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Informacje BHP 
 

 

UWAGA: Terminal może być podłączony tylko do ciągnika ze sprawną instalacją 
elektryczną o napięciu nominalnym 12V! 
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Uwagi wstępne 
 
Maszyna może nadal wykonywać ruchy przez czas około trzech sekund od chwili wystąpienia 
sytuacji awaryjnej, takiej jak: utrata łączności z terminalem, utrata zasilania przez terminal, 
mechaniczne uszkodzenie kabla łączącego maszynę z terminalem, wyłączenie terminala przez 
operatora w trakcie wykonywania dowolnego ruchu przez maszynę lub wykonywania cyklu pracy 
automatycznej. 
 
Wyłączenie terminala przyciskiem  nie wyłącza zasilania na elementach sterowania 
znajdujących się na maszynie. W celu wyłączenia wszystkich elementów automatyki należy 
wyciągnąć z gniazda na ciągniku wtyczkę zasilania automatyki maszyny. 
Uwaga! Nie jest to wtyczka podłączenia oświetlenia maszyny. 
 
W celu wykonania pewnego wyłączenia automatyki maszyny należy wykonać następujące 
czynności: przerwać zasilanie maszyny olejem hydraulicznym, wyłączyć terminal, odczekać 10 
sekund, a następnie wyciągnąć wtyczkę elektryczną zasilania automatyki maszyny. 
 
Wyciąganie wtyczki zasilającej automatykę maszyny może następować tylko przy wyłączonym 
terminalu i odczekaniu co najmniej 10 sekund od wyłączenia. 
 
Przed rozpoczęciem pracy w trybie automatycznym maszyny należy upewnić się, że maszyna jest 
podpięta poprawnie pod instalację hydrauliczną ciągnika,  potem włączyć podawanie oleju 
hydraulicznego z ciągnika na maszynę w dobrym kierunku. 
 
Manipulacja sekcją hydrauliczną ciągnika, która zasila maszynę w trakcie trwania pracy 
automatycznej może powodować nieprawidłową pracę maszyny. 
 
Pomimo solidnej obudowy terminala rzucanie nim może spowodować mechaniczne uszkodzenie 
wyświetlacza, które uniemożliwia bezpieczną pracę maszyny. 
 
Zimna maszyna zachowuje się nieco inaczej niż rozgrzana. Przy rozgrzewaniu maszyny 
kolejnymi cyklami należy nie dokonywać zbyt gwałtownych zmian parametrów i zachować 
szczególną czujność w trakcie realizacji cyklu automatycznego. 
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Sterownik umożliwia:  
 

1. Ręczne lub w pełni automatyczne obsługiwanie maszyny 
 

2. Bieżącą obserwację procesu zwijania beli 
 

3. Pomiar ilości sprasowanych bel [n] 
 

4. Pomiar czasu pracy urządzenia [h] z dokładnością do 1 minuty 
 

5. Pomiar uzyskanej wydajności [n/h] 
 

6. Pomiar wielkości pracy na pięciu niezależnych polach (licznikach) 
Przez pracę na pięciu niezależnych polach należy rozumieć niezależne obliczanie 
ilości owiniętych bel, czasu pracy, osiągniętej wydajności w osobnych licznikach. 
Umożliwia to nam np. porównanie osiągniętej wydajności na różnych polach. 

 
7. Wyświetlanie stanu czujników 

Ponieważ czujniki są najbardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne, mamy 
możliwość szybkiej oceny sprawności ich działania i ewentualnego usunięcia usterki 
we własnym zakresie poprzez wymianę uszkodzonego czujnika, bez potrzeby 
wzywania serwisu. 

 
8. Wyświetlanie sumy bel od momentu zainstalowania na maszynie (wielkość 

niekasowalna) 
Przydatne jest chociażby w celu obliczenia raty amortyzacji. Poza tym dostarcza 
cennej informacji producentowi sprzętu. 
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Włączanie i wyłączanie 

Rysunek 1 

 
W celu włączenia terminala należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania  na około 1 
sekundę. 
 
W celu wyłączenia urządzenia należy przytrzymać przycisk zasilania  wciśnięty przez około 
2 sekundy. 
 
Między wyłączeniem i ponownym włączeniem terminala zaleca się odczekać 10 sekund i w tym 
czasie nie manipulować żadnym z przycisków na terminalu. 
 

