
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Crusher Control Unit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STYRNING FÖR KONKROSSAR MED GÄNGJUSTERINGSSYSTEM  

STYRNING FÖR KON- OCH SPINDELKROSSAR MED HYDRAULISKT JUSTERINGSSYSTEM 

 

 

 



 

 

  



 

  

CCU Base - Plattformen för krosstyrning 
Produktnamnet Crusher Control Unit (CCU) är kvar, men i 

övrigt är den nya spaltautomatiken en helt nyutvecklad 

spaltautomatik för framtidens krossbehov. Med en unik 

modulär utformning ger den dig möjlighet att välja enbart 

de funktioner och styrsätt som passar din krossprocess. 

 

✓ Stödjer konkrossar och spindelkrossar där CSS styrs 

genom att justera huvudaxeln hydrauliskt 

✓ Stödjer konkrossar där CSS styrs genom att vrida 

krossens överdel i vilken yttermanteln är fixerad  

✓ Styr från industripanel, dator eller trådlöst med 

surfplatta 

✓ Integrerad matningsstyrning 

✓ Se, spara och analysera all krossdata på nätet                 

i realtid 

✓ Enkelt och intuitivt användargränssnitt  

Fördelarna med den modulära designen 
CCU Base är navet i CCUn. Den tillhandahåller själva 

spaltstyrningen och den funktionalitet som används. Det 

unika är att samma hårdvara kan användas till samtliga 

av de krosstyper som CCUn stödjer. Skulle ditt 

krossbehov ändras och du vill förflytta spaltstyrningen till 

en annan kross behöver ingen extra hårdvara användas. 

Du väljer bara den krosstyp du har när du ställer in CCUn 

vid uppstart.  

 

Utifrån CCU Base väljer du enkelt de tillbehör som passar 

ditt krossbehov. Oavsett om det lämpar din process bäst 

att styras trådlöst med Tablet Control (TaC) eller med den 

moderna industripanelen PaC, så förses du med en stöt-, 

damm- och vädertålig styrenhet. CCU Base är även 

utformad med en kontakt för nätverksanslutning och kan 

därmed även enkelt integreras med andra system. 

Resultatet? Du kombinerar enkelt ihop din egen 

spaltstyrning med de moduler du behöver.  

 

Panel Control (PaC) 

 

Connect 

 

Button Control  

Unit(BCU) 

 

Tablet Control  

       (TaC) 

 

CCU Base 

 

Justerar spalten automatiskt 

Även för krossar där spalten justeras 

genom att vrida överdelen (tex. HP) 

justerar CCUn krosspalten helt 

automatiskt. 

 

Justeringen av spalten går väldigt fort och 

det minskade produktionsbortfall som en 

justerad kross medför kommer öka din 

ekonomiska vinst.  



 

  

Matningsstyrning  

Hur mataren förser krossen med material spelar 

stor roll för hur din kross presterar. Vi har därför 

valt att integrera styrning av matare i CCUn. Välj 

mellan att sätta en fast manuell matarhastighet, 

eller att använda automatisk matningsreglering.  

Med automatisk matningsreglering väljer du den 

materialnivå du önskar att krossen skall ha.  

CCUn läser sedan av den aktuella nivån och 

justerar matares hastighet därefter för att 

upprätthålla den önskade materialnivån. Således 

kommer din kross vara välfylld, något som även 

minskar påfrestningen på slitdelar.  

En lösning för varje situation – Funktionalitet för alla behov 
För att göra krosstyrningen än mer flexibel finns mjukvaran för CCU Base i tre olika funktionsnivåer. Välj mellan 

Protect, Produce och Perform utifrån ditt behov. Du erhåller således en kostnadseffektiv lösning och betalar bara 

för det du kommer använda. Oavsett mjukvarunivå erhåller du en högpresterande krosstyrning som skyddar 

krossen och säkerställer produktion av högkvalitativt material.  

 

 

 

 
Protect Produce 

 

Perform 

✓ Överbelastningsskydd 

✓ CSS-styrning 

✓ Last-styrning 

✓ Automatisk slitage-

kompensering 

✓ Larm och larmhistorik 

✓ Historik över styrsätt 

✓ Grafer för krossparametrar 

✓ Möjlighet till trådlös styrning 

över Wifi med Connect 

✓ Samtliga funktioner i Protect 

✓ Integrerad matningsstyrning 

✓ Krossprogram 

✓ Nivåreglering 

✓ Automatisk kalibrering 

✓ Produktionsstatistik för upp till 

3 bandvågar 

✓ Loggning av kalibreringar 

✓ Loggning av mantelbyten 

✓ Samtliga funktioner i Produce 

✓ Realtidoptimering av 

slutprodukt 

✓ Maximera produktion av valda 

slutprodukter 

Realtidsoptimering av 

slutprodukt 
Roctims unika realtidsbaserade 

krossalgoritm låter dig producera mest av 

den produkt du vill ha för tillfället. Genom 

att i realtid analysera materialet som 

producerats beräknar CCUn optimal spalt 

(CSS) och/eller varvtal för att maximera 

den sortering du eftersträvar. Algoritmen 

minskar även behovet av att kalibrera 

spalten och ökar livslängden på 

mantlarna. Kombinerat med att den nya 

spaltstyrningen kan köras trådlöst över 

Wifi och att all krossdata är tillgänglig i 

realtid på nätet med CCU Cloud, är CCUn 

Roctims mest avancerade produkt hittills. 

