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Allmän information

Allmän information

1.1 Information om handboken
Den här handboken innehåller grundläggande information som ska beaktas
i samband med installation, driftsättning, drift och underhål l av produkten.
Handboken ska därför läsas igenom och följas av alla personer som genomför
arbeten med eller på maskinen, till exempel drift, åtgärdande av fel eller underhåll
(service, skötsel).
Handboken är en del av produkten och ska medfölja produkten om denna byter
ägare. Handboken ska alltid förvaras i närheten av arbetsplatsen så att personalen
alltid har tillgång till den.
Vi strävar efter att hålla innehållet i denna handbok korrekt och uppdaterat. I syfte
att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen kan vi behöva genomföra
ändringar på produkten utan föregående meddelande om detta. I så fall kommer
handboken inte att stämma överens med produktens aktuella skick. Vänd dig till din
lokala MOBA-handlare för att få en ny handbok. Vi ansvarar inte för störningar, fel
och skador.
Bilderna i denna handbok syftar till att ge en bättre förståelse av produkten. Det kan
hända att bilder i denna handbok inte är i rätt skala eller avviker något från
originalet.

1.2 Ansvarsbegränsning
Allt innehåll i den här handboken har utarbetats med utgångspunkt i aktuella
standarder och föreskrifter, senaste tekniska rön samt vår mångåriga expertis och
erfarenhet.
Den aktuella leveransomfattningen kan avvika från de beskrivningar och
specifikationer som anges här för specialmodeller, vid användning av extra
ordertillval eller i samband med de senaste tekniska ändringarna.
Bildskärmar som används av MOBA uppfyller de strängaste kvalitetskraven och har
kontrollerats med avseende på pixelfel. Trots den omsorg som lagts n ed kan
subpixelfel inte uteslutas helt av tekniska skäl. Så länge de inte överskrider de
gränsvärden som anges i relevanta standarder kan dessa fel inte betraktas som
tillräcklig orsak för garantianspråk.

Allmän information
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Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av följande skäl:
•
•
•
•
•
•
•

Felaktig uppställning och installation.
Underlåtenhet att beakta användarhandboken.
Felaktig användning eller användning för ej avsedda ändamål.
Användning bortom driftgränserna.
Otillräckligt kvalificerad och utbildad personal.
Användning av ej godkända reservdelar och tillbehör.
Ombyggnad av produkten.

1.3 Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad
SIGNALORD

Typ av fara och farans ursprung
Möjliga konsekvenser om anvisningen inte beaktas
• Förebyggande åtgärder

Piktogram

Signalord

EXEMPEL:

Fara

Betydelse

FARA!

VARNING!

OBSERVERA!
Specifik fara,
t.ex. elstöt

SE UPP!

INFO!

Konsekvenser om
anvisningen inte beaktas

Omedelbar fara

Livshotande eller allvarliga
personskador

Potentiellt farlig
situation

Livshotande eller allvarliga
personskador

Potentiellt farlig
situation

Lättare personskador

Potentiella
materialskador

Skador på
produkten/systemet eller
dess omgivning

Praktisk information
eller tips som
underlättar användning
av produkten/systemet
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1.4 Reservdelar
OBSERVERA!

Risk för skador vid användning av felaktiga reservdelar!
Felaktiga, defekta eller ej godkända reservdelar kan leda till skador,
felfunktion eller komplett driftstopp och nedsatt säkerhet.
• Använd endast originalreservdelar från tillverkaren.

Reservdelar och tillbehör i original från tillverkaren garanterar produktens säkerhet.
Användning av andra delar kan begränsa användarens rätt att driftsätta produkten
och tillverkarens ansvar för alla konsekvenser till följd av användningen.

1.5 Garantivillkor
Den här användarhandboken omfattar inget garantiavtal.
Garantivillkoren är del av sälj- och leveransvillkoren från
MOBA MOBILE AUTOMATION AG (MOBA).

1.6 Urdriftsättning/demontering
När produkten tas ur drift måste den säkras så att den inte kan sä ttas i drift igen –
i synnerhet av obehöriga personer - på följande sätt:
1)
2)
3)
4)
5)

Slå från produktens strömförsörjning.
Koppla från alla poler.
Demontera produkten.
På komponenter med anslutningskablar  ska nätkabeln kapas av.
På komponenter med stickkontakter ska kontakten förstöras mekaniskt.

Allmän information
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1.7 Bortskaffande
OBSERVERA!

Risk för skada vid felaktigt bortskaffande av produkten!
Vid förbränning av plastdelar kan det bildas giftiga gaser som kan
orsaka illamående.
• Bortskaffa produkten korrekt i enlighet med gällande
nationella föreskrifter för bortskaffande.

OBSERVERA!

Risk för skada vid felaktigt bortskaffande av produkten!
Felaktigt bortskaffande kan göra det möjligt för obehöriga
personer att använda produkten. Det kan leda till allvarliga skador
både på dessa personer och på andra personer i närheten samt till
miljöföroreningar.
• Skydda alltid produkten mot obehörig åtkomst
av obehöriga personer.

Under transport skyddas produkten från fabrik av en specialförpackning som består
av miljövänliga, lätt källsorterbara material som kan återvinnas.
Vi rekommenderar att förpackningsmaterial tas om hand av specialistbolag.
Produkten får inte avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall. Den måste
avfallshanteras korrekt.
Såvida inget avtal slutits gällande återtagning och bortskaffande ska isärtagna
komponenter avfallshanteras korrekt efter demontering:
•
•

Metallskrot
Bortskaffa elkomponenter i enlighet med gällande lokala föreskrifter.
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Avsedd användning

Produkten har utvecklats för att användas endast f ör följande ändamål:
•
•
•

Säkerställa idealisk användning av vältar vid kompaktering av asfaltlager samt
vid jordarbeten.
Räkna och visualisera antalet kompakteringsomgångar via GPS.
Förbättra kvaliteten hos kompakterade ytor, minska slitaget på vältarna och
förbättra maskinens effektivitet.

Om produkten används för ändamål som inte beskrivs här eller på ett sätt som inte
överensstämmer med de tekniska specifikationerna räknas det som felaktig
användning.
VARNING!

Risker vid felaktig användning!
Om maskinen används på ett felaktigt sätt och/eller för ej avsedda
ändamål kan det leda till riskfyllda situationer.
• Använd produkten endast på avsett sätt.

2.1 Olämplig användning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ej avsedd användning.
Trycka på knappar med verktyg eller andra hjälpmedel.
Överskrida gränsvärdena på databladet.
Använda produkten utan att ha fått instruktioner.
Använda produkten utanför driftgränserna.
Öppna produkten (såvida inte detta tillåts uttryckligen för specialändamål).
Bygga om eller modifiera produkten.
Driftsätta produkten efter stöld.
Använda produkten trots uppenbara defekter eller skador.
Använda produkten med ej godkända tillbehör från andra tillverkare.
Använda produkten på ej tillräckligt säkrade byggarbetsplatser (t.ex. vid
vägarbeten).
Använda produkten för att styra maskiner, system eller rörliga objekt som inte
är utrustade med en extra styrenhet och överordnat säkerhetssystem.

Avsedd användning

OBSERVERA!
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Risk för ögonskador på ljusstrålen!
Skannarens ljuskälla (LED med hög intensitet) arbetar med
ljusstrålar med hög intensitet. Om man tittar direkt i ljusstrålen
under en längre tid kan det leda till ögonskador.
• Titta inte direkt i ljusstrålen.
• Rikta inte ljusstrålen mot andra personers ögon.

2.2 Användningsbegränsningar
Produkten har utvecklats för användning i beboelig miljö.
i ogästvänliga eller explosiva miljöer.

Den får inte användas

Före arbeten i riskfylld omgivning, nära elsystem eller liknande omständigheter
måste operatören kontakta lokala säkerhetsmyndigheter och arbetsmiljöombud.

2.3 Modifiering och ombyggnad av produkten/systemet
För att förebygga risker och säkerställa optimal prestanda är det viktigt att man inte
genomför ändringar, påbyggnader eller ombyggnader på produkten utan
tillverkarens uttryckliga tillstånd.
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Säkerhet

Säkerhet

Beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna i den här användarhandboken för
att begränsa hälsoriskerna och undvika farliga situationer.

3.1 Användarhandbokens innehåll
Alla personer som fått i uppdrag att genomföra arbeten på eller med produkten
måste ha läst igenom och förstått användarhandboken innan arbetena påbörjas.
Detta gäller även för personer som arbetat med liknande produkter tidigare eller har
utbildats av tillverkaren eller leverantören.

3.2 Operatörens skyldigheter
Produkten är avsedd för industriellt bruk. Produktens operatör ansvarar u r rättslig
synpunkt för produktens driftsäkerhet.
Utöver säkerhetsanvisningarna i den här användarhandboken måste även de
föreskrifter, bestämmelser för olycksförebyggande och miljöregler som gäller för
produktens arbetsområde beaktas.
Beakta särskilt följande punkter:
•

•
•
•
•

•

Operatören måste informera sig om gällande säkerhetsregler och med hjälp
av en riskbedömning fastställa ytterligare risker som uppstår till följd av de
särskilda arbetsvillkor som gäller på produktens användningsplats. Därefter
måste säkerhetsanvisningar för dessa risker utarbetas för användning av
produkten.
Säkerhetsanvisningarna ska förvaras i närheten av produkten så att
driftpersonal alltid har tillgång till dem.
Operatören måste tydligt fastställa personalens ansvarsområden vid arbeten
med produkten.
Operatören måste se till att driftpersonalen har förstått innehållet i denna
användarhandbok fullt ut.
Operatören måste se till alla underhålls-, inspektions- och monteringsarbeten
genomförs av kvalificerad och specialiserad personal som har läst igenom
användarhandboken och därför har lämpliga kunskaper.
Om operatören upptäcker säkerhetsdefekter på produkten eller under drift ska
tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare genast kontaktas.

Säkerhet
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3.3 Driftpersonal
VARNING!

Risk för skador om personalen saknar tillräckliga
kvalifikationer!
Felaktig hantering av produkten kan leda till allvarliga
personskador eller materiella skador.
• Särskilda arbetsprocesser ska endast utföras av de
personer som specificeras i respektive avsnitt i den här
användarhandboken.

I den här handboken specificeras följande kvalifikationer för de olika
arbetsuppgifterna:

Instruerad
personal

Med instruerad personal avses personer som instruerats av
tillverkaren gällande de arbetsuppgifter som ska utföras och om
potentiella risker vid felaktig användning samt om nödvändigt fått
information om nödvändiga säkerhetsåtgärder och andra åtgärder.

Kvalificerad
specialistpersonal:

Med kvalificerad specialistpersonal avses i denna handbok personer
som kan installera, driftsätta och manövrera produkten och innehar
de kvalifikationer som krävs för respektive arbetsuppgift. Tack vare
specialistutbildning, kunskaper och erfarenhet samt kännedom om
relevanta föreskrifter är specialistpersonal i stånd att känna igen och
undvika potentiella risker.

3.4 Särskilda risker
I detta avsnitt förklaras de återstående riskerna.
OBSERVERA!

Risk för skador på rörliga maskindelar!
Vid styrning av verktyget förflyttas maskinens komponenter och
enheter manuellt eller automatiskt. Komponenter eller en heter som
roterar eller rör sig linjärt kan orsaka allvarliga personskador och
materiella skador.
• Se till att inga personer uppehåller sig i maskinens eller
verktygets arbetsområde.
 Avlägsna föremål från maskinens och verktygets
arbetsområde.
• Avbryt inte rörliga komponenter under
• drift.
• Genomför inga arbeten på sensorerna när systemet arbetar i
automatiskt läge.
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OBSERVERA!

Risk för skador på överlappande maskindelar!
Systemkomponenter som installerats i efterhand (t.ex. sensorer)
kan överlappa maskinens normala dimensioner. Detta kan leda till
personskador eller materiella skador.
• Maskinen ska manövreras av kvalificerad och
erfaren personal.
• Se till att inga personer uppehåller sig i maskinens eller
verktygets arbetsområde.
• Avlägsna föremål från maskinens eller verktygets
arbetsområde.

OBSERVERA!

Risk för skador vid felfunktion!
Okontrollerade maskinrörelser som orsakas av felfunktion hos
komponenter kan leda till allvarliga personskador i maskinens
arbetsområde eller till materiella skador.
• Maskinen får endast användas, kontrolleras och inspekteras
av kvalificerad och erfaren personal som måste kunna vidta
lämpliga nödåtgärder, t.ex. aktivering av nödstopp.
• Se till att inga personer uppehåller sig i maskinens eller
verktygets arbetsområde.
• Avlägsna föremål från maskinens eller verktygets
arbetsområde.
• Säkra byggarbetsplatsen.

