
FLEX COUNTER 

 

 

1.Functie overzicht  

  

De Flex Counter kan voor verschillende doeleinden in de landbouw gebruikt worden en kan het 

volgende op meten 

 

F.1 – snelheidsmeter 

F.2 – hectaren teller 

F.3 – aantal teller 

F.4 – toeren teller 

F.5 – uren teller 

F.6 – pakken teller 

Slechts één van deze functies kan tegelijk ingesteld en gebruikt worden 

 

1.1 Snelheids meter 

 

Om de snelheids teller in te stellen moet eerst de omtrek van de wielen worden geprogrammeerd 

(F.2) 

Het wiel omtrek wordt berekend door de afstand te meten van 10 wiel omwentelingen 

En deze te delen door 10 (achterwiel is aanbevolen) de grond gesteldheid kan de stiptheid van de 

meting beïnvloeden, daarom is het een voordeel om de omtrek op te meten op harde- zachte en 

zeer zachte grond, zodat de juiste data voor elk soort ondergrond kan worden berekend 

De impuls signalen van de sensor moeten elke 5 seconden komen, zoniet wordt de snelheid van  

0 km/h 

Weergegeven (door meerdere magneten op het wiel te monteren, op onderlinge gelijke afstand, zal 

de meting preciezer zijn. 

De omtrek moet in cm worden vermeld, indien de omtrek kleiner dan 100cm is twee cijfers na de 

komma (b.v. 87,25) indien meer dan 100cm een cijfer (b.v. 315,8) 

 

1.2Hectaren teller 

 

Om de hectaren teller in te stellen moet eerst de omtrek van de wielen (trekker) en het werk 

breedte van de machine (werktuig of trekker) te worden geprogrammeerd (F.2) 

De wiel omtrek wordt berekend door de afstand te meten van 10 wiel omwentelingen 

En deze te delen door 10 (achterwiel is aanbevolen) 

De werk breedte wordt in meters ingevoerd en moet zowel voor als na de coma 2 cijfers bevatten 

(vb. 12,00 of 09,59 ) 

De F.C. bevat twee tellers (Area I en Area II)beide kunnen geresettet worden 

Een waarschuwings lichte gaat onderaan links oplichten als de telling plaats vindt, 

Dwz als er impulsen binnen komen (installatie van de magneet en sensor, zie boven) 

 

De F.C. berekend de hectaren met meer decimalen dan het de mogelijkheid heeft op de display 

te tonen, daardoor kan het soms voorvallen dat schijnt dat er reken fouten worden gemaakt, 

maar dat in werkelijkheid niet zo is. 

 

1.3 Eenheids teller 

 

Ook deze functie moet voor gebruik worden ingesteld, dwz het aantal eenheden bij elke impuls 

van de sensor moet worden weergegeven, dit zal normaal 1 zijn, maar zoals op schema 2.3 te zien 

is kan dit gaan van 0,001 tot 9,999 de F.C. kan dan worden gebruikt als afstand meter, debiet enz. 

 

Afstand meten: monteer de magneet op een loopwiel breng de afstand tussen elk impuls signaal in 

(het wiel omtrek delen door het aantal magneten op het wiel gemonteerd) 

De display duidt nu een afgelegde afstand aan 



 

Debiet meten: indien er een debiet meter, welke een aantal pulsen per liter aangeeft, aan F.C. 

Word gekoppeld moet de hoeveelheid vloeistof per puls worden ingegeven . De display zal het 

totale aantal liter vloeistof weergeven 

 

De display zal het totale nummer in 1/1000 weergeven, vb. 10 pulsen als de tel factor op 1000 is 

gezet 

Als de tel- factor klein is, zal de display na een groter aantal pulsen worden up gedatet links onder 

zal een controle lampje op lichten ten teken van ontvangen data 

 

De eenheids teller kan terug geresettet worden (op 0 zetten) 

 

 

1.4 Toeren teller  

 

De toerenteller kan ingesteld worden voor het aantal toeren per minuut gaande van  

12- tot 9999 tm 

Deze functie bevat ook uren en minuten teller terwijl de computer de impuls signalen van de 

sensor ontvangt, deze moeten elke 5 seconden komen, zoniet valt de F.C. in de pauze stand 

Tot 99h en 59 min. Geeft de Flex Counter de tijd in uren en minuten op, na 100h enkel de uren 

 

1.5 Uren teller 

 

Deze functie geeft de verlopen tijd door dat de sensor “in kortsluiting” staat. Indien de F.C 

als “stopwatch” word gebruikt, moet de sensor constant met de magneet worden verbonden, 

of door een schakelaar ipv de sensor te plaatsen, de uren teller kan nu manueel bediend worden 

terwijl de F.C. de tijd opneemt zal het controle lampje links onder aan pinken 

 

De uren teller kan terug geresettet worden (op 0 zetten) 

 

1.6 Balen-Inpak teller 

 

De inpak teller is zo gemaakt dat hij het aantal omwentelingen van de folie telt die men heeft 

ingesteld om één baal te wikkelen en geeft een alarm (de display pinkt) als het aantal wikkelingen 

bijna zijn bereikt 

Ter zelfde tijd zullen de waarden van de twee balentellers aangepast met 1 

 

Het alarm is geactiveerd: 

 1 rotatie voor het ingestelde aantal omwikkelingen, bij de volgende impuls stopt het alarm 

 Maar word meteen terug geactiveerd als er één of meer impulsen worde ontvangen. 

