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1. Produktbeskrivning
Tankvakt som ingår i styrsystemet består huvudsakligen av åtta 
alarm som ett antal mejerier vill skall finnas på de tankar med 
mjölkkylning som leverarar mjölk till dem. I Argos konrollenhet 
finns en särskild meny för Tankvakten. Där kan inställningarna för 
Tankvaktsfunktionen ställas in och alarmen kan aktiveras eller stängas 
av. Alarmen visas i enhetens display och signaleras dessutom med de 
extra alarmlampor som är monterade intill enheten.

2. Alarm

Det finns åtta alarm i Tankvakten. Dessa alarm kan sättas till antingen 
kritiskt, instruktivt eller stängas av. Läs mer om skillnaden mellan 
alarmtyperna senare i detta kapitel.

De åtta alarmen är:
Alarm 1. Mjölktemperaturen över x °C i y minuter

Alarm 2. Omrörning uteblivit i minst x minuter

Alarm 3.  Strömavbrott i minst x minuter

Alarm 4. Mjölktemperaturen över x °C i y minuter

Alarm 5. Omrörning uteblivit i minst x minuter

Alarm 6. Disktemperaturen x °C har inte uppnåtts

Alarm 7. Disktemperaturen inte över x °C i y minuter

Alarm 8.  Ledningsförmågan x mS/cm har inte uppnåtts

I enheten programmeras x och y för alarmen ovan till önskat värde. 
Som synes är alarm 1 och 4 samt alarm 2 och 5 identiska. Alarmen kan 
dock särskiljas genom att sätta x och y till olika värden och de olika 
alarmen till antingen kritiskt eller instruktivt. Se även kapitel 6.

Bild 1.1
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Tankvakt Alarm 
Alarm 6. Disktempera-

turen 43.0°C har
inte uppnåtts.

 Alarm Stopp

Tankvakt Alarm 
Alarm 6. Disktempera-

turen 43.0°C har
inte uppnåtts.

Tillb Beskr   Kvitt

Bild 2.2

Bild 2.3

Ett par av dessa alarm är identiska eller liknande de 
som finns i grundversionen av styrenheten. För att inte 
dubbla alarm skall visas, rekommenderas att mots-
varande alarm i grundversionen stängs av.

Alarmavläsning
• Vid ett kritiskt alarm blinkar den röda lampan på 

konsolen.

• Vid ett instruktivt alarm blinkar den gröna lampan på 
konsolen.

• Om inget tankvaktsalarm finns lyser den gröna lampan 
på konsolen med ett fast sken.

När ett Tankvaktsalarm aktiveras kommer antingen den gröna 
eller den röda lampan på konsolen att börja blinka beroende på 
om alarmet är instruktivt eller kritiskt. Alarmet kommer att visas i 
femsekundersintervall på enhetens display. För att få en beskrivning 
av alarmet eller för att kvittera det, tryck på Alarm.

Efter man tryckt på alarm kommer det att visas i displayen. Om det 
finns en pil till höger om alarmet visas mer information om man 
trycker på pil ned. För att få en beskrivning över alarmet, tryck Beskr. 
För att kvittera, tryck Kvitt.

Om mer än ett alarm finns registrerat kommer alla okvitterade alarm 
visas ett efter ett när man trycker på Kvitt.

När alla alarm är kvitterade visas i displayen att inga fler finns 
registrerade.

Bild 2.1

 
Inga registrerade
 

 
Åter 

Bild 2.4
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När ett kritiskt alarm är kvitterat kommer den röda 
alarmlampan gå över från ett blinkande till ett fast 
sken. Lampan kommer att släckas tio minuter in i 
nästföljande disk.

När ett instruktivt alarm är kvitterat går den gröna 
alarmlampan över från ett blinkande till ett fast sken. 
(Om det även finns ett kritiskt alarm släcks den gröna 
lampan helt).

De kritiska alarmen, både kvitterade och okvitterade visas för 
mjölkbilschauffören vid tryck på tömningsknappen.

3. Faser
Enheten befinner sig alltid i en av tre tankvaktsfaser: Kylning, Disk 
eller Paus. Den pågående fasen markeras i övre högra hörnet av 
displayen.

O – Kylning (Operation)

W – Disk (Washing)

P – Paus (Pause)

4. Historik
Under menyn Meny/Historik/Tankvakt finns de 10 senaste 
tankvaktsalarmen registrerad.

Följande information kan fås om alarmen

• Tid alarmet aktiverades

• Beskrivning av alarmets

• Tid alarmet kvitterades

Bild 3.1

Bild 4.1

Bild 4.2

 

 Alarm (4.4.1)

Alarm 1

Alarm 2

Alarm 3  
Åter  OK

31/05 08:24
Alarm 4. Mjölk- 
temperatur över

 
Åter 

 Kylning  O 

4.0 °C
31/05  11:48

Ater Meny
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5. Tankvaktsinställningar

Tankvaktens inställningar är placerade under Meny/Avancerat/
Tillval/Tankvakt. Det finns två menyer, alarm där alarmen aktiveras 
och parameter där alarmvärdena och övrig Tankvaktsinformation kan 
ändras

I menyn Tankvakt alarm sätts alarmen till Kritiskt/Instruktivt eller 
stängs av helt genom att sättas till Off.

