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1. Målskisse
Målskisse for atmosfæriske tanker fra 1.700 til 10.000 liter.

Alle tanker 35AL-100AL leveres med stige. Tegning viser 25AL med stigbrett.
Måltabell (mm.)
VOLUM
LITER
17AL
1.700
20AL
2.000
22AL
2.200
25AL
2.500
30AL
3.000
35AL
3.500
40AL
4.000
50AL
5.000
60AL
6.000
80AL
8.000
100AL 10.000
TYPE

B

B1

H

H1

L

1250
1250
1500
1250
1500
1500
1500
1760
1760
1760
1760

840
840
1020
840
1020
1020
1020
1200
1200
1200
1200

2020
2020
2280
2020
2280
2280
2280
2525
2525
2525
2525

1620
1630
1870
1640
1870
1880
1890
2160
2180
2200
2220

2860
3300
2718
3780
3160
3500
3840

L1

L2

S

VEKT
KG
450
500
520
580
600
680
740
750
800

1840 1520 680
2275 1815 680
1620 1290 680
2775 2325 680
2140 1825 680
2480 2165 680
2820 2505 680
2540 2225
3030 2715
4010 3705
4985 4670
Forbehold om korrigering av mål
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2. Effekt- og strømforbruk
Maks. efektforbruk

17AL
20AL
22AL
25AL
30AL
35AL
40AL
50AL
60AL
80AL
100AL

Helhermetisk Semihermetisk
Maneurop
kompressor
kompressor
230/400V
230V
230V
3272 W
2790 W
4017 W
2790 W
5421 W
3370 W
5421 W
3370 W
6878 W
4320 W
7179 W
4900 W
7179 W
4740 W
8787 W
6530 W
10107 W
6530 W

Maks. strømforbruk
Helhermetisk
Maneurop
kompressor
230V
15,5 A
16,0 A
20,0 A
20,0 A
25,6 A
22,9 A
22,9 A
26,6 A
31,8 A

Semihermetisk
kompressor
230/400V
230V
400V
12,6 A 8,5 A
12,6 A 8,8 A
16,5 A 11,2 A
16,5 A 11,2 A
19,3 A 12,9 A
22,2 A 14,5 A
23,8 A 15,4 A
42,4 A 27,4 A
42,4 A 27,4 A

3. Bruksområde
LT-Gårdstanker er konstruert for nedkjøling av melk. Tankene skal benyttes innendørs
fortrinnsvis i eget melkerom med krav til god ventilasjon og lettvindt renhold iht.gjeldene
forskrifter. Melkeforskriftene. Tanken skal ikke benyttes til andre bruksområder uten
godkjenning fra tilvirkeren.

3.1 Konstruksjonstrykk
LT-Gårdstank av typen AL er konstruert som atmosfærisk tank og må ikke utsettes for
vakuum.
Tanken er heller ikke konstruert for innvendig overtrykk.

3.2 Kjølekapasitet
Kjølekapasiteten er iht. Norsk Standard NS-EN 13732 og tilleggskrav satt opp av TINE.
Temperaturen i melkerommet skal ligge mellom +5°C og +32°C. Det anbefales at
temperaturen ligger mellom +10°C og +20°C. Nedkjølingstiden vil variere noe avhengig av
romtemperatur, melkemengde og lufttilgang for kondensator.
Normal nedkjølingstid av 25% melkemengde av nominelt volum av tanken vil være ca. 2,5
time.
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4. Installasjon, klargjøring for bruk
4.1 Transport
Tanken kan heises og transporteres vha. truck, jekktralle eller kran og stropper. Ved transport
og heising skal det tas hensyn til faren for at tanken kan velte. Tankens tyngdepunkt er
merket av på tankens ramme. Angrepspunktet ved løft bør plasseres like langt ut til sidene for
tyngdepunktet. Avstanden mellom angrepspunktene bør være minimum 1 meter. Heisingen
skal skje uten rykk eller raske bevegelser.
Ved bruk av stropper må en påse at stroppene ikke klemmer strømkabler.

4.2 Installasjon og klargjøring
Tanken forutsettes plassert på et tilstrekkelig plant gulv i melkerommet. Et begrenset fall på
gulvet tillates da tankenes bein er utstyrt med stillbare skruer.
Tanken vatres opp i lengderetningen under mannhullet med linjal som går ca. 10 cm. inn på
innersargen på hver side av mannhullet. På linjalen plasseres et gradvaterpass innstilt på 2,0
grader. Mal med 2,0 graders fall, slik at vanlig vaterpass kan benyttes, kan fås fra fabrikk.
Tanken skal ha 2,0 graders fall mot utløpssiden.
Det er viktig at tanken er satt opp med fall mot utløpet slik at tankbilen får tømt tanken
skikkelig.
Tverretningen vatres etter laveste punkt på mannlukekraven.
Tankene leveres som standard med fast montert luftkjølt kjølemaskin. Alternativt kan de
leveres med vannkjølt maskin.
For tanker med luftkjølt kuldeaggregat må tanken/aggregatet plassere i et godt ventilert rom.
For tanker med vannkjølt maskin anbefaler vi at det monteres vannfilter forran inntak til
varmeveksler.

4.3 Elektrisk tilkobling
Det elektriske anlegget på tanken er beregnet til 3 fas nett med 50 Hz og 230 V + jord, eller
400 V + nulleder + jord. Det vises forøvrig til elektrisk koblingsskjema for aktuell tank.
Før anlegget tilsluttes nettet, kontrolleres nettspenningen. Maksimalt tillatt
spenningsvariasjon på nettet er +/- 10% av nettspenningen. Nettet sikres med trege sikringer
eller automatsikringer iht. til angivelse på dataskiltet.Tankens elektriske styring har interne
styrestrømssikringer.
NB!! Før tanken tilkobles nettet, må det kontrolleres at spenningen er mest mulig lik på
alle faser. Fasespenningen bør ikke differere mer enn 5 V.

