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Propskyttelventil

Denna manual beskriver hur du monterar och ställer in 
din RT Controller för styrning av rotortilter på grävma-
skiner. 

Vad är RT Controller?
RT Controllern är en elektronikenhet framtagen för styr-
ning av olika modeller och fabrikat av rotortilter. Den har 
sex utgångar som benämns Out1-6. Utgångarna styr ro-
tortiltens ventiler och propskyttelventilen.

Vilka delar behöver installeras?
Systemet för styrning av en rotortilt består förutom av 
RT Controllern också av två handtag, en propskyttelventil 
och kablage.  

Handtag
Maskinens standardhandtag byts ut mot handtag utrus-
tade med rullar. Med rullarna kan man styra rotation och 
tilt, men även andra hydrauliska funktioner, proportionellt. 
Det betyder att funktionens hastighet regleras steglöst. 
Handtagen kopplas till RT Controllerns ingångar.

Propskyttelventil (proportionell tryckreducerare)
Genom att installera en propskyttelventil på maskinen kan 
RT Controllern styra oljeflödet ut till rotortilten.

RT Controller

utgångar
ingångarHandtag

knapp
rulle

1. Introduktion
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1.1 Hur fungerar systemet?
Bilden på följande sida beskriver schematiskt hur systemet 
för styrning av en rotortilt fungerar:

1. Manöverhandtag
Med handtagens rullar och knappar styrs rotortiltens hy-
drauliska funktioner. Rotation och tilt styrs proportionellt 
med handtagens rullar. 

2. RT Controller
RT Controllern tar emot signaler från handtagen, behandlar 
dessa och skickar sen ut ström som reglerar hur mycket 
ventilerna ska öppna.

3. Pedal
De flesta grävmaskiner är utrustade med en pedal för att 
kunna styra flödet till en hydraulisk extrafunktion. Pedalen 
är den som vanligtvis används för rotortilten.

4. Propskyttelventil
En proppskyttelventil kopplas in efter pedalen så att RT 
Controllern kontrollerar matarventilen istället för pedalen 
och därmed också oljeflödet ut till rotortilten.

5. Matarventil
En av ventilsektionen på maskinens ventilblock används 
till att mata ut olja till rotortilten. Om flera funktioner på 
rotortilten används så ökar RT Controllern flödet så att 
önskad hastighet uppnås för alla funktioner. Propskyttel-
ventilen tillsammans med matarventilen brukar kallas för 
”pytsarfunktion” eller ”pytsare”.

6. Yttre ventiler
De yttre ventilerna på rotortilten tar emot och fördelar ol-
jeflödet från pytsaren till de funktioner som ska utföra en 
rörelse.

7. Hydrauliska funktioner
RT Controllern styr rotation, tilt, grip, och skoplås. Det går 
även att styra en extra dubbelverkande funktion genom att 
tillfälligt stänga av någon av de övriga funktionerna.
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tank

pump

rotortilt

ventilblock
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1.2 Vad styr vad?
Ovanstående schema beskriver vad som styr vad 
om systemet installeras enligt monteringsinstruk-
tionerna i kap. 2 och är inställt enligt grundin-
ställningarna.

Handtagens rullar kallas för A1 och A2. De styr 
rotation och tilt. Handtagen är även utrustade 
med knappar som kopplas till de digitala ingång-
arna DIN2, DIN3, DIN4 och DIN5.

Proportionell grip
Genom att trycka in knappen kopplad till DIN3 
kopplas vänster rulle om att styra gripen istället 
för rotation. Detta kallas för Prop4-läget. 

Extra utgång
RT Controllern har en extra utgång som tex kan 
användas till att skifta in en extra funktion. Då 
kopplas en funktion bort, tex. gripen och ersätts 
av extra funktionen.

Vänster rulle
A1

Höger rulle
A2

Brytare
DIN1

Knapp
DIN2

Knapp
DIN3

Knapp
DIN4

Knapp
DIN5

Vänster rulle
A1

Rotator Tilt Skoplås Öppna grip Proportionell 
grip

Stänga gripExtra utgång

OUT1A
OUT1B

OUT2A
OUT2B

OUT5 OUT4A OUT4A
OUT4B

OUT6 OUT4B
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Allmänt:
Följande kapitel är inte anpassat till någon speciell ma-
skinmodell utan är skrivet som en allmän handledning 
för att installera RT Controllern för proportionell styr-
ning av en rotortilt.

Har du fått en särskild installationsanvisning ska du 
följa den istället för detta kapitel. Det kan vara aktu-
ellt om systemet är utrustat med tillvalsfunktioner som 
tex. hjul- eller bandstyrning. 

    

2. Installation

1.1 Hur fungerar systemet? ...........................................11
1.2 Vad styr vad? .........................................................13
2.1 Monteringsinstruktioner ...........................................16
2.2 Monteringsexempel .................................................18

Instruktioner:
1. Installera systemet enligt monteringsinstruktionerna. 
Se även APPENDIX 1. Installationsöversikt sid. 88 för en 
ytterligare information.

2. Gör uppstartsinställningarna.

3. Gå vidare till kap. 3. Användargränssnitt. 

Innehåll: Sid:
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Montera RT Controllern på en plats där den 
är väl åtkomlig. Displayen bör gå att läsa när 
man sitter i förarstolen. Skruva fast boxen så 
att den jordas mot maskinchassit.

Börja med att montera den elstyrda 
propskyttelventilen och anslut den 
mellan pedalen och matarventilen 
enligt hydraulschema, se APPEN-
DIX 2. 

Det räcker med 1/4 tums slang till 
alla ventilens anslutningar. 

2

1

T-anslutningen skall anslutas 
till samma retur som servo-pe-
dalen eller till den icke tryck-
satta servokåpan på matar-
ventilen.

Koppla loss slangen som går från peda-
len till matarventilen och anslut den till 
Out-anslutningen.

P-anslutningen kopplas 
till servotryck.

Ped-anslutningen 
kopplas till pedal.

2.1 Monteringsinstruktioner
Propskyttelventil

Matarventil
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GND

OUT6

OUT3

+9-30V

3 Anslut kontakten till 
propskyttelventilen.

Utgången OUT6 behöver inte anslutas 
men kan användas för att styra en ex-
tra funktion. 

5

Anslut kontakten till 
RT Controllern.

6

4 Anslut matningsspänningen 9-30V till brun och 
vit kabel.  

Kablarna skall vara avsäkrade, de ska dela på 
en 10 A säkring. Kabelarean skall vara minst 
2 mm2 och får inte överstiga 3 meter. Gul och 
grön kabel jordas mot maskinchassit. 

brun
vit

gul
grön
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Montera fast kabeln från rotortilt på 
stickan och dra in kabeln i hytten.

Anslut kabeln från rotortilt till APL2 
-kortet. Kabelns ledare är numrerade 
och kopplas in olika beroende på ro-
tortiltens fabrikat. Koppla in ledarna 
enligt medföljande anvisning.

Anslut skoplåsbrytaren 
till APL2-kortet.

7

Anslut kabelskärmen till hand-
tagskablaget, se punkt 13.

9

Koppla ihop RT Controllern 
med APL2-kortet.

10

8a

8b

APL2-kort

2.2 Monterings-

exempel
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1 2 3 4

RTC

GND

DIN5

DIN3

DIN4

1 2 3 4

RTC

GND

DIN2

DIN3

DIN4

Anslut kabelskärmen
till maskinkablaget, se 
punkt nr 9.

Montera handtagen. Det är viktigt att 
spakkabeln ligger ett varv runt spak-
stången och fästes innan den går vidare.  
OBSERVERA! Kabeln och handtagen får 
inte klämmas fast.

Koppla ihop kablarna från spakarna med re-
läkorten och RT Controllern. Koppla vänster 
spak till kabel markerad ”V” och höger spak 
till kabel markerad ”H”. Koppla ihop ledar-
na från spakens knappar med DIN2, DIN3, 
DIN4 och DIN5.* 

11

13

*Valfritt: De knappar som inte styr 
funktioner genom RT Controllern kan 
kopplas in på reläkortet (markerat 
1-4) för att tex. styra maskinens sig-
nalhorn. (Max 1A 30V DC). 

12

reläkort

grön/gul

grön/gul grön/gul

grön/gul

grå

rosa

blå

gul

grå

rosa

blå

gul

grå

rosa

blå

grå

rosa

blå

reläkort

HANDLE

HANDLE

grå

rosa

gul grå

blå

gul

rosa

H

V
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2.3 Uppstartsinställningar
Då RT Controllern startar första gången 
visar displayen ovanstående meddelan-
de. Spakarna ska nu kalibreras så att 
de kan användas att styra med.

1. Dra varje rulle på spakarna sakta fram och tillbaka till 
sina ändlägen. Fortsätt ända tills de svarta fyrkanterna 
på displayen slutar att blinka. Dra sedan rullen sakta ett 
par gånger fram och tillbaka över mittläget.

2. Fortsätt genom att trycka på 
mittknappen.

3. Släpp båda rullarna så att de befinner sig i sina mittlägen och tryck sedan 
på mittknappen för att avsluta kalibreringen. (Om kalibreringen misslyckas 
eller behöver göras om läs avsnitt 9.18 Omkalibrering sid. 78).

SVAB
Dra rull

SVAB
Dra rull

��SVAB��
Dra rull

SVAB
Släpp ru

SVAB
Släpp ru

Dra rullarna till alla

ändlägen och tryck Ok.

  Släpp rullarna till sina

  mittlägen och tryck OK. 
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Allmänt:
Innan några inställningar görs behöver man bekanta sig 
med RT Controllerns användargränssnitt.

Gränssnittet består av en display och tre knappar. Dis-
playen visar inställningsalternativ och var i menysyste-
met man befinner sig.

3. Användargränssnitt

Instruktioner:
1. Läs igenom avsnitt 3.1-3.4.

2. Gå vidare till kap. 4. Översikt huvudmeny.

Innehåll: Sid:

?  

2.3 Uppstartsinställningar ..............................................20
3.1 Körläge..................................................................22
3.2 Huvudmeny ...........................................................22
3.3 Språkinställning ......................................................23
3.4 Mastermodemenyn ..................................................23
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3.1 Körläge
Rotortilten kan styras då systemet befinner
sig i körläget.

2. För att bläddra nedåt i menyn, tryck på 
nedåtpil.

3.2 Huvudmeny
I huvudmenyn görs inställningar 
för att anpassa systemet till ma-
skinen och föraren.

1. För att komma in i menyn hålls nedåtpil inne sam-
tidigt som man trycker tre gånger på uppåtpil. 

3. För att bläddra uppåt i menyn, tryck på 
uppåtpil.

4. För att återgå till körläget, bläddra till 
Återgå och tryck på mittknappen.

SVAB
Bank: A

SVAB
Bank: A

Meny:
Återgå

Meny:
Återgå

Meny:
Återgå

Meny:
Slutnivå

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer
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3.3 Språkinställning
Alla texter på RT Controllerns 
display går att få på olika språk 
genom språkmenyn.

3. Använd mittknappen för att välja 
språk och återgå till körläge.

1. För att ändra språk, håll inne båda piltangen-
terna i ca. 3 sekunder och släpp för att komma in 
i språkmenyn.

2. Använd piltangenterna för att bläddra mellan 
tillgängliga språk.

3.4 Mastermodemenyn
I mastermodemenyn görs 
avancerade inställningar. 
OBS! Menyn är avsedd för 
tekniker och installatörer.

