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1. Ecran principal

Cele mai importante valori măsurate şi setări sunt afişate permanent pe ecranul principal. Timpul de răcire rămas 
este afişat în timpul uscării în câmpul "timp de răcire". Temperatura de intrare şi de ieşire sunt afişate în propriile 
lor câmpuri în formatul xx/yy°C, unde prima cifră este valoarea actuală din conductă şi a doua cifră este valoare de 
referinţă. În câmpul "Viteza de alimentare" este afişată viteza alimentatorului controlat prin convertorul de frecvenţă.

Puteţi accesa meniul principal apăsând pictograma "Uscător" din mijlocul ecranului. Cu excepţia ecranului prin-
cipal, în colţul din dreapta sus al tuturor ecranelor se află un buton X prin apăsarea căruia vă puteţi întoarce pe 
ecranul principal.

1.1	 Modificarea	valorilor	pe	ecranul	principal

Aceeaşi procedură se aplică setări tuturor parametrilor: timpul de răcire, temperatura de intrare, temperatura de 
ieşire şi viteza de alimentare. Activaţi prin atingere câmpul pe care intenţionaţi să-l setaţi. După aceea, fundalul 
câmpului se va înnegri. Acum puteţi să modificaţi valorile cu ajutorul tastelor săgeţi. De asemenea, puteţi să modificaţi 
valoarea şi prin atingerea a doua oară a câmpului cu fundal negru pentru afişarea unei tastaturi numerice pe afişaj.

Timpul de răcire

Viteza de alimentare

Meniul principal
Temperatura de 
ieşire măsurată a 
aerului

Setarea tempe-
raturii de intrare 
a aerului

Temperatura de 
intrare măsurată 
a aerului

Setarea tempe-
raturii de ieşire a 
aerului
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2.	Meniul	principal

Numărul pictogramelor afişate în meniul principal variază în funcţie de numărul funcţiilor automate. Fila activă din 
partea de sus a ecranului are un fundal negru.

2.1	 Funcţii

Tastele din partea de jos a ecranului sunt utilizate pentru selectarea funcţiei sau a combinaţiei de funcţii automate. 
Atingeţi pictograma funcţiei pentru a o selecta. Funcţia/funcţiile selectate sunt afişate pe un fundal negru. Când 
uscătorul este în funcţiune, pictograma funcţiei active pâlpâie.  Notă! Dacă centrul de comandă este prevăzut doar 
cu uscare automatizată, vizualizarea de mai jos nu va fi afişată.

2.2	 Lot	de	date

Timpii de uscare şi răcire ai ultimelor 10 loturi sunt afişate în fila "Lot de date". Lotul dorit poate fi selectat cu ajutorul 
tastelor săgeată. Numărul lotului este afişat în colţul din stânga sus.

Funcţii

Uscare 2
(opţiune)

Uscare

Lot de date Caracter is t ic i 
complexe

Setări Ieşire

Golire
(opţiune)

Încărcare 2
(opţiune)

Încărcare 
(opţiune)
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Sarcină elevator
(opţiune) Valoare scală

(opţiune)

Termoregulator constant 
 setări (opţiune)

Încărcare automatizată 
setări (opţiune)

Aparatul de măsură al sarcinii
setări (opţiune)

2.3	 Caracteristici	complexe

2.4	 Setări

Aparatul de măsură al sarcinii elevatorului (opţiune) afişează sarcina actuală a elevatorului ca procent al sarcinii 
totale.

Pe lângă panoul orizontal, valoarea scalei poate fi afişată pe ecranul tactil (opţiune).
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Procentul minim de închidere a obturatorului (opţiune) este definit în setările termoregulatorului constant. 0 % 
înseamnă că obturatorul este deschis complet şi 100 % înseamnă că este închis complet. Procentul de închidere 
este modificat cu ajutorul tastelor săgeată.  Procentul minim de închidere poate fi utilizat pentru limitarea fluxului 
de aer, de exemplu, când se usucă seminţe mici.

Timpul de pornire a procesului de uscare este definit în setările încărcării automatizate (opţiune). 
 
 Dacă un program, care include funcţiile de încărcare şi uscare, a fost selectat în meniul "funcţii", în setări se poate 
defini ca procesul de uscare să înceapă ori atunci când nivelul cerealelor atinge senzorul nivelului de mijloc, ori 
atunci când acesta atinge senzorul nivelului de sus.

