TEKNISKE INFORMATIONER

DRIFT

OPSTART

Velkommen

Tillykke med din coloQuick
Af hensyn til sikkerhed og optimal udnyttelse af produktet, skal denne manual læses grundigt
igennem, før produktet tages i brug.
Filosofien bag coloQuick er, at vi med små ændringer af rutinerne vedrørende håndtering af
kalvens råmælkstildeling, kan sikre at alle dine kalve får så mange antistoffer som muligt. Dette
er forudsætningen for et godt produktionsdyr.
Du bør fokusere på at:
•

teste og sortere råmælken, så du anvender den bedste kvalitet

•

fodre kalven hurtigst muligt efter fødslen – jo før desto bedre

•

holde et højt hygiejneniveau for håndteringen af råmælken
Slanger, sonde m.v. skal rengøres grundigt efter brug

Ved brug af coloQuick kan dine kalve få flere antistoffer og dermed bedre immunitet - end ved
nogen anden metode. På sigt vil coloQuick løfte både sundhedsniveauet og produktionen i din
besætning - samtidig med at det er nemt at anvende.
Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer, ris, ros eller forslag til forbedringer, da
vort mål er, at coloQuick skal være det ultimative produkt til håndtering af råmælk.
Rigtig god fornøjelse med din coloQuick.

Med venlig hilsen
coloQuick Int.

Brian Pedersen, CEO
info@coloquick.com

Bemærk at billedmaterialet er vejledende. Det afspejler ikke nødvendigvis de præcise
specifikationer og detaljer på den pågældende model.
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
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Opstart - Stykliste

Stykliste
1 stk. optønings-/pasteuriseringsenhed (Pasteur II eller MAXX4)
OPSTART

Se samlevejledning (løsark) for yderligere informationer.

1 stk. fyldestation
Se samlevejledning (løsark) for yderligere informationer.

Pasteur II
10 stk. kassetter
10 stk. skriveplader
20 stk. klips
5 stk. røde skydelåse

MAXX4
20 stk. kassetter
20 stk. skriveplader
40 stk. klips
10 stk. røde skydelåse

Se samlevejledning (løsark) for yderligere informationer.
1 stk. suttesæt
1 stk. sondesæt
Se samlevejledning (løsark) for yderligere informationer.

1 stk. analogt optisk refraktometer

2 stk. bæreseler

35 stk. (Pasteur II) / 70 stk. (MAXX4) råmælksposer
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Opstart - Opsætning af coloQuick enheden

Opsætning af coloQuick enheden
•
•
•
•
•
•

Pasteur II vejer 50 kg / 110 lbs og MAXX 4 vejer 90 kg / 200 lb.
Maskinerne skal håndteres forsigtigt.
Pak maskinen ud og fjern al emballage inden opstart.
El- og VVS-installationer må kun udføres af en autoriseret
installatør.
Låsemekanisme - aktivering:
Pasteur II: Fjern den røde label med teksten “remove”.
MAXX4: Lås låsen med den sorte nøgle som er stripset fast
til håndtaget på maskinen.

Placering
•
•
•

Maskinen skal stå i et frostfrit rum.
Rumtemperatur må ikke overstige 40 ºC / 104 ºF.
Maskinen skal placeres på et fast, vandret underlag.

Tilslutning, vand

Tilslut koldt vand, husk at placere et vandfilter ved vandforsyning.
Pasteur II:
• Montér den store 1” slange på motorventilens blå studs og før
slangen i et afløb.
• Montér flexslagen på overløbsstudsen (der er placeret under
bunden, i den bagerste højre side af maskinen) og før slangen
i et afløb.
MAXX4:
• Montér afløbsslange og før slangen i et afløb.
• Valgfrit: Tilslut varmt vand - max. 60 ºC / 140 ºF.
Husk at placere et vandfilter ved vandforsyning.
Kontakt autoriseret coloQuick-forhandler for assistance.
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OPSTART

Installation

Opstart - Opsætning af coloQuick enheden

Tilslutning, el

(må kun udføres af autoriseret installatør)
•
OPSTART

•
•
•

Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet, svarer til strømforsyningen.
Brug altid en korrekt og lovligt monteret nettilslutning.
Kontrollér at maskinen er jordforbundet.
Brug ikke multistik og forlængerledninger.
Der er risiko for brand.

coloQuick Pasteur II fås i 3 versioner:
• EU: 3x400V+N+PE
• EU: 230V+N+PE
• US: 1x208-240V+PE
coloQuick MAXX4 fås i 3 versioner:
• EU: 3x400V+N+PE
• US: 3x208-240V+PE
• US: 1x208-240V+PE

Opstart af coloQuick
enheden
•

Tjek at eltilslutningen er foretaget korrekt og
at der er åbnet for vandet til maskinen.

•

Tjek at låsemekanismen er aktiveret.

•

Tænd maskinen ved at dreje det røde
håndtag. Maskinen starter nu op, og
begynder efter få sekunder at lukke vand
ind. Når der er tilpas meget vand i maskinen,
begynder opvarmning af vandet.

For yderligere informationer om
betjening af enheden, se afsnittet
“Tekniske Informationer”.
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Opstart - Fyld fryseren

Start med at fylde fryseren med
råmælk, uden hensynstagen til
kvaliteten.

1.

2.

Efter malkning hældes 4
liter råmælk på en kassette og pasteuriseres.

Den resterende råmælk
gives til kalven.