4.4 Tilkobling til melkeanlegg
Melkeanlegget skal tilkobles en av tankenes innløpsstusser. Dersom innløpsbend benyttes,
skal dette monteres slik at melken ledes mot tankens endebunn.
Det er alternative måter å koble tanken til melkemaskinanlegg og vaskesystem. Følg
utstyrsleverandørens anvisninger.
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4.5 Utvendig vask av tank
Tanken skal vaskes utvendig før den benyttes til nedkjøling av melk. Utvendig vask skjer
manuelt med såpevann og eventuelt børste. Skyll med rent vann.
NB!! Spyl ikke vann inn mot kuldeaggregatet. Elektrisk utstyr som koblingsbokser,
styringsenhet og motorer må ikke komme i kontakt med vann eller andre elektrisk
ledende væsker.

4.6 Innvendig vask av tank
Tanken er utstyrt med vaskeautomat. Denne er programert etter standardprogram iht.
rettningslinjer som er satt opp av TINE. I vedlagte oversikt over ”vaskevariabler” går det
frem hvordan denne er programert og hvilke muligheter det er til endringer fra
fabrikkinnstillingen. Endringer gjøres av servicemann.
Noen avvik kan forekomme p.g.a. :
Vannkvaliteten. Dette kan medføre at doseringen av syre/base kan avvike fra standarden.
Dette bør vurderes sammen med hygienepersonell fra meieriet hvis det viser seg at tanken får
belegg.
Type vaskemiddel. Følg anvisningen på kannene. Mengden kan beregnes ut fra mengde
vann. Hovedvasken skal ha min. 25 liter vann. Pumpen for vaskemiddel gir 115 ml/min.
Varm- eller kald startskylling. Programmert for varm startskylling. Vaskekjøling, nedkjøling
av fordamperplaten etter varm startskylling kan programeres inn.
Robot-melking. Egene punkter i programmet for dette.

OBS:
I vanninntaket på vaskeautomaten er det satt inn mengderegulatorer både på varmt og kald
vann. Disse hjelper til at riktig vannmengde kommer inn i tanken. Vanntrykket bør ligge
mellom 2-8 bar. Vanntemperaturen på det varme vannet bør ligge mellom 80 og 85ºC.
Vanntemperaturen må ikke overstige 90ºC Vannmengde hovedvask min. 25 liter.
Blir vanntrykket for lavt og/eller dimensjonen på vannledningen frem til vaskeautomaten er
liten, kan dette medføre at det kommer for lite vann inn i tanken. Er det for lite vann når
vaskepumpen starter vil det medføre at pumpen ikke tar og vasken blir avbrutt.(Pumpen vil
da starte, pumpen tar ikke, vasken avbrytes, dreneringsventilen åpner og det kommer alarm i
displayet ”Lavt vasketrykk”.)
Hvis det er stort vannforbruk på gården når vasken av gårdstanken går og dimensjoneringen
av vannledningen er liten kan dette medføre at vasken blir avbrutt p.g.a. for lite vann.
Mengde vaskemiddel må tilsettes i forhold til vannmengde og vannkvalitet. Se veiledning på
vaskemiddelkannene. Se også kapittel 11.1 i denne bruksanvisning.
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5. Kjølevariabler PLS på gårdstank
Tank type

1
2
3
4

Tekst display
Kjøl settp.
Hyst. 0/setp
Føler +/ A-lav temp

Tank nr

Område
1-20
0,1-5
0,0-9,9
1-3

Fabr.innNy
stilling
Innstilling innstilling
3,5°c
0,5˚c
0,0˚c
1,5˚c

5 A-tid 0/4 cen

0-999

240 min

6 A-tid 0/4 rob
7 A-oppstart

0-999
0-999

240 min
60 min

0-999
0-99
0-99
0-99
0-99
5-20
10-999
10-999
5-99
0-99
0-99
0-999

180 min
2 min
15 min
3 min
15 min
7,0˚c
120 sek
30 sek
10 min
2 min
15 min
30 min

Smart temputl
Smart røring
S-røring på
S-røring av
S-kont o/set
V-kjøling
V-kjøling auto
V-kjøling setp
V-kjøling
28 pause
29 Robotmelking

0-99
0-99
0-99
0-99
5-20
J/N
J/N
20-40

2 min
45 t
5 min
5 min
15,0˚c
N
N
30˚c

5-99
J/N

5 min
N

30 Logging o/setp

0-99

5 min

31 Logging u/setp

0-99

15 min

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

A-sen start
Prog 2 rører på
Prog 2 rører av
Prog 3 kjøl på
Prog 3 kjøl av
Smart setp
Smart på o/set
Smart på u/set
Smart pause
Smart rører på
Smart rører av
Smart e/robot

20
21
22
23
24
25
26
27

Forklaring
Utslag termostat.
Diferanse for innslag termostat.
Kalibrering temp. på displayet.
Alarm for lavtemp. på melken.
Sammenhengende kjøletid fra start
komperesor til temperaturen har nådd 4º
Totale tiden fra PLS'en mottar startsignal i
smart-kjøling til temperatur har nådd 4º.
Avglemt start. 1.melking. Melding til bonde.
Avglemt start over 180 min. Melding til
tankbil.

