amacs
Modern yumurta üretimi için kullanıcı dostu yönetim
ve kontrol sistemi

amacs – yumurta üretimi için profesyonel veri toplama, kont
amacs yumurta üretimi için modern
bir kontrol ve yönetim sistemidir.
Modern ağ teknolojisi, çiftlik yöneti
cisinin herhangi bir yerden bağımsız
olarak kümesteki tüm işlemleri
izlemesine ve kontrol etmesine
olanak tanır – internet, akıllı telefon
veya tablet PC aracılığıyla. amacs:
✔ küçük ve büyük kümesler için

uygundur;
✔ modüler bir sistem olarak tasarlan-	
mıştır ve sahadaki koşullara ideal
bir biçimde uyarlanabilir;
✔ her zaman genişletilebilir.
amacs, geleneksel ve alternatif katmanlı
evlerin ve tüm çiftlik komplekslerinin
sürekli veri toplama, kontrol ve
izlemesine olanak tanır.

Tüm verilerin grafik olarak kümeslere
özgü şekilde görselleştirilmesi ve
ahırdan canlı resimlerin doğrudan
aktarılması, diğer avantajlardandır.
amacs performans özellikleri, e-posta,
cep telefonu, akıllı telefon veya tablet
PC aracılığıyla gönderilen alarm
mesajlarını da içerir.

Ağ teknolojisi ve modern iletişim teknolojileri
amacs çiftliklerdeki tüm yumurtacı
kümeslerini kontrol eder ve izler.
Farklı gereksinimlere bağlı olarak,
çevre kontrolü, üretimi, yumurta
toplama ve gübre kurutma gibi 4
fonksiyonel alana kadar izlenme ve

kontrol sağlanabilir. İnternet
aracılığıyla uzaktan erişim yoluyla,
tek bir merkezi konumdan farklı
yerlerde bulunan çiftliklere erişmek
de mümkündür. Yoksa yardımımıza
mı ihtiyacınız var? Sorun değil, çünkü

amacs uzmanlarımız uzaktan erişim
yoluyla çiftlik kontrol cihazınıza giriş
yapabilir ve böylece sorun çıkması
durumunda hızlı bir şekilde yardım
edebilirler.

Temel ünite
Kümes
veri yolu

Ağ çıkışı (Ethernet)
DSL

Kontrolcü çıkışı

amacs – genişletilebilir donanım ve yazılımdan oluşur

amacs sayesinde her şeyi görürsünüz: tüm bilgiler, servis odasında bulunan çiftlik kontrol biriminde görüntülenebilir

trol ve izleme sunan yönetim sistemi
Donanım, kümeslere göre bir temel
ünite ve bir kümes veri yolu ara
cılığıyla birbirleriyle iletişim kuran
farklı modüller içerir. Kümesin
büyüklüğüne ve fonksiyonel aralığına
bağlı olarak, bir veya birden fazla
özel olarak hazırlanan şalt dolabına
monte edilirler.
Temel ünite, kümes veri yolu ve
çiftlik ağı için bağlantılar içerir ve

ekransız veya 10 »dokunmatik ekran
ile kullanılabilir. Temel üniteler çiftlik
kontrol birimi ile sürekli temas
halindedir. Buradan, veri, çiftlik
ofisindeki PC‘den veya akıllı telefon
veya tablet PC‘den şifre korumalı ve
şifreli internet erişimi yoluyla
aktarılabilir.

iPad aracılığıyla iklim kontrolü

Özet olarak avantajlar:
✔	
Kümeslerin gerçek zamanlı olarak
izlenmesi ve kontrolü;
✔	
Hayvanlara göre yapılan
değerlendirmelerle merkezi veri
yönetimi; Sistemde saklanan
referans değerlerle karşılaştırma;
✔	
Çiftlik kontrol cihazınızda tüm
kümeslerdeki olayların sürekli
olarak görselleştirilmesi;
✔✔	Çiftlik tabanlı idari değerlendir

meler için farklı veri arayüzleri
sayesinde yüksek esneklik;
✔	
DSL / internet üzerinden veri ve
ayarlara şifre korumalı uzaktan
erişim;
✔	
Kümes içinde kendi kendini
idame ettiren kontrole sahip
gelişmiş Linux tabanlı sistem;
Modern cam elyaflı ağ teknolojisi
kullanılıyorsa, bilgisayarlar da

fazla votlaj durumunda güvenle
çalışabilecektir;
✔	
e-posta yoluyla alarm sistemi;
✔	
Entegre kayıt ve mesaj sistemi;
✔	
Doğrudan kümesten görüntü
aktarımı için bir ağ kamerası
kullanılması (isteğe bağlı);

