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Kapitola 1: Úvod
Pr%tokom!r mléka Afi-lite se instaluje na každé dojící stání a provádí
následující úkoly b!hem dojení :
!

M!"í konduktivitu (vodivost) mléka.

!

#ídí automatické stažení dojícího stroje (ACR).

!

Zobrazuje informace o dojnici.

!

Upozor&uje doji e na zdravotní stav a odchylky p"i dojení.

!

M!"ení množství získaného mléka

Pr%tokom!r mléka Afi-lite od S.A.E. Afikim je tvo!en dv"mi jednotkami:
!

#ídící box Afi-lite .

!

T!lo m!"i e mléka Afi flo .

LUKROM milk,s.r.o.
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Kapitola 2:

ídící box Afi-lite

Tata kapitola popisuje innost "ídícího boxu m!"i e mléka Afi-lite .

#ídící box pr$tokom"ru mléka Afi-lite

LUKROM milk,s.r.o.
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Funkce kláves
Klávesy a jejich funkce jsou popsány níže. Když stisknete jakoukoliv klávesu
Led diody dole na stranách se rozsvítí, ímž potvrzují kontakt.
Klávesa START: pro start dojení.

+

Stiskni klávesu Start dvakrát rychle když:
! Dojnice na stání není identifikována. Potom ru n!
zadej íslo dojnice a dvakrát rychle stiskni klávesu
pro nastartování dojení.
!

Kód dojení zablokoval klávesu start. Dojnice
pot"ebuje speciální pozornost jestliže se to stane(str.9)
Po nezbytné p"íprav! dvakrát rychle stiskni klávesu
pro nastartování dojení.

Klávesa STOP: Stiskn!te tuto klávesu pro manuální ukon ení dojení a
aktivaci stažení doj.stroje. Po stažení doj.stroje je proces
ukon en, stiskn!te tuto klávesu pro spušt!ní doj. stroje
dolu, Stiskn!te ji znovu pro návrat doj.stroje do horní
polohy. Toto je užite né,p"i úprav! stahování dojícího
stroje. Toto vám také dovoluje p"ipojit doj.stroj do dez.
rozvodek ,zatímco ostatní dojnice ješt! dojí.
Klávesa Zrušení Aut. Stahování (ACR): Afi-lite stáhne doj.stroj
automaticky,když pr%tok mléka poklesne ,,pod
p"ednastavenou úrove&.. Ru ním stahováním se
vy"adí mechanizmus ACR. Stiskem této klávesy
se zruší automatické stažení doj.stroje Dioda
LED v této klávese svítí, když je Automatické
stažení doj.stroje zrušeno.

Jestliže Zrušení ACR je aktivováno, doji musí
stisknout klávesu Stop (
) pro manuální
stažení
ukon ila dojení.
doj.stroje, když dojnice
Klávesa $istícího režimu:
$ervená LED uvnit" této klávesy svítí, když je m!"i
mléka v istícím režimu.
Stiskem této klávesy se p"epíná mezi režimem dojení a
išt!ní.
Klávesa identifikace dojnice: Stiskem této klávesy zobrazíte
íslo dojnice identifikované na dojícím stání..
Klávesa konduktivity: stiskn!te tuto klávesu pro zobrazení vodivosti
mléka dojnice na stání .Vodivost mléka dojnic s mastitidou je
obvykle vyšší než normáln! Jestliže je zobrazena mlé ná výstraha
,porovnejte aktuální vodivost s o ekávanou hodnotou,tak jak je
popsáno na str.7
4
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!innost pr"tokom#ru mléka Afi-lite
Tato sekce obsahuje instrukce procesu dojení a zobrazující se informace o
dojnicích.

Dojení s m#$i%em mléka Afi-lite
Zapn!te m!"i mléka. Objeví se
. ( indikuje chod
pulzátur%) Potom se na n!kolik sekund objeví identifika ní íslo místa stání :

),

(nap".

následované

.
ímž indikuje že m!"i

Dioda LED uvnit" $istící klávesy svítí,
je v istícím režimu.
V systému

bez PC se po ísle stání na displeji objeví ,

.

na každém Afi-lite m!"i i mléka. To zruší istící
1. Stiskni
režim a m!"i p"ejde do režimu dojení.
2. Stiskni

na každém Afi-lite m!"i i mléka. To zastaví podtlak
do doj.stroje a stáhne jej (vytáhne ho nahoru) .

3. Vpus'te dojnice do dojírny. Každá dojnice je identifikována na svém
dojícím stání, íslo dojnice je zobrazeno na displeji "ídícího panelu
(nap"íklad

).
neustále

! Jestliže dojnice není identifikována
bliká. (V systémech bez PC je
displeji)

zobrazeno na

Jestliže íslo dojnice není zobrazeno, zadejte její íslo a stiskn!te
.
! Jestliže dojnice byla ozna ena kódem jako nap".
blikat na
displeji

(“mlezivo”), kód bude

st"ídav! s íslem dojnice

.

Více informací o kódech a zprávách je v následující sekci..
LUKROM milk,s.r.o.
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4. Pro start dojení stiskn!te
dojící stroj se uvolní.
Jestliže byl dojnici p"id!len kód:

. Otev"e se podtlak do doj.stroje a

a. Prove(te nutná opat"ení dle charakteru kódu.
b. Stiskn!te
Stimulace

+

(dvakrát rychle) pro start dojení.

Základní nastavení je bez stimulace pulzací:

+

! Pro aktivaci stim.pluzací , stiskni

(dvakrát rychle ) nastartuje se dojení se stimulací.
! Jestliže byl dojnici p"id!len kód, a jestliže chcete aktivovat stimulaci:
a.

Prove(te nutná opat"ení dle charakteru kódu.

b. Stiskn!te

+

+

(t"ikrát rychle )

Pro start dojení se stimulací.
5. Nasazení dojícího stroje.
(Velmi pomalé dojnice dojte bez ACR. Pro vypnutí ACR
stiskn!te klávesu rušící ACR
(
).
$ervená LED svítí, ímž indikuje vypnutí ACR. Když dojnice
ukon í dojení stiskn!te klávesu
podtlak a stáhne se dojící stroj.)
VÝSTRAHA:

uzav"e se

1. Automatické stahování doj.stroje se neuplatní v tomto
režimu. Proto aby se p"edešlo p"edojování –dojení je nutné
ukon it ru n!-je plná zodpov!dnost na doji i.
2. M!"i mléka Afi-lite není automaticky resetován do režimu
ACR. Pro obnovení ACR pro další dojnici stiskn!te klávesu
rušící ACR . $ervená LED zhasne, ímž indikuje, že ACR
je aktivní.