 

UWAGA: Jeżeli napięcie zasilania jest mniejsze od 9,5V na terminalu mogą pojawić się 
komunikaty o utracie połączenia z maszyną. 

 

UWAGA: Jeżeli napięcie zasilające terminal jest mniejsze od 6V, to po włączeniu zasilania 
dioda nad przyciskiem nie zaświeci się. Należy sprawdzić instalację elektryczną! 

W celu włączenia terminala 
należy nacisnąć i przytrzymać 
na około 1 sekundę 
przycisk . 
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Ekran początkowy 

Rysunek 2 

 
 
Po włączeniu terminala na wyświetlaczu pojawi się ekran początkowy z nazwą maszyny oraz 
wersją oprogramowania terminala. Po nawiązaniu łączności z maszyną terminal przejdzie do ekranu 
roboczego. 
 

 

UWAGA: Jeżeli ekran roboczy nie pojawi się w ciągu 30 sekund od włączenia terminala to 
należy: 

• wyłączyć terminal, 
• odczekać 10 sekund, 
• wyciągnąć wtyczkę zasilania automatyki maszyny z gniazda na ciągniku, 
• sprawdzić poprawność podłączenia przewodu łączącego terminal z częścią 

maszynową sterowania po obu stronach (złącza muszą być połączone 
poprawnie i zatrzaśnięte), 

• sprawdzić czy ww. przewód nie ma oznak uszkodzenia mechanicznego 
(przecięcie, przetarcie, widoczne na osłonie mechaniczne: skręcenie, 
złamanie, zgniecenie, wyrwanie przewodów ze złącz lub ślady po takiej 
sytuacji). 

Po dokonanej inspekcji lub po co najmniej 30 sekundach włożyć wtyczkę 
zasilania automatyki maszyny do gniazda na ciągniku i ponownie włączyć 
terminal. Jeżeli powyższe czynności nie dały efektu należy skontaktować się z 
serwisem. 

Po włączeniu terminala na 
wyświetlaczu pojawi się ekran 
początkowy. 
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Układ ekranów i nawigacja 

Rysunek 3 

 
Oprogramowanie terminala zawiera w sobie 5 głównych funkcji obsługi maszyny, które zostały 
uporządkowane jako zestawy (wiersze) wirtualnych ekranów; są to: ekrany robocze, parametry 
pracy, statystyki, czujniki oraz identyfikacja. Pokazane jest to na rysunku nr 4 poniżej. Zmiany 
ekranu dokonujemy naciskając przyciski zielonych strzałek   . Ekrany możemy zmieniać 
„naokoło”; po naciśnięciu strzałki w prawo  na skrajnym, prawym ekranie pokazany zostanie 
pierwszy ekran z lewej; to samo dotyczy poruszania się pomiędzy wierszami; naciśnięciu strzałki w 
dół  na najniższym poziomie spowoduje pokazanie wiersza najwyższego. 
 
Terminal zapamiętuje, aż do momentu wyłączenia, ostatnio wyświetlany ekran w każdym wierszu. 
Po włączeniu sterownika pokazywany jest ekran roboczy z obsługą podbieracza; naciśnięcie 
strzałki w prawo  spowoduje pokazanie ekranu roboczego z obsługą ruchomej podłogi. Jeżeli 
teraz naciśniemy strzałkę w dół , to pokaże się ekran parametrów pracy – liczba owinięć; 
naciśnięcie strzałki do góry  pokaże ponownie ekran roboczy z obsługą ruchomej podłogi, a nie 
podbieracza. 
 

 
 
Rysunek 4 

 
 
Większa kopia rysunku nr 4 znajduje się w końcowej części instrukcji, na stronie 29. 

 
UWAGA: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku strzałki do góry  na jakimkolwiek 

ekranie zawsze spowoduje wyświetlenie ekranu roboczego z obsługą 
podbieracza. 

Przyciski zielonych strzałek 
    pozwalają na 

intuicyjne poruszanie się 
pomiędzy „ekranami” 
terminala. 



 

SIPMA PS 1235 PIONIER Strona 10 

 

Przyciski 

Rysunek 5 

  
W celu uproszczenia 4 żółte przyciski na dole terminala opisane są w dalszej części instrukcji za 

pomocą ikon nad tymi przyciskami; np. przycisk  oznacza żółty przycisk, pod tą ikoną; w tym 
przypadku jest to lewy, skrajny przycisk. 

