Als een lichtgrijs relais wordt geselecteerd, verandert de kleur in donkergrijs maar de status blijft onveranderd.
Op de signaalingangsbank kan worden gezien welke ingangen van status veranderen. De ingang is ofwel rood of groen. Afhankelijk van het ontwerp van de
machine kunnen bepaalde ingangen ongebruikt zijn.
Het alarm (intern en extern), en de lampjes op het scherm kunnen worden getest door TOETS 4 in te drukken.

26 van 40

Liftwatch Rail bedieningshandleiding 560386-001 uitgave 1.2 © Prolec Ltd - Oct 2012

10. Systeemtest
De systeemtestfunctie is beschikbaar op het hoofdbedieningsscherm. Als er geen toetsen worden ingedrukt verdwijnt het systeemtestscherm na 5
seconden weer automatisch. In deze stand is de LMB NIET actief.
Met deze optie kunt u de functionaliteit van het systeem verifiëren en eenvoudige problemen opsporen.
Bewegingsbegrenzing en vergrendelingsrelais.
Deze kunnen apart worden bediend met de linker en
rechter pijltjes (TOETS 2 en 3). Actieve relais
worden in het GROEN getoond. 'Relais' die GRIJS
zijn kunnen niet handmatig worden bediend. Deze
relais zijn in de normale bedieningsstand gezet om
gevaarlijke bewegingen te voorkomen.

Systeemstatus
V.toe = voedingsspanning
V.can = spanning van CAN-bus
A.can = stroomverbruik (A) van CAN-bus
T.chip = temperatuur (ºC) van computer

Huidig hoogste punt van machine (ofwel
snelwisselaar, armcilinder, of stelpen)

Hoeken van machinedelen
(d-0.0) = wijzigingssnelheid van hoogte
chassishoeken
(d-0.0)= wijzigingssnelheid van zwenkhoek
Stamp-, rol- en zwenkbeweging zijn nodig om de
schuinte en helling te berekenen

Laterale afstand van machinedelen (van hartlijn
van spoor tot midden van bakpen - loodrecht op
hartlijn van spoor)
Laterale afstand van linker/rechter achterkant
loodrecht op de hartlijn van het spoor.

Giekhefcilinderdruk

Terug naar
hoofdbedieningsscherm
Bediening van
bewegingsbegrenzingsrelais
Links / rechts

Ingangssignalen (actieve signalen zijn
ROOD) :
1.
Asvergrendeling aan
2.
Spooronderstel neer
3.
Niet gebruikt
4.
Niet gebruikt
5.
Stempels links
6.
Niet gebruikt
7.
Stempels rechts
8.
Sleutelschakelaar (limit)

Grafische voorstellingen van zwenk- en extra
zwenkschakelaars.
Actieve schakelaars worden in het zwart
aangegeven. De onderste enkele schakelaar is
de zwenkreferentieschakelaar. De correcte
schakelvolgorde is 1 AAN 2 UIT
1 AAN 2 AAN
1 UIT 2 AAN
1 UIT 2 UIT
Test van
waarschuwingslicht,
alarm, en lampjes op
scherm

Met code beveiligde
toegang tot configuratie
en kalibratie van systeem
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11. Foutmeldingen
Liftwatch Rail bewaakt continu de aanwezigheid en conditie van de sensoren op de machinedelen. Bij een storing in een sensor verschijnt de
onderstaande foutmelding. Bij storing van een sensor worden ALLE bewegingsbegrenzingsrelais uitgeschakeld, knippert het rode lampje en
klinkt het interne en externe alarm.

SENSOREN
GIEK
ARM
STELL
SNELW
PITCH
ROLL
ZWNK1
ZWNK2
COMBI

IDe betreffende inrichting met de defecte sensor wordt aangegeven met een X. ‘Goede’ sensoren tonen
de snelheid van hun metingen.
GIEK
ARM
STELL
SNELW
PITCH
ROLL
ZWNK1
ZWNK2
COMBI

Boomhoeksensor en twee boomhefcilinderdruksensoren
Armhoeksensor
Draaihoeksensor van centrale giek (N.v.t. getoond op machines met enkele giek)
Hoeksensor van snelkoppeling (N.v.t. = niet ingeschakeld)
Hellingshoek van chassissensor
Verkantingshoek van chassissensor
Primaire zwenksensor
Extra zwenksensor
Relaisbesturingskast en bewaking van signaalingangen

Als de X is vervangen door DR is het defect het gevolg van een verschil in de meting tussen de twee
sensoren binnen een dubbele redundante meting.