För att komma in i menyn tryck på piltangenterna enligt 
ovanstående kombination.

SVAB
Bank: A

SVAB
Bank: A

Språk
Svenska

Language
English

Language
English

Master M
Återgå

Språk:

Svenska

Language:

English

Kieli:

Soumi

Sprache:

Deutsch

Lengua:

Espanol

Tips!
I vilken meny du än befinner dig kan du alltid hålla in  
mittenknappen  i 3 sekunder får att återgå till körläget.
OBS! Inställningar du gjort sparas ej!

23Användargränssnitt



24 Användargränssnitt



4. Översikt huvudmeny

Återgå

Slutnivåer.........................................

Startnivåer........................................

Pytsar-inställningar...............................

   

Information........................................ 

 

Mittnivåer.........................................

Ramptid............................................

Progressiv kurva...................................

Spakkalibrering....................................

ändra riktning.....................................

Kopiera banker.....................................

Återgå

Logik..............................................

 Återgå

 In-test................................... 

 Funktioner................................

 Utgångar..................................

 Dubbeltryck...............................

Utstyrningstyp......................................

Rippelamplitud......................................

Hysteres............................................

Töm EEPROM............................................

Summer.............................................

Huvudmeny Mastermode
Återgå

Slutnivåer.................................

Startnivå..................................

Maxnivå....................................

Fasta nivåer...............................

Ramptid....................................

Derivering.................................

Mittnivå...................................

Återgå  

Programvaruversion.........................

Serienummer................................

Visa lagrade felkoder......................

Ta bort lagrade felkoder...................

x3 x3 x1 x2 x1 x1 x1 

Vad gör man i huvudmenyn?
I huvudmenyn justeras inställningarna för att anpassa syste-
met till maskinen.

Instruktioner:
1.) Läs och följ med genom huvudmenyn med din egen 
RT Controller.

Innehåll:

Tips!
Observera att undermenyerna i huvudmenyn 
har samma ordning i detta kapitel som i din 
RT Controller. 

Sid:

SVAB
Bank: A

Meny:
Återgå

4.1 Slutnivåer ..............................................................26
4.2 Startnivåer .............................................................26
4.3 Pytsarinställningar  .................................................26

4.3.1 Pytsarens slutnivåer .......................................26
4.3.2 Pytsarens startnivå .........................................27
4.3.3 Pytsarens maxnivå .........................................27
4.3.4 Pytsarens fasta nivåer .....................................27
4.3.5 Ramptid ........................................................28
4.3.6 Pytsarens mittnivå ..........................................28

4.4 Information  ...........................................................29
4.4.1 Programvaruversion  .......................................29
4.4.2 Serienummer .................................................29
4.4.3 Visa EEPROM .................................................30
4.4.4 Visa lagrade felkoder ......................................30
4.4.5 Ta bort lagrade felkoder ..................................30

4.5 Utgångsinställningar ................................................31
4.5.1 Byt plats på utgångarna ..................................31
4.5.2 Ändra riktning ................................................32
4.5.3 Funktion av/på ...............................................32

4.6 Omkalibrering ........................................................33
4.7 Ramptid .................................................................33
4.8 Kopiera banker .......................................................33
4.9 Mittnivåer ..............................................................34
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4.1 Slutnivåer
Slutnivåerna bestämmer hur mycket de 
yttre ventilerna till rotation och tilt ska 
öppna då rullen som styr respektive 
funktion dras till sitt ändläge.

Slutnivåer hittar du i huvudmenyn. För 
att ställa in en slutnivå se avsnitt 7.2 
Pytsarens slutnivåer sid. 49.

Startnivåer hittar du i huvudmenyn. 
För att ställa in en startnivå se avsnitt 
7.5 Startnivåer sid. 54.

4.3.1 Pytsarens slutnivåer
Pytsarens slutnivåer bestämmer hastig-
heten hos rotation, tilt och proportionell 
grip då rullen som styr motsvarande 
funktion dras till sitt ändläge.

4.3 Pytsarinställningar 
Under Pytsarinställningar görs inställ-
ningar för att styra pytsaren korrekt. 
Pytsarinställningar hittar du i huvudme-
nyn. Se vidare kapitel 7. Utstyrningsni-
våer sid. 47.

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer

4.2 Startnivåer
Startnivåerna bestämmer hur mycket 
de yttre ventilerna till rotation och tilt 
ska öppna då rullen som styr respektive 
funktion dras till sitt startläge.
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Pytsarinställningar hittar du i huvudmenyn. 
Pytsarens Slutnivåer finns under Pytsarinställ-
ningar. För att ställa in en slutnivå se avsnitt 
7.2 Pytsarens slutnivåer sid. 49.

4.3.2 Pytsarens startnivå
Pytsarens startnivå är gemensam 
för alla funktioner. Rätt inställd 
startnivå gör så att pytsaren ma-
tar fram olja då någon av rullarna 
dras till sitt startläge.

Pytsarens Startnivå hittar du under Pytsarin-
ställningar. För att ställa in en startnivå se av-
snitt 7.1 Pytsarens startnivå sid. 48.

4.3.3 Pytsarens maxnivå
För att rotortilten inte ska ta all olja 
från systemet begränsar maxnivån hur 
mycket pytsaren skall öppna som mest 
då flera funktioner körs samtidigt.

Pytsarens Maxnivå hittar du under Pytsarinställ-
ningar. För att ställa in en Maxnivå se avsnitt 7.4 
Pytsarens maxnivå sid. 53.

4.3.4 Pytsarens fasta nivåer
Pytsarens fasta nivåer bestämmer has-
tigheten hos öppna/stänga grip och ex-
tra funktionen, dvs de funktioner som 
styrs med en digital insignal (knapp). 
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Pytsarens Fasta nivåer hittar du under Pytsa-
rinställningar. För att ställa in en Fast nivå se 
avsnitt 7.3 Pytsarens fasta nivåer sid. 51.

AB  

4.3.5 Ramptid
Ramptid är den tid det tar för utstyrningsni-
vån att ändra på sig då man drar rullen till 
ett nytt läge. 

Pytsarens ramptidinställning hittar du under Pyt-
sarinställningar i huvudmenyn. För att ställa in 
en Ramptid se avsnitt 9.9 Ramptid sid. 71.

4.3.6 Pytsarens mittnivå
Om pytsaren styrs av ett ställdon ska 
mittnivån ställas in. Mittnivån ska se till 
att ställdonet står i ventilens neutralläge 
då rullen befinner sig i sitt mittläge. 
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Pytsarens Mittnivå hittar du i så fall under Pytsar-
inställningar i huvudmenyn. För att ställa in en 
Mittnivå se avsnitt 9.4 Pytsarens mittnivå sid. 
66.

4.4 Information 
Under information hittar du systemin-
formation, som t ex serienummer och 
felkoder. Information hittar du efter 
Pytsarinställningar i huvudmenyn. 
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4.4.2 Serienummer
RT Controllern har ett serienummer som kan visas på displayen 
genom att välja Serienummer under Information i huvudmenyn. 
Numret finns även på en etikett i överkant på lådan.

4.4.1 Programvaruversion 
Detta alternativ visar versionsnummer för programvaran i RT 
Controllern. Programvaruversion finns under huvudmenyn. Se 
vidare avsnitt 10.8 Programvaruversion sid. 87.
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4.4.3 Visa EEPROM
EEPROM är minnet för syste-
mets justerbara inställningar, 
vilka visas i koder. Koderna är 
endast till för att nyttjas av till-
verkaren.

!!!

4.4.4 Visa lagrade felmed-
delanden
För att underlätta vid felsök-
ning sparas de felkoder som 
uppstått. 

För att visa lagrade felkoder, välj Lagrade felmeddelanden under 
Information i huvudmenyn. Se vidare avsnitt 10.4 Visa lagrade 
felkoder sid. 86.

!!!

4.4.5 Ta bort lagrade felmed-
delanden
Det går endast att ta bort lagrade 
felkoder när alla felmeddelanden har 
lästs av.

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer

Återgå

Programvaruversion

Serienummer

Visa EEPROM

Lagrade felmeddelanden

Ta bort lagrade felmeddelanden

För att ta bort lagrade felkoder, välj Ta bort lagrade fel-
meddelanden under Information i huvudmenyn. Se vidare 
avsnitt 10.5 Ta bort lagrade felkoder sid. 86.
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Utgångsinställningar hittar du i hu-
vudmenyn. Se vidare kapitel 6. Ut-
gångsinställningar sid. 43.

För att byta plats på utgångarna, välj Byt plats på utgångarna under 
Utgångsinställningar i huvudmenyn. Se vidare avsnitt 6.1 Byt plats 
sid. 44.
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4.5 Utgångsinställningar
Systemet kan ställas in så att 
rotation och tilt kan styras med 
valfri hand och åt valfritt håll.

4.5.1 Byt plats på utgångarna
När man byter plats på utgångarna så kommer den rulle 
som styr tilten att styra rotatorn och tvärt om. 
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För att ändra riktning, välj Ändra riktning under Utgångsinställning-
ar i huvudmenyn. Se vidare avsnitt 6.2 Ändra riktning sid. 45.

4.5.3 Funktion av/på
Om en funktion inte ska användas kan man stänga 
av den. En avstängd funktion rör sig inte då rullen 
dras åt sidan. 

För att stänga av en funktion, gå till Funktion av/på i 
huvudmenyn. Se vidare avsnitt 6.3 Funktion av/på sid. 
46.
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4.5.2 Ändra riktning
Om så önskas kan signalerna från 
en dubbelverkande utgång byta 
plats så att funktionen går omvänt.

32 Översikt huvudmeny



4.6 Omkalibrering
Om en ny spak kopplas till systemet 
eller om den första kalibreringen inte 
fungerat som den ska, bör spaken ka-
libreras om.

För att kalibrera om en insignal, gå till 
Omkalibrering i huvudmenyn. Se vidare 
avsnitt 9.18 Omkalibrering sid. 78.

4.7 Ramptid
Ramptid är den tidsperiod det tar för sig-
nalen från en utgång att gå från startnivå 
till slutnivå då spaken dras från mittläge 
till ändläge. 

Ramptid hittar du i huvudmenyn.  Se vi-
dare avsnitt 9.9 Ramptid sid. 71. 

4.8 Kopiera banker
Då man gjort inställningar i en bank finns 
möjligheten att kopiera dessa inställningar 
till andra banker. 

Kopiera banker hittar du i huvudmenyn.  
Se vidare avsnitt 8.3 Kopiera banker 
sid. 58.
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4.9 Mittnivåer
Mittnivån är den signalnivå som skickas 
från styrenheten till ställdonet då rullen 
som styr ställdonet står i sitt mittläge. 

Detta alternativ finns bara med i menyn 
om man har minst en utgång inställd 
som ställdon. Mittnivåer hittar du då i 
huvudmenyn efter Kopiera banker. Se 
vidare avsnitt 9.2 Mittnivåer sid. 63. 
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Vad gör man i Mastermodemenyn?
I mastermodemenyn konfigureras inställningar för att anpassa 
systemet till maskinen. Denna meny är avsedd för tekniker 
eller installatörer.

5. Översikt mastermodemeny

Instruktioner:
1.) Läs och följ med igenom mastermodemenyn med din egen 
RT Controller.

Innehåll:

Återgå

Slutnivåer.........................................

Startnivåer........................................

Pytsar-inställningar...............................

   

Information........................................ 