Ikona naciśniętego przycisku zmienia się na negatyw . 

 - przycisk 

 - przycisk naciśnięty 
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Ekrany robocze 
 
Na ekranach roboczych pokazane są parametry procesu zwijania beli oraz dodatkowe, istotne dla 
pracy maszyny informacje. 

Rysunek 6  

 
 

Przyciski strzałek  i  lub  i  na dole terminala pozwalają obsługiwać następujące 
podzespoły prasy: podbieracz, ruchomą podłogę, noże tnące, komorę oraz podajnik siatki. 
 
Rysunek 7  

 

Przycisk  /  służy do wyboru ręcznego lub automatycznego uruchamiania procesu 
podawania siatki. Jeżeli nad przyciskiem wyświetlana jest ikona A, to sterowanie jest 
automatyczne, jeżeli natomiast wyświetlana jest ikona R, to wymagane będzie ręczne uruchomienie 
podawania siatki. 

Przycisk  służy do ręcznego uruchomienia procesu podawania siatki. Jeżeli na ikonie przycisku 

widoczna jest cyfra , to oznacza ona ilość bel jaką jeszcze można owinąć, przy obecnych 
ustawieniach, z posiadanej ilości siatki; cyfra pojawia się przy ilości 9 i zmniejsza o 1 po każdej 
owiniętej beli. Wartość zero oznacza, że wg obliczeń pozostała siatka na rolce nie wystarczy do 
kolejnego owinięcia beli zadaną liczbą owinięć. Wyświetlana wartość ma charakter wyłącznie 
informacyjny i nie wpływa na wywołanie kolejnego procesu owijania. Brak cyfry na ikonie 
oznacza, że według obliczeń pozostała siatka na rolce jest wystarczająca od wykonania ponad 9 
cykli owijania przy zadanej liczbie owinięć. Dokładną liczbę możliwych cykli owijania można 
znaleźć na ekranie „Statystyki siatki” (opis na stronie 26). 
 
 

 - noże tnące schowane 

 - otwarty co najmniej 1 
zamek komory 

 - ruchoma podłoga 
opuszczona 

 /  - hamulec / filtr 
oleju 

 - automatyczne 
uruchamianie procesu 
podawania siatki 

 - ręczne uruchamianie 
procesu podawania siatki 
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UWAGA: Jeżeli w trakcie pracy na wyświetlaczu terminala pojawią się „zakłócenia”, które 
przeszkadzają lub uniemożliwiają prawidłową jego obsługę, należy przerwać 
pracę, wyłączyć terminal i odczekać 10 sekund, włączyć terminal i kontynuować 
pracę. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać prosi się o kontakt z serwisem. 

 
Podbieracz 
 
Rysunek 8 

 
Ruchoma podłoga 
 
Rysunek 9 

Symbol  na wyświetlaczu oznacza, że 
ruchoma podłoga jest opuszczona. 

 - podnoszenie 
podbieracza 

 - opuszczanie 
podbieracza 

 - podnoszenie ruchomej 
podłogi 

 - opuszczanie ruchomej 
podłogi 
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Noże tnące 
 
Rysunek 10 

 

Symbol na wyświetlaczu  oznacza, że noże tnące są schowane. 
 

Komora 

Rysunek 11 

 
Symbol  na wyświetlaczu oznacza, że przynajmniej jeden zamek komory nie jest zamknięty. 
Przy otwartej komorze zamki w naturalny sposób są otwarte. Komorę należy zamykać tak długo, aż 
symbol ten przestanie być wyświetlany. 
 

 
UWAGA: Prasowanie materiału z niedomkniętą komorą może nie dać zakładanego efektu 

zgniotu. Prasowanie materiału przy zamkniętym jednym zamku może 
doprowadzić do uszkodzenia komory. 

 
 

 

UWAGA: 
Naciśnięcie przycisku otwierania komory  w trybie automatycznym 
spowoduje przejście w tryb ręcznego wywołania podania siatki - pokazany 

zostanie ekran informacyjny; należy potwierdzić przyciskiem  przyjęcie 
informacji do wiadomości. 

 

 - wysuwanie noży 
tnących 

 - chowanie noży tnących 

 - otwieranie komory 

 - zamykanie komory 
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Podajnik siatki 

Rysunek 12 

 
Symbol  oznacza, że podajnik siatki jest w pozycji, w której nie są hamowane obroty rolki 
siatki. Brak hamowania może świadczyć o tym, że podajnik jest w pozycji podania siatki (wsunięty 
w komorę). Zbieranie materiału z podajnikiem będącym w pozycji podania może go uszkodzić!  
 
