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Před prvním použitím zařízení si bedlivě prostudujte celý tento návod.
1. Testační stanice postřikovačů TSP 04
Po zapnutí celého systému hlavním vypínačem se na displeji objeví úvodní zpráva a po
zmáčknutí klávesy ENTER je možno listovat klávesami ↑ nebo ↓ hlavním MENU po
jednotlivých funkcích zařízení. Vybranou funkci se potvrďte klávesou ENTER. Při znalosti
významu jednotlivých funkcí je možno volit funkčními klávesami bez listování.
Řídící systém testační stanice umožňuje uchovat výsledná data ze všech měření 10
postřikovačů. Podle nastaveného čísla postřikovače se do příslušných registrů ukládají
výsledná data ze všech měření. Číslo měřeného postřikovače je možno zadat i v tomto
displeji, pomocí klávesy F1, zadání čísla a potvrzením klávesou ENTER. Pokud není číslo
přestaveno, výsledná data se budou zapisovat pořád do stejných registrů.
TSP O4 slouží k měření a cejchování následujících zařízení:
1.1. měření příčné nerovnoměrnosti postřikovačů - MPN
1.1.1. Sestava MPN
sestava pro měření příčné nerovnoměrnosti je složena z:
- žlábkovnice – duralová , komaxitovaná, odnímatelná, délka 1200mm, 10 žlábků po
100mm s výústky do měřicích odměrek
- TSP – testovací stanice postřikovačů, na kterém je nainstalována sestava měřících
odměrek se snímacími elektrodani, spojená s elektromotorickým vypouštěcím
zařízením, pojezdovým mechanismem s odměřovacím snímačem polohy stroje
na kolejích, rozvaděčem se zdrojovou částí, ovládacím terminálem. Stanice je
elektricky napájena ze dvou 12V autobaterií, umístěných v rámu stroje. Není
možné tedy stroj převracet a otáčet.
- sada kolejí, v délkách 2m, vyrobených z hliníkových profilů, a opatřených
pružinovými rychlospojkami
- sběrný bazén – délka 22m, šířka 2m, svařený z odolné fólie a sada podpěr
- kalové čerpadlo – čerpá vodu zpět do nádrže postřikovače
1.1.2. - Princip měření MPN
Po startu měření MPN, TSP měří po 100mm, čas, za který nateče určité množství
vody, který se pak přepočítá na průtok [ml], za nastavenou časovou jednotku [s].
Jakmile stanice změří bez závad nultou pozici, odměrky vypustí a popojede o
nastavenou šířku žlábkovnice. Pokud je zadaná délka ramene kratší, než je celková
délka kolejí, měření se dokončí a stroj se zastaví a vypíše se hlášení o ukončení měření
MPN. Pokud je rameno delší, než je délka kolejí, odměří TSP nastavenou délku kolejí
mínus dva metry a vypíše možnost stažení, kontroly a vyhodnocení naměřených dat.
Pokud vykazuje některý sektor (sektor = změřená pozice TSP) nepřípustné odchylky,
je možno nastavit ručně pozici, kterou je nutno přeměřit, stanice přejede do
požadované pozice a po spuštění měření změří pouze tuto pozici, přepíše data pouze
této pozice a vypíše konec měření.
Poté nastavte stanici na počáteční polohu vůči ramenu postřikovače. Osa první měřené
trysky musí být nad první levou hranou žlábkovnice odměřte např. pomocí olovnice ).
Toto je možno provést následujícím způsobem. Pro dlouhé přejezdy po kolejích (delší
než 1m ) je možno použít mechanického vyřazení pojezdu motoru pákou rychlopojezdu.
Následně je možno (po zařazení motorového pojezdu ) pomocí kláves ← → pojíždět stanicí.
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1.1.3. - Postup měření
1.1.3.1 - Foliový bazén se rozvine , do lemů se zasunou trubky , které se spojí
spojkami, do kterých se vsune ze spodní strany podpěry. Do bazénu poskládáme kolejnice.