 

Mittnivåer.........................................

Ramptid............................................

Progressiv kurva...................................

Spakkalibrering....................................

ändra riktning.....................................

Kopiera banker.....................................

Återgå

Logik..............................................

 Återgå

 In-test................................... 

 Funktioner................................

 Utgångar..................................

 Dubbeltryck...............................

Utstyrningstyp......................................

Rippelamplitud......................................

Hysteres............................................

Töm EEPROM............................................

Summer.............................................

Huvudmeny Mastermode
Återgå

Slutnivåer.................................

Startnivå..................................

Maxnivå....................................

Fasta nivåer...............................

Ramptid....................................

Derivering.................................

Mittnivå...................................

Återgå  

Programvaruversion.........................

Serienummer................................

Visa lagrade felkoder......................

Ta bort lagrade felkoder...................

x3 x3 x1 x2 x1 x1 x1 

Tryck följande kombination för att komma in i
mastermodemenyn:

Sid:

Tips!
Observera att undermenyerna i mastermodemenyn 
har samma ordning i detta kapitel som i din 
RT Controller. 

5.1 Rippelamplitud .......................................................36
5.2 Pytsarrippel ............................................................36
5.3 Rippelfrekvens ........................................................36
5.4 Utstyrningstyp ........................................................37
5.5 Pytsartyp ...............................................................37
5.6 Töm EEPROM .........................................................37
5.7 Hysteres  ...............................................................38
5.8 Logik  ....................................................................38

5.8.1 DIN-test ........................................................39
5.8.2 Out3 - Utgång för pytsaren ..............................39
5.8.3 Out4A - Utgång för öppna grip .........................39
5.8.4 Out4B - Utgång för stänga grip ........................39
5.8.5 Out5 - Utgång för skoplåset .............................39
5.8.6 Out6 - Extra utgång ........................................39
5.8.7 Prop4  ..........................................................39
5.8.8 Dubbeltryck ...................................................40
5.8.9 AK-trig  .........................................................40
5.8.10 Bankbyte  ....................................................41
5.8.11 Lås insignal ..................................................41

5.9 Strömsvar ..............................................................42
5.10 Derivering ............................................................42
5.11 Bandstyrning  .......................................................42
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5.1 Rippelamplitud
Rippelamplitud är storleken på variationen  i 
strömstyrkan som håller ventillsliden i vibra-
tion, vilket i sin tur gör att den blir mer följsam 
och kan styras utan ryck. Rippelamplituden reg-
lerar de yttre ventilerna (rotortilt).

För att ändra rippelamplitud för pytsaren, 
välj Pytsarrippel i mastermodemenyn. Se 
vidare avsnitt 9.19.2 Pytsarrippel sid. 81. 

För att ändra rippelamplitud för 
tilt och rotation, välj Rippelamp-
litud i mastermodemenyn. Se vi-
dare avsnitt 9.19.1 Rippelampli-
tud sid. 80. 

5.2 Pytsarrippel
Pytsarrippel är den storlek på variationen i 
strömstyrkan som håller ventilsliden i vibration, 
vilket i sin tur gör att den blir mer följsam och 
kan styras utan ryck. Pytsarrippel reglerar den 
inre ventilen (pytsaren).

5.3 Rippelfrekvens
Rippelfrekvensen bestämmer hur många pe-
rioder per sekund som ripplet ska ha. Samma 
frekvens gäller för både rotation och tilt (pyt-
saren ligger alltid på 80 Hz).

För att ändra rippelfrekvens för tilt 
och rotation, välj Rippelfrekvens i 
mastermodemenyn. Se vidare avsnitt 
9.19.3 Rippelfrekvens sid. 81. 
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5.4 Utstyrningstyp
Utstyrningstypen kan komma att be-
höva ändras beroende på vilken sorts 
ventil som styr rotation och tilt.

För att ställa in utstyrningstyp, välj Utstyr-
ningstyp i mastermodemenyn. Se vidare 
avsnitt 9.1 Utstyrningstyp sid. 61. 

5.5 Pytsartyp
Pytsaren är oftast styrd av en proppskyttel-
ventil men pytsaren kan ibland också vara ett 
ställdon. I sådant fall bör pytsartypen ställas 
om så att rätt utstyrningstyp används.

?

?

För att ändra pytsartyp, välj Pytsar-
typ i mastermodemenyn. Se vidare 
avsnitt 9.3 Pytsartyp sid. 65.

5.6 Töm EEPROM
Detta alternativ återställer RT Controllern 
till grundinställningarna. Då EEPROM-
minnet tömts startas systemet om och 
uppstartsinställningarna får göras om.

För att tömma EEPROM-minnet, välj Töm EE-
PROM i mastermodemenyn. Se vidare avsnitt 
10.6 Töm EEPROM sid. 87.
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5.7 Hysteres 
Hysteresen bestämmer hur stort mittlä-
get på en spak är. 

Hysteres hittar du i mastermodemenyn. Välj 
om du vill ställa in Hög eller Låg, se vidare 
avsnitt 9.17 Hysteres sid. 77.

5.8 Logik 
I logikmenyn kan man bestämma vilka insignaler (rullar och 
knappar) som ska styra de olika utgångarna. 

Logik hittar du i mastermodemenyn. 
Se vidare avsnitt 9.6 Logik sid. 67.
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5.8.1 DIN-test
Med DIN-test kan man kontrol-
lera vilken knapp/rulle som är 
kopplad till respektive insignal.

För att göra ett DIN-test, välj DIN-test under 
Logik i mastermodemenyn. Se vidare kapitel 9, 
avsnitt 9.5, sida 60.

5.8.2 Out3 - Utgång för pytsaren
5.8.3 Out4A - Utgång för öppna grip
5.8.4 Out4B - Utgång för stänga grip
Se vidare avsnitt 9.6 Logik sid. 67.

5.8.7 Prop4 
Prop4-läget gör att man kan styra gripen proportionellt i båda riktningarna. 
Valfri rulle kan kopplas om så att istället för att styra t ex rotation kan man 
styra exempelvis gripen, då en förvald DIN-knapp trycks in. När man kör gripen 
i Prop4-läget påverkas den av rotortiltens andra funktioner.

5.8.5 Out5 - Utgång för skoplåset
5.8.6 Out6 - Extra utgång
Se vidare avsnitt 9.6 Logik sid. 67.
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För att ändra knapp som aktiverar Prop4-läget, välj 
Prop4 under Logik i mastermodemenyn. Se vidare 
avsnitt 9.7 Prop4-läget sid. 69.

För att aktivera dubbeltryck gå till Dubbeltryck un-
der Logik i mastermodemenyn. Se vidare avsnitt 9.8 
Dubbeltryck  sid. 70.

5.8.8 Dubbeltryck
En knapp som är programmerad med dubbeltryck aktiveras när man trycker 
ner den men avaktiveras inte när man släpper den, utan kräver ytterligare ett 
tryck för avaktivering.

5.8.9 AK-trig 
Om en rulle är kopplad att styra en sk. on/
off-utgång finns möjligheten att bestämma 
om den ska ta hänsyn till ramptiden eller 
inte.
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5.8.10 Bankbyte 
För att snabbt kunna byta kon-
figurationsbank, vid exempelvis 
redskapsbyte, kan man pro-
grammera en knapp så att ett 
tryck på den byter bank.

5.8.11 Lås insignal
Man kan programmera en knapp så att den låser has-
tigheten. Funktionen fortsätter då i samma hastighet 
så länge förvald knapp hålls intryckt men utan att rul-
len används. 

För att ställa in vilken knapp som ska styra ett 
bankbyte, välj Bankbyte under Logik i master-
modemenyn. Se vidare avsnitt 9.12 Bankbyte 
med knapp sid. 73.

För att aktivera eller avaktivera AK-trig, välj AK-
trig under Logik i mastermodemenyn. Se vidare 
avsnitt 9.11 AK-Trigg sid. 72.

För att programmera en knapp som ska låsa has-
tigheten, välj Lås insignal under Logik i master-
modemenyn. Se vidare avsnitt 9.13 Lås hastighet 
med knapp sid. 74.
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Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

...

Pytsarrippel

Rippelfrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

...

Pytsarrippel

Rippelfrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning
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För att stänga av eller sätta på 
strömsvarskontrollen, välj Ström-
svar i mastermodemenyn. OBS! Att 
stänga av strömsvaret är förknip-
pat med risk! Se vidare avsnitt 9.14 
Strömsvar sid. 75.

5.9 Strömsvar
Strömsvarskontrollen kontrollerar den 
utstyrda strömstyrkan och kan upptäcka 
avbrott, kortslutning, felaktig matnings-
spänning och för höga utstyrningsnivåer. 

5.10 Derivering
För att få pytsaren att styra snabbare tillbaka då en
spak släpps tillbaka så används en överstyrning. 
Överstyrningen kan ställas in med en deriveringsfak-
tor.

För att ställa in deriveringen, välj Deri-
vering i mastermodemenyn. Se vidare 
avsnitt 9.15 Derivering sid. 76.

5.11 Bandstyrning 
Om systemet är installerat med bandstyrning 
kan rullarna kopplas om att styra banden istället 
för rotation och tilt. Innan man väljer att aktivera 
bandstyrning så måste man först kontrollera att 
vänster rulle styr vänster band och höger rulle 
höger band, både framåt och bakåt.

För att aktivera bandstyrning, välj 
Bandstyrning i mastermodemenyn. 
Se vidare avsnitt 9.16 Bandstyrning 
sid. 76.

utstyrningsnivå
...

Pytsarrippel

Rippelfrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

...

Pytsarrippel

Rippelfrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

...

Pytsarrippel

Rippelfrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning
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Allmänt:
Detta kapitel beskriver hur man ställer in systemet så att man 
kan styra rotation och tilt med rätt hand och åt rätt håll.

6. Utgångsinställningar

Instruktioner:
1. Provkör systemet. 

2. Byt plats på rotor och tilt om du vill styra funktionerna 
med motsatt hand.

3. Byt riktning på de funktioner du vill ska gå i motsatt rikt-
ning.

4. Om någon av funktionerna inte ska användas kan den 
stängas av.

Innehåll: Sid:

6.1 Byt plats ................................................................44
6.2 Ändra riktning ........................................................45
6.3 Funktion av/på .......................................................46

43Utgångsinställningar



6.1 Byt plats
Då man byter plats på utgångarna kommer den rulle som 
styr tilten att styra rotationen och tvärtom.

1. För att byta plats, gå till Byt plats på utgångarna under Utgångsin-
ställningar i huvudmenyn.

2. Bläddra till alternativet Ja genom att trycka på nedåtpil. 3. Bekräfta och återvänd till huvudmenyn genom 
att trycka på mittknappen.

Återgå

Byt plats på utgångarna

ändra riktning

Funktion av/på

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer

Byt plat
Nej Nej

Ja

Byt plat
Ja

Byt plat
Ja

Byt plats på utgångarna?
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6.2 Ändra riktning
Det är möjligt att ändra riktningen på en funktion. Detta 
innebär att man kan välja att styra exempelvis rotation 
medurs istället för moturs när rullen dras åt höger.

1. För att ändra riktning gå till Ändra riktning under Utgångsinställningar 
i huvudmenyn.

2. Välj funktion som du vill ändra riktning 
på genom att dra i rullen som styr funk-
tionen.

3. Släpp rullen, displayen bekräftar nu att rikt-
ningen är ändrad.

4. Återvänd till huvudmenyn genom 
att trycka på mittknappen.