4L
rest

60 ºC / 140 ºF

Vi anbefaler at råmælken opbevares i et fryseskab, hvor kassetterne kan placeres overskueligt
og let tages ud.
•

Vi anbefaler et eller flere fryseskabe, så kapaciteten svarer til besætningens størrelse.

•

Vi anbefaler en temperatur på -14 ºC / 6 ºF
(lavere temperaturer medfører længere optøningstid).

•

Kassetterne skal placeres liggende under nedfrysning.

•

Kassetterne sorteres efter kvalitet, således at højeste kvalitet placeres øverst i fryseren.
Minimum antal kassetter i fryseren:
< 100 køer:
200 køer:
500 køer:
> 1000 køer:
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6 kassetter
10 kassetter
15 kassetter
20 kassetter

OPSTART

Fyld fryseren

Opstart - Fyld fryseren

Sådan fylder du fryseren

OPSTART

1. Malkning
Koen malkes hurtigst muligt efter kælvning.

•

Hygiejnen skal være i top.

•

Brug altid engangshandsker.

•

Koen har ikke været malket i flere uger, så
derfor skal yver og patter gøres grundigt
rene.

•

Formalkningen skal være ekstra grundig.

•

Malkespand m.m. skal håndteres
med mindst samme rengørings- og
hygiejneprocedurer, som når der malkes
mejerimælk.

•

Den nymalkede råmælk må ikke udsættes
for gødningsforurening.

•

Råmælken skal enten nedkøles eller
pasteuriseres hurtigst muligt efter
udmalkning.
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Opstart - Fyld fryseren
Sådan fylder du fryseren (fortsat)

2. Kvalitetsmåling

•

Anvend kun tophygiejnisk mælk uden synlige forandringer.

•

Placér et par dråber råmælk på det optiske
refraktometers glasplade.

•

Luk glaspladen.

•

Aflæs BRIX-værdien ved at pege refraktometeret op imod en lyskilde.

Se yderligere informationer om brug af refraktometeret, herunder kalibrering, i refraktometerets brugervejledning.

BRIX-værdien indikerer råmælkens
indhold af antistoffer.
Jo højere BRIX-%, desto højere kvalitet.
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OPSTART

Selvom du skal gemme råmælken uanset kvalitet, er det vigtigt at notere kvaliteten til fremtidig
reference.

Opstart - Fyld fryseren
Sådan fylder du fryseren (fortsat)

3. Fyld råmælken i en råmælkspose
Brug fyldestationen til at hælde en afmålt mængde råmælk i en råmælkspose.

OPSTART

•

Åbn en kassette.

•

Sæt en pose i kassetten, ved at presse de
to perforeringer i posens bund ned over de
to “pigge”.

•

Posens krave sættes fast i rillen i kassetten.

•

Luk kassetten.

Se kassettens betjeningsvejledning (løsark) for
yderligere info om betjening af kassetten.

•

Sæt kassetten med råmælksposen i
fyldestationen.

•

Tjek at klemmen sidder på slangen, så
råmælken ikke løber ned i posen.

•

Bemærk literskala på fyldestationen:
Vi anbefaler at kalve får så meget råmælk
som muligt. Kalve af stor race bør tildeles 4
liter.

•

Hæld råmælken i fyldestationens tragt.

•

Fjern klemmen, så råmælken løber ned i
posen.

Klem kassetten let sammen, for at fjerne
overskydende luft fra posen, inden
posens låg skrues på igen, og placeres i
fryseren.
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Opstart - Fyld fryseren
Sådan fylder du fryseren (fortsat)

•

Notér koens nummer, dato og BRIXværdien på en af de medfølgende hvide
skriveplader.

•

Montér skrivepladen på kassetten.

•

Der er plads til at montere flere skriveplader.
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OPSTART

Efter råmælken er hældt i råmælksposen og posens låg er skruet på posen igen, tages kassetten
ud af fyldestationen.

Opstart - Fyld fryseren
Pasteurisering (fortsat)

4. Pasteurisering
Pasteurisér råmælken.
•

Placér én eller flere kassetter i den opvarmede coloQuick Pasteur II/MAXX4 enhed.

•

Start pasteuriseringsprogrammet:

OPSTART

1. Tryk på

START

2. For valg af program - tryk på:
Indtil det ønskede
program vises.
3. Tryk på

START

For yderligere informationer om
betjening af pasteuriseringsenheden, se
afsnittet “Tekniske Informationer”.

Når pasteuriseringsprogrammet er færdigt, udsender maskinen en kortvarig summende lyd og
“COMP”-indikatoren lyser. Displayet opsummerer pasteuriseringsprocessen.
Pasteuriseringsprogrammet består af følgende delperioder:
1. Opvarmning til 60 ⁰C / 140 ºF
2. Pasteurisering ved 60 ⁰C / 140 ºF i 60 minutter
3. Nedkøling
4. Opretholdelse af nedkølingstemperatur

Kassetterne skal fjernes fra vandbadet
straks efter pasteuriseringsprogrammet er færdigt, og placeres i
fryseren.
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Opstart - Fyld fryseren
Pasteurisering (fortsat)

•

Kassetten placeres i fryseren.

•

Råmælkskassetterne skal placeres
liggende under nedfrysning.

•

Råmælkskassetterne sorteres efter
kvalitet, således at højeste kvalitet placeres øverst i fryseren.

•

Fremover vurderer du, hvor meget råmælk du skal have på lager.

•

Placér fryseren et praktisk sted, der passer ind i de daglige rutiner.

