Daglig bruk av gårdstanken
Kontroller at tanken er vasket innvendig, og at den er tom for vann før melking av første mål etter
vask starter.
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. ENTER-knappen må
holdes inn i min. 3 sek for at programmet skal starte

7.1 Kjøling av melken
Følgende kjøleprogramm finnes.
•

Hovedmeny 1.
F1 – SMART-KJØLING. Denne stillingen anbefales brukt i til nedkjøling under alle
forhold. Ved start vil røreverket gå i 2 minutter før kompressoren starter. Dette for å utligne
temperaturen i melken. Kompressoren vil da starte hvis temperaturen er over 4 ºC. Når
kompressoren er startet vil viftemotoren over kompressoren starte og stoppe med
varierende intervall. Når det er lite melk i tanken, og temperaturen kommer ned mot
utslagstemperatur, vil stopp og start skje med svært korte intervall. Dette er for å holde et
konstant trykk i kjøleanlegget som igjen reduserer faren for is i tanken.

•

I HOVEDMENY 2 finnes de gamle kjøleprogrammene F1-F2-F3. Disse kan benyttes,
men påse at riktig program til riktig melkemengde benyttes . Viftemotorene vil også her gå
med variable intervall. Kan ikke benyttes på tanker med 2 kompressorer. (50AL og større)

•

I hovedmeny 2 er er det en funksjon F4- Vaskekjøling. Dette er en funksjon for å kjøle
ned fordamperplate i tanken etter vask, hvis det er benyttet varm etterskylling og dette er
utført like før melking.

7.2 Vask av tanken
I HOVEDMENY 1 vil en starte vasken ved å trykke F2. Forutsetter at vann er tilkoblet og slanger
til vaskemiddel er tilkoblet. Minimum vannmengde på hovedvask skal være 25 l.
I HOVEDMENY 4 kan vaskemiddelpumpene tvangskjøres ved å trykke F3 og F4 . Dette er for å
fylle opp slangene ved skifte av kanner for vaskemiddel og samtidig kunne sjekke om pumpene
tar opp riktig mengde vaskemiddel.

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.
Tvangskjøring. Hvis automatikken ikke skulle fungere, kan både kjøling og vask
tvangskjøres. Se pkt.10 i bruksanvisningen for tanken.
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