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AEF – Agricultural Industry Electronics Foundation   

• Perustettu vuonna 2008

• Perustajajäseninä seitsemän kansainvälistä 

maatalouskonevalmistajaa ja kaksi alan järjestöä 

• Tällä hetkellä jäsenenä n. 240 yritystä ja muuta alan toimijaa

Tavoitteena

• Maatalouskone- elektroniikan kehityksen koordinointi, yhteensopivuuden 
varmistaminen ja käytön lisääminen maataloudessa

• Varmistaa avoimuus yhteensopivuusongelmissa

• Vaikuttaa ISO 11783 standardin kehitykseen, johon Isobus perustuu



AEF – Agricultural Industry Electronics Foundation   

AEF Plugfest
AEF järjestää vuosittain Plugfest testaus 

tapahtuman, keväisin USA:ssa ja syksyisin 

Euroopassa.

Plugfest tapahtuman tarkoitus on tarjota 

valmistajille mahdollisuus testata 

käytännössä tuotekehitysvaiheessa olevien 

Isobus komponenttien yhteensopivuutta 

toisiinsa. 



AEF – Agricultural Industry Electronics Foundation   

AEF Plugfest
Plugfest tapahtumissa järjestetään myös

koulutus- ja tiedotustilaisuuksia Isobus

aiheista.

Myös AEF työryhmät kokoontuvat yleensä 

tapahtuman aikana.

Kuvassa AEF:n puheenjohtaja

Peter van der Vlugt pitämässä 

tiedotustilaisuutta Plugfesteillä

Italian Bolognassa.



AEF – Agricultural Industry Electronics Foundation   

AEF työryhmät
Asiantuntijat jäsenyrityksistä osallistuvat AEF työryhmätyöskentelyyn.

Työryhmien tarkoitus on kehittää Isobussia edelleen (Guideline) 

ja myös ratkaista tietoon tulevia ongelmia.

Työskentely AEF:ssä tapahtuu (v.2021) asiantuntijaryhmissä ja projekteissa.

Projektiryhmissä työskentely vaatii aktiivista panosta työskentelyyn ja syvää 

perehtymistä teknisiin yksityiskohtiin. Projektityöskentelyn kautta on mahdollista 

vaikuttaa toimialalle tuleviin teknisiin ratkaisuihin.

Työryhmä- ja projektityöskentely AEF:ssä on jäsenyritysten vapaaehtoistyötä. 



AEF – Agricultural Industry Electronics Foundation   

AEF työryhmät Sharpointissa

vuoden 2021 alussa



Suomen Maatalousautomaatio ry (AAF)

Suomen Maatalousautomaatio yhdistys on perustettu 29.10.2013 edistämään 

maatalousautomaation kehittämistä. Yhdistyksen tavoitteena on tukea 

jäsenyrityksien maatalousautomaation kehitystä mahdollistamalla yhteisen 

testauspaikan, yhteydenpidon standardointityöhön ja koulutuksen. Yhdistyksen 

jäseniä ovat Suomen johtavat maatalouskone, automaatio ja ohjelmistovalmistajat. 

AAF on AEF:n jäsen. Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta: 

https://www.maatalousautomaatio.fi



Suomen Maatalousautomaatio ry (AAF) 
Jäsenyritykset  

https://www.cinia.fi/
https://www.elho.fi/
http://www.epec.fi/fi/
https://www.junkkari.fi/
https://www.kesla.fi/frontpage/
https://www.mtech.fi/fi
https://www.parker.com/
http://pel-tuote.fi/
http://www.prodevice.fi/
https://www.tumeagri.fi/site/fi/
http://www.valtra.fi/
http://ala-talkkari.fi/


Suomen Maatalousautomaatio ry (AAF)

Tarjoaa jäsenilleen

• Yhteisen testausalustan, jolla on mahdollista tehdä testausta 
tuotekehityksessä oleville Isobus laitteille (Conformance Test)

