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Produkt- och dokumentförändringar
SKOV A/S förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och av produkten som beskrivs häri utan
ytterligare meddelande. Om du är osäker, kontakta SKOV A/S.
Senaste revisionsdatum visas på fram- och baksidorna.
Obs!
• Alla rättigheter tillhör SKOV A/S. Ingen del av denna handbok får reproduceras på något sätt utan skriftligt
tillstånd av SKOV A/S i varje enskilt fall.
• Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen i denna handbok är korrekt. Om det
trots detta skulle förekomma något misstag eller oriktig information, skulle SKOV A/S uppskatta om du
informerade oss om felet.
• Oavsett ovanstående är SKOV A/S inte ansvarsskyldiga avseende faktisk eller påstådd förlust eller skada
som uppstått som resultat av att användaren förlitat sig på någon information i detta dokument.
• Upphovsrätt SKOV A/S.

Användarmanual

3

DOL 535 • DOL 539
1 Riktlinjer .......................................................................................................................................................... 6
2 Produktbeskrivning........................................................................................................................................ 7
3 Driftanvisningar.............................................................................................................................................. 8
3.1

Drift.............................................................................................................................................. 8

3.2

Daglig drift .................................................................................................................................. 9

3.3

TrustMe ..................................................................................................................................... 10

3.4

Aktivitetslogg ........................................................................................................................... 10

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2
3.5.3
3.5.4

Sidor..........................................................................................................................................
Välja standardsidor ....................................................................................................................
Sidtyper......................................................................................................................................
Stallvy ........................................................................................................................................
Programöversikt.........................................................................................................................
Skapa sidor ................................................................................................................................
Redigera sidor............................................................................................................................

3.6

Inställningar.............................................................................................................................. 17

3.7

Söka i menyer........................................................................................................................... 19

3.8

Språkval .................................................................................................................................... 19

3.9

Behörighetskod........................................................................................................................ 20

12
12
12
12
13
15
17

4 Produktion .................................................................................................................................................... 22
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

Djur............................................................................................................................................
Utgallrade/döda djur...................................................................................................................
Lägg till/ta bort djur ....................................................................................................................
Insatta djur .................................................................................................................................

23
23
24
24

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Fågelvåg ...................................................................................................................................
Sökgränser.................................................................................................................................
Korrigeringsfaktor.......................................................................................................................
Frånkopplingsperiod ..................................................................................................................

24
26
26
27

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.3.1
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Ljusstyrning .............................................................................................................................
Ljusprogram ...............................................................................................................................
Huvudljus ...................................................................................................................................
Gryning och skymning ...............................................................................................................
Gryning och skymning - avancerad ...........................................................................................
Minska huvudbelysningen..........................................................................................................
Flexibla ljusinställningar .............................................................................................................
Slavljus.......................................................................................................................................
Extrabelysning ...........................................................................................................................
Inspektionsljus ...........................................................................................................................

27
27
28
29
29
30
31
31
32
32

4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.2.1
4.4.2.2
4.4.2.2.1
4.4.2.2.2
4.4.3
4.4.3.1
4.4.4
4.4.5

Foderstyrning...........................................................................................................................
Foderprogram ............................................................................................................................
Foderstyrning – skålutfodring.....................................................................................................
Tidsstyrd skålutfodring ...............................................................................................................
Tid- och mängdstyrd skålutfodring.............................................................................................
Fördelning av utfodringsperioder ...............................................................................................
Tid- och mängdstyrd skålutfodring med fördelning ....................................................................
Foderstyrning – kedjeutfodring ..................................................................................................
Tidsstyrd kedjeutfodring.............................................................................................................
Foderblandning (dagsilo, trumvåg och 9940) ............................................................................
Fodertillskott...............................................................................................................................