Välj
funktion

Riktning

Riktning ändrad

Riktning

Återgå

Byt plats på utgångarna

ändra riktning

Funktion av/på

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer
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6.3 Funktion av/på
En funktion kan stängas av om den inte ska användas. En 
avstängd funktion rör sig inte då man drar på rullen, men 
kan ändå användas för att styra pytsaren om den är inställd 
för det.

1. För att stänga av en funktion gå till Funktion av/på under Utgångs-
inställningar i huvudmenyn.

2. Välj funktion som du vill stänga av genom 
att dra i rullen som styr funktionen.

3. Släpp rullen, displayen bekräftar att funktio-
nen nu är avstängd.

4. Återvänd till huvudmenyn genom 
att trycka på mittknappen. Upprepa 
proceduren för att aktivera funktio-
nen igen. 

Välj
funktion

Funktion
Av

Funktion
Av

Återgå

Byt plats på utgångarna

ändra riktning

Funktion av/på

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer
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7. Utstyrningsnivåer

Allmänt:
En utstyrningsnivå är den strömstyrka som skickas 
ut till en ventil då man drar i en rulle eller trycker på 
en knapp. Ju mer en rulle dras åt sidan desto högre 
nivå skickas ut. Detta medför att ventilen öppnar mer 
och funktionens hastighet ökar. 

Nedanstående figur visar hur utstyrningsnivåerna 
varierar vid olika lägen på rullen.

Detta kapitel beskriver hur utstyrningsnivåerna jus-
teras så att de hydrauliska funktionerna kan styras 
med rätt hastighet.

Instruktioner:
Först ska nivåerna för pytsaren ställas in:

Ställ in pytsarens startnivå.*
Ställ in pytsarens slutnivå för: - rotation
    - tilt
    - proportionell grip

Justera fasta nivåer för:  - öppna grip
    - stänga grip
     - extra funktion

Justera pytsarens maxnivå om det behövs.

Fortsätt sedan med att ställa in nivåerna till ventilerna 
på rotortilten:

Ställ in startnivåer i båda riktningarna.
Ställ in slutnivåer i båda riktningarna.

Systemet ska vara redo att användas efter dessa 
inställningar. Resten av denna manual är inte obligato-
risk. Här beskrivs hur systemet kan anpassas ytterli-
gare.

*Om pytsaren styrs av ett ställdon skall inställning-
arna enligt kapitel 9.3 och 9.4 göras först.

Avsnitt:

7.1 
7.2

7.3

7.4

 

7.5
7.6 

utstyrningsnivå
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7.1 Pytsarens startnivå
Pytsarens startnivå är gemensam för alla 
funktioner. Rätt inställd startnivå gör så 
att pytsaren matar fram olja då någon 
av rullarna dras till sitt startläge.

1. För att ställa in pytsarens startnivå välj Start-
nivå under Pytsarinställningar.

3. Släpp rullen. Värdena för startnivån visas:

A visar det nya värdet. 
B visar det tidigare värdet.

4. Rotatorn är nu körbar i båda riktningarna men kan bara ställas in i den 
valda riktningen. Håll still rullen i det läge som pytsaren börjar mata fram 
olja till rotatorn. I detta läge står skopan stilla men är på gränsen att röra 
sig. Spara värdet genom att trycka på mittknappen. Släpp sedan rullen för 
att återvända till huvudmenyn.   

2. Välj funktion och riktning att ställa 
in pytsarens startnivå med genom att 
dra i den rulle som styr funktionen. 
(Välj rotation eftersom den funktionen 
är lättast att ställa in med.)

Välj
funktion

Startniv
36( 36)

Startniv
72( 36)

Återgå

Slutnivåer

Startnivå

Maxnivå

Fasta nivåer

Ramptid

Mittnivå

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer
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7.2 Pytsarens slutnivåer
Pytsarens slutnivåer bestämmer hastig-
heten hos rotation, tilt och proportionell 
grip då rullen som styr motsvarande 
funktion dras till sitt ändläge.

1. För att ställa in en slutnivå välj Slutnivåer under 
Pytsarinställningar.

2. Välj funktion och riktning genom 
att dra i den rulle som styr funktio-
nen. Börja med att ställa in pytsa-
rens slutnivå för rotation.

3. Släpp rullen. Värdena för slutnivån visas:

A visar det nya värdet. 
B visar det tidigare värdet.

4. Rotorn är nu körbar i båda riktningarna men kan bara ställas in i den 
valda riktningen. Hitta det läget med rullen som gör att skopan roterar med 
en hastigheten av ungefär 8 sek/varv. Håll kvar rullen i detta läge och spara 
värdet med mittknappen.

Slutnivå
300(300)

Slutnivå
372(300)

Återgå

Slutnivåer

Startnivå

Maxnivå

Fasta nivåer

Ramptid

Mittnivå

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer

Välj
funktion
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5. Släpp rullen för att återvända till huvudmenyn. 
Glöm inte bort att upprepa inställningen för mot-
satt riktning. Ställ på samma sätt också in slutni-
våer för tilt och proportionell grip. 

Då pytsarens slutnivå för tilten ställs in 
kan det vara svårt att ställa in rätt has-
tighet. Hitta det läget med rullen som gör 
att skopan går från ändläge till ändläge 
på ca. 4 sekunder.

För att ställa in slutnivåer för propor-
tionell grip, tryck på en DIN-knapp 
(DIN3 är förinställd) för att aktivera 
prop4 och dra i rullen. Displayen ska 
då se ut enligt bilden ovan. Ställ in 
lämplig hastighet.

Ibland kan det vara svårt att ställa in ett 
exakt värde med rullen. Man kan därför 
alltid använda pilknapparna för att justera 
värdet då man ställer in en nivå.

Om du får detta meddelande beror det 
på att du ställt in ett för högt värde. Öka 
aldrig värdena mer än att du ser att funk-
tionens hastighet ökar över hela rullens 
utslag.

Kom ihåg att en slutnivå aldrig kan ställas 
högre än den s.k. maxnivån. Den kan heller 
inte ställas lägre än startnivån. 

4

Slutnivå
373(372)

Prop4
300(300)

Fel 323
Strömsva

max

startStrömsvar - funktion 3
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7.3 Pytsarens fasta nivåer
Pytsarens fasta nivåer bestämmer has-
tigheten hos öppna/stänga grip och ex-
tra funktionen, dvs de funktioner som 
styrs med en digital insignal (knapp). 

1. För att ställa in en fast nivå, gå till Fasta nivåer 
under Pytsarinställningar.

2. Välj insignal att bestämma nivå för. 
Använd piltangenterna för att bläddra 
mellan de olika insignalerna. Tryck på 
mittknappen för att välja.

Du kan också välja DIN-signal genom att trycka på en knapp på hand-
taget.
DIN-signalen som är kopplad till denna knapp väljs då i displayen.

Välj ins
DIN1

Välj insignal
Återgå

Slutnivåer

Startnivå

Maxnivå

Fasta nivåer

Ramptid

Mittnivå

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer

Återgå

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

DIN5

Välj ins
DIN2

Välj insignal

Återgå

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

DIN5
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3. Välj sedan en rulle att ställa in nivån med 
genom att dra den åt sidan.

4. Släpp rullen. Värdet för den fasta nivån 
visas.

5. Justera värdet med rullen eller piltang-
enterna. Tryck på mittknappen för att 
spara värdet. Släpp sedan rullen för att 
återvända till huvudmenyn.

Välj
funktion Fasta ni

340(340)

Fasta nivåer

Fasta ni
372(340)

52 Utstyrningsnivåer



4. Justera värdet med rullen eller pilarna. 
Spara det genom att trycka på mittknappen.

7.4 Pytsarens maxnivå
För att rotortilten inte ska ta all olja 
från systemet begränsar maxnivån hur 
mycket pytsaren skall öppna som mest 
då flera funktioner körs samtidigt.

1. För att ställa in maxnivån, gå till Maxnivå under 
Pytsarinställningar.

2. Välj en rulle att ställa in maxnivån 
med genom att dra den åt sidan.

3. Släpp rullen. Värdet för maxnivån visas.

Ställ ned maxnivån om:

- maskinen låter ansträngd.
- slangarna inte klarar flödet.

Ställ upp maxnivån om slutnivå-
erna behöver ställas högre och 
maxnivån begränsar detta.

OBS. Maxnivån kan aldrig stäl-
las lägre än någon av pytsarens 
slutnivåer.

Tips! Maxnivån anpassas efter 
pytsarens slutnivå så länge du 
inte har varit inne i maxnivåin-
ställningarna.

Välj
funktion

Maxnivå
400(400)

Maxnivå
422(400)

max Återgå

Slutnivåer

Startnivå

Maxnivå

Fasta nivåer

Ramptid

Mittnivå

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer

53Utstyrningsnivåer



7.5 Startnivåer
Startnivåerna bestämmer hur mycket 
de yttre ventilerna till rotation och tilt 
ska öppna då rullen som styr respektive 
funktion dras till sitt startläge.

3. Släpp rullen. Värdet för startnivån visas.

1. För att ställa in en startnivå, välj Start-
nivåer i huvudmenyn. 

2. Välj funktion och riktning att ställa in start-
nivån för genom att dra i den rulle som styr 
funktionen. I ovanstående exempel väljs rota-
tion medurs.

4. Funktionen är nu körbar i båda riktningarna men kan bara ställas in i den valda 
riktningen. Hitta det läget med rullen som gör att skopan rör sig men med minsta 
möjliga hastighet. Håll kvar rullen i detta läge och spara värdet med mittknappen. 
Släpp rullen för att återvända till huvudmenyn. Kom ihåg att upprepa inställningen 
för både rotation och tilt i båda riktningarna.

Startniv
200(200)

Startniv
184(200)

Välj
funktion

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer
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1. För att ställa in en slutnivå, välj Slutni-
våer i huvudmenyn. 

7.6 Slutnivåer
Slutnivåerna bestämmer hur mycket 
de yttre ventilerna till rotation och tilt 
ska öppna då rullen som styr respektive 
funktion dras till sitt ändläge.

2. Välj funktion och riktning att ställa in slut-
nivån för genom att dra i den rulle som styr 
funktionen. I ovanstående exempel väljs rota-
tion medurs.

3. Släpp rullen. Värdet för slutnivån visas. 
Funktionen är nu körbar i båda riktningarna 
men kan bara ställas in i den valda rikt-
ningen.

4. Dra rullen till sitt ändläge. Släpp sedan tillbaka rullen så att ventilen börjar stänga. 
Detta märks på att hastigheten avtar. Öka därefter något för att hitta läget där venti-
len är helt öppen med lite marginal. Håll kvar rullen i detta läge och spara värdet med 
mittknappen. Släpp rullen för att återvända till huvudmenyn. Kom ihåg att upprepa 
inställningen för både rotation och tilt i båda riktningarna.

Slutnivå
700(700)

Välj
funktion

Slutnivå
648(700)

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer

max
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Allmänt:
Detta kapitel beskriver hur man använder RT Control-
lerns konfigurationsbanker.

Genom att växla mellan konfigurationsbankerna byter 
man enkelt till ett annat set förvalda inställningar. Detta 
är användbart då man växlar förare eller redskap.

De flesta inställningar som görs sparas i den konfigura-
tionsbank som är aktuell. Appendix 4-7 visar vilka in-
ställningar som sparas bankerna. De inställningarna som 
är gemensamma för alla banker återfinns i Appendix 3.  