6. opakujte kroky 4 a 5 pro každou dojnici.
B!hem procesu dojení je na displeji zobrazován nádoj. Navíc m!"i m%že
zobrazit konduktivitu (vodivost)a další informace o dojnicích jak je popsáno v
následující sekci.

6

7.

Stažení doj.stroje nastane,když pr%tok mléka poklesne pod p"edem
definovanou úrove&. Funkce ACR uzav"e podtlak a stáhne dojící stroj.)

8.

Když jsou všechny dojnice v "ad! podojeny,vypus'te je a opakujte
proces po ínaje bodem 3. Displej se vynuluje (resetuje)po stisku
klávesy

Afi-litePlus Uživatelský Manuál
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Informace o mléce a dojnicích dostupné na Afi-lite
D%ležité informace o každé dojnici a jejím mléku mohou být teny na m!"i i Afi-lite
když je dojnice identifikována..
Identifika"ní Informace
!íslo dojnice:

pro zobrazení ísla dojnice
Stiskn!te
identifikované na dojícím stání.
!íslo dojnice je zobrazeno s komunika ním
protokolem C2000 (p"ednastavený protokol):
Jestliže íslo je více jak ty"místné (nap". 12345), zobrazí se
poslední ty"i íslice a za první íslicí bude zobrazena te ka,
což signalizuje,že íslo dojnice je vícemístné. Nap"íklad :

2.345 . stiskn!te a držte

pro zobrazení prvních
íslic ísla.(celé íslo rotuje) Jestliže první znak je písmeno,
“–” indikuje písmeno. Nap". dojnice íslo A123 je
zobrazena jako –123.
!íslo Skupiny:

a
pro
Stiskn!te sou asn!
zobrazení ísla skupiny dojnice identifikované na
dojícím stání.

!íslo dojícího stání:

a
pro
Stiskn!te sou asn!
zobrazení ísla dojícího stání m!"i e Afi-lite .

Informace p#i dojení
P"edpokládaný nádoj:

Stiskn!te sou asn!
a
pro
zobrazení p"edpokládaného nádoje dojnice na dojícím
stání. .

Konduktivita(vodivost):

Stiskn!te
dojnice

P"edpokládaná konduktivita

R%st konduktivity mléka indikuje možnost výskytu
mastitidy. M!"i mléka Afi-lite automaticky m!"í
elektrickou vodivost mléka.. Úrove& konduktivity
m%že být tena b!hem a nebo po skon ení dojení.

pro zobrazení vodivosti mléka dojené

Stiskn!te sou asn!
a
pro
zobrazení o ekávané konduktivity dojnice.
Pr#tok mléka (okamžitý):

LUKROM milk,s.r.o.

a
pro
Stiskn!te sou asn!
zobrazení pr%toku mléka probíhajícího dojení v
jednotkách (kilogram nebo libra) za min.
Afi-litePlus Uživatelský Manuál
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Pr#tok mléka (pr#m$rný):

Stiskn!te sou asn!
a
pro zobrazení
pr%m!rného pr%toku mléka dojené dojnice.

a
pro
!as dojení (nasazení doj.str.) : Stiskn!te sou asn!
zobrazení asu dojení dojnice dojené na stání.

Informace o laktaci
Dny po íji:

Stiskn te sou!asn

a

pro zobrazení po!tu dní keré
uplynuly od poslední "íje.

Dny v laktaci (DIM):

a

Stiskn te sou!asn

pro zobrazení po!tu dní které
uplynuly od otelení dojnice.

Dny po inseminaci:

a
pro zobrazení
po!tu dní které prob hly od doby kdy byla
dojnice naposled inseminována.

Datum otelení:

Stiskn te sou!asn

a

pro zobrazení datumu, kdy se
dojnice otelila. Zobrazovaná !ísla jsou dny
a m síce jak je definováno v AfiFarm
programu (den,den m síc,m síc,nebo
m síc,m síc den,den)

Datum inseminace:

Stiskn te sou!asn

a

pro zobrazení datumu, kdy
dojnice byla naposled inseminována.
Zobrazovaná !ísla jsou dny a m síce jak je
definováno v AfiFarm programu
(den,den m síc,m síc,nebo m síc,m síc
den,den)

8
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Zprávy, Kódy dojení a Výstrahy
Kódy dojení a zprávy jsou prost"edky komunikace mezi doji!em a po!íta!em
Zprávy jsou posílány od doji!e z
m "i!e mléka do po!íta!e.
Zprávy jsou vysv tleny na str.12
Kódy dojení jsou posílány z
po!íta!e do m "i!e mléka Kódy
upozor#ují doji!e na dojnice,které
vyžadují zvláštní pozornost.
Kódy dojení jsou vysv tleny níže.
Výstrahy jsou vypo!teny(vyhodnoceny) z dat v reálném !ase. Jsou popsány na následující
stran .

Kódy dojení
$ísla 1 až 8 jsou použita po!íta!em jako !ísla kód% upozor#ující doji!e na situace vyžadující
speciální pozornost. (Nap".: dojnice s mlezivem je ozna!ena kóde 8 ) Jestliže identifikovaná
dojnice je ozna!ena tímto kódem , !íslo kódu se zobrazí p"ed dojením N které kódy jsou
dopln ny výstrahou.
Jestliže identifikovaná dojnice je ozna!ena kódem , klávesa
je do!sn zablokována. Po
provedení nutných opat"ení dle charakteru kódu se dojení nastartuje stisknutím klávesy
dvakrát rychle. St"ídav bliká !íslo kódu a !íslo dojnice. Nap"íklad, jestiže dojnice
1305 je práv otelená, poté:
$íslo dojnice st"ídav bliká s
kódem