 



 

  

Styrning och visualisering  
 

 

 

 

Låt CCUn sköta jobbet 

CCUn erbjuder ett avancerat skydd mot 

överbelastning som är aktivt i alla driftlägen.  

Den arbetar samtidigt för att hålla en jämn och 

hög belastningsnivå utan att riskera utmattning 

eller haveri. 

✓ Skydd mot överbelastning 

✓ Maximerar produktionen utan risk för haveri 

✓ Frigör tid för att utföra annat arbete 

✓ Välj mellan CSS-, Laststyrning eller 

fördefinierade krossprogram 

PaC – Roctims robusta industripanel för styrning och visning av 

användargränssnittet. 10.1” TFT skärm med 1024 x 600 pixels upplösning. Hög 

tålighet mot väder, stötar och vibrationer.  

TaC – IP67-klassad surfplatta med 1200 x 800 pixels upplösning, speciellt utvecklad 

för att klara grov industrimiljö. Använd för trådlös styrning och visning av 

användargränssnittet från CCU Base. Placeras smidigt och enkelt i exempelvis 

hjullastare eller dumper.  

FiC – Webbgränssnittet Flexible Interface Control medföljer alltid CCU Base. Det 

ansluts enkelt till andra system via nätverk genom nätverkskontakten på CCU Base, 

för styrning och visualisering av användargränssnittet.  

Lättåtkomlig 

låsning av 

matare.  

Visar att automatisk 

matningsreglering 

är aktiv samt 

inställning för 

önskad materialnivå 

i kross.   

Smörjolje-

temperatur. 

Integrerade 

säkerhetsnivåer 

för hög säkerhet. 

Mätare för CSS, 

hydroset-tryck och 

krossmotors effekt.  

Beroende på aktuellt 

driftläge visas motsvarande 

set-point. 

Menyknappar. Dessa används för att navigera till krossprogram och inställningar för matare. Separata sidor för larm, trender över krossparametrar 

samt historik för larm, kalibrering, mantelbyte och styrsätt. Val av aktiva funktioner och konfigurering av sensorer nås även från undermenyn, 

liksom trendhistorik i grafer för hydroset-tryck, krossmotorns effekt, CSS, smörjoljetempretur och bandvågstonnage.  

Larm (röd), Varning 

(gul) och Notis (blå) 

visas för händelser 

som påkallar 

operatörens 

uppmärksamhet. 

ANVÄNDARGRÄNSSNITTET 

 

 

 

 

 



 

  

Service och Support  
Många gånger då ett problem uppstår är det inte den 

faktiska tiden som går åt för att åtgärda problemet 

som är den huvudsakliga stilleståndstiden.  

För att direkt, utan någon restid, kunna felsöka och ge 

support kan vi genom vårt Service- och Supportpaket 

erbjuda fjärrsupport. Därmed minskar tiden mellan 

problem och lösning. Via internet kan våra 

applikationsingenjörer komma åt CCUn inom minuter. 

Ett både tid- och kostnadseffektivt sätt att lösa 

potentiella problem och minimera stilleståndstiden. 

Det blir då även möjligt att få programuppdateringar 

online och att uppgradera till Produce eller Perform.  

✓ Se, spara och analysera all krossdata i molnet 

✓ Kraftfulla analysverktyg 

✓ Fungerar i mobil, surfplatta såväl som dator 

✓ Kräver ingen installation av extra programvara 

✓ Exportera data till CSV, XML, PDF, JPEG med mera 

CCU Cloud ger dig tillgång till all krossdata i molnet – i realtid! 
Molntjänsten CCU Cloud är ett kraftfullt verktyg som ger dig tillgång till all krossdata på nätet, i realtid. Data 

loggas automatiskt till molnet och du kan övervaka krossens prestanda utan att behöva vara fysiskt på 

anläggningen.  

 

Driftsättning 
Våra applikationsingenjörer kan medverka vid 

driftsättning och ställa in CCUns grundinställningar 

utifrån din kross specifikation. Vi är med vid uppstart 

för att säkerställa att den sker smidigt och försäkra 

att krossen producerar tillfredställande vid start.  

Som en del i driftsättningen utförs alltid en 

funktionsgenomgång av spaltstyrningen och en 

genomgång av användarmanualen med operatören. 