•

Råmælken kan opbevares op til et år i fryseren.
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OPSTART

5. Læg kassetten i fryseren

DRIFT - coloQuick metoden med pasteurisering

coloQuick metoden med pasteurisering

DRIFT
60 ºC / 140 ºF

42 ºC / 107 ºF
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DRIFT - En kalv fødes

•

Sørg for at kalvens luftveje er frie.

•

Tag en portion råmælk fra fryseren.

•

Til kviekalve tages råmælk fra øverste hylde
(højeste kvalitet).

•

Placér én eller flere kassetter i den opvarmede coloQuick Pasteur II/MAXX4 enhed.

•

Start optøningsprogrammet:
1. Tryk på

START

2. Vælg det ønskede program - tryk på:
Indtil det ønskede
program vises.
3. Tryk på

START

Mens råmælken opvarmes:
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•

Fjern hurtigst muligt kalven fra koen.

•

Gnid kalven tør, hvis det er nødvendigt.

•

Desinficér kalvens navle.

•

Isæt evt. øremærker.

DRIFT

En kalv fødes

DRIFT - Udfodring

Udfodring

DRIFT

•

Skyl slange og sut/sonde med rent koldt
vand før brug.

•

Tag kassetten op af vandbadet, og stil den
på højkant med posens låg opad.

•

Skru låget af posen.

•

Tjek at råmælken har den ønskede
temperatur.

•

Skru mælkeslangen på - til sut eller sonde.

•

Montér bæresele på kassetten.

•

Husk at udfylde din råmælksjournal efter
udfodring.

Fodring med sut

(se evt. samlevejledning (løsark))
•

Undgå forstyrrelser og afbrydelser, når kalven er
kommet i gang med at sutte.

•

Hold sutten, så kalvens hals er strakt ud.

•

Husk at rengøre sut, slange mv. efter brug - se
afsnittet “Rengøring og hygiejne”.

•

Efter udfodring kan kalven evt. sættes tilbage til
koen.

Fodring med sonde

(se evt. samlevejledning (løsark))
•

Kalven skal altid stå op.

•

Placér sonden over tungen, indtil sutterefleksen stimuleres, og skub sonden langsomt
ned i spiserøret.

•

Sondespidsen skal kunne mærkes på
venstre side af kalvens hals. Først når sonden
er helt på plads, må der åbnes for mælken.

•

Luk for gennemløb før du trækker sonden ud.

•

Efter udfodring kan kalven evt. sættes tilbage til
koen.
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DRIFT - Malkning

Malkning

•

Hygiejnen skal være i top.

•

Brug altid engangshandsker.

•

Koen har ikke været malket i flere uger, så
derfor skal yver og patter gøres grundigt
rene.

•

Formalkningen skal være ekstra grundig.

•

Malkespand m.m. skal håndteres med
mindst samme rengørings- og hygiejneprocedurer, som når der malkes mejerimælk.

•

Den nymalkede råmælk må ikke udsættes
for gødningsforurening.

•

Råmælken skal nedkøles så hurtigt som
muligt.
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DRIFT

Koen malkes hurtigst muligt efter kælvning.

DRIFT - Kvalitetsmåling

Kvalitetsmåling

DRIFT

•

Hvis du har under minimum antal kassetter (ift. tabel på side 5), gemmes råmælken efter kvalitetstest, uanset kvaliteten.

•

Hvis du har over minimum antal kassetter (ift. tabel på side 7), erstatter den højeste kvalitets
råmælk den laveste, medmindre du har opbevaringskapacitet til at gemme begge.

•

Brug kun tophygiejnisk mælk uden synlige
forandringer.

•

Placér et par dråber råmælk på det optiske
refraktometers glasplade.

•

Luk glaspladen.

•

Aflæs BRIX-værdien ved at pege refraktometeret op imod en lyskilde.

Se yderligere informationer om brug af refraktometeret, herunder kalibrering, i refraktometerets brugervejledning.

BRIX-værdien indikerer råmælkens
indhold af antistoffer.
Jo højere BRIX-%, desto højere kvalitet.
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DRIFT - Fyld råmælk i en råmælkspose

Fyld råmælk i en råmælkspose

•

Åbn en kassette.

•

Sæt en pose i kassetten, ved at presse de
to perforeringer i posens bund ned over de
to “pigge”.

•

Posens krave sættes fast i rillen i kassetten.

•

Luk kassetten.

Se kassettens betjeningsvejledning (løsark) for
yderligere info om betjening af kassetten.

•

Sæt kassetten med råmælksposen i
fyldestationen.

•

Tjek at klemmen sidder på slangen, så
råmælken ikke løber ned i posen.

•

Bemærk literskala på fyldestationen: Vi
anbefaler at kalve får så meget råmælk som
muligt. Kalve af stor race bør tildeles 4 liter.

•

Hæld råmælken i fyldestationens tragt.

•

Fjern klemmen, så råmælken løber ned i
pose.

Klem kassetten let sammen, for at fjerne
overskydende luft fra posen, inden
posens låg skrues på igen, og placeres i
fryseren.
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DRIFT

Brug fyldestationen til at hælde en afmålt mængde råmælk i en råmælkspose.

DRIFT - Fyld råmælk i en råmælkspose
Fyld råmælk i en råmælkspose (fortsat)

Efter råmælken er hældt i råmælksposen og posens låg er skruet på posen igen, tages kassetten
ud af fyldestationen.
DRIFT

•

Notér koens nummer, dato og BRIXværdien på en af de medfølgende hvide
skriveplader.

•

Montér skrivepladen på kassetten.