1.1.3.2 - Nachystáme ponorné čerpadlo a položíme jej na nejnižší místo bazénu.
Čerpadlo má minimální sací výšku 6mm. Přebytečnou vodu v bazénu udržujte
do maximální výšky, po horní hranu kolejí, jinak je ovlivňováno měření ujeté vzdálenosti.
1.1.3.3 - TSP položíme v přepravním režimu (vytažené přepravní táhlo) na kolejnice
tak, že měření je prováděno zleva doprava. Testovaný postřikovač nadjede
nad kolejnice, tak aby rám postřikovače byl zhruba nad středem kolejnice.
Nastaví se výška postřikovače, nad žlábkovnicí, předepsaná pro daný typ
trysek.
1.1.3.4 - na TSP nastavíme základní parametr ramene čerpadla následujícím způsobem
a/ - ze základního displeje TSP pokračujeme klávesou ENTER
b/ - v hlavním MENU šipkami ↑ nebo ↓ vybereme položku „F1 – MPN“ a
potvrdíme kl. ENTER
c/ - nyní jsme se ocitli v MENU měření příčné nerovnoměrnosti
jednotlivé položky MENU:
- Nastavení parametrů
- Ruční pojezd
- Ovládání MPN
- Nastavení uzávěru
- MPN - Info
d/ - Zvolíme položku „Nastavení parametrů“ klávesou ENTER. Zde
provedeme přípravu měření MPN.
Parametry MPN
Délka ramene: 0 m
Otevři uzávěr[F1]
Č. stroje[F2]: 1
Klávesou ENTER spustíme editaci celkové délky ramene, zapíšeme
požadovanou délku v metrech a potvrdíme opět klávesou ENTER.
Dále je nutno zkontrolovat, jestli jsou otevřeny odměrky. Pokud nejsou
otevřeny tiskneme klávesu F1 dokud nebudou otevřeny.
Na čtvrtém řádku je možno nastavit opět číslo měřeného postřikovače.
Číslo měřeného postřikovače je možno zadat i v tomto displeji, pomocí
klávesy F1, zadání čísla a potvrzením klávesou ENTER.
Displej opustíme klávesou F8 a vrátíme se do MENU MPN.
e/ - Pokud nemáme nastavenou polohu stanice vzhledem k počáteční trysce
ramene, můžeme polohu korigovat v displeji „Ruční pojezd“
Pozice: 0.00 mm
Nuluj pol.[F1]
MAN poz.[F2]: 0 / 0
Ručně kl. [←] [→]
Na prvním řádku je zobrazena poloha stroje v [mm]. Tuto hodnotu
můžeme nulovat pomocí klávesy F1.
Na druhém řádku je zobrazene pozice TSP na koleji a tuto polohu je
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možno (např. při opravách měření) nastavit ručně, pomocí kl. F2,
zapsání nové pozice a potvrzení kl. ENTER.
Poté nastavte stanici na počáteční polohu vůči ramenu postřikovače.
Osa první měřené trysky musí být nad první levou hranou žlábkovnice
( odměřte např. pomocí olovnice ). Toto je možno provést následujícím
způsobem. Pro dlouhé přejezdy po kolejích (delší než 1m ) je možno
použít mechanického vyřazení pojezdu motoru pákou rychlopojezdu.
Následně je možno (po zařazení motorového pojezdu ) pomocí kláves
← → pojíždět vozíkem. Opět se vrátíme do MENU MPN.
