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1 Produktbeskrivelse
DOL 53X er en serie af et-stalds staldscomputere udviklet specielt til fjerkræhuse. Den består af flere varianter,
som hver især imødekommer de forskellige behov for klimaregulering og produktionsstyring ved de enkelte
produktionsformer og geografiske klimaforhold.
• DOL 534 klimacomputer
• DOL 535 produktionscomputer
• DOL 539 klima- og produktionscomputer (opnås ved kombination af DOL 534 og DOL 535)
DOL 534 fås i følgende klimasoftware-varianter:
• LPV
• T (Tunnel)
• CT (Combi-tunnel)
• N (Naturlig ventilation)
DOL 535 fås i følgende produktionssoftware-varianter:
• Broiler (slagtekyllinger)
• Production (begrænset funktionalitet til slagtekyllinger)
• Breeder (forældredyr)
• Layer (æglæggere)
Staldcomputeren betjenes via et stort touch-display med grafiske visninger af f.eks. ventilationsstatus, og ikoner
og kurver. Siderne, som vises i displayet, kan tilpasses efter brugerens ønske, så de arbejdsgange, der oftest
anvendes, er nemt tilgængelige. Desuden kan en lang række funktioner som f.eks. døgnur, lys, vandur og ekstra-føler navngives af brugeren, så funktionerne er nemmere at genkende i menuer og alarmer.
DOL 53X har to LAN-porte for tilslutning til managementprogrammet FarmOnline og desuden to USB-porte.
10" og 7" staldcomputer-display
Displayvisningerne i denne manual viser et 10” staldcomputer-display, hvor menu-oversigten vises til venstre i
displayet. Hvis du anvender en staldcomputer med 7” display, vises menuerne midt i displayet.
Ved et 7” display kan du bruge menu-overskrifterne øverst i displayet til at gå trinvist tilbage i menuerne.
Hvis der er flere trin, end der kan vises, kan du trykke på de 3
prikker og vælge et menupunkt fra den liste, der kommer frem.
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2 Arbejdsgang
Denne tekniske manual omhandler installation af staldcomputeren og er primært henvendt til serviceteknikere
og elektrikere som skal montere, installere og afprøve staldcomputeren.
Installationen skal foretages af sagkyndigt personale og i henhold til gældende nationale regler og i Europa også EU-regler.
Vær opmærksom på at alt elektrisk udstyr ikke må åbnes uden at forsyningsspændingen er fjernet og at service
og fejlfinding kun må foretages af sagkyndigt personale.
Nedenstående checkliste angiver hovedpunkter i arbejdsgangen med opsætning af staldcomputeren.

Montage
1. Staldcomputer.
2. Evt. nødopluk.

Installation
1. Tilslut kabler ifølge kredsskemaet for anlæggets nødopluk.
2. Indstil spænding i staldcomputeren.
3. Tilslut netspænding til staldcomputeren.
4. Vælg komponenter i staldcomputerens menu
punkter i installationsguiden.

Teknisk | Installation | Guide ved at gennemgå alle

5. Tilslut de enkelte komponenter ved hjælp af staldcomputerens menu
slutninger og kredsskemaerne.

Teknisk | Installation | Vis til-

6. Tilpas side-visningerne så de viser de funktioner og værdier, der er brug for i det enkelte hus.
7. Juster anlægget.
8. Afprøv anlægget.

Opstart
1. Indstilling og kalibrering.

Teknisk manual
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3 Installationsvejledning
3.1 Valg af komponenter
Der er to måder at lave installation af staldcomputeren.
Ved første installation: Anvend installationsguiden, som guider igennem alle funktioners installationsvalg.
Ved tilretninger af eksisterende installation: Anvend menuen Teknisk | Manuel installation, som giver mulighed for at gå direkte til den relevante funktion.
Vælg komponenter i staldcomputerens installationsmenu
(

Teknisk | Installation | Start installation eller Manuel
installation).

Det kan ikke lade sig gøre at vælge flere komponenter end der
er ledige I/O til.
Vær derfor opmærksom på om staldcomputeren accepterer dine ønsker om at tilslutte en komponent.
Hvis der mangler I/O kan man:
• installere ekstra I/O moduler (hvis sådanne er til rådighed).
• afinstallere komponenter.

Medens der vælges funktioner i opsætningsmenuerne Installation og Vis tilslutninger, er alle alarmer forsinket. Der kommer
således ikke alarmer før 2 minutter efter sidste ændring i installationsmenuen.
Dette angives som info i alarmmenuen, så længe forsinkelsen
er aktiv.
Dette gælder dog ikke alarmer fra CAN-bus kommunikationen
(I/O-moduler).

3.2 Valg af type måleenheder
Måleenheder

Staldcomputeren kan vise enheder i metriske og US-enheder.

3.3 Visning af ugenummer
Vis ugenummer

Visning af ugenummer i toppen af alle sider.

3.4 Tilslutning af komponenter
Hovedparten af tilslutningsklemmerne er universelle. Det er derfor muligt at installere forskellige komponenter til
de enkelte klemmer.
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Når man vælger en komponent i menuen
Teknisk | Installation | Manuel installation, tildeler staldcomputeren I/O ud
fra en liste. Det betyder at staldcomputeren vælger den første
frie I/O på listen, og at komponenterne får I/O-rækkefølge som
de vælges.
Samme I/O tildeling i flere staldcomputere – altså at de enkelte
komponenter er tilsluttet de samme klemmenumre -, sikres ved
at gemme opsætningen på en USB-nøgle og indlæse opsætningen i flere staldcomputere.

3.4.1 Installationsguide
Installationsguiden starter automatisk, første gang staldcomputeren bliver aktiveret. Guiden giver en struktureret
gennemgang af installationen af staldcomputernes funktioner. Vi anbefaler at den anvendes til installation.
Den understøtter således, at nødvendige valg og opsætninger foretages i forbindelse med opsætning af
staldcomputeren.
Vælg mellem:
• Teknisk | Installationsguide: En komplet installationsgennemgang.
• Teknisk | Manuel installation: Installation eller tilretning af
en bestemt funktionalitet f.eks. køling. Her kan enkelte ændringer gemmes.

Tryk på tasterne i øverste højre hjørne for at gå et trin frem eller
tilbage i installationen.
Tryk på krydset i øverste venstre hjørne for at afslutte installationen, før alle trin er gennemført.
Tryk Afbryd for at afslutte uden at gemme.
Tryk Bekræft for at gemme ændringer.
Se i øvrigt afsnit Arbejdsgang for en oversigt over hele arbejdsgangen ved opstart af staldcomputeren.

Teknisk manual
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3.4.2 Menuen Vis tilslutninger
Når man har valgt alle komponenterne i installationsmenuen, viser staldcomputeren, hvor man skal tilslutte den
enkelte komponent.
Se menuen Vis tilslutninger for den præcise tilslutning af hver enkelt komponent.
Når der i et kredsskema i dokumentet Kredsskemaer og kabelplaner står ”Se Vis tilslutninger”, henviser det til
denne menu.

3.4.3 Manuel I/O-allokering
Hvis man ønsker selv at bestemme I/O-tildelingen for en eller flere komponenter, kan man manuelt ændre den
under menupunktet Manuel I/O-allokering.
Vælg menuen
Teknisk | Installation | Manuel I/O-allokering og tryk på den komponent der skal ændres.

Vælg mellem de viste klemmer. Vær opmærksom på om en
klemme allerede er i brug.
Tryk på den ønskede klemme.

Hvis man anvender en klemme der er i brug til en anden funktion, vil staldcomputeren ændre I/O-allokeringen for denne funktion.
Kontroller i menuen Vis tilslutninger, at staldcomputeren flytter
den først tildelte funktion til en anden klemme.
Staldcomputeren foretager ændringen af I/O-tildelingen med
det samme.
Hvis ændringen af I/O-tildelingen er mulig, accepterer staldcomputeren.
Hvis ændringen ikke er mulig, afviser staldcomputeren, og I/Otildelingen forbliver som den var.
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3.4.4 Delt udstyr
Staldcomputere i samme netværk (se Netværksindstillinger [} 47]) kan dele udstyr såsom udetemperaturføler
og udefugtføler.
Den staldcomputer, hvor udstyret er fysisk tilkoblet, kaldes ’Masteren’. De øvrige staldcomputere kaldes 'Klienter'.
En staldcomputer kan være ’Master’ for tilsluttet udstyr, mens staldcomputeren samtidig er ’Klient’ for udstyr tilsluttet en anden staldcomputer.
Hvis staldcomputerne mister forbindelsen, vises en alarm på både ’Master’ og ’Klient’ staldcomputeren.

Eksempel med delt udetemperaturføler – opsætning i ’Klient’-staldcomputer
Vælg menuen

Teknisk | Installation | Manuel installation | klima | Følere | Temperaturfølere

Aktivér Anvend delt udetemperaturføler.

Vælg staldcomputeren, hvor udetemperaturføleren er tilsluttet.

Navnet på staldcomputeren, hvor udetemperatur kommer fra,
vises i displayet.

3.5 Menuen Installation
3.5.1 Æglæggerhus
Hustype

Indstilling af hustypen.

Husindstillinger

Opsætning af antal rækker og etager pr. række (æglæggere i bure).
Opsætning af antal rum (æglæggere i voliere).

Teknisk manual
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3.5.2 Dyr
Formålet med menuen er at kunne registrere antallet af dyr i huset med den ønskede nøjagtighed (installeret,
døde, flyttet osv.). Det gør registrering af f.eks. foder og vand mere præcis.

Indstilling af hvordan dyregrupperne er sammensat.

Dyretype

Slagtekyllinger: Kønsopdelte dyr/ Høner og haner / Kun høner / Kun haner
Forældredyr: Høner og haner / Kun høner / Kun haner
Æglæggere: Høner

3.5.2.1 Dyregrupper ved forældredyr
Ved æglæggere i bure eller voliere og ved forældredyr kan man opdele dyrene i grupper.
En opdeling af dyrene i grupper kan give en mere præcis registrering af indsatte, døde, levedygtighed og dyrevægt for de forskellige områder i huset, idet dyrene registreres pr. gruppe.
I huse med bure kan en dyregruppe placeres i en eller flere fortløbende etager.
I huse med voliere placeres en dyregruppe pr. rum.
Æglæggere i bure
Der kan ikke oprettes flere dyregrupper, end der er etager i huset.
Etage 10
Etage 9
Dyregruppe 3
Etage 8
Etage 7
Etage 6
Etage 5

Dyregruppe 2

Etage 4
Etage 3
Dyregruppe 1

Etage 2
Etage 1
Række 1

Række 2

Række 3

Række 4

Figur 1: Eksemplet viser bursystem med 3 dyregrupper fordelt på 10 etager.

Antal dyregrupper

Indstilling af antallet af dyregrupper.

Indstillinger for dyregrup- Navngivning af dyregrupper og indstilling af første etage for hver dyregruppe.
per

Staldcomputeren placerer samme dyregruppe på de mellemliggende etager. Altså
når dyregruppe 2 starter på etage 4, så vil dyregruppe 1 være placeret på etage
1-3. Se også tegning ovenfor.
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Æglæggere i voliere
Ved inddeling af huset i rum, kan dyrene inddeles i det tilsvarende antal grupper, hvis funktionen Anvend dyregrupper aktiveres.
Hvis der kun er et rum, gælder registreringer for hele huset.
Rum 1

Rum 2

Rum 4

Rum 3

Rum 5

Figur 2: Eksemplet viser voliere med 5 rum som svarer til 5 dyregrupper.

Anvend dyregrupper

Aktivering af funktionen inddeler dyrene i en gruppe pr. rum.

Indstillinger for dyregrup- Navngivning og visning af dyregrupper.
per

Staldcomputer 1

Staldcomputer 2

Forældredyr i dyregrupper
Dyregruppe 1
Rustil Gold haner

Dyregruppe 2
Rustil Gold høner

Dyregruppe 1
Ross 308 haner

Dyregruppe 3
Ross 308 høner

Dyregruppe 2
Ross 308 høner

Figur 3: Eksemplet viser bygning med fritgående forældredyr opdelt i dyregrupper og dyretyper.
Antal dyregrupper

Indstilling af antallet af dyregrupper.

Dyretype

Navngivning af dyregrupper og valg af dyretype.

Teknisk manual
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3.5.3 Lysstyring
Lysstyringen består af flere forskellige typer lys: primært lys, slavelys, ekstra-lys og inspektionslys. Det primære
lys, slavelyset og ekstra-lys kan installeres med lysdæmper. Hvis det primære lyse er installeret med lysdæmper, kan man vælge mellem Standard og Fleksibel regulering. Ved standard regulering af primært lys, kan man
vælge at reducere det primære lys i en periode i løbet af dagen. Ved fleksibel regulering af primært lys, kan man
justere det primære lys via dagsprogrammer og ændre lysstyrken med op til 30 punkter pr. dag.
Ekstra-lys kan justeres uafhængigt af primært lys, via dagsprogrammer og lysstyrken kan også justeres via
dagsprogrammer.
Vælges der en lyskilde med lys-dæmpning, kan der simuleres daggry/skumring i et eller to trin (Kun ved Primært lys-regulering = standard). Lysdæmper kan installeres med og uden relæ.
Lysdæmper med relæ anvendes i huse hvor den anvendte lyskilde ikke kan slukkes helt udelukkende ved hjælp
af dæmperen.