Combi box
De Combi box (in-/uitgangsbesturing van relais) is een cruciaal onderdeel van het Liftwatch Rail systeem. Deze inrichting kan zijn eigen werking
bewaken en gaat bij een storing over op FAI/SAFE. De storing wordt op het hoofdscherm gemeld in het onderstaande standaard
waarschuwingenvakje:

GEVAAR

Mogelijke meldingen zijn:
1.
WAARSCHUWING! Terugkoppeling van een COMBI relais klopt niet … Een bewegingsbegrenzingsrelais
activeerde niet goed
2.
WAARSCHUWING! Defecte ZWENK-indexschakelaar (blijft hoog) … Zwenkindexschakelaar werkt niet
goed, blijft geactiveerd
3.
WAARSCHUWING! Defecte zekering COMBI relais … Een of meer van de smeltveiligheden van een
relaisbeveiliging zijn defect
4.
WAARSCHUWING! Defect subsysteem van COMBI I2C … Interne circuitstoring
5.
WAARSCHUWING! Stroomuitval in relais ... Voedingsspanning COMBI BOX uitgevallen

14
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12. Hoofdschakelaar voor noodoverbrugging
Liftwatch Rail is voorzien van een met een sleutel bediende hoofdschakelaar voor overbrugging. Als de schakelaar in de override-stand wordt gezet, werkt
het hydraulisch systeem normaal, ongeacht de veiligheidsstatus. In de override-stand blijven de externe alarmen actief.
Tevens knippert het rode lampje en verschijnt er OVERBRUGGING op het scherm. Om bij de sleutelschakelaar te komen moet er een zegel worden
verbroken.
DEZE SLEUTELSCHAKELAAR MAG ALLEEN GEBRUIKT WORDEN OM IN GEVAL VAN EEN STORING DE MACHINE VEILIG WEG TE ZETTEN.
Er mag nu niet meer met de machine gewerkt worden voordat de storing verholpen is.
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13. Klok
Druk op TOETS 1 om de klok te tonen. Na 5 seconden wordt weer op normale weergave overgegaan.
Zie hoofdstuk 3 voor toegang tot de functie voor het instellen van de tijd.
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14. Dataregistratie
Liftwatch Rail heeft twee data registratiefuncties. Deze zijn uitsluitend zichtbaar in de (met een code beveiligde) instellingsdelen van het systeem.
Als men merkt dat het dataregistratiesysteem niet werkt, dan mag het voertuig pas weer worden gebruikt als het voertuig is gerepareerd en een goede
werking volledig is bevestigd. Deze vereiste geldt zowel bij de start als halverwege een bewerking.
1. De Event Logger noteert alle belangrijke operationele gebeurtenissen (overbelasting, zwenklimiet enz), foutsituaties (defecte sensor enz),
handmatige ingrepen (override instelling van klok enz), en activiteiten binnen de systeeminstelling (wijzigingen in kalibratie enz). Het huidige
event-log bevat maximaal 500 records. Zodra hij vol is wordt een backup gemaakt en wordt er een nieuw event-log aangemaakt. Zodra er meer
dan 10 'historische' event-loggen zijn worden ze 'geroteerd'. Uitsluitend de laatste 10 logbestanden worden bewaard, met maximaal 5000
gebeurtenissen. Bij het optreden van een overbelasting of een handmatige ingreep verschijnt het rode teken van een diskette.
2. De Periodieke Logger werkt uitsluitend wanneer het systeem zich in de hoofdbedieningsstand bevindt. Indien actief verschijnt het REC teken
rechtsboven op het scherm. Elke seconde worden de volgende gegevens vastgelegd:
Datum
Lasttabel
Radius van hijspunt
Zwenkhoek
Helling

Tijd
Last aan haak
Hoogte van hijspunt
Verkanting

De periodieke logger slaat maximaal 100 uur aan gegevens op (bedrijfsuren, niet verstreken tijd).