!ímž indikuje

. “dojnici s mlezivem.”
Doji! musí znát význam každého kódu a !innost, která musí následovat,
když je kód zobrazen (bliká).
Kódy 1 až 8 mohou být p"i"azeny ( a zrušeny) dojnicím z m "i!e mléka Afi-lite v dojírn .
(P"i"azení kód% je popsáno v následující sekci ve zprávách) .
Nap". jestliže p"ítomná dojnice na dojícím stání má !íslo 1322 a jsou ji práv podávána
antibiotika , m%že být ozna!ena kódem ozna!ující její lé!bu. Kód 7 m%že být použit pro
ozna!ení dojnice lé!ené antibiotiky. Z m "i!e Afi-lite m%žete poslat zprávu pro zadání kódu7
do databáze dojnice 1322 . Jestliže se tak stane potom b hem následujících dojení ,když bude
na dojícím stání identifikována dojnice 1322 bude p"ed dojením st"ídav blikat.
a
a klávesa
bude zablokována . Toto je výstraha doji!i,
že dojnice 1322 dostala antibiotika. (a její mléko je t"eba odd lit) Poté co doji! upraví
mlé!nou hadici k odd lení mléka m%že nastartovat dojení stiskem start klávesy dvakrát
+
rychle
mlé!né hadice.)
LUKROM milk,s.r.o.

. Když dojení skon!ilo kód bliká znovu (a upozor#uje doji!e na rozpojení
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Kódy 5, a 8 – Afi-lite Výstrahy
Z osmi “kód% dojení” (1-8), v tšina m%že být použita pro ur!ité situace jak ur!í manažér
stáda. Dva kódy 5 a 8 jsou p"eddefinovány (ur!eny) v AfiFarmu jako výstrahy ve
specifických situacích.
Kód 5 ozna!uje zasušené dojnice . Jestliže je na dojícím stání identifikována
zasušená dojnice , tento kód bude blikat.Toto upozorn ní pomáhá doji!i aby
nenasazoval doj.stroj na zasušenou dojnici.Toto upozorn ní se automaticky ruší
p"i otelení,když je zadán datum otelení. Kód m%že být také zadán nebo zrušen z
m "i!e mléka Afi-lite.
Kód 8 ozna!uje dojnice s mlezivem. Kód 8 se automaticky p"i"adí dojnici po zadání
datumu otelení.. Toto upozorn ní p"ipomíná doji!i, aby odd lil mléko s
mlezivem od ostatního mléka. Po stažení doj.stroje,
bliká znovu ,a
p"ipomíná doji!i ,aby op t spojil mlé!nou hadici. Teno kód se automaticky zruší
po n kolika dojeních (jak je definováno v AfiFarm programu). Kód m%že být
také zadán nebo zrušen z m "i!e mléka Afi-lite
Volitelné kódy
Zbývající “kódy dojení ” (1 – 4, 6 a 7), m%žou být použity pro ozna!ení situace jak
ur!í manažer stáda .
Nap". kód 3 m%že být užit pro upozorn ní doji!e na dojení pouze t"í struk% vemene. A kód
4 na upozorn ní doji!e na velký doj.stroj u dojnicic s velkým vemenem. Kód 7 se také
zobrazí po stažení dojícího stroje . Proto se tento kód m%že použít na situace,kdy je t"eba
odd lit mléko jako nap". když dojnice užívá antibiotika.
V AfiFarmu lze definovat vlastnosti pro každý volitelný kód tak jak pot"ebujete.
Klikn te Vložit kód pro definici kódu. Dopln ní kód% a definice jejich vlastností je
detailn popsáno v uživatelském manuálu AfiFarmu

Výstrahy
B hem dojení jsou podrobn sledovány nádoj a konduktivita. Tato data jsou trvale
porovnávána s p"edpokládaným nádojem a konduktivitou (v reálném !ase). Jestliže je
odchylka od p"edpokládané hodnoty ,jedna ze t"í výstrah m%že blikat:
Výstraha 9 – Blikající 9 signalizuje nižší nádoj a vyšší konduktivitu . Tato
kombinace obvykle indikuje mastitidu dojnice. Tato výstraha bliká po stažení
dojícího stroje.
P ed!asné stažení doj.stroje – nádoj a LEDky blikají, po stažení doj.stroje.
(Dojící stroj mohl z vemene spadnout,nebo byl skopnut)má snahu odpadávat.)
Vysoká konduktivita – Je-li konduktivita vyšší než p"edpokládaná:
! Nádoj mléka bliká b hem dojení a po stažení doj.stroje, dokud není m "i!
resetován.
! LEDky blikají b hem dojení 30 sec. Po stažení doj.stroje LEDky blikají dalších 30
sec. (Vysoká konduktivita signalizuje že dojnice m%že mít mastitidu.)
Zobrazení kód" a výstrah
Když st"ídav bliká !íslo kódu a !íslo dojnice nebo nádoj , tabulka na následující stránce
popisuje jak a kdy který kód a výstraha jsou zobrazeny.

10
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Zobrazení kód dojení a výstrah
Kódy:
"íslo
kódu

Kódy na displeji
Situace,
kterou kód
ozna"uje

1

Volitelná - jak ur í

2

Volitelná – jak ur í

3

Volitelná – jak ur í

4

Volitelná – jak ur í

P ed
Dojením

manažer stáda

manažer stáda

manažer stáda

“Zasušená dojnice”

6

Volitelná – jak ur í

Dojícího stroje

Kód st ídav! s ".dojnice Kódy
4-8, LEDky blikají.

manažer stáda

5

Po stažení

B!hem
Dojení

manažer stáda

I

I

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Kód st ídav! s nádojem
LEDky blikají

Pro zobrazení
kódu b"hem
dojení stiskn"te a
držte
.

7

8

jak ur í manažer
stáda (!asto užíván
k ozna ení dojnic s
antibiotiky)
“Dojnice s
mlezivem”

7

7

8

8

Kód se st#ídá s
íslem dojnice.

7

7

8

8

Výstrahy
Výstraha mastitidy

9

P#ed asné stažení doj.stroje
(Nádoj bliká po stažení)

9

2I8
(Blikající nádoj)

Konduktivita vyšší než
o ekávaná (Nádoj bliká dokud
není m"#i resetován LEDky
blikají 30 sec. b"hem dojení a
znovu po stažení doj.stroje.)

523

Jestliže nádoj
blikámilk,s.r.o.
po stažení zkontrolujte
o ekávaný
nádojmanuál
(stisk.
LUKROM
Afi-lite Plus
Uživatelský
stejn" jako o ekávanou konduktivitu (

a

837
(Blikající nádoj,
LEDky blikají 30
sec.)
a
11 )

) pro odhalení problému.