Tek tıklamayla dil değişikliği.
✔	

Başlangıç ekranı: tüm bağlı kümeslerin genel görünümü
Çiftlik kontrolcüsünün başlangıç
ekranı, kontrol edilecek kümeslerinin
genel bir görünümünü gösterir.
İklimlendirme veya yemleme gibi ayrı
alanlara doğrudan durum sembolleri
veya fonksiyon tuşları ile erişilebilir.
Basit menü navigasyonu sayesinde,
amacs deneyimsiz kullanıcılar için de
çok uygundur.

10“ dokunmatik ekran ile kontrol

Tüm kümes ikliminin
ayarlanması ve kontrolü

Toplu yumurta toplama,
yumurta akış kontrolü

Ağ kamerasıyla kümesten canlı
resimler

Yem kontrolü ve ayarlaması, yem
tartımı

Üretim ve kanatlı yönetimi,
üretim verilerinin hesaplanması
ve hayvanların tartılması

mevcut sistem durumu

Gübre kurutma ayarları, hava
karıştırıcı kontrolü

Serbestçe ayarlanabilen
zamanlayıcılar

Su ve ışık programlarının
ayarlanması ve kontrolü

Mevcut alarmların görüntülen
mesi ve listesi

Yumurta kayıtları ve yumurtlama
performansı

Verilerin diyagramatik olarak
görselleştirilmesi

aksesuarlar, ekstra sayaçlar

Özelleştirilmiş kümes illüstrasyonu ile fonksiyonel alan İklim
amacs, kümesinizdeki havalandırma
gereksinimlerini en gelişmiş teknoloji
ile belirler. Tüm havalandırma sistem
lerini – çapraz ve tünel havalandırması
– soğutma ve ısıtma dahil kontrol eder.

Oturma odasında otururken, iPad‘nizi
kullanarak kümesteki mevcut iklim
durumuna bakıyorsunuz ve sıcaklığı 1° C
arttırmak istiyorsunuz. Sorun değil. Yeni
değeri girmeniz yeterlidir ve böylece
kümesteki havalandırma derhal azaltılır.

CombiTunnel havalandırma – yüksek
sıcaklık dalgalanmaları durumunda ideal
havalandırma sistemi

Fumus ile dengeli veya yüksek basınçlı
havalandırma

amacs tüm kümes ikliminizi kontrol eder
Taze hava

Soğutma

Atık hava

CL 175 servo motor
Pad Cooling

CL 75 servo motor

Atık hava bacaları CL 600 ve CL 920

FoggingCooler

Duvar klapesi CL Flex Flanş klapesi CL 1200

AirMaster

Konili AirMaster

Duvar klapesi CL 1200/CL 1900

Tavan klapesi CL 15000

Duvar fanı

Temiz hava bacası FAC/Fumus

Alarm

Isıtma

Sensörler

JetMaster

Negatif basınç sensörü

RGA gaz ısıtıcısı
CO2-Sensör
Sıcaklık kontrollü acil
durum kapağı MC 378 T

Thermorizer

DOL 114 – nem/sıcaklık sensörü

Fonksiyonel alan Üretim – yemleme yönetimi
Kapsamlı fonksiyonel alan üretimi,
kantarlı silo ve yem kayıtları da dahil
olmak üzere tüm yemleme yöneti
mini kapsar. Ayrıca »Üretim«
fonksiyon alanının bir kısmı da ışık
kontrolü, su tüketimi ve su alarmları
ile hayvancılık yönetimidir.
Yaşa uyarlanmış hedef yem tedariği
ve yumurtlama performansı, yem
maliyetlerini azaltmada belirleyici bir
faktördür. Amacs, kat, hayvan ve
güne göre, yem tüketimini analiz
etmenizi sağlar.
Yem girişi serbestçe
programlanabilen yemlik yöneticisi
vasıtasıyla otomatik veya manuel
olarak kontrol edilebilir. Yem tüketimi
bir elektronik yem kantarı veya silo
tartımı ile belirlenebilir.
Silo tartımı durumunda, teslimat
kontrolü de mümkündür. Yem
tedarikçisine ilgili silosun doldurulup
doldurulmayacağı bildirilir. Elbette,
amacs ayrıca tüm yem teslimatlarını
da kaydeder.