Temperaturgrense for minimum gangtid.
Minimum gangtid, temp er over setp. (7,0˚c)
Minimum gangtid, temp er under setp. (7,0˚c)
Hviletid når pressostat stopper kjølemaskinen.
Etter utslag på termostat.
Etter utslag på termostat.
Forsinket start av kjøling etter start melking.
Rører går etter at melk er kommet inn på
tanken.Beregnet på robotmelking.
Over til kontinuerlig røring før tankbil kommer.
Periodevis røring hvis ønskelig. Kontinuerlig
røring settes røring av til 0.
Kont. kjøling over denne temperaturgrensen.
Vaskekjøling. Kjøler fordamperplaten.
Hvis automatisk vaskekjøling, settes denne i J
Settpunktet for stopp ved vaskekjøling.
Pause hvis kjølemaskinen slår ut på
pressostat under vaskekjøling.
Loggeintervaller når temp. er over setpkt.
(4˚c)
Loggeintervaller når temp. er under setpkt.
(4˚c)

03.06.2004/PM
Kjølevariabler PLS 160304
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6. Vaskevariabler PLS på gårdstank 2004
Tank type

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tank nr

Fabr.inn- Ny
Tekst display
Område Enhet stilling *) innstilling
FORV1 K-VANN
0-999
sek
60/30
FORV 1 V-VANN
0-999
sek
50/25
FORV 2 PUMPE
0-99
sek
30
FORV 1 DREN
0-999
sek
30
FORV 1 ANT REP
0-3
1
FORV 2 K-VANN
0-999
sek
15/5
FORV 2 V-VANN
0-999
sek
200/90
FORV 2 PUMPE
0-99
min
2
FORV 2 DREN
0-999
sek
50
FORV 2 VARMEK
J/N
N
FORV 2 SETP
10/85
ºC
10
HOVEDV K-VANN
0-999
sek
15/5
HOVEDV V-VANN
0-999
sek
200/90
HOVEDV PUMPE
0-99
min
5
HOVEDV DREN
0-999
sek
50
HOVEDV
VARMEK
J/N
J
HOVEDV SETP
10-85
ºC
50
S-SKYLL K-VANN
0-999
sek
15/5
S-SKYLL V-VANN
0-999
sek
200/90
S-SKYLL PUMPE
0-99
min
2
S-SKYLL DREN
0-999
sek
70
S-SKYLL
VARMEK
J/N
N
S-SKYLL SETP
10-85
ºC
10
SYREPUMPE
0-999
sek
50
BASEPUMPE
0-999
sek
50
SYRE PÅ RAD
0-10
1
BASE PÅ RAD
0-10
1
S-SKYLL AUTO
J/N
J
HYST U/SETP
1-10
ºC
3
A-LAVTEMP U/HY
1-10
ºC
2
A-HØY TEMP
0-90
ºC
90

32 A-IKKE VASK
33 TEMP.UTLIGN

34 MAKS OPPVARM

0-90
0-99

0-99

timer
min

min

Forklaring
Forvask 1

Forvask 1 kan gjentaes flere ganger.
Forvask 2

Varmekolben kan kobles inn.
Settpunkt for når varmekolbe skal kobles inn.
Hovedvask
Gangtid utnom den tid varmekolben er inne.

Startvask

Varmekolbe kan kobles inn.
Settpumkt for når varmekolbe skal koble inn.
Tid for gangtid på pumpen for vaskemiddel. Må
tilpasses de forskjellige vaskemidler og vannkval.

Grader under settpunkt hvor varmekolbe kobles inn
Alarmgrense under setpunkt - hysterese

80
2

Tid fra avsluttet vask til kjøleprogramm starter uten
alarm.
Tid pumpen går før varmekolbe kobler inn.

45

Etter denne tid kobler varmekolbe ut og
vaskerogrammet fortsetter selv om temp. ikke er
oppnådd.

*) Fabrikkinnstilling. Her står to tall (60/30). Dette avhenger av hvilke mengderegulator som står i vanninntaket
på vaskeautomaten. 8 l/min i 60 sek. og 16 l/min i 30sek.
Standard med 8 l regulatorer. For bruk mot robotmelking leveres det
med 16 l regulatorer.
03.06.2004/PM
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7. Daglig bruk av gårdstanken
Før melking av første mål starter, kontroller at tanken er vasket innvendig og at den er tom
for vann.

7.1 Kjøling av melken
I HOVEDMENY 1 er det 4 funksjoner for kjøling av melken:
•

F1 - Kjøling er termostatstyrt, røring kontinuerlig.

•

F2 - Kjøling termostatstyrt. I perioden hvor kompressoren står vil røreverket gå 2
min. for hvert kvarter (fabrikkinnstilling).

•

F3 - Beregnet for små melkemengder. Kompressoren går 3 min. (fabrikkinnstilling),
står i 15 min. går så i 3 min. står i 15 min. osv helt til temperaturen er kommet ned til
utslag termostat. Den går da til stilling F2 som er driftstillingen for neste mål. Er
melkemengden svært liten kan en gjenta stilling F3 ved neste mål.

•

F4 - Smartkjøling. Denne er beregnet for robotmelking. Denne kan benyttes ved
vanlig melking hvis tanken for øvrig er ordnet for dette.

7.2 Vask av tanken
I HOVEDMENY 2 vil en starte vasken ved å trykke F1. Forutsetter at vann er tilkoblet og
slanger til vaskemiddel er tilkoblet. Minimum vannmengde på hovedvask skal være 25 l.
F2 og F3 er tvangskjøring av vaskemiddelpumper. Dette er spesielt for å fylle opp slangen
og samtidig kunne sjekke om pumpene tar opp riktig mengde vaskemiddel.
OBS: Når en av tastene for å starte et program trykkes inn vil en alltid få et spørsmål
om du vil starte dette program. For å kvittere for dette trykkes ENTER. ENTERknappen må holdes inn i min. 3 sek for at programmet vil starte.

7.3 Visning av temperatur i displayet
Når et program er startet og ingen alarmer vises vil en ved å trykke på knappen SHIFT få
temperaturen med store tall midt i displayet. Denne forsvinner automatisk ved berøring av
hvilken som helst tast eller hvis det kommer en alarm.