OBSERVERA!

Risk för skador om personalen inte har instruerats tillräckligt!
Om personalen inte har fått tillräckliga instruktioner kan det leda
till driftfel och felaktig användning. Det kan orsaka allvarliga
personskador eller material- och miljöskador.
• Beakta säkerhetsanvisningarna från tillverkaren
och operatörens föreskrifter.

Säkerhet
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3.5 Säkerhetssystem
Produkten omfattar inget överordnat säkerhetssystem.

3.6 Åtgärder vid fara och olyckor
Förebyggande åtgärder:
•
•
•
•

Var alltid förberedd på möjliga olyckor eller brand!
Ha första-hjälpen-utrustning (förbandslåda, filtar, etc.) inom räckhåll.
Personalen måste bekanta sig med rutinerna för nödsamtal, första -hjälpenutrustning och nödtjänster.
Håll åtkomstvägar fria för räddningsfordon.

I en nödsituation: vidta lämpliga åtgärder:
•
•
•
•
•
•

Stoppa genast produkten.
Påbörja första-hjälpen.
Avlägsna personer från riskområdet.
Underrätta ansvarig person på arbetsplatsen.
Kontakta läkare och/eller brandkår.
Håll åtkomstvägar fria för räddningsfordon.
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Transport, förpackning och lagring

Transport, förpackning och lagring

4.1 Transportinspektion
Produkten har förpackats noggrant så att den är tillräckligt skyddad under transport.
Kontrollera att leveransen är fullständig och fri frå n transportskador vid mottagning.
Om du fastställer externa transportskador ska du gå tillväga på följande sätt:
•
•
•
•

Ta inte emot leveransen eller ta emot den med förbehåll.
Notera skadans omfattning i transportdokumentationen eller i speditörens
följesedel.
Inled reklamation.
Produkter med uppenbara skador får inte tas i drift.
INFO!

Viktig information om korrekt funktion!
Rapportera alla defekter genast när du upptäcker dem. Anspråk på
ersättning kan endast ställas inom aktuell reklamationsfrist.

4.2 Transport
Transport av produkten till användningsplatsen ska alltid ske i säkra och lämpliga
containrar.
Transportera aldrig produkten löst i fordonet. Stötar och slag kan påverka funktionen
negativt.
Vid järnvägs-, luft- eller sjötransport ska du alltid använda originalförpackningen,
transportcontainrar och transportlådor eller annan lämplig transportförpackning.
Förpackningen skyddar produkten mot slag och vibrationer.

Transport, förpackning och lagring

4.3 Förvaring
Produkten ska förvaras i välventilerade, torra utrymmen. Använd om möjligt
originalförpackningen och skydda produkten mot fukt under förvaring.
Undvik kraftiga temperatursvängningar. Kondensat kan skada produktens
funktioner.
Beakta produktens temperaturgränser vid förvaring. Lagringstemperaturer för
produkten anges i de tekniska specifikationerna.
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Produktbeskrivning

Produktbeskrivning

MOBA kompakteringsassistent (MCA-3000) - bestående av en GNSS-antenn, en
dator ombord, en pekskärm, en temperatursensor (tillval) och en
accelerationssensor (tillval) - underlättar operatörens arbete genom att visa antalet
kompakteringsomgångar, yttemperatur och kompakteringsvärden för hela projektet.
Beroende på GNSS-antennen registreras vältens position med decimeter- till
centimeterexakt noggrannhet. Kompakteringsassistenten gör det möjligt för
operatören att uppnå den förinställda kompakteringen genom att kompaktera hela
arbetsområdet jämnt. Det ger ett jämnt kompakterat material vilket förebygger
skador på vägbanan senare. När arbetet är avslutat går det att generera en
arbetsrapport för hela projektet, som sparas antingen på ett USB-minne eller
överförs till servern via FTP.

Fig.5-1: Produktens funktion

Vagnpark
Vagnparken består av upp till 4 vältar som utbyter information med varandra när de
arbetar inom samma projekt. För arbete i en vagnpark k rävs centimeterexakt
noggrannhet, vilken tillhandahålls av L-bandets korrigeringssignaler som tas emot
av GNSS-smartantennen. L-bandets korrigeringssignaler visar vältens position med
en noggrannhet på upp till 5 cm. Vagnparken gör det möjligt för operatören att se
statiska och vibrerade kompakteringsomgångar för alla vältar i samma projekt. Det
ger operatörerna en heltäckande bild av projektet så att kompakteringsresultatet kan
bli optimalt genom samarbete.

Produktbeskrivning
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Positionsbestämning
När endast en vält används levererar GNSS-SBAS-signalerna vältens
positionsinformation med en noggrannhet på upp till 70 cm. Om det inte finns några
SBAS-signaler används det fristående läget som visar positionen med en
noggrannhet på 1,5 meter.
Högre effektivitet, mindre slitage
Kompakteringsassistenten gör att välten kan användas mer effektivt genom att
minska driftkostnaderna och slitaget på maskinen. Inte bara när man lägger asfalt
utan även för underlagen erbjuder kompakteringsassistenten värdefull support för
optimala kompakteringsresultat.

5.1 Produktidentifiering
Varje komponent i systemet (utom kablarna) är försedd med en etikett.

Fig.5-2: Panel med typskylt

1

Produktbeteckning

2

Artikelnummer

3

Enhetsbeteckning

4

Serienummer (fortlöpande)

5

CE-märkning
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5.2 Tillhörande dokument
Tillhörande dokument (specifikationer, försäkran om överenstämmelse eller liknande)
kan beställas på telefonnummer +49 6431 9577-0 eller under e-postadressen
sales@moba.de.

Struktur och funktion

6
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Struktur och funktion

6.1 Schematisk framställning
Schematisk framställning, principstruktur, systemberoende.

Fig.6-1: Schematisk framställning
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6.2 Funktionsbeskrivning

1

Operand MCA i förarhytten utgör gränssnittet mellan
operatör och styrning. Den omfattar alla knappar och
displayer som behövs för att styra systemet.
GNSS-smartantennen tar emot och bearbetar
GLONASS- och GPS-signaler för exakt positionering
av välten.

2

3

Atlas Link GNSS-smartantennen tar emot och
bearbetar GLONASS- och GPS-signaler och använder
L-bandets korrigeringssignaler för att tillhandahålla
centimeterexakt positionering av välten i en vagnpark.
WLAN-antennen används för datautbyte mellan vältar
i en vagnpark.

4

5

6

T-koppling, signalomvandlare för analoga och digitala
signaler. Manuell eller automatisk adressering. Tack
vare sin kompakta design kan den även användas
i tuffa miljöer. MTSC-201 har ett CANopen-gränssnitt.

7

Infraröd sensor för registrering av
materialtemperaturen. Universell konstruktion för
användning i byggmaskiner. För närvarande arbetar
systemet med en sensor.

8

Struktur och funktion
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6.3 Anslutningar Operand MCA

Fig. 6-2: Operand MCA

1

Ethernet-kabel

2

CAN-gränssnitt

3

Spänningsförsörjning

4

USB-minnesenhet
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Indikeringar och manöverelement

7.1 Indikeringar och manöverelement på kontrollpanelen

Fig.7-1: Indikeringar och
manöverelement på
kontrollpanelen

1

Ljusstyrka/kontrast

2

Ljussensor

3

Grafisk display (pekskärm)

7.2 Indikeringar för Novatel-antenn

Fig.7-2: Indikeringar
Novatel-antenn

1

LED (grön):

Positionstyp SBAS

2

LED (gul):

Position

3

LED (röd):

Ström

Indikeringar och manöverelement
7.2.1
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Driftlägesindikering för Novatel-antenn
Status

Av

Av

Av

Driftspänning frånslagen.

Av

Av

På

Driftspänning påslagen, ingen satellitmottagning.

Av

Blixt

På

Satellit tas emot, men ingen giltig position.

Av

På

På

Position giltig i grundläggande autonomt läge.

Blixt

På

På

En SBAS-signal har spårats men det har inte tagits
emot tillräckliga data för SBAS-drift.

På

På

På

Position giltig i läget för ökad noggrannhet (WAAS/
EGNOS/MSAS/DGPS eller ETK)

Blixt

Blixt

På

SBAS-signaler och en satellit tas emot, men positionen
kan inte beräknas.

7.3 Indikeringar för AtlasLink-antenn
VARNING!

Risk för skador vid felfunktion!
Om lysdioden lyser med fast sken under längre tid har det uppstått
ett funktionsfel på mottagaren.

Fig.7-3: Indikeringar
AtlasLink-antenn
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1 LED-display
Blinkar rött

Ström på

Blinkar orange

GNSS-position tillgänglig, inkl. RTK flyt och Atlas

Blinkar grönt

RTK fast eller Atlas konvergerad position tillgänglig

Blinkar i valfri färg

Mottagaren arbetar

7.4 Menystruktur
Projekt

Sensor

Maskin

Inställningar

Info

Arbetsplatsinformation

Temperaturområde
kompaktering

Välj
maskinprofil

Skärm

Positionssensorer

Nödvändiga
kompakterings
omgångar

Vibrationsinställningar

Maskinmått

Land

Maskinsensorer

Vagnpark

Maskinvikter

Nätverk

Vagnpark

FTP info

Antennoffsets

Rensa
datafiler

Om

Lås upp

Fig.7-4: Menystruktur

1

Huvudmenyer

2

Undermenyer

Indikeringar och manöverelement
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Huvudmenyer

Projekt

Projektets indata

Sensor

Sensorrelevanta indata

Maskin

Maskinrelevanta indata

Inställningar

Konfiguration/systeminställningar

Info

Visning av aktuella, systemrelevanta parametrar

Skärmen till MCA-3000 består i regel av en menyskärm och en driftskärm.

7.5 Menyskärm
På menyskärmen visas olika systemmenyer.

Fig.7-5: Menyskärm

1

Funktionsknapp för följande åtgärder:
• Koppla om från driftskärmen till menyskärmen.
• Öppna och växla mellan huvudmenyerna.

2

Funktionsknappar för att öppna och växla mellan undermenyer

3

Funktionsknapp för att växla från menyskärmen till driftskärmen.

I figur 7-4 har menyn ”Projekt” öppnats med funktionsknappen meny (1).
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7.6 Driftskärm
På driftskärmen visas projektdata för det projekt som för närvarande är öppet.
INFO!

7.6.1

Förinställningar!
Allmänna parametrar (nödvändigt nummer, temperaturområde,
etc.) måste ställas in och kontrolleras före varje nytt projekt.
Mer information om konfiguration finns i kapitel 11 i denna
handbok.

Karta över kompakteringsomgångar

Karta över statiska kompakteringsomgångar

Fig.7-6: Karta över statiska
kompakteringsomgångar

Kompakteringsomgångar visas i de färger som förinställts för projektet. Beroende på
antalet omgångar ändras färgen. Den aktuella kompakteringsomgången och det
totala antalet nödvändiga omgångar visas längst upp till vänster.

Indikeringar och manöverelement
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Karta över alla statiska kompakteringsomgångar

Fig.7-7: Karta över alla
statiska kompakteringsomgångar

På denna karta visas de statiska kompakteringsomgångarna för alla vältar
i vagnparken.
Kompakteringsomgångar visas i de färger som förinställts för projektet. Beroende på
antalet omgångar ändras färgen. Den aktuella kompakteringsomgången och det
totala antalet nödvändiga omgångar visas längst upp till vänster.