Zprávy
Zprávy mohou být poslány z m"#i e Afi-lite do po íta e . Zpráva m$že být poslána
do databáze po íta e k p#íslušné dojnici a je zobrazena v po íta i p#i prohlížení
sestav. B"hem dojení m$že být poslána jedné dojnici pouze jedna zpráva . Zpráva je
nejprve uložena do m"#i e mléka. Potom,když se otev#e výstupní branka , zpráva je
p#enesena do po íta e spolu s daty o dojení této dojnice.
Nap#íklad:

Doji si všimne ,že kráva 1299 je kulhavá , a chce o tom informovat
manažera stáda, který bude prohlížet sestavy v po íta i.. !íslo 34 m$že být
ozna eno jako zpráva která zna í kulhající dojnici.. Ud"lá to tak, že když
je dojnice 1299 identifikována na m"#i i, zadá zprávu“34”. Když se otev#e
výstupní branka , zpráva je p#enesena do po íta e Když manažer prohlíží
sestavu o dojení vidí dojnici 1299 ozna enou zprávou 34 a bude tak
upozorn"n na její stav .

!ísla od 01 do 99 jsou ur ena k posílání zpráv. N"které z t"chto ísel jsou p#edur ena
a jsou užita pro zadání kód$. ,rušení kód$ a nebo posílání znak$(písmen).
P ededefinované zprávy

V tabulce níže jsou detailn" popsány ur ité zprávy (specifikované ísly), které
jsou p#edur eny pro specifické ú ely.:
!
Zprávy 01-08 ozna ují kódy 1 – 8.
!
Zprávy 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, a 88 ruší kódy.
!
Zprávy složené z ísel p#es 90 posílají znaky(písmena) do
databáze dojnice v po íta i.
P!eddefinované zprávy

01

02

03

04

05

06

07

08

Ozna"ují kódy

1

2

3

4

5

6

7

8

P!eddefinované zprávy

11

22

33

44

55

66

77

88

Ruší kódy

1

2

3

4

5

6

7

8

P!eddefinované zprávy

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Ozna"ují písmena

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Volitelné zprávy

Jakékoli dv" íslice,které nejsou p#eddefinovanými ísly je možno použít jako
požadované poznámky manažerem stáda. Manažér stáda m$že ur it volná ísla,
která zna í ur itou zprávu. Jak je vysv"tleno v p#íkladu naho#e.
Doji musí znát ísla a význam p#eddefinovaných zpráv stejn" jako zpráv, které
vytvo#il manažer stáda.
Posílání zprávy
Poslání zprávy do po íta e:
1. Napište dv" 0 a dv" íslice ísla zprávy, kterou chcete poslat..
2. Stiskn"te
pro potvrzení zprávy . Když se otev#e výstupní branka ,
zpráva bude p#enesena do po íta e.
12
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P#íklad A: poslat zprávu do PC ,že dojnice 1299 kulhá.
(jestliže .34 namená zprávu “kulhající kráva”) :
Když je na m"#i i mléka, identifikována dojnice 1299 stiskn"te:
a potom
.
Zpráva je zapsána do m"#i e. Když se otev#e výstupní branka , zpráva je
p#enesena do po íta e a p#i#azena dojnici 1299. Po zapsání zprávy se
displej m"#i e vrátí do p#edchozího stavu.
P#íklad B: Zpráva m$že být poslána pro p#id"lení kódu dojnici. Jako v p#íkladu
na str.9 p#id"lení kódu 7 dojnici .1322:
Když je na m"#i i mléka, identifikována dojnice 1322 stiskn"te:
a potom
.
Zpráva je zapsána do m"#i e a p#ipravena k poslání do po íta e když
se otev#e výstupní branka. Když se otev#e výstupní branka , zpráva
bude poslána a kód 7 bude p#i#azen dojnici 1322. Displej m"#i e se
vrátí do p#edchozího stavu p#ed posíláním zprávy..
P#íklad C: Zpráva m$že být poslána aby vymazala (zrušila) kód dojnice.
Nap#íklad zrušení kódu 2 dojnice . 1405:
Když je na m"#i i mléka, identifikována dojnice 1405 stiskn"te:
a potom
.
Zpráva je vložena a p#ipravena k odeslání. Když je odeslána,kód 2
bude vymazán u dojnice 1405.
P#íklad D: Poslat zprávu skládající se z písmena D do databáze dojnice 1460:
Když je na m"#i i mléka, identifikována dojnice 1460 stiskn"te:
a potom
.
Zpráva je vložena a p#ipravena k odeslání do po íta e.Když je odeslána
(když se otev#e výstupní branka) písmeno D je p#i#azeno do databáze
dojnice 1460.
Prohlížení zprávy, která byla vložena do m !i"e mléka
Prohlížení zprávy,která byla vložena a “ eká” na poslání do po íta e (na otev#ení
výstupní branky) : Stiskn"te sou asn"

a

.

Zrušení zprávy
Zrušení zprávy (jestliže výstupní branka dosud nebyla otev#ena):
Stiskn te
a potom
pro zrušení zprávy která byla vložena a “"eleka “ až bude poslána do
po"íta"e.

LUKROM milk,s.r.o.
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Kapitola 3: Nastavení parametr

Afi-lite

Parametry jsou prom"nné, kterým musí být p#id"lena hodnota pro provedení programu.
N"které parametry v softwaru Afi-lite #ídí funkci stahování doj. stroje.Jiné parametr definuje
identifika ní íslo stání každého m"#i e mléka. Tato kapitola popisuje jak nastavit parametry
stahování a identifika ní ísla stání..