7.4 Alarmer
Alarmer kommer og disse er som regel til BONDE. Det er viktig å registrere disse å gjøre
nødvendige tiltak f.eks. feil med vask, kaldt vann, feil på kjølingen o.s.v.
Alarmene til BONDE kvitteres ut ved følge instruksen på displayet. Først F7 og deretter
koden, som for bonden er 123. Er det flere alarmer må dette gjentaes til alle er fjernet.
Forøverig vises til manualen for hele styringen. Teksten i displayet er slik oppbygd at ved å
følge de henvisninger som kommer frem vil en i de fleste tilfeller kunne utføre de
operasjoner en ønsker.
Når tidligere omtalte punkter er utført og funnet i orden, er tanken klar for bruk. Ønsket
program for drift av tanken velges ved å trykke på en av funksjonsknappene på styreenheten.
Vedrørende valg av kjøreprogram vises til instruksjoner gitt av meieriselskapene.
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7.5 Røreverk

Roterende røreverk!!
Ved åpning av luka, vær oppmerksom på at røreverket kan starte uten varsel når
tanken står i en driftsfunksjon.

8. PLS-styring
Tanken er utstyrt med en PLS-styring som styrer både kjøleprogram og vaskeprogram. Se
avsnitt 7. I tillegg gir den alarmer når avvik fra de oppsatte programmene oppstår. Se avsnitt
7.4 om alarmer.
Alle hendelser og temperaturer under driften blir lagret og kan hentes frem i ettertid. Data
lagres i min. 2 år.

9. Robotmelking
Tanken er utstyrt kjøleteknisk for robotmelking og styringen er programert for dette ved
levering fra fabrikk. Eget oppsett over programering vil følge tanken i disse tilfeller.
Kommunikasjonen mellom tanken og roboten består kun av 2 av/på signaler som fungerer på
følgende måte:
•

Når vasken av tanken er avsluttet går styringen over til et kjøleprogramm,
vaskekjøling eller smartkjøling. Etter 10 sek går det et signal til roboten om at
melking kan starte. I displayet vil det stå ”Venter på melkesignal”.

•

Stenging av utløpsventilen på gårdstanken styres av gårdstanken på Lely og Galaxy.
På DeLaval styres dette fra roboten

•

Når melkingen starter går det et signal fra roboten til PLSen på gårdstanken om at
melkingen har startet. I displayet vil det da stå”Melkesignal mottatt. Venter på aut.
start”.Smartkjølingen vil da etter noen minnutter starte kjølingen og fungere etter det
programmet som er lagt inn i PLSen.

NB! Mottar ikke PLS’en signalet fra roboten innen 1 time starter smartkjølingen sitt
kjøleprogramm samtidig som programmet gir alarm Melkesignal, se pkt.12. Alarmer og
meldinger

10. Tvangskjøring
Hvis det for eksempel oppstår feil i operativsystemet, PLS-programmet eller i selve PLS’en
er det mulig å utføre ”manuell” vask og kjøling. I tillegg kan også signalet (start melking) til
roboten betjenes manuelt.
•

Manuell vask starter man med å skru av den sorte hetten på utløpet og åpne
utløpsventil hvis denne er stengt. Deretter skyller man tanken manuelt, først med kalt
vann så med varmt vann for å forvarme tanken. Når tanken er ferdigskylt skrur man
på den sorte hetten til utløpet og fyller 25 l varmt vann på tanken (minimum 50°C).
Når dette er gjort heller man vaskemiddel på tanken manuelt og starter vaskepumpen
ved å trykke inn bryteren under gummihetten som er merket ”PUMPE MAN/AUTO.”
på vaskeautomaten. Når vasken har sirkulert i 5-8 min. stopper man vaskepumpen
ved å trykke ut den samme knappen. Til slutt skrur man av den sorte hetten på utløpet
for å drenere ut vasken og skyller tanken manuelt med varmt vann (minimum 50°C).
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OBS: Ved manuell vask må utløpet på dreneringsventilen tettes, da ventilen kan
bli stående åpen og vasken kan da ikke utføres.
•

Manuell kjøling starter man kjølingen og røringen med å trykke en gang på bryteren
som er merket ”AGGR. MAN” på kontaktorboksen til aggregatet. Kjølingen stopper
automatisk når timer’en på tidsreleet løper ut (fabrikkinnstilling er 15min.). Dette
gjentaes til temperaturen er under 4°C.

•

Tvangskjøring robot. Trykk inn knappen under gummihetten som er merket
”ROBOT MAN” på vaskeautomaten for at roboten skal begynne å melke. Denne
knappen må stå inne hele tiden mens kjølingen kjøres manuelt.

NB! Husk å trykke ut knappen som er merket ”ROBOT” når man går over automatisk
kjøling.

11. Ettersyn og vedlikehold
11.1 Ettersyn
Kondensatoren for kuldeaggregatet må holde fri for støv, olje og smuss. Husk at
strømforbruket øker når kondensatoren blir tilsmusset. I varme perioder er det meget viktig at
ventilasjonen er god. Ved rengjøring kan motorvask benyttes med etterfølgende spyling med
vann. Utvis stor forsiktighet ved spyling.
NB!! Spyl ikke på elektrisk utstyr som koblingsbokser, styringsenhet eller motorer.
Luftestussen på toppen av tanken har en plasthette. Under denne er det en sil som må
holdes ren. Dersom denne tettes kan det oppstå vakuum som vil kunne deformere
tanken.
OBS: Tanken må ikke under noen omstendighet settes under vakuum.
Mannlukepakning, vannslanger og andre komponenter av gummi/plast må ettersees hvert
halvår og byttes ut senest når de ikke lengre fyller sin funksjon.
Vaskemiddel: Påse at det blir tilsatt vaskemiddel. Følg med i kanna over tid. Ved skifte av
kanne eller for å se om pumpene for vaskemiddel fungerer, gå til hovedmeny 4, trykk F3 for
kjøring av pumpe syre og F4 for pumpe for base.
For å kontrollere om riktig mengde vaskemiddel tilsettes kan en ha en gitt mengde væske i et
glass, sette vaskemiddelslangen ned i glasset. Kjør så pumpen i det antall sekunder som er
innprogramert og kontroller da at den mengden som er foreskrevet kommer inn.