7.6.2

Karta över ICV-/ ICV-skillnad

Fig.7-8: Karta över ICV-/
ICV-skillnad

IVC-karta
Nödvändiga ICV- och avvikelsevärden måste konfigureras av operatören beroende
på det aktuella projektet. På denna karta visas aktuella ICV-värden i olika färger.
Område 1 indikerar att material har kompakterats för lite och måste kompakteras
mer. Område 2 indikerar att nödvändig kompaktering har nåtts. Område 3 indikerar
att material har kompakterats för mycket och kompakteringen måste stoppas.
Område 4 indikerar att kompakteringsvärdena är mycket höga, att välten hoppar och
att kompakteringen bör stoppas.
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ICV-område 1
(underkompaktering)

ICV-område 3
(överkompaktering)

ICV-område 2
(kompaktering uppnådd)

ICV-område 4
(hopp)

Färg

Gränsvärden

Exempel:
Mål ICV mål =
80 avvikelse = 10 %

Blå

ICV < ICV mål (1–avv)

ICV < 72

Grön

ICV mål (1-avv) ≤ ICV < ICV mål (1+avv)

72 ≤ ICV < 88

Röd

ICV mål (1+avv) < ICV < 2 ICV mål

88 ≤ ICV < 160

Magenta

ICV > 2 ICV mål

ICV ≥ 160

Karta över ICV-skillnader
På denna karta visas skillnaderna mellan aktuellt ICV -värde och tidigare ICV-värde
(vid föregående kompakteringsomgång) på samma punkt. Område 1 indikerar att det
är den första kompakteringsomgången på detta material. Område 2 indikerar att
lägre kompaktering har uppmätts i detta område som tidigare. Område 3 indikerar
att kompakteringen inte har ändrats sedan den senaste kompakteringsomgången
(kompakteringen kan inte ökas med denna maskin och aktuella
vibrationsinställningar). Område 4 indikerar att kompakteringen har ökat markant
sedan den senaste kompakteringsomgången.
ICV-område 1
(första omgång)

ICV-område 3
(samma kompaktering)

ICV-område 2
(minskad kompaktering)

ICV-område 4
(ökad kompaktering)

Färg

Gränsvärden

Exempel:
Mål ICV mål =
80 avvikelse = 10 %

Grå

(första omgång)

ICV = 70

Magenta

(Sista ICV – ICV) > ICV mål * Avv

ICV < 62

Orange

Abs. (Sista ICV – ICV) < ICV mål * Avv

62 ≥ ICV < 78

Mörkblå

(ICV - sista ICV) > ICV mål * Avv

ICV > 78

Indikeringar och manöverelement

7.6.3
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Temperaturkarta

Kompakteringsomgångarna för det aktuella projektet visas i de färger som
förinställts för projektet. Den aktuella yttemperaturen visas längst upp till höger.
Minimi-, max- och stopptemperatur konfigureras av operatören beroende på
projektet. Det genererade temperaturområdet delas alltid upp i fyra lika stora
områden. Den minsta och högsta temperaturen samt de fyra temperaturområden
visas i olika färger.
Maxtemperatur

Temperaturområde 1

Temperaturområde 3

Minimitemperatur

Temperaturområde 2

Temperaturområde 4

Temperaturkarta vibrerande kompakteringsomgångar

Fig.7-9: Temperaturkarta
vibrerande kompakteringsomgångar

Temperaturkarta alla vibrerande kompakteringsomgångar

Fig.7-10: Temperaturkarta
alla vibrerande
kompakteringsomgångar
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Färg

Minimitemperatur = 90 °C
Maxtemperatur = 150 °C

Grå

< 90 °C

Blå

90–105 °C

Grön

105–120 °C

Gul

120–135 °C

Röd

135– 150 °C

Magenta

≥ 150 °C

7.7 Menystruktur/funktionsknappar
7.7.1

Menystruktur

Menystrukturen är uppdelad i fem huvudområden med respektive huvudmenyer.

Fig.7-11: Menystruktur

MCA-3000 manövreras från en pekskärm. Menyerna och funktionsknapparna
beskrivs nedan.

Indikeringar och manöverelement
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Meny ”Projekt”
Huvudmeny Projekt
Ange projektrelevanta
data och parametrar

Projektinformation
• Gruppnummer
• Användarnamn
• Arbetsplatsnamn
• Startstation
• Riktning

Nödvändiga
kompakteringsomgångar
Ange antal statiska/
vibrerande omgångar.

Generering av
arbetsrapport
Spara på USB/överför
till server (via FTP)

FTP-status
Visa överföringsstatus
för FTP-rapport

7.7.3

Meny ”Sensor”
Huvudmeny Sensor
Ange temperaturområde, nödvändigt
ICV-värde och avvikelse

Temperaturområde
kompaktering
•
•
•
•

Vibrationsinställningar
Ange nödvändigt
ICV-värde och
avvikande ICV-värde.

Ange temperaturområde
maxtemperatur
minimitemperatur
stopptemperatur
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Meny ”Maskin”
Huvudmeny Maskin
Ange maskindata

Profiler
• Maskinnamn
• Välj profil
• Maskintillverkare
modell
• Maskintyp

Maskinmått
- Maskinbredd
- Maskinlängd

Maskinvikter
Axellast fram
Axellast bak

Antenn offset
Ange GNSS-antennens
positionsoffset
(bredd/längd).

7.7.5

Meny ”Konfiguration”
INFO!

Meny ”Inställningar”
Mer information om konfiguration finns i kapitel 9 i denna
handbok.

Indikeringar och manöverelement

Huvudmeny
Konfiguration
Ange
konfigurationsdata

Landspecifika
inställningar
•
•
•
•
•
•
•

Välj språk
Längdenhet
Viktenhet
Temperaturenhet
dag/månad/år
timme minut
sekund am/pm
Tidszon

Radera data
•
•

7.7.6

Filtyp
Filnamn

Skärmkonfiguration
•
•
•

Välj stil
Ljudvarning
Ljudstyrka

Nätverk konfiguration
•
•
•
•
•

FTP-profil
FTP-server
FTPanvändarnamn
FTP-lösenord
FTP-port

Lås upp
Ange lösenordet för att
kunna ändra nätverksinställningarna
(konfiguration av FTPprofil)

Meny ”Information”
INFO!
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Meny ”Information”
Mer information om menyn ”Information” finns i kapitel
”Systeminformation” i denna handbok.
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Informationsmeny
Visning av sensordata
och systeminformation

Positionssensor
•
•
•

typ
position
satellit

Maskinsensorer

Vagnpark info

Visning av aktuell
yttemperatur,
kompaktering fram och
kompaktering bak

Visar information om
vagnpark
•
•
•
•

Systeminformation
Visar
systeminformation

Wifi-status
Min grupp
Vagnpark eller
ingen vagnpark
Namn, modell,
senaste typ,
grupp

Indikeringar och manöverelement
7.7.7
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Allmänna funktionsknappar
OK

Avbryt

Kvittera inmatning

Avbryt inmatning
Lämna menyer

Meny

Initiering

Växla mellan
menyskärm och
arbetsskärm

Starta initiering

Växla mellan
Registreringsläge
huvudmenyer

Pausa

Läge för registrering
av data

Pausläge
Data har inte registrerats

Visa

Nästa sida

Växla mellan menyskärm
och driftskärm

Gå till nästa sida

Ökning
Öka det inställda värdet
med ett (förinställt värde)

Minskning
Minska det inställda
värdet med ett
(förinställt värde)

Backsteg

Numerisk knappsats

Radera värde

Växla till numerisk
knappsats

Knappsats (versaler)

Radera

Växla till knappsats
(versaler)

Radera förinställda
värden/parametrar

Knappsats (gemener)

Lägg till

Växla till knappsats
(gemener)

Lägg till nytt namn
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Knappsats (gemener)

Inställning

Växla till knappsats
(gemener)

Kvittera, spara
inmatningar

Tilläggsfunktioner/infofält
INFO!

Viktig information om drift!
Tilläggsfunktionerna och infofältet öppnas och stängs genom att
man trycker på den grafiska displayen.
• 1 tryck: Tilläggsfunktioner
• 2 tryck: Infofält
• 3 tryck: Stäng infofältet
•
•
•

1 tryck: Tilläggsfunktioner
2 tryck: Infofält
3 tryck: Stäng infofältet

och så vidare.
Följande tilläggsfunktioner kan öppnas och användas genom att man trycker
på den grafiska displayen en gång:
Zooma maskin

Zooma IN

Visar vilka delar av
projektet som
maskinen arbetar på.
Den rörliga maskinen
visas alltid mitt på
skärmen.

Förstora display

Zooma projekt

Zooma UT

Visar hela projektet på
skärmen

Förminska displayen

Indikeringar och manöverelement
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Zooma fönster
Aktiverar/avaktiverar
funktionen ”svepning”.
Tryck på knappen för
att aktivera funktionen.
Du kan sedan svepa
fingret till önskad del
av projektet.

Om du trycker på den grafiska displayen en gång till öppnas följande
statusrad:

Fig.7-12: Statusrad

Display

Spårning
(GNSS-mottagare)

Kvalitet
(GNSS-signal)
Riktning
(Maskinens rörelse)

Status

Beteckning/funktion

RTK fast

RTK fast

RTK flyt

RTK flyt

Differens

Differens

Fristående

Fristående

Ingen spårning

Positionssensor identifierad, ingen position

God

Bra signal

Medel

Tillräcklig signal

Dålig

Dålig signal

Stillestånd

Maskinen står stilla

Framåt

Maskinen rör sig framåt

Bakåt

Maskinen rör sig bakåt
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Om du trycker på den grafiska displayen en gång till öppnas följande
värderad:

Fig.7-13: Värderad

Display

Beteckning/värde

Display

Beteckning/värde

Vältens hastighet

Vibrationsfrekvens

Yttemperatur

Vibrationsamplitud

Kompakteringsvärde

Indikeringar och manöverelement
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Om du trycker på den grafiska displayen en gång till öppnas följande statusrad
för anslutning:

Fig.7-14: Statusrad för anslutning

Signalstyrka

Utmärkt

God

Medel

Sämst

Offline

WiFi

GSM
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Montering

Montering
VARNING!

Risk om personalen saknar tillräckliga specifikationer!
Felaktig hantering av produkten kan leda till allvarliga
personskador eller materiella skador.
• Arbeten på produkten får endast utföras av personal med
lämpliga kvalifikationer för de uppgifter som beskrivs i denna
användarhandbok.

8.1 Mekanisk installation
SE UPP!

Risk på grund av skador eller felaktiga anslutningar!
Skadade komponenter eller felaktiga anslutningar kan orsaka
felfunktion och omfattande materialskador.
• Utför visuell kontroll innan du slår på systemet. Kontrollera
att komponenterna är fria från skador och att anslutningarna
sitter ordentligt.
• Använd inte produkter med uppenbara skador.

OBSERVERA!

Risk för skador på rörliga maskindelar!
Vid styrning av verktyget förflyttas maskinens komponenter och
enheter manuellt eller automatiskt. Komponenter eller enheter som
roterar eller rör sig linjärt kan orsaka allvarliga personskador och
materiella skador.
• Se till att inga personer uppehåller sig i maskinens eller
verktygets arbetsområde.
• Avlägsna föremål från maskinens och verktygets
arbetsområde.
• Avbryt inte rörliga komponenter under
drift.
• Genomför inga arbeten på sensorerna när systemet arbetar
i automatiskt läge.

OBSERVERA!

Risk för skador vid felaktig installation!
Om installation sker med olämpliga tillbehör kan det leda till
skador.
• Klättra inte på maskinen eller masten.
• Använd lämpliga tillbehör (t.ex. stegar) och vidta
säkerhetsåtgärder.

Montering

INFO!

INFO!

8.1.1

Viktig information om korrekt funktion!
Produkten och dess komponenter kan installeras på olika vältar.
I denna användarhandbok beskrivs den grundläggande
installationen samt nödvändiga förutsättningar.

Viktig information om korrekt funktion!
Se alltid till att anslutningarna är lätta att komma åt och att
kablarna är tillräckligt långa när du installerar och ansluter
systemkomponenter.

Installation kontrollpanel

Anvisningar för installation:
•
•
•
•
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Som regel sker installation inuti maskinen
I maskinoperatörens synfält
Enkel manövrering och avläsning (utan ändring av sittpositionen)
Tänk på ergonomin

1x monteringsarm
”RAM-fäste 201”

2x adapter rund
”RAM-fäste 202”

1x skruvsats
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Fig.8-1: hålbild RAM-fäste

1) Välj installationsplats (vält) för panelen.
2) Borra nödvändiga hål ”A” i enlighet med fig. 8-1
3) Skruva en av de båda adaptrarna ”RAM-fäste runt” med sexkantskruvar M5x25.

Fig.8-2: Installation av
adapter och panel

4) Skruva fast den andra adaptern ”RAM-fäste runt” på kontrollpanelen med
sexkantskruvar M5x12.

Montering
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Fig.8-3: Installation
klämfäste och adapterkula

5) Öppna klämfästet genom att vrida adapterkulan (2).
6) Sväng fästet över adapterkulan (3) och säkra genom att vrida (4).

Fig.8-4: Installation
klämfäste och panel

7) Öppna klämfästet genom att vrida adapterkulan (5).
8) Sväng panelen i det öppna fästet (6) och säkra genom att vrida (7).
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Abb.8-5: Inriktning

9) Kontrollpanelen är fullständigt monterad och kan justeras.
INFO!

8.1.2

Rekommendation för inriktning!
Oavsett monteringsarmens position bör kontrollpanelen vara lätt
vinklad. På så sätt minskar mängden vätska som droppar från
huset tillbaka till stickkontakten.