I menyn Tankvakt parametrar görs inställningarna för alarmen och 
identifikationsinställningar.

Bild 5.1

Bild 5.2

Bild 5.3

Tankvakt (.4.2.1)
AL1 H. temp  1 Off  
AL2 Omrör.   Off
AL3 Strömavbr. Off
AL4 H. temp  2 Off
AL5 Omrör.  2 Off
Åter Bekr Ändra

Tankvakt (4.2.1)
Tankvakt alarm
Tankvakt parametrar
 
Åter  Välj

Tankvakt (.2.2.1)
Akt. Tankvakt  På
AL1a M. temp 1 tp  15.0
AL1a M. temp 1 t  20
AL2 Omrör.1 tid  20
AL3 Strömavbr.  30 
Åter Bekr Ändra
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6. Beskrivning av inställningarna 

Inställning Val/enhet Grundinställning

AL1 Mjölktemperatur 1
Mjölken är varmare än temperaturen 
satt i AL1a under tiden satt i AL1b

Krit/Instr/Off Krit

AL2 Omrörning 1
Ingen omrörning längre än tiden satt 
i AL2

Krit/Instr/Off Krit

AL3 Strömavbrott
Strömavbrott längre än tiden satt i AL3

Krit/Instr/Off Krit

AL4 Mjölktemperatur 2
Mjölken är varmare än temperaturen 
satt i AL4a under tiden satt i AL4b

Krit/Instr/Off Instr

AL5 Omrörning 2
Ingen omrörning längre än tiden satt 
i AL2

Krit/Instr/Off Instr

AL6 Disktemperatur 
Disktemperaturen satt i AL6 ej nådd

Krit/Instr/Off Instr

AL7 Disktemp. Tid
Disktemperaturen satt i AL7a ej nådd i 
den tid som satts i AL7b

Krit/Instr/Off Instr

AL8 Konduktivitet
Konduktiviteten i diskvattnet har ej 
nått värdet som satts i AL8

Krit/Instr/Off Off

Inställning Val/enhet Grundinställning

Aktivera Tankvakt
Aktiverar Tankvaktsalarmen

Av/På På

AL1a Mjölktemperatur1 temp.
Temperatur som skall nås inom tiden satt i 
AL1b för att inte aktivera alarmet AL1

°C 9

AL1b Mjölktemperatur1 tid
Tid som temperaturen satt i AL1a skall 
uppnås under för att inte aktivera alarm AL1

minuter 180

AL2 Omrörare1 tid
Tid som omrörning skall ske inom för att inte 
aktivera alarm AL2

minuter 60

AL3 Strömavbrott
Tid som systemet kan vara strömlöst för att 
inte aktivera alarmet AL3

minuter 30

AL4a Mjölktemperatur2 temp
Temperatur som skall nås inom tiden satt i 
AL4b för att inte aktivera alarmet AL4

°C 20

AL4b Mjölktemp2 tid
Tid som temperaturen satt i AL4a skall 
uppnås under för att inte aktivera alarm AL4

minuter 90
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Inställning Val/enhet Grundinställning

AL5 Omrör.2 tid
Tid som omrörning skall ske inom För att 
inte aktivera alarm AL5

minuter 20

AL6 Disktemperatur1
Temperatur som skall överskridas i slutet av 
fas 4 för att inte aktivera alarm AL6

°C 43

AL7a Disktemperatur2 temp
Temperatur i fas 4 som skall överskridas under 
tiden satt i AL7b för att inte aktivera alarm AL7

°C 38

AL7b Disktemperatur2 tid
Tid som temperaturen satt i AL7a skall vara 
över för att inte aktivera alarm AL7

minuter 4

AL8 Konduktivitet
Konduktivitetsvärde som vatten/diskmedel 
skall överskridas för att inte aktivera alarm AL8

mS/cm 5

Landskod
Telefonkod för landet där 
tanken befinner sig i.

Kod -

Lantbrukar-ID
Lantbrukarens leverantörs-
nummer hos mejeriet

Siffra -

Tanknummer
Tankens nummer på gården

Siffra

Tankvakts-ID
Tankvaktens serienummer

Siffra
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7. Kontaktuppgifter Wedholms AB

Order:  order@wedholms.se

Support:  support@wedholms.se

Reservdelar: spareparts@wedholms.se

Garanti:  warranty@wedholms.se
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PER-OLOF ARNRYD
Mjölkbilschaufför

För mig är Argos det bästa styrsystemet idag. Där finns
en särskild knapp för mig som jag trycker på tre gånger.
Enklare kan det inte bli och risken att göra fel är minimal.