Detta för att säkerställa att CCUn används korrekt, 

så att högkvalitativa produkter kan tillverkas och 

säkerheten garanteras.   

Krossens data visas i webbapplikationen CCU Cloud. 

  



 

 

  

CCU Base – Produktspecifikation  

  

CCU – Tillbehör 

  

PaC: Industripanel för att visa användargränssnitt från CCU Base.  

TaC: Surfplatta för användning med Wifi för att visa användargränssnitt från CCU 

Base. 

Connect: Wifi och 3G router för att möjliggöra trådlös styrning av CCU Base, CCU 

Cloud eller fjärranslutning till Roctims supportingenjörer.  

Combi Cable: Kabel med integrerad strömförsörjning och Ethernet för att ansluta 

CCU Base med PaC och/eller Connect.  

BCU: Knappsats med 10 meter kabel för manuell justering av krossens spalt, 

genom anslutning till CCU Base.  

XD8: Kabelkontakt med 50 meter Ethernetkabel för anslutning av Ethernet mellan 

ett nätverk och CCU Base.   

XD3 – Cable Contact: Kontakt för anslutning av nivågivare och matarsignal.  

XD4 – Cable Contact: Kontakt för anslutning av bandvågspulser.  

Fysiska mått 

… 
Vikt  

Dimensioner Skåp          
Dimensioner Inkl. Kontakter                         

 Elektriska data 

…  
Nominell matningsspänning                          
Max strömförbrukning                   

 
Miljödata 

Omgivningstemperatur                        
      

 

 

-10…36 °C 
 

     

110 – 240 VAC (50/60 Hz) 
100 W      

8 kg 

300 x 300 x 120 mm 

335 x 425 x 120 mm  



 

  

 

Crusher Control Unit (CCU) är Roctims mest 

avancerade krosstyrningssystem. 

Utvecklingen har gjorts för att du som 

brukare skall få det din kross har tre 

funktionsnivåer och flera möjliga alternativ 

för styrning och visning av 

användargränssnittet. Med Connect och våra 

fördelaktiga service- och supportpaket samt 

vår molntjänst CCU Cloud ges du allt din 

kross behöver för att prestera maximalt.  

 

CCU Base För styrning av följande krosstyper: 

Funktionalitet 

Styrning och visualisering 

Protect 

 

 

Produce 

 

 

Perform 

 

0 

✓ Överbelastningsskydd 

✓ CSS- och Laststyrning 

✓ Automatisk slitagekompensering 

✓ Larm och grafer för krossdata 

✓ Möjlighet till trådlös styrning 

✓ Innehåller all styrning – navet i CCUn 

✓ Modulär design 

✓ Snabb och enkel att installera 

✓ Stöt-, damm- och vädertålig 

✓ Tillförlitlig, snabb PLC-hårdvara 

✓ Robust design i rostfritt stål 

 

✓ Samtliga funktioner i Protect 

✓ Integrerad matningsstyrning 

✓ Krossprogram 

✓ Nivåreglering och autokalibrering 

✓ Produktionsdata för 3 bandvågar 

✓ Samtliga funktioner i Produce 

✓ Realtidsoptimering av slutprodukt 

✓ Maximera produktion av vald slutprodukt 

✓ Robust industripanel i rostfritt stål 

✓ Ansluts till CCU Base för styrning 

✓ 10.1” skärm, 1024 x 600 pixels 

✓ Framtagen för grov industrimiljö 

 

✓ Ruggad IP-67 klassad surfplatta 

✓ Trådlös styrning med Connect  

✓ 8” skärm, 1200 x 800 pixels 

✓ Passar för montage i hjullastare 

PaC 

 

 

TaC 

 

 

FiC 

 

 

✓ Webbgränssnitt för styrning och 
visualisering av CCUn 

✓ Anslut till vilken enhet som helst 
via nätverksport 
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✓ Grundinställning av CCUn 

✓ Funktionstest 

✓ Testkörning med material 

✓ Funktionsgenomgång och 
introducering av operatör till manual 

 

CCU Cloud 

 

 

Service & Support  

 

 

Driftsättning 

 

 

 

✓ Se krossen i realtid på webben 

✓ Fungerar i mobil, surfplatta och dator 

✓ Spara och analysera all data i molnet 

✓ Möjlighet till online service 

✓ Kraftfulla analysverktyg 

 

 

✓ Fjärrsupport och service från våra 
applikationsingenjörer 

✓ Minimerar stilleståndstid 

✓ Årlig analys- och statusrapport av CCUn  

✓ Program uppdateringar 

✓ Online uppgradering till Produce och 
Perform möjlig 

 

Tjänster 

 

Connect 

 

 

✓ Möjliggör trådlös kommunikation för TaC, 
FiC, CCU Cloud och Service & Support  

✓ Industriell hårdvara i rostfritt stål 

✓ 3G modem 