• Vuosittain järjestettävä kotimainen Isobus Puuhapäivä, jossa jaetaan 
viimeisintä Isobus tietoa jäsenten välillä. Puuhapäivillä järjestetään myös 
koulutusta Isobus perusasioissa yrityksille ja alan toimijoille

• Puuhapäivien yhteydessä on järjestetty myös ”plugfest” testausta

kotimaisessa mittakaavassa

Yhdistyksen jäsenet osallistuvat AEF:n ja ISO:n eri työryhmiin. Tätä kautta 
saadaan kattavammin tietoa jaettavaksi Isobus kehityksestä jäsenyritysten 
välillä.



AEF Database – Isobus laitetietokanta

On paikka jossa voi vertailla hyväksyttyjä Isobus traktoreita, 

työkoneita, yleisnäyttöjä ja muita Isobus laitteita toisiinsa.

Tietokannasta löytyy ainoastaan Isobus sertifikoituja laitteita

Tietokanta löytyy osoitteesta: www.aef-isobus-database.org



AEF Database – Isobus laitetietokanta

Tietokannan käyttöliittymä
• Käyttäjäksi voi rekisteröityä kaikki halukkaat



AEF Database – Isobus laitetietokanta

• Tietokannassa koneiden ja laitteiden jaottelu 

perustuu Toiminnallisuus käsitteeseen (Functionality)

• Isobus Toiminnallisuus on ”paketti”, joka voidaan selittää erillisenä 

moduulina ja se voidaan myydä käyttäjälle

• Isobus laitteen myyjälle ja ostajalle Toiminnallisuus mahdollistaa 

yhteismitallisen vertailun ja varmistaa yhteensopivuuden

• Isobus Toiminnallisuuksien pienin yhteinen nimittäjä ratkaisee

yhteensopivuuden

• Ainoastaan Toiminnallisuudet, joita kaikki asiaan kuuluvat laitteet 

tukevat ovat käytettävissä



AEF Database – Isobus laitetietokanta

UT- Universal Terminal

AUX-N – Auxiliary Control New

AUX-O – Auxiliary Control Old

TC-BAS – Task Controller Basic

TC-SC – Task Controller Section Controller

TC-GEO – Task Controller Geo

TECU – Tractor ECU 

TIM – Tractor Implement Management  

ISB – ISOBUS Shortcut Button 

FMIS – Farm Management Information system

FS – File Server 



AEF Database – Isobus laitetietokanta

Myös Isobus laitteiden Testaamisessa 

käytettävä Conformance Test ohjelmisto perustuu toiminnallisuuksiin



AEF Database – Isobus laitetietokanta

• Tietokantaan täytyy rekisteröityä käyttäjäksi. Käyttötasoja on useita.

o Viljelijä / Yleinen käyttö

o Huoltohenkilöstö / Myynti

o Valmistaja

• Huoltohenkilöstö ja myynti saavat käyttöoikeudet tietokantaan omalta 

organisaatioltaan (valmistaja, maahantuoja yms.)

• Valmistaja / huolto voivat ladata tietokantaan diagnostiikkatietoa

vikatapauksissa automaattista analyysiä varten. Diagnostiikkatietoa 

voi käyttää myös toiminnallisuusvertailun apuna



AEF Database – Isobus laitetietokanta

Rekisteröidy käyttäjäksi



AEF Database – Isobus laitetietokanta

Valitse etenemistapa



AEF Database – Isobus laitetietokanta

Valittu ensimmäinen laite, lisätään toinen



AEF Database – Isobus laitetietokanta

Valitaan nyt toiminnallisuuden mukaan



AEF Database – Isobus laitetietokanta

Nyt on valittu kylvökone ja yleisnäyttö,

joiden yhteiset toiminnallisuudet ovat

o UT

o TC-BAS

o TC-GEO

Testin perusteella kylvökone voi 

Ladata käyttöliittymänsä näyttöön.