•

Der er plads til at montere flere skriveplader.
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DRIFT - Pasteurisering

Pasteurisering
Placér én eller flere kassetter i den opvarmede coloQuick Pasteur II/MAXX4 enhed.

•

Start pasteuriseringsprogrammet:
1. Tryk på

DRIFT

•

START

2. For valg af program - tryk på:
Indtil det ønskede
program vises.
3. Tryk på

START

For yderligere informationer om
betjening af pasteuriseringsenheden, se
afsnittet “Tekniske Informationer”.
Når pasteuriseringsprogrammet er færdigt, udsender maskinen en
kortvarig summende lyd og “COMP”-indikatoren lyser. Displayet
opsummerer pasteuriseringsprocessen.
Pasteuriseringsprogrammet består af følgende delperioder:
1. Opvarmning til 60 ⁰C / 140 ºF
2. Pasteurisering ved 60 ⁰C / 140 ºF i 60 minutter
3. Nedkøling
4. Opretholdelse af nedkølingstemperatur

Kassetterne skal fjernes fra vandbadet
straks efter at pasteuriseringsprogrammet er færdigt, og placeres i
fryseren.
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DRIFT - Læg kassetten i fryseren

Læs kassetten i fryseren

DRIFT

•

Kassetten placeres i fryseren.

•

Råmælkskassetterne skal placeres
liggende under nedfrysning.

•

Råmælkskassetterne sorteres efter
kvalitet, således at højeste kvalitet
placeres øverst i fryseren.

Husk at udfylde din råmælksjournal
(medfølger på separat A4-ark).
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Tekniske informationer - Betjening

TEKNISKE INFORMATIONER

Betjening: Indikatorer

coloQuick Pasteur II / MAXX4 kontrolpanel.
• Bundlinjen i nederste venstre hjørne viser vandtemperaturen. Valg for
visning af Celsius eller Fahrenheit kan udføres i service menuen (side 32).
• Bundlinjen i nederste højre hjørne indikerer vandniveauet:
• 0 er tom
• 1 er meget lavt
• 2 er lavt
• 3 er normalt
• 4 er for højt.
PWR

Tænk/sluk indikator. Blinker i programmeringstilstand.

COMP

Lyser når et pasteuriserings- eller optøningsprogram er udført.

LOCK

Lyser når låget er lukket og låst. Blinker når låget er åbent.

ERR

Blinker i tilfælde af opståede fejl.

RUN

Lyser når kassetterne roterer.

IN

Lyser når der lukkes vand ind i maskinen.

OUT

Lyser når der lukkes vand ud af maskinen.

HEAT

Lyser når varmelegemerne er tændt.
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Tekniske informationer - Betjening
Knapper

Betjening: Knapper
TEKNISKE INFORMATIONER

PRG

Åbner programmeringstilstand.

ESC

Afbryder igangværende menufunktion.

OK

OPEN

Accepterer menufunktioner eller afbryder fejltilstande.

Låser sikkerhedslåsen op og muliggør åbning af toplåget.
(Kan ikke anvendes under et igangværende program)
• Låget vil derefter kunne åbnes de næste 15 sekunder, når
rotationen er stoppet.
• Låget er altid låst af sikkerhedsmæssige årsager, for at
forhindre personskader pga. varmt vand.

Bruges til at vælge pasteurisering eller optøningsprogram.
(Bruges også til navigering i menukoder)

Bruges til navigering i menukoder.

START

Starter det valgte program/handling.

STOP

Stopper det igangværende program/handling.
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Tekniske informationer - Betjening
Pasteurisering

Pasteuriseringsfunktionen bruges til at reducere antallet af levedygtige patogener i råmælken.
Råmælken gennemgår under processen en mild opvarmnings- og nedkølingsperiode.
For optimal pasteuriseringsproces skal maskinen være tændt og coloQuick enheden have en
temperatur på 42 ⁰C / 107 ⁰F.
Maskinen er udstyret med følgende pasteuriseringsprogrammer:

Pasteuriseringsprogram 1
•
•

Standard pasteuriseringsprogram med maksimal nedkøling efter at pasteuriseringen er
afsluttet.
For at vælge pasteuriseringsprogram 1, tryk på knapperne i følgende sekvens:

START

Indtil det ønskede
program vises.

START

PASTEURISERING [1] ?
Makskøling til frys
Past.
60 ºC
Slut temp. 0 ºC

PASTEURISERING Per. 1
Opvarmer ...
Tid tilbage.. 1:40
T:41.9ºC S → 13:03 3
Resterende programtid vil løbende
blive vist på displayet.

•
•

Når pasteuriseringsprogrammet er gennemført, vil COMP-indikatoren tændes, maskinen
udsende lyd og en opsummering vil vises på skærmen.
Pasteuriseringsprogrammet kan til enhver tid stoppes ved at trykke på “STOP”-knappen,
efterfulgt af et tryk på “OK”-knappen.
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TEKNISKE INFORMATIONER

Betjening: Pasteurisering

Tekniske informationer - Betjening
Pasteurisering (fortsat)

Pasteuriseringsprogram 2
•
•

Pasteuriseringsprogram med nedkøling til 42 ºC / 107 ºF efter at pasteuriseringen er afsluttet.
For at vælge pasteuriseringsprogram 2, tryk på knapperne i følgende sekvens:

TEKNISKE INFORMATIONER

START

Indtil det ønskede
program vises.