33
33
34
34
35
36
36
37
37
39
39

4.5
4.5.1
4.5.2

Foderförbrukning..................................................................................................................... 40
Manuell fördelning av foder före start ........................................................................................ 40
Lägg till/ta bort foder manuellt.................................................................................................... 41

4.6
4.6.1

Vatten ........................................................................................................................................ 41
Vattenstyrning ............................................................................................................................ 42

Användarmanual

DOL 535 • DOL 539
4.7
4.7.1
4.7.2

Silo ............................................................................................................................................ 43
Givare för tom silo...................................................................................................................... 45
Gradvis övergång....................................................................................................................... 46

4.8

Förbrukning per timme............................................................................................................ 46

4.9

Dygnsur .................................................................................................................................... 46

4.10

Fodervåg................................................................................................................................... 48

4.11

Nyckelvärden............................................................................................................................ 48

4.12

Produktionsstatus ................................................................................................................... 48

5 Drift ................................................................................................................................................................ 49
5.1
5.1.1
5.1.2

Stalldata .................................................................................................................................... 49
Stallstatus Aktivt stall- Tomt stall ............................................................................................... 49
Inställningar................................................................................................................................ 50

5.2

Historikkurvor .......................................................................................................................... 51

5.3
5.3.1

Omgångskurvor ....................................................................................................................... 51
Ställa in kurvor ........................................................................................................................... 52

5.4

Fånga ........................................................................................................................................ 53

6 Alarm ............................................................................................................................................................. 54
6.1

Stoppa en alarmsignal............................................................................................................. 54

6.2

Alarmtest .................................................................................................................................. 55

6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7

Alarminställningar ...................................................................................................................
Master-/klientlarm ......................................................................................................................
Ljusalarm ...................................................................................................................................
Foderlarm...................................................................................................................................
Vattenalarm................................................................................................................................
Kalibrering fågelvåg ...................................................................................................................
Fånga.........................................................................................................................................
Extra alarm.................................................................................................................................

55
55
55
56
58
60
60
60

7 Underhållsanvisningar................................................................................................................................. 61
7.1

Rengöring ................................................................................................................................. 61

7.2

Återvinning/kassering ............................................................................................................. 61

Användarmanual

DOL 535 • DOL 539

1 Riktlinjer
Denna bruksanvisning beskriver daglig drift av stallstyrenheten. Bruksanvisningen ger användaren de
nödvändiga kunskaper om styrenhetens funktioner som krävs för optimal användning.
Vissa funktioner är valfria och endast avsedda för användning vid vissa konfigurationer av
stallstyrenheten. Dessa funktioner anges med en ikon för valfri inställning.

Om en funktion inte används, t.ex. Dygnsur, visas den inte på styrenhetens användarmenyer. Bruksanvisningen
kan därför innehålla avsnitt som inte är relevanta för inställningen av din specifika styrenhet. Se även Teknisk
handbok, eller kontakta service eller din återförsäljare vid behov.
Den här bruksanvisningens Driftanvisningar består av en allmän inledning med en kort beskrivning av hur
stallstyrenheten används.
Därefter beskrivs styrenhetens funktioner.
10” och 7” styrenhetsdisplay
Displayerna som visas i denna manual är från en 10” styrenhetsdisplay där meny-översikten visas till vänster på
displayen. Om du använder en styrenhet med en 7” display, visas menyerna på displayens mitt.
Med användning av en 7” display, kan du trycka på titlarna
längst upp på displayen för att gå tillbaka steg för steg i
menyerna.
Om flera steg finns tillgängliga än vad som kan visas, kan du
trycka på de tre punkterna och välja en meny från listan som
kommer upp.
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2 Produktbeskrivning
DOL 53X är en serie styrenheter för enskilda stall som designats specifikt för fjäderfästall. Styrenhetsserien
inkluderar flera olika varianter. Varje variant uppfyller de olika kraven avseende klimat- och produktionsstyrning
avseende produktionsformer och geografiska klimatförhållanden.
• DOL 534 klimatstyrenhet
• DOL 535 produktionsstyrenhet
• DOL 539 klimat- och produktionsstyrenhet (kombination av DOL 534 och DOL 535)
DOL 534 finns tillgänglig med följande klimatprogram:
• LPV
• T (Tunnel)
• CT (Combi-Tunnel)
• N (Naturlig ventilation)
DOL 535 finns tillgänglig med följande produktionsprogram:
• Broiler (broiler)
• Produktion (begränsade funktioner för broilers)
• Breeder (avelsdjur)
• Layer (värphöns)
Styrenheten kontrolleras med en stor pekdisplay med grafiska vyer över bland annat ventilationsstatus, ikoner
och kurvor. De sidor som visas på displayen kan anpassas efter användarens behov så att det är lätt att komma
åt de arbetsprocedurer som används ofta. Dessutom kan användaren namnge många av funktionerna, som
dygnsur, belysning, vattenmätare och extra givare för att lättare känna igen funktionerna i menyer och larm.
Förutom två USB-portar har DOL 53X två LAN-portar för anslutning till driftprogrammet FarmOnline.

