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Tack för ert förtroende för FURAB  som er leverantör av 
inomgårdsutrustning, vi hoppas på ett långt sammarbete tillsammans med 
er! 

Funktion 
Anläggningen är uppbyggd för att hantera tre helt fristående maskiner 
(skruvtransportörer, spannmålskrossar mm.) (vissa installationer även vid 
förlängda skruvsystem). 

Vid given startsignal dvs lågnivå i någon av ändutloppen på skruven samt 
alla villkor uppfyllda (arbetsbrytare påslagen, inget material på 
överfyllnadsvakt i skruv, maxnivå i utlopp på skruv Ej påverkad, nödstopp 
Ej intryckt så startar den berörda skruven. 

I FURABs automatiksskåp TRIPPEL är max gångtider inbyggt för vardera 
enhet, skåpet levereras i standardutförandet med en max gångtid inställd 
på 30 min. Behöver denna tidsinställning ändras se avsnitt ”Ändra 
maxgångtid”. 

Larmfunktion 
Styrskåpen är försedda med larmutgång för att exemeplvis kopplas mot en 
indikeringslampa, signalhorn eller liknande. Indikering om larm ges efter att 
max-gångtiden har löpt ut eller om något av överströmsreläerna har löst ut. 
Dessutom har FURAB styrskåp inbyggd larmindikering för ”maxstillestånd” 
dvs. om anläggningen har stått stilla för länge.  

För att nollställa ett utlöst skåp ska huvudströmbrytaren användas. Bryt 
huvudströmmen och vänta därefter 10 sek. för att sedan slå på brytaren 
igen. 
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Ändra maxgångtid 
Ibland kan det vara nödvändigt att justera max gångtiden, 
fabriksinställningen är 30 min på samtliga enheter, justeringen gäller för 
automatikskåp SINGEL, DUBBEL och TRIPPEL. 

I grundmenyn visas enheternas status enligt figur 1 nedan. 

 

Figur 1, visar skåpets grundmeny, här skruvskåp DUBBEL (F1 + F2). 

 

Nästa steg är att trycka på knappen ”OK” nu kommer man in i skåpets 
undermeny där följande vy skådas, se figur 2. 

 

Figur 2, skåpets undermeny. 
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Klicka dig ner till alternativet ”PARAMETER” med hjälp av de gröna pilarna, 
tryck därefter på ”OK”. Man kommer nu in i skåpets menynivå tre. Vi kan nu 
välja timer, se figur 3. 

 

Figur 3, skåpets tredje menynivå, i den röda rutan väljs T0-T9. 

Genom att trycka en gång på ”OK” kommer siffran efter T i den röda rutan 
att börja blinka vilket indikerar att man nu är i inställningsläge. Genom att 
sedan bläddra med pil upp eller pil ner kan man välja mellan T0-T9.  

T0 Max paus linje 1 

T1 Maxgångtid linje 1 

T2  

T3  

T4 Max paus linje 2 

T5 Maxgångtid linje 2 

T6  

T7  

T8 Max paus linje 3 

T9 Maxgångtid linje 3 

 

Efter att ha justerat sin tidsinställning backar man i menystegen med 
knappen ”ESC”. 
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Nivåvakter 
Givarna som ska användas i systemet (DOL-sensors) kan med mycket 
enkla knapptryckningar justera kännslighetsgrad och ev. tidsinställning 
(vissa modeller). Manual för dess åtgärder hittar du i den separata 
instruktionen som finns bifogad till varje nivåvakt eller på vår hemsida 
www.furab.se 

Uppdatering/ Ny programvara 
Följ nedanstående instruktioner vid inladdning av ny programvara. 

Läs upp program från systemet till minneskassetten: 

1.      Spänning av. 
2.      Ta loss det lilla täcklocket under displayen. 
3.      Tryck i minneskassetten. 
4.      Spänning på. 
5.      Se till att systemet är i läge ”STOP” 
6.      Gå in under ”PROGRAM” och vidare in under ”CASSETTE”. 
7.      Välj ”SAVE (CPU->MC)” och tryck ”OK”. 
8.      Någon form av info om att det är utfört eller utförs borde kunna 

ses kortvarigt i displayen men inte säkert. 
9.      Spänning av. 
10.  Ta bort minneskassetten och montera tillbaka täckluckan. 
11.  Testa funktioner för att se att program finns kvar i systemet. 

 

Ladda ner program från minneskassetten till systemet: 

1.      Spänning av. 
2.      Ta loss det lilla täcklocket under displayen. 
3.      Tryck i minneskassetten. 
4.      Spänning på. 
5.      Se till att systemet är i läge ”STOP” 
6.      Gå in under ”PROGRAM” och vidare in under ”CASSETTE”. 
7.      Välj ”LOAD (MC->CPU)” och tryck ”OK”. 
8.      Någon form av info om att det är utfört eller utförs borde kunna 

ses kortvarigt i displayen men inte säkert. 
9.      Spänning av. 
10.  Ta bort minneskassetten och montera tillbaka täckluckan. 
11.  Testa funktioner för att se att ny uppdatering laddats ned till 

systemet. 
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