8. Konfigurationsbanker

Innehåll: Sid:
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1. Tryck på mittknappen.8.1 Aktuell konfigurationsbank
RT Controllern har fyra banker. Den ak-
tuella banken visas i körläget. 

8.2 Byte av konfigurationsbank
För att anpassa systemet till olika förare 
eller redskap kan man växla bank.

2. Använd piltangenterna för att 
bläddra mellan de olika bankerna. 

3. Tryck på mittknappen för att välja bank och 
återvända till körläget.

8.3 Kopiera banker
Då man gjort inställningar i en bank finns 
möjligheten att kopiera den till någon 
av de andra bankerna för att ha en bra 
grundinställning att utgå ifrån.

SVAB
Bank: A

Välj
Bank: A

SVAB
Bank: A

Välj
Bank: B

Välj
Bank: B
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Tryck på mittknappen för att återvända till hu-
vudmenyn. Alla bankinställningar har nu ko-
pierats förutom inställningen Bankbyte med 
knapp (avsnitt 9.12 Bankbyte med knapp sid. 
73).

1. Se till att den bank du vill kopiera är 
vald. Välj därefter Kopiera banker i hu-
vudmenyn.  

2. Använd nedåtpil för att växla till Ja.  

Vill du
Nej

Vill du
Ja

Vill du
Ja

Vill du kopiera bank A till bank B?Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer
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Allmänt:
Detta kapitel beskriver inställningar för att anpassa styr-
systemet ytterligare. Det kan vara aktuellt för tillvals-
funktioner eller speciella maskinmodeller. 

Normalt medföljer en särskild instruktionsanvisning om 
någon av dessa inställningar behöver göras.

9. Avancerade inställningar

Innehåll: Sid:
9.1 Utstyrningstyp ........................................................61
9.2 Mittnivåer ..............................................................63
9.3 Pytsartyp ...............................................................65
9.4 Pytsarens mittnivå ..................................................66
9.5 DIN-test ................................................................67
9.6 Logik .....................................................................67
9.7 Prop4-läget ............................................................69
9.8 Dubbeltryck  ..........................................................70
9.9 Ramptid .................................................................71
9.10 Ramptid för pytsare ...............................................72
9.11 AK-Trigg ...............................................................72
9.12 Bankbyte med knapp .............................................73
9.13 Lås hastighet med knapp .......................................74
9.14 Strömsvar ............................................................75
9.15 Derivering ............................................................76
9.16 Bandstyrning ........................................................76
9.17 Hysteres ..............................................................77
9.18 Omkalibrering .......................................................78
9.19 Rippel ..................................................................80

9.19.1 Rippelamplitud .............................................80
9.19.2 Pytsarrippel .................................................81
9.19.3 Rippelfrekvens .............................................81
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9.1 Utstyrningstyp
Beroende på vilken sorts ventil som 
styr rotation och tilt kan utstyrningsty-
pen behöva ändras. 

1. För att ställa in utstyrningstyp, välj Ut-
styrningstyp i mastermodemenyn.

2. Välj rotation eller tilt att ställa in utstyr-
ningstyp för genom att dra i någon av rul-
larna. 

3. Släpp rullen. Bläddra mellan de sex olika inställningsalternati-
ven med hjälp av piltangenterna. 

Alternativet V-funktion väljs om funktionen är kopplad till en dub-
belverkande riktningsventil som ska styras proportionellt. 

Välj
funktion

Återgå

Rippelamplitud

Pytsarrippel

RippelFrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

...

Utstyrningstyp

Utstyrni
V-funkt. V-funktion

Ställdon A

Ställdon B

On/Off

Enkel A

Enkel B
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Alternativet On/Off används till ventiler som ska 
styras i tre lägen: stängd, öppen riktning A eller 
öppen riktning B. 

Alternativet Ställdon A väljs om ventilen styrs av 
ett ställdon kopplad till utgångens A-anslutning. 
Ställdon B väljs om ställdonet är kopplad till B-
anslutningen. Om något av dessa alternativ väljs 
skall även mittnivån ställas in, se sid. 63.

Tryck på mittknappen för att 
välja utstyrningstyp och åter-
vända till mastermodemenyn.

Utstyrni
V-funkt.

Utstyrningstyp Enkel B fungerar 
precis som Enkel A men använder 
endast B-utgången.

Utstyrningstyp Enkel A skickar 
bara ut signal på A-utgången även 
om axeln dras mot B. Denna typ 
används bl.a. till hjulstyrnings-
ventiler.

Då ställdon väljs som ut-
styrningstyp tillkommer 
alternativet Mittnivåer i 
huvudmenyn. 

Meny
Mittnivå
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2. Dra i den rulle som styr funktionen 
vars mittnivå ska ställas in.

3. Släpp rullen. Värdena för mittnivån
visas.

Välj
funktion

Mittnivå
335(335)

9.2 Mittnivåer
Mittnivån är den signalnivå som skickas till 
ett ställdon då spaken som styr ställdonet 
står i sitt mittläge.

1. För att ställa in en mittnivå, gå till 
Mittnivåer i huvudmenyn.

Skulle en oavsiktlig utstyrning ske under 
inställningen kan man alltid avbryta processen 
genom att trycka på mittknappen, du hamnar 
då i huvudmenyn.

VARNING! Då mittnivån ställs in 
är risken för oavsiktliga utstyr-
ningar stor. Se till att maskinen 
har gott om utrymme och att inga 
personer är nära.

Mittnivå
335(335)

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer
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6. Tryck sedan nedåtpil så att hydraulcylin-
dern står stilla men är på gränsen att röra 
sig och anteckna detta värde.

8. Tryck sedan uppåtpil så att hydraulcy-
lindern står stilla men är på gränsen att 
röra sig och anteckna detta värde.

9. Sätt nu mittnivån genom att ställa in 
värdet du fått som ligger mitt emellan dina 
två antecknade värden.

7. Tryck på nedåtpil så att cylindern rör sig 
åt det andra hållet. 

350

308

350

308

350 - 308 = 42

42 / 2 = 21

308 + 21 = 329

5. Observera den hydrauliska funktionen 
som ventilen styr. Tryck på uppåtpil så att 
den rör sig åt det ena hållet. 

Mittnivå
356(335)

Mittnivå
350(335)

Mittnivå
302(335)

Mittnivå
308(335)

Mittnivå
329(335)

4. Det är nu möjligt att styra ställdonet 
fram och tillbaka med piltangenterna.

Mittnivå
335(335)
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1. För att ändra pytsartyp, välj Pyts-
artyp i mastermodemenyn.

9.3 Pytsartyp
Pytsaren är oftast styrd av en propskyt-
telventil men kan ibland också vara ett 
ställdon. Pytsartypen skall då ställas om 
så att rätt utstyrningstyp används.

2. Använd piltangenterna för att bläddra mellan de 
två alternativen. Välj V-funk. om pytsaren styrs av 
en propskyttelventil och Ställdon om den styrs av ett 
ställdon. Om ställdon väljs ska mittnivån ställas in, 
se avsnitt 9.2 Mittnivåer sid. 63.

Pytsarty
V-funkt.

Pytsartyp

V-funk

Ställdon

RippelAmplitud

Pytsarrippel

RippelFrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

10. Spara värdet för detta läge genom att 
trycka på mittknappen.

Mittnivå
329(335)
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9.4 Pytsarens mittnivå
Om pytsaren styrs av ett ställdon ska mitt-
nivån ställas in. Mittnivån ska se till att 
ställdonet står i ventilens neutralläge då 
rullen befinner sig i sitt mittläge. 

1. För att ställa in mittnivån för pytsarutgången, 
välj Mittnivå under Pytsar-inställningar.

4. Det är nu möjligt att styra ställdonet fram och tillbaka med rullen. Det går 
också bra att använda piltangenterna. Den andra rullen avaktiverar ställdonet. 
Justera ställdonets läge så att ventilsliden i maskinens ventilblock står i sitt 
centreringsläge. Detta märks på att ställdonet inte rör sig då det aktiveras eller 
avaktiveras med den andra rullen. Tryck på mittknappen för att spara värdet.

2. Välj rulle att ställa in mittnivån 
med genom att dra i den rullen.

3. Släpp rullen. Värdena för mittnivån visas:

A visar det nya värdet. 
B visar tidigare värdet.

Välj
funktion

Mittnivå
356(300)

Mittnivå
300(300)

Återgå

Slutnivåer

Startnivå

Maxnivå

Fasta nivåer

Ramptid

Mittnivå

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer
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1. För att göra DIN-test, välja DIN-test under Logik 
i mastermodemenyn.

9.5 DIN-test
Med DIN-test kan man kontrollera 
vilken knapp eller rulle som är vilken 
insignal.

2. Tryck på de knappar som ska tes-
tas. Displayen visar vilken insignal 
knappen är. Tryck på mittknappen för 
att återvända till logikmenyn.

9.6 Logik
I logik-menyn kan man bestämma vilka insignaler (rullar och 
knappar) som ska styra de olika utgångarna. De utgångar som går 
att ställa in är pytsaren (Out3), öppna grip (Out4A), stänga grip 
(Out4B), skoplåset (Out5) och extra utgången (Out6).

1. För att ändra vilken insignal som styr vilken utgång, välj 
Logik i mastermode-menyn. Välj sedan någon av utgångarna 
Out3, Out4A, Out 4B, Out5 eller Out6 att ställa in.

Återgå

DIN-test

Out3

Out4A

Out4B

Out5

Out6

Prop4

Dubbeltryck

AK-trig

...

RippelAmplitud

Pytsarrippel

RippelFrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

Återgå

DIN-test

Out3

Out4A

Out4B

Out5

Out6

Prop4

Dubbeltryck

AK-trig

...

RippelAmplitud

Pytsarrippel

RippelFrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning
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2. Använd piltangenterna för att blädd-
ra i listan med insignaler som kan styra 
utgången. (Rullarna har en insignal för 
varje riktning, de heter därför A1A och 
A1B samt A2A och A2B. ) 

3. Tryck på mittknappen för växla mellan alternativen 
Av och På. Välj På för att styra utgången med vald 
insignal. Välj Av för de insignaler som inte ska styra. 
Välj Återgå för att avsluta inställningen och återvända 
till logik-menyn.

Norm. ställer in normalläget. Av be-
tyder att de valda insignalerna styr 
utgången. På betyder att utgången 
skickar signal ända tills valda insig-
nalerna aktiveras.

Out4A
DIN1 Av

Out4A
A2B Av

Out4A
DIN1  På På

Av

Återgå

A1A

A1B

A2A

A2B

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

DIN5

Norm

Återgå

A1A

A1B

A2A

A2B

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

DIN5

Norm

Out4A
Norm. Av Av

På

Du kan också välja insignal genom att trycka på en knapp eller dra i 
en rulle på handtaget. Insignalen som är kopplad till denna knapp eller 
rulle väljs då i displayen.
OBS. I alla logikmenyer kan signaler väljas genom att göra som ovan.
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9.7 Prop4-läget
Prop4-läget gör att man kan styra gripen propor-
tionellt i båda riktningarna. Den rulle som styr ro-
tation kan kopplas om att styra gripen om den för-
valda DIN-knappen trycks in (DIN3 är förinställd).

För att ändra så att höger rulle (A2) styr gripen istället för vänster rulle (A1),  
ändra logikinställningarna för Out4A och Out4B enligt ovanstående. Se avsnitt 9.6 
Logik sid. 67 för hur man gör inställningar i logiken.