Myös TC-BAS ja TC-GEO 

tehtäväohjaimet toimivat

tällä koneyhdistelmällä



AEF Database – Isobus laitetietokanta

Eteneminen Diagnostiikkatiedon avulla

• Ladataan Check Tool tiedosto tietokantaan



AEF Database – Isobus laitetietokanta

Nyt voidaan lisätä uusi laite, lisätään

AUX-N ohjain



AEF Database – Isobus laitetietokanta

Nyt vertailussa nähdään, että 

työkone ei tue 

apuohjainta (AUX-N).

Tässä koneyhdistelmässä

apuohjainta ei voi käyttää



AEF Check Tool – Isobus Huoltotyökalu

Isobus Check Tool ohjelma 

on huoltotyökalu, joka on 

tarkoitettu helpottamaan 

huoltohenkilön työtä 

tilanteissa jossa kaksi, tai 

useampi Isobus laite ei 

toimi yhteen halutulla 

tavalla. 



AEF Check Tool – Isobus Huoltotyökalu

• Isobus Check tool ohjelma on tarkoitettu huoltohenkilön työkaluksi

• Check Tool on ainut ohjelma jonka tuottamat lokitiedostot ovat 

yhteensopivia AEF tietokannan kanssa

• Check Tool perusversio on ilmainen AEF:n jäsenille ja on ladattavissa 

AEF tietokannasta. Myös asennus / ohjekirja löytyy sieltä

• Check Tool ohjelmasta löytyy myös erikseen ostettava versio joka on 

mahdollista integroida valmistajan huoltotyökaluun

• Tarvitsee toimiakseen CAN- sovittimen jolla huoltohenkilö kytkeytyy 

koneyhdistelmän Isobus väylälle traktorin Isobus huoltoliittimen kautta



AEF Check Tool – Isobus Huoltotyökalu

Isobus Check Tool löytyy AEF tietokannasta 

download osiosta.



AEF Check Tool – Isobus Huoltotyökalu

Check Tool käyttöliittymä
• Valitse ensin käytettävä CAN- sovitin



AEF Check Tool – Isobus Huoltotyökalu

• Kytke Check Tool skannattavalle 

väylälle ja käynnistä se

• Ohjelma ilmoittaa milloin

traktorin virrat kytketään

• Odota, että ohjelma saa tehtyä 

skannauksen loppuun 



AEF Check Tool – Isobus Huoltotyökalu

Skannaus tehtynä, Isobus väylältä

löytyneet laitteet näkyvät

ohjelman ruudulla.

Tarkempia tietoja laitteista

löytyy avaamalla ruudulla 

olevia kansioita.



AEF Check Tool – Isobus Huoltotyökalu

Check Tool kansioita avattuna



AEF Check Tool – Isobus Huoltotyökalu

Lokitiedosto testin jälkeen

• Kun lokitiedosto on valmis se ilmestyy Check Tool:in ruudulle, jossa sen 

voi avata

• Tiedostosta näkee mm. mitkä Laitteet ovat ”heränneet” Isobus väylälle

• Myös tarkempia tietoja löytyy mm. Laitteen valmistaja, ECU:n valmistaja,

ja sarjanumero, varaosanumero ECU:n osoite Isobus väylällä, ohjelmaversio

ECU:n hyväksynyt Isobus laboratorio y.m.s

• Ennen lokitiedoston lähettämistä tietokantaan huoltohenkilö voi tarkistaa

onko ”oma” ja muut koneyhdistelmään kuuluvat laitteet heränneet Isobus

väylälle



AEF Check Tool – Isobus Huoltotyökalu

Valmis Check Tool tiedosto 

voidaan ladata tietokantaan



AEF Conformance Test

AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) 

on kehittänyt Conformance

Test hyväksynnän Isobus

laitteille. Hyväksyntätestin 

tarkoitus on taata 

yhteensopivuus Isobus

laitteiden välillä ISO 11783 

standardin ja AEF ohjeiden 

(Guideline) mukaisesti.