W trakcie zbioru podajnik powinien być tak ustawiony, żeby rolka siatki była hamowana (zaleca się 
ustawianie podajnika w pozycji do cięcia siatki, co dodatkowo eliminuje możliwość porwania 
siatki). 
 
Informacje o procesie zwijania 
Górna część ekranu roboczego pokazuje zadane i bieżące wypełnienie komory oraz 2 paski 
nierównomierności zbierania materiału. 
 
Wypełnienie komory 

Dolna wartość pokazuje zadane (zaprogramowane) 
wypełnienie komory - ustawia się je w parametrach pracy – 
„ Wypełnienie komory” (opis na stronie 22). Górna wartość 
pokazuje aktualne (mierzone przez czujniki wypełnienia 
komory) wypełnienie komory; będzie się ona zwiększać w 
miarę zbierania materiału. 

 

Nierównomierność 
Paski nierównomierności wypełniają się, jeżeli na jednej ze 
stron komory zbierane jest więcej materiału. Lewy pasek 
zwiększa się od środka do lewej strony i odpowiada lewej 
stronie komory; prawy pasek zwiększa się od środka do 
prawej strony i odpowiada prawej stronie komory. Długość 
paska jest proporcjonalna do różnicy pomiędzy wypełnieniem odpowiednich stron komory. 

 

 - wysuwanie podajnika 
siatki 

 - chowanie podajnika 
siatki 
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Zwijanie beli 
W trakcie zbierania materiału wartość bieżącego 
wypełnienia będzie się zwiększać. 

 
 
 
 
 
 
 

Jeżeli pasek nierównomierności pojawi się po lewej stronie, 
to należy rozpocząć zbiór materiału prawą stroną 
podbieracza (skręcić zestawem lekko w lewo - zgodnie ze 
wskazaniem wskaźnika nierównomierności), aby zapewnić 
równomierne zwijanie materiału. 

 
 
 

Jeżeli pasek nierównomierności pojawi się po prawej 
stronie, to należy rozpocząć zbiór materiału lewą stroną 
podbieracza (skręcić zestawem lekko w prawo - zgodnie ze 
wskazaniem wskaźnika nierównomierności), aby zapewnić 
równomierne zwijanie materiału. 

 
 

Gdy zmierzone wypełnienie osiągnie wartość równą 
różnicy zadanego wypełnienia i parametru „Sygnalizacja 
wypełnienia komory” (opis na stronie 23) terminal włączy 
przerywany sygnał dźwiękowy, a czarne tło będzie się 
zmieniać między bieżącym a zadanym wypełnieniem. 
Należy być przygotowanym na zakończenie procesu 
zwijania beli. Jakość prowadzenia maszyny w trakcie 
zbioru ostatniej warstwy beli będzie mieć wpływ na jej 
wygląd.  

 
Po osiągnięciu zadanej wartości wypełnienia komory 
powinien rozpocząć się, w sposób automatyczny lub 
ręczny, „Proces owijania beli siatką”  (opis na stronie 17).  

 
 
 
 
 
Aktualne wypełnienie komory może być wyświetlane jako 
wartość ujemna, położenie komory jest poniżej 
oczekiwanego; świadczy to o niewłaściwym skalibrowaniu 
czujników wypełnienia – należy przeprowadzić procedurę 
„Kalibracja czujników wypełnienia” (opis na stronie 28). 
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Jeśli wartość wypełnienia zmniejszy się poniżej -9, to na 
wyświetlaczu pokazany będzie symbol „- -„; należy 
przeprowadzić procedurę „Kalibracja czujników 
wypełnienia” (opis na stronie 28). 

 
 
 
 
 

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol „++”, znaczy to, 
że położenie komory jest powyżej oczekiwanego (wartość 
większa od 99); świadczy to o niewłaściwym skalibrowaniu 
czujników wypełnienia – należy przeprowadzić procedurę 
„Kalibracja czujników wypełnienia” (opis na stronie 28). 
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Proces owijania beli siatką 

Proces owijania siatką i wyładunku beli odbywa się automatycznie. Sterowanie jest tak 
skonstruowane, że owijanie i wyładunek w normalnych warunkach pracy powinno realizować się 
automatycznie. 
 