Lystype

Installation

Regulering

Program

Lysstyrke

Primært

Dæmper med relæ
Dæmper uden relæ

Standard

Ja

Daggry/skumring

Reduceret primært
lyst

Fast indstillet niveau

Fleksibelt

Ja

Op til 30 punkter
dagligt

Relæ

Standard

Ja

Nej

Dæmper med relæ
Dæmper uden relæ

Standard

Nej. Offset til primært

Daggry/skumring

Relæ

Standard

Nej. Offset til primært

Nej

Ekstra

Dæmper med relæ
Dæmper uden relæ

Fleksibelt

Ja

Op til 30 punkter
dagligt

Inspektion

Ja
Ja med relæ

Manuel (automatisk
stop)

Nej

Fast indstillet niveau

Slave

Der kan desuden vælges en lysfarvestyring, som gør det muligt at ændre farven på lyset, og dermed efterligne
sollysets skiftende farver.

Primært lys, slavelys og ekstra-lys
Navn

Navngivning af lyskilde efter funktion, så den kan genkendes i menuerne og alarmer.

Lysstyrke enhed

Indstilling af om lysstyrken skal reguleres som lux eller procent af maksimum lysstyrke.

Lysføler styret

Valg af lysfølerstyring, så lysniveauet reguleres automatisk efter lysføleren.

Anvend boost

Anvendes ved lysarmaturer, som ikke kan tænde, med mindre de startes på maksimum styrke i en kort periode.

Anvend reducer primært
lys

Kun primært lys ved Primært lys-regulering = standard

Maks. lysstyrke

Indstilling af hvor stor en skala lyset skal kunne justeres indenfor. Dette giver mulighed for at tilpasse lysstyringen til den type lyskilde, der er i huset.

Valg af om det primære lys skal kunne reduceres i en periode af dagen og navngivning efter den lyskilde, der skal reduceres.

Skalaen kan sættes fra 1-1000 lux og fabriksindstillingen er 100 lux.
Lysdæmper boost-tid

Indstilling af den tid boost skal vare, når lyset tændes.
Når lys er installeret med lysdæmper, kan det tænde med såkaldt boost. Det vil sige, at det tænder på maksimum styrke og herefter justeres ind efter indstillingen.
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Inspektionslys
Indstilling af hvor længe inspektionslyset skal være tændt.

Inspektionslys

Valg af hvilke lyskilder, der skal anvendes til inspektionslys.
Når en lyskilde er installeret med lysdæmper, kan man desuden indstille en ønsket lysstyrke for inspektionslyset.
Lysføler
Opsætning af hvilken lyskilde den enkelte føler skal tilknyttes. Staldcomputeren
regulerer efter et gennemsnit, hvis flere lysfølere sættes op til den samme lyskilde.

Lysfølere

Ved installation af lys skal man tage stilling til, hvordan det skal
reagere i en nødsituation.
Ja: Ved styringssvigt er lyset tændt.
Nej: Ved styringssvigt er lyset slukket.

3.5.3.1 Lysføler
Ved anvendelse af lysdæmper kan lyset styres af en lysføler.
Lysføleren anvendes også til alarmering.
Vælg hvilken type lysføler, der anvendes.
Vælges Anden føler skal denne kalibreres.

3.5.4 Foderstyring
3.5.4.1 Skålfodring
Mængdestyring start/
stop dag

Ved tids- og mængdestyret fodring med og uden fordeling anvendes denne styreform kun mellem den angivne start- og stopdag. Ellers anvendes ren tidsstyret fodring.

Kontroller forbruget, når Ved tids- og mængdestyret fodring med fordeling.
dyrene stopper med at
Fodringen stopper, når der ikke er registreret foderforbrug i den angivne tid. Herefspise

ter kontrollerer staldcomputeren, om den angivne mængde er nået.

Fodring pausetid

Ved tids- og mængdestyret fodring med fordeling.
Efter stop af fodersneglen genstarter den efter den indstillede pausetid, hvis den
ønskede mængde ikke er opnået.

Foder accept-område

Ved tids- og mængdestyret fodring med fordeling.
Når fodermængden når den ønskede mængde minus Foder accept-område, stopper staldcomputeren.

Min. foderkorrektion
Maks. foderkorrektion

Teknisk manual

Ved tids- og mængdestyret fodring med fordeling. Ved en fodrings afslutning kontrollerer staldcomputeren, om der er tildelt mere eller mindre foder end ønsket for
hele foderperioden. Er der tildelt mindre foder end ønsket, korrigerer staldcompute-

15

DOL 535 • DOL 539
ren næste fodring ved at lægge en mængde svarende til afvigelsen til – dog højest
den indstillede Maks. foderkorrektion. Tilsvarende trækkes for meget tildelt foder
fra næste fodring – dog højest med den indstillede Min. foderkorrektion.
Ved tids- og mængdestyret fodring med fordeling. Ved en fodrings afslutning kontrollerer staldcomputeren, om der er tildelt mere eller mindre foder end ønsket for
hele foderperioden. Er der tildelt mindre foder end ønsket, korrigerer staldcomputeren næste fodring ved at lægge en mængde svarende til afvigelsen til – dog højest
den indstillede Maks. foderkorrektion. Tilsvarende trækkes for meget tildelt foder
fra næste fodring – dog højest med den indstillede Min. foderkorrektion.

Min. foderkorrektion
Maks. foderkorrektion

Funktionen er beregnet til høner i en æglæggerproduktion, og giver mulighed for at
tilføre f.eks. æggeskaller til foderet på et indstillet dagnummer og tidspunkt på
dagen.

Fodertilskud

3.5.4.1.1 Skålfodring med tids- og mængdestyring med fordeling
Korrigeret ønsket mængde

Foderforbrug

Maks. korrektion
Ønsket mængde
For lidt forbrugt foder

Periode 1

Periode 2

For meget forbrugt foder

Ønsket mængde

Min. korrektion
Korrigeret ønsket mængde

Periode 1

Periode 2

Figur 4: Minimum og maksimum korrektion

I den efterfølgende foderperiode korrigerer staldcomputeren for, om der er forbrugt for meget eller for lidt foder.
Hvis der er forbrugt mindre end ønsket, lægges dette til i næste periode (højst Maks. korrektion).
Hvis der er forbrugt mere end ønsket, trækkes dette fra i næste periode (højst Min. korrektion).

3.5.4.2 Kædefodring
Min. tid mellem kædekørsler

Indstillet pause mellem kædekørslerne.

Kæde-køretid

Indstilling af køretiden for én omgang med kæden. Det er vigtigt, at denne parameter
er indstillet korrekt.

Kæde-opvågning

Aktivering af funktionen Opvågning. Kæden kører kortvarigt før en ny fodring, så dyrene bliver aktiveret og er klar til at spise, når fodringen starter.
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ønskede kædekørsler og de indlagte pauser.
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Kæde-opstart køretid

Indstilling af kortvarig starttid af kæden inden fodring.

Kæde-opvågning pausetid

Indstilling af tid fra opstart køretiden stopper og til fodring begynder.

Fodertilskud

Funktionen er beregnet til høner i en æglæggerproduktion, og giver mulighed for at
tilføre æggeskaller til foderet på et indstillet dagnummer og tidspunkt på dagen.

Døgn
Køretid

Køretid

Køretid

Ønsket antal
Min. tid mellem kørsler Min. tid mellem kørsler

Min. tid mellem kørsler

Beregnet antal

Figur 5: Køretid og minimum tid mellem kørsler

Kontroller at det beregnede antal kædekørsler modsvarer det ønskede antal (i menuen Produktion | Foderstyring). Hvis ikke er det nødvendigt at tilpasse foderperioderne eller indstillingen for Min. tid mellem kørsler.

Foderperiode
Kæden kører
OFF

Opvågning

Start fodring

Pause

Figur 6: Kæde-opvågning

Når kæden kører kortvarigt inden fodringen starter, er dyrene klar, når foderet kommer.

3.5.4.3 Destinationsfodring
Antal tværsnegle

Når der ved destinationsfodring anvendes mere end en tværsnegl, starter opfyldningen ved tværsnegl 1 og de destinationer, der er tilknyttet denne. Når de er fyldt op,
starter de følgende tværsnegle og fylder op efter tur.

Destinationsventil køretid

Indstilling af den tid det tager ventilen i destinationen at skifte mellem åben og lukket.

Destination pause tid

Indstilling af den tid tværsneglen kører mellem afvejninger til de enkelte destinationer. Herved kører sneglen tom, hvilket giver en lille pause ved skiftene mellem
destinationerne.

Destinationsregulering

Valg mellem forskellige beregninger af daglig fodermængde:
Dagligt mål:

Fast mængde foder per destination (kg).
Referencekurve:

Gram per dyr ifølge kurve (høner/haner) (variabel samlet mængde foder).
Dagligt mål/dyr:

Fast mængde per dyr (gram) (variabel samlet mængde foder).
Valg af fodertype

Valg af fodertype foretages enten for hver dyretype eller hver destination.
Per destination:
Valg af fodertype for hver destination (i menuen
ner).

Opfyldning | Destinatio-

Per dyretype:
Valg af fodertype for hver dyretype (i menuen
Opfyldning | Vælg fodertype). Vælg denne mulighed hvis alle dyr af samme køn skal have samme foder).
Teknisk manual
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Destinationer begrænset Valg af om destinationerne er begrænsede (ja/nej).

Hvis dyrene ved én fodring har brug for mere foder, end destinationerne kan rumme, er det nødvendigt, at systemet laver en genopfyldning. Der kan laves en enkelt
genopfyldning. Se også Begrænset destination - genopfyldning [} 19].
Opsætning af destinatio- Valg af dyregruppe, dyretype og opsætning af efterløb.
ner

Ved regulering efter referencekurve eller dagligt mål per dyr desuden indstilling af
Relativt mål (%). Se også nedenfor.
Ved Destinationer begrænset desuden indstilling af maksimum fodermængde for
henholdsvis normal opfyldning og for genopfyldning.
Dyregruppe: Valg af dyregruppe for den enkelte destination.
Dyretype: Valg af dyretype (høner/haner) for den enkelte desti-

nation.
Vær opmærksom på at opsætningen for dyretype i de enkelte
dyregrupper skal passe med indstillingerne i menuen
Teknisk | Installation | Manuel installation | Produktion |
Dyretype.
Efterløbstid: Indstilling af den tid det tager foderet at nå fra

vægten til den enkelte destination.
Destination 1 er den, der fysisk er placeret nærmest vægten.
Relativt mål: Indstilling af en fordeling af foderet mellem de en-

kelte destinationer. Anvendes ved opsætning af destinationer
efter referencekurve.
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Når fordeling foretages, tilretter staldcomputeren fordelingen, så
summen altid bliver 100 % til samme dyregruppe.

Efterløbstider

Start af foder til destination 5
Slutning af foder til destination 4
Pausetid

Figur 7: Efterløbstid og pause

3.5.4.3.1 Begrænset destination - genopfyldning
Det er muligt at få staldcomputeren til at lave en genopfyldning, når en destination ikke kan rumme den nødvendige fodermængde i én opfyldning.
Vælg Ja i kolonnen Begrænset ud for den dyretype, hvor der skal genopfyldes.
Forsinkelse på genopfyldning: Indstil tid fra udfodringen starter til foderet når frem til destinationen.
Maks. genopfyldningstid: Indstil hvor lang tid genopfyldningen maksimalt må vare. Overskrides denne tid giver
staldcomputeren alarm.
Maks. opfyldningsmængde: Indstil den maksimale mængde foder, som der er plads til i destinationen.
Maks. genopfyldningsmængde: Indstil den maksimale mængde foder, som skal bruges til genopfyldning.

Genopfyldning anvendes både ved automatisk og manuel opfyldning.

Teknisk manual
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Tidsforløb:
1. Start: 13:00
2. Forsinkelse: 02:00 mm ss
Fra opfyldning starter

3. Foder når destination: 13:02

Forsinkelse på genopfyldning

Til foder når destination

Figur 8: Genopfyldningen skal forsinkes en smule (Forsinkelse på genopfyldning) for at sikre at der er plads til foderet i destinationen.

3.5.4.4 Etage-fodring
Etagefodring kan f.eks. anvendes til æglæggere i bure og æglæggere i voliere. Ved installation af etage-fodring,
afgør antallet af relæer etage-fodringens reguleringsmuligheder.
Alt efter opsætning kan etage-fodring opfylde forskellige behov i æglægger-stalden.
I et voliere-system kan man f.eks. undgå, at hønsene holder til i den øverste del af stalden midt på dagen.
I et bur-system kan man i forbindelse med indsætning af høner deaktivere enkelte etager, hvor der ikke er behov for fodring.

Etage-fodrings regulering

Valg af relæer pr. etage eller pr. fodergruppe.
Relæet giver mulighed for at aktivere og deaktivere fodringen manuelt for den enkelte etage eller fodergruppe.