AEF Conformance Test

Conformance Test on 

tietokoneohjelman ja fyysisen 

ohjainlaatikon yhdistelmä. 

Testiohjelma ohjaa ohjainlaatikon 

virtoja testin vaatimalla tavalla.

Testattava laite kytketään 

ohjainlaatikkoon liittimillä

(esim. In Cab Connector, IBBC) 



AEF Conformance Test

CT- testin tekemiseksi tarvitaan:

• Tietokone, johon on asennettu kaksi ohjelmistoa lisensseineen

o NI Teststand 2017 SP1 (alusta, jolla testi pyörii)

o AEF Conformance Test (AEF:n julkaisema varsinainen testiohjelma)

• Testauksen virransyöttö ja ohjauslaite

o Sisältää liittimet ja virransyötön testattavan laitteen kytkemiseksi

o Sisältää CAN- väylän terminointeineen

o CAN – sovitin tietokoneen kytkemiseksi ohjauslaitteen CAN- väylään

• SUT Editor (ei lisenssimaksua)

o Ohjelma, jolla tehdään kuvaustiedosto testiä varten



AEF Conformance Test

Conformance Test ohjelma:

• Käyttöön tarvitaan voimassa oleva AEF lisenssi, tällä hetkellä (2020)

10800 € alv 0% / vuosi

• Tarvitaan myös National Instruments Test Stand runtime lisenssi, 

kertamaksu n. 250€

• Tuotekehitysvaiheessa CT- testin voi tehdä kokonaisena, joka vastaa AEF 

virallista ohjelmatestausta, tai testausta voi ”suikaloida” tarpeen mukaan ja 

keskittyä kohtiin joissa on havaittu ongelmia

• Ennen testiä täytyy olla olemassa SUT Editor ohjelmalla tehty kuvaustiedosto



AEF Conformance Test

Testauksen ohjauslaite

• Ohjauslaitteessa on testissä tarvittava CAN- väylä sekä väyläterminoinnit

• Siinä on myös liittimet testattavaa laitetta varten

o IBBC (Implement Bus Breakaway Connector ) 

o In Cab Connector

o D9 (CAN- sovitinta varten)

o Liitin Traktorin ECUa varten

o Myös muita liitäntätapoja mahdollista käyttää

• CT testiohjelma ohjaa virransyöttöä testin aikana



AEF Conformance Test

SUT Editor ohjelma:

• SUT Editorilla tehdään XML kuvaustiedosto testattavasta laitteesta

• Tiedosto sisältää yksityiskohtaisia tietoja testattavasta laitteesta esim. 

o ISO nimi (valmistajan tunnus, ID- numero yms.) 

o Diagnostiikkaviestien sisältö (Part number, Serial number yms.)