 

UWAGA: W każdej chwili proces automatyczny może zostać przerwany przez naciśnięcie 

przycisku  przez operatora. Jeżeli przerwaniu uległ proces owijania beli 
siatką, to podajnik zostanie automatycznie ustawiony w pozycji cięcia siatki. 
Przerwanie procesów automatycznych wywołanych automatycznie wyłącza 
automatyczne wywołanie podania siatki. 

 

 

UWAGA: W każdej chwili procesy automatyczne można przerwać awaryjnie naciskając 

jeden z czerwonych przycisków , 
które znajdują się obok siebie w prawym dolnym rogu terminala. Nastąpi 
gwałtowne zatrzymanie wszystkich ruchów elementów maszyny. Jeżeli podajnik 
jest wewnątrz komory to należy go wysunąć do pozycji cięcia; patrz „ 
Podajnik siatki”  na stronie 14. 

 
Podanie siatki 
 
Rysunek 13 

 
 
Podanie siatki rozpoczyna się od sygnału STOP. W tym czasie operator musi zatrzymać prasę w 
celu zaprzestania pobierania materiału przez podbieracz. Można ustawiać czas trwania sygnału 
STOP, a tym samym czas przeznaczony na zatrzymanie zestawu zmieniając parametr „Opóźnienie 
podania siatki [s]”  (opis na stronie 23). 
 
Po osiągnięciu zadanego wypełnienia komory proces podania siatki może zostać wywołany 

automatycznie lub na życzenie operatora przyciskiem ; opis w rozdziale „ Ekrany robocze”  na 
stronie 11. 
 

 
UWAGA: Na ekranach podania, owijania i cięcia wyświetlane są dwa parametry: aktualny 

numer owinięcia (duże cyfry) i zadana liczba owinięć (małe cyfry). 
 
 

 
 
 
 
 

W trakcie wyświetlania 
sygnału STOP operator musi 
zatrzymać maszynę. 
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Następnie rozpoczyna się etap podawania siatki do komory, 
gdzie powinna ona zostać porwana przez obracającą się belę 
(podajnik jest wsuwany do wnętrza komory, rolka siatki 
zostaje odhamowana). Na terminalu wyświetlany jest ekran 
zatytułowany „Podanie siatki” i aktualny numer podania. 
Maksymalnie wykonywane są trzy próby podania siatki (za 
każdym razem podajnik jest wsuwany do i wysuwany z 
komory). Po trzeciej nieudanej próbie proces owijania jest 
przerywany. Skuteczne podanie siatki kończy się wysunięciem podajnika z komory do pozycji 
owijania. 
 
Owijanie beli 
Po skutecznym podaniu siatki podajnik jest w pozycji 
owijania, a rolka siatki jest hamowana w celu właściwego 
pokrycia beli siatką. Na terminalu wyświetlany jest ekran 
zatytułowany „Owijanie beli”. 
Po naliczeniu przez program zadanej liczby owinięć proces 
owijania się kończy i podajnik jest ustawiany w pozycji do 
cięcia siatki. 
 
Cięcie siatki 
Po skutecznym owinięciu beli siatką podajnik jest w pozycji 
cięcia siatki (maksymalnie oddalony od komory).  Na 
terminalu wyświetlany jest ekran zatytułowany „Cięcie siatki”. 
Program czeka na zaprzestanie pobierania siatki (nóż obcina 
siatkę). Naliczona liczba owinięć może być większa od 
zadanej liczby owinięć. Jest to naturalny efekt bezwładności 
procesu cięcia siatki. Ma na to wpływ czas ruchu podajnika, 
szybkość obracania się beli w komorze oraz czas cięcia siatki. 
Jeżeli faktyczna liczba owinięć beli siatką jest większa od zamierzonej należy skorygować parametr 
„Liczba owinięć”  (opis na stronie 22). 
 
Cięcie siatki kończy proces owijania beli siatką; podajnik siatki jest gotowy do następnego cyklu 
pracy. 
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Wyładunek 
 
Po poprawnym cięciu siatki program przechodzi do automatycznego wyładunku. Na terminalu 
pojawia się ekran „Wyładunek”, na którym widać kolejne etapy wyładunku beli z komory. 
 
Rysunek 14 

 
W celu rozpoczęcia wyładunku należy potwierdzić rozpoczęcie otwierania komory przyciskiem 

. 
 