START

PASTEURISERING [2] ?
Energisparende
Past.
60 ºC
Slut temp. 42 ºC

PASTEURISERING Per. 1
Opvarmer ...
Tid tilbage.. 1:40
T:42.9ºC S → 13:03 3
Resterende programtid vil løbende
blive vist på displayet.

•
•

Når pasteuriseringsprogrammet er gennemført, vil COMP-indikatoren tændes,
maskinen udsende lyd og en opsummering vil vises på skærmen.
Pasteuriseringsprogrammet kan til enhver tid stoppes, ved at trykke på “STOP”knappen, efterfulgt af et tryk på “OK”-knappen.

Råmælken gennemgår 4 perioder under afvikling af et pasteuriseringsprogram.
• Periode 1: Opvarmer til pasteuriseringstemperaturen (60 ºC / 140 ºF).
• Periode 2: Pasteuriserer råmælken ved 60 ºC / 140 ºF i 60 minutter.
• Periode 3: Nedkøling af råmælken (”Pasteuriseringsprogram 1” anbefales).
• Periode 4: Opretholdelse af temperaturen fra periode 3.

Ønskes ændring af periodernes varighed og/eller temperatur mm. kan Pasteuriseringsprogram 3
aktiveres og indstilles i servicemenu 1112. Kontakt coloQuick-forhandler for assistance.

Råmælken skal fjernes fra vandbadet
hurtigst muligt efter pasteurisering
er afsluttet, for at undgå negativ
indvirkning på kvaliteten.
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Optøning

Optøningsprogrammerne muliggør en hurtig og effektiv optøning af råmælk, der kommer direkte
fra fryseren.
For optimal optøningsproces skal maskinen være tændt og coloQuick enheden have en
temperatur på 42 ⁰C / 107 ⁰F.
Maskinen er udstyret med følgende optøningsprogrammer:

Optøningsprogram 1
•
•

Standard optøningsprogram. Varighed 20 min v. 42 ⁰C / 107 ⁰F.
For at vælge optøningsprogram 1, tryk på knapperne i følgende sekvens:
START

Indtil det ønskede
program vises.

START

OPTØNING [1] ?
Standard
Optøning
42 ºC
Slut temp. 42 ºC

OPTØNING Per. 1
Tid tilbage.. 0:20
T:42.0ºC S → 11:43 3
Resterende programtid vil løbende
blive vist på displayet.

•
•

Når optøningsprogrammet er gennemført, vil COMP-indikatoren tændes, maskinen
udsende lyd og en opsummering vil vises på skærmen..
Optøningsprogrammet kan til enhver tid stoppes, ved at trykke på “STOP”-knappen,
efterfulgt af et tryk på “OK”-knappen.
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Tekniske informationer - Betjening
Optøning (fortsat)

Optøningsprogram 2
•
•

Optøningsprogram til råmælk af ekstra høj kvalitet. Varighed 25 min v. 42 ⁰C / 107 ⁰F.
For at vælge optøningsprogram 2, tryk på knapperne i følgende sekvens:

TEKNISKE INFORMATIONER

START

Indtil det ønskede
program vises.

START

OPTØNING [2] ?
Ekstra
Optøning
44 ºC
Slut temp. 42 ºC

OPTØNING Per. 1
Tid tilbage.. 0:25
T:44.0ºC S → 11:43 3
Resterende programtid vil løbende
blive vist på displayet.

•
•

Når optøningsprogrammet er gennemført, vil COMP-indikatoren tændes, maskinen
udsende lyd og en opsummering vil vises på skærmen.
Optøningsprogrammet kan til enhver tid stoppes, ved at trykke på “STOP”-knappen,
efterfulgt af et tryk på “OK”-knappen.

Råmælken gennemgår 4 perioder under afvikling af optøningsprogrammerne.
• Periode 1: Opvarmer til optøningstemperaturen (42 ºC / 107 ºF).
• Periode 2: Optøning af råmælken ved 42 ºC / 107 ºF i 20 eller 25 minutter.
• Periode 3: Nedkøling af råmælken til sluttemperatur temperatur (42 ºC / 107 ºF)
• Periode 4: Vedligeholdelse af temperaturen fra periode 3.

Ønskes periodernes varighed og/eller temperatur mm. ændret, kan Optøningsprogram 3
aktiveres og indstilles i servicemenu 1122. Kontakt coloQuick-forhandler for assistance.

OBS! Udfodringstemperaturen
skal være så tæt på kalvens
kropstemperatur som muligt aldrig over.

28

Tekniske informationer - Betjening
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Betjening: Tømning af enheden

START

Indtil det ønskede
program vises.

TEKNISKE INFORMATIONER

For at tømme enheden for vand, tryk på knapperne i følgende sekvens:

START

TØMMER TANKEN...
TØM TANKEN

?
02:35
T: 23.1
Temperatur

08:30

2

Ur

Vandniveau

Når tanken er tom, vil maskinen udsende en summende lyd i 30 sekunder. Tryk på “OK”knappen for at stoppe lyden:
TANKEN ER TØMT ...
OK
- Stop alarm
START - Fyld op
OPEN
- åben låg

Tryk på “START”-knappen for at genfylde enheden eller “OPEN” for at åbne låget.

OBS! Anvendes ved rengøring af maskinen.
Se afsnittet “Rengøring og hygiejne”.
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Servicemenu: Koder
TEKNISKE INFORMATIONER

OBS! Alle ændringer i menuer og programmer
foretages på eget ansvar!