Installation av strömförsörjning/kopplingsdosa

Beroende på systemkonfiguration installeras en ”UPS-2” eller en ”kopplingsdosa
MCA-3000”.
Installera en ”UPS-2”

Fig.8-6: Monteringsplatta
strömförsörjning

Montering
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1) Borra två monteringshål på 10 mm ø vid den avsedda monteringsplatsen
i enlighet med figur 8-6.
SE UPP!

Risk på grund av skador eller felaktiga anslutningar!
Skadade komponenter eller felaktiga anslutningar kan orsaka
felfunktion och omfattande materialskador.
• Anslutningar för sensorer ska alltid peka nedåt så att inget
vatten kan droppa ned i dosan. Alla ingångar som inte
används måste stängas med dammskyddskåpor.

Fig.8-7: Installation
strömförsörjning

2)
3)
4)
5)

Skruva loss de fyra skruvarna (1) på huset.
Lyft försiktigt av den övre delen av huset (2).
Fixera huset (4) med fyra fästskruvar M6x25 (3) på monteringsplattan (5).
Sätt tillbaka den övre delen av huset (2) på den nedre delen av huset (4) och dra
åt skruvarna (1) igen.
6) Anslut monteringsplattan (5) med lämpliga M8-skruvar i de förborrade
monteringshålen vid monteringsplatsen.
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8.1.3

Montering
Installera en ”kopplingsdosa MCA-3000”
Fig.8-8: Monteringsplatta
strömförsörjning

Bild saknas!

1) Borra två monteringshål på 10 mm ø vid den avsedda monteringsplatsen
i enlighet med figur 8-6.
SE UPP!

Risk på grund av skador eller felaktiga anslutningar!
Skadade komponenter eller felaktiga anslutningar kan orsaka
felfunktion och omfattande materialskador.
• Anslutningar för sensorer ska alltid peka nedåt så att inget
vatten kan droppa ned i dosan. Alla ingångar som inte
används måste stängas med dammskyddskåpor.

Bild saknas!

Fig.8-9: Installation
strömförsörjning

2)
3)
4)
5)

Skruva loss de fyra skruvarna (1) på huset.
Lyft försiktigt av den övre delen av huset (2).
Fixera huset (4) med fyra fästskruvar M6x25 (3) på monteringsplattan (5).
Sätt tillbaka den övre delen av huset (2) på den nedre delen av huset (4) och dra
åt skruvarna (1) igen.
6) Anslut monteringsplattan (5) med lämpliga M8-skruvar i de förborrade
monteringshålen vid monteringsplatsen.

8.1.4

Installera GNSS-antenn

För att du ska kunna få så noggranna positionsdata som möjligt rekommenderar vi
att du installerar antennen på förarhyttens tak. Antennen ska peka obehindrat uppåt.
Antennens position på taket ska mätas och uppgifterna matas in i dialogen för
antennoffset enligt beskrivningen i kapitel 9.4.

Montering
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Fig.8-xx: Installation av
antenn

7) Antennen fixeras på taket med hjälp av magneter som finns inbyggda på
undersidan av huset. Placera helt enkelt antennen på taket.

8.1.5

Installation av signalomvandlaren MTSC-201

Signalomvandlaren bör installeras på en skyddad, lättåtk omlig plats på maskinen.
INFO!

Sensorposition!
MTSC-201 ska anslutas direkt till den infraröda
temperatursensorn. Anslutningskabeln får inte förlängas (se även
kapitel 8.1.6).

Installation med magnetfot
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Fig.8-xx: Installation av magnetfot

1) Med de självlåsande M4x8-skruvarna (4) ansluter du signalomvandlaren (1) och
distanshylsorna (2) på magnetfoten (2).

Fig.8-xx: Position för
signalomvandlare

2) Placera signalomvandlaren (5) på avsedd monteringsposition (6).

Installation med fästskruvar

Montering
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Fig.8-xx: Fast signalomvandlare

3) Förberedd nödvändiga monteringshål vid monteringsplatsen (9).
4) Fixera signalomvandlaren (7) på den avsedda monteringsplatsen (9) med de
självlåsande M4x12-skruvarna (8).

8.1.6

Installation av accelerationssensor MAS-180

Start/stopp-sensorn måste installeras på en lättåtkomlig plats på vältens golv.
Installation med magnetfot
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Fig.8-xx: Installation av magnetfot

5) Med de självlåsande M4x8-skruvarna (4) ansluter du sensorn (1) och
distanshylsorna (2) på magnetfoten (2).

Fig.8-xx: Positionssensor

Montering
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6) Placera sensorn (5) på avsedd monteringsposition (6).
Installation med fästskruvar

Fig.8-xx: Fixera sensorn

7) Förberedd nödvändiga monteringshål vid monteringsplatsen (9).
8) Fixera sensorn (7) på den avsedda monteringsplatsen (9) med de självlåsande
M4x12-skruvarna (8).

8.1.7

Installation av den infraröda temperatursensorn

8.1.8

Installation av WLAN-antennen

8.1.9

Installation av WLAN-repeater

8.1.10 Installation av den självhäftande 3G-antennen
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8.2 Elinstallation
FARA!

Risk på grund av elström
När produkten används i närheten av elsystem (t.ex. luftledningar
eller elektrisk räls) finns risk för livsfarlig elstöt.
• Håll tillräckligt avstånd till elsystem.
• Om det är absolut nödvändig att arbeta i sådan miljö ska du
underrätta ansvariga myndigheter innan du påbörjar arbetet
och följa deras anvisningar.

Kapitlet är fortfarande under uppbyggnad!

Montering

OBSERVERA!
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Risk för skador vid felaktig kabelinstallation!
Under montering och installation kan felaktigt installerade kablar
orsaka personskador eller skador på systemet.
• Beakta alltid säkerhetsanvisningarna när du installerar
anslutningskablar och se till att kablarna inte sträcks, böjs
eller skadas.
• Om möjligt ska elkablar installeras med kabelhylsor och
säkras tillräckligt, t.ex. med buntband.
• Använd gummihylsor när du drar kablar genom plåtar.
• Beakta fordonstillverkarens krav när ansluter
strömförsörjningen.
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Konfigurering av systemet

Innan systemet initieras och tas i drift är det viktigt att det konfigureras med exakt
antal kompakteringsomgångar, exakt temperaturområde samt de ICV- och
avvikelsevärden som behövs för kompaktering.
INFO!

Viktig information om drift!
Öppna rullgardinsmenyerna och välj respektive inställningar genom
att trycka på den grafiska displayen.

9.1 Skärmkonfiguration

Fig.9-1: ”Driftskärm”

1) Öppna menyn ”Inställningar” genom att trycka på knappen ”Meny” (1) fyra gånger

Fig.9-2: Meny ”Skärm”

2) Öppna undermenyn genom att trycka på knappen ”Skärmkonfiguration” (2) en
gång.

Konfigurering av systemet

59

Fig.9-3: ”Stil”

3) Öppna rullgardinsmenyn ”Stil” (3) via pekskärmen.

Fig.9-4: Välja ”stil”

4) Välj stil (4).

Fig.9-5: ”Ljudsignal/volym”

5) Öppna det andra fönstret genom att trycka på knappen ”Nästa sida” (5) en gång.

Fig.9-6: Välja ”Ljudsignal”

6) Öppna rullgardinsmenyn ”Ljudsignal” (6) via pekskärmen.
7) Välj ”Ljudsignal” via pekskärmen.
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Fig.9-7: Välja ”Volym”

8) Öppna rullgardinsmenyn ”Volym” (7) via pekskärmen.
9) Välj ”Volym” via pekskärmen.

Fig.9-8: Inställning av
”Ljudsignal/Volym”

10) Bekräfta inställningarna genom att trycka på knappen ”SET” (8) en gång.
11) Stäng det andra fönstret genom att trycka på knappen ”Nästa sida” (9) en gång.

Fig.9-9: Växla till ”Huvudmeny”

12) Växla till huvudmenyn genom att trycka på knappen ”OK” (10) en gång.

Konfigurering av systemet
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9.2 Landspecifika inställningar
9.2.1

Språk/enheter/datum/tid och tidszon

Fig.9-10: ”Driftskärm”

1) Öppna menyn ”Inställningar” genom att trycka på knappen ”Meny” (1) fyra gånger

Fig.9-11: Undermeny ”Landspecifika
inställningar”

2) Öppna undermenyn genom att trycka på knappen ”Landspecifika inställningar” (2) en gång.

Fig.9-12: ”Språk”

3) Öppna rullgardinsmenyn ”Språk” (3) via pekskärmen.
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Fig.9-13: Välja ”Språk”

4) Välj språk (4).
Anpassningsbara parametrar:
•
•
•

Längdenhet
Viktenhet
Temperaturenhet

Öppna relevant rullgardinsmeny och genomför nödvändiga anpas sningar
i enlighet med figur 9-12 och 9.13.
Anpassningar i ett andra fönster
•
•
•

Längdenhet
Viktenhet
Temperaturenhet

Fig.9-14: ”Datum/tid”

5) Öppna det andra fönstret genom att trycka på knappen ”Nästa sida” (5) en gång.

Konfigurering av systemet
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Fig.9-15: Välja ”Språk”

Öppna relevant rullgardinsmeny och genomför nödvändiga anpassningar
i enlighet med figur 9-12 och 9.13.
6) Bekräfta inställningarna genom att trycka på knappen ”SET” (6) en gång.
7) Stäng det andra fönstret genom att trycka på knappen ”Nästa sida” (7) en gång.

Fig.9-16: Växla till ”Huvudmeny”

8) Växla till huvudmenyn genom att trycka på knappen ”OK” (8) en gång.

9.3 Nätverk konfiguration

Fig.9-17: Driftskärm

1) Öppna menyn ”Inställningar” genom att trycka på knappen ”Meny” (1) fyra gånger
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Fig.9-18: Dialog ”Lås upp”

2) Öppna dialogen ”Lås upp” (2) via pekskärmen.

Fig.9-19: Ange lösenord

3) För att låsa upp dialogen ”Nätverkskonfiguration” anger du lösenordet ”302” med
hjälp av knappsatsen (3).
4) Klicka på ”OK” (4).

Fig.9-20: Undermeny
”Nätverkskonfiguration”

5) Öppna undermenyn ”Nätverkskonfiguration” (5) via pekskärmen.

Konfigurering av systemet
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Fig.9-21: Skapa ”FTP-profil”

6) Öppna tangentbordet genom att trycka på knappen ”Lägg till” (6) och ange
namnet för din FTP-profil.

Fig.9-22: Ställa in ”FTP-profilnamn”

7) Bekräfta namnet på FTP-profilen genom att trycka på knappen ”SET” (7) en gång.

Fig.9-23: Ange ”FTP-server”

8) Öppna tangentbordet via pekskärmen (8) och ange IP eller namn för din FTP server.

Fig.9-24: Ställa in ”FTP-server”

9) Bekräfta FTP-servern genom att trycka på knappen ”SET” (9) en gång.
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Fig.9-25: Ange ”FTP-användarnamn”

10) Öppna tangentbordet via pekskärmen (10) och ange ditt FTP -användarnamn.

Fig.9-26: Ställa in ”FTPanvändarnamn”

11) Bekräfta FTP-användarnamnet genom att trycka på knappen ”SET” (11) en gång.

Fig.9-27: Ange ”FTP-lösenord”

12) Öppna tangentbordet via pekskärmen (12) och ange ditt FTP -lösenord.

Fig.9-28: Ställa in ”FTP-lösenord”

13) Bekräfta FTP-lösenordet genom att trycka på knappen ”SET” (13) en gång.

Konfigurering av systemet
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Fig.9-29: Ange ”FTP-port”

14) Öppna tangentbordet via pekskärmen (14) och ange din FTP-port.

Fig.9-30: Ställa in ”FTP-port”

15) Bekräfta FTP-porten genom att trycka på knappen ”SET” (15) en gång.

Fig.9-31: Ställa in ”FTP-profil”

16) Bekräfta den nya FTP-porten genom att trycka på knappen ”SET” (16) en gång.
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9.4 Maskinprofiler

Fig.9-32: Driftskärm

1) Öppna menyn ”Maskin” genom att trycka på knappen ”Meny” (1) tre gånger

Fig.9-33: Undermeny ”Maskinprofil”

2) Öppna undermenyn ”Maskinprofil” genom att trycka på knappen ”Profiler” (2) en gång.

Fig.9-34: ”Maskinnamn”

3) Öppna tangentbordet via pekskärmen (3) och ange ett nytt ”maskinnamn”.

Fig.9-35: Ställa in ”maskinnamn”

4) Bekräfta maskinnamnet genom att trycka på knappen ”SET” (4) en gång.
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Fig.9-36: ”Välj profil”

5) Öppna tangentbordet genom att trycka på knappen ”Lägg till” (5).