Användarmanual
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3 Driftanvisningar
3.1 Drift
Klimat- och produktionsstyrenheten styrs via pekskärmen.
Vyn på displayen kallas en sida. Du kan bläddra både upp/ner och höger/vänster för att se hela sidan.

C

D

E

B

F
G

A

T
J
I

A

Sidor med utvalda nyckelvärden och inställningar.

B

Sidans ikon och namn.

C

Namn på valt stall, tid och eventuellt vecko- och dagsnummer.

D

Genvägar till sidor. Högst 5 genvägar kan visas här. Vald genväg är markerad.

E

Aktivitetslogg. Aktiviteterna består av drift, händelser och larm.

F

Översikt över alla sidor, tillgång till inställningar och språkval.

G

Inställningar med tillgång till direktjustering.

T

Information om styrenhetens nuvarande funktion.

I

De tre punkterna anger att ytterligare information visas vid tryck på kortet.

J

En inaktiverad funktion har gråtonad text och ikon.

8
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3.2 Daglig drift
Styrenheten styrs via sidor som skapats för att ge dig tillgång till inställningar och information.
Vi rekommenderar att du skapar sidor med det innehåll du behöver för den dagliga driften. Sidorna
tillhandahåller drift- och statusinformation. Dessutom fungerar sidornas innehåll som genvägar till
inställningsmenyn för snabb och enkel tillgång till ändring av inställningarna. Se även sektion Skapa sidor
[} 15] och Sidor [} 12].
5 av dessa sidor kan visas som genvägar längst upp på styrenhetens display:

A

A

Tryck på genvägarna för att växla mellan sidorna.
Om en meny innehåller undermenyer indikeras det av en
högerpil . Tryck på raden för att öppna en undermeny.

Du går tillbaka i menyerna genom att trycka på vänsterpilen
det vänstra hörnet.

i

I alla menyer och inställningar kan du avbryta ändringarna
genom att trycka på Avbryt eller bekräfta dem genom att trycka
på Bekräfta.

Användarmanual
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3.3 TrustMe
TrustMe information har avsikten att ge bättre förståelse om styrenhetens funktion.
För utvalda kontrollområden beskrivs följande:
• aktuell status.
• orsak till aktuell justering.
• vad nästa steg i justeringen kommer att bli.
Informationen är tillgänglig från sidor med kort med ikonen
högra hörnet.

i

Tryck på kortet för att se hur styrenheten fungerar för
närvarande.

Tryck på ikonen
igen.

i det vänstra hörnet för att stänga fönstret

TrustMe-informationen kan även läggas till som ett kort till en
sida. Se även Skapa sidor [} 15].

3.4 Aktivitetslogg
Styrenheten registrerar drift, händelser och alarm tillsammans med information om när de ägde rum och när de
inaktiverades. Det inträffar ofta att flera alarm följer på varandra, eftersom en funktion som fallerar även
påverkar andra funktioner.
Ett spjällalarm kan till exempel följas av ett temperaturalarm, eftersom styrenheten inte kan justera
temperaturen på rätt sätt med ett defekt spjäll. På så sätt ger dig föregående alarm en möjlighet att följa en
alarmkedja bakåt i tiden för att identifiera det fel som orsakade alarmen.
Aktivitetsloggen innehåller sådan information om alarmen som:
• När larmet inträffade.
• När larmet upphörde.
• Det värde som utlöste alarmet.
Andra aktiva alarm är markerade i listan.
• Hårda alarm är markerade i rött.
• Mjuka alarm är markerade i gult.
• Inaktiverade alarm är grå.
Ikonen för aktivitetslogg anger antalet aktiva larm, så länge en larmsituation inte har upphört.

