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ВСТУП
Даний паспорт, технічний опис та інструкція з експлуатації призначені
для ознайомлення з функціонуванням лічильника порцій молока ЛПМ-1 (далі
за текстом «пристрій»), встановлюють правила безпеки, транспортування та
експлуатації, дотримання яких забезпечує підтримку пристрою в робочому
стані.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Лічильник порцій молока ЛПМ-1 призначений для підрахунку кількості
сформованих дозатором порцій молока на стійловій доїльній установці.
Пристрій забезпечує відображення та збереження інформації про кількість
отриманих окремими доярами порцій молока. За його допомогою здійснюється
як загальний облік отриманого молока, так і облік молока отриманого
окремими доярами.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Пристрій може працювати при температурі від 00 до 500С, відносній
вологості повітря до 100%, вмісту в повітрі агресивних домішок NH3 – 0.05
мг/л, СО3 – 0.3%, Н2S – 0.015 мг/л, атмосферному тиску від 96 до 104 кПа;
2. Електричне живлення пристрою здійснюється за допомогою джерела
змінної синусоїдальної напруги з номінальним у діапазоні діючих значень від
10 до 25 В та частотою 50 Гц. Рекомендується використовувати штатне
джерело живлення виробництва ТОВ «АГРО-ПРОМСЕРВІС» ДЖЛПМ-1, або
аналогічне джерело інших виробників. Одне джерело живлення ДЖЛПМ-1
розраховано для під’єднання чотирьох лічильників порцій молока ЛПМ-1;
3. Максимальний споживаний постійний струм – 40 мА;
4. Номінальний споживаний постійний струм – 25 мА;
5. Діапазон підрахунку порцій молока – 1 – 999;
6. Дискретність підрахунку порцій молока – 1 порція;
7. Зведена похибка підрахунку порцій молока –  0.5 %;
8. Пропускна здатність пристрою – 600 л/год;
9. Пристрій забезпечує збереження у внутрішній пам’яті поточних
показів пристрою при аварійному зникненні напруги живлення;
10. Ступінь захисту від зовнішніх впливів – IP54;
11. Габаритні розміри пристрою – 145х80х40.
ПОБУДОВА ТА ПРИНЦИП ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИСТРОЮ
1. Лічильник порцій молока ЛПМ-1 розроблений спеціалістами компанії
ТОВ «АГРО-ПРОМСЕРВІС» та реалізований на основі сучасної елементної
бази провідних світових виробників. Друкована плата, на яку встановлені
електронні компоненти пристрою, покрита спеціальним лаком для захисту
друкованих доріжок та компонентів від агресивних речовин та вологи.
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2. Основним елементом пристрою є мікроконтролер виробництва
компанії Atmel Corp. Мікроконтролер являє собою електронно-обчислювальну
машину, яка конструктивно виконана в корпусі однієї мікросхеми. В процесі
виконання програми, яка знаходиться в постійному запам’ятовуючому пристрої
мікроконтролера, здійснюється обробка вихідного сигналу сенсора порції
молока, визначається та відображається на індикаторі інформація про кількість
підрахованих порцій молока, здійснюється аварійне збереження показів
пристрою та обнуління показів.
3. До складу пристрою входить фотоелектричний сенсор порції молока
що з’єднаний з корпусом пристрою за допомогою кабелю, довжина кабелю не
менше ніж 1,5 м. Принцип дії сенсора порції молока заснований на перериванні
потоку оптичного випромінювання при проходженні порції молока крізь
оптичний канал сенсора.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! ЛІЧИЛЬНИК ПОРЦІЙ МОЛОКА ЛПМ-1 НЕ Є
ЗАСОБОМ ВИМІРЮВАННЯ! ЙОГО ПОКАЗИ Є НЕ МОЖУТЬ БУТИ
ВИКОРИСТАНІ
ДЛЯ
КОМЕРЦІЙНОГО
ОБЛІКУ
КІЛЬКОСТІ
ОТРИМАНОГО В ПРОЦЕСІ ДОЇННЯ МОЛОКА.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ
1. Зовнішній вигляд пристрою і розташування елементів на його
фронтальній панелі наведено на рисунку 1. Схему електричну під’єднання
пристрою до джерела живлення ДЖЛПМ-1 наведено на рисунку 2.

Рисунок 1 - Лічильник порцій молока ЛПМ-1. Зовнішній вигляд.
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Рисунок 2 - Схема під’єднання лічильників порцій
молока ЛПМ-1 до джерела живлення ДЖЛПМ-1.