Începerea uscării de la 
nivelul de sus

Începerea uscării de la 
nivelul de mijloc



Antti-Teollisuus Oy 7 408152 7.8.2013

Optima

Dacă este selectată comanda "începerea uscării la nivelul de mijloc", ventilatorul, arzătorul şi alimentato-
rul – adică procesul de uscare va începe imediat ce cerealele ating senzorul nivelului de mijloc al uscăto-
rului. În acelaşi timp, placa obturatoare a elevatorului va coborî până la întrerupătorul de sfârşit de cursă al 
obturatorului. Când sosesc de la transportorul de încărcare, datele de contact pot fi primite de la centru, şi 
acestea pot fi utilizate pentru reducerea vitezei transportorului controlat de convertorul de frecvenţă (opţi-
une). Încărcarea se termină şi obturatorul elevatorului se închide imediat după ce uscătorul este încărcat. 

Setările aparatul de măsură a sarcinii elevatorului (opţiune)

Valoarea Imax trebuie setată astfel, încât să fie egală cu valoarea cea mai mare a curentului măsurat de trans-
formator.

Valoarea In trebuie setată astfel, încât să fie egală cu valoarea nominală a curentului menţionată pe plăcuţa de 
identificare a motorului.

3.	Versiuni	de	program

Numărul versiunii va fi afişat pentru câteva secunde: după ce alimentarea de la reţea a fost oprită.



Antti-Teollisuus Oy 8 408152 7.8.2013

Optima

4.	Modul	manual

În modul manual dispozitivele pot fi operate unul câte unul.  În modul manual, uscătorul trebuie supravegheat permanent. 
Faza a doua nu este utilizată în modul manual. Când uscătorul este încărcat în modul manual, comutatorul elevatorului 
poate fi comutată în poziţia 2 în care elevatorul se opreşte imediat ce nivelul cerealelor atinge senzorul nivelului de sus. 
 

5.	Modul	automat

În modul automat, funcţionarea echipamentului este controlată de către sistemul automatizat. Modul automat poate 
fi selectat prin răsucirea comutatorului de moduri în poziţia AUTO. Comutatoarele echipamentului trebuie însă să 
fie în poziţia 1 în timpul funcţionării în modul automat. Sistemul automatizat porneşte şi opreşte echipamentul în 
ordinea corectă. Funcţia automată selectată este pornită cu butonul de pornire.

5.1	 Încărcare	automatizată	(opţiune)

Răsuciţi comutatoarele echipamentului în poziţia 1. Activaţi "încărcarea automată" pe fila "funcţii" şi apăsaţi bu-
tonul de pornire. Sistemul automat porneşte elevatorul şi deschide complet obturatorul cu motor al containerului.  
 
 
Imediat ce nivelul cerealelor atinge senzorul nivelului de sus al uscătorului, sistemul automat va închide obturatorul 
containerului şi va opri elevatorul după o întârziere.
Dacă în fila "funcţii" s-a selectat "încărcare şi uscare", încărcarea automatizată porneşte automat uscarea (vezi 
Setările încărcării automatizate).

5.2	 Uscarea	automatizată

Răsuciţi comutatoarele echipamentului în poziţia 1. Activaţi "uscarea automată" pe fila "funcţii" şi apăsaţi butonul 
de pornire.

Sistemul automatizat porneşte echipamentul în ordinea corectă. Imediat ce temperatura de ieşire atinge valoarea 
sa de referinţă, sistemul automatizat intră în modul de răcire pentru o perioadă de timp, setată în meniul principal.

5.3	 Golirea	automatizată	(opţiune)

Utilizând comutatorul selectiv pentru poziţia separatorului, selectaţi ramura în care doriţi să go-
liţi uscătorul. Dacă aţi selectat de exemplu opţiunea "încărcare, uscare şi golire" în meniul "func-
ţii", sistemul automatizat va răsuci automat separatorul în poziţia "uscător" pentru încărcare şi uscare. 
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Alimentatorul poate fi setat să funcţioneze mai rapid în timpul golirii. Pentru a seta viteza de alimentare în timpul 
golirii, atingeţi mai întâi câmpul "viteză de alimentare" în meniul principal. După aceea, activaţi pe ecranul care 
apare câmpul "viteza de alimentare în timpul golirii", şi reglaţi viteza cu ajutorul tastelor săgeată. Pentru a afişa 
câmpul "viteza de alimentare în timpul golirii", răsuciţi comutatorul modului de funcţionare în poziţia A, şi pe ecranul 
"funcţii" al afişajului, selectaţi o funcţie care include golirea. 

Dacă silozul se încarcă în timpul golirii, pe ecran va apare mesajul de mai jos. Dacă silozul se încarcă, golirea 
poate fi oprită, şi alegeţi o locaţie nouă, şi după aceea, continuaţi golirea.

Viteza de alimentare în 
timpul golirii

Viteza de alimentare în 
timpul uscării

Opriţi golirea

Continuaţi golirea