Parametr identifikace m#!i"e mléka
Každý m"#i mléka musí být ozna en identifika ním íslem. ID ísla jsou p#i#azena b"hem
instalace . Normáln" uživatel nepot#ebuje v"d"t jak nastavit ID íslo. Nicmén" v
následujících dvou situacích ID íslo musí být nastaveno:
! Když m"níte m"#i mléka nový m"#i pot#ebuje ID
íslo.
! Jestliže bylo provedeno kompletní p#ehrání
(complete reload) p#ednastavených hodnot
parametr$. (!áste né p#ehrání ( partial reload)
zachová p$vodní ID íslo)
Identifika ní íslo každého stání se skládá ze ty# symbol$,
a pokra ují dv"mi íslicemi.
které za ínají písmeny
Nap#.
je identifika ní íslo pro stání íslo 5.
Pro rybinové dojírny je p#íklad íslování
zobrazen na obrázku vedle. Zkontrolujte ID íslo sousedních
m"#i $ a zajist"te,že jsou zadána správná ísla.
Side B
Side A
P#ednastavené íslo stání je 66. Zadejte identifika ního ísla
stání jak je uvedeno níže:
1. Vstupte do programovacího režimu:
Stiskn"te
,
a
sou asn". Na displeji se bude st#ídat
2.Stiskn"te
&
sou asn".
StuP se objeví na n"kolik
sec.Potom se objeví
Idbb ( bb = stávající
íslo – z výroby je
z nastaveno 66).

3. Když se objeví Idbb
Zapište nové identifika ní
íslo m"#i e.

and

*

4. Stiskn"te sou asn"
&
pro nahrání hodnot , nebo
stiskn"te
pro ukon ení

(nap#. 5).
režimu programování

Tím je nové ID íslo je zadáno.
Identifika ní íslo stání m$že být kdykoliv zobrazeno sou asným
Poznámka:
stla ením tla ítek

LUKROM milk,s.r.o.

a
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Parametry Automatického stažení dojícího
stroje (ACR Automatic Cluster Removal)
Pr$tokom"r Afi-lite detekuje pr$tok získávaného mléka z dojnice a pokud je jeho
hodnota dostate n" nízká, pak aktivuje funkci automatického stažení dojícího stroje.

Parametry ACR

Amount of milk

!ty#i parametry jsou zapojeny do rozhodování, kdy bude doj.stroj stažen.Jsou to
,
,
a
.
udává minimální as nasazení dojícího stroje. Tento parametr je ozna en jako
“první zpožd"ní”. Hodnota
je násobena 10". Výsledná hodnota je
minimální po et sekund, na který je dojící stroj vždy nasazen. Pokud je hodnota
parametru 18, pak 180 sekund (t#i minuty) je minimální as nasazení dojícího
stroje. Pokud chcete snížit tento as na dv" a p$l minuty (150 sekund), zm"%te
hodnotu parametru na 15.
MILK FLOW RATE
Parametr
pomáhá p#edcházet p#ed asnému stažení
dojícího stroje z dojnic s pomalejším rozdojováním.
udává pr$tok mléka p#i kterém bude dojení ukon eno.
Pokud dojde k poklesu pr$toku mléka získávaného
z dojnice b"hem dojení, pak je t"lo pr$tokom"ru
Time
vyprazd%ováno v delších intervalech. Pokud není t"lo
pr$tokom"ru vyprázdn"no b"hem intervalu, který je ur en
, dojde k automatickému stažení
hodnotou parametru
dojícího stroje.
Pr tok mléka je vypo!ítáván následovn" :
(P#ibližný konec dojení , 200-220 gram (0.2 kg = 0.44 lb [6.5 oz.]) mléka je
odvedeno z t"la pr tokom"ru do mlé!ného potrubí p#i každém otev#ení jeho
ventilu) Pro výpo!et níže je použito 210 gram a
=30 sec.
Pr tok mléka

Pr tok mléka

=
=

60 sekund

X

hodnota
60 sekund

0.21 kg (6.7 oz.) za minutu

X 0.21 kg (6.5 oz.) za minutu

30 sekund
Pr tok mléka

= 0.42 kg (13.2 oz.) za minutu

Má-li tedy parametr
hodnotu 30, dojení je ukon!eno tehdy, pokud
pr tok mléka klesne na 0,42 kilogram (13,2 oz.) za minutu
Množství mléka

!as

Intervaly otev#ení
ventilu:

5 10 15 20
sec sec sec

16

Pr tok mléka pro
stažení dojícího stroje

Pr tok mléka

sec

25

30

sec

sec.
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- #ídí zpožd"ní mezi uzav#ením podtlaku a stahováním dojícího stroje (obvykle 1sec)
- je maximální doba nasazení dojícího stroje v jednotkách 0,5 min.(Nap#.je-li Ct=14
je max.doba nasazení doj.stroje 7 min.) as hodnoty Ct musí být v!tší než "as F1

Zm!na hodnot parametr# ACR
Pro zm"nu hodnot !asových rozp"tí parametr pokra!ujte jak je uvedeno následn"
pro každý parametr na každém m"#i!i mléka.

1. Vstupte do programovacího režimu:
Stiskn"te
,
a
sou!asn". Na displeji se bude st#ídat
2.
Navigace
do požadované
sekce parametr .

Pro dosažení parametr
a
,
sou!asn" stiskn"te
.

3.

Dokud je zobrazeno
.
stiskn"te (krátce stla!te) klávesu : *

&

Pro
, krátce stiskn"te
Pro
, krátce stiskn"te
Pro
, po!kejte n"kolik
sec.dokud
není nahraženo
.
(Chcete li se vyhnout !ekání, než se
objeví
stiskn"te
,a

Na n"kolik sec se objeví
Potom se objeví
(1. parametr)

potom

Pro dosažení parametru ,
sou!asn" stiskn"te
&
. na n"kolik sec se
objeví
Potom se objeví
(1.
parametr

4. Zadání nové
hodnoty.

Navigate k
požadovanému
parametru.

,

and

Nap#íklad:
, eg. – 30 (sec.)
.
, eg. – 14 (½
. min.)
, eg. – 15 (x 10
sec.)

.

Dokud je zobrazeno
stiskn"te krátce

, eg. – 2 (sec.)
.*

5. .
Potvr$te
(zapište )
hodnotu a
ukon!ete
programov
ání
stiskn"te
&

sou!asn"
pro nahrání
hodnot ,
nebo
stiskn"te

pro
ukon!ení
režimu
programov
ání

* Na požadovaný parametr se také dostanete , když po!káte n"kolik sekund až se objeví první
parametr a potom stiskem
parametr.

LUKROM milk,s.r.o.

rolujete dol a stiskem
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Kapitola 4:

istící Procedury

Tato kapitola popisuje obecné sm"rnice, varování a doporu!ení pro proceduru !išt"ní

Varování:
!

Dodržujte vždy striktn" instrukce dané výrobcem
dezinfek#ních prost$edk ! Nedodržení instrukcí m že
zp sobit vážné poškození zdraví nebo instalovaného
za$ízení.