Yem tüketiminin elektronik toplu kantar FW 99-B vasıtasıyla kaydedilmesi

Yem tüketiminin silo tartımı vasıtasıyla kaydedilmesii

amacs tüm yemleme yönetiminizin kontrolünü sağlar

Yem tüketimi

Hayvan kantarı INCAS 2

Teslimat kontrolü
Yem taşıyıcı

Yem kantarı FW 99-B

Yem kantarı

Silo kantarı

Kum banyosu kontrolü

Karıştırma fonk
siyonlu kazan

Fonksiyonel alan Üretim – su, ışık, folluk ve serbest alan
Optimum su temini yüksek yumurt
lama performansı için çok önemlidir.
Su tüketimi, su tüketimini litre veya
ml/gün/tavuk bazında kaydeden
kümes başına en fazla 12 elektronik
su sayacı ile kaydedilir. Kurulu su
kaynağına bağlı olarak, su tüketimi
kat veya sıra bazında ölçülebilir. Su
tüketimi bir saat rölesi ile kontrol
edilebilir.

Yetersiz su temini derhal bildirilir.
Kırmızı sembol, su seviyesinin
karşılanmadığı yeri belirtir.

Yumurtacı kümesinde ışık ve su kontrolü

Kümeste ışık ve su kontrolü

Doğru aydınlatma programının,
tavukların davranışları, yumurtlama
performansı, yumurta kalitesi ve yem
dönüşümü üzerinde belirleyici bir etkisi
vardır. Serbestçe programlanabilen
zamanlayıcılar, 4 ışık grubuna kadar
karartma fonksiyonu ve gündoğumu/
gün batımı simülasyonu vasıtasıyla
istediğiniz aydınlatma programı
uygulayabilir.

Işık sensörü vasıtasıyla aktif (gerçek)
bir ışık kontrolü oluşturulabilir. Başka
bir avantaj da denetim lambasıdır. Bu,
ışık yoğunluğunun, denetim turu
esnasında önceden belirli bir süre
boyunca arttırıldığı ve daha sonra
otomatik olarak düştüğü anlamına
gelir. Alternatif yumurtacı kümesinde
(AYH) amacs, folluklar, açılır kapaklar
ve katlanır ızgaraların açılıp kapan
masını da kontrol eder.

amacs, su tedariğini, ışık programını ve ALH‘nin diğer ayrıntılarını kontrol eder
Işık kontrolü

Kontrol ALH

LED ışığının kontrolü
Folluk kontrolü

Katlanır ızgaraların kontrolü

Tüp lambaların kontrolü

Nem geçirmez lambaların
kontrolü

Açılır kapakların kontrolü

Su tüketimi

Kafes yönetiminde su
tüketimi

Zemin yönetiminde su
tüketimi

Su sayacı

Su seviyesi takibi

Fonksiyonel alan Yumurta toplama – yumurtlama performansı ve daha fazlası ...
Yumurtlama performansı, yumurta
sayaçları vasıtasıyla tamamen otomatik
olarak kaydedilir. Sonuçlar bir veri
tabanına kaydedilir ve bu nedenle
protokoller ve grafikler için kullanılabilir.
Big Dutchman‘ın ürün yelpazesinde
birkaç yumurta sayacı vardır:
✔	
boylamsal veya çapraz bant
üzerindeki yumurta sayaçları
✔	
farklı yumurta bandı genişlikleri
için yumurta sayaçları
✔	
yumurta boyut kaydı gibi ek
fonksiyonlara sahip yumurta
sayma sistemi EggCam
Hayvanların cinsine ve yaşlarına göre
sistemde saklanan referans verilerle
yapılan bir karşılaştırma, yumurtlama
performansının hedef aralıkta olup
olmadığını hemen gösterir.
Standart program »yumurta opti-

Boylamsal yumurta bandı için yumurta
sayaçları her yumurtayı kaydeder

ALH’deki boylamsal yumurta bandı sayaçları

Hız manuel, otomatik olarak (bir saat
başına yumurta kontrolü üzerinden)
veya »Digital EggFlow« ile birlikte
düzenlenebilir. Boylamsal yumurta
bandı ile toplama işlemini izlemek
için isteğe bağlı sensörler takılabilir.

misyonu« ile boylamsal bantlar
frekans dönüştürücüleri ile kontrol
edilebilir.