Antal foderstrenge
(ved Æglæggere i voliere)

Indstilling af antallet af installerede foderstrenge (foderkæder).

Antal fodergrupper

Indstilling af antallet af fodergrupper.

Indstillinger for fodergrupper
Fodergruppe Navngivning af fodergruppe, så det kan genkendes i menuerne og alarmer.
Første/sidste foderstreng Opsætning af første og sidste foderstreng (ved Æglæggere i voliere).
Fodringstid Indstilling af fodringstid.
Indstillinger for etage
(ved Æglæggere i bure)

Indstilling af hvilke fodergrupper hører til hvilke etager.

Indstillinger for foderpau- Indstilling af om fodringen skal kunne genstarte automatisk.
se-indgang
Fodertilskud

Funktionen er beregnet til høner i en æglæggerproduktion, og giver mulighed for
at tilføre f.eks. æggeskaller til foderet fra et indstillet dagnummer og tidspunkt på
dagen.

Animeret fodring

Indstilling af en kort periode imellem fodringerne, hvor fodersystemet kører for at
tilskynde hønerne til at spise mere.

Anvend differentieret fod- Indstilling af om dyrene skal kunne fodres med forskellige fodertyper i løbet af
ring
dagen. Funktionen giver mulighed for at vælge fodertype op til fire gange dagligt.
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Antallet af fodergrupper bestemmes af hvordan fodersystemet fysisk er dimensioneret (antallet af dyr, fodervægtens kapacitet, antallet af tværsnegle, tværsneglens kapacitet, dagsilo). Jo flere fodergrupper der oprettes,
desto længere tid tager det at gennemføre foderprogrammet.

Etage 6
Fodergruppe 1

Etage 5
Etage 4

Fodergruppe 2
Etage 3
Etage 2
Fodergruppe 3
Etage 1
Række 1
Række 2
Række 3
Figur 9: Eksempel på benævnelser ved etage-fodring. Fodergruppe 1 her på øverste etage fodres først.

Indstilling af køretid.

Der fodres i fodergruppe 1 først og herefter i de følgende fodergrupper. Skiftet til næste fodergruppe sker ved, at foderkæden
stopper, når køretiden udløber. Systemet fylder op, indtil det registrerer, at der er fyldt op. Herefter starter næste fodergruppe.

Teknisk manual
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Figur 10: Køretid er den tid det tager for foderkæden at køre en hel omgang.
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3.5.4.5 Fodervægte
3.5.4.5.1 Delt fodervægt – via staldcomputere i samme netværk
Disse fodervægte: DOL 9940, tromlevægt eller elektronisk silovægt kan deles via netværket.

En fodervægt kan deles mellem op til 8 staldcomputere, når disse er tilsluttet et fælles datanetværk (LAN) (se
Netværksindstillinger [} 47]). Staldcomputeren, hvor fodervægten er tilsluttet, sættes op som ’Master’, de øvrige sættes op som ’Klient’. Se afsnittet Delt udstyr [} 11]. Eventuelle siloer og silovejning tilsluttes og installeres
på ’Master’ staldcomputeren.

Klient

LAN kabel

Klient

LAN kabel
Tværs

negl 3

Tværs

negl 2
Tværs
negl 1

Master

Hver staldcomputer skal have sin egen tværsnegl.
Fodervægten kan ikke have foderfordelerspjæld.
Når fodring eller opfyldning til en stald er færdiggjort, frigives fodervægten til brug for en anden stald.
Fodervægtens status ses i menuen

| Produktion | Fodervægt samt Produktion | Delt fodervægt.

’Master’ staldcomputeren kan vise det samlede foderforbrug for alle stalde og det aktuelle siloindhold. Silo-leveringer skal også indtastes i ’Masteren’.
Hver enkelt staldcomputer viser forbruget for egen stald, ligesom foderprogrammer kan sættes op i hver enkelt
staldcomputer.

3.5.4.5.2 Delt fodervægt med fordelerspjæld
DOL 9940-2 eller tromlevægt
En fodervægt kan deles mellem to staldcomputere. Den ene staldcomputer sættes op som styrende. Det vil sige, at denne staldcomputer styrer vægtens fordelerspjæld. Til dette anvender den et relæ. Begge staldcomputere anvender en indgang (delesignal) og et relæ (ønskerelæ) til at signalere til hinanden, om de aktuelt benytter
fodervægten eller ikke.

Styrende staldcomputer
Ønskerelæ

Benytter fodervægt

Benytter ikke fodervægt

Fordelerspjæld. Relæ ON

Fordelerspjæld. Relæ OFF

Spjældposition: 10 V

Spjældposition: 0 V

Altid ON

OFF
Ved foderkrav tændes relæ 10 sek.
hvert 2. minut
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Delesignal

Benytter fodervægt

Benytter ikke fodervægt

0 V. Hvis det andet hus ønsker
vægten, vil signalet gå til 10 V i 10
sek. hvert 2. minut.

Delesignal er 10 V

Signaler ved delt fodervægt.
Hver staldcomputer har desuden sin egen foderkravsføler, forsyningssneglsrelæ, forsyningssneglsføler og silosnegle.
Desuden installeres der et antal siloer til hver staldcomputer.
En delt fodervægt skal kalibreres i begge staldcomputere (kalibreringsværdien kan evt. kopieres fra den
ene staldcomputer til den anden).

3.5.4.5.3 Delt silo
Funktionen Delt silo kan kun anvendes på gårde, hvor staldcomputerne er forbundet på et LAN-netværk, og
hvor man anvender management-programmet FarmOnline Explorer.
En silo, der forsyner flere huse med foder, skal reguleres og deles af staldcomputerne i de forskellige huse.
Når en silo således er delt mellem flere staldcomputere, overføres forbrug/levering i én staldcomputer til de andre som en ændring i aktuelt siloindhold.
Der er følgende fælles værdier:
1. Siloindhold. Staldcomputeren reducerer automatisk siloindholdet med en mængde svarende til dyrenes foderforbrug.
2. Brugeren tilføjer manuelt den leverede mængde foder på en af staldcomputerne og de andre opdaterer siloindholdet automatisk. Værdien for den leverede mængde foder er dog kun tilgængelig i leveringsloggen på
den staldcomputer, hvor den blev indtastet.
3. Tara. Brugeren kan ændre aktuelt siloindhold. Det kan indstilles til enhver værdi, men funktionen anvendes
som oftest til at sikre, at staldcomputeren registrerer en tom silo til at have et siloindhold på 0.
Staldcomputerne skal være på samme LAN-netværk. I management-programmet FarmOnline Explorer skal
staldcomputerne indgå i samme konfiguration. Herved får de adgang til data fra hinanden. Se afsnit Netværksindstillinger [} 47] for opsætning af staldcomputere på et netværk og se FarmOnline Explorer Teknisk manual
for oprettelse af konfiguration. Arbejdsgangen er følgende:
1. Tilslut staldcomputerne til LAN-netværket.
2. Opret en konfiguration i FarmOnline Explorer, hvor staldcomputerne indgår.
3. Opret og navngiv den delte silo i en af staldcomputerne.
4. Vælg siloen i de andre staldcomputere.
Siloerne kan alle anvendes som delt silo. Opsætningen af siloer skal foretages i alle tilknyttede staldcomputere.
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Vælg først antal siloer.
Vælg derefter under overskriften Siloindstillinger, om siloen
skal være delt med en anden staldcomputer.

Opret siloen som delt.

Dette gøres ved at vælge Opret silo.
Navnet på en delt silo skal være unikt på gården, for at det er
muligt at skelne mellem siloerne.

Når en delt silo er oprettet, skal den vælges fra de andre
staldcomputere, for at få oprettet forbindelsen mellem dem.
Dette gøres ved at trykke Vedhæft.
I produktionsmenuen vises den delte silo med det nye navn.

Silo kan ikke deles, hvis elektronisk siloovervågning er slået til eller der er valgt elektronisk silo som fodervægt.

3.5.4.5.4 Elektronisk silovejning
Vælg først Elektronisk silovægt og derefter antallet af Siloer til fodervægt.
Vær opmærksom på at der skal installeres silovejebokse, før elektronisk silovejning kan vælges, se også installationsmenuen og silovejeboksenes Tekniske brugervejledning.
På gårde med flere siloer og kun én fysisk silosnegl vælges Elektronisk silovægt fælles snegl.
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Et stabilt vejesignal er er vigtigt for at kunne få et korrekt registreret foderforbrug, foderlevering og silovægt.
Derfor bør man tage hensyn til følgende forhold ved installation
• Signalkabler fra vejeceller til vejeforstærker skal være så korte som muligt. Alle kabler skal dog have samme længde.
• Signalkablet fra samledåse til vejeforstærker skal være så kort som muligt.
• Afskærmning skal være tilsluttet ved alle vejeceller, i samledåse og i vejeforstærker.
• Der skal være minimum 1 meter fra signalkabler til forsyning / strømkabler.
• CAN-bus-kabler fra vejeforstærker til staldcomputer skal være så korte som muligt, og afskærmning skal
være tilsluttet.
• Der skal være minimum 1 meter fra CAN-buskabler til forsyningskabler.
• Alle vejeceller skal være forbundet til samme jord.
• Siloen skal „flyde“ i den mekaniske montering.
• Siloen må ikke hælde mere end 1 %.

3.5.4.5.5 Fodervægt
Kipvægt

Indstilling ved kipvægt til det ønskede antal kg per tip.
Leverer en impuls for hver afvejet portion foder.

Foder pr. sekund

Indstilling af tidsstyret fodervægt til det ønskede antal kg per sekund.

Opfyldningsmængde
vægt

Indstilling af maks. fodermængde per afvejning (tromlevægt og DOL 9940-2).
Fabriksindstillet værdi: 20 kg.
Husk at ændre til 40 kg hvis DOL 9940-2 er fodervægt.

Foderregulering
Maks. køretid tværsnegl

Indstilling af den tid sneglen maksimalt må køre uden at vægten leverer foder. Herefter stopper staldcomputeren sneglen. Den genstartes først, når vægten igen leverer foder eller foderkravsføler er påvirket.

Stop foderanlæg hvis
tværsnegl er tom

Indstilling af maks. tid, som sidste tværsneglsbeholder må være tom. Herefter stopper staldcomputeren udfodringen, indtil fodervægten igen kan nå at fylde beholderen op.

Fodring efter lysprogram Fodringen reguleres efter tidsindstillingerne i lysprogrammet. Ved kædefodring

starter den først halvt inde i ”daggry”.

3.5.4.5.6 Silo
Silo 1 kapacitet

Indstilling af siloens maksimale kapacitet. Anvendes i forbindelse med grafiske
visninger på silokort og i managementprogrammet FarmOnline Explorer

Navn

Navngivning af silo efter funktion, så den kan genkendes i menuerne og alarmer.

3.5.5 Vand
Liter per puls

Indstilling af hvor mange liter vand, der løber igennem vanduret for hver puls.

Indstillinger for vandursrelæ

Ved at vælge et relæ til et vandur, bliver det muligt at lukke for vandet ved alarm
for et for højt vandforbrug.
Relæet kan ikke trække ved strømsvigt. I disse tilfælde vil der således være åben
for vandet.
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Opsætning af vandur

Valg om det enkelte vandurs forbrug skal indgå i tallet for det samlede vandforbrug (ved flere vandure).

Vandstyring

Valg af type vandstyring (Tidsstyret, Tidsstyret uden relæ eller Tids- og mængdestyret).

Vand efter lysprogram

Vandet reguleres efter tidsindstillingerne i lysprogrammet.

3.5.5.1 Vandgrupper
Dette afsnit er kun relevant for æglæggere i bure og ved flere vandure.

Huset kan opdeles i flere vandgrupper med tilknyttede vandure. Dette giver en måling af vandforbrug pr. gruppe. Der skal foretages indstilling af, hvilke etager og hvilke vandure hører til hver vandgruppe.

Antal vandgrupper

Indstilling af antallet af vandgrupper.

Indstillinger for vandgruppe

Indstilling af hvilke etager hører til hver vandgruppe. Første gruppe starter altid på
nederste etage.

Indstillinger for vandgruppe/vandur

Opsætning af hvilke vandure hører til hver vandgruppe.

3.5.5.2 Vandur
Vandur

Indstilling af hvor mange liter vand det installerede vandur giver.

Opsætning af vandur

Valg om det enkelte vandurs forbrug skal indgå i tallet for det samlede vandforbrug.

Vand efter lysprogram

Vandet reguleres efter tidsindstillingerne i lysprogrammet.

3.5.6 Fjerkrævægt
For hver installeret fjerkrævægt skal der fortages en række indstillinger, som vil afhænge af om vægten skal
anvendes til slagtekyllinger, forældredyr eller æglæggere.
Slagtekyllinger
Vægt-type

Valg af vægt-type ud fra det antal kilo, som den aktuelle vægt kan veje.

Dyretype

Valg af hvilken dyretype, som skal vejes på vægten.
Ved kønsopdelte dyr (Høner og haner) kan den enkelte vægt sættes til at veje enten høner eller haner.