W trakcie otwierania komory na wyświetlaczu widoczna 
będzie pionowa strzałka skierowana do góry, oznaczająca 
kierunek ruchu komory. 
 
 
 
 
 
 
Po całkowitym otwarciu komory bela wytoczy się po 
odrzutniku bel na ziemię. Kolejne etapy będą widoczne na 
grafikach. 
 
 
 
 
 
 
 
Jeżeli wyładunek przebiegnie poprawnie, to bela znajdzie się 
za maszyną, a odrzutnik bel wróci do górnej pozycji. 
 
 
 
 
 
 

W celu rozpoczęcia 
wyładunku należy nacisnąć 

przycisk . 
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Rysunek 15 

 
Po wyładowaniu i odtoczeniu beli program będzie oczekiwał potwierdzenia rozpoczęcia zamykania 

komory przyciskiem . 
 
W trakcie zamykania komory na wyświetlaczu widoczna 
będzie pionowa strzałka skierowana do dołu, oznaczająca 
kierunek ruchu komory. 
 
 
 
 
 
 
Komora jest uważana za zamkniętą gdy zostaną zamknięte oba 
zamki. 
 
 
 
 
 
 
 
Po zakończeniu procesu wyładunku na terminalu zostanie wyświetlony ekran, z którego rozpoczęło 
się owijanie sygnałem STOP. 

Po wyładowaniu beli należy 
zamknąć komorę naciskając 

przycisk . 
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Parametry pracy 
 
Ekrany parametrów pracy pokazują aktualne ustawienia maszyny oraz pozwalają na ich zmianę. 
 
Edycja parametrów 

Na ekranach parametrów pracy widoczny jest przycisk . Naciśnięcie tego przycisku spowoduje 
przejście terminala w tryb edycji (zmiany wartości) parametru na danym ekranie. Parametry mogą 
posiadać wartości tekstowe lub liczbowe. 
 
Rysunek 16 

 

Po naciśnięciu przycisku  na dole ekranu pojawią się przyciski edycji. 
 
Rysunek 17 

 

W trybie edycji, przyciskami  lub  możemy teraz zmieniać wartość parametru. 
Przekroczenie górnego lub dolnego zakresu edycji powoduje rozpoczęcie edycji odpowiednio od 
dolnego lub górnego zakresu edycji. Jeżeli zmieniany parametr jest wartością tekstową, to 

naciskanie przycisków  lub  spowoduje przewijanie (góra – dół) listy dostępnych wartości. 

Ustawioną wartość możemy zatwierdzić przyciskiem , lub anulować zmiany naciskając 

przycisk . 
 

Naciśnięcie przycisku  
spowoduje przejście terminala 
w tryb edycji 
(zmiany wartości) parametru. 

 - zwiększanie wartości 

 - zmniejszanie wartości 

 - zatwierdzanie 

 - anulowanie 
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Potwierdzenie 
Jest to szczególny przypadek zmiany wartości parametru. W kilku sytuacjach, np. po założeniu 
nowej rolki siatki, terminal wyświetla pytanie o potwierdzenie wykonanej czynności. 
 
Rysunek 18 

 

Analogicznie do zmiany wartości parametru, przyciskami  lub  możemy wybrać TAK lub 

NIE, a następnie potwierdzić odpowiedź przyciskiem . Naciśnięcie przycisku  anuluje 
wykonanie czynności. 
 
Liczba owinięć 

Liczba owinięć beli siatką. Na wyświetlaczu podana jest 
aktualna liczba owinięć beli siatką. Parametr ten informuje 
po ilu owinięciach rozpocznie się proces obcinania siatki. 
Liczbę owinięć można ustawić od 1,2 do 5,0 owinięć z 
dokładnością do jednej dziesiątej. Ze względu na fakt, że 
proces cięcia może mieć różną szybkość - im szybciej 
obraca się WOM, tym szybciej pobierana jest siatka – 
ewentualny nadmiar wydanej siatki może wynikać z czasu 
potrzebnego na ustawienie podajnika siatki w pozycji cięcia i szybkości nawijania siatki na belę. 
Może więc okazać się, że owijanie z zadaną liczbą owinięć 1,5 kończy się w rzeczywistości 
liczbą owinięć 1,7. W takim wypadku należy dokonać korekty ustawiający liczbę owinięć na 
wartość 1,3. 