 Het audio alarm stopt automatisch na één minuut 

 

De waarde van de balen tellers worden met 1 vermeerderd indien: 

 Het ingestelde aantal omwikkelingen is bereikt 

 

De inpak teller wordt geresettet: 

Als het aantal omwikkelingen in gehaald en er binnen de 10 sec. geen impulsen meer naar 

de computer worden gezonden 

 

 De C-key wordt ingedrukt terwijl de rotatie teller de omwikkelingen telt (impulsen 

ontvangt) 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Gebruiks voorschriften 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 overzicht 

 

 

 

 

C-key     SET-key 

 

-start     -start 

-veranderen van parameter   -om de ingestelde 

 (FI, F2 enz.)     waarden en functies 

-veranderen van de ingestelde  te activeren 

 waarden     druk 2 sec. 

-om de F.C. af te zetten    

 druk ongeveer 4 sec. 

 

 

 

 

 

 

2.2 HET VERANDEREN OF ACTIVERING VAN DE FUNCTIE 

 

KEY Display Uitleg 

C-key F.1 De huidige functie staat op de display 

SET F.1 Druk 2 sec. op de Set-key, de functie nummer blinkt  

op als teken dat deze kan veranderd worden 

C-key F.2 Druk meerdere malen op de C-key tot de juiste 

functie is gevonden 

SET F.2 Druk 2 sec. op de Set-key, de functie is geactiveerd  

of veranderd 

 

2.3 HET VERANDEREN OF ACTIVERING VAN DE INSTEL WAARDEN 

DE VERHOUDING TUSSEN FUNCTIES EN DE INPUT_/OUTPUT FACTORS 

N° Functie Factors Display 

symbool 

Kan geresettet R

Of veranderd C

worden 

Limieten 

F.1 Km teller Snelheid 

Wiel omtrek 

_._._._ 

O 

 

C 

0,0 – 999,9 km/h 

00,00 – 999,9 cm 

F.2 Hectaren teller Area I 

Area II 

Wiel omtrek 

Werktuig breedte

HA.1 

HA.2 

O 

|----| 

R 

R 

C 

C 

0,000 – 999,9 ha       

0,000 – 999,9 ha          

00,01 – 999,9  cm      

00,01 – 99,99 m 

F.3 Stuk teller Eenheden cou. R 0,001 – 9999 pcs. 



Tel factor cou.F C 0,001 – 9999 pcs. 

F.4 Toeren teller Rpm 

RPM - uren 

r.  

--:-- 

 

R 

0012 – 9999 rpm 

00:00 – 9999 uren 

F.5 Uren teller uren --:-- R 00:00 – 9999 uren 

F.6 Pakken teller Pakken teller 

Pakken teller 

Pakken I 

Pakken II 

PULS 

PULS 

bAL.1 

bAL.2 

R 

C 

R 

R 

0 - 99 rev. 

2 – 99 rev. 

0 - 9999 pakken 

0 – 9999 pakken 

 

 

Indien er instelwaarden moeten veranderd worden (vb. De omtrek van de wielen) 

De functie waar deze gegevens staan moet eerst worden geopend ( F1, F2 ……) 

 

Volgende procedures volgen 

VB. wiel omtrek veranderen 

KEY Display Uitleg 

C - Key O 

87.25 

De wielomtrek is op de display terug gevonden 

eerst het O symbool dan de omtrek 

SET 87,25 Druk ca. 2 sec. op SET, de coma pinkt om aan te 

geven dat de gegevens veranderd mogen worden 

C - Key 872,5 Meerdere malen drukken tot de gegevens juist zijn 

SET 872,5 Het eerste cijfer pinkt voor te veranderen 

C - Key 372,5 Druk meerdere malen tot het juiste cijfer er staat 

SET 372,5 Het tweede cijfer pinkt voor te veranderen 

C - Key 312,5 Druk meerdere malen tot het juiste cijfer er staat 

SET 312,5 Het derde cijfer pinkt voor te veranderen 

C - Key 315,5 Druk meerdere malen tot het juiste cijfer er staat 

SET 315,5 Het vierde cijfer pinkt voor te veranderen 

C - Key 315,8 Druk meerdere malen tot het juiste cijfer er staat 

SET 315,8 Druk ca. 2 sec. op SET om de programmering  

te verlaten 

 

