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INNOVATORS IN MOTION 
 

METO STORING TELLING OF AFSTAND VARIATIE (VERSIE 2) 

 
Klacht: De Meto geeft in het scherm “Storing telling” of er is een te grote variatie in de 

afstandsmeting. De Meto rijdt aan het einde van het pad tegen de stopper of 
tellerstand komt niet op “0 meter” uit als de Meto de buizen verlaat en het hoofdpad 
oprijdt. 

 
Oorzaak: Er is een probleem met het achterwiel (tel-rol), achterwiel geleider lagers, tel-sensor, 

tel-sensor kabel of PLC ingang.   
 
Handel volgens onderstaande stappen: 
 
Sensor en PLC ingang controle: 
Activeer het I/O scherm om te controleren of de tel-pulsen op de PLC ingang binnenkomen. 
 

     
 

De Telsensor ingang geeft een  als de gele led op de telsensor brandt en de sensor boven een 
boutje op de zwarte telwiel staat. 
Draai aan de achterrol (handmatig), de Telsensor ingang moet (1x) knipperen bij elk van de 8 
boutjes, controleer dit! 
 
Sensor en juiste afstelling: 
Juiste sensor: type bondig (schroefdraad tot einde), bereik: 4mm, afstelling 1,5mm. 
(Art.nr. 3011.01.0004 Benaderingsschakelaar NPN 04mm E2A-M12KS04-M1-C1)  
 
Afstelling Telsensor is 1,5mm boven en in het midden van het telwiel, het telwiel zit vast op as en 
slingert niet. 
 
Controleer de sensor connector kabel aansluiting op corrosie, draai de connector los en controleer 
de sensor aansluiting en de connector. Reinig of vernieuw de kabel en sensor indien nodig. 
 
  

1,5mm 
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Controleer de sensor bedrading in de schakelkast alleen als de tips van pagina 3 nog 
niet tot een beter resultaat hebben geleid. 
 

Zorg dat de Telsensor ingang een  aangeeft en “beweeg en trek voorzichtig” aan de 

sensorbedrading volgens de foto’s en controleer of de  soms wegvalt door een slechte 
verbinding, bijvoorbeeld in de klemmenstrook of de PLC connector. 
 

    
 
Controleer de sensorbedrading in de kooiveerklemmen: 
Klem 07 (onderkant lage etage) zwart van sensorkabel 
Klem 02 (onderkant hoge etage) blauw van sensorkabel 
Klem 04 (onderkant hoge etage) bruin van sensorkabel 

 
 
Alle draden moeten ca. 11mm zijn aangestript en niet te 
diep in de kooiveerklem gedrukt zitten. 
Als de veer van de klem op de isolatie klemt is het 
contact niet betrouwbaar. 
Draad groen is goed gemonteerd. 
Draad rood klemt op de isolatie en is dus verkeerd 
gemonteerd. 
 

 
De telsensor zit op PLC connector J10-2, beweeg 
en trek voorzichtig aan dit draadje en kijk 
tegelijkertijd op het scherm om te kijken of de 

 soms wegvalt. 
Dit draadje komt van klem 07, doe dezelfde test 
als je daar aan het draadje trekt. 
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Achterwiel: 
Het achterwiel moet in goede staat zijn en niet versleten, soepel draaien (zonder speling in alle 
richtingen!) en schoon zijn. 
Spuit regelmatig nieuw vet in de lagerblokken en vervang de rollen als deze meer dan 3mm zijn 
ingelopen. 
Verwijder plantresten van loopvlakken en flenzen, groene aanslag kan de grip op de buizen 
aanzienlijk verminderen. 
 
Stuurlagers afstellen:  
De stuurlagers moeten ervoor zorgen dat de buizen nooit de flenzen van de achterwiel kunnen 
raken en dienen daarom goed te worden afgesteld. Doe deze afstelling bij voorkeur bij een (klik) 
steun. Er moet altijd wat speling overblijven, zet de lagers niet te strak! 

 
Controleer of de stuurlagers in hoogte op het hart van de buizen staan 
afgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De flens mag nooit de buis kunnen raken! 
 
 
Bij buitenflens: lagers ca.1cm binnen de flens 
Bij binnenflens: lagers ca.1cm buiten flens 
 
 
 

 
Algemene tips: 

 Grip op de buizen zal de nauwkeurigheid van de afstandmeting verbeteren, spuit bij 
voorkeur alleen op de terugweg (achteruit) richting het hoofdpad. De buizen waarover 
gereden wordt blijven dan droger! 

 Stel de lengte pad instelling niet te kritisch af, de gevelspuitboom spuitnevel kan 
gemakkelijk 0,8 – 1 meter overbruggen richting de achterste planten bij de gevel.  

 Controleer of het afremmen bij de achtergevel ca. 4 meter (fabrieksinstelling!) voor de 
“lengte pad” instelling begint, de Meto rijdt dan bij het bereiken van de afstand op 
kruipsnelheid om betrouwbaar te kunnen stoppen. 

 Tijdens het afremgebied van 4 meter is de bumper aan de voorzijde een “omkeer 
schakelaar”, als de bumper de stopstrip (einde buis) raakt zal de Meto (ongeacht de 
tellerstand) starten met de gevelspuittijd en de spuitcyclus geheel afmaken. Als de Meto 
“storing bumper voor” geeft staat de instelling van de voorbumper waarschijnlijk uit in het 
monteursmenu. 

 Stel altijd een gevelspuittijd in (minimaal 0,1sec.), zet deze nooit op nul seconden! 
 Controleer of de buisdetectie rol betrouwbaar werkt, indien nodig is hier een aparte 

instructie voor. 