Nerede kaç tane yumurta
üretildiğini hemen görebilirsiniz.
Sistem hedef sayılara ulaşılıp
ulaşılmadığını izler ve gösterir.

amacs tüm yumurta toplama işlemini kontrol eder
Kümes yönetiminde yumruta sayımı

ALH’de yumurta sayımı

Eğimli taşıcıyıda
EggCam 350
Boylamsal yumurta
bandında EggCam 140

Eğimli taşıcıyıda
EggCam 750

Çapraz yumurta bandında
EggCam 140, 14 cm’ye
Kadar genişlik

12 m cm’ye kadar genişlik için Yumruta Sayacı IR4-810

20-75 cm genişlikteki yumruta
bantları için Yumurta Sayacı EMEC

Yumruta kalitesi kontrolü

Otomatik bant ilerleyişi için tartılı
yumurta kanalı

Yumurtaların boylamsal yumurta bandına
güvenle yuvarlanması için EggSaver

Dijital Yumurta Akışı – paketleyiciye kadar optimal yumurta akış kontrolü
amacs uzantısı »Paketleyici optimi
zasyonu« (patent bekleniyor) ile
yumurta bandı hızı tüm kümeslerde
yumurta sayısına göre kontrol edilir
(opsiyonel). Bu, bağlı sıralayıcıları ve
paketleyicileri en iyi şekilde kullan
mayı mümkün kılar. Genellikle
sıralayıcılar ve paketleyiciler tam
kapasiteleride kullanılamaz, çünkü:
– toplamanın başında bekleme 		
süreleri;
– bazı kümesler manuel olarak 		
başlatılır;
– boylamsal yumurta bantlarının
hızının kalıcı olarak elle yeniden
ayarlanması;
– dolum oranı düşük olan bantlar
boşalana kadar çalıştırılır.
Digital EggFlow ile aşağıdaki sorunlar
geçmişte kaldı, çünkü:
✔	
sabahları otomatik olarak bant
çalışır, yumurta akışı direkt olarak
paketleyicide durur;

✔	
her gün değiştirilebilen toplama
grupları oluşturmak mümkündür;
✔	
aynı toplama grubuna ait tüm
kümesler yumurta toplama işle
mini eşzamanlı olarak maksimum
dolum hızında tamamlar;
✔	
bir sonraki toplama grubundaki
yumurtalar daha sonra çapraz
banda taşınır;
✔	
yeni bir toplama grubu paket
leyiciye ulaşırsa çapraz bandın
otomatik olarak durdurulması
mümkündür;
✔	
Digital EggFlow 3. sürüm ile, en
çok on adet çapraz bant, dört
paketleyici/sıralama makinesine
kadar senkronize edilebilir.

Çiftliğe genel bakış, paketleyiciye
doğru üç çapraz bant üzerinde toplam
9 kümesin toplu yumurta akışını
gösterir. Çiftlik müdürü, yumurta
akışını görür ve yumurtaların hangi
sırayla toplanacağı konusunda bir
plan yapabilir.

Mükemmel yumurta kalitesi için kademesiz çapraz bant kontrolü

Yumurta miktarı kontrolü için yumurta basınç sensörü

Ayrıca opsiyonel, kademesiz çapraz
bant kontrolü de mevcuttur. Yumurta

Paketleyiciye doğru yumurta akış kontrolü
için 17" dokunmatik ekranlı şalt dolabı

basıncı sensörü sayesinde, çapraz
banttan paketleyiciye dezavantajlı bir
şekilde aktarımdan dolayı yumurta
birikmeleri tespit edilmektedir.
Boylamsal yumurta bandı ve çapraz
bantlar anında otomatik olarak
yavaşlar. Bunun için, tüm taşıma
mesafesi boyunca ek frekans
dönüştürücüleri kurmak gerekir.
Amacs aşağıdakilere ilişkin olarak

konuma bağlı alarm mesajları gibi ek
izleme olanakları sunar:
✔	
Tüm yumurta aktarımlarından
kaynaklanabilecek tıkanıklıklar
✔	
Zincir kopması durumunda acil
durum (yalnızca zincir kopma
sensörlerinin sürücüde kurulu
olması koşuluyla mümkündür)
✔	
Kaldırıcıdan çapraz banda geçişte
ayarlanabilir yumurta yönlendirici
ünite