Indien er in factor geen decimalen gebruikt worden is een andere procedure te volgen 

 

VB. hectaren- teller 

 

KEY Display Uitleg 

C - Key HA.1 

7.192 

De ha teller 1 is op de display – eerst het symbool 

dan de gecumuleerde telling 

SET 7,19 Druk ca. 2 sec. op SET, de coma pinkt om aan te 

geven dat de gegevens veranderd mogen worden 

C - Key 0 Druk tot de ha. Teller is gereset 

SET 0 Druk ca. 2 sec. op SET om de programmering  

te verlaten 

 

Verder, het programma mode wordt automatisch uitgeschakeld indien de Flex-Counter 

meer dan 10 seconden geen input bekomt. 

 

2.4 De Flex-Counter in aan- uit- en stop- mode zetten 

 

In functie het energie verbruik te verlagen, en daardoor de levenstijd van de batterijen te verlengen, 

De computer kan in de stop-mode gezet worden, de display zal uitgeschakeld worden en de computer  

is in de pauze stand tot dat er een nieuw signaal word ontvangen van de sensor of één van de KEY’s. 

 

De Flex-Counter kan manueel in de stop-mode worden gezet door de C-key ongeveer 4 sec. in te drukken 



De display toont “stop” en na 1 seconde valt hij uit 

 

Indien de Flex-Counter gedurende 1/2h – 1 ½ h geen impuls of een signaal van de drukknoppen ontvangt 

Zal de computer automatisch op de stop-mode overschakelen 

 

2.5 Voeding 

 

De Flex-Counter moet voorzien zijn van twee AA-batterijen van 1.2V 

 

Indien de Flex-Counter weer op gestart word nadat hij in de stop-mode heeft gestaan 

Zal eerst het versienummer van de computer op de display verschijnen 

 

De computer test eerst de toestand van de batterijen, is deze te laag zal er op de display ‘-bl’ verschijnen 

Indien de Flex-Counter zich daarna zelf uitschakelt moeten de batterijen uitgewisseld worden 

Indien, tijdens het werken het bericht ‘-bl’ occasioneel oplicht moeten de batterijen dan zo snel 

mogelijk worden vervangen, er zouden ‘tel’ fouten kunnen plaatsvinden 

 

Indien display problemen optreden na het veranderen van batterijen, deze terug demonteren, 2 

minuten wachten en terug instaleren. Indien dit niet helpt de voltage van de batterijen nazien 

(minimum 3V) 

 

2.6 Opgeslagen data – het geheugen van de Flex-Counter 

 

De Flex-ounter is uitgerust met een geheugen, deze slaat de input en uitput gegevens op. 

 

De waarden van de input factoren (b.v.het wiel omtrek)worden automatisch opgeslagen als deze  

veranderd worden  

 

De uitput gegevens worden, elk uur of waneer de Flex-Counter in de stop-mode (automatisch of 

manueel) word gezet, opgeslagen 

 

Bij het veranderen van de batterijen moet de Flex-Counter eerst manueel op de stop-mode worden 

gezet 

Met gebruik van C-key op data verlies te vermijden 

 

 

3.Installatie van de sensor en magneet 

 

De magneet moet gemonteerd worden op het draaiende element, dwz. Het wiel, de as of de 

draaitafel van de pakker. 

 

De sensor moet op een vaste steun gemonteerd worden, zodat de magneet de sensor passeert op 

een afstand van 2 tot 8mm 

 

Indien de sensor op een magnetiserend materiaal wordt bevestigd moet de sensor tenminste 5mm 

over de rand van de steun worden gemonteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Technische data 

 

Display    4 digit 

 

Voeding    2 X 1,5 V (AA) 

 

Temperatuur limieten   tussen -10° en +70° 

     dit is niet van toepassing voor alle types van batterijen 

     nazien met uw dealer van batterijen 

 

Impuls signalen van de sensor Max. 167 impulsen per sec. 

     Min. puls tijd: 06 millisec. de magneet moet de sensor 

activeren 

     voor 1/10 van de tijd aan 9999 toeren p/m 

 

Hectaren teller   Max. 0,100 Ha per sec. = 360Ha/h 

 

Stuk teller    Max. 0,167 optellingen per sec.= 10000 stuks / 10m³ /min. 

     600.000 stuks / 600 m³ /h 

 

Uren teller    stiptheid +/- 0,5% 

 

 

 5. Opmerkingen 

 

De F. is enkel te gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden. 

Elk ander gebruik dan deze kan potentiële risico’s voor de computer in zich houden 

en ontslaat de leverancier van elke verantwoordelijkheid en garantie claims. 

Noteer ook dat de leverancier enkel verantwoordelijk is voor de elektronica van de 

F. en niet voor de complete functie en veiligheids aspecten van de machine waarop  

het is gemonteerd 

  