11.2 Vedlikehold
Termometeret er justert fra fabrikk og kan bare justeres av ansvarlig montør.
Termostaten er innebygget i styrepanelets elektronikk og er innstilt for å koble ut ved +3,5° C
i melka. Ønskes andre temperaturer for utkobling, kan termostaten justeres. Dette må gjøres
av ansvarlig montør.
Trykktransmittere er montert i kjølesystemet. HT og LT er innstilt fra fabrikk. Hvis trykket i
kjølesystemet blir for høyt eller lavt vil PLSen koble ut med signal fra trykktransmitterene.
Videre styrer PLSen med signal fra trykktransmitterene kjøleprossen. Justering av dette må
bare utføres av ansvarlig montør.
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Røreverksmotoren må ikke smøres uten samråd med ansvarlig montør.
Motorbeskyttelse: Kompressor er utstyrt med motorbeskyttelse som automatisk innkobling
når utkobling har skjedd pga. overbelastning. Røreverksmotoren og viftemotoren(e) er
beskyttet av en termosikring plassert i motorens viklinger. Elektrisk koblingsskjema finnes i
kontaktorboksen.
Rørene (kobberrør) i kuldeaggregatet må ikke utsettes for bøying.
NB!! Ved funksjonsfeil ved tankens utstyr som ikke enkelt lar seg reparere av
brukeren, må ansvarlig montør tilkalles. I slikt tilfelle er det nyttig å oppgi tankens
nummer som fins på tankens dataskilt på enden av tanken.

Advarsel:
Strømmen må frakobles før panelet eller dekslene åpnes.
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12. Alarmer og meldinger
12.1 Alarmer som ikke forårsaker stopp
Når det oppstår en uønsket tilstand i kjøle-/ vaskeprosessen som ikke forårsaker stopp i
programmet, vil et blinkende alarmvarsel opptre i displayet og alarmutgang gå høy samtidig
som programmet fortsetter. Alarmvarslet vil variere alt etter om alarmen er med eller uten
melding til tankbil. Se alarm uten melding og alarm med melding.
Alarm uten melding:
HOV E D V A S K :

3 8 , 9 ° C

A L A RM

T I L

B ON DE !

KVI T T ER

F OR

A L A R M: F 7

ME N Y : F 8

S T OP P : E S C

Alarm med melding:
HOV E D V A S K :

3 8 , 9 ° C

A L A RM

T I L

B ON DE !

KVI T T ER

F OR

A L A R M: F 7

T I L

T ANKB I L !

ME L D I N G
L E S

ME L D I N G: F 6

ME N Y : F 8

S T OP P : E S C

Ved å trykke <F7> når alarm med eller uten melding blinker i displayet kommer man til
selve alarmlisten. Her leser man hvem alarmen er adressert til, type alarm som er utløst,
hvilket program/sekvens alarmen ble utløst i, temperaturen når alarmen ble utløst, dato og
klokkeslett når alarmen ble utløst. I tillegg er det et kvitteringsfelt for lest alarm, se
alarmeksempel.
Alarmeksempel:
A L A RM
T YP E:
PROG:

T I L

B ON DE !
L A V T E MP
H OV E DV A S K

T E MP :

3 8 , 9 ° C

DA T O:

2 1 . 1 1 . 0 2 - 1 0 : 3 8

KOD E

OG

1 AV 2 : 


E NT E R:

XXX
UT : ESC

Nede i venstre hjørne ser man hvilken alarm man leser og antall alarmer som ligger i
alarmlisten totalt. Alarmene ligger i kronologisk rekkefølge, der den sist utløste ligger øverst
(1). Ved å trykke <> og <> blar man i alarmlisten. Ved å trykke <ESC> går man ut av
alarmlisten. Dette skjer også hvis ingen taster blir trykket i en periode på 20s, se
alarmeksempel.
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12.2 Alarmer som forårsaker stopp
Når det oppstår en uønsket tilstand i kjøle-/ vaskeprosessen som forårsaker stopp i
programmet, vil et blinkende alarmvarsel opptre i displayet og alarmutgang gå høy samtidig
som programmet avbrytes. Alarmvarslet vil variere alt etter om alarmen er med eller uten
melding til tankbil. Se alarm uten melding og alarm med melding.
Alarm uten melding:
P ROGRAM

AVBRUT T !

AL ARM

T I L

BONDE !

KVI T T E R

F OR

A L A R M: F 7

Alarm med melding:
P ROGRAM

AVBRUT T !

AL ARM

T I L

BONDE !

KVI T T E R

F OR

A L A R M: F 7

T I L

T ANKB I L !

ME L D I N G
L E S

ME L D I N G : F 6

Ved å trykke <F7> når alarm med eller uten melding blinker i displayet kommer man til
selve alarmlisten. Her leser man hvem alarmen er adressert til, type alarm som er utløst,
hvilket program/sekvens alarmen ble utløst i, temperaturen når alarmen ble utløst, dato og
klokkeslett når alarmen ble utløst. I tillegg er det et kvitteringsfelt for lest alarm, se
alarmeksempel.
Alarmeksempel:
AL ARM
T YP E :
P ROG:

T I L
BONDE !
VAS KE T R YKK
HOVE DVAS K

T E MP :

3 8 , 9 ° C

DAT O:

2 1 . 1 1 . 0 2 - 1 0 : 3 8

KODE

OG

1 AV2 : 


E NT E R:

XXX
UT : E S C

Nede i venstre hjørne ser man hvilken alarm man leser og antall alarmer som ligger i
alarmlisten totalt. Alarmene ligger i kronologisk rekkefølge, der den sist utløste ligger øverst
(1). Ved å trykke <> og <> blar man i alarmlisten. Ved å trykke <ESC> går man ut av
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alarmlisten. Dette skjer også hvis ingen taster blir trykket i en periode på 20s, se
alarmeksempel.