f/ - Pro spuštění měření vstoupíme do displeje „Ovládání MPN“
MPN:STOP /Zákaz/Blok
/ 0//0// 0/
0.0mm
Hladiny[0000000000]
0 stavy [0000000000]
1. řádek – STOP – hlavní vypínač MPN
- Zákaz – povolení zapnutí MPN
- Blok – blokování sekvence měření MPN
2. řádek – XX – počet změřených pozic
- X – krok sekvence měření příčné nerovnoměrnosti
- XX – pozice stroje na kolejích v násobcích šířky
žlábkovnice
0.0 – poloha stroje na kolejích [mm]
3. řádek – stavy vyhodnocovacích převodníků hladin
4. řádek – 0 – počítadlo pokusů sekvence
- pocitadla stavů hladin - 0 – odměrky prázdné
- 1 – dosažení spodní hladiny
- 2 – dosažení horní hladiny
Klávesou ↓ se přesuneme do dalšího ovládacího displeje
Poloha:[mm]
->B/ 0 SP:

0.0
0

Teplota vody: 0.0 °C
1. řádek – poloha stroje v [mm]
2. řádek – šipky signalizují směr pojezdu
- B – signalizace povolení nebo blokování sekvence měření
- 0 – číslo pozice TSP na koleji
4. řádek – teplota vody [°C]. Dle teploty systém přepočítává,
v závislosti na koeficientu teplotní roztažnosti, korekci objemu
v jednotlivých odměrkách, vztaženou k 20°C.
Pokud máme provedenou přípravu k měření dle bodů d/ e/, je možno
přistoupit k samotnému měření MPN.
1.1.3.5. - spustíme postřikovač ( MPN by se mělo měřit až po cejchování MCT a
MCP)
g/ - Tlačítkem F1 spustíme měření. Pokud všechno probíná, jak má, měření
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probíhá automaticky. Po změření nulté pozice, TSP popojede o
nastavenou šířku žlábkovnice a pokračuje v měření.
1.1.3.6. - pokud je nastavená délka koleje delší, než je nastavena délka postřikovače,
skončí měření a na displej vypíše následující hlášení:
Konec měření MPN!!!
Stáhněte data do PC
a pak pokračujte
klávesou ENTER.
1.1.3.7. - pokud je nastavená délka koleje kratší, než je nastavena délka postřikovače,
stanice odměří vzdálenost dle nastavené délky koleje mínus 2m, zastaví se a
na displeji vypíše následující hlášení:
Konec měření záběru!
Můžete stáhnout data
pro kontrolu nebo
pokračovat v měření.
V těchto případech je možno stáhnout data do vyhodnocovacího programu na
PC nebo notebooku, zjistit, jestli jsou naměřené údaje v toleranci. Pokud je vše
v pořádku, potvrdíme hlášení klávesou ENTER. Pokud je třeba provést opravy,
zmáčkneme kl. F1 a tím se dostaneme do displeje, v kterém je možno ručně
nastavit pozici stanice. Tzn. po zjištění nedostatků měření, vyměníme vadné
trysky a nastavíme ručně pozici, v které se nacházely vadné trysky. TSP se
přesune do nastavené pozice a zastaví.
Dále je třeba přepnout do displeje ovládání MPN a znovu spustit START
měření MPN. TSP změří pouze tuto nastavenou pozici, přepíše pouze data
nastavené, vadné pozice, ukončí měření a vypíše opět hlášení:
Konec měření MPN!!!
Stáhněte data do PC
a pak pokračujte
klávesou ENTER.
POZOR !
1.

Výška měřeného ramene musí být v poloze, předepsané prodejcem stroje nebo trysek.
Rameno umístěte, při měření, doprostřed stolu v podélné ose.

2.

Řídící systém stanice neustále (při zapnutí) měří napětí baterií. Při poklesu pod 22V
zablokuje všechny měřící funkce stanice, aby nedošlo k poškození přístrojů a
pohonů.

3. Měření nelze provádět za silného větru (kvůli úletu kapaliny ) a při teplotách nižších
než 4°C.
4. Před nasazením žlábkovnice zkontrolujte volné otáčení odměřovacího kolečka u snímače
vzdálenosti. Rovněž nečistoty na kolejnici způsobují nepřesnosti při pojezdu stroje.
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5. Koleje je nutno položit a smontovat vodorovně tak, aby nedocházelo k přesahům ve
spojích mezi jednotlivými moduly.