!

P$i práci s chemickými #istícími prost$edky používejte vždy
p$edepsané ochranné pom cky.

!

Zamezte vzájemnému kontaktu zásaditých a kyselých
dezinfek#ních prost$edk ve stejné nádob".

!

Zamezte kontaktu pesticidních materiál s vn"jším
povrchem t"la AfiFlo pr tokom"ru a ovládacích panel .

!

!išt"ní vn"jšího povrchu t"la pr tokom"ru provád"jte
zásadn" jen teplou vodou, bez dezinfek#ního prost$edku.

Doporu"ení:
! Pro p#esné dávkování dezinfek!ních prost#edk je doporu!eno použít
dávkovacích !erpadel.
! Butyl Glycol nebo Butyl Cellusolve p#evyšující koncentraci 10% mohou
poškodit plastové sou!ásti systému. S.A.E. doporu!uje používat dezinfek!ní
prost#edky s koncentrací látek Butyl Glycol nebo Butyl Cellusolve maximáln"
do 10%.
LUKROM milk,s.r.o.
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Obecné instrukce
%istící cyklus pro AfiFlo t"lo pr tokom"ru má stejný charakter jako ostatní
standardní !istící procedury pro systémy dojení.
Následující podmínky musí bý dodrženy v každém !istícím cyklu.
! Výv"vy musí pracovat b"hem celého !istícího cyklu.
Do!asné p#erušení chodu výv"v m že zp sobit proniknutí mléka
a dezinfek!ního prost#edku do drážek t"sn"ní.
! Pr tokom"r musí být v módu !išt"ní.
Stiskn"te
na každém pr tokom"ru, nebo p#erušte na
30 sekund
napájení pr tokom"r pro jejich p#echod
do módu !išt"ní.
! Dojící stroj musí být zasunut do dezinfek!ních rozvodek, tj. musí
být ve správné poloze pro !išt"ní.
B"hem každé fáze !išt"ní zkontrolujte, že kapacita vody je dostate!ná pro
zaplavení vnit#ních komor t"l pr tokom"r .
Kapacita t"la každého pr tokom"ru je 500cc. Množství vody pot#ebné na jedno
stání je 6 – 8 litr , vzhledem k :
! Konfiguraci dojírny,
! Délce a pr m"ru mlé!ného potrubí,
! Objemu sb"rné nádoby.
Jestliže:
! Je instalováno mlé!né potrubí dvojité velikosti ,
! Nebo tank na mléko je daleko od dojírny
! Nebo obojí výše uvedené ,
pak je nutno po!ítat s v"tším množstvím vody pot#ebné pro !ist"ní.

Rada
Pokyn

P#ípravy !išt"ní dojírny mohou za!ít zatímco se ješt" dojí. Když je
poslední skupina dojnic na dojírn", dojící stroje mohou být umíst"ny
do trysek (dez.rozvodek)jakmile dojnice skon!í dojení.:
1. Po stažení doj. stroje z dojnice ,když je proces stahování
ukon!en , stiskn"te
pro uvoln"ní doj.stroje.

2. Vložte dojící struky do dezinfek!ní rozvodky.

20
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Cyklus !išt"ní
Pro systémy dojení se používají r zné !istící systémy a procedury. Nicmén",
následující sm"rnice musí být dodrženy pro všechny procedury a všechny
používané dezinfek!ní prost#edky.

išt"ní s dezinfek!ním prost#edkem
1. Po!áte!ní !išt"ní v otev#eném okruhu k výplachu zbytk mléka.
Používejte vlažnou vodu, která je odvád"na do kanálu. %išt"ní provád"jte
tak dlouho, dokud není vratná voda !istá.
Teplota této vody by m"la být p#ibližn" stejná, jako je teplota t"la
pr tokom"ru :
! Pokud je voda p#íliš studená, tuk mléka ztvrdne a ulpí na povrchu. V tomto
p#ípad" je pak jeho odtran"ní obtížn"jší.
! Pokud je voda p#íliš horká, tuk mléka se zasuší na povrchu.
2. Cirkulace vody v uzav#eném okruhu s dezinfek!ním prost#edkem.
Používejte základní dezinfek!ní aditiva (pH=13) a horkou vodu :
! Vstupní voda: 70°C [158°F], nebo teplejší,
! Vratná voda: 55°C [131°F], nebo teplejší.
a. Za!n"te s cirkulací horké vody a jejím odvodem do kanálu, dokud
nedojde k zah#átí systému.
b. Uzav#ete mlé!né potrubí pro cirkulaci, p#idejte dezinfek!ní prost#edek
a cirkulujte 10 – 12 minut.
c. Od!erpejte !istící roztok.
3. Výplach: otev#ený okruh.
Použijte studenou vodu. Vratnou vodu odvád"jte do kanálu, dokud není
!istá.

Varování:

Dodržte všechna doporu!ení výrobce, zahrnující: koncentrace,
teploty a délky !istících cykl . Nadm"rné používání chemikálií
m že poškodit pr tokom"ry.
Dezinfek!ní prost#edek zanechaný uvnit# pr tokom"r m že
poškodit jeho !ásti.

LUKROM milk,s.r.o.
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išt"ní kyselinou
Toto !išt"ní kyselinou provád"jte jedenkrát týdn", nebo !ast"ji, je-li to
nutno. %išt"ní kyselinou není sou!ástí každodenní !istící procedury. (Existují
n"které !istící roztoky, které odstraní jak zbytky mléka, tak i soli tvrdé vody.)
1. Vy!erpejte dezinfek!ní roztok ven ze systému pomocí studené vody.
2. Cirkulujte s kyselinou fosfore!nou a/nebo sírovou.
Použijte horkou vodu a chemické aditiva:
! Vstupní voda: 70°C [158°F], minimum,
! Vratná voda: 50°C [122°F], minimum,
Cirkulujte roztok 10 – 12 minut a poté jej od!erpejte do kanálu.
3. Vy!ist"te systém studenou vodou.

innost pr#tokom!r# v módu "išt!ní
Automatický rozvrh zpožd"ní je prevencí proti nadm"rnému zatížení napájecího
zdroje. B"hem módu !išt"ní jsou ventily pr tokom"r vytla!ovány sm"rem
vzh ru a vnit#ní komora s mlékem je tím vyprazd&ována. Automatický rozvrh
zpožd"ní desynchronizuje vytla!ování ventil , !ímž dochází k prevenci proti
p#etížení napájecího zdroje.
Automatický rozvrh vytvá#í zpožd"ní 100 msec mezi jednotlivými stání a je
rozložen vzhledem k ID !íslu stání nastavenému na každém pr tokom"ru. Každé
sedmé stání má stejné zpožd"ní. V p#ípad" dojírny s 12 stání je tedy výsledek
následující :
!