Out4A
A1A   Av

Out4A
A2A   På

Out4A
A1B   Av

Out4A
A2B   På
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1. För att ändra knapp som aktiverar Prop4-läget, 
välj Prop4 under Logik i mastermode-menyn. 

2. Använd piltangenterna för att 
bläddra i listan över de digitala in-
signalerna (knapparna).

3. Tryck på mittknappen för välja På för 
den ingsignal som ska aktivera Prop4-
läget. 
OBSERVERA! Glöm inte bort att avakti-
vera insignaler som inte ska användas 
Välj Återgå för att återgå till logik-menyn.

9.8 Dubbeltryck 
En knapp som inte är programmerad med dubbeltryck 
aktiveras när man trycker ned den och avaktiveras när 
man släpper den.

En knapp som är programmerad med dubbeltryck aktiveras med ett tryck 
men måste avaktiveras med ytterligare ett tryck.

Prop4
DIN1  Av

Prop4
DIN1  På På

Av

Återgå

DIN-test

Out3

Out4A

Out4B

Out5

Out6

Prop4

Dubbeltryck

AK-trig

...

RippelAmplitud

Pytsarrippel

RippelFrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

Återgå

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

DIN5
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1. För att aktivera dubbeltryck gå till Dubbeltryck under 
Logik i mastermode-menyn.

2. Välj den insignal (knapp) som skall 
vara inställd med dubbeltryck genom 
att bläddra med piltangenterna. 

3. Välj alternativet På med mitt-
knappen för att aktivera dubbeltryck. 
Välj sedan Återgå för att återvända 
till logik-menyn.

9.9 Ramptid
Ramptid är den tid det tar för utstyrnings-
nivån att ändra på sig då man drar rullen 
till ett nytt läge. 

1. För att ställa in ramptid, välj 
Ramptid i huvudmenyn.   

2. Välj sedan funktion och riktning att 
ställa in ramptid för genom att dra i den 
rullen som är kopplad till funktionen. 
(Detta moment behöver inte göras om 
pytsarens ramptid har valts.) 

Dubbeltr
DIN1  Av

Dubbeltr
DIN1  På

Av

På

Välj
funktion

Återgå

DIN-test

Out3

Out4A

Out4B

Out5

Out6

Prop4

Dubbeltryck

AK-trig

...

RippelAmplitud

Pytsarrippel

RippelFrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

Återgå

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

DIN5

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställnigar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer
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3. Ramptid kan ställas in då rullen dras från 
mittläget (Upp), eller då den släpps tillbaka till 
mittläget (Ner). Välj alternativ med piltangen-
terna och tryck på mittknappen för att fortsät-
ta.

4. Justera tiden genom att använda pil-
tangenterna och spara med mittknappen. 
Längre ramptid gör att systemet blir se-
gare/mjukare och kortare tid gör syste-
met snabbare men ryckigare.

9.11 AK-Trigg
Om en rulle är kopplad att styra 
en sk. on/off-utgång kan man be-
stämma om den ska ta hänsyn till 
(”på”) ramptiden eller inte (”av”). 

1. För att aktivera eller avaktivera AK-Trigg, välj 
AK-trig under Logik i mastermode-menyn.

Om systemet har en pytsare går det även att 
ställa in ramptid för den. Välj i så fall Ramptid 
under Pytsarinställningar.

9.10 Ramptid för pytsare
Ramptid är den tid det tar för utstyr-
ningsnivån att ändra på sig då man drar 
rullen till ett nytt läge. 

Ramptid
Upp

Återgå

Upp

Ner

Ramptid
8( 8)

Återgå

Slutnivåer

Startnivå

Maxnivå

Fasta nivåer

Ramptid

Mittnivå

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer

...

Out4A

Out4B

Out5

Out6

Prop4

Dubbeltryck

AK-trig

Bankbyte

Lås insignal

...

RippelAmplitud

Pytsarrippel

RippelFrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

utstyrningsnivå
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2. Välj sedan den rulle som AK-Trigg skall 
aktiveras för genom att bläddra med pil-
tangenterna. 
AIN1-2 är ett annat namn för vänster 
rulle och AIN3-4 för höger.

3. Använd mittknappen för att växla AK-
Trigg att vara På eller Av. Välj Återgå för 
att avsluta inställningen och återvända 
till logik-menyn.

9.12 Bankbyte med knapp
För att snabbt kunna byta konfigurationsbank 
vid tex. redskapsbyte kan man programmera 
en knapp att byta bank. 

1. För att ställa in vilken knapp som ska styra 
ett bankbyte, välj Bankbyte under Logik i mas-
termodemenyn.   

2. Använd piltangenterna för att 
välja en bank att byta till (det går 
inte att byta till den bank som för 
tillfället är vald). Tryck sedan på 
mittknappen för att fortsätta. 

3. Använd piltangenterna för att välja 
en av knapparna. 

AKTrig
AIN1-2Av

AKTrig
AIN1-2På På

Av

Bankbyte
Till B

Återgå

Till B

Till C

Till D

Till B
DIN1  Av

Återgå

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

DIN5

...

Out4A

Out4B

Out5

Out6

Prop4

Dubbeltryck

AK-trig

Bankbyte

Lås insignal

...

RippelAmplitud

Pytsarrippel

RippelFrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

Återgå

AIN1-2

Ain3-4
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9.13 Lås hastighet med knapp
Det är möjligt att programmera en knapp så att 
den låser hastigheten. Att låsa hastigheten inne-
bär att man kör en funktion med rullen i en lämp-
lig hastighet (se bild ovan)...

...knappen trycks sedan in 
samtidigt som rullen hålls 
kvar i sitt läge...

...rullen kan nu släppas, funktionen fortsätter 
med samma hastighet så länge som knappen 
hålls intryckt. 

1. För att programmera en knapp som ska låsa 
hastigheten, välj Lås insignal under Logik i 
mastermode-menyn.

2. Välj rulle med piltangenterna. 
AIN1-2 är vänster rulle och 
AIN3-4 är höger. Tryck sedan på 
mittknappen för att fortsätta.

4. Tryck på mittknappen för att växla alternativet Av 
till På. Välj Återgå för att återvända.
OBS. Om en knapp som har dubbeltryck väljs så 
måste dubbeltryck vara aktiverat även för knappen i 
banken man byter till.

Till B
DIN4  På På

Av

...

Out4A

Out4B

Out5

Out6

Prop4

Dubbeltryck

AK-trig

Bankbyte

Lås insignal

...

RippelAmplitud

Pytsarrippel

RippelFrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

Lås insignal

Lås insi
AIN1-2

Återgå

AIN1-2

AIN3-4
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3. Bläddra med piltangenterna till den 
knapp som ska väljas. Tryck sedan på 
mittknappen för att ändra Av till På. Välj 
Återgå för att återvända.

9.14 Strömsvar
Strömsvarskontrollen kontrollerar den utstyrda 
strömstyrkan och kan upptäcka avbrott, kort-
slutning, felaktig matningsspänning och för 
höga utstyrningsnivåer.

VARNING! Att stänga av strömövervak-
ningen är förenat med risk för skada på 
utrustningen vid tex. kortslutning.

1. För att stänga av eller sätta på ström-
svarskontrollen, välj Strömsvar i master-
modemenyn. 

2. Välj någon av utgångarna Out1 
(rotation), Out2 (tilt) eller Out3 
(pytsaren) med piltangenterna. 

3. Använd mittknappen för att slå Av eller På 
strömsvarskontrollen för vald utgång. Välj Återgå för 
att återvända till mastermode menyn.

Återgå

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

DIN5

AIN1-2
DIN1  Av

Strömsva
Out3  På

Strömsva
Out1  Av

RippelAmplitud

Pytsarrippel

RippelFrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

Återgå

Out1

Out2

Out3

På

Av

75Avancerade inställningar



9.15 Derivering
För att få pytsaren att styra ned snabbare då en rulle 
släpps tillbaka används en överstyrning. För att sty-
ra hur stor denna överstyrning ska vara så används 
en deriveringsfaktor.

1. För att ställa in deriveringen, välj 
Derivering i mastermode-menyn.

2. Använd piltangenterna för att 
ställa in önskad deriveringsfak-
tor. Använd mittknappen för att 
spara och återvända till menyn.

9.16 Bandstyrning
Om systemet är installerat med bandstyrning kan rullarna 
kopplas om att styra banden istället för rotation och tilt. 
Innan man väljer att aktivera bandstyrning så måste man 
först kontrollera att t ex vänster rulle styr vänster band 
både framåt och bakåt.

1. För att aktivera bandstyrning, välj 
Bandstyrning i mastermodemenyn.

2. Välj alternativet Ja genom att 
trycka på nedåtpil. Tryck sedan på 
mittknappen för att återvända till 
mastermodemenyn.

Deriveri
4( 4)

Bandstyr
Ja

utstyrningsnivå
RippelAmplitud

Pytsarrippel

RippelFrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

...

Pytsarrippel

RippelFrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning
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9.17 Hysteres
Hysteresens höga värde bestämmer hur 
mycket man måste dra en rulle från mitt-
läget innan någonting händer.

Hysteresens låga värde bestämmer hur 
långt ifrån mittläget som funktionen av-
aktiveras då man släpper tillbaks rullen.

1. För att ställa in hysteresen, välj Hysteres i 
mastermode menyn. Välj därefter om du vill 
ställa in Hög eller Låg.

2. Välj rulle att ställa in hysteresen för. 3. Använd piltangenterna för att sänka el-
ler höja värdet. Hysteresens höga värde 
går aldrig att ställa lägre än det låga och 
tvärtom. Tryck på mittknappen för att av-
sluta och återvända till mastermode.

Välj
funktion

Hög
100(100)

utstyrningsnivå utstyrningsnivå RippelAmp

Pytsarrippel

RippelFrek

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

Återgå

Hög

Låg
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9.18 Omkalibrering
Om en ny spak kopplas in till systemet 
eller om den första kalibreringen inte 
gått bra, så ska spaken kalibreras om.

1. För att göra en omkalibrering, välj 
Omkalibrering i huvudmenyn. 

2. Växla till alternativet Ja med nedåtpil. 

3. Tryck på mittknappen. 4. Dra rullarna sakta fram och tillbaka till sina ändlägen. Fortsätt ända tills de svarta fyrkan-
terna på displayen slutar att blinka.  

Vill du
Nej

Vill du
Ja

Vill du
Ja

SVAB
Dra rull

SVAB
Dra rull

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer

Vill du verkligen omkalibrera
rullarna?
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5. Släpp alla rullar så att de befinner sig i sina mittlägen och tryck sedan på 
mittknappen för att avsluta kalibreringen. 

4. Tryck på mittknappen.

SVAB
Dra rull

SVAB
Släpp ru

SVAB
Släpp ru

Släpp spakarna till sina
mittlägen och tryck OK.
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1. För att ändra rippelamplitud för tilt och rota-
tion, välj RippelAmp i mastermodemenyn.

2. Justera värdet med piltangenterna 
och avsluta genom att trycka på mitt-
knappen. 

Rippelam
45( 45)

RippelAmpl

Pytsarrippel

RippelFrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

9.19.1 Rippelamplitud
Rippelamplituden bestämmer hur kraftig vibra-
tionen skall vara för de yttre ventilerna (rotor-
tilt).

