Elektronisk styringssystem
for redskapsfester

Alltid sikker låsing!

SafetyLock - en felles standard for alle typer maskiner og utstyr!

Generell systembeskrivelse

Elektronisk styringssystem for Quick coupler – (QC)
Systemet er selvforklarende ved symboler og aktivt display uavhengig av hvilke type maskin, eller
kjøretøy med hydraulisk betjent redskapsfeste. Dette gjør det uavhengig av språk og maskinprodusent.
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Sensorstyrt – Signal fra låsebolt QC2
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SafetyLock består av kun tre enheter og monteres som plug & play i standardutførelse.
• systemet gir en unik sikring mot feilbetjening når maskin er utstyrt med mer enn en QC
• systemet er forberedt for å ta imot signaler fra sensor på QC - låsebolt.

SafetyLock – forhindrer uforvarende frakobling og skader!
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SafetyLock er et ﬂertrinns betjeningssystem for låsehydraulikk, som kan betjene inntil ﬁre hurtigkoplinger
på samme maskin. Ved hjelp av selvforklarende symboler er systemet enkelt å betjene. SafetyLock har
automatisk diagnosekontroll hver gang tenningen slås på.
Når motoren stanses nullstilles systemet til QC 1, dersom ikke eksternt signal overstyrer systemet til
QC 2, under rototilt.
SafetyLock betjenes likt, uavhengig av maskintype eller fabrikat.

SafetyLock touch-panel

Brukerveiledning – kortversjon

Standardisert betjening for sikrer bruk og enklere betjening!
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Aktivere systemet - åpne hurtigkopling
1:

Trykk på grønt lysende symbol, “lås stengt”.
• rød funksjonsbryter og bryter for den aktive QC blinker i fem sekunder.

2:

Åpne ønsket lås på hurtigkopling QC  QC 4 ved å trykke to ganger på bryter med
blinkende rødt symbol, “lås åpen”, i løpet av fem sekunder.
• alarmsystemet aktiveres med varsellampe og lydsignal (”buzzer”).
(Systemet går automatisk tilbake til nøytral/låst posisjon etter 60 sekunder.)
• hurtigkoplingen åpner, forutsatt tilstrekkelig trykk.

3:

Sett av skuffe/redskap på på et plant underlag for enkel og sikker tilkobling.

Låse hurtigkopling
1:

Kople på skuffe/redskap og påse at det kommer i riktig posisjon før låseboltene aktiveres.

2:

Trykk på grønn bryter og aktivèr hydraulikksystemet for tilstrekkelig låsetrykk.
• alarmsystemet slukkes, grønn bryter og bryter for valgt QC lyser.

3:

Kontroller at redskapsfestet er låst i henhold til produsentens instruksjonsbok.

Velge annen hurtigkopling
Trykk på grønn bryter.
• aktiv QC-bryter endres fra konstant til blinkende lys.

2:

Trykk på blinkende QC-bryter for å aktivere MENY-bryteren.
• MENY-bryteren begynner å blinke.

3:

Trykk på MENY-bryteren.
• aktiv QC-bryter slukkes og QC 4 begynner å blinke.
Gjenta trykk på MENY for å “bla” nedover til QC 3, QC 2 eller QC 1.

4:

Bekreft valg av annen QC ved å trykke på blinkende QC-bryter.

5:

Trykk på rød bryter to ganger innen fem sekunder etter at QC er valgt.
• hurtigkoplingen åpner, forutsatt tilstrekkelig trykk.

Side

1:
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NB: Ved tilkoplet redskap som rototilt e.l. med QC 2 under/foran, prioriterer systemet
modus for denne hurtigkoplingen fra ekstern signal.

SafetyLock – et unikt HMS system for bedre sikkerhet i din bedrift!
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Utvikler og produserer unike løsninger for sikrere og enklere
bruk av maskiner og utstyr.

Våre varemerker:

Selvforklarende merkesystem for hydraulikk og lignende
-

standardiserte funksjonsfarger og symboler forenkler bruk og opplæring
felles løsning uavhengig av produsent, maskintype og førere
dekaler for merking av funksjoner/betjening og hydraulikkuttak
krympehylser for merking av slanger/rør og lignende

Elektronisk styringssystem for sikker låsing av redskapsfester
-

styring av ventiler for låsehydraulikk på redskapsfester for alle typer kjøretøy
samordnende/lik betjening uavhengig av maskintype og produsent
sensorstyrt varsling av låsing og posisjon på de enkelte låseanordninger
inntil 4 HK-fester – (redskapsfester) på samme maskin

Produsent:

Din forhandler:

Maskin & Sikkerhet – utvikler enkle løsninger for din sikkerhet!
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