Fonksiyonel alan Gübre kurutma – taze hava, düşük NH3-emisyonları
Dış sıcaklık ve gübre kurutma sıcak
lığı ve nem seviyeleri temelinde,
amacs; hava karıştırıcılarını, ısı
eşanjörlerini veya radyal fanları
düzenler. Bu, iyi ve düzenli gübre
kurutması sağlar. Otomatik filtreler
(eğer kurulmuşsa) da başlatılır.
Sistem, kümes başına 8 hava mikseri

kontrol edebilir.
Hemen hemen tüm amacs kontrollü
edilen motorlarda olduğu gibi, PC
arayüzü aracılığıyla doğrudan manuel
kullanım kolayca mümkündür. Amacs
modülü »Gübre kurutma« aynı
zamanda iki bantlı kurutma sistemi
olan OptiSec ve OptiPlate‘i kontrol

Kafes yönetiminde yan duvara hava mikseri
montajı

OptiSec bant kurutma sisteminin kontrolü

etmenize olanak tanır. Bu amaçla ayrı
bir kontrol ünitesine ayrı bir temel
ünite kurulur. Çalışma verileri
doğrudan dokunmatik ekranda
görüntülenebilir. İsteğe bağlı olarak
tüm veriler çiftlik yöneticisine de
aktarılabilir.

OptiSec bant kurutma sistemi için Şalt Dolabı

amacs standart gübre kurutma garantisi verir

Hava mikseri

Radyal fan

14 kata kadar OptiSec bantlı kurutma sistemi

Kuru gübre üretimi

2 x 5 kata kadar OptiPlate
levha bant kurutma sistemi

Alarm ve mesaj kaydı – amacs sayesinde güvenli tarafta
Elektrik kesilmesi, sıcaklık, su ve yem
tüketimi ile siloda minimum yem
seviyelerinde sapmalar alarm için
önemli nedenlerdir. Bütün alarmlar
e-posta yoluyla cep telefonuna
aktarılabileceğinden, amacs ile
kesinlikle güvenli taraftasınız.
Bununla birlikte, amacs alarm
seçeneği, her durumda gerekli olan
kendi kendini sürdüren alarm
sisteminin yerine geçmez! Kronolojik

bir mesaj geçmişi sayesinde arızalar
daha kolay tanınabilir ve izlenebilir.
Olay filtreleri, örneğin üretim
sorunları veya iklim alarmları gibi
bazı alarmları seçmenize olanak tanır.
İleti günlüğü aynı zamanda bir çiftlik
işlemi günlüğüdür.

İleti geçmişi

Tüm kümes ve üretim verilerinin analizi ve grafik gösterimi
Optimal üretim sonuçları için kapsamlı
veri toplama!
amacs; yem dönüşümü, yumurtlama
performansı, ölüm oranı, kuş tartımı,
çalışma saatleri, amaç kontrollü
motor üniteleri veya iklim kontrolünün
tamamı ile ilgili olarak, PC‘de kolayca
ve hızlı bir şekilde analiz edilebilen
birçok farklı veriyi toplayabilir. Tüm
veriler tablo veya grafik biçiminde
analiz edilebilir. Ayrıca fare (sürükleme
ve bırakma) vasıtasıyla eğriler biçiminde
ekranda serbestçe görüntülenebilir ve
kombine edilebilirler.

İleti geçmişi

Birden fazla amaçla çiftlik terminalleri kullanımı
Çiftlik terminali (azami 20 PC veya
dizüstü bilgisayar) aynı çiftlikte farklı
yerlerden amacs’a erişim sağlar.
Yüklü lisans temelinde, bireysel
profillere sahip en fazla 50 kullanıcı
oluşturulabilir. Bu aynı zamanda
çiftlik sisteminde gerçekleştirilen tüm
eylemleri izlemenize olanak tanır.
Standart sürüm 2 kullanıcı profili
içerir.

