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Observera att det är viktigt att inställningarna görs efter ordningen i denna guide. 

Detta är en översiktlig beskrivning, mer detaljerad information om varje funktion finns i Manual 

ExciControl TRC. 

1. Välj körläge 1 

Meny/Körläge/Byt körläge 
Om körläge inte står på 1, byt körläge. 

 

2. Kalibrering av spakar 

Meny/Kalibrering spakar. 
Kalibrering skall utföras på samtliga analoga (proportionella) signaler in till styrsystemet. 

Inställning utförs enligt följande: Med opåverkad rulle klicka på Neutral.  Rullens båda ändlägen sparas 

genom att påverka rullen maximalt i ena riktningen samtidigt som du klickar Max in  och sedan maximalt 

i den andra riktningen och klickar på Min in . Bekräfta med Spara  eller återgå med Avbryt .  
Det kalibrerade värdet (uppe till vänster i display) ska efter kalibrering vara: 

Vid fullt utslag på Min in -2000, fullt utslag på Max in 2000 och vid opåverkad rulle/spak 0. 

 

3. Hastighet pytsare 
Starta maskinen och lägg den på arbetsvarvtal. 

Generell hastighet måste stå på 100%, (Meny/Hastigheter/Generell hastighet), annars är inställningarna 

blockerade.  

 

3.1. Min flöde pytsare 

Meny/Hastigheter/Pytsare 

Välj Min flöde . 
Aktivera rullen med funktionen rotor. 

Ventilen för rotor är nu helt öppen och pytsaren ger värdet för Min flöde. 

Justera värdet med +/- tills rotor börjar röra sig sakta. Spara med Enter . 

3.2. Max flöde rotor 

Välj Max flöde rotor . 
Aktivera rullen med funktionen rotor. 

Ventilen för rotor är nu helt öppen och pytsaren ger värdet för Maxflöde rotor . 
Justera värdet med +/- tills rotor roterar så snabbt som den ska rotera vid fullt utslag på rullen. 

Spara med Enter . 

3.3. Max flöde tilt 

Välj Max flöde tilt . 
Aktivera rullen med funktionen tilt. 

Ventilen för tilt är nu helt öppen och pytsaren ger värdet för Maxflöde tilt . 

Justera värdet med +/- tills tilt går så snabbt som den ska göra vid fullt utslag på rullen. Spara med Enter . 
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3.4. Max flöde extra 1 

Välj Max flöde extra 1 . 
Aktivera rullen med funktionen extra. 

Ventilen för extra är nu helt öppen och pytsaren ger värdet för Maxflöde extra . 

Justera värdet med +/- tills extra går så snabbt som den ska göra vid fullt utslag på rullen. 

Spara med Enter  och sedan Åter . 

 
4. Hastighet rotor 

4.1. Min flöde rotor 

Meny/Hastigheter/Rotor 

Välj Min vänster . 
Aktivera rullen med funktionen rotor vänster. 

Styrsignalen till ventilen för pytsare är nu begränsad till max 20% av pytsarens inställda maxström rotor 

och rotor-ventilen ger värdet för Min flöde rotor vänster. 
Justera värdet med +/- tills rotor börjar röra sig sakta. Spara med Enter . 

Välj Min höger . 
Aktivera rullen med funktionen rotor höger. 

Justera värdet med +/- tills rotor börjar röra sig sakta. Spara med Enter . 

Välj Max vänster . 
Aktivera rullen med funktionen rotor vänster. 

Styrsignalen till ventilen för pytsare är nu begränsad till max 20% av pytsarens inställda maxström rotor 

och rotor-ventilen ger värdet för Max flöde rotor vänster. 
Justera värdet med +/- tills rotor roterar så snabbt som den ska vid fullt utslag på rullen. 

 Spara med Enter  
Välj Max höger . 
Aktivera rullen med funktionen rotor höger. 

 Justera värdet med +/- tills rotor roterar så snabbt som den ska vid fullt utslag på rullen. 

Spara med Enter  och sedan Åter . 

 

5. Hastighet tilt 

Meny/Hastigheter/Tilt 
Inställningar görs som med rotor. 
Spara med Enter och sedan Åter . 

 

6. Hastighet extrafunktioner 

Meny/Hastigheter/Släntskopa-Extra 

Inställningar görs som med rotor och tilt, för de extrafunktioner som är anslutna. 

Spara med Enter och sedan Åter, Åter, Drift . 
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7. Ramper 

Meny/Ramper 
Både start- och stoppramperna ställs in så funktionerna går enligt önskemål. 

Spara med Enter och sedan Åter, Åter, Drift . 

 

8. Koppla tangenter 

Meny/Grundinställningar/Digital in vänster & höger 
Välj tangent, välj funktion med +/-. 
Spara med Enter och sedan Åter, Åter, Drift . 

 

9. Pytsare ON/OFF, (1,2,3) 

Meny/Hastigheter/Pytsare ON/OFF 
Om några tangenter är kopplad till någon av dessa tre funktioner justeras max hastigheten här. 

Spara med Enter  och sedan Åter . 

 

10. Kopiera körläge 

Körläge/Kopiera 

Välj kopiera från aktivt körläge (nummer 1) till körläge 2 med +.  
Spara med Enter . 
Kopiera från körläge 1 även till körläge 3-4. 

Slutligen kopieras körläge 1 till körläge 5, (Digital Ut 8 måste vara aktiverad). 

 

11. Gör backup 

Parametrar/Backup parametrar 
Gör till sist en backup av inställningarna och spara den för framtida behov. 

 

 