Veje-algoritme

Valg af om referencevægten løbende skal tilpasses de registrerede vejninger
(adaptiv) eller om referencevægten skal forblive uændret (ikke-adaptiv).
Kun ved dyretyperne Høner eller Haner.

Navn

Navngivning af vægten, så den kan genkendes i menuerne.

Forældredyr
Vægt-type

Valg af vægt-type ud fra det antal kilo, som den aktuelle vægt kan veje.

Dyregruppe

Valg af hvilken Dyregruppe, som vægten skal tilknyttes.
Alle fjerkrævægte er som udgangspunkt tilknyttet til Dyregruppe 1.
Kun dyr som er opdelt i grupper. Se også afsnit Dyregrupper ved forældredyr
[} 12].
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Dyretype

Valg af hvilken dyretype, som skal vejes på vægten.
Ved kønsopdelte dyr (Høner og haner) kan den enkelte vægt sættes til at veje enten høner eller haner.

Veje-algoritme

Valg af om referencevægten løbende skal tilpasses de registrerede vejninger
(adaptiv) eller om referencevægten skal forblive uændret (ikke-adaptiv).
Kun ved enten Høner eller Haner.

Navn

Navngivning af vægten, så den kan genkendes i menuerne.

Æglæggere
Vægt-type

Valg af vægt-type ud fra det antal kilo, som den aktuelle vægt kan veje.

Dyregruppe

Kun ved forældredyr og æglæggere som er opdelt i grupper. Se også afsnit Dyregrupper ved forældredyr [} 12].
Valg af hvilken Dyregruppe, som vægten skal tilknyttes.

Veje-algoritme

Valg af om referencevægten løbende skal tilpasses de registrerede vejninger
(adaptiv) eller om referencevægten skal forblive uændret (ikke-adaptiv).
Kun ved enten Høner eller Haner.

Navn

Navngivning af vægten, så den kan genkendes i menuerne.

Inspektionsvægt høner

Valg af mulighed for manuel indtastning af vejninger.

Inspektionsvægt haner

3.5.7 Døgnur
Døgnur ugeprogram

Valg af om døgnuret skal kunne deaktiveres på de enkelte ugedage.

Navn

Navngivning af døgnur efter funktion, så det kan genkendes i menuerne.

Timer

Vælg om døgnuret skal regulere efter Stoptid eller ON-tid.
Stoptid: indstil tidspunkter for start og stop.
ON-tid: indstil et starttidspunkt og hvor længe funktionen skal køre.
Disse indstilles i menuen

Produktion | Døgnur.

3.5.8 Reder
For at undgå at æg bliver klemt ved lukning af rederne, lukker rede-døren langsomt, idet den skiftevis lukker og
åbner lidt igen.
Lukningen af rederne sker cyklisk ved at de skiftevis lukker og holder pause.
Åbningen af rederne sker kontinuerligt.

Ved installation uden detektering
Varighed for åbning af
reder

Indstilling af den tid det tager at åbne eller lukke for rederne.

Varighed for lukning af
reder

Ved installation med detektering
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Antal detektioner

Indstilling af antal detektioner.

Detektionsnavn

Navngivning af detektionen f.eks. efter placering, så de kan genkendes i menuerne
og alarmer.

Kørselstid efter detekte- Indstilling af hvor længe motorerne skal køre efter at åben eller lukket er detekteret.
ring af åben
Dette skal sikre, at alle reder lukker/åbner og ikke kun den rede, hvor detektering er
Kørselstid efter detektering af lukket
Juster lukke-cyklus

monteret.
Lukker ON-tid: Indstilling af den tid, hvor døren til rederne skal køre under lukning.
Lukker OFF-tid: Indstilling af den tid, hvor døren til rederne skal holde pause under

lukning.
Animeret lukning
For at tilskynde hønerne til at forlade reden efter æglægning og for at frigøre evt. fastklemte æg, kan animeret
lukning anvendes.
Animering aktiver lukning

Aktivering eller deaktivering af animeret lukning.

Animering tid for lukkeinterval

Indstilling af interval mellem den animerede lukning skal køre.

Animering varighed af
lukning

Indstilling af den tid, hvor døren til rederne skal køre under lukning.

Animering varighed af
pause

Indstilling af den tid, hvor døren til rederne skal holde pause under lukning.

3.5.9 Skrabeområde
Lukningen af skrabeområdet sker cyklisk ved at der skiftevis lukkes og holdes pause (30:00 mm:ss). Dette skal
sikre, at dyrene når at komme ud, inden der er helt lukket.
Åbningen af skrabeområdet sker kontinuerligt.

Ved installation uden detektering
Varighed for åbning af
skrabeområder

Indstilling af den tid det tager at åbne eller lukke for skrabeområdet.

Varighed for lukning af
skrabeområder

Ved installation med detektering
Antal detektioner

Indstilling af antal detektioner.

Detektionsnavn

Navngivning af detektionen f.eks. efter placering, så de kan genkendes i menuerne
og alarmer.

Kørselstid efter detekte- Indstilling af hvor længe motorerne skal køre efter at åben eller lukket er detekteret.
ring af åben
Dette skal sikre, at alle skrabeområder lukker/åbner og ikke kun det skrabeområde,
Kørselstid efter detektering af lukket
Juster lukke-cyklus

hvor detektering er monteret.
Lukker ON-tid: Indstilling af den tid, hvor døren til skrabeområdet skal køre under

lukning.
Lukker OFF-tid: Indstilling af den tid, hvor døren til skrabeområdet skal holde pause

under lukning.

Skrabeområde åbne-tid
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Skrabeområde lukke-tid

Indstilling af den tid det tager at åbne og lukke til skrabeområdet.
Åbningen af skrabeområdet sker kontinuerligt indenfor den indstillede tid (05:00
mm:ss).
Lukningen af skrabeområdet sker cyklisk ved at der skiftevis lukkes og holdes pause (30:00 mm:ss). Dette skal sikre, at dyrene når at komme ud, inden der er helt
lukket.

Skrabeområde lukker
ON-tid

Indstilling af den tid, hvor døren til skrabeområdet skal køre under lukning.

Skrabeområde lukker
OFF-tid

Indstilling af den tid, hvor døren til skrabeområdet skal holde pause under lukning.

3.5.10 Ægtæller
Vælg den type system som passer til husets og ægtællingens indretning.
Til æglæggerhuse med bure findes 3 systemer, som foretager automatisk opsætning af ægtællingssystemet.
Dette sker på baggrund af de oplysninger, som brugeren har indtastet i menuen Teknisk | Manuel installation |
Hustype og Husindstillinger.
I de foruddefinerede opsætninger er antallet af ægtællere, ægpositioner og æglifte baseret på antallet af rækker
og etager, og staldcomputeren giver disse unikke navne.
Ægtællingssystem

Vælg mellem ægtællingssystemer:
Brugerdefineret: Til huse hvor der er brug for en fleksibel opsætning af

ægtællingen.
1 tæller for dette hus: Til huse med kun 1 ægtæller.

De 3 foruddefinerede opsætninger i æglæggerhuse med bure:
Langsgående: Til huse hvor ægtællerne er monteret på de langsgående bælter.
Tvær-bælte med lift: Til huse hvor ægtællerne sidder på tvær-bæltet og bæltet

kan løftes til hver enkelt etage.
Tvær-bælte med elevator: Til huse hvor ægtællerne er monteret på tvær-bæltet

og æggene køres ned via en elevator.

3.5.10.1 Foruddefinerede opsætninger med tvær-bælter
Antal tvær-bælte

Indtast antallet af installerede tvær-bælter

Antal ægtællere

Vælg mellem 1 tæller per række per tvær-bælte eller 2 tællere per række per
tvær-bælte.

Indstillinger for tvær-bæl- Første etage: Angiv første etage for tvær-bæltet.
te
Sidste etage: Visning af sidste etage for tvær-bæltet.

3.5.10.2 Foruddefineret opsætning med langsgående bælte
Antal ægtællere

30

Vælg antallet af ægtællere per række/etage (1, 2 eller 4).

Teknisk manual

DOL 535 • DOL 539

Langsgående bælte

Langsgående bælte

Tvær-bælte
Langsgående
bælte

Række 1
Række 2
Række 3
Figur 11: Eksempel på tvær-bælte og langsgående bælter. Ægtællerne kan være installeret på tvær-bæltet eller de langsgående bælter.

3.5.10.3 Brugerdefineret opsætning
Ægtællere installeret

Indtast antallet af installerede ægtællere.

Æglift indgange

Indtast antallet af indgange til ægliften.

Ægtæller positioner

Indtast antallet af positioner.

Opsætning af ægtællere

Tæller: Indtast ægtællerens nummer.
Lift-indgang: Vælg lift-indgangen ægtælleren er forbundet til.
Navn: Navngiv ægtælleren, så den kan genkendes i menuerne. Navngivningen

skal sikre, at det kan registreres, hvilken række og etage æggene kommer fra.
Del af sum: Opsætning af om de æg, der er registreret for den enkelte ægtæller,

skal regnes med i den totale sum af æg.

Position 7

8

9

Position 4

5

6

Position 1

2

3

Række 1

Række 2

Række 3

Figur 12: Eksempel på nummerering af positioner.
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Indgang 3
Ægtæller 1
Indgang 2

Etage 3
Ægtæller 2

Indgang 1

Etage 2
Ægtæller 3
Etage 1

Figur 13: Eksempel på navngivning af ægtællere.

3.5.10.4 Generelle indstillinger for alle typer ægtællingssystemer
Samme puls for alle
ægtællere

Er samtlige installerede ægtællere af samme type, indstilles her antallet af registrerede æg pr. puls, for alle ægtællerne på en gang.

Opsæt æg per puls

Indstilling af hvor mange æg den enkelte ægtæller registrerer per puls.

Opsætning af ægkategori- Staldcomputeren giver mulighed for også at registrere æg, som bliver lagt udenfor
er
redekasserne.

Opsætning af om de forskellige typer æg skal tælles med eller trækkes fra den totale sum af æg.
– System-æg (kun æglæggere i voliere)
– Gulv-æg (kun æglæggere i voliere)
– Frasorterede æg
– Revnede æg
– Snavsede æg
– Hairline cracks æg
– Små æg
– Dobbeltblomme æg
– Andre æg
Æg-størrelser

Valg af om det skal være muligt at indtaste størrelser for æg.

Vægt af æg

Valg af om det skal være muligt at indtaste en vægt for æg.
Staldcomputeren anvender vægten til at beregne nøgleværdier og historikkurver
for f.eks. ægmasse.

3.5.11 Brugerbestemte værdier
Vælg op til seks værdier, der kan sættes til følgende enheder: Ingen, Kilo, Celsius, Watt, Kvadratmeter, Liter,
Ton og Meter.
Værdierne kan desuden navngives efter deres funktion.
Funktionen giver mulighed for manuelt at indtaste data til systemet, der tæller op for den aktuelle dag og for holdet.
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4 Kalibrering
4.1 Kalibrering af fjerkrævægt
Dette afsnit er kun relevant for DOL 53X med software version 6.6 eller højere.

Vægten bør som minimum kalibreres en gang om året.
Når udstyr skal kalibreres, er det vigtigt, at det har en fast stabil temperatur. Hvis udstyr tages ind i huset, skal
det derfor have lidt tid til at klimatisere sig.
Hvis vægten er tilsluttet en staldcomputer med software version 6.6 eller nyere, bør den kun kalibreres på
staldcomputeren - ikke på selve vægten.
Displayvisning

Funktionsforklaring

Start kalibrering

Aktivering af kalibreringen.
Staldcomputeren returnerer selv OFF, når kalibreringen er afsluttet.
Udlæsning af kalibreringsforløb.

Kalibreringsstatus
Hvile
Afvent en stabil tom vægt
Placer kalibreringsvægt
Fjern kalibreringsvægt
Kalibrering afsluttet
Kalibreringsvægt

Indstilling af den præcise vægt, der anvendes til kalibrering.

Kalibrering dato

Dato for seneste kalibrering.

Kalibrering afvigelse

Procentvis afvigelse fra forrige kalibrering.

Vægt

Visning af den aktuelle vægt.

Spænding

Visning af den aktuelle indgangsspænding fra vægten.

Inden kalibrering er det vigtigt at sikre, at dyrene ikke kan komme til den vægt, som skal kalibreres. Stil f.eks. en
spand over vægten.

I menuen
krævægt.