Windows için BD-Copy ile çiftlik tabanlı analiz
BD-Copy bir veri tabanı dönüştürme
programıdır. Big Dutchman tarafından
geliştirilen bu program ile, amacs
verilerinizi Excel veya Access gibi tüm
standart Microsoft Office uygulamala
rına kolayca içe aktarabilir ve kendi
analiz veya diyagramlarınızı oluştura
bilirsiniz. Ayrıca çiftlik verilerinin
otomatik olarak indirilmesini önceden
belirlenmiş bir saatte etkinleştirmek

mümkündür.
Big Dutchman, ihtiyaçlarınıza göre
kümes veya çiftlik bazlı analizler
hazırlamanıza yardımcı olmaktan
memnuniyet duyacaktır (opsiyonel).

İleti geçmişi

Kümesten doğrudan görüntü aktarımı için bir ağ kamerası kullanımı
Kümes içi kullanım için uygun bir ağ
kamerası, Ethernet vasıtasıyla
kümesten doğrudan çiftlik kontrol
cüsüne canlı resimlerin aktarılmasını
veya doğrudan ofis bilgisayarına
aktarılmasını sağlar. Bu nedenle,
kümesteki süreçleri de görsel olarak
takip edebilirsiniz.

Web kamerası üzerinden resim aktarımı

Web kamerası üzerinden yumurta taşınmasının
izlenmesi

FarmPower-Manager – enerji tüketimi takibi için benzersiz bir araç
Jeneratör

Tedarikçi

va

Ha

t or

Yem

Öğütme

İklim

gü

ç

an b

Topla
m

rı

len

a
rtl

Fiya

şa

eti

an

Ür

m

Za

Ana sayaç

FarmPower-Manager

ilgis
i
tüketim

Fonksiyonel ala

nların tüketimi

Sensörler
Sayaçlar

mes 3

Tüketim Kü

tası

an da

Hayv

iş

çm

Ge
Temel üniteler
Çiftlik ağı (Ethernet)

FarmPower-Manager, çiftlikteki tüm
enerji tüketiminin izlenmesi için yeni
bir yazılımdır. Bu ayrıca maliyetlerin
fiyat oranına dayalı bir analizini ve
gelecekteki enerji tüketiminin
tahminini sunar.
Çiftlikte enerji tüketimi bilgilerini
kaydetmek ve görüntülemek, uzun
vadede enerji tasarrufu yapmak için
bir ön şarttır. Olası tasarruf potan
siyellerini analiz edebilmek ve pahalı
yüksek güç piklerinden kaçınmak için

- İzleme ve sınır değerleri
- Analiz
- Tahminler
- Maliyetler ve oranlar

Çiftlik kontrolcüsü

yemleme, yumurta toplama veya
gübre temizleme gibi ayrı proseslerin
ne kadar enerjiyi tükettiğini
bilmelisiniz.
Yazılım sadece bireysel tüketimi
kaydetmekle kalmaz, hayvanın cinsi,
miktarı ve yaşı gibi diğer verilere de
bağlanır. Bu aynı zamanda, hayvan,
kümes veya sisteme göre tüketim
verilerinin karşılaştırılmasına olanak
tanır. İnternet servisleri, iklim sensör
lerinin verileri veya rüzgar, güneş

enerjisi veya biyogaz tesisleri tara
fından üretilen enerjiden elde edilen
iklim verilerinin, ek olarak monte
edilen enerji sayaçları vasıtasıyla
hesaplanması ve kaydedilmesi de
mümkündür.
Bir jeneratör, belirli tüketim sınır
değerlerine erişildiğinde ek enerji
üretebilir. Tüketim bazında bir karlılık
analizi, çiftlik yöneticisinin gelecekteki
yatırımları planlamasına yardımcı
olur.

Amacs ile haberdar olun.
Yeterli bilgi ile, daha iyi planlar yapabilir ve daha hızlı tepki verebilirsiniz.
Sonuç olarak en iyi sonuçları elde edersiniz ve üretim maliyetlerini düşürürsünüz!