6. Vodu z bazénu pravidelně odčerpávejte, hladina nesmí být vyšší, než je výška kolejí.
7. Ložiska kol pojezdu a manipulační nápravy pravidelně ( po každém měřicím dnu )
promazávejte, aby nedošlo k zadírání .
8. Jednou ze zásadních technických inovací nového TSP-02 proti staršímu typu je konstrukční
řešení odměrných válců . Pro zajištění spolehlivosti je nutno věnovat této části
zvýšenou péči.
1.
Po ukončení měřícího dne, se po sejmutí žlábkovnice musí odměrné válce jednotlivě
propláchnout čistou vodou / každý odměrný válec min. 1 l
Výrobce neuzná případné reklamace za porušení tělesa odměrky, elektrod nebo
těsnícího sedla při nerespektování uvedeného postupu.
1.2. měření a cejchování průtokoměru a manometru postřikovače – MCT a MCP
1.2.1. Sestava MCT a MCP
Sestava pro měření tlaku a průtoku sestává z potrubního systému, ve kterém je
vřazen turbínkový průtokoměr s indukčním snímačem otáček, piezoelektrický
snímač tlaku, pojišťovací ventil, škrtící elektrický regulační kulový ventil,
uzavírací kulový kohout 1/2“ pro připojení zkoušeného manometru a přípojné
hadicové rychlospojky.
1.2.2. Princip měření MCT a MCP
Je třeba připojit měřené čerpadlo a měřený postřikovač do okruhu testační stanice. Do
levé rychlospojky připojíme výstup z čerpadla, pravou stranu propojíme s okruhem.
Měřený manometr můžeme pomocí příslušného šroubení připojit ke kulovému
kohoutu nebo nechat a odečítat přímo na postřikovači, protože tlak se v celém
potrubním systému šíří rovnoměrně a všemi směry.
Zapneme čerpadlo na postřikovači. Seřizováním polohy škrtícího ventilu RV (z
klávesnice) nastavíme potřebný tlak v potrubí a zapíšeme odečtený tlak na zkoušeném
manometru. V tom okamžiku se automaticky zapíše hodnota průtoku a podle předem
nastavených rozsahů zkoušených přístrojů (manometru a průtokoměru), řídící systém
spočítá procentuální odchylky. Je možno nastavovat tři různé hodnoty tlaků a průtoků.
1.2.3. - Postup při měření MCT a MCP
1.2.3.1. - zapojíme testační stanici do okruhu zkoušeného čerpadla pomocí
rychlospojek – výstup z čerpadla do levé spojky a pravá je zpátečka
1.2.3.2. - připojíme zkoušený manometr k TSP za kulový kohout nebo necháme na
postřikovači.
1.2.3.3. - na TSP nastavíme štítkové údaje čerpadla následujícím způsobem
a/ - ze základního displeje TSP pokračujeme klávesou ENTER
b/ - v hlavním MENU šipkami ↑ nebo ↓ vybereme položku „F2 – MCT a
MCP“ a potvrdíme kl. ENTER
c/ - dostali jsme se do displeje nastavení štítkových údajů tlaků
– max 25 Barů
Nastavení tlaků:
Pmin.: 0.0 Bar
Pprac.: 0.0 Bar
Pmax.: 0.0 Bar
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Zmáčknutím kl. F1 se dostaneme do editace 1. tlaku – Pmin.
Nastavíme požadovanou hodnotu a potvrdíme kl. ENTER.
Stejně postupujeme u druhého tlaku Pprac. u kterého editujeme kl. F2 a
u třetího tlaku kl. F3. Po nastavení postupujeme klávesou ↓.
d/ - dostali jsme se do displeje nastavení štítkových údajů průtoků
– max 999l/min
Nastavení průtoků:
Fš1:
0.0 l/min
Fš2:
0.0 l/min
Fš3:
0.0 l/min
Zmáčknutím kl. F1 se dostaneme do editace 1. průtoku – Fš1.