o Tiedot testilaboratoriosta ja testiohjelmaversiosta

o Myös sen mitä toiminnallisuuksia testattavalla laitteella on

• SUT- tiedoston täyttäminen täsmällisesti on edellytys testauksen tekemiselle

niin tuotekehityksessä kuin virallisessa testauksessa

• CT- testi vertaa mm. ovatko SUT- tiedoston ja testattavan laitteen

CAN- väylälle kirjoittamat  tiedot samoja 



AEF Conformance Test

SUT editorin käyttöliittymä 



AEF Conformance Test

Virallinen Conformance Test

• Tehdään virallisessa testilaboratoriossa, joita on olemassa viisi kappaletta

o Isobus Test Center Saksassa

o DLG (DLG - Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) Saksassa

o Kereval Ranskassa

o REI (Reggio Emilia Innovazione) Italiassa

o Nebraska Tractor Test Laboratory Yhdysvalloissa



AEF Conformance Test

Virallinen Conformance Test

• Virallisen testin tekeminen aloitetaan AEF tietokannassa Generate CCID

toiminnolla, jolloin saadaan testattavalle laitteelle Referenssinumero 

testiä varten

• Seuraavaksi Conformance Test sivu tietokannassa, kun siellä näkyy äsken 

tehty CCID, pyydetään testi

• Sitten testi virallisessa testilaboratoriossa

• Läpäistyn testin ja tietokantamaksun (600 €/tuote) jälkeen tiedot, kuvat ja 

yrityksen logon voi ladata tietokantaan



AEF Conformance Test

AEF Database käyttöliittymä, josta haetaan 

CCID ja tilataan Conformance Test.



AEF Conformance Test

Kun Laite on virallisesti 
testattu ja hyväksytty 
myönnetään sille AEF 
Certified hyväksyntämerkki. 
Tämän jälkeen laitetta saa 
sanoa Isobus laitteeksi ja 
Isobus nimeä / merkkiä saa 
käyttää myös markkinoinnissa



AEF Conformance Test

Hyväksytyn laitteen tiedot ja kuvat syötetään 

AEF tietokantaan Product Upload toiminnon

kautta



ISO 11783 Standardi – Isobus standardi

ISO 11783 Standardi

• On kansainvälisen ISO standardoimisjärjestön julkaisema standardi

• Suomessa ISO 11783 standardia julkaisee ja sen voi ostaa

Suomen Standardisoimisliitto ry:ltä (SFS)

• ISO 11783 Standardista on tällä hetkellä (2020) julkaistu 14 osaa

• ISO 11783 on Standardisarja joka määrittelee vaatimukset Isobus laitteille

• Isobus on AEF:n tuotemerkki. Isobus sertifiointimerkin saa laite 

joka täyttää ja läpäisee AEF Isobus Conformance Testin

• Conformance Test perustuu ISO 11783 standardiin ja AEF:n Guideline

dokumentteihin



ISO 11783 Standardi – Isobus standardi

ISO 11783- standardisarjan, 

ISOBUS- tuotemerkin ja AEF Guideline välinen yhteys

”Maatalouskoneista puhuttaessa ei yleensä sanota, että joku kone on täyttää standardisarjan ISO 11783 vaatimukset,
vaan puhutaan ISOBUS-koneista. Standardi ei ole velvoittava, eikä siihen liity vaatimusten täyttymisen
todentamiseen liittyvää menettelyä. Vaatimusten täyttymisen toteamiseksi on luotu testimenettely, ns.
"Conformance test". Vaatimukset täyttäneistä koneista pidetään tietokantaa, jossa on yksilöitynä ne toiminnallisuudet,
jotka kone täyttää. AEF (the Agricultural Industry Electronics Foundation) on organisaatio, joka
omistaa ISOBUS-tuotemerkin, sekä ylläpitää tietokantaa ja testimenetelmää.

ISO 11783 on standardisarja, joka määrittelee vaatimukset, ja ISOBUS on AEF:n tuotemerkki. ISOBUS tuotemerkin
saanut kone on läpäissyt ISOBUS conformance -testin. Testin tarkoituksena on varmistaa, että
kyseinen kone on sähköisen ohjauksen näkökulmasta yhteensopiva muiden ISOBUS-tuotemerkin saaneiden
koneiden kanssa. Koska ISO 11783 -standardisarja on joiltakin osin tulkinnanvarainen, AEF:n laatii soveltamisohjeita (Guideline)
koneiden yhteensopivuuden varmistamiseksi. Jos standardin ja soveltamisohjeen välillä on ristiriita,
soveltamisohjetta on noudatettava.”