Ventily pr tokom"r na stání 1 a 7 vypouští nejd#íve.

!

Ventily pr tokom"r na stání 2 a 8 vypouští po 100 msec zpožd"ní.

!

Ventily pr tokom"r na stání 3 a 9 vypouští po 200 msec zpožd"ní.

!

Atd.

Zpožd"ní je vypo!teno od okamžiku p#echodu pr tokom"ru do módu !išt"ní. Je
nutné proto synchronizovat tento okamžik pro všechny pr tokom"ry v dojírn".
Nejprve je nutno nastavit všechny pr tokom"ry do módu !išt"ní, poté vypnout
jejich p#ívod napájení a nakonec jej op"t zapnout.

išt"ní vn"jších povrch$
K !išt"ní vn"jších povrch t"la m"#i!e mléka a #ídící jednotky navlh!ete
jemnou tkaninu vodou a jemn ot#ete povrch..
UPOZORN$NÍ:

1. %istící prost#edky jsou destruktivní. Nikdy nepoužívejte
žádný !istící prost#edek, ani na #ídící jednotku ani na t"lo
pr tokom"ru
2. Nikdy nest#íkejte vodou na #ídící jednotku Afi-litePlus.
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Kapitola 5: T"lo m"#i!e mléka a
sb"ra! vzork$
Tato kapitola obsahuje informace o:
!

Základní struktu#e a komponentech t"la m"#i!e mléka AfiFlo.

!

Vým"n" silikonových a gumových !ástí.

!

Sb"ra!i vzork mléka.

LUKROM milk,s.r.o.
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T"lo m"#i!e mléka, Struktura a !ásti
P#ívod mléka
Elektroda
Elektroda
Elektroda
Ventil
Silikonová Membrána
Odvod mléka

Horní spona
Horní kryt
s p#ívodem mléka
Horní t"sn"ní
St#ední sekce
Dolní kryt
s odvodem mléka
Spodní t"sn"ní
Dolní spona
Solenoidový ventil

24
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AfiFlo t"lo pr tokom"ru je plastická nádoba vyrobená ze t#í hlavních !ástí :
!

Horní kryt a p#ívod mléka: Mléko vstupuje do hlavní komory
vstupním p#ívodem .

!

St#ední sekce(hlavní komora): Mléko zapl&uje st#ední sekci
pokud je ventil zav#en (v horní poloze).

!

Dolní kryt a odvod mléka. Pokud je solenoid aktivován
napájením, ventil se otev#e a uvol&uje mléko. To pak protéká
p#es spodní !ást pr tokom"ru a výstupní odvod do mlé!ného
potrubí.

Uvnit# t"la pr tokom"ru AfiFlo jsou :
!

T#i elektrody.

!

Cylindrický ventil, který je zárove& pr chozí trubicí.

!

Silikonová membrána.

Elektrody detekují vodivost mléka a jeho okamžitou úrove& ve st#ední sekci
pr tokom"ru. Pokud je detekováno zapln"ní st#ední sekce, je generován
signál pro napájení solenoidu. Po p#ivedení napájení do solenoidového
ventilu podtlaku, za!ne p sobit podtlak na silikonovou membránu. Tím se
stla!í ventil sm"rem dol a nam"#ená dávka mléka je odvedena
z pr tokom"ru do mlé!ného potrubí.
P#esné množství nam"#ené dávky mléka se m že lišit v rozmezí od 180 do
250 cc.
Vn"jší p#ipojení t"la m"#i!e mléka závisí na místní konfiguraci m že být:
!

Na výtok mléka p#ipojen sb"ra! vzork . Informace o sb"ra!i
následuje v této kapitole.

!

Jednoduchý ventil uzavírající podtlak. Je-li doj.stroj stažen tento
ventil uzavírá podtlak do dojícího stroje.

!

T#ímembránový ventil montovaný na bok p#i montáži zp"tného
oplachu. Tato montáž dovoluje zp"tný oplach mezi dojením
dojnic. Zp"tný oplachu je výhodný v tom,že snižuje
pravd"podobnost vzájemné kontaminace dojnic mezi dojeními.
Po stažení doj stroje jeden ze t#í ventil uzav#e podtlak.

Vým"na Silikonových a gumových !ástí
Vym"&te následujících !ty# !ásti jedenkrát za rok:
! Horní a dolní silikonové t"sn"ní.
Pozn.: Objednejte dv tyto t"sn"ní pro každý pr tokom"r.
!

Silikonové t"sn"ní ventilu

!

Silikonová membrána..

LUKROM milk,s.r.o.
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Seznam !ástí Afi-lite

Plus:

Volba délky kabelu
Položka

Standardní
délky kabel

Dlouhé kabely t"la,
Dlouhé kabely t"la Dlouhý kabel Afi-lite

!íslo položky

4098999
Afi-lite #ídící panel, komplet

4097950

4098999AC 4098999CC
4097950

4097950c
(3.5 M cable)

Afi-lite #ídící panel sestava
Kabel, + konektor typu D

4097900

4097900

4097900

4000400

4000400

4000400c

(1.8 M cable)

Montážní držák + šrouby

5001731

AfiFlo t"lo pr$tokom"ru,
komplet sestava

4098120

Vym"nit
1"za rok

Vym"nit
1"za rok

5001731

5001731

4098120C

4098120C
(10 M cables)

1

AfiFlo t"lo - horní kryt

4098037

4098037

4098037

2

AfiFlo t"lo - horní a dolní t"sn"ní –

4098095

4098095

4098095

3

AfiFlo t"lo - st#ední sekce,

4098050

4098050C

4098050C

(10 M cable)

(10 M cable)

4

AfiFlo t"lo - t"sn"ní ventilu

4098072

4098072

4098072

5

AfiFlo t"lo - vnit#ní ventil (mléko)