Fig.9-37: ”Profilnamn”

6) Skapa, ange ett nytt profilnamn
7) Bekräfta profilnamnet genom att trycka på knappen ”SET” (6) en gång.

Fig.9-38: ”Tillverkarmodell”

8) Öppna tangentbordet via pekskärmen (7) och ange en ny
”Maskintillverkarmodell”.

70

Konfigurering av systemet

Fig.9-39: Ställa in
”maskintillverkarmodell”

9) Bekräfta profilnamnet genom att trycka på knappen ”SET” (8) en gång.

Fig.9-40: ”Maskintyp”

10) Öppna rullgardinsmenyn via pekskärmen (9).

Fig.9-41: Välja ”maskintyp”

11) Välja ”maskintyp” (10).

Fig.9-42: Dialog
”maskindimensioner”

12) Öppna dialogen ”Maskindimensioner” genom att trycka på knappen ”SET” (11) en gång.
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Fig.9-43: Dialog
”maskindimensioner”

13) Öppna tangentbordet via pekskärmen (12).

Fig.9-44: ”Maskinbredd”

14) Ange maskinens bredd (13).
15) Bekräfta maskinens bredd genom att trycka på knappen ”SET” (14) en gång.

Fig.9-45: Dialog
”maskindimensioner”

16) Öppna tangentbordet via pekskärmen (15).

Fig.9-46: ”Maskinlängd”

17) Ange maskinens längd (16).
18) Bekräfta maskinens längd genom att trycka på knappen ”SET” (17) en gång.
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Fig.9-47: Dialog ”Axellast”

19) Öppna tangentbordet via pekskärmen (18).

Fig.9-48: Dialog ”Axellast fram”

20) Ange axellasten fram (19).
21) Bekräfta axellasten fram genom att trycka på knappen ”SET” (20 ) en gång.

Fig.9-49: Dialog ”Axellast”

22) Öppna tangentbordet via pekskärmen (21).
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Fig.9-50: ”Axellast bak”

23) Ange axellasten bak (22).
24) Bekräfta axellasten bak genom att trycka på knappen ”SET” (23) en gång.

9.5 Antennoffsets
Fastställ först antennens position på taket

Fig.9-51: Driftskärm

1) Öppna menyn ”Maskin” genom att trycka på knappen ”Meny” (1) tre gånger

Fig.9-52: Dialog ”Antennoffset”

2) Öppna undermenyn ”Antennposition” genom att trycka på knappen ”Antennoffset” (2)
en gång.
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Fig.9-53: ”Maskinbredd”

3) Öppna tangentbordet via pekskärmen (3).

Fig.9-54: Ange ”maskinens bredd”

4) Ange maskinens bredd (4).
Körriktning

Positivt värde åt höger
och negativt värde åt
vänster så som visas på
skärmdumpen längs
breddaxeln!

5) Bekräfta bredden genom att trycka på knappen ”SET” (5) en gång.
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Fig.9-55: ”Maskinlängd”

6) Öppna tangentbordet via pekskärmen (6).

Fig.9-56: Ange ”maskinens längd”

7) Ange maskinens längd (7).
8) Bekräfta längden genom att trycka på knappen ”SET” (8) en gång.

9.6 Projektdata

Fig.9-57: Driftskärm

1) Öppna menyn ”Projekt” genom att trycka på knappen ”Meny” (1) en gång.
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Fig.9-58: Undermeny
”Projektinformation”

2) Öppna undermenyn ”Projektinformation” genom att trycka på knappen ”Lägg till” (2)
en gång.

Fig.9-59: ”Operatörsnamn”

3) Öppna tangentbordet via pekskärmen (3).

Fig.9-60: Ange ”operatörsnamn”

4) Ange operatörsnamnet (4).
5) Bekräfta namnet genom att trycka på knappen ”SET” (5) en gång.

Fig.9-61: ”Arbetsplatsnamn”

6) Öppna tangentbordet via pekskärmen (6).
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Fig.9-62: Ange ”arbetsplatsnamn”

7) Ange arbetsplatsens namn (7).
8) Bekräfta namnet genom att trycka på knappen ”SET” (8) en gång.

Fig.9-63: ”Startstation”

9) Öppna tangentbordet via pekskärmen (9).

Fig.9-64: Ange ”startstation”

10) Ange startstationen (10).
11) Bekräfta startstationen genom att trycka på knappen ”SET” (11) en gång.
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Fig.9-65: ”Körriktning”

12) Definiera körriktningen (12).
13) Bekräfta projektinformationen genom att trycka på knappen ”SET” (13) en gång.

Fig.9-66: Undermeny ”Nödvändiga
kompakteringsomgångar”

14) Öppna undermenyn ”Nödvändiga kompakteringsomgångar” genom att trycka på
knappen ”Nödvändiga kompakteringsomgångar” (14) en gång.

Fig.9-67: ”Nödvändiga
kompakteringsomgångar”

15) Öppna tangentbordet via pekskärmen (15).
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Fig.9-68: Ange ”statiska
kompakteringsomgångar”

16) Ange nödvändigt antal statiska kompakteringsomgångar (16).
17) Bekräfta antal omgångar genom att trycka på knappen ”SET” (17) en gång.

Fig.9-69: ”Nödvändiga
kompakteringsomgångar”

18) Öppna tangentbordet via pekskärmen (18).

Fig.9-70: Ange ”vibrerande
kompakteringsomgångar”

19) Ange nödvändigt antal vibrerande kompakteringsomgångar (19).
20) Bekräfta antal omgångar genom att trycka på knappen ”SET” (20) en gång.
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9.7 Sensor

Fig.9-71: Driftskärm

1) Öppna menyn ”Sensor” genom att trycka på knappen ”Meny” (1) två gånger.

Fig.9-72: Meny ”Sensor”

2) Öppna undermenyn ”Temperaturområde kompaktering” genom att trycka på
knappen ”Temperaturområde kompaktering” (2) en gång.

Fig.9-73: ”Temperaturområde
kompaktering”

3) Öppna tangentbordet via pekskärmen (3).

Fig.9-74: Ange ”maxtemperatur”

Konfigurering av systemet

81

4) Ange maxtemperaturen (4).
5) Bekräfta temperaturen genom att trycka på knappen ”SET” (5) en gång.

Fig.9-75: ”Temperaturområde
kompaktering”

6) Öppna tangentbordet via pekskärmen (6).

Fig.9-76: Ange ”minimitemperatur”

7) Ange minimitemperaturen (7).
8) Bekräfta temperaturen genom att trycka på knappen ”SET” (8) en gång.

Fig.9-77: ”Temperaturområde
kompaktering”

9) Öppna tangentbordet via pekskärmen (6).
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Fig.9-78: Ange ”stopptemperatur”

10) Ange stopptemperaturen (7).
11) Bekräfta temperaturen genom att trycka på knappen ”SET” (8) en gång.
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10 Systemkontroll
Innan du använder systemet för första gången måste du kontrollera att det är korrekt
installerat och konfigurerat. Gör på följande sätt:
1) Slå på systemet (se kapitel 11.1 ”Påslagning”).
•
•
•
•

Applikationsprogrammet startar automatiskt.
Anslutna komponenter identifieras.
Systemet frågar om ett nytt projekt ska genereras.
Alternativt kan du fortsätta med det befintliga projektet.

Fig.10-1: ”Driftskärm”

2) För att starta ett nytt projekt matar du in gruppnumret via pekskärmen (1) och
trycker på ”Ok” (2).
3) För att öppna ett befintligt projekt trycker du på knappen ”Avbryt” (3) en gång.
Om minnet är fullt visas följande felmeddelande:

Fig.10-2: Felmeddelande ”minnet
fullt”

4) Tryck på ”Ok” (4) för att starta ett nytt projekt.
Följ stegen i kapitel 11.10 ”Radera data” för att radera filer.
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Fig.10-3: Felmeddelande ”minnet
fullt”

5) Tryck på ”Ok” (4) för att starta ett nytt projekt.
De äldsta projektfilerna raderas automatiskt för att göra plats i minnet.
När startrutinen är avslutad visas en tom driftskärm.

Fig.10-4: ”Driftskärm”

Kontrollera kommunikationen med de sensorer som är installerade på maskinen.
6) Öppna menyn ”Information” genom att trycka på knappen ”Meny” (6) fem gånger

Fig.10-5: Undermeny
”Maskinsensorer”

7) Öppna undermenyn ”Maskinsensorer” genom att trycka på knappen
”Maskinsensorer” (7) en gång.

Systemkontroll
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Fig.10-6: Undermeny
”Maskinsensorer”

8) Kontrollera om de värden som visas är godtagbara.
9) Lämna undermenyn ”Maskinsensorer” genom att trycka på knappen ”SET” (8) en gång.

Fig.10-7: Meny ”Information”

10) Öppna undermenyn ”Info positionssensor” genom att trycka på knappen
”Positionssensor” (9) en gång.

Fig.10-8: Undermeny ”Info
positionssensor”

11) Kontrollera om de värden som visas är godtagbara.
12) Lämna undermenyn ”Info positionssensor” genom att trycka på knappen
”SET” (10) en gång.

Fig.10-9: ”GNSS-mottagare ej redo”

86

Systemkontroll

Om GNSS-mottagaren inte är redo visas felmeddelandet ”Ingen GNSS mottagare detekterad” på driftskärmen.
Mer information hittar du i kapitel 16 ”Störningar/Orsaker/Felsökning”.
När systemkontrollen har genomförts utan fel är systemet korrekt installerat,
anslutet och klart att användas.
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11 Drift
OBSERVERA!

Risk på grund av skador eller felaktiga anslutningar!
Skadade komponenter eller felaktiga anslutningar kan orsaka
felfunktion och omfattande skador.
• Kontrollera systemet visuellt före varje driftsättning.
• Kontrollera att komponenterna är fria från uppenbara skador
och att anslutningarna sitter ordentligt.
• Använd inte produkter med uppenbara skador.

11.1 Påslagning
Endast när du inte använder avbrottsfri strömförsörjning & anslutningsdosa ”UPS-2”
INFO!

Undvik dataförlust!
För att säkerställa smidig drift och undvika dataf örlust till följd av
strömavbrott ska du låta motorn vara påslagen.
•

•

•

Om endast tändnyckeln slås på först startar datorn. Om
motorn sedan slås på kan spänningen sjunka, vilket kan leda
till dataförlust. För att undvika dataförlust ska du starta
motorn direkt i en enda omgång istället för att först slå på
tändningen och därefter motorn.
När motorn startar leder det till omstart av datorn om denna
är på – vi rekommenderar därför att du inte slår från motorn
förrän vid paus eller ännu bättre i slutet av arbetsp asset.
Initieringsmomentet kan inte genomföras förrän maskinen
sätts i rörelse. För att initiera systemet ska du köra maskinen
framåt i arbetsriktningen.

Slå på systemet genom att vrida på tändnyckeln.
När tändningen har slagits på visas startskärmen.
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Fig.11-1: ”Startskärm”

1) Öppna tangentbordet via pekskärmen (1).

Fig.11-2: Ange ”gruppnummer”

2) Ange gruppnumret (2).
3) Bekräfta numret genom att trycka på knappen ”SET” (3) en gång.

Fig.11-3: ”starta projekt”

4) Starta projektet genom att trycka på knappen ”SET” (4) en gång.
5) Tryck på ”Avbryt” (5) en gång för att fortsätta med det aktuella projektet.
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Fig.11-4: Ställa in kontrasten

6) Anslut inte USB-minnet i uttaget på datorns vänstra sida förrän nu.
INFO!

Viktig information om drift!
Generera ett nytt projekt för varje ny arbetsdag och varje gång
maskinen har flyttats till ett nytt arbetsområde.

11.2 Ställa in kontrasten

Fig.11-5: Ställa in kontrasten

Kontrasten anpassas automatiskt med hjälp av en ljussensor (5). Kontrasten kan
även anpassas manuellt för att skärmen ska kunna läsas av enkelt även i dåliga
ljusförhållanden.
1) Tryck på knappen ”Ljusstyrka/Kontrast” för att ställa in kontrasten manuellt (6).
Håll knappen intryckt tills önskad inställning har nåtts.
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11.3 Initiera systemet
Innan kompakteringsomgångar, temperaturer och kompakteringsvärden kan visas
och detekteras måste systemet initieras.
FARA!

Risk när maskinen är i rörelse!
När maskinen är i rörelse (körs) kan den orsaka allvarliga
personskador och materiella skador.
• Håll personer/föremål borta från maskinens riskområde
(inom en radie av minst 10 m i körriktningen).

Fig.11-6: Starta initieringen

1) Tryck på ”Initiering” (1) för att starta initieringen.