amacs’ın en önemli fağlantı ve kontrol fonksiyonlarına genel bakış
kümes için

• yan, çapraz, tünel-, tavan- olarak negatif basınçlı 		
havalandırma, CombiTunnel havalandırma.....................evet
• dengeli basınçlı havalandırma...........................................evet
• doğal havalandırma............................................................evet
• tünel modunda hissedilen sıcaklık temelli kontrol...........evet
• fanların çalışma saatlerinin optimizasyonu......................evet
• negatif basınç sensörü............................................................. 1
• nem sensörü............................................................................. 2
• dış sıcaklık sensörü.................................................................. 1
• iç sıcaklık sensörü................................................................... 12
• minimum havalandırma kontrolü için CO2 sensörü.............. 1
• N H3 sensörü............................................................................. 2
• hava hızı sensörü...................................................................... 1
• rüzgar yönü ve hızı sensörü..................................................... 2
• fan grupları............................................................................. 16
• kademesiz fan grupları............................................................. 3
• kelebek vanalar......................................................................... 3
• çatı kanatları............................................................................. 6
• taze hava klapeleri
• FAC ve FUMUS için kontrollü taze hava fanı
24
• FAC ve FUMUS için servo motor
• tünel hava klapeleri
• ısıtma grupları.......................................................................... 6
• eşanjör Earny............................................................................ 2
• FoggingCooler ile sprey soğutma........................................... 2
• RainMaker ile ped soğutma..................................................... 1
• özel fonksiyonlar için termostat fonksiyonu
(analog veya (aç/kapat).......................................................... 10
• acil durum açılma göstergesi.............................................evet

}

Yemleme
•
•
•
•
•
•
•
•

gruplar yem kaydı.................................................................. 12
gruplar kum banyosu kontrolü.............................................. 12
yem taşıyıcı/sıra........................................................................ 4
silo kantarları, iki kümes ortak bir kantara sahiptir................ 8
toplu kantar FW 99-B................................................................ 1
silo............................................................................................. 1
darbe kantarı............................................................................. 1
Çapraz delgi sayısı.................................................................... 4

Hayvan kantarı
• Hayvan kantarı INCAS 2........................................................ 12

Işık
• Aç/kapat veya karartılabilir ışık grupları.................................. 4

Su

Özellikle alternatif yumurtacı kümesi (ALH) için fonksiyonlar
•. Konum geribildirimi ile folluk çıkışının kontrolü................... 1
•. Konum geribildirimi ile katlanır ızgara kontrolü.................... 1
•. Geribildirim ile açılır kapakların kontrolü / takibi................... 1

Gübre kurutma
•. hava mikseri............................................................................. 8
•. santrifüj fan grupları................................................................ 8
•. sıcaklık ve nem sensörleri....................................................... 8
•. OptiSec gübre kurutma tünelinin kontrolü....................... evet
•. OptiPlate plaka bant kurutma sisteminin kontrolü........... evet

Yumurta sayımı ve yumurta toplama
•. yumurta sayacı..................................................................... 288
•. boylamsal yumurta bandı toplama grupları.......................... 4
•. boylamsal yumurta bandı sensörü......................................... 4
•. boylamsal yumurta bantlarını ileri doğru çekme: - zamankontrollü .....evet
..
- yumurta kanalı kantarı üzerinde........ 8
• EggSaver-gruplar...................................................................... 4

Digital EggFlow ile çok kümesli yumurta akışı kontrolü
•. sıralama makinesi / paketleyici............................................... 4
•. çapraz bantlar . .......................................................................10
•. kademesiz çapraz bant kontrolü........................................ evet
•. yumurta basıncı sensörleri/kademesiz kontrol çapraz bandı için paketleyici.. 4
•. çapraz bantta zincir kırılması takibi (opsiyonel)................... 40
•. çapraz bantta yumurta aktarımı takibi (opsiyonel).............. 40
•. parçalı bantların kapatılması................................................. 40

Çiftlik Güç Yönetimi
•. kümes geneli veya ayrı ölçümler için enerji sayacı..............10

Özel fonksiyonlar
• alarm girdisi yangın alarmı sistemi.................................... evet
• alarm girdisi faz takibi......................................................... evet
•. Serbestçe ayarlanabilen zamanlayıcılar (örn. dış aydınlatma)......10
•. serbestçe ayarlanabilen gün sayaçları (örn. gaz sayacı)......10
•. tüm motorlar için çalışma saati sayacı.............................. evet
•. her fonksiyon alanı için serbest alarmlar (örn. RCCB alarmı).
şalt dolabı, motor koruma şalteri).........................................10
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kümes için

•. Su sayacı..................................................................................12
•. zaman kontrolü ve kapatma için solenoid valf.....................12
- Yüksek akış hızlarında....................................................... evet
•. önceki gün değerinlerden daha yüksek / düşük değerler ......
.. durumunda su alarmı......................................................... evet
•. havalandırma hatlarında su seviyesi denetimi................. evet
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