AANDACHT:
Event Log is VOL
Periodiek loggen OK

[ ] Bij het opstarten van Liftwatch Rail wordt de status van de logger gecontroleerd. Als een van de loggers
‘vol’ is, verschijnt de hier getoonde melding op het scherm, met het verzoek om de gegevens te
'archiveren'. Zodra de gegevens zijn gearchiveerd, worden de huidige gegevens verwijderd en wordt er
een nieuw logbestand aangemaakt.
Op de volgende pagina's staat een overzicht van alle mogelijke opnames in de EVENT LOGGER.
De opnames die met GROEN zijn aangegeven betreffen gebeurtenissen die tijdens normale
werking op kunnen treden. De andere gebeurtenissen kunnen uitsluitend voorkomen tijdens
onderhoud, instelling en kalibratie.
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Reden

Melding in logger
1

Data back-up afbreken

Tijdens het uploaden van een gegevensbestand via de seriële poort werd op 'ESC' gedrukt.

2

Data backed up

Het serieel uploaden van het gegevensbestand is gelukt.

3

Data restore afbreken

Tijdens het downloaden van een gegevensbestand via de seriële poort werd op 'ESC' gedrukt.

4

Data restore (X ongebruikte ingaven)

Het serieel downloaden van het gegevensbestand is gelukt (X = niet herkende variabelen in de
opgehaalde gegevens)

5

Boomsensor storing/werkt

Basis giekhoeksensor defect/werkt

6

Armsensor storing/werkt

Armhoeksensor defect/werkt

7

Stelsensor storing/werkt

Verstel giekhoeksensor defect/werkt (optioneel)

8

Snelwisselsensor storing/werkt

Snelwissel sensor defect/werkt

9

Uitschuifsensor storing/werkt

De lengtesensor van de uitschuifarm defect/werkt (optioneel)

10

Chassissensor defect/werkt

Verkanting en hellingsensor defect/werkt

11

Zwenksensor storing/werkt

Primaire zwenkhoeksensor defect/werkt

12

Extra zwenksensor defect/werkt

Secundaire zwenkhoeksensor defect/werkt (optioneel)

13

Combi-box storing

In-/uitgangsbesturingskast defect/werkt

14

Geheugen reset

Er is om een volledige reset van het geheugen verzocht

15

Data kopie afgebroken

Tijdens een backup van het gegevensbestand op een lokale schijf werd op 'ESC' gedrukt

16

Data gekopieerd van schijf

Gegevensbestand met succes naar lokale schijf gekopieerd

17

Data kopie storing

Het kopiëren van het gegevensbestand naar een lokale schijf is niet gelukt

18

Data gekopieerd van schijf

Gegevensbestand met succes vanaf lokale schijf hersteld

19

Hoofd wachtwoord nu=XXXX

Het hoofdwachtwoord is gewijzigd in XXXX

20

Planning wachtwoord nu=XXXX

Het wachtwoord voor planning is gewijzigd in XXXX

21

Bakpen hijspunt AAN/UIT

Bakpen geselecteerd als hijspunt (standaard = AAN)

22

Aux hijspunt AAN/UIT

Extra hefoog geselecteerd als hijspunt (standaard = UIT)

23

Grijjper hijspunt AAN/UIT

Grijper geselecteerd als hijspunt (standaard = UIT)

24

Rupsen AAN/UIT

Systeem ingesteld voor een machine op rupsen (standaard = UIT)

25

Aux zwenkingang AAN/UIT

Secundaire zwenkmeting ingeschakeld of uitgeschakeld (standaard = AAN)
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Melding in logger

Reden

26

Zwenkbeveiliging AAN/UIT

In- of uitschakeling van zwenkbegrenzing (standaard = AAN)

27

Hoogtebeveiliging AAN/UIT

In- of uitschakeling van hoogtebegrenzing (standaard = AAN)

28

Mode/Limiet sleutelschak AAN/UIT

In- of uitschakeling van de sleutelschakelaar voor instellingen hijspunt (standaard = AAN)

29

Display relaisactie AAN/UIT

In- of uitschakeling van weergave relais- en opto-ingangen tijdens gebruik (standaard = UIT)

30

Gebruik SWL beperking AAN/UIT

In- of uitschakeling van het gebruik van een extra beperking voor het veilig hefvermogen
(standaard = AAN)

31

Sensor op onderwagen AAN/UIT

In- of uitschakeling van verkanting / hellingsensor op onderwagen (standaard = UIT)

32

Support oud type combi AAN/UIT

In- of uitschakeling van ondersteuning voor een ouder type combi box (standaard = UIT)

33

12 Volt machine AAN/UIT

In- of uitschakeling van gebruik op 12 V machines (standaard = UIT)