Fig.11-7: Kör framåt

2) Kör framåt med en hastighet på minst 3 km/h.
3) Kör framåt till ”Pausläge” visas på driftskärmen.
INFO!

Körriktning!
Det är obligatoriskt att köra framåt i arbetsriktningen (när
kompaktering sker).
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Fig.11-8: ”Pausläge”

4) Slutför initieringen genom att trycka på knappen ”Paus” (8) en gång.
INFO!

Ingen maskinsymbol och inga positioner visas !
Om ingen maskinsymbol eller inga positioner visas när du trycker
på knappen ”Paus” ska du kontrollera stopptemperaturen. Det
inställda värdet måste vara större än den aktuella yttemperaturen!
Ändra värdet till ett mindre genom att följa stegen i kapitel 9.7
”Sensor”.

Om GNSS-mottagaren inte är redo när initieringen startar visas ”INGEN GNSS mottagare detekterad” på driftskärmen.

Fig.11-9: ”GNSS ej redo”

5) Kontrollera att antennkabeln har anslutits korrekt.
Mer information hittar du i kapitel 16 ”Störningar/Orsaker/Felsökning”.
Om GNSS-mottagaren ännu inte har hittat alla nödvändig satelliter visas
”Vänta på bättre GNSS-positioner” på skärmen.
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Fig.11-10: ”Inga satelliter”

Detta kan ta mellan 6 och 12 minuter efter att systemet har slagits på. Initiera
inte förrän ”Initiera om redo” visas på driftskärmen (se fig. 11 -5).
ENDAST FÖR VAGNPARK
Denna status kan vara upp till 30 minuter efter att systemet har slagits på.
Initiera inte förrän ”Initiera om redo” visas på driftskärmen (se fig. 11-5).

11.4 Driftsättning
INFO!

Körriktning!
Generera ett nytt projekt för varje ny arbetsdag och varje gång
maskinen har flyttats till ett nytt arbetsområde.

Efter att systemet konfigurerats och initierats helt och maskinen har körts till
arbetsområdet.

Fig.11-11: ”Pausläge”

1) Tryck på knappen ”Paus” (1) en gång.
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Fig.11-12: ”Data registreras”

Systemet är igång, data registreras.

11.5 Stoppa systemet
Om arbetsprocessen stoppas eller pausas under en viss tid kan du växla till
”Pausläge”. Dataregistreringen stoppas men kan fortsättas efter tillkoppling.
INFO!

Viktig information om korrekt funktion!
Om motorn stängs av och startas igen under arbetsprocessen
startar dataregistreringen också.

Fig.11-13: ”Driftskärm”

1) Tryck på knappen ”Paus” (1) en gång.
Systemet i ”pausläge”. Knappen ”Paus” visas i rött!
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Fig.11-14: ”Pausläge”

2) Starta om systemet genom att trycka på knappen ”Paus” (2) en gång.

11.6 Ladda ett befintligt projekt
Gör på följande sätt för att ladda ett redan sparat projekt:

Fig11-15: Driftskärm

1) Öppna menyn ”Projekt” genom att trycka på knappen ”Meny” (1) en gång.

Fig.11-16: Undermeny
”Projektinformation”

2) Öppna undermenyn ”Projektinformation” genom att trycka på knappen ”Lägg till” (2)
en gång.
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Fig.11-17: ”Ladda projekt”

3) Öppna rullgardinsmenyn via pekskärmen (3).

Fig.11-18: ”Välja projekt”

4) Välj projektet via pekskärmen (4).
5) Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen ”OK” (5) en gång.

11.6.1 ”Felaktigt projekt”
Om projektet inte har sparats korrekt eller om dataregistreringen är felaktig visas
följande skärm:

Fig.11-19: ”Korrupt projekt”
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Fig.11-20: ”Projekt ej initierat”

6) I båda fallen ska du trycka på ”OK” (6) en gång och välja ett annat projekt så
som beskrivs ovan eller skapa ett nytt projekt.

11.7 Starta ett nytt projekt
Gör på följande sätt för att ladda ett redan sparat projekt:

Fi.g.11-21: Driftskärm

1) Öppna menyn ”Projekt” genom att trycka på knappen ”Meny” (1) en gång.

Fig.11-22: Undermeny
”Projektinformation”

2) Öppna undermenyn ”Projektinformation” genom att trycka på knappen ”Lägg till” (2) en gång.
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Fig.11-23: ”Ladda projekt”

3) Öppna rullgardinsmenyn via pekskärmen (3).

Fig.11-24: ”Välja projekt”

4) Välj ”Nytt projekt” via pekskärmen (4).

Fig.11-25: ”Operatörsnamn”

5) Öppna tangentbordet via pekskärmen (6).

Fig.11-26: Ange ”operatörsnamn”

6) Ange operatörsnamnet (6).
7) Bekräfta namnet genom att trycka på knappen ”SET” (7) en gång.

98

Drift

Fig.11-27: ”Arbetsplatsnamn”

8) Öppna tangentbordet via pekskärmen (8).

Fig.11-28: Ange ”arbetsplatsnamn”

9) Ange arbetsplatsens namn (9).
10) Bekräfta namnet genom att trycka på knappen ”SET” (10) en gång.

Fig.11-29: ”Gruppnummer”

11) Öppna tangentbordet via pekskärmen (11).

Fig.11-30: Ange ”gruppnummer”

12) Ange gruppnumret (12).
13) Bekräfta startstationen genom att trycka på knappen ”SET” (13) en gång.
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Fig.11-31: ”Startstation”

14) Öppna tangentbordet via pekskärmen (14).

Fig.11-32: Ange ”startstation”

15) Ange startstationen (15).
16) Bekräfta startstationen genom att trycka på knappen ”SET” (16) en gång.

Fig.11-33: ”Körriktning”

17) Definiera körriktningen (17).
18) Bekräfta projektinformationen genom att trycka på knappen ”SET” (18) en
gång.
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11.7.1 Projektet finns redan
Om ett projekt med samma gruppnummer redan finns visas följande felm eddelande:

Fig.11-34: ”Projektet finns”

1) Klicka på ”Ok” (1) och skapa ett nytt projekt med ett annat gruppnummer.

11.8 Säkerhetskopiering
11.8.1 Säkerhetskopiering med USB
OBSERVERA!

Risk för dataförlust!
För att förhindra förlust av data måste du genomföra en
säkerhetskopiering innan systemet slås från. I annat fall går data
förlorade.

Gör på följande sätt för att säkerhetskopiera:

Fig.11-35: ”Stoppa system”

1) Stoppa systemet genom att trycka på knappen ”Paus” (1).
INFO!

Anslut USB-minnet!
Kontrollera om USB-minnet är anslutet och klart att användas.
I annat fall ska du ansluta det nu (se kapitel 11.1 ”Påslagning”).
Vänta tills USB-minnet blinkar tre gånger.
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2) Öppna menyn ”Projekt” genom att trycka på knappen ”Meny” (2) en gång.

Fig.11-36: Undermeny
”Arbetsrapport”

3) Öppna undermenyn ”Generera arbetsrapport” genom att trycka på knappen
”Generera arbetsrapport” (3) en gång.

Fig.11-37: Undermeny ”Rapport”

4) Välj ”Usb-minne” via pekskärmen (4).
5) Starta ”arbetsrapport” genom att trycka på knappen ”SET” (5) en gång.

Fönstret ”Säkerhetskopiering aktiv” (till vänster) visar
att säkerhetskopiering pågår.
När säkerhetskopieringen är avslutad stängs fönstret.
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Fig.11-38: ”Arbetsrapport lyckades”

6) Bekräfta att arbetsrapporten genererats genom att trycka på knappen ”SET” (6)
en gång.
Om ett fel uppstår visas följande meddelande på displayen:

Fig.11-39: ”Inget USB-minne”

7) Kontrollera om ett USB-minne har anslutits. I annat fall ska du ansluta ett minne.
(se kapitel 11.1 ”Påslagning”).
8) Om ett USB-minne är anslutet ska du ta ut det och sätta in det igen.
9) Bekräfta meddelandet genom att trycka på knappen ”Set” (7) och starta om
säkerhetskopieringen.

Fig.11-40: ”Databas tom”

10) Bekräfta meddelandet genom att trycka på knappen ”Set” (8) och starta om
säkerhetskopieringen.
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Fig.11-41: ”Systemet arbetar”

11) Bekräfta meddelandet genom att trycka på knappen ”Set” (9) och starta om
säkerhetskopieringen.

11.8.2 Säkerhetskopiering via FTP
INFO!

Konfigurera FTP-profilen
Se till att du har skapat en FTP-profil. Annars ska du följa stegen
i kapitel 9.3 ”Nätverkskonfiguration” för att skapa en ny FTP -profil.

Gör på följande sätt för att säkerhetskopiera:

Fig.11-42: ”Stoppa system”

1) Stoppa systemet genom att trycka på knappen ”Paus” (1).
2) Öppna menyn ”Projekt” genom att trycka på knappen ”Meny” (2) en gång.
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Fig.11-43: Undermeny
”Arbetsrapport”

3) Öppna undermenyn ”Generera arbetsrapport” genom att trycka på knappen
”Generera arbetsrapport” (3) en gång.

Fig.11-44: Undermeny ”Rapport”

4) Välj ”FTP-profil” via pekskärmen (4).
5) Starta ”arbetsrapport” genom att trycka på knappen ”SET” (5) en gång.

Fönstret ”Säkerhetskopiering aktiv” (till vänster) visar
att säkerhetskopiering pågår.
När säkerhetskopieringen är avslutad stängs fönstret.

Fig.11-45: ”Arbetsrapport lyckades”

6) Bekräfta att arbetsrapporten genererats genom att trycka på knappen ”SET” (6) en gång.
Om ett fel uppstår visas följande meddelande på displayen:
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Fig.11-46: ”Ändra FTP-inställningar”

7) Bekräfta meddelandet genom att trycka på knappen ”Set” (7).
8) Följ stegen i kapitel 9.3.”Nätverkskonfiguration” för att ändra FTP -inställningarna
och starta om säkerhetskopieringen.

Fig.11-47: ”Inget SIM-kort”

9) Bekräfta meddelandet genom att trycka på knappen ”Set” (8).
10) Sätt i SIM-kortet starta om säkerhetskopieringen.

Fig.11-48: ”Låg signalkvalitet”

11) Bekräfta meddelandet genom att trycka på knappen ”Set” (9).
12) Anslut GSM-antennen till panelen och starta om säkerhetskopieringen.
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Fig.11-49: ”Modem ej strömförsörjt”

13) Bekräfta meddelandet genom att trycka på knappen ”Set” (10).
14) Kontakta ditt serviceombud.
INFO!

Rapportdata MOBA MCA-2000
Mer information och anvisningar om hantering av data (kopiering,
visning, utskrift, etc.) finns i kapitel 13 ”Hantera projektdata”
i denna handbok.

11.9 Datalagring, mappstruktur
Data lagras i en specifik mappstruktur.
\MOBA…

Huvudkatalog: Innehåller hela MOBAprogrammet.

\MOBA\M3D…

Innehåller hela MCA-2000-programmet.

\MOBA\M3D\Binary…

Innehåller alla filer som kan köras i MCA2000-programmet.

\MOBA\M3D\Configuration…

Innehåller alla konfigurationsfiler.

\MOBA\M3D\Date…

Innehåller alla databasfiler med sparade
projektdata
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INFO!

Filtyper
För närvarande kan endast filtypen ”projektfiler” väljas. I regel
kräver projektfiler störst minneskapacitet. Vi rekommenderar
därför att du raderar de projektfiler som du inte behöver.

INFO!

Viktig information om aktuellt projekt!
Det aktiva projektet är inte raderat!

Funktionen ”radera data” används för att radera filer från MCA -2000-systemet.

Fi.g.11-50: Driftskärm

1) Öppna menyn ”Projekt” genom att trycka på knappen ”Meny” (1) fyra gånger

Fig.11-51: Undermeny ”Rensa”

2) Öppna undermenyn ”Rensa” genom att trycka på knappen ”Radera data” (2) en gång.
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Fig.11-52: Undermeny ”Rensa”

Längst ned på displayen hittar du all nödvändig information gällande filstorlek, ledigt
utrymme och kapacitet.
3) Öppna rullgardinsmenyn (1) via pekskärmen och välj filtyp.
4) Aktivera funktionen ”Välj alla” (2) om du vill radera alla filer.
5) Tryck på knappen ”Radera” (3) en gång.

Symbolen ”Radering av filer aktiv” (se vänster)
indikerar att filen raderas.
När raderingsprocessen är slutförd släcks symbolen.