Kode

Beskrivelse

1110
1111
1112

“Pasteurisering” setup 1
“Pasteurisering” setup 2
“Pasteurisering” setup 3

1120
1121
1122

“Optøning” setup 1
“Optøning” setup 2
“Optøning” setup 3

1130

“Holder varm” setup

2222
2223
2240
2242

“Bruger” setup
“Varmvand” setup
Kalibrering
Kalibrering status

2999
3000
3001
3010

Slet fejl log
Vis log
Vis fejl log
Slet log

7500
7501

Indlæs USB indstillinger
Gem USB indstillinger

9990
9991
9999

Test tilstand
Sensor konfiguration
Software opdatering
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Programmering

coloQuick enheden indeholder flere programmerbare indstillinger, der kan tilgås ved at trykke på
PRG knappen og derefter indtaste en menu kode.
PROGRAMMERING

MENU KODE

•
•
•
•
•
•
•

0000

Menukoden indtastes ved hjælp af OP/NED og VENSTRE/HØJRE knapperne.
Tryk på “OK” knappen efter menukoden er indtastet.
Navigér gennem indstillingerne med OP/NED knapperne.
Vælg indstillinger ved at trykke på “OK” knappen.
Indtil med OP/NED knapperne.
Bekræft indstillingerne ved at trykke på “OK” knappen.
Afslut ved at trykke på “ESC” knappen.

Eksempel: “Bruger” setup
For at tilgå “bruger” setup i servicemenuen, skal du trykke på “PRG” knappen og vælge
menukoden 2222.
Følgende indstillinger kan ændres i denne menu:

Dato/tid:
DATO/TID
dd-mm-åååå
27-05-2015

TID VISNINGSFORMAT
tt:mm
11:57

24h
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Tekniske informationer - Servicemenu
Programmering (fortsat)

Sommertid:
AKTIVER SOMMERTID

Muligheder for sommertid instillinger:

TEKNISKE INFORMATIONER

Disabled

•

Automatisk justering af sommertid
er deaktiveret (standard).

EU

•

En time bliver tilføjet på den sidste
søndag i marts kl 02:00
En time fratrækkes den sidste
søndag i oktober kl 02:00

NEJ

•
USA

•
•

Sprogvalg: UK/DK
SPROG/LANGUAGE
(DK)

DANSK

Temperatur format: Celsius / Fahrenheit
TEMPERATUR FORMAT
Celsius

Skærmkontrast:
DISPLAY KONTRAST
5
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En time indsættes på 2. søndag i
marts kl 02:00
En time fratrækkes den 1. søndag
i november kl 02:00

Tekniske informationer - Fejlkoder

I tilfælde af fejl vil alle igangværende programmer stoppes, og maskinen udsende en summende
lyd.
For nulstilling af fejltilstand, tryk på “OK”-knappen eller sluk for strømtilslutningen.
Hvis problemet vedbliver, vil enheden øjeblikkeligt gå i fejltilstand igen. Kontakt coloQuickforhandler for assistance.

Fejlkode

Beskrivelse

E01: Motor sensor

Der har ikke været tilbagemelding fra motor i 20-25 sekunder.
• Løsning: Kontroller at kasetter kan dreje frit og at der ikke er
fremmedlegemer i vandbadet
• PWM 250 er ikke installeret (ældre modeller)
• Motor bruger for meget strøm (kontinuerligt forbrug over 2,5 A)
• Sensor arm sidder løst på akslen (kun Maxx4)
• Tandrem sidder løs (kun Maxx4)
• Tandrems tænder er slidt (kun Maxx4)
• Induktiv sensor registrerer ikke sensor arm (kun Maxx4)

E02: Water filling stopped

Problemer med vandtilførsel
• Vandventilen har stået åben i mere end 45 minutter, uden at nå
niveau 3 eller niveau 4 (nedkølings stadiet)
• Filter stoppet. (Løsning: Rens filter)
• Magnetventil defekt. (Løsning: Udskift magnetventil)
• Koldt vand er frakoblet
• Manuel kugleventil er åben
• Motorventil sidder fast i åben position
• Niveau sensor 3 og/eller 4 er defekt
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Tekniske informationer - Fejlkoder
(fortsat)

Fejlkode
E04: Temp sensor
TEKNISKE INFORMATIONER

E05: Heater

E06: Overheating

E07: I2C bus

E08: Water level

Beskrivelse
Temperatursensor problem
• Ingen kommunikation med temperatursensoren
• Stik fra temperatur sensorer sidder løst i samleboksen
• Temperatur sensorer er ikke konfigureret (Menu kode 9991)
Varmelegeme problem
• Forøgelsen i vandets temperatur er under 0,2 ºC over en 6
minutters periode med varmelegemet slået til
• Varmelegeme er ikke tilkoblet
• Varmelegeme er defekt
• Overkogs sikringen er slået fra
• Der mangler en eller flere faser i EL forsyningen
Overophedning
• Temperaturen har oversteget 70 ºC eller 158 ºF, i mere end 25
sekunder
• Relæ for varmelegeme har sat sig fast
• Defekte temperatursensorer
Intern system fejl
• Kommunikationsfejl på bundkortet
• Defekt i controller. Løsning: Udskift controller
Vand niveau fejl
• En fejlkombination fra vandniveau sensorerne er blevet
registreret. Eks. hvis en af de lavere placerede sensorer ikke
registrerer vand, mens de højere placerede sensorer gør. De
4 tegn yderst til højre indikerer hvilken sensor der er i kontakt
med vand
• Dårlig forbindelse til vandniveau sensorer
• Beskidte vandniveau sensorer pga. manglende rengøring
• Forkert placering af vandniveau sensorer
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Tekniske informationer - Fejlkoder
(fortsat)