34

Snelwissel gemonteerd AAN/UIT

In- of uitschakeling van hoekmeting van snelwisselaar (optioneel, standaard = UIT)

35

Kabeltrommel gemonteerd AAN/UIT

In- of uitschakeling van lengtemeting van uitschuifarm (optioneel, standaard = UIT)

36

Limiet overbruggingschak AAN/UIT

In- of uitschakeling van de sleutelschakelaar voor overbrugging (standaard = AAN)

37

Planning mode mogelijk AAN/UIT

In-/uitschakeling van het gebruik van de stand voor hefplanning (standaard = AAN)

38

Redundant sensor gebruik AAN/UIT

In- of uitschakeling van het gebruik van dubbele redundante sensoren (standaard = AAN)

39

Edit basic machine data

De basis machinegegevens zijn gewijzigd

40

Edit duty data for X

Gegevens/kalibratie van lasttabel X zijn gewijzigd

41

Log on bypass

Aanmelding van bediener met behulp van de hoofdcode

42

USB overdracht gestart

Verzoek om USB-overdracht van bestand

43

Hoofd overbrugging AAN/UIT

Nood overbrugging AAN/UIT

44

Op banden/spoor

Machine op banden of spoor

45

Pendel as vast/vrij

Pendelas vergrendeld of ontgrendeld

46

Set sensor X offset

Offset van hoeksensor ingesteld (X = giek, stellen, arm of snelwisselaar)

47

Set sensor X polarity

Polariteit van hoeksensor ingesteld (X = giek, stellen, arm of snelwisselaar)
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Melding in logger

Reden

48 Edit sensor X offset

Offset van hoeksensor gewijzigd (X = giek, stellen, arm of snelwisselaar)

49 Set sensor X average

Middeling van hoeksensor ingesteld (X = giek, stellen, arm of snelwisselaar)

50 Kalibreer zwenksensor

De zwenksensor is gekalibreerd

51 Kalibreer dual-axissensor

De verkanting / hellingsensor is gekalibreerd

52 Edit dual-axissensor Kal.

De verkanting / hellingsensor is gewijzigd

53 Zwenk index storing HOOG

De zwenkindexschakelaar werkt niet (>370 graden zonder activiteit)

54 Relaisvoeding storing

De onafhankelijke stroomvoorziening voor de combi box is niet aanwezig

55 12C combi storing

De interne communicatiebus van de combi box is defect

56 Zekering X storing

De zekering van een uitgang van de combi box is defect (X = 1 tot 12)

57 Combi relay mismatch

Een of meer van de relais in de combi box werken niet overeenkomstig de aansturing

58 Slew channel failure

Verkeerde combinatie van de primaire en secundaire zwenksensoren

59 Edit/bekijk zwenksectoren

Poging tot het bekijken van de gegevens van de zwenkdienstsectoren

60 Toegang combistatus

Poging tot het bekijken of wijzigen van de configuratie van de combi box

61 Test pagina opgeroepen

Toegang tot testpagina

62 Touch scherm her-gekalibreerd

De kalibratie van het aanraakscherm is bekeken of gewijzigd

63 Lift punt = Bak pen

De bakpen is geselecteerd als hijspunt

64 Lift punt = Aux haak

Het extra hijsoog is geselecteerd als hijspunt

65 Lift punt = Grijper

Grijper is geselecteerd als hijspunt

66 Soft limiet overbrugging AAN/UIT

Overbrugging via scherm AAN/UIT

67 Zwenkbegrenzing AAN/UIT

Zwenkbeperking is geactiveerd / gedeactiveerd

68 Hoogtebegrenzing AAN/UIT

Hoogtebeperking is geactiveerd / gedeactiveerd

69 Achterwaartse stabiliteit

Alarm i.v.m. achterwaartse stabiliteit geactiveerd

70 Graafbedrijf

Stand zonder RCI (LMB) geselecteerd
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71 LMB mode

Stand met RCI (LMB) geselecteerd

72 Enter beperkte tabel X

Er is een poging gedaan om een geblokkeerde lasttabel te selecteren

73 Maximale verkanting overschreden

De maximaal toelaatbare verkanting tijdens bedrijf is overschreden

74 Maximale hellingshoek overschreden

De maximaal toelaatbare helling tijdens bedrijf is overschreden

75 Olast X X X X X X

Er heeft een overbelasting plaatsgevonden (X... = tabel, % overbelasting, radius, hoogte en zwenkhoek)