2. На нижній частині корпусу пристрою знаходяться два кабельних
сальника. Через один з кабельних сальників виведено кабель, який з’єднує
пристрій з сенсором порції молока. Через інший кабельний сальник виведено
двохдротовий кабель, за допомогою якого здійснюється під’єднання пристрою
до джерела живлення ДЖЛПМ-1 або аналогічного (рис. 1, 2). Одне джерело
живлення ДЖЛПМ-1 розраховано для під’єднання чотирьох лічильників порцій
молока ЛПМ-1, полярність під’єднання значення не має.
3. Дроти, за допомогою яких на пристрій подається напруга живлення,
з’єднуються за допомогою скруток, скрутки необхідно ретельно захистити
ізоляційною стрічкою. Усі монтажні роботи необхідно проводити при
знеструмленому джерелі живлення.
4. Сенсор порції молока закріплюється над дозатором у розрізі шланга,
через який молоко надходить до автоматичної мішалки або холодильної
установки.
5. Після подачі напруги живлення пристрій готовий до роботи і на
трьохрозрядному індикаторі (рис. 1) відображаються або нульові покази, або
результати попереднього доїння (у випадку, якщо після останнього доїння
покази не були обнулені).
6. Для обнуління показів необхідно піднести магніт до символу >0< на
фронтальній панелі пристрою (рис. 1). Рекомендується проводити обнуління
після зняття показів з усіх лічильників порцій молока ЛПМ-1 перед
промиванням доїльної системи, тому як під час промивання можливий
підрахунок додаткових порцій. При необхідності обнуління показів проводять
перед початком доїння.
7. Після кожного доїння оптичний канал датчика повинен промиватися.
Окрім того, не рідше одного разу на місяць, необхідно зняти сенсор порції
молока і протерти трубку оптичного каналу зсередини. Для цього найкраще
використовувати зубну щітку.
8. Необхідно періодично очищувати корпус пристрою шматком вологої
тканини. Заборонено для очищення корпусу пристрою використовувати
розчинники і ацетон.
9. При використанні пристрою в польових умовах бажано захистити
сенсор порції молока від попадання прямого сонячного світла (обернути сенсор
непрозорою тканиною).
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УВАГА! При короткочасному зникненні напруги живлення або її
стрибкоподібній зміні (наприклад при проведенні в безпосередній
близькості зварювальних робіт) можливий збій в роботі пристрою. У цьому
випадку індикатор пристрою не буде світиться або на ньому будуть
відображатися різні символи. В цьому випадку необхідно на кілька секунд
відключити пристрої, а потім знову включити.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
1. До роботи з пристроєм допускають особи, що вивчили даний технічний
опис, інструкцію з техніки безпеки при роботі на доїльному обладнанні,
пройшли місцевий інструктаж з безпеки праці.
2. Зберігання пристрою допускається в закритих або інших приміщеннях
з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов при
температурі від –100 до +400 С і відносній вологості повітря до 90 %. Повітря в
приміщенні не повинне вміщувати домішки агресивних газів.
3. Пристрій може транспортуватись в закритому транспорті будь-якого
типу.
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
1. Лічильник порцій молока ЛПМ-1 розроблений та виготовлений на
підприємстві «АГРО-ПРОМСЕРВІС», м. Немирів. Компанія «АГРОПРОМСЕРВІС» забезпечує гарантійний та післягарантійний ремонт пристрою.
2. Підприємство-виготовник гарантує безвідмовну роботу пристрою при
умові забезпечення правил експлуатації, протягом 12 місяців з дня введення в
експлуатацію, але не більше, ніж протягом 18 місяців з дня продажу.
3. Всі умови гарантії діють в рамках законодавства про захист прав
споживача і регулюються законодавством України.
4. У випадку відмови пристрою протягом гарантійного терміну споживач
має право на безкоштовний ремонт або заміну пристрою.
5. Серійний номер пристрою повинен відповідати вказаному в
гарантійному талоні номеру.
6. Пристрій знімається з гарантійного обслуговування в наступних випадках:
- якщо пристрій має сліди зовнішнього втручання або якщо була спроба
самостійного ремонту.
- якщо виявлено несанкціоновані зміни конструкції або схеми виробу.
- якщо пристрій має механічні пошкодження (внутрішні або зовнішні).
- якщо вихід пристрою з лади викликаний попаданням всередину
сторонніх предметів, речовин, рідин, комах тощо.
- якщо пошкодження викликані пожаром, стихією, побутовими
факторами, ударом блискавки, іншими форс-мажорними обставинами.
- якщо пошкодження викликані невідповідністю стандартам параметрів
живлячих або комунікаційних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
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