Amplituden är för hög om ven-
tilen låter och vibrerar kraftigt 
och för låg om hydraulcylinderns 
rörelse är fördröjd och ryckig. 

9.19 Rippel
Rippel är den variation i strömstyrka som håller 
ventilsliden i vibration så att den kan röra sig utan 
ryck. 
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1. För att ändra på rippelamplituden för 
den inre ventilen (pytsaren), välj Pytsar-
rippel i mastermodemenyn.

9.19.3 Rippelfrekvens
Rippelfrekvensen bestämmer hur många pe-
rioder per sekund som ripplet ska ha. Samma 
frekvens gäller för både rotation och tilt. (Pyt-
saren ligger alltid på 80 Hz.)

1. För att ändra rippelfrekvens för tilt och ro-
tation, välj RippelFrek i mastermodemenyn.

2. Justera värdet med piltangenterna 
och avsluta genom att trycka på mitt-
knappen. Rekommenderad frekvens 
är 80-100 Hz.

RippelFr
80 Hz

RippelAmpl

Pytsarrippel

RippelFrek

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

9.19.2 Pytsarrippel
Pytsarrippel bestämmer hur kraftig vibrationen 
skall vara för den inre ventilen (pytsaren).

RippelAmpl

Pytsarrippel

RippelFrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

2. Justera värdet med piltangenterna 
och avsluta genom att trycka på mitt-
knappen. 

Pytsarri
45( 45)
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10. Felsökning

Instruktioner vid fel:
1. Ta reda på vilken typ av fel och vart felet 
finns. Utför åtgärd enligt förteckning. Oftast 
handlar felen om problem med kablaget.

2. Om felet består ta kontakt med SVAB. För-
bered genom att ta reda på programversion och 
serienummer. Det kan också vara bra att kolla 
igenom lagrade felmeddelanden.

Innehåll: Sid:

Allmänt:
RT Controllern kan känna av många fel i systemet. Utgången 
relaterad till felet stängs av för att inte en farlig situation skall 
uppstå. För de flesta felen räcker det att släppa tillbaks spa-
ken för att funktionen ska gå att köra igen.  

Då ett fel känns av visar displayen en tresiffrig felkod. I för-
teckningarna finns beskrivningar av dessa koder samt förslag 
på åtgärder.

De första två siffrorna anger feltyp,   
i detta exempel är felet ett utgångs-
fel. 

Tredje siffran berättar vart felet 
är, i detta exempel skulle felet 
gälla utgång 1.

Beskrivning av felet.

Fel  311
Avbrott
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10.1 Förteckning över insignalsfel
Ett insignalsfel är ett fel någonstans mellan spak och RT Controller. Oftast beror felet på glappkontakt eller klämda 
kablar.

Typ: Orsak: Åtgärd:

10 Någon av spakens rullar är inte centrerad under uppstart. Rör inte spakens rullar vid uppstart.

11 Spakens signal ligger utanför de inkalibrerade ändlägena. 
Detta kan bero på fel i spaken eller en felaktig kalibrering. 

Försök att kalibrera om spaken om den 
fungerar till viss del. Se över kablaget om 
spaken inte fungerar alls.

12 Spakens givarsumma är felaktig. Detta beror troligen på 
glappkontakt, fel på någon av spakens givare eller att sty-
renheten har för dålig jordförbindelse.

Se över kabeln och åtgärda ev. glappkon-
takt. Kontrollera styrenhetens jordförbin-
delse.

13 Mikrobrytarfel. Spakens mikrobrytare fungerar inte som 
den ska i förhållande till spakens analoga givare. Detta be-
ror troligen på glappkontakt eller en felaktig mikrobrytare.

Kontrollera noga kabeln och åtgärda ev. 
glappkontakt.
Kontrollera spakkabelns kontaktdon noga!

14 En av de digitala insignalerna som är pulsövervakad är 
kortsluten mot jord.

Kontrollera att DIN1 är kopplad till den pul-
serande jorden och ej till vanlig jord.

15 1). En av insignalerna har kommit över 4,75V eller under 
0,25V under spakkalibreringen. 2). Dålig linjäritet mellan 
X-signaler. 3). Felaktig mittlägeskalibrering (felkoden visas 
endast när man trycker på mittenknappen efter mittlä-
geskalibreringen).

Se över kabeln och åtgärda ev. glappkon-
takt.
Kontrollera spakkabelns kontaktdon noga!
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10.2 Förteckning över systemfel
Systemet innehåller tre mikroprocessorer som kontrollerar varandra. Därför kan många olika fel kännas av.

Typ: Orsak: Åtgärd:

702 Fel på huvudprocessorn. Kontrollera så att inga skador finns på hand-
tagskabelns 5V-matningar. Kontakta annars 
SVAB.

703 Skrivfel till EEPROM-minnet. Kontakta SVAB.

704 Läsfel från EEPROM-minnet. Konfigurationsbankernas ge-
mensamma inställningar är återställda till normalvärden.

Kontrollera så att inga skador finns på hand-
tagskabelns 5V-matningar. Kontakta annars 
SVAB.

705 Läsfel från EEPROM-minnet. Alla lagrade felkoder har noll-
ställts.

Kontakta SVAB.

706 Läsfel från EEPROM-minnet. Alla inställningar i aktuell kon-
figurationsbank har återställts till normalvärden.

Kontakta SVAB.

707 Minnesfel. Huvudprocessorns arbetsminne är skadat. Kontakta SVAB.

71X Ett fel har uppstått i kommunikationen mellan mikropro-
cessorerna. Sista siffran anger vilken typ av fel.

Kontrollera så att inga skador finns på hand-
tagskabelns 5V-matningar. Kontakta annars 
SVAB.

Om displayens bakgrund blinkar betyder det att hjälppro-
cessorn inte fungerar som den ska.

Kontakta SVAB.

!
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10.3 Förteckning över utgångsfel
Systemet kan känna av olika fel på utgångarna, till exempel en kortslutning.

Typ: Orsak: Åtgärd:

30 Kortslutning på en av de proportionella utgångarna. Se till att kablaget är korrekt monterat och 
att det inte finns några skador på kablaget.

31 Avbrott på en av de proportionella utgångarna. Se till att det inte finns några skador på 
kablaget och att alla kontakter sitter i.

32 Strömsvarsfel. Den utstyrda strömmen motsvarar inte 
önskad strömstyrka. Detta kan bl.a. bero på för hög induk-
tans i spolen, för varm spole, bottnad spole, saltvatten i 
magnetkontakt eller för låg inspänning.

Kontrollera anslutningar, jordning och mat-
ningsspänning.

33 Kortslutning eller överbelastning på en av on/off-utgångar-
na. 

Se till att det inte finns några skador på ka-
blaget och att belastningen på utgången ej 
överskrider 2,5A. För att aktivera utgången 
måste man gå in och ut ur huvudmenyn.

34

(346)

Avbrott på en av on/off-utgångarna. Se till att alla kontakter sitter i och att det 
inte finns några skador på kablaget.

En vanlig felkod kan vara 346. 346 betyder 
att en knapp är inkopplad utan att ha en 
funktion kopplad till sig. För att lösa detta, 
gå in på Out6 och stäng av Din4. se avsnitt 
9.6 Logik sid. 67.

35 Skoplåsets strömkrets är sluten. När skoplåset ej är aktive-
rat ska dess jordanslutning vara bruten.

Kontrollera skoplåsbrytaren och dess anslut-
ning. Felet kan också orsakats av överled-
ning från utgången till jord, Tex. vid fukt i 
kontakterna.

AB  !

85Felsökning



10.4 Visa lagrade felkoder
För att underlätta vid felsökning 
sparas de felkoder som upp-
stått.

10.5 Ta bort lagrade felkoder
Det går endast att ta bort de lagrade 
felkoderna om man dessförinnan har 
läst igenom hela listan med lagrade fel-
meddelanden. 

1. För att visa lagrade felkoder, välj Visa lagrade felkoder 
under Information i huvudmenyn.

2. Använd piltangenterna för att 
bläddra mellan felkoderna och mitt-
knappen för att avsluta. Under fel-
koden visas hur många gånger felet 
uppstått. 

1. För att ta bort lagrade felkoder, välj Ta bort lagrade fel-
koder under Information i huvudmenyn.

2. Använd nedåtpil för att välja 
Ja och bekräfta sedan med mitt-
knappen.

Fel  311
1 ggr

Ta bort
Ja

Nej

Ja

Ta bort lagrade felkoder?

Återgå

Programvaruversion

Serienummer

Visa EEPROM

Visa lagrade felkoder

Ta bort lagrade felkoder

Återgå

Programvaruversion

Serienummer

Visa EEPROM

Visa lagrade felkoder

Ta bort lagrade felkoder

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer
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10.6 Töm EEPROM
Detta alternativ återställer RT Controllern 
till grundinställningarna. Då EEPROM-
minnet tömts startas systemet om och 
uppstartsinställningarna får göras om.

10.7 Serienummer
RT Controllern har ett serienummer som kan visas på displayen 
genom att välja Serienummer under Information i huvudme-
nyn. Numret finns även på en etikett i överkant på lådan.

2. Använd nedåtpil för att välja Ja och 
bekräfta sedan med mittknappen.

10.8 Programvaruversion
Detta alternativ visar versionsnummer för programvaran i RT Con-
trollern. Välj Programvaruversion under Information i huvudme-
nyn.  

1. För att tömma EEPROM-minnet välj Töm 
EEPROM i mastermode-menyn.

Töm EEPR
Ja

Nej

Ja

Töm EEPROM?

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer

Återgå

Slutnivåer

Startnivåer

Pytsarinställningar

Information

Utgångsinställningar

Omkalibrering

Ramptid

Kopiera banker

Mittnivåer

RippelAmplitud

Pytsarrippel

RippelFrekvens

Utstyrningstyp

Pytsartyp

Töm EEPROM

Hysteres

Logik

Strömsvar

Derivering

Bandstyrning

Återgå

Programvaruversion

Serienummer

Visa EEPROM

Visa lagrade felkoder

Ta bort lagrade felkoder

Återgå

Programvaruversion

Serienummer

Visa EEPROM

Visa lagrade felkoder

Ta bort lagrade felkoder
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APPENDIX 1. Installationsöversikt Sida 1(2)

Extra utgång (OUT6)

Propskyttelventil (OUT3)

Handtag

Kontakt: Kabel:
1 AIN3 Brun
2 GND Gul
3 AIN4 Vit
4 +5V_OUT Grön

Kontakt: Kabel:
1 AIN1 Brun
2 GND Gul
3 AIN2 Vit
4 +5V_OUT Grön

1 2

1

2

grön/gul

grå

rosa

blå

gul

grön/gul

grå

rosa

blå

grön/gul

grå

rosa

blå

grön/gul

grå

rosa

blå

gul

reläkort

reläkort

brun
vit

gul
grön

grå

rosa

gul
grå

blå

gul

rosa
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Sida 2(2)

APL2-kort

Skoplåsbrytare

RT Controller

3 4 5

3

4

5

Kontakt: Kabel:
1 GND Gul
2 AIN1 Brun
3 GND Gul
4 AIN3 Brun
5 D_GND Röd
6 DIN2 Grå
7 DIN4 Blå
8 +5V_OUT Grön
9 AIN2 Vit
10 +5V_OUT Grön
11 AIN4 Vit
12 DIN1 Svart
13 DIN3 Rosa
14 DIN5 Grå

Kontakt: Kabel:
1 GND Vit
2 GND Vit
3 GND Grön
4 GND Gul
5 OUT6 Brun
6 OUT3 Brun
7 MAIN_V+ Vit
8 MAIN_V+ Brun

Kontakt: Kabel:
1 GND 11
2 GND 8
3 GND Grön/Gul
4 GND
5 D_GND 10
6 DIN1 9
7 GND Svart
8 OUT1A 3
9 OUT1B 2
10 OUT2A 7
11 OUT2B 6
12 OUT4A 5
13 OUT4B 4
14 OUT5 1
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APPENDIX 2. Inkoppling av propskyttelventil

Rotortilt

Tilt Rotor Grip Skoplås

Pedal
Ped.