12.3 Meldinger til tankbil
Noen alarmer er av en slik karakter at det kan påvirke melkekvaliteten. Av den grunn
generere disse alarmene en melding til sjåfør av tankbil slik at han/hun blir gjort
oppmerksom på at melkekvaliteten kan være ”dårlig” før de tømmer tanken.
Melding:
HOVE DVAS K:

ME L D I N G
L E S

T I L

3 8 , 9 ° C

T ANKB I L !

ME L D I N G : F 6

ME N Y : F 8

S T OP P : E S C

Ved å trykke <F6> når melding eller alarm med melding blinker i displayet kommer man til
selve meldingslisten. Her leser man hvem meldingen er adressert til, type melding som er
utløst, hvilket program/sekvens meldingen ble utløst i, temperaturen når meldingen ble utløst,
dato og klokkeslett når alarmen ble utløst. I tillegg er det et kvitteringsfelt for lest melding, se
meldingseksempel
Meldingseksempel:
ME L D I N G
T YP E :
P ROG:

T I L

T ANKB I L !
S E N S T ART
S - KJ ØL I NG

T E MP :

2 8 , 3 ° C

DAT O:

2 1 . 1 1 . 0 2 - 1 2 : 0 8

KODE

OG

2 AV2 : 

E NT E R:

XXX
UT : E S C

Nede i venstre hjørne ser man hvilken melding man leser og antall meldinger som ligger i
meldingslisten totalt. Meldingene ligger i kronologisk rekkefølge, der den sist utløste ligger
øverst (1). Ved å trykke <> og <> blar man i meldingslisten. Ved å trykke <ESC> går man
ut av meldingslisten. Dette skjer også hvis ingen taster blir trykket i en periode på 20s, se
meldingseksempel.
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12.4 Kvittering av alarmer og meldinger
Når alarmen eller meldingen er lest skal den kvitteres av adressaten. Dette gjøres ved at
adressaten taster inn sin kode og bekrefter den ved å trykke <ENTER>. Etter at alarmen er
kvittert legges den over i alarmloggen samtidig som antall alarmer som ikke er kvittert telles
ned i nedre venstre hjørne, se alarmeksempler.
Når det kvitteres for en meldingen slettes den fra meldingslisten uten å bli lagret noe sted.
Samtidig telles antall meldinger som ikke er kvittert ned i nedre venstre hjørne, se
meldingseksempel.
NB! Når det er kvittert for alle alarmene går alarmutgang lav.
NB! Alle alarmer er adressert til bonden mens alle meldingene er adressert til tankbil.
NB! Det er kun bonden som skal kvittere for alarmer og sjåfør av tankbil som skal kvittere
for meldinger.
NB! Servicepersonell kan kvittere for alle alarmer og meldinger med sin kode.

12.5 Alarmhistorikk
Når det blir kvittert for en alarm med riktig kode og <ENTER> legges den automatisk over i
en alarmlogg og blir en del av alarmhistorikken.
Ved å trykke <F2> i HOVEDMENY-3 kommer man til alarmloggen. Her leser man hvilken
type alarm som er utløst, hvilket program/sekvens alarmen ble utløst i, temperaturen når
alarmen ble utløst, dato og klokkeslett når alarmen ble utløst, hvem som kvitterte for
alarmen, dato og klokkeslett når alarmen ble kvittert. Se alarmlogg 1 og 2.
Nede i venstre hjørne ser man hvilken alarm man leser og antall alarmer som ligger i
alarmloggen totalt. Alarmene ligger i kronologisk rekkefølge, der den sist utløste ligger
øverst (1). Ved å trykke <> og <> blar man i alarmlisten. Ved å trykke <ESC> går man ut
av alarmloggen. Dette skjer også hvis ingen taster blir trykket i en periode på 20s, se
alarmlogg 1 og 2.
Alarmlogg 1:
T YP E :

A L A R ML O G G
VAS KE T R YKK

P ROG:

HOVE DVAS K

T E MP :

3 8 , 9 ° C

DAT O:

2 1 . 1 1 . 0 2 - 1 0 : 3 8

KVI T T E RT

AV:

BONDE

DAT O:

2 1 . 1 1 . 0 2 - 1 0 : 4 8
1 AV2 :  
UT : E S C

Alarmlogg 2:
T YP E :

A L A R ML O G G
S E N

P ROG:

S T ART

S - KJ ØL I NG

T E MP :

2 8 , 3 ° C

DAT O:

2 1 . 1 1 . 0 2 - 1 2 : 0 8

KVI T T E RT

AV:

S E RVI CE

DAT O:

2 2 . 1 1 . 0 2 - 2 0 : 1 5
2 AV2 :  
UT : E S C
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12.6 Alarmtyper
Alarmene som kan opptre i vaskeprogrammet eller i kjøleprogrammene er beskrevet i dette
kappitlet. De er beskrevet med alarmtype, hvilke program de kan opptre i, betingelser for at
de skal bli utløst, hvilke reaksjoner som inntreffer, hvilken hensikt de har, hvem de er
adressert til og hvem som skal kvittere for de.
Alarmtype:

0. LAV TEMP. VASK

Program:
Betingelser:

Alarmen opptrer i vaskeprogram.
Temperatur er under setpunkt for vasketemperatur minus hysterese minus
alarmgrense lav ved utgangen av vasketiden (pumpens gangtid).
Reaksjon:
Alarmvarsel blinker i display, vaskeprogram fortsetter.
Hensikt:
Gi beskjed om at hele eller deler av vasken har foregått ved en for lav
temperatur.
Kvitteres av: Er adressert til og kvitteres av bonde.
Alarm type:

1. HØY TEMP. VASK

Program:
Betingelser:
Reaksjon:

Alarmen opptrer i vaskeprogram.
Temperatur overstiger setpunkt <a-høy temp>.
Alarmvarsel blinker i display, vaskeprogram avbrytes og dreneringsventil
åpner lik tiden som variabel <s-skyll dren> er satt til.
Hensikt:
Beskytte komponentene mot for høy temperatur.
Kvitteres av: Er adressert til og kvitteres av bonde.
Alarm type:

2. SYRE MANGLER (ikke i bruk)

Program:
Betingelser:
Reaksjon:
Hensikt:
Kvitteres av:

Alarmen opptrer i vaskeprogram.
Ikke signal fra syrevakt når dosering opphører.
Alarmvarsel blinker i display, vaskeprogram fortsetter.
Gi beskjed om at surt vaskemiddel manglet helt eller delvis i vasken.
Er adressert til og kvitteres av bonde.