 
Wypełnienie komory 

Na wyświetlaczu podana jest aktualna wartość zadanego 
wypełnienia komory. Wypełnienie komory można ustawić 
od 10 do 50, co jedną jednostkę; im większa wartość tym 
większe zagęszczenie materiału w beli. 

  - wybór TAK, NIE 

 - zatwierdzenie 

 - anulowanie 
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Opóźnienie podania siatki [s] 

Na wyświetlaczu podany jest czas opóźnienia podania 
siatki w sekundach. Parametr ten ustawia celową zwłokę w 
rozpoczęciu procesu  podania siatki. Proces podania siatki 
na belę powinien się rozpocząć po zakończeniu podawania 
materiału na podbieracz, czyli po zatrzymaniu się zestawu. 
Jeżeli prędkość zbioru wymaga większego czasu na 
zatrzymanie zestawu to czas potrzebny na zatrzymanie 
ustawia się tym parametrem. Czas ten można ustawić od 
0,0 do 10,0 owinięć z dokładnością do pół sekundy. 

 
Sygnalizacja wypełnienia komory 

Na wyświetlaczu podana jest aktualna wartość sygnalizacji 
wypełnienia komory; można ją ustawić od 1 do 10, co jedną 
jednostkę, lub wyłączyć ustawiając wartość „—„. Parametr 
ten decyduje o momencie włączenia sygnału dźwiękowego 
i wizualnego na ekranie roboczym pod koniec procesu 
zwijania beli; zobacz „Informacje o procesie zwijania” 
(opis na stronie 14). 

 

Długość siatki [m]  
Na wyświetlaczu podana jest nominalna długość siatki w 
założonej rolce w metrach; można ją ustawić od 0 do 5000 
metrów, co 10. Zmiana tego parametru nie jest 
potwierdzeniem założenia nowej rolki siatki na podajnik; 
do tego jest osobny przycisk, opisany poniżej. 

 
 
Założenie nowej rolki 

Rysunek 19 

 

Po założeniu nowej rolki siatki należy nacisnąć przycisk . Pojawi się pytanie: „Założona nowa 
rolka siatki?” oraz przyciski umożliwiające potwierdzenie tej czynności. Opis procedury 
potwierdzania znajduje się na stronie 22. Odpowiedź TAK powoduje przeliczenie liczników ekranu 
statystyki siatki dla nowej rolki siatki o zadanej długości. 

Po założeniu nowej rolki 

nacisnąć przycisk . 
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Język 
Ustawiamy język, w jakim terminal wyświetla tekst na 
ekranie. 
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Statystyki 
 
Na ekranach statystyk możemy wybrać numer bieżącego pola, sprawdzić wartości robocze z 5 
różnych pól (liczników), sezonu oraz całkowity przebieg prasy. Pokazana jest również statystyka 
dotycząca bieżącego i całkowitego zużycia siatki. 
 
Pole bieżące 
Pole bieżące, jest to aktualnie wybrany numer pola (licznika), na którym zbierane są dane z pracy 
maszyny; numer ten widoczny jest w czarnym kwadracie. Terminal liczy sumę sprasowanych bel 
oraz czas pracy maszyny i na tej podstawie wylicza wydajność, czyli stosunek ilości bel do czasu 
pracy, na danym polu. 
 
Rysunek 20 

 

Numer bieżącego pola można zmienić naciskając przycisk , a następnie potwierdzić (zgodnie z 
procedurą edycji parametru opisaną na stronie 21). 
 
Sezon 
Dane do sezonu zbierane są niezależnie od wybranego pola (zestawu liczników); wyzerowanie 
któregoś z liczników 1 do 5 nie powoduje jednak zmiany danych sezonu. 
 
Rysunek 21 

 

Dane sezonu można wyzerować naciskając przycisk , a następnie potwierdzić (zgodnie z 
procedurą potwierdzenia opisaną na stronie 22). Ilość sprasowanych bel oraz czas pracy zostaną 
ustawione na zero. 

 - ilość bel 

 - czas pracy 

 - wydajność 

 - ilość bel 

 - czas pracy 

 - wydajność 
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Pole 1 do 5 
Na ekranach Pole 1, 2, 3, 4, 5 pokazywane są statystyki odpowiadające danym zebranym podczas 
pracy maszyny na odpowiednich polach (licznikach). 
 