*Tämä teksti on suora lainaus MTT:n raportti 148, Opas standardisarjan ISO 11783 käyttäjälle, Lauri Tuunanen



ISO 11783 Standardi – Isobus standardi

ISO 11783-1 General Standard
• Standardin yleinen osa, jossa on esitelty standardisarjan sisältö. Tässä

osassa myös kattava selitysosa standardissa käytettäville termeille, sekä 

OSI mallin (open systems interconnection) esittely jota, Isobus tietoverkon

suunnittelussa tulee käyttää

ISO 11783-2 Physical leyer
• Fyysinen kerros, jossa on määritelty mm. väyläkaapeli, liittimet, väylän 

volttitasot, terminointi

ISO 11783-3 Data link layer
• Viestikerros, jossa määritelty mm. viestirakenteet ja viestien tyypit



ISO 11783 Standardi – Isobus standardi

ISO 11783-4 Network layer
• Verkkokerros. Tässä selitetään viestien lähettämisen periaatteet

segmenttien (ECU) välillä

ISO 11783-5 Network management
• Verkon hallinta. Tässä selitetään Isobus laitteen nimeen, 

osoitteenvaraukseen ja osoitteenvarauksen virheisiin liittyviä asioita

ISO 11783-6 Virtual terminal
• Yleisnäyttö. Tämä osio määrittelee graafisen Isobus näyttölaitteen

ja käyttöliittymän tekniset vaatimukset, sekä apuohjaimeen liittyvät asiat 



ISO 11783 Standardi – Isobus standardi

ISO 11783-7 Implement messages application layer
• Työkoneviestit sovelluskerros. Tässä osassa kuvataan viestit joita käytetään

työkoneen ja traktorin viestinnässä Isobus väylällä

ISO 11783-8 Power train messages
• Voimalinjaviestit. Nämä viestit on tarkoitettu traktorin vetolinjan hallintaan ja

valvontaan, tai itsekulkevalle työkoneelle. Tämä  standardin osa on olemassa

historiallisista syistä. Soveltuvat viestit löytyvät osasta 7 

Implement messages application layer



ISO 11783 Standardi – Isobus standardi

ISO 11783-9 Tractor ECU
• Traktorin elektroninen ohjausyksikkö. Tässä osassa kuvataan ja määritellään

traktorin Isobus ohjausyksikon toiminta, sekä traktorin luokka (Class 1-3), joka

määrää viestit jotka traktorin tulee lähettää Isobus väylälle

ISO 11783-10 Task controller
• Tehtäväohjain. Tässä osassa kuvataan ja määritellään Isobus tehtäväohjaimen

toiminta ja tehtäväohjainluokat. Tässä kuvataan myös tiedonsiirtoformaatti

IsoXML, jota käytetään Isobus tehtävissä ja jolla tehtävätieto siirretään 

tehtäväohjaimen ja maatilan viljelyohjelmien välillä.

Lisäksi tässä kuvataan prosessidata viestit, joita käytetään tehtäväohjaimen

ja työkoneen välisessä viestiliikenteessä



ISO 11783 Standardi – Isobus standardi

ISO 11783- 11 Mobile data element dictionary
• Dataelementti kirjasto. Tämä osa viittaa standardin osassa 10 määriteltyihin 

prosessidataviesteihin, joiden osana käytetään DDI elementtejä. Näiden

elementtien avulla prosessidatassa kerrotaan esim. kylvömäärä tai paino.

Nykyisin kirjasto on sähköisessä  muodossa VDMA (German Engineering Federation)

ylläpitämänä osoitteessa: https://www.isobus.net/isobus/dDEntity

ISO 11783-12 Diagnostics services
• Diagnostiikka. Tämä osa määrittelee diagnostiikkaviestit, joita Isobus laitteen

tulee lähettää Isobus väylälle. Diagnostiikkaviestejä ovat esim. vikakoodit ja 

laitteen tunniste- ja hyväksyntänumerot

https://www.isobus.net/isobus/dDEntity


ISO 11783 Standardi – Isobus standardi

ISO 11783-13 File server
• Tiedostopalvelin. Tämä osa määrittelee Isobus tiedostopalvelimen ja siinä 

