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Çöp Kamyonu

CANbus Kontrol Sistemi
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Çöp Kamyonu CAN-Bus Kontrol Sistemi

AVIONI® tarafından geliştirilmiş olan Çöp Kamyonları için CAN-Bus Kontrol Sistemi aşağıdaki özellikleri 
içermektedir. 

 Döner lamba ve çalışma lambası kontrol paneli üzerinden açılıp kapatılabilir, yandıklarına ait bilgi  
ekranda görüntülenebilir. 

 PTO’ nun devrede olup olmadığı ekranda görülebilir, toplam çalışma zamanı kaydedilebilir.
 Kontrol paneli üzerinden sürgü ve kepçe çalıştırılabilir, sıkıştırma sayısı kaydedilir, ayarlanan 

sayıda sıkıştırmaya ulaşıldığında yağlama ile ilgili uyarı görüntülenebilir. 
 Perde kontrol paneli üzerinden kumanda edilebilir. Çöp boşaltma sayısı kaydedilir, ayarlanan 

sayıda boşaltmaya ulaşıldığında istenen uyarı ekranda görüntülenebilir. Perdenin önde olduğu 
bilgisi ekranda görüntülenebilir. 

 Konteynır kaldırma düzeni kontrol paneli üzerinden kumanda edilebilir, çalışma sayısı kaydedilir, 
ayarlanan sayıda kaldırmaya ulaşıldığında istenen uyarı görüntülenebilir. 

 Arka kapak kontrol paneli üzerinden açılabilir, açık olduğu ekranda görüntülenebilir, eğer şoför 
aracı sürmek isterse uyarı ve/veya engelleme yapılabilir. 

 Sıkıştırma sistemi sürekli mod, tek mod olarak kontrol paneli üzerinden seçilebilir ve seçim 
ekranda görüntülenebilir. 

 Sistemde bir arıza oluştuğunda hangi komponentin bulunduğu bölgede oluştuğu görüntülenebilir.
 Sistemin verdiği alarmlar kaydedilir. 
 Monitör üzerinden ulaşılan menüler şifre ile koruma altına alınabilir. 
 Dönüş filtresi kirlilik uyarısı görüntülenebilir ve istenirse belli süre sonra çalışma durdurulabilir.
 Sistem basıncı sürekli görüntülenebilir, belli değere ulaştığında uyarı, belli değerden sonra sistem 

durdurabilir. 
 Yağ sıcaklığı sürekli görüntülenebilir, belli değere ulaştığında uyarı, belli değerden sonra sistem 

durdurabilir. 
 Yağ seviyesi belirlenen değerin altına indiğinde uyarı ve/veya sistem durdurabilir. 
 Bakım kapakları açıldığı anda sistem durdurulabilir ve ekranda sebebi görüntülenebilir. 
 Dingil üzerine yerleştirilecek aşırı yük sensörü tarafından verilen uyarı ekranda görüntülenebilir ve 

istenirse sistem durdurulabilir. 
 Basamakta insan olduğu bilgisi ekranda görüntülenebilir, araca devir tahtid sinyali yollanabilir, geri 

manevra engelleme sinyali yollanabilir. 
 Basamakta adam varken sistemin iptal edilmesi durumunda yeniden pto devreye sokulacağı zaman 

ayarlanan zaman kadar ceza gecikmesi ile sistem tekrar çalışacaktır.
 Arka görüş kamerası görüntüsü ayrı veya sistem ile aynı monitör üzerinden izlenebilir. 
 Otomatik çalışmaya izin veren ilave kapak varsa ve açık ise sistemin manuel çalışması sağlanabilir, 

bu durumlar ekranda görüntülenebilir. 
 Arka kapakta merkezi bir ünite üzerinde toplanan tüm kablolar gövdeye tek kablo ile 

iletilmektedir (CAN-Bus). Gövde önündeki ikinci üniteden kamyon kabinindeki kontrol paneline de 
tek kablo ile iletilmektedir (CAN-Bus). 

 Kabin içi, ön ve arkada acil durdurma butonları bulunursa, basılması durumunda hangisinin 
devrede olduğu ekran üzerinde görüntülenebilmektedir.

Sistemde bulunan bu  temel özelliklere, araç üreticisinin talepleri de eklenebilmektedir.
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Sistemden Örnekler



AV.GARB.01

 

AVIONI Technologies
The Office Plaza - No:136 - Mall of Istanbul - Basaksehir – ISTANBUL - TURKIYE

www.avioni.com.tr   e-posta:  info@avioni.com.tr Tel:+90 212 970 2143