Propskytteventil

Servotryck

Tank

Matarventil

Out

T

P
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Inställning: Rotation (Out1): Tilt (Out2): Pytsaren (Out3):

Startnivå

sparas i bank

200

Mittnivå (om ställdon) 330

Rippelamplitud 18

Ramptid upp 12

Deriveringsfaktor 4

Pytsartyp V-funk.

Skicka på CAN nej

Strömövervakning på på på

Rippelfrekvens 80 Hz 80 Hz

APPENDIX 3. Gemensamma grundinställningar

Vad menas med grundinställningar?
Grundinställningar är de värden som RT Controllern är förprogrammerad med. 

Vad menas med gemensamma inställningar?
Görs ändringar i någon av ovanstående inställningar kommer dessa att sparas i 
det gemensamma minnet. Inställningarna gäller alltså även vid ett bankbyte.
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APPENDIX 4(1). Grundinställningar bank A

Inställning: Rotation (Out1): Tilt (Out2): Pytsaren (Out3):

Mittnivå (om ställdon) 0 0 sparas i 
gemensamStartnivå riktning A/B 200/200 200/200

Slutnivå riktning A/B 700/700 700/700 300/300 (Out1)

300/300 (Out2)

300/300 (Out4)

Fast nivå DIN1 340

Fast nivå DIN2 340

Fast nivå DIN3 340

Fast nivå DIN4 340

Fast nivå DIN5 340

Maxnivå 400

Rippelamplitud 45 sparas i
gemensamRamptid upp 8 8

Ramptid ner 12 12

Utstyrningstyp V-funktion V-funktion

Byt riktning nej nej

Avstängd nej nej

Byt plats på funktionerna nej

Bandstyrning nej

Sida 1(2)
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A1A A1B A2A A2B DIN1 DIN2 DIN3 DIN4 DIN5 Normalt

Pytsaren (Out3) X X X X X X

Grip (Out4A) X X

Grip (Out4B) X X

Skoplås (Out5) X

Extra (Out6) X

AK-trigg

Aktivera Prop4 X

Dubbeltryck

Bankbyte B

Bankbyte C

Bankbyte D

Lås AIN1-2

Lås AIN3-4

Sida 2(2)APPENDIX 4(2). Grundinställningar bank A

Vad menas med grundinställningar?
Grundinställningar är de värden som RT Controllern är förprogrammerad med.   

Vad kan dessa inställningar användas till?
Grundinställningarna i bank A innehåller värden som är lämpliga att utgå ifrån 
då man ska ställa in styrningen till en rotortilt. Grundinställningarna för bank A 
är identiska med bank B.
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APPENDIX 5(1). Grundinställningar bank B Sida 1(2)

Inställning: Rotor (Out1): Tilt (Out2): Pytsaren (Out3):

Mittnivå (om ställdon) 0 0 sparas i 
gemensamStartnivå riktning A/B 200/200 200/200

Slutnivå riktning A/B 700/700 700/700 300/300 (Out1)

300/300 (Out2)

300/300 (Out4)

Fast nivå DIN1 340

Fast nivå DIN2 340

Fast nivå DIN3 340

Fast nivå DIN4 340

Fast nivå DIN5 340

Maxnivå 400

Rippelamplitud 45 sparas i
gemensamRamptid upp 8 8

Ramptid ner 12 12

Utstyrningstyp V-funktion V-funktion

Byt riktning nej nej

Avstängd nej nej

Byt plats på funktionerna nej

Bandstyrning nej
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Sida 2(2)APPENDIX 5(2). Grundinställningar bank B

A1A A1B A2A A2B DIN1 DIN2 DIN3 DIN4 DIN5 Normalt

Pytsaren (Out3) X X X X X X

Grip (Out4A) X X

Grip (Out4B) X X

Skoplås (Out5) X

Extra (Out6) X

AK-trigg

Aktivera Prop4 X

Dubbeltryck

Bankbyte A

Bankbyte C

Bankbyte D

Lås AIN1-2

Lås AIN3-4

Vad menas med grundinställningar?
Grundinställningar är de värden som RT Controllern är förprogrammerad med.   

Vad kan dessa inställningar användas till?
Grundinställningarna i bank B innehåller värden som är lämpliga att utgå ifrån 
då man ska ställa in styrningen till en rotortilt. Grundinställningarna för bank B 
är identiska med bank A.
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APPENDIX 6(1). Grundinställningar bank C Sida 1(2)

Inställning: Rotation (Out1): Tilt (Out2): Pytsaren (Out3):

Mittnivå (om ställdon) 0 0 sparas i 
gemensamStartnivå riktning A/B 200/200 200/200

Slutnivå riktning A/B 425/425 425/425 300/300 (Out1)

300/300 (Out2)

300/300 (Out4)

Fast nivå DIN1 340

Fast nivå DIN2 340

Fast nivå DIN3 340

Fast nivå DIN4 340

Fast nivå DIN5 340

Maxnivå 400

Rippelamplitud 45 sparas i
gemensamRamptid upp 20 20

Ramptid ner 15 15

Utstyrningstyp V-funktion V-funktion

Byt riktning nej nej

Avstängd nej nej

Byt plats på funktionerna nej

Bandstyrning nej
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Sida 2(2)APPENDIX 6(2). Grundinställningar bank C

A1A A1B A2A A2B DIN1 DIN2 DIN3 DIN4 DIN5 Normalt

Pytsaren (Out3)

Grip (Out4A) X

Grip (Out4B) X

Skoplås (Out5)

Extra (Out6) X

AK-trigg

Aktivera Prop4

Dubbeltryck

Bankbyte A

Bankbyte B

Bankbyte D

Lås AIN1-2

Lås AIN3-4

Vad menas med grundinställningar?
Grundinställningar är de värden som RT Controllern är förprogrammerad med.   

Vad kan dessa inställningar användas till?
Grundinställningarna i bank C innehåller värden som är lämpliga att utgå ifrån 
vid inställning av hjulstyrning (hjulstyrning är tillval, se medföljande instruktio-
ner för hur man ställer in ett styrsystem för rotortilt och hjul).
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APPENDIX 7(1). Grundinställningar bank D Sida 1(2)

Inställning: Rotation (Out1): Tilt (Out2): Pytsaren (Out3):

Mittnivå (om ställdon) 0 0 sparas i 
gemensamStartnivå riktning A/B 200/200 200/200

Slutnivå riktning A/B 300/300 300/300 300/300 (Out1)

300/300 (Out2)

300/300 (Out4)

Fast nivå DIN1 340

Fast nivå DIN2 340

Fast nivå DIN3 340

Fast nivå DIN4 340

Fast nivå DIN5 340

Maxnivå 400

Rippelamplitud 18 sparas i
gemensamRamptid upp 22 22

Ramptid ner 20 20

Utstyrningstyp V-funktion V-funktion

Byt riktning nej nej

Avstängd nej nej

Byt plats på funktionerna nej

Bandstyrning nej
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Sida 2(2)APPENDIX 7(2). Grundinställningar bank D 

A1A A1B A2A A2B DIN1 DIN2 DIN3 DIN4 DIN5 Normalt

Pytsaren (Out3)

Grip (Out4A)

Grip (Out4B)

Skoplås (Out5)

Extra (Out6) X

AK-trigg

Aktivera Prop4

Dubbeltryck

Bankbyte A

Bankbyte B

Bankbyte C

Lås AIN1-2

Lås AIN3-4

Vad menas med grundinställningar?
Grundinställningar är de värden som RT Controllern är förprogrammerad med.   

Vad kan dessa inställningar användas till?
Grundinställningarna i bank D innehåller värden som är lämpliga att utgå 
ifrån vid inställning av bandstyrning (bandstyrning är tillval, se medföljande 
instruktioner för hur man ställer in ett styrsystem för rotortilt och band).
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Declaration of conformity
Försäkran om överensstämmelse

The manufacturer assures that this product comply with the requirements in
Tillverkarens försäkran om överensstämmelse med kraven i

EMC directive 89/336 EEG
CE directive 93/68 EEG
Machinery Directive 98/37/EC trough EN954-1 category 3

Type of equipment:  Control system for mobile use
Typ av utrustning:  Manöversystem för arbetsfordon

Brand Name  Varumärke:  RT-Controller
Manufacturer  Tillverkare:  SVAB Hydraulik AB

Address  Adress:   Ulvsättersgatan 2  
    S-694 91 HALLSBERG

Phone  Telefon:   +46 (0)582 15230
Fax  Telefax:   +46 (0)582 15232

E-mail  E-post:   epost@svab.se

The manufacturer within EU/EES assures on it’s own responsibility that this product com-
ply with the requirements in the above mentioned standard directive.

Tillverkaren inom EU/EES försäkrar på eget ansvar att denna produkt överensstämmer 
med kraven i ovanstående direktiv.

SVAB Hydraulik

Kent Bengtsson

APPENDIX 8. Försäkran om överensstämmelse
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APPENDIX 9. Anslutningar
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APPENDIX 10. Menyregister

Återgå

Slutnivåer............................

Startnivåer...........................

Pytsarinställningar...................

Information...........................

Utgångsinställningar..................

Omkalibrering.........................

Ramptid...............................

Kopiera banker........................

Mittnivåer............................

Återgå

Slutnivåer.....................

Startnivåer....................

Maxnivå........................

Fasta nivåer...................

Ramptid........................

Mittnivå.......................

Återgå

Programvaruversion.............

Serienummer....................

Visa EEPROM....................

Lagrade felmedelanden..........

Ta bort lagrade felmeddelanden.

Återgå

Byt plats på utgångarna........

ändra riktning.................

Funktion av/på.................

Återgå

RippelAmplitud............

Pytsarrippel..............

RippelFrekvens............

Utstyrningstyp............

Pytsartyp.................

Töm EEPROM................

Hysteres..................

Strömsvar.................

Derivering................

Bandstyrnig...............

Logik.....................

Återgå

DIN-test.........

Out3.............

Out4A............

Out4B............

Out5.............

Out6.............

Prop4............

Dubbeltryck......

AK-trig..........

Bankbyte.........

Lås insignal.....

Återgå

Hög..............

Låg..............

MastermodeHuvudmeny

s.55
s.54
s.47

s.49
s.48
s.53
s.51
s.72
s.66

s.29

s.29
s.30
s.30
s.30
s.30

s.43

s.44
s.45
s.46

s.78
s.71
s.58
s.63

s.80
s.81
s.81
s.61
s.65
s.87
s.77

s.77
s.77
s.67

s.67
s.67
s.67
s.67
s.67
s.67
s.69
s.70
s.72
s.73
s.74
s.75
s.76
s.76
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Ulvsättersgatan 2
SE-694 91 Hallsberg

TEL: +46 (0) 582-152 30
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www.svab.se
epost@svab.se