76 WAARSCHUWING! X TE HOOG

De hoogtelimiet was overschreden (X = overtredend onderdeel, giek, armpen, armcilinder, bakpen of
snelwisselaar)

77 Zwenk beperkt

De zwenklimiet is overschreden

78 Maximale snelheid overschreden

Maximale bedrijfssnelheid is overschreden

79 Limiet overbrugging AAN

De sleutelschakelaar voor limiet-overbrugging is geactiveerd

80 Limiet overbrugging UIT

De sleutelschakelaar voor limiet-overbrugging is geannuleerd

81 Limiet overbrugging auto-UIT

De sleutelschakelaar voor limiet-overbrugging is automatisch geannuleerd

82 Achter stabiliteit voor table X

De achterwaartse stabiliteitsgegevens voor tabel X zijn ingesteld / gewijzigd

83 Kalibreer tabel voor X

De stabiliteitsgegevens voor de belastingskalibratie voor tabel X zijn ingesteld / gewijzigd

84 Tijd ingesteld

De uren /minuten van de klok zijn ingesteld

85 Datum ingesteld

De datum / maand / jaar van de klok zijn ingesteld

86 Nieuwe log aangemaakt

Er is een nieuw event-logbestand aangemaakt

87 Opstarten

Het systeem is ingeschakeld

88 Bekijk lasttabel X

De belastingstabel voor tabel X werd bekeken

89 Limiet invoer fout

Een poging om de stand voor het instellen van limieten te openen is mislukt als gevolg van een
incorrecte code (niet RIS1530 uitgave 2)

90 Hijsmode invoer fout

Een poging om de stand voor het instellen van de hijsmodus te openen is mislukt als gevolg van een
incorrecte code (niet RIS1530 uitgave 2)

91 Geen tandem geselecteerd

De hijs mode zonder tandemhijswerkzaamheden is geselecteerd
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92 Tandem hijsmode

Hijsen in tandemhijswerk is geselecteerd

93 Toegang set-up gefaald

Een poging om de systeeminstellingen te openen faalde als gevolg van een incorrecte code

94 Toegang set-up

Systeeminstelling werd met succes geopend

95 Planningmode toegang gefaald

Een poging om de instelfunctie voor de stand hefplanning te openen faalde als gevolg van een
incorrecte code

96 Toegang planningmode

De stand hefplanning is met succes geopend

97 Planningmode verlaten

De stand hefplanning werd verlaten
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14.1 Logger data overdracht
De gelogde gegevens kunnen uit Liftwatch Rail worden overgedragen. Er is een wachtwoord nodig om deze gegevens te uploaden.
Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar voor monteurs van Rolloos Systems.

Mapstructuur

C:\

BESTANDEN

RR
HISTORY.LOG

MAPPEN

‘'Actief' event-logbestand

HIST0001.LOG
Zowel de bestanden van de event logger als de
periodieke logger hebben een binaire vorm. De
bestanden van de periodieke logger zijn tevens
gecomprimeerd. Er is een Microsoft Windows®
toepassing verkrijgbaar bij Rolloos Systems om
deze bestanden om te zetten in een csv-formaat
om ze te importeren in een spreadsheet.

HIST0002.LOG
......

Eerdere event-logbestanden, maximaal 10. Als de bestanden
niet worden gearchiveerd als het maximum is bereikt,
beginnen ze te 'roteren' (oudste gegevens gaan verloren)

HIST0010.LOG
PERIOD.LOG

'Actief' periodiek logbestand

PERIOD01.LOG
PERIOD02.LOG
......

Eerdere periodieke logbestanden, maximaal 99. Als de
bestanden niet worden gearchiveerd als het maximum is
bereikt, beginnen ze te 'roteren' (oudste gegevens gaan
verloren)

PERIOD99.LOG
Archief van event-log (geen aantalbeperking
Archief van periodieke log (geen aantalbeperking)
Archiefmappen krijgen een naam met gebruik van de
datum waarop ze zijn aangemaakt.