Rysunek 22 

 

Dane zebrane podczas pracy na danym polu można wyzerować naciskając przycisk , a 
następnie potwierdzić (zgodnie z procedurą potwierdzenia opisaną na stronie 22). Ilość 
sprasowanych bel oraz czas pracy zostaną ustawione na zero na wybranym polu. 
 
Statystyki siatki 

WYDANO  – całkowite zużycie siatki od ostatniego 
założenia siatki (czyli wykonania procedury Założenie 
nowej rolki opisanej na stronie 23) w metrach. W nawiasie 
podana jest długość siatki naliczona poza procesem 
owijania (parametr na potrzeby serwisu). 
POZOSTAŁO  – jest to długość siatki, która obecnie 
znajduje się na rolce oraz wyliczona ilość bel, do której 
owinięcia ta długość wystarczy. Po założeniu nowej siatki 
pokazana jest długość nominalna. 
OST. OWIJANIE  – podana jest długość siatki użyta do ostatniego owijania oraz ilość owinięć 
jaka była ustawiona. 
 

Przebieg 
Na tym ekranie pokazana jest całkowita ilość bel, czas 
pracy maszyny oraz wydajność od momentu zainstalowania 
sterowania na maszynie; tej wartości nie można 
wyzerować. 

 - ilość bel 

 - czas pracy 

 - wydajność 
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Czujniki  
 
Są to ekrany, które pokazują aktualny stan zainstalowanych na maszynie czujników oraz inne 
informacje serwisowe. Jeżeli na czujniku indukcyjnym świeci się dioda, to na terminalu czujnik ten 
musi być w stanie aktywnym (czujnik jest aktywny jeżeli w strefie jego działania znajduje się 
element metalowy). 
 
Czujniki 1  

1. Ruchoma podłoga – jeżeli podłoga jest podniesiona, to 
czujnik jest AKTYWNY. 

2. Noże tnące – jeżeli noże tnące są schowane, to czujnik 
jest AKTYWNY. 

3. Zamki  – stan czujników zamków komory; jeżeli 
obydwa zamki komory są zamknięte, to czujnik jest 
AKTYWNY. 
 

Czujniki 2  
4. Podajnik siatki  – jeżeli podajnik siatki jest w pozycji, 

która włącza hamownie obrotów rolki siatki, to czujnik 
jest AKTYWNY. 

5. Rolka pomiarowa – stan tego czujnika zmienia się 
AKTYWNY, NIEAKTYWNY w trakcie wydawania 
siatki. 

6. Odrzutnik bel  – stan tego czujnika ustawia się 
dwukrotnie w stan aktywny w trakcie wytaczania się 
beli z komory przy wyładunku. 
 

Czujniki 3  
7. Filtr oleju  – jeżeli ten czujnik jest AKTYWNY, to 

należy sprawdzić filtr oleju; na wyświetlaczu pojawi 

się ikona . 
8. Napięcie zasilania - aktualnie zmierzone napięcie 

zasilania. 
 

 
 
 
Czujniki 4  

9. Wypełnienie komory – względne i bezwzględne 
wskazania czujników wypełnienia komory; lewego i 
prawego. Parametry na potrzeby serwisowe. 
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Kalibracja czujników wypełnienia 
Pokazane są zapamiętane (duże cyfry na górze) i aktualnie mierzone (małe cyfry na dole), 
bezwzględne wskazania czujników wypełnienia komory; po lewej stronie  - lewy czujnik, po prawej 
stronie - prawy czujnik. 
 
Rysunek 23 

 
Proces kalibracji polega na pewnym zamknięciu pustej komory (klapa przywiera ściśle do obydwu 
boków komory); następnie należy odczekać pewien czas aż do stabilizacji aktualnych wskazań 
czujników wypełnienia (wartości wyświetlane małymi cyframi). Teraz można skalibrować czujniki 

do bieżących pozycji naciskając przycisk , a następnie potwierdzić (zgodnie z procedurą 
potwierdzenia opisaną na stronie 22). 

Identyfikacja  
 
 
Na tym ekranie widoczny jest numer seryjny i rok produkcji 
maszyny, do której została przypisana część maszynowa 
sterowania. 
 
 
 
 
 
Oprogramowanie 

Na tym ekranie widoczna jest nazwa maszyny oraz wersje 
oprogramowania terminala i ECU. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 - kalibracja czujników 
wypełnienia 
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Układ ekranów 
 

 