10
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Dessutom visas om ett värde eller en inställning ändrades och när.

A

B
C

D

A

Tryck på ikonen för aktivitetsloggen för att öppna den.

B

Tryck på raden för en aktivitet för att se detaljer, till exempel när ett alarm aktiverades och när alarmet
bekräftades.
Tryck på Stäng för att stänga detaljfönstret igen.

C

Välj mellan olika vyer över de olika aktivitetstyperna.
Alla: visar alla typer
Larm: visar endast larm
Drift: visar driften av styrenheten
Händelse: visar till exempel om styrenheten återställts

D

Använd sökfältet för att söka i Aktivitetsloggen. Ange minst 3 tecken för att söka.

Användarmanual
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3.5 Sidor
En sida är en användaranpassad display över valda värden, diagram och inställningar. Sidorna ger därför snabb
åtkomst till läsning och drift.
Vi rekommenderar att du skapar ett antal sidor som visar exakt de funktioner och värden som används i det
specifika stallet och som täcker behoven för en daglig användare.

3.5.1 Välja standardsidor
Klimat- och produktionsstyrenheten levereras med ett antal standardsidor, som varierar efter ventilationssystem
och typ av djurbesättning.
För att förenkla inställningen av styrenheten kan du använda standardsidor.
Kom ihåg att justera inställningarna efter aktuella förhållanden.

Tryck på Översikt

och välj Inställningar

.

Välj sedan Allmänt | Hantera sidor | Standardsidor | Läs in
standardsidor.
Välj den samling sidor du vill använda.

3.5.2 Sidtyper
3.5.2.1 Stallvy
Denna vy visar en grafisk översikt över stallet med valda värden och inställningar.
Välj först stallillustrationens vinkel. Illustrationen visas i den lilla
bilden till höger. Välj sedan om du vill dölja eller visa stallet,
skorstenarna och silorna. Spara till sist layouten genom att
trycka på Bekräfta.

12
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B
D

C

A
A

Lägg till nyckelvärden.

B

Välj ett av verktygen för att redigera, flytta eller ta bort nyckelvärdet.

C

När du har valt ett verktyg avspeglar nyckelvärdets ikon det valda verktyget.

D

Slutför inställningen genom att trycka på Bekräfta.

3.5.2.2 Programöversikt
Denna sida gör det möjligt att se olika typer av program på samma sida. Den grafiska vyn gör det enkelt att få
en översikt över hur programmen har ställts in i relation till varandra.

E

A

D
B

C

A

Lista över alla program som visas på sidan.

B

Tryck på X för att ta bort ett program från sidan.

Användarmanual
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C

Tryck på plustecknet för att lägga till ett program.

D

Du kan ändra ordningen på programmen genom att trycka på ett program och hålla det nedtryckt
medan du drar det uppåt eller nedåt.

E

Spara sidan genom att trycka på Bekräfta.
Ett program kan redigeras direkt från programöversikten genom
att trycka på raden med programmet.

14
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3.5.3 Skapa sidor
Vi rekommenderar att du skapar ett antal sidor som visar exakt de funktioner och värden som används i det
specifika stallet och som täcker behoven för en daglig användare.
Dessa sidor fungerar som genvägar till nyckelvärden och inställningar, och ger dig därför snabb åtkomst till att
läsa värdena och ändra inställningarna.
Sidornas innehåll kombineras av två typer av kort med olika layout.
Översta kortet: Visar till exempel kurvor, stallvy, programöversikt eller daglig vy längst upp på sidan.
Nyckelvärden under översta kortet.
Kort: Nyckelvärden i kolumner med rubriker.
Tryck på Översikt

och välj Inställningar

.