E09: Low water level

E10: High water level

E11: Over temperature

E12: Under temperature

E13: Lid open

Beskrivelse
Vandniveauet er for lavt
• Vandniveauet er faldet til under niveau 2 (den 2. sensor fra
bunden) under pasteuriserings- eller optøningsprogrammet
• Motorventil kan ikke lukke
• Manuel ventil er åben
• Defekte niveau sensorer
• Kontrollér at der er tilstrækkeligt flow fra vandforsyningen
Vandniveauet er for højt
• Vandniveauet niveau 4 (top sensoren) har været registreret i
mere end 60 sekunder. Det er normalt at nå niveau 4 i kortere
perioder
• Magnetventil kan ikke lukke
• Motorventil kan ikke åbne
Den målte vandtemperatur er for høj
• Temperaturen er overskredet med mere end +4 °C i det
anvendte program
• Motorventil kan ikke åbne
• Magnetventil kan ikke åbne
• Relæ for varmelegeme har sat sig fast
Den målte vandtemperatur er for lav
• Temperaturen er faldet med mere end -4 °C i det anvendte
program
• Magnetventil kan ikke lukke
Låget / lågekontakten har ikke været lukket/påvirket ordentligt
under programkørsel
• Låget har været åbnet i mere end 15 sekunder mens et
program har kørt
• Hængsler er ikke lukket under program (Kun Pasteur II)
• Lågelåsen er ikke låst (Kun Maxx4)
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Tekniske informationer - Fejlfinding

Fejlfinding
TEKNISKE INFORMATIONER

Problem

Årsag

Løsning

Vandet stiger ikke

Overkogssikring

Tryk hårdt på overkogs-

i temperatur

slået fra

sikringernes knap (Pasteur
II har én overkogssikring,
MAXX4 har to)

Automatsikring slået

Slå automatsikringer til

fra
Vandet stiger ikke

Toplåg er ikke

Luk toplåget ordentlig med

i temperatur, og

lukket ordentligt,

hængslerne

motoren drejer

og lågekontakten

ikke rundt

er dermed ikke
påvirket

Motor kører, men

Bolt knækket

kassetter roterer

(Pasteur II)

Montér ny bolt

ikke

Tandremmen sidder

Spænd tandremmen ved

løs (Maxx4)

først at løsne motorens
bolte. Spænd motorens
bolte efter endt stramning af
tandremmen.

Tandremmen er slidt

Udskift tandremmen

(Maxx4)
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Tekniske informationer - Fejlfinding
(fortsat)

Årsag

Løsning

Kassetter stopper i

Bolt monteret forkert

1. Demontér bolt

forkert position

(Pasteur II)

2. Drej kassetteholderen i
korrekt position
3. Montér bolt igen, mens
kassetteholderen står i
korrekt position

Motor sidder løs

Spænd motoren

(Pasteur II)

Sensor arm sidder

Spænd sensor armen fast

løs på akslen

på akslen i korrekt position

(Maxx4)

(Sensoren skal lyse
når kassetterne står i
korrekt stop-position)

Kontakt evt. din coloQuick-forhandler for assistance.

37

Billede

TEKNISKE INFORMATIONER

Problem

Tekniske informationer - Rengøring og hygiejne

Rengøring og hygiejne
TEKNISKE INFORMATIONER

Fyldestationen
•

Gør fyldestationen ren straks efter brug.

•

Skyl først efter med koldt vand.

•

Vask derefter med varmt vand
(min. 50 ºC / 122 ºF) og rengøringsmiddel.

•

Skyl efter med rent vand.

•

Udskift siliconeslangen efter behov.

Sonde/sut og slange
•

Rengør sonde/sut og slange straks efter brug.

•

Skyl sonde/sut og slange igennem med koldt
vand.

•

Vask sonde/sut og slange med varmt vand og
rengøringsmiddel.

•

Skyl sonde/sut og slange igennem med varmt
vand - gerne 80 ºC / 176 ºF.

•

Tøm sonde/sut og slange for vand.

•

Læg evt. sonde/sut og slange m.m. ind i fryseren, så bakterievækst forhindres.

•

Udskift siliconeslange i sonden efter behov.

•

Udskift slange mellem pose og sut/sonde efter
behov

coloQuick enheden
•

Rengøring udføres efter behov.

•

Vælg “TØM TANK” i menuen.

•

Efter tømning er afsluttet, tryk på “OPEN” knappen. Åben derefter låget.

•

Sluk for maskinen.

•

Vask med varmt vand (min. 50 ºC / 122 ºF) med
rengøringsmiddel uden slibe- eller blegemidler.
Skyl efter med rent vand.

•

Tænd for maskinen. Maskinen fyldes automatisk med vand.
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Optøningstiden for en kassette med råmælk i coloQuick vandbadet er normalt cirka 20 min. Dette
gælder for en standard portion på 4 liter med en kvalitet på 50 gram antistoffer/liter (brix ~22%),
der er nedfrosset ved -14 ⁰C / 7 ºF.

Nedenstående faktorer kan påvirke optøningstiden:
•

Mængden af råmælk i posen.

•

Påfyldning – klem overskydende luft ud af posen før låget skrues på.

•

Nedfrysning skal ske vandret – for en jævn fordeling af råmælken i posen.
Ujævn fordeling kan også vanskeliggøre isætning af kassetten i vandbadet.

•

Jo lavere frysertemperatur, desto længere optøningstid.

•

Kassetten skal i vandbadet være dækket af vand når den står i lodret position.