Fig.11-53: Undermeny ”Rensa”

6) Bekräfta raderingsprocessen genom att trycka på knappen ”SET” (4) en gång.
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Frånslagning

Systemet slås från genom att man stoppar välten och slår från tändningen.
SE UPP!

Risk för felfunktion eller systemsammanbrott
• Tändningen måste slås från innan komponenter (t.ex.
antenn) demonteras och kopplas från. Om detta inte beaktas
kan det leda till felfunktion eller systemsammanbrott.
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12 Systeminformation
I informationsmenyn visas detaljer om kommunikationen med anslutna sensorer
samt allmän systeminformation. Här visas även viktig statusinformation.

Fi.g.12-1: Driftskärm

1) Öppna menyn ”Information” genom att trycka på knappen ”Meny” (1) fem gånger

Fig.12-2: Undermeny ”Position
sensorinfo”

2) Öppna undermenyn ”Info positionssensor” genom att trycka på knappen
”Positionssensor” (2) en gång.

12.1 Sensordata
Visa alla relevanta uppgifter från positionssensorn (prestanda, konfiguration, etc.).

Fig.12-3: Undermeny ”Sensordata”

Systeminformation

Visa

Status

Beteckning/funktion

Typ

GNSS

Den aktuellt anslutna sensorns typ

-

Position

Spårning
(GNSS-mottagare)

Kvalitet
(GNSS-signal)

Satelliter
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Rådata från GNSS-antennen

RTK fast

RTK fast

RTK flyt

RTK flyt

Differens

Differens

Fristående

Fristående

Ingen
spårning

Positionssensor identifierad, ingen position

God

Bra signal

Medel

Tillräcklig signal

Dålig

Dålig signal
-

Antal aktuellt använda satelliter
Noggrannhetsvy GNSS-antenn

HDOP/VDOP

Korrigeringsdatum

-

HDOP = horisontell noggrannhet
VDOP = vertikal noggrannhet
Tid efter att den senaste korrigeringssignalen
har tagits emot (RTK/SBAS används)

Fig.12-4: Undermeny ”Sensordata”

3) Lämna vyn genom att trycka på knappen ”SET” (3) en gång.
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12.2 Info maskinsensor

Fig.12-5: Undermeny ”Info
maskinsensor”

1) Öppna undermenyn ”Info maskinsensor” genom att trycka på knappen
”Maskinsensorer” (1) en gång.

Fig.12-6: Undermeny ”Info
maskinsensor”

Visa

Beteckning/funktion

Yttemperatur

Infraröd temperatursensor

Kompaktering framtill
Kompaktering baktill

Fig.12-7: Undermeny ”Info
maskinsensor”

2) Lämna vyn genom att trycka på knappen ”SET” (2) en gång.
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12.3 Vagnparksinfo

Fig.12-8: Undermeny
”Vagnparksinfo”

1) Öppna undermenyn ”Vagnparksinfo” genom att trycka på knappen
”Vagnparksinfo” (1) en gång.

Fig.12-9: Undermeny
”Vagnparksinfo”

Visa

Beteckning/funktion

Min grupp

Mitt aktuella arbetsgrupps-ID, t.ex. 1
ID-område: 1–64

Status

ansluten (minst en maskin sedd under de senaste
5 minuterna), frånkopplad

Maskinnamn

t.ex. vält 1

Maskintyp

t.ex. dubbelvals

Maskinmodell

t.ex. AV110

Sedd [ min]

Maskin senast sedd i minuter t.ex. 1

Grupp

ID för arbetsgrupperna.
ID-område: 1–64

Vagnpark

Detta alternativ visas endast för vagnpark. Det visas
inte för enskilda maskiner.
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Fig.12-10: Undermeny
”Vagnparksinfo”

2) Lämna vyn genom att trycka på knappen ”SET” (2) en gång.

12.4 Systeminformation

Fig.12-11: Undermeny
”Systeminformation”

1) Öppna undermenyn ”Systeminformation” genom att trycka på knappen
”Systeminformation” (1) en gång.

Fig.12-12: Undermeny
”Systeminformation”

2) Lämna vyn genom att trycka på knappen ”SET” (2) en gång.
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13 Hantera projektdata
Följande kapitel innehåller information om hur man hanterar sparade projektdata.

13.1 Datainnehåll (PC)
När du sparar projektdata på USB-minnet genereras följande arkiveringsstruktur.

Fig.13-1: ”Datainnehåll”

Mappen ”Lang” (språk) samt filen ”MCA_Report.xsl” innehåller grundläggande,
delvis delade uppgifter och information, t.ex. språk och format. De genereras alltid
automatiskt och sparas på USB-minnet.
Mappen ”2012-07-11_MCA_Report” innehåller aktuellt sparade projektdata samt
följande filer:

Fig.13-2: ”Datainnehåll”
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13.2 Visa rapporter
Sparade projektdata (rapporter) kan visas direkt från USB-minnet.
Vi rekommenderar dock att du kopierar uppgifterna till ett annat lagringsmedium
(t.ex. datorns hårddisk) innan du visar dem.
INFO!

Kopiera data!
Kopiera allt innehåll på USB-minnet.

INFO!

Internet Explorer 9 krävs!
För att kunna visa rapporterna behöver du Internet Explorer
version 9 eller högre.

Fig.13-3: ”Visa rapporter”

1) Öppna Internet Explorer och Windows Explorer.
2) Dra filen ”2012-07-11_MCA_Report.xml” till Internet Explorer och släpp den.
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Följande uppgifter bör visas:

Fig.13-4: ”Visa rapporter”

I ”kompakteringsassistentrapporten” finns information om arbetsplatsen, maskinen
och arbetsspecifikationer (kompakteringsomgångar, temperatur,
vibrationsinställningar). Dessutom visas en rapport om hela arbetsplatsen. Hela
arbetsområdet är uppdelat i gradnät (100 x 100 m).

Fig.13-5: ”Datainnehåll”

3) Om det finns problem med visningen ska du kontrollera om mappen ”Lang” och
filen ”MCA_Report.xsl” har arkiverats i överordnad nivå.
4) Annars ska du arkivera uppgifterna här och öppna rapportvyn igen.
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13.3 Skriva ut projektdata
13.3.1 Sidoinställningar
Innehållet i sidhuvud och sidfot kan anpassas. Detta görs på följande sätt:

Fig.13-6: ”Utskriftsdata”

1) Välj ”ställ in sida” (håll alt-tangenten intryckt).

Fig.13-7: ”Utskriftsdata”

2) Väj liggande format.
3) Sidhuvud och sidfot kan formateras åt vänster, i mitten eller åt höger.

Hantera projektdata



Tomt



Titel



URL



Sidnummer



Sidnummer och totalt antal sidor



Totalt antal sidor



Datum i kort format



Datum i långt format



Tid



Tid i 24-timmarsformat



Användardefinierat

Inställning: ”Kompakteringsassistentrapport [Report_Date]”
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13.3.2 Skriva ut uppgifter
För att kunna skriva ut projektdata (rapporter) krävs en skrivardrivrutin för PDF.
I detta dokument beskrivs Bullzip-PDF-skrivaren.
(www.bullzip.com/products/pdf/info.php/).

Fig.13-8: ”Utskriftsdata”

13.4 Datatyper
13.4.1 CSV-filer

Fig.13-9: ”csv-filer”
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13.4.2 CSV-filformat
Namn

Format

Exempel

Valfri beskrivning

HeaderSize
SectionTitle
LayerNr
SessionID
MachineTyp

int
sträng, 0-64
int
int
sträng, 0-64

Storlek på följande sidhuvud
Avsnittstitel
Layernummer
Sessions-ID
Maskinens varumärkesnamn

MachineName
MachineID

sträng, 0-64
sträng, 0-64

DrumConfig
DrumWidth
DrumDiameter
MachineWeight
EPSGCode

int
dubbel, 0-15
dubbel, 0-3
dubbel, 1-20
int, 0-100000

21
B51
1
30423
AV 85-2
Tier 3
Vält 2
4D150241
D26
2
1,680
0,0
7,3
4979

UTMZONE

string

NA

ICMVName

int, 1-7

3

RequiredVibPasses

int, 0-20

6

RequiredStaticPasses

int, 0-20

4

MinSurfaceTemp

int, 0-250

80

MaxSurfaceTemp
StopSurfaceTemp
TargetICV
TargetICV Deviation
JumpThreshold
ItemCount

int,
int,
int,
int,
int,
int,

140
0
80
10
20
1466

0-250
0-250
0-250
0-100
0-100
0-65677

Maskinens namn
Maskinens ID
1: enkel vals, 2: dubbel vals
Valdens bredd (m)
Valsens diameter (m)
Maskinens vikt (ton)
Kod för EPSGkoordinatsystem (0 för icke
EPSG koordinatsystem,
4979–WGS84 3D,
32631–WGS84/UTM zon 31N,
32731–WGS84/UTM zon 31S)
UTM zonnamn EG 32N eller
17F – behövs ej, EPSGCode
beskriver zonen, se ovan
Namnindex för ICMV (1: Kb,
2: Evib, 3: CMV, 4: HMV,
5: CCV, 6: MDP, 7: annat)
Nödvändiga vibrerande
kompakteringsomgångar
Nödvändiga statiska
kompakteringsomgångar
Nödvändig minimitemperatur
(°C)
Nödvändig maxtemperatur (°C)
Nödvändig maxtemperatur (°C)
Mål-ICV
Avvikelse mål-ICV (%)
Gränsvärde för hopp
Antal IC-datapunkter
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Namn

Enhet

Exempel

Valfri beskrivning

Tid

num
lon

deg

2016-0322T11:27:3
3.235
4D150241
D26
23433
8,5560

Lokal tid

m

yyyy-MMddTHH:
mm:ss.fff
(hex)

lat

deg

-10,3420

height
yaw
speed

m
deg
m/s

0,000
23,3
-1,4

passvalid

1

vpassvalid
staticPasses

0
3

vibratoryPasses

2

Surface Temperature
VibrationFreqF

C°
Hz

123,2
123,4

Vibration
AmplitudeF
CMVF

m

0,0016
22

12

RMVF
VibrationFreqB

Hz

123,4

Vibration
AmplitudeB
CMVB

m

0,01

RMVB

22
12

Maskinnummer/kod för
vagnparker
Positionsnummer
Longitud i °. Positiv = öst,
annars = väst
UTM norr i m
Latitud i °. Positiv = norr,
annars = söder
UTM öst i m
Höjd ovanför ellipsoid
Maskinens rörelseriktning
Hastighet (horisontell).
Positiv = framåt, annars = bakåt
0= pausläge/1=
registreringsläge“
Vibration på = 1, av = 0
Aktuella statiska
kompakteringsomgångar
Aktuella vibrerande
kompakteringsomgångar
Yttemperatur
Vibrationsfrekvens på den
främre valsen i Hz
Vibrationsamplitud på den
främre valsen i Hz
Värde för intelligent
kompaktering för främre valsen
lägre
Värde för resonans för främre
valsen lägre
Vibrationsfrekvens på den
bakre valsen i Hz
Vibrationsamplitud på den
bakre valsen i Hz
Värde för intelligent
kompaktering lägre
Resonansvärde lägre
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CMVB

2016-0322T11:27:3
3.235
4D150241
D26
22

RMVB

12

Tid

m

yyyy-MMddTHH:mm:ss
.fff
(hex)

123

Lokal tid

Maskinnummer/kod för
vagnparker
Värde för intelligent
kompaktering lägre
Resonansvärde lägre

13.4.3 Xml files
Xml-filer är textfiler. De innehåller alla uppgifter i textformat.

Fig.13-10: ”Xml-filer”
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14 Arbeta med GNSS-mottagare
14.1 Enkel vals
MCA-3000 detekterar automatiskt valda GNSS-mottagare så fort som dessa ansluts
till systemet. Detta under förutsättning att GNSS-mottagaren rekommenderas av
MOBA (t.ex. Novatel Smart AG) som kontinuerligt sänder ut GGA -signaler med en
frekvens på 4Hz (NMEA-format).
GNSS-mottagaren sänder ut antennens position i WGS84-koordinater till MCA-3000.
MCA-3000 omvandlar positionen till projektkoordinater för systemet.
I båda fallen måste GNSS-mottagaren konfigureras på följande sätt:
Kommunikationsparametrar

38400 BAUD
8 databit
1 stopp
Ingen paritet

Utgångsfrekvens GNSSmottagare

4 Hz

Utgångsformat
(GNSS som rekommenderas
av MOBA)

WGS84 originalformat.
En ansluten GNSS-mottagare detekteras
automatiskt.