Välj Allmänt och Hantera sidor.
Tryck på Ny sida.

Namnge sidan.
Välj en lämplig ikon för sidans innehåll så att det är lätt att
känna igen den.
Välj om det ska visas en genväg till sidan på displayen. Högst 5
genvägar kan visas här. Sidor utan genvägar visas när du
trycker på Översikt

.

Om du vill välja sidans innehåller trycker du på Gå till sida.

Den nya sidan visas.
Tryck på kugghjulsikonen nere i högra hörnet.

Välj det innehåll du vill ha på sidan (vyer i översta kort och/eller
nyckelvärden i kort).
För att utforma kolumnerna som du vill eller för att gruppera
korten kan du också sätta in Tomma kort.

Användarmanual
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A
D

B
C

A

Tryck på ett av verktygen för att redigera rubriker eller kortinnehåll, för att flytta eller för att radera
korten.
Redigera
Flytta
Radera

B

När du har valt ett verktyg ändras ikonerna på korten så att de avspeglar verktyget.

C

Lägg till fler kort.

D

Slutför inställningen genom att trycka på Bekräfta.

Vid redigering av kort kan flera kort sammanfogas, du kan t.ex. sammanfoga Temperatur med Inställd temp.
Välj först redigeringsverktyget
vill ange inställningar för.

och klicka på nyckelvärdet du

Välj Nyckelvärde 2 och välj nyckelvärde att visa.
Välj Nyckelvärde 3 vid behov och välj nyckelvärde att visa.
Om värdena även visas som diagram kan dessa också visas i
kortet.
En förhandsvisning av kortet visas till höger i menyn.

Du kan lägga till upp till två nyckelvärden till en statusvy. Du
kan t.ex. sammanfoga:
Temperatur + Inställd temp
Luftfuktighet + Inställd luftfuktighet
Ventilation + Min. vent./djur
Värme + Värmeförskjutning
Foderförbrukning + Lägg till foder

Förutsatt att funktionerna stöds av styrenheten.

16
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3.5.4 Redigera sidor
Alla sidor kan redigeras genom att trycka på kugghjulet i nedre
högra hörnet.

A
B
C

A

Välj ett toppkort för sidan.

B

Välj sidinnehåll (kort).

C

Öppna menyn Hantera sidor se även Skapa sidor [} 15].

3.6 Inställningar
Öppna inställningsmenyn genom att trycka på Översikt

och sedan på Inställningar

.

Menyn är uppdelad i följande undermenyer: Klimat, Produktion, Drift, Alarminställningar, Teknisk och Allmänt.
Displayen visar den meny som senast öppnades.
Menyn öppnas till vänster och du gör inställningarna till höger.

Användarmanual
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Aktivera och inaktivera funktioner
Funktioner kan aktiveras och avaktiveras med
växlingsknappen.

Bläddra upp/ner
Om sidan eller menyn är högre än displayen kan du bläddra
uppåt/nedåt.
Möjligheten att bläddra visas av pilarna på displayen.
Du kan bläddra genom att trycka på pilarna eller låta ditt finger
glida över displayen.

Bläddra åt höger och vänster
Om sidan eller menyn är bredare än displayen kan du bläddra
åt höger/vänster.
Du ser att det finns möjlighet att bläddra åt höger och åt vänster
genom skuggningen på den första kolumnen i menyn.
Du kan bläddra genom att låta ditt finger glida över displayen.

18
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3.7 Söka i menyer
Det är enkelt att söka styrenhetens enskilda funktioner.

Öppna sidan Inställningar genom att trycka in

.
Använd sökrutan till vänster för att söka i menyer.
Ange minst 3 tecken för att söka.

Resultatet visas under sökrutan till vänster på skärmen.
Sökvägen för respektive meny visas också, t.ex.: Klimat |
Ventilation | Information.
Tryck på ett sökresultat för att gå direkt till aktuell meny.
Tryck på X i sökrutan för att ta bort sökresultaten igen.