käytettävän tiedostojen datamuodon

ISO 11783-14 Seqence control
• Sekvenssiohjaus. Tämä osa määrtittelee sekvenssiohjauksen, joka

mahdollistaa sarjan automaattisia toimintoja esim. päistekäännöksessä

Tällä hetkellä (vuoden 2020 lopussa) Sequence control toiminnallisuuden

testaaminen AEF Conformance Test:illä ei ole mahdollista



AEF Guidelines

AEF Guidelines

• Ovat ovat soveltamisohjeita ja tarkennuksia ISO 11783 standardiin

• Jos ISO 11783 standardin ja AEF Guidelinen välillä on ristiriita, tulee 

Isobuslaitteita suunniteltaessa soveltaa AEF Guideline tulkintaa

• Tällä hetkellä (v. 2020 lopussa) Guideline dokumentteja on julkaistu 27 

kappaletta

• AEF:n jäsenillä on pääsy näihin dokumentteihin AEF työryhmäsivujen 

kautta (AEF Sharepoint)



AEF Guidelines

AEF Guidelines

• Yksi Guideline on syytä mainita erikseen tässä yhteydessä,        

AEF 009 – Implementation Spesification ISO 11783 Exceptions. 

Tämä dokumentti sisältää poikkeuksia standardiin

• Periaate on että jos poikkeus tai ristiriita koskee ainoastaan yhtä 

toiminnallisuutta se on käsitelty sitä toiminnallisuutta koskevassa Guidelinessa

• Jos poikkeus koskee useita toiminnallisuuksia on se löytyy tästä dokumentista

• Guideline dokumenttien valmistelu kuuluu AEF Isobus Integration- asiantuntija 

ryhmän vastuulle



AEF Guidelines

AEF Guidelines

• AEF 002 – RIG 2 - General – Terms and Definitions

• AEF 003 – RIG 1 - Labeling AUX Control

• AEF 004 – RIG 2 - Isobus Shortcut Button (ISB)

• AEF 005 – RIG 2 - ISO25119 Alignment

• AEF 006 – RIG 1 - Inadvertent Actuation

• AEF 007 – RIG 1 - ISOBUS Automation

• AEF 009 – RIG 1 - Implementation Spesification ISO 11783 Exceptions

• AEF 010 – RIG 1 - Impelementation Specification Functionality UT



AEF Guidelines

AEF Guidelines

• AEF 011 – RIG 1 - Implementation Spesification Functionality TECU

• AEF 012 – RIG 1 - Implementation Spesification Functionality AUX-O

• AEF 013 – RIG 1 - Implementation Spesification Functionality AUX-N

• AEF 014 – RIG 1 - Implementation Spesification Functionality TC-BAS

• AEF 015 – RIG 1 - Implementation Spesification Functionality TC-GEO

• AEF 016 – RIG 1 - Implementation Spesification Functionality TC-SC

• AEF 018 – RIG 1 - Diagnostic Tool Guideline

• AEF 019 – RIG 1 - Test and Database Requirements

• AEF 019 – RIG 2 - Test and Database Requirements



AEF Guidelines

AEF Guidelines

• AEF 022 – RIG 1 - Implementation Spesification Functionality Minimum Control Function

• AEF 023 – RIG 2 - ISOBUS Automation Principles

• AEF 024 – RIG 1 - Camera Interface Analogue

• AEF 030 – RIG 1 - High Voltage – Electric Power Interface

• AEF 031 – RIG 1 - High Voltage – Safety Requirements

• AEF 032 – RIG 1 - High Voltage – Logical and Operational Interface

• AEF 034 – RIG 1 - Standardized Diagnostics RMI

• AEF 035 – RIG 1 - Extended Farm Management Information Systems Data Interface (EFDI)

• AEF 036 – RIG 1 - High Voltage – Logical and Operational Interface_AC_Mode

• AEF 038 – RIG 1 - Standardized Diagnostics – AG Requirements for Standard VCIs
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