Omrøresystem - manual
Betjening
•

Der skal være min. 1 m afgrøde i hele siloen, før
omrøresystemet må startes.

•

Under omrøring må siloen maksimal fyldes, til
den, af omrøresneglene, frembragte afgrødekegle
rammer spredepladerne på omrøresneglene. Disse
er monteret cirka 10 cm over sneglenes vindinger.
Overfyldning vil kunne ødelægge omrøresystemet,
da overfyldning eventuelt kan trække omrøresystemet ned ved udtømning. (se ”Introduktion til
anlægget”)

•

•

•

Omrøresystemet skal køre hele tiden under fyldning og tømning (min. 1 m afgrøde).
Hvis omrøresystemet ikke har været i drift i en periode, er det SÆRLIG VIGTIGT, at alle omrøresnegle drejes MANUELT for at løsne afgrøden omkring
sneglene. Hvis ikke afgrøden er løsnet omkring
sneglene, er der en risiko for at bommen + taget
kan skades, når der startes op!

Vedligeholdelse
Følgende udføres i løbet af sæsonen:
•

Omrøresystemet rengøres for korn og støv, specielt
køleribbe og vinge på motorerne.

•

Tjek sikkerhedssplitter (der er medleveret 2 ekstra,
som hænger ved gearmotor).

Følgende kontrolleres / udføres årligt:
•

Ved al servicering skal sikkerhedsafbryderen til
hele anlægget være slukket og aflåst.
For yderligere information; Se den fulde manual
på den udleverede USB pen.

Omrøresystem

Hvis der er mere end 1 m afgrøde i siloen, og der
skal tømmes ud i siloen, skal omrøresystemet altid
startes, før tømmesystemet startes. Dette sikrer, at
omrøresneglene ikke bliver skæve.

Omrøresystemet består af en bom, som kører rundt
på omrøreskinnen langs silo væggen. På omrørebommen hænger der et bestemt antal snegle, afhængig af
silostørrelse. Hvis en af sneglene sidder fast i kornet,
evt. pga. et område med fast korn, er der som en ekstra
sikkerhed monteret en tiltkontakt på hver snegl. Hvis
denne tiltkontakt bliver aktiveret, vil omrøresystemet
stoppe.
Omrøresneglene kører altid, når omrøresystemet er i
drift, men bommen er som standard indstillet til at køre
i 90 sek. Hvorefter den holder pause i 30 sek. og kører
så 90 sek. igen osv.
Dette er en indstilling, der gør, at sneglene kan nå at
rette sig selv op i pausen og ikke ”falde bagud”.
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