3.8 Språkval
Tryck på Översikt

för att öppna menyn.
Valt språk visas med en bockmarkering.
Om det önskade språket inte visas, tryck in Mer.

Välj språket från listan. Tryck på Bekräfta.
Observera att namn på funktioner (t.ex. dygnsur och vattenur),
sidor och program som användaren kan namnge inte är
översatta.
De har engelska namn från fabriken.

Användarmanual
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3.9 Behörighetskod
Detta avsnitt gäller bara stall där funktionen med behörighetskod är aktiverad.

Styrenheten kan skyddas mot obehörig operation med en behörighetskod. Denna funktion kan aktiveras i
menyn

| Drift | Använd behörighetskod.

För att få åtkomst att ändra en inställnings, måste du mata in en behörighetskod som motsvarar användarnivån
där den relativa funktionen är placerad (Daglig, Avancerad och Service).
Mata in en kod.
Efter att ha angivit behörighetskoden kan styrenheten användas
på motsvarande användarnivå. Efter 10 minuter utan åtgärd
loggas användaren ut automatiskt.

Välj en sida efter drift. Efter 1 minut kommer styrenheten att
kräva inmatning av behörighetskoden igen.

Aktivera funktionen Använd endast behörighetskod flr teknisk meny för att styrenheten ska begära
Service behörighetskod, endast när användaren önskar ändra inställningarna i menyerna Installation,
Kalibrering and Service.

Du kan byta behörighetskoden för var och en av de tre användarnivåerna i menyn
Behörighetskoder.

|

| Drift |

För att få tillgång till byte av behörighetskoder måste du först ange en giltig behörighetskod.
Användarnivå

Ger tillgång till

Daglig vy

Ange antal djur

(utan inloggning)

Finjustering av temperatur, luftfuktighet och
luftkvalitet

Daglig

Daglig:

Fabriksinställd kod

1111

Ändra inställda värden
Avancerad

Daglig + avancerad:

2222

Ändra kurvor och alarminställningar
Ställa stallstyrenheten i manuellt läge
Service

Daglig + Avancerad + Service:

3333

Ändra inställningar under menyn Teknisk

20
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Begränsa åtkomst till hantering av stallstyrenheten
Vi rekommenderar att du ändrar de lösenord som angetts som standard, och att du sedan
regelbundet byter lösenord.

Användarmanual
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4 Produktion
Foder/vatten

Foderblandning

Foderprogram
Ljusstyrning
Foderblandning med upp till fem
komponenter

Dygnsur

Fodervåg

Vattenmätare

Fågelvåg

Olika utfodringssystem

FarmOnline

Silovägning

22
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4.1 Djur
Menyn kan användas för att övervaka antalet djur i stallet. Informationen om antalet insatta och överförda djur
underlättar t.ex. styrenhetens beräkningar för produktionsstyrning. Rätt värden måste därför anges för att
erhålla korrekta nyckeltal avseende dödlighet och foder/djur.
Lägg till/ta bort djur
Styrenheten beräknar kontinuerligt antalet levande respektive döda djur föregående dag, samt dödligheten i
stallet.
Du kan även registrera antalet insatta djur vid omgångsstart, orsak till utgallring osv.
Styrenheten kan visa om registreringarna gjorts på morgonen eller kvällen, och sammanlagt antal av respektive
registreringstyp för omgången sammantaget. Beräkningar från tidigare registreringar visas i datorns
driftprogram FarmOnline Explorer.
Produktion | Djur | Djur

Levande djur

Visar antalet levande djur.

Produktion | Djur | Lägg till/ta bort

Utgallrade/döda

Ange antal djur i kategorierna utgallrade/döda.

Lägg till/Ta bort

Ange antal djur som tagits bort eller satts in i stallet enligt de olika kategorierna.

Insatta djur

Ange sammanlagt antal djur vid start.
Om djur sätts in eller tas ut ur stallet under en omgång måste det registreras i
menyn Lägg till/ta bort djur eller Antal döda djur.