Utgångsformat
(ytterligare GNSS-mottagare)

WGS84 i NMEA-format som GGA-sträng.
En ansluten GNSS-mottagare måste konfigureras
manuellt med ett externt verktyg.

Arbeta med GNSS-mottagare
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14.2 Vagnpark
För vagnpark krävs hög noggrannhet. För att hög noggrannhet ska kunna nås
behövs en L-band smart GNSS-mottagare (t.ex. AtlasLink som rekommenderas av
Moba) och prenumeration på korrigeringssignal.
Den smarta GNSS-mottagaren använder korrigeringssignaler från satelliten för att
beräkna en ytterst exakt position.
Nya AtlasLink-smartantenner omfattar ett års prenumeration. Efter ett år måste du
förlänga prenumerationen för att kunna ta emot korrigeringssignalen.
14.2.1 Förlänga prenumeration
Atlaslink-smartantennen ansluts till web UI genom att den ansluts till dess WiFi åtkomstpunkt med hjälp av en dator, surfplatta eller mobiltelefon. Som standard är
beteckningen för åtkomstpunkten ”atlaslink_########” där ”########” ersätts med
ESN för din enhet.
Standardlösenordet är ”hgnss1234”.
Du hittar ESB för din Atlaslink-smartantenn på etiketten på undersidan (se nedan).

Fig.14-1: ”Atlas link-antenn”

När du har upprättat anslutning till åtkomstpunkten kan web UI kommas åt med
webbläsarpekaren på URL http://atlaslink eller http://192.168.100.1. En webbsida
liknande 14-02 laddas.
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Fig.14-2: ”Atlas link-antenn”

Klicka på Rx-info på fig 14-02 för att öppna en annan sida. Ange ”serienummer” och
”utgångsdatum” (visas på sidan som (2) resp. (3)) vid hemisfären och få en ny
prenumerationskod. Kopiera och klistra in prenumerationskoden i fältet för
prenumerationskoden (4) på denna sida och klicka på bekräftelseknappen.
Om prenumerationsinformationen inte uppdateras efter att sidan laddas om, kan
prenumerationskoden ha angetts felaktigt eller vara ogiltig.

Fig.14-3: ”Atlas link-antenn”

När prenumerationen har aktiverats kan det ta upp till 6 timmar innan
korrigeringssignalen tas emot. När korrigeringssignalen har tagits emot går du till
informationsmenyn och öppnar dialogen ”Info positionssensor” så som visas i 12.1.
Värdet för ”Spårning” ska vara “RTK flyt” eller ”RTK fast”.
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15 Service och underhåll
FARA!

Risk för skador på rörliga maskiner/maskindelar!
När maskinen eller komponenter är i rörelse finns risk för allvarliga
personskador.
• Håll personer/föremål borta från maskinens riskområde.
• Strömförande komponenter måste kopplas från
spänningsförsörjningen.

Själva produkten kräver inget underhåll.

15.1

Rengöring

Rengör produkten på följande sätt:
•
•
•

Använd en liten mängd vanligt rengöringsmedel för syntetmaterial på en mjuk,
ren och fuktad trasa.
Rengör ytorna utan att utöva tryck.
Ta bort rester av rengöringsmedlet helt med en ren, torr trasa.

SE UPP!

15.2

Risk för skador vid användning av felaktiga rengöringsmedel!
Risk för att ytor (displayen) repas.
• Använd inte rengöringsmedel som innehåller skurmedel.
• Använd inte produkter med uppenbara skador.

Underhåll

Kontrollera med jämna mellanrum att produkten fungerar som den ska.

15.3

Reparation

Om produkten är skadad eller utnött ska du kontakta din MOBA -handlare.
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16 Felfunktion/störningar
FARA!

Risk för skador på rörliga maskiner/maskindelar!
När maskinen eller komponenter är i rörelse finns risk för allvarliga
personskador.
• Håll personer/föremål borta från maskinens riskområde.
• Strömförande komponenter måste kopplas från
spänningsförsörjningen.
• Om åtgärdande av fel endast kan utföras med aktiv
spänningsförsörjning ska du om möjligt växla till det
manuella driftläget.

VARNING!

Risk om personalen saknar tillräckliga specifikationer!
Felaktig hantering av produkten kan leda till allvarliga
personskador eller materiella skador.
• Arbeten på produkten får endast utföras av personal med
lämpliga kvalifikationer för de uppgifter som beskrivs i denna
användarhandbok.

OBSERVERA!

Risk för skador vid felaktig felsökning!
Felaktig felsökning kan leda till personskador eller materiella
skador.
• Genomför felsökning med största omsorg.
• Beakta gällande nationella säkerhetsföreskrifter och
bestämmelser om olycksförebyggande.

16.1 Störningar/fel, orsaker och felsökning
Störning

Möjlig orsak

Åtgärd

Meddelandet
”Ingen GPNSS-mottagare
detekterad” visas.

Kabeln mellan
kopplingsdosan och
mottagaren har inte
anslutits.

Anslut kabeln med
mottagaren och det
6-poliga uttaget på
anslutningsdosan.

Antennen har inte
konfigurerats korrekt.

Kontrollera antennens
konfiguration med ett
externt verktyg.

Felfunktion/störningar

I informationsraden visas
”Ingen spårning” eller
meddelandet ”GPSposition ej tillräcklig” visas
under initiering.
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Mottagaren tar inte emot
några satellitsignaler.
Antennen har placerats
för nära ett högt objekt
(träd, skog, byggnad,
vägskylt eller liknande).

Ändra antennens position
(minst 70 % fri himmel).

Initieringen har ännu inte
slutförts. Efter längre
stillestånd (ett par dagar)
eller efter större flytt (mer
än 100 km) kan det ta
upp till 12 minuter innan
mottagaren har
uppdaterat alla
nödvändiga satellitdata.

Vänta tills mottagaren har
slutfört initieringen (upp
till 12 minuter) och är klar
att användas.

För vagnpark kan
prenumerationen ha gått
ut.

Kontrollera
prenumerationen och om
denna har gått ut ska du
förlänga den för att kunna
ta emot L-bandkorrigering så som
beskrivs i 14.2.1

Temperatursensorn
visar -°C.

Temperatursensor,
T-koppling eller
anslutningsresistans har
inte anslutits.

Anslut sensorn eller
T-kopplingen till CANnätverket eller koppla in
anslutningsresistansen.

Temperatursensorn
visar -273 °C.

Temperatursensorn är
ansluten men mäter inte
korrekt.

Kontrollera att sensorn är
korrekt ansluten. Om
detta inte hjälper byta ut
sensorn.

Systemet initieras men
Stopptemperaturen är
vältsymbolerna och
inställt på ett för högt
kompakteringsomgångarna värde.
visas inte på displayen.

För vagnpark kan detta
ta upp till 30 minuter.

Gå till menyn ”Sensor”.
Öppna dialogen
”Temperaturområde” och
ändra stopptemperaturen
till ett lägre värde, t.ex. 0.
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17 Tekniska data
17.1 Operand MCA
Driftspänning

8–30 V DC, upp till 1,5 A

Pekskärm

Genomskinlig färg-TFT på 7", 800 x 480 pixel,
format 15:9, upp till 600 c/m², steglöst justerbar
ljusstyrka, sensor för ljusstyrkan i omgivningen

Användargränssnitt

Upplyst membrantangentbord, pekskärm, inbyggd
högtalare

Arbetstemperatur

-30 °C till +70 °C

Lagringstemperatur

-40 °C till +70 °C

Hus

Pressgjutet aluminium
med pulverbeläggning

Kapslingsklass

IP 51

Vikt

1,5 kg

Certifieringar

17.2 Temperatursensor
Driftspänning

2,5–3,3 V DC

Mätområde

-40 °C till +600 °C

Optisk upplösning

10:1

Arbetstemperatur

-10 °C till +120 °C

Lagringstemperatur

-20 °C till +120 °C

Kapslingsklass

IP 65

Vikt

0,7 kg

Tekniska data

17.3 T-koppling
Driftspänning

8–32 V DC

Arbetstemperatur

-40 °C till +75 °C

Lagringstemperatur

-40 °C till +85 °C

Kapslingsklass

IP 67

Vikt

0,2 kg

17.4 SMART-antenn
Driftspänning

8–36 V DC

Arbetstemperatur

-40 °C till +75 °C

Lagringstemperatur

-55 °C till +90 °C

Kapslingsklass

IP 51

Vikt

0,5 kg

17.5 AtlasLink GNSS-antenn

17.6 Accelerationssensor

17.7 WLAN-antenn
Driftspänning

9–30 V DC

Arbetstemperatur

-30 °C till +70 °C

Lagringstemperatur
Kapslingsklass
Vikt

0,193 kg
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17.8 Anslutningar/gränssnitt
1
2
3
4
5
6

+UB
TxD
RxD
GND

1
2
3
4

+UB
GND
CAN+
CAN-

OPERAND MCA
(Strömförsörjning)

1
2
3
4
5
6
7

+UB
GND
K15
-

OPERAND MCA
(USB-minne)

1
2
3
4

+5V
DD+
GND

1
2
3
4
5
6

+UB
-UB
I 2 C SCL
I 2 C SDA
Skärm

OPERAND MCA
(GNSS Smartantenn RS232)

OPERAND MCA
(CAN-gränssnitt)

OPERAND MCA
(Ethernet-gränssnitt)

ANSLUTNINGSDOSA
(GNSS Smartantenn RS232)
ANSLUTNINGSDOSA
(CAN-gränssnitt)

Temperatursensor

Tekniska data

SMART-antenn

T-koppling

Accelerationssensor
WLAN-antenn
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1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

COM 1 TxD
COM 1 RxD
COM 2 TxD
COM 2 RxD
Signal jord
CAN+
CANStrömretur
Emulerad radar ut.
MKI (märking.)
PPS-utgång
Ström +/källa

1
2
3
4
5

+UB
-UB
CAN High
CAN Low

1
2
3
4
5

+UB
-UB
CAN High
CAN Low

1
2
3
4
5

+UB
-UB
I 2 C SCL
I 2 C SDA
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18 Försäkran om överensstämmelse

INFOGA PDF- ELLER JPG-FIL HÄR!

Kommentarer

19 Kommentarer

135

MOBA Mobile Automation AG
Freiberger Straße 67-71
01159 Dresden/Tyskland
Tfn: +49 351 40908-0
Fax: +49 351 40908-11
www.moba-platform.com

MOBA-ISE Mobile Automation SL
Polígono Industrial Plà de la
Bruguera C/Bruguedà, 6
08211 Castellar del Vallés,
(Barcelona)/Spanien
Tfn: +34 937 158793
E-post: moba-ise@moba-ise.com

MOBA France
Parc d’activités du Bel Air
11 Rue Charles Codier
77164 FERRIERES EN
BRIE/Frankrike
Tfn: +33 (0)1 64 26 61 90
Fax: +33 (0)1 64 26 19 46
E-post: infos@mobafrance.com

MOBA ELECTRONIC S.r.l
Sede Operativa Italia
Via Germania 12/A
37069 Villafranca di Verona/Italien
Tfn: +39 045 630-0761
Fax: +39 045 630-1342
E-post: mobaitalia@moba.it

MOBA Mobile Automation Ltd.
10a-10b Pegasus Way
Haddenham Business Park
Haddenham, Buckinghamshire
HP17 8LJ, Storbritannien
Tfn: +44 184 429 3220
E-post: ilewis@moba.de

MOBA Brasil
Belo Horizonte – MG/Brasilien
Tfn: +55 31 7513-4959
E-post: mobadobrasil@moba.de

Novatron Finland
33960 Pirkkala/Finland
Tfn: +358 (0) 3 357 26 00
E-post: sales@novatron.fi

MOBA Sweden
861 36 Timrå/Sverige
Tfn: +46 (0) 73-3750097
E-post: info@moba-automation.se

MOBA Corporation
Kenwood Business Park
180 W alter Way, Suite 102
Fayetteville, GA 30214/USA
Tfn: +1 678 8179646
Fax: +1 678 8170996
E-post: mobacorp@moba.de

MOBA India PVT. LTD
B 210-211, GIDC Electronics Estate
Sector 25, Gandhinagar
Gujarat - 382044/Indien
Tfn: +91 989 855 6608
E-post: sdesai@moba.de

MOBA (Dalian)
Mobile Automation Co., Ltd.
No. 1 Shifeng Street, Xigang District
116013 Dalian/Kina
Tfn: +86 411 82472811
Fax: +86 411 82498711
E-post: YSun@moba.de
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MOBA Mobile Automation AG
Kapellenstraße 15
65555 Limburg/Tyskland
Tfn: +49 6431 9577-0
Fax: +49 6431 9577-179
E-post: sales@moba.de
www.moba-platform.com