Teknisk | Kalibrering | Produktion | Fjer-

Indtast den anvendte kalibreringsvægt. Se tabellen nedenfor for
krav til kalibreringsvægt for de forskellige typer vægte.
Aktiver Start kalibrering for at starte kalibreringen.
Følg status på kalibrering gennem disse trin:
Afvent en stabil tom vægt
Placer kalibreringsvægt: Læg kalibreringsvægten på vægten

og vent 30 sekunder.
Fjern kalibreringsvægt: Fjern kalibreringsvægten og vent 30

sekunder mens vægten er tom, for at sikre at vægten forbliver
tom, indtil kalibreringen er afsluttet.
Kalibrering afsluttet.
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Anbefalet kalibreringsvægt [kg]

5, 10, 20 og 30 kg vægt

5

70 kg vægt

10
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Vægttype

Anbefalet kalibreringsvægt [kg]

Anden vægt

Halvdelen af maksimum vægt

4.1.1 Kontrol af fjerkrævægt-kalibrering
En simpel måde at kontrollere fjerkrævægt-kalibreringen er i menuen

| Teknisk | Manuel/auto |

Produktion | Fjerkrævægt

Først testes med tom fjerkrævægt (0 kg) og derefter med 5 kg kalibreringslod.
Resultaterne skal være som vist i tabellen:
DOL 94-10

DOL 98S-20

Vægt

Spænding

Vægt

Spænding

Tom vægt (0 kg)

0 +/- 50 g

0,400 – 0.600 V

0 +/- 50 g

0,400 – 0.600 V

5 kg vægt

5000 +/- 100 g

5000 – 5500 V

5000 +/- 200 g

2200 – 2500 V

Hvis disse resultater ikke kan opnås, kalibreres vægten igen, se afsnittet Kalibrering af fjerkrævægt [} 33].
Eventuelt fortages også en manuel kalibrering på vægten som beskrevet i fjerkrævægtens tekniske brugervejledning.

4.2 Kalibrering af lys
Efter installationen skal lysstyringen kalibreres.
Når der er tilknyttet en lysføler til lyskilden, kan der kalibreres op mod den målte værdi. Ellers må der anvendes
et luxmeter.
Vælg menuen

Teknisk | Kalibrering | Produktion | Lys.

Aktiver Manuel kalibrering

Relæstyret lys
Indtast den målte lux-værdi for ON.
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Indstil hvert kalibreringspunkt for sig.
ON og OFF for relæstyret lys.
Punkt 1-6 for lysdæmper (0-10 V-styret).

Lysdæmper
Indtast en lux-værdi som modsvarer det målte lysniveau ved
den givne spænding.

4.2.1 Kalibrering af lysfarve
Afhængig af den anvendte lyskilde skal der indtastes en kelvinværdi som modsvarer den ønskede lysfarve ved den givne
spænding.

4.2.2 Kalibrering af lysføler
Når der anvendes en DOL 16 lysføler, kan denne kalibreres op mod det aktuelle lys i huset.
Foretag en måling af lysniveauet (luxmeter) det sted i huset,
hvor man gerne vil bestemme lysniveauet (ikke på følerens placering).
Sammenhold værdien med værdierne i dokumentationen for
DOL 16.
Indstil den målte værdi i menuen

| Teknisk | Kalibrering
| Produktion | Lysfølere | Indtast værdi fra kalibreringsinstrument.

4.3 Kalibrering af fodervægt
Displayvisning

Funktionsforklaring

Fodervægtstatus

Aktuel status for fodervægten.

Kalibreringsvægt

Indstilling af den ønskede maks. kalibreringsvægt.

Teknisk manual

35

DOL 535 • DOL 539
Displayvisning

Funktionsforklaring
20,00 kg

Aktivering af kalibreringen.

Start kalibrering

Når kalibreringen er afsluttet, returnerer staldcomputeren returnerer til normal tilstand.
Hvis der er en rest foder i vægten, kan dette tømmes ud. Indstillingen slår automatisk fra, når vægten er færdig med at tømme.

Tøm fodervægt

Vær opmærksom på at for DOL 9940-2 gælder, at der minimum skal være 10 kg
i vægten. Er der ikke det, skal vægten tømmes manuelt.
Kalibreringsstatus

Udlæsning af kalibreringsforløb.

Hvile
Afvent vægt
Kalibrer med vægte
Kalibrer tom vægt
Kalibrering afsluttet
Kalibrering dato

Dato for seneste kalibrering.

Kalibrering afvigelse

Procentvis afvigelse fra forrige kalibrering.

Kalibreringsværdi

Kalibreringsfaktor.
Når Fodervægt regulering er sat op som Delt (med fordelerspjæld), kan man efter kalibrering af vægten indtaste værdien for Kalibreringsværdi i den anden
staldcomputer. Det er dog at foretrække, at hver staldcomputer kalibreres for
sig.

I menuen

Teknisk | Kalibrering | Produktion | Fodervægt.

Indtast den tilgængelige kalibreringsvægt.
Aktiver Start kalibrering.

Ved tromlevægt: Når tromlen har kørt en omgang, og inden der lægges vægte i tromlen, skal nødstoppet på siden af vægten aktiveres, så tromlen ikke kan rotere under kalibreringen.
Følg status på kalibrering gennem disse trin:
Kalibrer med vægte: Læg kalibreringsvægtene i tromlen og vent 1 minut.
Kalibrer tom vægt: Fjern kalibreringsvægtene fra tromlen.
Kalibrering afsluttet.

4.4 Kalibrering af elektronisk silovægt
Det er vigtigt for at kunne få et korrekt registreret foderforbrug, foderlevering og silovægt, at vægten er kalibreret
og vejesignalet er stabilt.
Efter installation af vægten vil staldcomputeren give en blød alarm, indtil en kalibrering er foretaget.

36

Teknisk manual

DOL 535 • DOL 539
Test af signalkvalitet
Start med at teste signalkvaliteten. Dette tager 5 minutter.
Testen giver det mest nøjagtige resultat, når siloen ikke påvirkes af et kørende fodersystem eller kraftig vind.

Vælg menuen

Teknisk | Kalibrering | Produktion |
Kontroller kvaliteten på silosignal.

Kontroller testresultatet i menuen. Ved resultaterne Dårlig og
Meget dårlig kan man ikke forvente korrekte data. Se også
afsnit Ved dårlig signalkvalitet [} 37].
Start kalibrering
Start kalibreringen ved at vælge menuen Teknisk | Kalibrering
| Produktion | Silo og sætte Kalibrer/Indstil tara/Ændre til
Kalibrer.

Indtast den aktuelle vægt i siloen i Kalibrerings-tara mængde.
Indtast den vægt der er til rådighed ved kalibreringen (Kalibreringsvægt). Jo større vægt der er til rådighed, desto mere præcis bliver kalibreringen. Min 100 kg.
Placer kalibreringsvægten på siloen.
Afvent at den bliver stabil.
Kalibreringsstatus skifter til: Klar til at afslutte kalibrering.
Vælg Kalibrer/Indstil tara/Ændre og vælg Afslut.

Hvis der er usikkerhed omkring indholdet i siloen (Kalibrerings-tara mængde), kan den stadig kalibreres, og
menuerne vil løbende vise, hvor stor en fodermængde, der anvendes. Angivelsen af siloindholdet kan dog være
forkert.
Det er muligt at indstille Kalibrerings-tara mængden på et andet tidspunkt, hvor man kender det nøjagtige indhold i siloen. Det er ikke nødvendigt at kalibrere med kalibreringsvægte for efterfølgende at korrigere indtastningen, i stedet sættes Kalibrer/Indstil tara til Indstil tara og den kendte silovægt indtastes ved Kalibrerings-tara
mængde.

4.4.1 Ved dårlig signalkvalitet
Følgende forhold kan medvirke til dårlig signalkvalitet:
• Kablerne fra vejecellerne er for lange.
• Kablerne er ikke skærmet godt nok.
• Kablerne er placeret for tæt på strømkabler.
• Dårlig tilslutning i tilslutningsboks.
• Vejecellerne er ikke jordede.
• Dårlig mekanisk montering af silo.
• Dårlig vejecellekvalitet.
• Dårlige vejrforhold (vind).
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Kontroller den elektriske installation, hvis siloen ikke kan blive stabil. Se også afsnit Elektronisk silovejning
[} 25].
Det er muligt at fejlsøge ved kun at tilslutte en enkelt silovejecelle ad gangen. Herved kan man identificere den
silovejecelle, som giver dårlig signalkvalitet.
Hvis vægten fortsat ikke kan blive stabil, kan man øge værdien for Vejning stabil. Dette bør dog kun være relevant, når siloen er under påvirkning udefra f.eks. af stærk vind.

4.4.2 Ændring af silovægt efter kalibrering
Hvis den leverede fodermængde ikke svarer til det, der blev indtastet som Kalibreringsvægt, kan denne ændres, uden at en ny kalibrering skal foretages.
Vælg menuen Teknisk | Kalibrering | Produktion | Silo | Kalibrer/Indstil tara/Ændre og vælg Ændrer kalibrering.
Vælg herefter Ny kalibreringsvægt og indtast den korrekte kalibreringsvægt.

4.5 Kalibrering af dagssilo
Se menuen

Teknisk | Kalibrering | Produktion | Dagsilo | Silo

Start kalibrering ved at sætte Kalibrer/Indstil tara til Kalibrer.

Indtast den aktuelle vægt i siloen i Kalibrerings-tara mængde.
Indtast den vægt der er til rådighed ved kalibreringen (Kalibreringsvægt). Jo større vægt der er til rådighed, desto mere præcis bliver kalibreringen. Min 100 kg.
Placer kalibreringsvægten i siloen.
Afvent at den bliver stabil.
Kalibreringsstatus skifter til: Klar til at afslutte kalibrering
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Vælg Afslut.

Hvis vægten ikke kan blive stabil, kan man øge værdien for Vejning stabil.
Dette bør kun være relevant, når siloen er under påvirkning udefra af f.eks. stærk vind. Under normale forhold bør man kontrollere den elektriske installation, hvis siloen ikke kan blive stabil.
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5 Afprøvning
Efter installation af anlægget skal der foretages en grundig afprøvning for at sikre at anlægget virker som tilsigtet.

5.1 Afprøvning af basiskomponenter
5.1.1 Afprøvning af alarm
Vælg

Alarmindstillinger.

Aktiver Alarmtest for at starte afprøvningen.
Kontroller at alarmlampen blinker.
Kontroller at alarmsystemet alarmerer som tilsigtet.
Tryk på Kvitter for at afslutte afprøvningen.
Foretag herefter afprøvning af alarm hver uge.

5.2 Afprøvning af tilvalgte komponenter: Manuel styring
Under afprøvning og i en servicesituation kan man omstille de enkelte komponenter, der er tilsluttet staldcomputeren, fra automatisk til manuel styring. Herved kan man let afprøve de tilvalgte komponenter som spjældmotorer osv.
I menuen Manuel/auto viser staldcomputeren de komponenter, som er valgt i menuen Installation.
Automatisk regulering: Almindeligvis skal staldcomputeren stå i automatisk regulering.
Manuel regulering: Under opstart eller i en servicesituation kan det være hensigtsmæssigt at regulere de enkelte funktioner manuelt.
De komponenter, der aktuelt er sat til manuel regulering, bliver
oplistet i menuen
gulering.

Teknisk | Manuel/auto | Manuel re-

Den manuelle regulering kan også deaktiveres her igen.

Vælg den funktion, som skal afprøves og afprøv komponenterne én ad gangen.
Det er angivet øverst på siden med en farvet bjælke, når en
komponent er sat til manuel regulering.
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Efter afprøvning af komponenterne skal man stille funktionerne tilbage til automatisk regulering igen,
så staldcomputeren regulerer videre som før.

I/O bliver på samme indstilling som den var i det øjeblik, komponenten blev sat til manuel. Det betyder, at den
regulerer videre, når den sættes tilbage til automatisk regulering.

5.2.1 Afprøvning af produktionsfunktioner
5.2.1.1 Afprøvning af lys
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Produktion vælg den ønskede lystype og aktivér Manuel regulering.
Afprøv relæstyret lys ved at til- og frakoble relæet.
Aktiver og kontroller at lyset er tændt.
Deaktiver og kontroller at lyset er slukket.

Afprøv lysdæmperen ved at øge og dæmpe lysstyrken.
Indstil Lysdæmperbehov til maksimum.
Indstil til middel og kontroller at lyset dæmpes i huset.
Indstil Lysdæmperbehov til 0 og kontroller at lyset slukkes huset.

Lysfarve
Afprøv lysfarve-funktionen ved at ændre på lysets farve.
Indstil en maksimum værdi og kontroller at lysets farve ændrer
sig som forventet.
Indstil en minimum værdi og kontroller at lysets farve ændrer
sig som forventet.

5.2.1.2 Afprøvning af foderkravsføler og tværsneglsføler
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Produktion.
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Aflæs spænding og kontroller værdien
Foderkravsføler:

• 0,0 V = ikke foderkrav
• 10,0 V = foderkrav
Gentag afprøvningen for Tværsneglsføler. Værdierne er de
samme for tværsneglsføleren.

5.2.1.3 Afprøvning af tromlevægt
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Produktion | Fodervægt.
Aktiver Tøm fodervægt.
Tromlen kører en omgang. Dette afprøver:
• Motorrelæ (Tømme-relæ)
• Induktiv føler (Vægtposition)
Hvis tromlen kører en omgang, slår funktionen fra igen.
Hvis funktionen Tøm fodervægt ikke får tromlen til at køre en
omgang skal funktionen frakobles igen, ellers forsøger vægten
igen efter 1 minut. Kontroller spændingen på den induktive føler
og forsøg igen.
Hvis vægten ikke tømmes indenfor maks. 20 sekunder, skal funktionen Tøm fodervægt deaktiveres igen,
tjek spændingen på den induktive føler.