Alarm type:

13. BASE MANGLER (ikke i bruk)

Program:
Betingelser:
Reaksjon:
Hensikt:
Kvitteres av:

Alarmen opptrer i vaskeprogram.
Ikke signal fra basevakt når dosering opphører.
Alarmvarsel blinker i display, vaskeprogram fortsetter.
Gi beskjed om at basisk vaskemiddel manglet helt eller delvis i vasken.
Er adressert til og kvitteres av bonde.

Alarm type:

3. DRENERING VASK

Program:
Betingelser:
Reaksjon:
Hensikt:
Kvitteres av:

Alarmen opptrer i vaskeprogram.
Signal fra dreneringsvakt når dreneringsventil stenger.
Alarmvarsel blinker i display, vaskeprogram fortsetter.
Gi beskjed om at hele eller deler av vasken ikke er drenert.
Er adressert til og kvitteres av bonde.
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Alarm type:

4. TEMP. FØLER

Program:
Betingelser:

Alarmen opptrer i alle program.
Brudd i temperaturføleren, omformer eller i kretsen til temperaturføleren (0
mA), eller ved at temperaturen befinner seg uten for område til av
temperaturføleren (0-20 mA).
Reaksjon:
Alarmvarsel blinker i display, vaskeprogram og kjøleprogrammene avbrytes. I
vaskeprogrammet åpner dreneringsventil lik tiden til variabel
HOVEDV DREN.
Hensikt:
Gi beskjed om at temperaturføleren er defekt.
Kvitteres av: Er adressert til og kvitteres av bonde.
Alarm type:

5. LAVT VASKETRYKK

Program:
Betingelser:

Alarmen opptrer i vaskeprogram.
Ikke signal fra trykkbryter etter at vaskepumpen har gått i 15s, stått i 15s og
gått 30s.
Reaksjon:
Alarmvarsel blinker i display, vaskeprogram avbrytes og dreneringsventil
åpner lik tiden som variabel <s-skyll dren> er satt til.
Hensikt:
Gi beskjed om at vasken er avbrutt pga. lavt vasketrykk.
Kvitteres av: Er adressert til og kvitteres av bonde.
Alarm type:

7. STRØMBRUDD

Program:
Betingelser:
Reaksjon:
Hensikt:
kvitteres av:

Alarmen opptrer i vaskeprogram og kjøleprogrammene.
Strømbrudd.
Når strømmen kommer tilbake blinker et alarmvarsel i displayet. I tillegg
starter det programmet som ble avbrutt pga. strømbruddet (vaskeprogrammet
drenerer før det starter opp igjen).
Gi beskjed om at det har vært strømbrudd.
Er adressert til og kvitteres av bonde.

Alarm type:

15. LAV TEMP. MELK

Program:
Betingelser:
Reaksjon:
Hensikt:
Kvitteres av:

Alarmen opptrer i kjøleprogrammene.
Temperaturen går under verdi for variabel A-LAV TEMP.
Alarmvarsel blinker i display, kjøleprogram fortsetter.
Gi beskjed om at temperaturen i melka er for lav og hindre isdannelse.
Er adressert til og kvitteres av bonde med melding til tankbil.

Alarm type:

16. LANG KJØLETID 1

Program:
Betingelser:

Alarmen opptrer i alle kjøleprogrammene med unntak av vaskekjøling.
Den sammenhengende gangtid til kompressoren fra den starter til
temperaturen er 4gr. må overstige tiden til variabel <a-tid o/4 cen>. I tillegg
må variabel <robotmelking> satt til nei.
Reaksjon:
Alarmvarsel blinker i display, kjøleprogram fortsetter.
Hensikt:
Gi beskjed om at noe er galt i kjøleprosessen som fører til for lang
sammenhengende nedkjølingstid.
Kvitteres av: Er adressert til og kvitteres av bonde med melding til tankbil.
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Alarm type:

19. LANG KJØLETID 2

Program:
Betingelser:

Alarmen opptrer i smart-kjøling med robotmelking.
Tiden fra tanken mottar signalet start kjøling fra robot til temperaturen er 4gr.
overstiger variabel A-TID O/4 ROB og at variabel ROBOTMELKING = J.
Reaksjon:
Alarmvarsel blinker i display, kjøleprogram fortsetter.
Hensikt:
Gi beskjed om at noe er galt i kjøleprosessen som fører til at kjøletiden er for
lang.
Kvitteres av: Er adressert til og kvitteres av bonde med melding til tankbil.
Alarm type:

8. START KJØLING (Forutsetter signal fra melkepumpe eller lignende)

Program:
Betingelser:

Alarmen opptrer i alle kjøleprogrammene med unntak av vaskekjøling.
Signal om at melking er startet og at det ikke er foretatt en manuell start av
kjøleprogram før tidsforsinkelsen for variabel A-OPPSTART er utløpt.
Reaksjon:
Alarmvarsel blinker i display, kjøleprogram fortsetter.
Hensikt:
Gi beskjed om at det ikke er foretatt en oppstart av kjøleprogram etter første
melking.
Kvitteres av: Er adressert til og kvitteres av bonde.
Alarm type:

17. SEN KJØLE-START(Forutsetter signal fra melkepumpe eller lignende)

Program:
Betingelser:

Alarmen opptrer i alle kjøleprogrammene med unntak av vaskekjøling.
Signal om at melking er startet og at det ikke er foretatt en manuell start av
kjøleprogram før tidsforsinkelsen for variabel A-SEN START er utløpt.
Funksjon:
Alarmvarsel blinker i display, kjøleprogram fortsetter.
Hensikt:
Gi beskjed om at det er/blir foretatt en for sen oppstart av kjøleprogram etter
første melking.
Kvitteres av: Er adressert til og kvitteres av bonde med melding til tankbil.
Alarm type:

9. LAVT TRYKK (LP)

Program:
Betingelser:
Reaksjon:

Alarmen opptrer i kjøleprogrammene.
Grenseverdien for LP er underskredet.
Alarmvarsel blinker i display, køleprogram fortsetter, kompressor stopper når
grenseverdien er underskredet og starter når trykket er kommet på rett side
igjen. (Automatisk reset).
Hensikt:
Gi beskjed om at sugetrykket er for lavt, hindre at kompressor suger inn luft i
kjølesystemet og indikere en mulig lekkasje i kjølesystemet.
Kvitteres av: Er adressert til og kvitteres av bonde. Gi beskjed til gårdstankservice.
Alarm type: 10. HØYT TRYKK (HP)
Program:
Betingelser:
Reaksjon:

Alarmen opptrer i kjøleprogrammene.
Grenseverdien for HP er overskredet.
Alarmvarsel blinker i display, køleprogram fortsetter, kompressor stopper når
grenseverdien overskrides og starter igjen når trykken blir normalt.
(Automatisk reset).
Hensikt:
Gi beskjed om at det er for høyt trykk i kjølesystemet og beskytte
kjølesystemet mot høyt trykk.
Kvitteres av: Er adressert til og kvitteres av bonde. Gi beskjed til gårdstankservice.
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Alarm type:

11. HØYT VANN NIVÅ

Program:
Betingelser:
Reaksjon:

Alarmen opptrer i kjøleprogrammene.
Kjøleprogram må være startet og signal fra dreneringsbryter i vaskeautomat.
Alarmvarsel blinker i display, køleprogram fortsetter og dreneringsventil
åpner i 1min og stenger i 15s, dette gjentas helt til signal fra dreneringsbryter
opphører.
Hensikt:
Gi beskjed om at det er kommet vann eller melk inn i vaskeautomaten under
kjøling og hindre at det kommer vann i melka ved feil på vannventiler.
Kvitteres av: Er adressert til og kvitteres av bonde.
Alarm type:

18. VASK IKKE UTF.

Program:
Betingelser:

Alarmen opptrer i kjøleprogrammene.
Alarm opptrer når det ikke er utført vask etter tømming av tanken og ny
melking er startet.
Reaksjon:
Alarmvarsel blinker i display, kjøleprogram fortsetter.
Hensikt:
Gi beskjed om at det ikke er utført vask før siste tankfylling.
Kvitteres av: Er adressert til og kvitteres av bonde med melding til tankbil.
Alarm type:

6. TRYKKBRYTER

Program:
Betingelser:
Reaksjon:

Alarmen opptrer i vaskeprogram.
Signal fra trykkbryter når vaskepumpen starter.
Alarmvarsel blinker i display, vaskeprogram avbrytes og dreneringsventil
åpner lik tiden som variabel <s-skyll dren> er satt til.
Hensikt:
Gi beskjed om at vasken er avbrutt pga. feil på trykkbryter og forhindre
tørrkoking av varmekolbe.
Kvitteres av: Er adressert til og kvitteres av bonde.
Alarm type:

12. MELKESIGNAL

Program:
Betingelser:
Reaksjon:
Hensikt:
Kvitteres av:

Alarmen opptrer i alle kjøleprogrammene.
Ikke signal fra robot etter 1t og at variabel <robotmelking> er satt til ja.
Alarmvarsel blinker i display, kjøleprogrammet fortsetter.
Gi beskjed om sen oppstart av robot etter fullført vask.
Er adressert til og kvitteres av bonde.

Alarm type:

14. LAGRING AV DATA

Program:
Betingelser:
Reaksjon:
Hensikt:

Alarmen opptrer i alle program.
Kan ikke lagre data på minnekort (CF).
Alarmvarsel blinker i display, kjøleprogram fortsetter.
Gi beskjed om at minnekort (CF) ikker er satt inn i PLS’en eller at det har
oppstått en feil som gjør at PLS’en ikke kan lagre data på minnekortet (CF).
Kvitteres av: Er adressert til og kvitteres av bonde.
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13. Garanti
Garantien dekker 1 år mot material- og fabrikkasjonsfeil.
Landteknikk Fabrikk AS påtar seg ikke ansvar for driftsforstyrrelser, og dekker ikke utgifter
for skader på grunn av:
•

skader oppstått under lyn og tordenvær. NB! Tanken bør frakobles nettet under slike
perioder.

•

manglende ettersyn.

•

feil på det elektriske nettet eller spenningsvariasjoner utover det som er angitt under
pkt. 4.3

•

for dårlig ventilasjon, for lite lufttilgang/-avgang eller for lav lufttemperatur til
kuldeanleggets kondensator.

•

feil kjøring/bruk av anlegget.

•

andre utenforliggende forhold som er Landteknikk Fabrikk uvedkommende

Leverandøren erstatter ikke sekundære skader (følgeskader), jfr. våre leveringbetingelser.
Produsent:
LANDTEKNIKK FABRIKK AS
Ladev. 9-11
Postboks 1836, Lade
N-7002 Trondheim
Telefon: +47 73876000
Telefax: +47 73876040
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