4098070

4098070

4098070

6

AfiFlo t"lo - dolní kryt

4098040

4098040

4098040

7

AfiFlo t"lo - membrána ventilu

4098071

4098071

4098071

8

AfiFlo t"lo - solenoidový ventil

5000178

5000178C

5000178C

(3.5 M cable)

9

AfiFlo t"lo - p#ídržné spony

(10 M cable)

(10 M cable)

4098041

4098041

4098041

10 AfiFlo t"lo - držák

4098015

4098015

4098015

11 Hadice, 8mm pneumatická (Polyuretan)

5000001

5000001

5000001

12 P#ípoj podtlakové hadice, samec, 8mm x 1/2"

5000219

5000219

5000219

13 AfiFlo t"lo - p#ípojka podtlaku 25mm x 1/2"

5000385

5000385

5000385

14 Odvodní trubice

4098011

4098011

4098011

15 Vyjímatelná trubice sb"ra!e

4098012

4098012

4098012

16 Koleno k mlé!nému potrubí

4098086

4098086

4098086

17 Sb ra! vzork", komplet
T leso sb ra!e
Držák láhve sb ra!e
18 PVC láhev
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(3.5 M cable)

(10 M cables)

(3.5 M cable)
Vym"nit
1"za rok

(1.8 M cable)

4098007

4098007

4098007

4098099

4098099

4098099

4033424

4033424

4033424

4033429

Afi-lite Plus Uživatelský manuál

4033429

4033429
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Vym nit
1 za rok

Vym nit
1 za rok

Vym nit
1 za rok

Vym nit
1 za rok
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Sb ra! vzork" mléka
Mezinárodní mlékárenské ú"ady stejn jako v tšina místních ú"ad# požadují
odebírání vzork# mléka b hem dojení.. Použití tohoto sb ra!e umožní
vyhov t t mto požadavk#m..

Montáž
Sb ra! vzork# mléka se instaluje mezi výstup mléka z pr#tokom ru a
koleno p"ipojené do mlé!ného potrubí..
POZN:

P"i normálním dojení (kdy není provád n odb r vzork# mléka), je
sb ra! vzork# nahrazen vým nnou trubicí sb ra!e.

P"ipojení na výstupní otvor

Vým nná trubice
sb ra!e
Koleno do
mlé!ného potrubí
Vzorkova!
Láhev na
vzorky

#innost sb ra!e vzork"
Sb ra! je tvo"en láhví na vzorky a vzorkova!em (vzorkovací hlavou).
Mléko je vzorkováno vždy,když je t lo m "i!e vypraz$%ováno. Jak mléko
odtéká z m "i!e malé množství je ve vzorkova!i odd leno do láhve na
vzorky. Tato metoda zajiš&uje odb r vzork# b hem celého dojení.
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Kapitola 6: Závady
M "i! mléka Afi-lite Plus je je vybaven varovnými hlášeními
problémových situací m "i!e. Jsou dva druhy výstrah:
!"

Výstraha p"ed!asné stažení doj stroje .

!"

Výstraha chyby !innosti (chybové hlášení).

Výstraha p$ed!asné stažení doj stroje
Doj.stroj m#že být stažen p"ed ukon!ením dojení. P"ed!asné stahování je
indikováno blikáním displeje s nádojem.. Jestliže nádoj bliká po stažení
kontrolujte p edpokládaný nádoj (Stiskn te
jako p"edpokládanou konduktivitu (
identifikujete problém.

a
a

) stejn
) tím

Pokra!ujte v dojení p"edešlého m "ení
1. Stiskn te
2. Nasa$te doj.stroj

.

Chybová hlášení
Chybová hlášení blikají na displeji panelu m "i!e. Tyto výstrahy m "i!e
indikují chyby !innosti Afi-litePlus .

Chybové hlášení
indikuje p"etížení nebo zkrat na jednom z výstup# Afi-litePlus.
Když se vyskytne chyba,
se objeví na displeji panelu a st"ídá se s
poznámkou, která indikuje vadný výstup Poznámka je tvo"ena slovem
následovaným !íslem výstupu kde je špatná funkce.
Poznámky o nefunk!nosti výstup# a jejich vlastních funkcích (ve
standardní konfiguraci)jsou popsány níže:
Poznámka
na displeji

Vadný výstup
Solenoidový ventil m "i!e (vit le m "i!e)
Výstup #2: Solenoid který "ídí stahovací za"ízení

LUKROM milk,s.r.o.
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Výstup #3: Solenoid který "ídí uzavírání podtlaku do
doj.stroje
Výstup #7: Solenoid který "ídí p"ední pulzátor
Výstup #8: Solenoid který "ídí zadní pulzátor

Chybové hlášení
Tato výstraha indikuje,že ventil m "i!e byl abnormáln dlouhý !as v
otev"eném stavu a možná se v této pozici p"ilepuje .

Chybové hlášení
Tato výstraha indikuje chybu komunikace. Volejte servisní službu.

Další problémy
Váš dealer Vám rád poradí.Kontaktujte jej tehdy, jestliže máte
problém,který není popsán níže a nebo když navrhovaná "ešení p"i jeho
odstra%ování selžou .
Problém

Pravd!podobná p í"ina

#ešení

Displej ídícího boxu Afilite nesvítí.

Napájecí kabel není
d#kladn p"ipojen
k "ídícímu panelu Afi-Lite

Ov "te správnost .

Když je zapnuto napájení,
displej "ídícího boxu Afilite je chvíli aktivní a
potom je nefunk!ní.

Zkrat..
Elektronická pojistka
uvnit" "ídícího boxu vypne
proud, když je obvod
p"etížen

Jestliže problém p"etrvává,
vym %te m "i!.

Displej zobrazuje

P"etížení nebo zkrat.

Kontrolujte všechna p"ipojení.
Volejte servis.

Ucpaný odvzduš%ovací
p"ívod vzduchu
Negativní úhel hadice z
t la m "i!e do mlé!ného
potrubí.

Kontrolujte a !ist te
odvzduš%ovací p"ívod vzduchu
Upravte úhel hadice aby umožnil
volný tok mléka z t la m "i!e do
mlé!ného potrubí.
Volejte servis.

.
.

Displej zobrazuje E05.

Chyba programu

Stiskn te

.

Jestliže problém p"etrvává
Volejte servis
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Schema zapojení:
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