Hvis tromlen kører mere end en omgang ved aktivering af funktionen Tøm fodervægt, skal spændingen på den
induktive føler (Vægtposition) kontrolleres:
Spændingen skal være:
• Udenfor metalpladen (=intet signal) < 1,8 V
• På metalpladen > 7 V
Ligger spændingen udenfor disse niveauer, kontrolleres den induktive føler og modstanden.

5.2.1.4 Afprøvning af DOL 9940-2
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Produktion | Fodervægt
Aktiver Tøm fodervægt
Staldcomputeren aktiverer magnetspolen og vejebeholderens
låger åbner, så vægten tømmes.
Hvis fodervægten ikke tømmer, kan det skyldes fejl på magnetspolen eller at vejebeholderen ikke indeholder min. 10 kg.
Kontroller indholdet i vejebeholderen.
Hvis vægten er tom, aktiverer staldcomputeren magnetspolen
en enkelt gang, men vægten tømmer ikke (da fodermængden
er under 10 kg).
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Hvis vægten ikke er tom, men der er under 10 kg i vægten, kan
vægten ikke tømme. Staldcomputeren aktiverer magnetspolen
med jævne mellemrum (3-4 sek. interval).
Når der ikke er nok foder i vægten, skal den enten tømmes manuelt ved at påvirke vægtens tømmemekanisme med håndkraft,
eller der skal tilføres mere foder til vejebeholderen ved at give
foderkrav.
Se også afsnittet om afprøvning af DOL 9940-2 i Teknisk
brugervejledning.

5.2.1.5 Afprøvning af delt fodervægt (delt med fordelerspjæld) – tromlevægt og
DOL 9940-2
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Produktion | Fodervægt.
Aktiver Fodervægt ønskerelæ for at hente signal fra vægten.
Afprøv spjældrelæet fra den styrende staldcomputer ved at vælge Spjældrelæ for at få spjældet til at skifte position.

5.2.1.6 Afprøvning af delt fodervægt (via staldcomputere i netværk)
Deling afprøves ved at gennemføre en fodring på alle staldcomputere, som anvender samme fodervægt. Gennemfør fodringen på en staldcomputer ad gangen.

5.2.1.7 Afprøvning af foderseparerings-spjæld (destinationsfodring til høner og
haner)
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Produktion | Foderseparerings-spjæld og aktivér Manuel regulering.
Aktiver Spjældrelæ og kontroller at spjældet skifter position.
Deaktiver Spjældrelæ og kontroller at spjældet skifter position til
den anden tværsnegl.

5.2.1.8 Afprøvning af elektronisk silovægt
Vælg menuen
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Observer at Aktuel optælling ændrer sig, da det er den aktuelle
måleværdi fra den elektroniske silo. Hvis den ikke ændrer sig,
indikerer det en fejl. Tjek tilslutningerne, se også Teknisk
brugervejledning for silovejeboksen.

5.2.1.9 Afprøvning af relæ til fodergruppe, foderrelæ, silorelæ, silosnegl og
interval-timer
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Produktion | Foderrelæ og aktivér Manuel regulering.
Aktiver relæet og kontroller at funktionen er tændt.
Deaktiver relæet og kontroller at funktionen er slukket.

Gentag for hver funktion for at kontrollere at den kan starte og
stoppe.

5.2.1.10 Afprøvning af kipvægt
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Produktion.
Aflæs spænding og kontroller tilbagemeldingskontakten på kipvægten.
Tilbagemeldingskontakten betjenes manuelt på kipvægten.
Kontroller samtidig spændingen ved Vægtimpuls:
• 10 kg = 0,0 V
• 0 kg = 10,0 V

5.2.1.11 Afprøvning af vandur
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Produktion | Vand | Vandur relæ og aktivér Manuel regulering.

44

Teknisk manual

DOL 535 • DOL 539
Aktiver og deaktiver vandrelæet.
Kontroller at magnetventilen skifter.
Aflæs om værdierne ændrer sig for at kontrollere om der er forbindelse til vandurene.
Vandniveau
Aflæs om værdierne er korrekte i forhold til det aktuelle vandniveau.

5.2.1.12 Afprøvning af dør-åbning
Afprøvning af dør-åbning kan anvendes til udgangshuller, veranda, reder og skrabeområde.
Afprøvningen skal vise om døren kan åbne, lukke og stoppe.
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Klima | FreeRange | Udgangshuller eller Veranda | Styring af udgangshuller eller veranda eller
Produktion | Rede eller Skrabeområde og aktivér Manuel regulering
Vælg efter tur Åbn, Luk og Stop.
Kontroller at døren ændrer position som forventet.

5.2.1.13 Afprøvning af ægtæller
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Produktion | Ægtællere
Kontroller at ægtælleren er korrekt tilsluttet i forhold til den tiltænkte placering.

Se i menuen

Teknisk | Installation | Manuel installation | Produktion | Æg | Opsæt æg per puls hvor mange æg

der skal til for at udløse en puls og kør dette antal æg igennem,
så udslaget ændrer sig.
Ægtæller indgange
Kontroller at indgangen er korrekt tilsluttet i forhold til den/de tiltænkte position(er).

5.2.1.14 Afprøvning af fjerkrævægt
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Produktion | Fjerkrævægt
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Kontroller at vægten er korrekt tilsluttet i forhold til den tiltænkte
placering ved at lægge noget på vægten, så udslaget ændrer
sig.
Kalibrer vægten ifølge fjerkrævægtens manual. Hvis vægten er
tilsluttet en staldcomputer med software version 6.6 eller nyere,
bør den kun kalibreres på staldcomputeren - ikke på selve vægten. Se også afsnit Kalibrering af fjerkrævægt [} 33].

5.2.1.15 Afprøvning af relæ til døgnur
Vælg menuen

Teknisk | Manuel/auto.

Vælg herefter Produktion | Døgnur og aktivér Manuel regulering.
Aktiver afprøvningen og kontroller at døgnuret er tændt.
Deaktiver afprøvningen og kontroller at døgnuret er slukket.

5.3 Afprøvning af netværksforbindelse
Hvis staldcomputeren sidder i et netværk, der kan tilgås via pc-managementprogrammet FarmOnline Explorer,
skal den enkelte computer kunne ses i FarmOnline. Se i øvrigt FarmOnline Explorer Teknisk manual for test af
netværksforbindelse.

46

Teknisk manual

DOL 535 • DOL 539

6 Service
6.1 Indstillinger
6.1.1 Indstilling af acceptværdier for elektronisk silo og dagsilo
Vejning stabil

Når vægten varierer mindre end denne værdi, tolkes vægten som stabil.
Hvis vægten ikke kan komme ud af leverings-status, kan det være nødvendigt at øge denne indstilling og Vejning ikke stabil.

Vejning ikke stabil

Når vægten varierer mere end denne værdi, tolkes vægten som ustabil

Silo/Dagsilo stabil

Angiver om siloen er stabil eller ikke.

Silo leveringsstatus
(silo)

Så længe der leveres foder til siloen er leveringsstatus ON.

Melde tom-niveau
(dagsilo)

Afhængig af vægtens kapacitet skal der indstilles en værdi for, hvornår
staldcomputeren opfatter vægten som tom. Værdien skal ligge under det,
som vægten med sikkerhed kan komme ned på.

6.1.2 Afprøvning af silo-signalkvalitet
Silo-signalkvaliteten skal testes, når installationen er færdiggjort, eller hvis der er tvivl om, hvorvidt silovejningen
er korrekt.
| Teknisk | Kalibrering | Produktion | Kontroller kvaliteten på silosignal
Start test af signalkvalitet

Aktiverer eller deaktiverer signaltest.

Resterende testtid

Nedtælling for hvor længe endnu testen forløber. Samlet testtid er 5 minutter.

Testdato

Dato for seneste signaltest.

Testresultat

Testresultat kan være Fremragende, God, Rimelig, Dårlig eller Meget dårlig.

Testen bør udføres, når der ikke fodres og på en dag uden blæst.
Hvis testresultatet er Dårlig eller Meget dårlig, henvises til DOL 199 silovejeboks Teknisk brugervejledning for
fejlafhjælpning.

6.1.3 Netværksindstillinger
Staldcomputere kan installeres i et netværk. Dermed kan de dele udstyr med hinanden.
Deling kræver:
• Et kablet LAN mellem den staldcomputer, der udbyder delt udstyr og den staldcomputer, der også benytter
det.
• Et stabilt netværk. F.eks. må der ikke være advarsler i FarmOnline Explorer - Netværksinformation.
• At alle staldcomputere har statisk IP-adresse.
Den staldcomputer, som deler sit udstyr med andre, kaldes en ’Master’. De staldcomputere, som får oplysninger
fra ‘Masteren’, kaldes ‘Klienter’.
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En staldcomputer kan være ‘Master’ for eksempelvis en udetemperaturføler, men samtidig være ’Klient’ for en
udefugtføler, tilsluttet en anden staldcomputer.
Klient

Klient

Master

Klient

Klient

Klient

Figur 14: Eksempel på netværksopsætning i 2 huse med hver 3 staldcomputere.

Normalt ville 3 staldcomputere i hvert af de 2 huse betyde, at der skulle installeres 6 udetemperaturfølere. Men
hvis de i alt 6 staldcomputere er tilsluttet det samme netværk, kan de dele informationen fra en enkelt udetemperaturføler.
Managementprogrammet FarmOnline Explorer har adgang til staldcomputerne via gårdens netværk.
Vælg menuen

Teknisk | Service | Netværksindstillinger| IP-konfiguration

MAC-adresse

Staldcomputerens MAC-adresse. Anvendes blandt andet i forbindelse med fejlsøgning i netværket.

IP-opsætningsmåde

DHCP eller Statisk IP.

IP-adresse

Staldcomputerens IP-adresse: f.eks. 192.168.1.101.

Netmaske

Staldcomputerens Netmaske: f.eks. 255.255.255.0.

Gateway IP-adresse

Staldcomputerens Gateway-adresse: f.eks. 192.168.1.1.

Rediger

IP-opsætningsmåde: Valg af Statisk IP / DHCP

Indtastning af IP-adresse, Netmaske og Gateway IP-adresse.
Netmaske og gateway skal kun indstilles ved valg af Statisk IP.
Som standard er staldcomputeren indstillet til Statisk IP.
SKOV A/S anbefaler at man følger en standardopsætning for netværk (Se også
FarmOnline Explorer Teknisk manual).
Vær opmærksom på at hvis forbindelsen mellem ’Master’ og ’Klient’ staldcomputerne afbrydes,
mister ’Klient’ staldcomputeren informationen fra det delte udstyr.
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Hus 2
Hus 1

6.2 Display
Vælg menuen

Teknisk | Service | Display

Baggrundslys

Indstilling af lysstyrke i displayet, så det passer bedst muligt til den aktuelle placering
af staldcomputeren.

Baggrundslys (Dæmpet)

Indstilling af lysstyrke i displayet, når staldcomputeren ikke betjenes.

Baggrundslys-timeout

Indstilling af hvor lang tid der skal gå fra staldcomputeren blev betjent og til baggrundslyset dæmper.

6.3 Backup
Vælg menuen

Teknisk | Service | Backup

Det er muligt at gemme og indlæse en backup af de aktuelle
indstillinger og side-visninger.
Dette kan gøres på staldcomputerens interne CPU-modul, SDkort eller USB-nøgle.
Hvis indstillinger skal kopieres til andre staldcomputere, anvend
da SD-kort eller USB-nøgle.
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6.3.1 Backup af historiske data
ARM baseret CPU-modul (en LAN port)

IMX baseret CPU-modul (2 x LAN porte)

Dette CPU-modul vil automatisk gemme alle historiske data på SD-kortet, uanset
hvordan indstillingerne er lavet i menuerne.

Dette CPU-modul vil automatisk gemme alle
historiske data i den interne hukommelse og
kun anvende SD-kortet som backup-medie.

6.3.1.1 IMX-baseret CPU-modul (2 x LAN porte)
Det er muligt at gemme indstillinger og side-visninger, f.eks. før
der laves ændringer. Hvis ændringerne fortrydes, kan man indlæse de gemte indstillinger og side-visninger og overskrive ændringerne.

6.3.2 SD-kort og USB-nøgle
Ved anvendelse af et SD-kort eller en USB-nøgle er det muligt at lave en backup af staldcomputerens opsætning og data inkl. indstillinger, side-visninger, historiske data, husnavn, IP-adresse, kalibreringsværdier m.m.
For at undgå tab af data ved udskiftning af en defekt staldcomputer eller af enkelte hardware-dele er det muligt
at gendanne alle typer data fra SD-kortet på en ny staldcomputer.
USB-nøglen kan desuden anvendes til at kopiere data fra en staldcomputer til en anden staldcomputer og til at
gemme data på en PC.
Det er muligt at lave en daglig backup af staldcomputerens data.
Aktiver funktionen Daglig backup under SD-kort eller USB-nøgle.
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Når indstillinger og sider-visninger gemmes på SD-kortet, påføres der automatisk husnavn, dato og tid.
Ved indlæsning kan der vælges mellem indlæsning af indstillinger, side-visninger eller indstillinger og side-visninger.