07$06$10.EVT
HISTORY.LOG

HIST0010.LOG

PERIOD.LOG

PERIOD99.LOG

07$06$10.PRD
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15. Kalibratie van aanraakscherm
Liftwatch Rail is voorzien van een aanraakscherm dat bij levering al is gekalibreerd. Mocht de kalibratie van het aanraakscherm
corrupt zijn geworden of als de fysieke eigenschappen van het aanraakscherm zijn veranderd, dan moet het opnieuw worden
gekalibreerd. Als een corrupte kalibratie wordt waargenomen brengt het systeem bij het opstarten automatisch de kalibratiefunctie
op gang. De kalibratie-optie kan ofwel via systeem opstart automatisch worden geopend of door in de normale bedieningsstand
drie maal achter elkaar op de kalibratietoets te drukken.

1

Zodra de kalibratiefunctie is geopend
begint het systeem 'af te tellen'.
Als er binnen 10 seconden niets wordt
gedaan wordt de kalibratieprocedure
beëindigd. Druk op programmatoets 1
om af te sluiten. Indien kalibratie is
vereist, gebruik dan een geschikte
stylus (zoals een pen, niet een vinger)
om het scherm aan te raken waar dit is
aangegeven door het dradenkruis.
Indrukken en ongeveer 5 seconden
vasthouden zodat de software de
positie kan 'nemen', en verwijder dan
de stylus.

Het dradenkruis verplaatst automatisch naar
een plaats rechtsonder op het scherm.
Indrukken en ongeveer 5
seconden vasthouden
2 zodat de software de
nieuwe positie kan 'nemen',
en verwijder
dan de
stylus.

Push/Houd rechts onder Target Center

9 seconden van links naar AUTO-Exit
Push/Houd links boven Target Center

3

De kalibratie is nu voltooid.
Om de nauwkeurigheid na te
gaan kunt u het scherm op
een willekeurig punt aanraken.
Het dradenkruis moet nu naar
het contactpunt gaan. Als de
nauwkeurigheid niet
voldoende is, sluit dan de
functie en probeer het
nogmaals.

Stel touchpad trekker druk (4096 -> 0)

Zodra de kalibratie is voltooid (of het systeem klaar is
met 'aftellen') krijgt u de kans om de drukgevoeligheid
van het aanraakscherm bij te stellen. Gebruik de
programmatoets 5 voor DRUK om de druk bij te
stellen. Hoe lager de waarde, hoe gevoeliger het
scherm wordt. Als de vereiste drukwaarde buiten een
bereik van ongeveer 80 tot 1024 valt, neem dan
contact op met Rolloos Systems aangezien het
apparaat dan misschien niet meer goed werkt.
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16. Systeemoverzicht
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Omschrijving

Onderdeelnummer

1

5.7” Aanraakscherm / computer

002313-001

2

RAM 1,5” kogel, korte arm met dubbele holte

480342-000

3

RAM 1,5” kogel 2,5” voet

480340-000

4

Sleutelschakelaars voor limieten en overbrugging

002380-000

5

Voedingsfilter voor computer / scherm

002381-000

4 A zekering max.

240102-000

6

CAN combi box Road Rail Mk 2 1530

002323-031

7

Voedingsfilter voor combi

002382-000

25 A zekering max.

240101-000

8

Benaderingsschakelaar zwenkreferentie M12 npn NO (x 1)

200056-000

9

Akoestisch alarm voorzijde

001010-000

10

Akoestisch alarm achterzijde

001010-000

11

Sleutelschakelaar Nood-overbrugging

002379-000

12

CAN quad sensor (secundaire zwenkmeting)

002386-000

13

benaderingsschakelaar zwenkreferentie M12 npn NO (x 1)

200056-000

14

CAN AS7FS redundante verkanting/hellingsensor

002330-005

15

CAN AS7 redundante boomhoek/druksensor (master)

002318-012

16

CAN AS7 redundante boomhoek/druksensor (slave)

002318-022

17

CAN AS7FS redundante stelgiekhoeksensor

002330-002

18

CAN AS7FS redundante armhoeksensor

002330-001

19

CAN AS7FS redundante snelwisselhoeksensor*

002330-003

20

M12 CAN female terminator

340753-000

21

AS7 montageschoen

010933-001

22

AS7 montageschoen

010933-004

Als gevolg van de verschillende
soorten en lengtes van kabels
en machine configuraties is dit
overzicht uitsluitend als
voorbeeld bedoeld.
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Rolloos Systems B.V.
Radarstraat 12
2901 AV Capelle a/d IJssel
Nederland
Telefoon
Fax
E-mail

+31 (0) 10 4500500
+31 (0) 10 4511040
service@rolloos.com
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