•

Optøningstiden vil forlænges såfremt der opvarmes to eller flere kassetter på samme tid i
vandbadet.

•

Vandet skal have den ønskede sluttemperatur når kassetten anbringes i vandbadet (42 ⁰C /
108 ºF).

•

Kassetterne skal rotere under opvarmningen i vandbadet.

•

Jo højere kvalitet af råmælken, desto længere optøningstid.

Pasteurisering:
•

Råmælken skal nedfryses hurtigst muligt efter pasteuriseringen er afsluttet, for at undgå
negativ invirkning på kvaliteten.

Generelt:
•

Lad ikke kassetterne stå i maskinen i længere tid efter optøning, da det kan være skadeligt
for råmælkskvaliteten.

•

Jo længere tid råmælken opbevares uden at være nedfrosset, desto større opformering af
bakterier. Hurtig nedkøling og hurtig optøning er essentielt.

•

Siliconeslangen på fyldestationen og siliconeslangen inde i sonden bør skiftes regelmæssigt
for at sikre god hygiejne.

•

Optimal kvalitet af råmælken kræver at alle trin i håndtering af råmælken fra udmalkning til
fodring af kalven, udføres hygiejnisk forsvarligt.
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Tekniske informationer - Generel information
Om pasteurisering

Om pasteurisering
TEKNISKE INFORMATIONER

Sygdomsfremkaldende patogener ødelægges og de værdifulde antistoffer beskyttes.
coloQuick Pasteur II / MAXX4 er enkle og effektive værktøjer til råmælkshåndtering, der kan reducere risikoen for overførsel af smitsomme sygdomme væsentligt - uden at skade antistofferne.
De individuelle portioner, hvor råmælken håndteres i sterile poser hele vejen fra ko til kalv, sikrer
høj hygiejne og sporbarhed.

Nem at bruge

Håndterer råmælk uden
at denaturere den

Opbevarer råmælken
i individuelle portioner

Forhindrer spredning
af patogener

PASTEURISERINGSPROCESSEN:

60 ºC / 140 ºF

Bakterieniveau

I coloQuick vandbadet pasteuriseres råmælken effektivt ved præcist 60 ⁰C i
60 minutter.
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Om sikkerhed

Installation

Læs denne brugervejledning grundigt før installation og
ibrugtagning.

•

Maskinerne er tunge (Pasteur II vejer 50 kg / 110 lbs,
MAXX4 vejer 90 kg / 200 lbs) og er vanskeligt håndterbare. Vær forsigtig når du flytter dem.

•

Maskinerne bør transporteres på en palle. Pasteur II
fylder 1/2 europalle. MAXX4 fylder 1 europalle.

•

Undlad at installere og tilslutte en beskadiget maskine.

•

Sørg for at fjerne al emballage inden opstart.

•

El- og VVS-installationer må kun udføres af en
autoriseret person.

•

Stil eller brug ikke maskinen et sted, hvor temperaturen kommer under 5 ºC eller over 40 ºC.

•

Når du installerer maskinen, skal det være på et fast
underlag. Maskinen skal være placeret vandret.

•

Af hensyn til din og dine omgivelsers sikkerhed.

•

For korrekt betjening og brug af udstyret.

Opbevar altid brugervejledningen sammen med eller i
nærheden af maskinen, og lad den følge med, hvis du
flytter eller give den til en anden.
Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis maskinen
installeres forkert og anvendelsen forårsager skade.

Sikkerhed for børn og udsatte personer
•

Personer i denne kategori, må kun anvende apparatet
efter grundig instruktion eller under opsyn af en kyndig
person.

•

Lad ikke børn lege med apparatet.

•

Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Der er
fare for kvælning eller personskade.

•

Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen,
mens lågen er åben.

Tilslutning, el

Generelt om sikkerhed
•

•

Maskinens specifikationer må ikke ændres. Dette kan
medføre risiko for personskade samt beskadigelse af
maskinen.
Undlad at bruge brændbare produkter eller genstande,
der er fugtet med brændbare produkter, i maskinen
eller i nærheden af eller på denne. Der er fare for
eksplosion eller brand.

Vedligeholdelse og rengøring
•

Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten.

•

Der må ikke sprøjtes vand direkte på maskinen.
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•

Sæt aldrig strøm til maskinen, hvis der ikke er vand i
tanken.

•

Kontrollér at maskinen er jordforbundet.

•

Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til
strømforsyningen.

•

Brug altid korrekt og lovligt monteret nettilslutning.

•

Brug ikke multistik og forlængerledninger. Der er risiko
for brand.

•

Udskift ikke el-ledningen. Kontakt servicecentret.

•

Pas på du ikke beskadiger netstikket og kablet.

•

Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens
afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.

•

Undgå at frakoble maskinen ved at trække i ledningen.
Tag altid fat i selve netstikket.

TEKNISKE INFORMATIONER

Generel information

Tekniske informationer - Generel information
Øvrige informationer

TEKNISKE INFORMATIONER

Bortskaffelse af maskinen

Miljøhensyn/emballagemateriale

1.

Tag stikket ud af stikkontakten.

2.

Klip el-ledningen af og kassér den.

Anbring emballagemateiralet i passende beholdere til
genbrug.
Alle dele kan genanvendes!

ADVARSEL
Dette apparat må ikke anvendes, hvis lågen
til de elektriske installationer står åben.

Såfremt du har spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte os:
coloQuick Int.
TLF.: +45 97 53 73 33
E-mail: info@coloquick.com
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