Når indstillinger gemmes på USB-nøglen, kan filen tilføjes et
navn.
Tryk på Tilføj fil for at oprette en ny fil til at gemme indstillinger
og side-visninger.
Tryk på skraldespandsikonet for at slette en fil.

Angiv navn for filen.
Hver fil gemmes med det valgte navn, tid og dato.

Ved indlæsning kan der vælges mellem indlæsning af indstillinger, side-visninger eller indstillinger og side-visninger.

Bemærk at husnavn, CAN-protokol og IP-opsætning også gemmes ved backup.

Vær opmærksom på at der kun må sidde én USB-nøgle i CPU-modulet ad gangen, når den skal
anvendes til lagring af data og logs.

Gem
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Indlæs

Indlæser indstillinger og side-visninger fra SD-kort eller USB-nøgle på staldcomputeren.

Backup

Laver en backup af staldcomputerens data. Data omfatter blandt andet indstillinger,
side-visninger, historiske data, husnavn, IP-adresse, kalibreringsværdier m.m.

Gendan

Gendanner data på staldcomputeren fra backuppen. Data omfatter blandt andet
indstillinger, side-visninger, historiske data, husnavn, IP-adresse, kalibreringsværdier m.m.

Daglig backup

Aktiver backup af staldcomputerens data hver nat klokken 01:30.

Formatér SD-kort
Formatér USB-nøgle

Sletter alle data fra SD-kortet eller USB-nøglen.

SD-kort status
USB-nøgle status

Se status for SD-kortet eller USB-nøglen.

SKOV A/S anbefaler at man altid gemmer opsætningen på en USB-nøgle inden opdatering af et program.

6.4 Softwareopdatering
Vigtig information
Indlæsningen af et nyt program tager almindeligvis op til 2 minutter.
Under opdateringen må forsyningen ikke afbrydes og USB-nøglen må ikke fjernes før
softwareopdateringen er helt afsluttet, dvs. at den grafiske brugerflade igen er tilgængelig
og brugbar.
Det frarådes at foretage opdatering af software, når der er dyr i huset.
Under opdateringen slipper alle relæer til f.eks. spjældmotorer. Ventilationsanlægget vil således
åbne og alle øvrige funktioner slår fra.
Hvis det er nødvendigt at opdatere softwaren, mens der er dyr i huset, bør opdateringen foretages
med en dyrekyndig person til stede og under overholdelse af følgende forholdsregel:
• Vurder hvilke klimakomponenter der skal køre på manuel under opdateringen og aktiver manuelkontakten på hver enkelt af dem, således at disse forhold er under kontrol under softwareopdateringen.
• Fjern forsyningen (230 V og batteri) fra nødoplukket, hvis det ønskes at luftindtag og luftudtag
ikke skal lukke op under opdatering.
En softwareopdatering ændrer ikke CAN-protokol. Se også dokumentet Kredsskemaer og kabelplaner.

6.4.1 Forberedelse af softwareopdatering
1. Noter eller tag billeder af side-visningerne.
2. Noter eller tag billeder af nuværende konfiguration under menuen Vis tilslutninger (softwareopdatering fra
gammel til en ny software vil i enkelte tilfælde reallokere enkelte indgange eller udgange).
3. Noter eller tag billeder af de drift-og klimaværdier som er beskrevet i nedenstående skema.
Er der dyr i huset er det meget vigtigt at notere værdierne som er beskrevet i skemaet: (*Hvis installeret).
Menu

Funktion

Drift

Hold dagnr.

Indstillet værdi

Antal indsatte dyr
Klima
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Menu

Funktion

Indstillet værdi

Indstillet varmetemperatur*
Indstillet fugt*
Minimum ventilation
Maksimum ventilation
Produktion

Antal døde dyr
Silo 1, 2, 3, 4, 5

Hvis der er dyr i huset, skal de klimafunktioner og evt. produktionsfunktioner, der skal køre på manuel under opdateringen, aktiveres nu.

6.4.2 Gennemfør softwareopdatering
1. Løsn skruerne (A) der holder låget.
2. Vip låget ud.
Pas på ikke at trække i fladkablet, så stikket (B) beskadiges.
3. Isæt USB-nøglen som indeholder softwareopdateringen i USB-porten (C) på CPU-modulet.

Vælg menuen

Teknisk | Service | Installer software

Vælg den ønskede softwareversion.
Installationsprocessen begynder.
Indstillinger gemmes automatisk, inden opdateringen starter og
indlæses efter genstarten.
Under softwareopdateringen vil staldcomputeren genstarte.
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Det er MEGET vigtigt at forsyningen ikke afbrydes under opdateringen.

USB-nøglen må først fjernes når softwareopdateringen er helt afsluttet. Dvs. at den grafiske brugerflade igen er
tilgængelig og brugbar.
Softwareopdateringen er nu gennemført.
Kontroller evt. softwareversionsnummer via menuen Generelt | Om | Software.

6.4.3 Kontrol efter softwareopdatering
Det er meget vigtigt at kontrollere, at staldcomputeren fungerer som den gjorde inden opdateringen, da enkle tilslutninger kan være byttet rundt efter en opdatering. Staldcomputeren giver en advarsel om dette, men den fortæller ikke, hvilken tilslutning er flyttet.
Hvis der er dyr i huset, er det meget vigtigt, at de noterede værdier kontrolleres efter opdateringen, så dagnummer og alle øvrige indstillinger er korrekte igen.
1. Kontrollér siderne.
Sammenlign siderne i displayet med det noterede eller de billeder som blev taget før opdateringen. Har man
mistet opsætningen, må opsætningen af siderne laves igen.
2. Kontrollér konfiguration efter opdateringen i menuen Vis tilslutninger.
Kontroller at tilslutningerne er som noteret eller som de billeder der blev taget før opdateringen.
3. Indstil / kontroller at drift-og klimaværdier er de samme som før opdateringen i henhold til det noterede skema.
4. Sæt klimakomponenterne tilbage til automatisk drift.
5. Kontroller at staldcomputeren fungerer som forventet ved at afprøve alle komponenter.
Dette kan gøres i menuen Manuel/auto. Ved at aktivere manuel regulering kan man afprøve alle funktioner.
6. Er opsætningen kopieret fra en anden staldcomputer, skal alle spjældmotorer kalibreres igen.
Staldcomputeren indlæser kun kalibreringen, hvis den kommer fra samme staldcomputer. Der skal derfor foretages en kalibrering, hvis den kommer fra en anden staldcomputer.
7. Indstil funktionen Anvend adgangskode som ønsket.

6.5 System
6.5.1 Nulstilling af data
Bemærk at staldcomputeren genstarter efter en nulstilling.

Vælg menuen

Teknisk | Service | Nulstil

Nulstil indstillinger og
sider

Staldcomputeren sletter alle indstillinger og genindfører fabriksindstillingerne.

Nulstil FarmOnline data

Staldcomputeren sletter alle data, der er gemt i forbindelse med managementprogrammet. Huset skal oprettes igen i programmets konfigurator.

Fabriksindstilling

Staldcomputeren sletter alle indstillinger og genindfører fabriksindstillingerne. Den
sletter desuden alle data, der er gemt i forbindelse med managementprogrammet
(huset skal oprettes igen i programmets konfigurator).
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7 Generelt
7.1 Om
SOFTWARE
Softwareversion
System-ID
Systemnavn
Build-tid
CPU-MODUL
Licensbestillingskode
MAC-adresse
SDK-version
Boot loader-version
MAIN-MODUL
Type
Softwareversion
Serienr.
Kalibreret
EKSTRA MODULER
Modul 1 - 13

Type
Softwareversion
Serienr.

SILOVEJEBOKSE
Silovejeboks 1

Type
Softwareversion
Serienr.
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8 Fejlfindingsvejledning
8.1 Fejlfinding på delt udstyr
• Kontroller IP-opsætningen på staldcomputerne. Se afsnittet Netværksindstillinger [} 47].
• Kontroller link-status på routeren, hvis router indgår i netværket. Se routerens egen dokumentation.
• Monter et ethernet-kabel mellem en pc og den anden ethernet-port på staldcomputeren.
– Kontroller IP-opsætning på pc’en. IP-adressen skal være i samme adresse-område som staldcomputeren og må ikke allerede være brugt i netværket.
– Tjek forbindelsen til staldcomputeren ved hjælp af ping:
1. Åbn en kommandopromt for at teste forbindelse til enhederne ved hjælp af ping.
2. Indtast: ping –n 60 –l 1500 <IP_Addr>

3.
1. Indenfor <IP_Addr> indtastes IP-adressen på den staldcomputer, man vil tjekke.
Kvalitet

Responstid

Pakketab

Godt netværk

< 20 ms

< 1%

Middel netværk

< 100 ms

< 5%

Dårligt netværk

>100 ms

> 5%

Accepteret ping-test.

Ikke accepteret ping-test.

8.2 Signalniveauer på fodervægt
8.2.1 Fodervægt styret af én staldcomputer
8.2.1.1 DOL 9940-2
Klemme

Signalniveau

Fodervægt vægtspænding:

0,9 – 1,1 V = tom vægt
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Klemme

Signalniveau
6,7 – 6,9 V = fuld vægt (40 kg)

Fodervægt referencespænding: Bør være 9,5 – 9,7 V under alle forhold
Fodervægt magnetspole:

ON = magnetspole aktiv
OFF = magnetspole ikke aktiv

8.2.1.2 Tromlevægt
Klemme

Signalniveau

Fodervægt vægtspænding:

0,9 – 1,1 V = tom vægt
6,7 – 6,9 V = fuld vægt (20 kg)

Fodervægt referencespænding:

Bør være ca. 9,5 – 9,7 V under alle forhold

Fodervægt motor:

ON = motor kører
OFF = motor er slukket

Fodervægt topposition:

Ikke ud for metalpladen (= ikke noget signal) <1,8 V
Ud for metalpladen > 7 V

8.2.2 Fodervægt med fodersepareringsspjæld delt mellem to
staldcomputere
Styrende staldcomputer
Klemme

Signalniveau

Samme indstillinger som ved vægt styret af én staldcomputer samt nedenstående indstillinger
Fodervægt ønskerelæ:

Konstant ON = Dette hus har kontrollen over vægten.
ON 10 sek./OFF 2 min. = Dette hus ønsker kontrollen over vægten.
OFF = Dette hus har ikke vægten.

Dele-signal:

Ca. 0 V = Det andet hus benytter ikke vægten.
Ca. 10 V = Det andet hus benytter vægten.

Spjældposition:

<1 V = Spjældet fører foder hen til dette hus.
>9 V = Spjældet fører foder til det andet hus.

Spjældrelæ:

ON = Spjældet køres over til dette hus.
OFF = Spjældet køres over til det andet hus.

Ikke-styrende staldcomputer
Klemme
Signalniveau
Samme indstillinger som ved vægt styret af én staldcomputer samt nedenstående indstillinger
Fodervægt ønskerelæ:

Konstant ON = Dette hus har kontrollen over vægten.
ON 10 sek./OFF 2 min. = Dette hus ønsker kontrollen over vægten.
OFF = Dette hus har ikke vægten.

Dele-signal:

Ca. 0 V = Det andet hus benytter ikke vægten.
Ca. 10 V = Det andet hus benytter vægten.

Spjældposition:

<1 V = Spjældet fører foder hen til det andet hus.
>9 V = Spjældet fører foder til dette hus.
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8.2.2.1 Fodervægt dele-signaler
Kontroller at dele-signalerne er forbundet korrekt
I menuen Teknisk | Service | Manuel/auto sættes både den styrende og den ikke-styrende staldcomputer til
manuel = ON.
I menuen Teknisk | Service | Manuel/auto | Produktion | Fodervægt styres og kontrolleres signalerne.
Kontrol af signal
1. Sæt Fodervægt ønskerelæ = ON på den ene staldcomputer.
2. Kontroller at Dele-signal = ca. 10 V på den anden staldcomputer.
3. Sæt Fodervægt ønskerelæ = OFF på den ene staldcomputer.
4. Kontroller at Dele-signal = ca. 0 V på den anden staldcomputer.
Gentag denne procedure med udgangspunkt i den anden staldcomputer.
Kontrol af spjældsignaler
1. Sæt Spjældrelæ = ON på den styrende staldcomputer.
2. Kontroller at spjældet fører foderet til den styrende stald.
3. Kontroller at Spjældposition = ca. 0 V på begge staldcomputere.
4. Sæt Spjældrelæ = OFF på den styrende staldcomputer.
5. Kontroller at spjældet fører foderet til den ikke-styrende stald.
6. Kontroller at Spjældposition = ca. 10 V på begge staldcomputere.
Husk at sætte Manuel/auto = OFF i menuen Teknisk | Service | Manuel/auto
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9 Tekniske data
Elektrisk
Mærkespænding

V AC

115*, 200* og 230/240 (*ikke hastighedsstyring)

Operationel spænding

V AC

103,5-264

Frekvens

Hz

50/60

Effekt

W

75

Maks. strømforbrug

A

0,7

Main-modul
Konfigurerbart main-modul

Indgange
Udgange/forsyning

Antal 0-10 V:
-11 indgange og 2 udgange – eller
- 9 indgange og 4 udgange – eller
- 7 indgange og 6 udgange
7 x 0-10 V DC indgangsimpedans 2,1 MOhm.
2 x 15 V DC forsyning +/- 10 % maks. 40 mA i alt.
2 x motorforsyning 24 V DC +/- 20 % maks. 0,4 A (samlet for hele
computeren).
2 x forsyning til spjældmotorpotentiometer 10 V DC maks. 40 mA i alt.
2 x 0-10 V DC. Udgangsimpedans 100 Ohm.