Nastavíme požadovanou hodnotu a potvrdíme kl. ENTER.
Stejně postupujeme u druhého průtoku Fš2. u kterého editujeme kl. F2
u třetího průtoku kl. F3. Po nastavení postupujeme klávesou ↓.
Κlávesou ↑ se vrátíme zpět do displeje nastavení tlaků.
e/ - nyní jsme v displeji, ve kterém nastavíme maximální rozsahy zkoušených
přístrojů
Nastavení rozsahu
manometru: 0.0 bar
průtokoměru: [F2]
0 l/min
Zmáčknutím kl. F1 se dostaneme do editace rozsahu zkoušeného
manometru. Nastavíme požadovanou hodnotu a potvrdíme kl. ENTER.
Maximální rozsah je 25 barů
Podobně postupujeme i u nastavení rozsahu zkoušného průtokoměru,
pouze pro editaci zvolíme klávesu F2. Maximální nastavitelný rozsah je
999 l/min. Po nastavení postupujeme klávesou ↓.
1.2.3.3. - spustíme čerpadlo na postřikovači
f/ - nyní se nacházíme v ovládacím displeji měření MCT a MCP.
MCT a MCP:tlak <->
F1: STOP Pol. 0.0%
Měřený tlak: 0.00Bar
Průtok:
0.0 l/min
1. řádek – tlak <-> - klávesami ← nebo → seřídíme polohu
regulačního ventilu RV
2. řádek – klávesou F1 spustíme měření MCT a MCP, na místě STOP
se přepíše START
- za Pol. se zobrazuje skutečná poloha regulačního ventilu RV
3. řádek – zobrazuje okamžitý tlak
4. řádek – zobrazuje okamžitý průtok
Takže musíme spustit měření klávesou F1. První měření průtoku se
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provádí při nulovém protitlaku. Takže se dvojitým zmáčknutím
klávesy ↓ přesuneme do prvního měřícího displeje.
g/ - dostali jsme se do displeje přehledu výsledků měření. Tento displej nyní
vynecháme a pokračujeme kl. ↓.
Zapsaná data:smaž F1
P1: 0.00 F1: 0.0
P2: 0.00 F2: 0.0
P3: 0.00 F3: 0.0
f/ - Nyní jsme v prvním měřícím displeji
MCP: <-> P: 0.00 Bar
Zapiš P1:
0.00 Bar
Měřený F:
0.0 l/min
P1: 0.0% F1: 0.0%
Klávesami ← nebo → seřídíme polohu regulačního ventilu RV. Při
tomto prvním měření měříme průtok bez protitlaku. Odečteme hodnotu,
kterou ukazuje zkoušený manometr a pomocí klávesy F1, zapíšeme do
displeje a potvrdíme kl. ENTER. Při zápisu se automaticky načte řídící
systém hodnotu průtoku a vypočítá odchylky zkoušeného manometru a
průtokoměru od etalonu. Dalším zmáčknutím klávesy ↓ přesuneme do
druhého měřícího displeje a stejným způsobem pokračujeme i při
třetím měření.
Výsledné hodnoty můžeme prohlédnout v displeji g, kde je lze smazat pomocí
klávesy F1 a následujícího dialogu. Můžeme naměřené hodnoty stáhnout do
PC a dále vyhodnotit. Měření je třeba ukončit v „ovládacím displeji“ f, opět
klávesou F1. Měření MCT a MCP opustíme klávesou F8.
1.4 – Servis
Ve funkci „Servis“ nastavujeme společné parametry TSP.
1.2. Kompletní dodávka testační stanice postřikovačů obsahuje:
1.2.1/ měřící zařízení
1.2.2/ kolejnice v modulech po 2 m včetně spojovacích mechanismů
1.2.3/ záchytný bazén včetně výztuh
1.2.4/ nabíječka AKU
1.2.5/ ponorné čerpadlo
1.2.6/ návod k obsluze
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4. Poznámky
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