Relæer

12 x NO/NC potentialefri.
Maks. spænding/strøm ved ohmsk last (resistive load) 250 V AC / 5 A
AC.
Maks. spænding/strøm ved induktiv last (inductive load) 250 V AC / 2
A AC CosPhi 0,8.
1 x alarmrelæ NC, maks. 24 V 2 A. Min. 12 V 10 mA (resistive load).

I/O-modul type 15
IO type 15, 10RL 8AI 8AO
Indgange
Pulserende indgange
(f. eks. vandur, energimåler)
Udgange/forsyning

Uden jumpere. Kræver ekstern modstand for at kunne anvendes
f.eks. til vandure. Modstande medleveres.
8 x 0-10 V DC indgangsimpedans 2,1 MOhm.
Minimum pulslængde: 75 ms.
Minimum pulspause: 75 ms.
Maksimum frekvens/puls pr. sek.: 6 Hz.
8 x 0-10 V DC udgangsimpedans 10 Ohm.
1 x motorforsyning 24 V DC +/- 20 %, 0,4 A.

Relæer

10 x NO/NC potentialefri maks.
Maks. spænding/strøm ved ohmsk last (resistive load) 250 V AC / 5 A
AC.
Maks. spænding/strøm ved induktiv last (inductive load) 250 V AC / 2
A AC CosPhi 0,8.

I/O-modul type 3
IO type 3, 10RL 8AI 8AO
Indgange
Pulserende indgange
(f. eks. vandur, energimåler)
Udgange/forsyning

Med jumpere til konfiguration af indgange.
8 x 0-10 V DC indgangsimpedans 2,1 MOhm.
Minimum pulslængde: 75 ms.
Minimum pulspause: 75 ms.
Maksimum frekvens/puls pr. sek.: 6 Hz.
8 x 0-10 V DC udgangsimpedans 10 Ohm.
1 x motorforsyning 24V DC +/- 20 % 0,4 A
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Relæer

10 x NO/NC potentialefri maks.
Maks. spænding/strøm ved ohmsk last (resistive load) 250 V AC / 5 A
AC.
Maks. spænding/strøm ved induktiv last (inductive load) 250 V AC / 2
A AC CosPhi 0,8.

Netværk
Netværksinterface

2 x 10/100 BASE+TX RJ 45

USB

2 x USB 2.0 A-type

Tilbehør
Hastighedsstyring (output)

Motorbelastning maks. 6,8 A 230-240 V AC/min. 150 W.

Miljø
Opbevaringstemperatur

°C (°F) -10 til +45 (+14 til 113)
°C (°F) -25 til +60 (-13 til +140)

Omgivelsesfugt, drift

% RH

Drifttemperatur

Tæthedsklasse

IP

0-80
54 (stænktæt)
Det forudsættes at underlaget er plan, dvs. ≤ 1,5 mm højdeforskel og
at lågets skruer fastspændes med min. 1,5 Nm.

Mekanisk
Kabeludslagshuller
Large

Small

30 x M25. Til metrisk kabelforskru- 20 x M25. Til metrisk kabelforskruning
ning
Forsendelse
Large

Small

Mål H x B x D

mm

381 x 568 x 170

381 x 400 x 170

Mål emballeret H x B x D

mm

421 x 608 x 230

425 x 555 x 195

Vægt

g

7800

5800

Forsendelsesvægt

g

9200

6900

9.1 Målskitse
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10 Funktionalitet
DOL 534 Klima
LPV CT
T Nat. Bro

System-software

P

DOL 535 Produktion
Bre Bre Bre Lay Lay
L
M
S
L
M

Lay
S

Ventilationsmåder
X

LPV

X

Tunnel

X

Tunnel-Plus

X

Combi-tunnel (side + tunnel)

X

X

X

Naturlig
Naturlig feature kan tilkøbes

X

X

X

Soft Chill feature kan tilkøbes

X

X

Indetemperaturføler

X

X

X

X

Udetemperaturføler

X

X

X

X

2-zone

X

X

Dynamic Air

X

X

MultiStep

X

X

X

Dynamic MultiStep (side og tunnel)

X

X

X

Side MultiStep

16

16

Ventilation og temperatur

X

16

16

X

X

X

X

X

X

X

X

Minimum ventilation i % og m /dyr

X

X

X

X

Antal trinløse grupper kontrolleret
separat

2

2

2

Antal spjæld i hver trinløse gruppe

1

1

1

Parkering af ventilatorer

X

X

Cyklustid minimum side-ventilation

X

X

Tunnel MultiStep
Adaptiv ventilation
PID kontrol (eller P-bånd)
3

X

Cyklustid minimum tunnel-ventilation
Aktiv trykstyring - indtag

X

X

Komfort styring

X

X

Hedebølge-komfort styring (holdproduktion)

X

X

Dag- og nattilpasning

X

X

Afisning ved indtag

X

X

Zonestyret luftindtag

X

X

X

X

X

Delte luftudtag (mellem side og tunnel)
Ekstra ventilation (*CT-varianter i side-mode)

X

X

CO2 minimum ventilation styring

X

X

X

NH3 ventilation

X

X

X

Luftomrører

4

4

4
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System-software

DOL 534 Klima
LPV CT
T Nat. Bro

Varmegenvinder (kun 1 zone huse)

X

X

FreeRange

X

X

Udgangshuller

8

8

Veranda

2

2

Visning af bruger-offset for indstillet
temperatur

X

X

X

X

Antal rumvarme enheder

6

6

6

6

Antal lokalvarme enheder

4

4

4

4

Adaptiv varmestyring (rumvarme og
lokalvarme)

X

X

X

X

Styring af gulvvarme (efter udetemperatur)

X

X

X

Visning af gulvvarme returtemperatur

X

X

X

Adaptiv gulvvarmestyring

X

X

X

Indefugtføler

X

X

X

X

Udefugtføler

X

X

X

X

Fugtstyring via ”fugtventilation”

X

X

X

X

Fugtstyring via ”temperatursænkning”

X

X

X

X

Fugtstyring via ”varmestyring”

X

X

X

X

Befugtningsstyring

X

X

X

X

Adaptiv fugtstyring

X

X

X

X

Intelligent fugtstyring efter udeforhold

X

X

X

X

Automatisk skift af fugtstyringsprincip på dagnummer

X

X

X

X

3

3

P

DOL 535 Produktion
Bre Bre Bre Lay Lay
L
M
S
L
M

Lay
S

Varme

Fugt

Køling
Styring - Side-køling
Styring - Tunnel-køling

3

6

6

Adaptiv tunnelkøling

X

X

X

Køling før maksimum ventilation

X

X

X

X

X

Køling pad rensefunktion
Dyserensning (sidekøling)
Styring efter effektkurve

X

X
X

X

Produktion
Foder
2

2

2

2

4

2

1

Se tabel for fodervægte tilgængelig ved de forskellige fodersystemer.
Tromlevægt (DOL 99B):
X
X
- tromlevægt delt mellem to huse
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Fodervægt (antal per hus)
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System-software

DOL 534 Klima
LPV CT
T Nat. Bro

- foderblanding
- antal foderkomponenter
Vægt 9940:
- vægt delt mellem to huse
- foderblanding
- antal foderkomponenter
Kipvægt
Elektronisk silovægt
Elektronisk silovægt med fælles
tværsnegl
Dagsilovægt (ved dest.fodring og
etage-fodring)
Dagsilo med mixer
Tidsstyret vægt
Tidsstyret vægt med tværsnegl
Manuel indtastning
Fodertæller

X
5
X
X
X
5
X
X
X

P

1
X
X
1
X
X
X

DOL 535 Produktion
Bre Bre Bre Lay Lay
L
M
S
L
M
X
X
X
X
X
5
5
5
5
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
5
5
5
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Lay
S
X
5
X
X
X
5
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
4

X
X
X
X
X
2

X
X
X
X
2

X

X

X

Siloer

X
X
X
X
5

X
X
5

X
X
5

X
X
5

X
X
X
X
X
8

Navngivning af siloer

X

X

X

X

X

X

X

X

Skålfodring

X

X

X

X

X

X

X

X

Kædefodring

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

64
X
X
X
X

16
X
X
X
X

8
X
X
X
X
X

X

X

8
12
8
8
8
12
X
X
X
X
X
X

6
4
6
6
6
6
X
X
X
X
X
X

4
1
4
4
4
4
X
X

Foderstyring

Destinationsfodring
Antal destinationer
Ugeprogram
Pause ved input fra ekstern enhed
Genopfyldning (små destinationer)
Foderfordelingsspjæld (høne/hane)
Etage-fodring
Rum (voliere)
Fodergrupper (voliere)
Rækker (bure)
Etager (bure)
Fodergrupper (bure)
Foderstreng
Pause ved input fra ekstern enhed
Animeret fodring
Differentieret fodring
Doseringsbeholder
Tilføj foder manuelt
Fodertilskud
Restriktiv fodring

X

Foderblanding efter kurve

X

Automatisk silo skift

X
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System-software

DOL 534 Klima
LPV CT
T Nat. Bro

Kombineret fodervægt og silovægt

X

Delt siloindhold med andre huse

X

Silo tom-føler

X

Styring efter lysprogram

P

DOL 535 Produktion
Bre Bre Bre Lay Lay
L
M
S
L
M
X
X
X
X
X

Lay
S
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vand
Vandur

1

1

1

1

24

6

24

16

8

24

8

1

Navngivning af vandur

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vandprogram

X

X

X

X

X

X

X

X

Styring efter lysprogram

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

64

64

Stoprelæ for vandforbrug

X

X

X

X

Lækage-styring
Vandniveaualarm
Vandnivealarm-feature kan tilkøbes

64

64

64

64

64

64

Vandregulerings-feature kan tilkøbes

X

X

X

X

X

X

X

X

Skylning (feature kan tilkøbes)

X

X

X

X

X

X

X

X

12

2

12

12

12

12

4

2

X

X

X

X

X

X

Fjerkrævægt
Vægte
Vægt tilknyttet dyregruppe
Manuel vægtregistrering

X

X

X

X

X

X

X

X

Inspektionsvægt

X

X

X

X

X

X

X

X

Lys

X

X

X

X

X

X

X

X

Lysdæmper

X

X

X

X

X

X

X

X

Lysprogram

X

X

X

X

X

X

X

X

Lysføler

X
X
3
2
5

X
X
3
2
1

X
X
6
2
5

X
X
6
2
5

X
X
6
2
5

X
X
9
6
5

X
X
6
4
4

X
X
2
2
1

Boost funktion

X

X

X

X

X

X

X

X

Inspektionslys

X

X

X

X

X

X

X

Lysdæmper styret med lysføler

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

10

10

10

8

6

Lys

Primært lys, standard
Primært lys, fleksibelt
Slavelys
Ekstra-lys

Lysfarve
X

Ændring af lysstyrke

X

Redestyring
Redestyring
Styring af skrabeområde
Styring af skrabeområde
Døgnur
Døgnure

64
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1

1

1

10

4
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System-software

DOL 534 Klima
LPV CT
T Nat. Bro

P

DOL 535 Produktion
Bre Bre Bre Lay Lay
L
M
S
L
M

Lay
S

Ægtæller
32

32

8

Ægtæller placerings-indgange

8

6

Æg-størrelser

X

X

X

X

X

Ægtæller

16

1

X

X

1

1

1

1

1

1

Brugerbestemte værdier

6

6

6

6

6

6

Interval-timere

6

6

6

6

6

1

Vægt af æg
Diverse
Antal huse per staldcomputer

1

1

1

1

Ekstra føler

8

8

8

4

Referenceværdier

X

X

X

X

Nøgleværdier

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kurvestyring (temp., fugt, min. vent,
maks. vent.)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Historikkurver

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pausefunktion (iblødsætning /
vask / tørring / desinfektion)

X

X

X

X

Fangerfunktion

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ventilations-boost

X

X

X

X

Brugerdefineret front-visning

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Frostsikring af tom sektion

X

X

Adgangskode i tre niveauer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Omfattende alarmfunktioner

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drift- og alarmlog

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Support af DOL 278T nødopluk

X

X

Måling af energiforbrug

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Status på udstyr (strøm-føler)

64

64

64

64

Remote Access (via FarmOnline)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* Kun til produktion af slagtekyllinger på gulv.

Teknisk manual

65

612420 • 2022-09-30 • da • Made in Denmark
SKOV A/S • Hedelund 4 • Glyngøre • DK-7870 Roslev
Tel. +45 72 17 55 55 • www.skov.com • E-mail: skov@skov.dk