Produktion | Djur | Dödlighet

Antal döda djur

Visar sammanlagt antal döda djur.
Det går även att ange en siffra här istället för i menyn Utgallrade/döda djur.
Värdet som anges här inkluderas i registreringarna under Utgallrade/döda djur i
kategorin Döda.

Antal döda djur idag
Antal döda djur igår

Visar sammanlagt antal döda djur.

Dödlighet

Visar sammanlagd, beräknad dödlighet i procent.

Levnadsduglighet

Visar hur många djur som lever jämfört med antal insatta djur, i procent.

Utgallrade/döda djur

Välj orsak och ange sedan orsak för utgallrade/döda djur.

4.1.1 Utgallrade/döda djur
Ange en orsak och antalet utgallrade/döda djur.
Det här värdet används för att beräkna dödligheten.
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4.1.2 Lägg till/ta bort djur
Ange antal djur i relevant kategori.
Dessa värden har ingen betydelse för beräkningen av
dödlighet.

4.1.3 Insatta djur
Ange sammanlagt antal djur vid omgångsstart.
Om djur sätts in eller tas ut ur stallet under en omgång måste
det registreras i menyn Lägg till/ta bort djur eller Antal
utgallrade djur.
Det är viktigt att antalet stämmer, eftersom detta är avgörande
för beräkningen av nyckeltal.

4.2 Fågelvåg
Det här avsnittet gäller endast för stall med fågelvåg.

För att uppnå optimala produktionsnivåer är det viktigt att djurens tillväxt följer uppfödarens rekommendationer.
Fodermängden kan ändras för att reglera tillväxten.
Vägningen kan utföras automatiskt med inspektionsvikt, eller manuellt.
Med automatisk vägning beräknar styrenheten följande nyckelvärden:
• Medelvikt
• Tillväxt
• Variations-koefficient
• Enhetlighet
• Antal vägningar för respektive fågelvåg
• Ant. registreringar
I manuellt vägningsläge måste djurens genomsnittsvikt anges
manuellt i produktionsstyrenheten.
Manuell vägning ska utföras samma tid varje dag, precis före
utfodring för att säkerställa att resultaten är jämförbara.

Produktion | Fågelvåg
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Manuell vikt

Ange genomsnittsvärdet från dina manuella vägningar. Värdet används som grund
för produktionsstyrenhetens beräkningar.
Väg djuren dag nr 7, 14, 21, 28, 35, 42 ... Eller samma dagnummer som användes i
styrenhetens referenskurvor (om även automatisk vägning används).
Väg minst 100 fåglar eller 0,5 % av omgången. Minst fyra vägningar bör göras,
jämnt fördelade i stallet.

Inspektionsvikt

Inspektionsvikten kan användas som jämförelsebasis för de automatiska
vägningarna.
Ange genomsnittsvärdet från dina manuella vägningar.
Väg djuren dag 7, 14, 21, 28, 35, 42 ... eller på samma dagar som används i
styrenhetens referenskurvor.
Väg minst 100 fåglar eller 0,5 % av omgången. Minst fyra vägningar bör göras,
jämnt fördelade i stallet.

Medelvikt

Produktionsstyrenhetens beräkning av djurens genomsnittsvikt baserat på
registreringar från djurvågarna.

Tillväxt

Djurens tillväxt under de senaste 24 timmarna.

Variations-koefficient

Procentuell avvikelse avseende djurens vikt i förhållande till genomsnittsvikten.
Ju högre relativ standardavvikelse, desto mindre enhetlig djurvikt.

Enhetlighet

Procentandelen djur vars vikt är inom +/-10% av genomsnittsvikten, d.v.s. hur
enhetlig djurens vikt är.

Antal vägningar

Sammanlagt antal vägningar under de senaste 24 timmarna.
Det ska finnas minst 100 godkända vägningar per dag (vägningar inom
sökgränsen).
För få vägningar kan bero på:
- att vågen är placerad i ett område för få djur och för liten aktivitet.
- Värdet för Sökgräns är felaktigt.

Antal registreringar

Antal stallvägningar över 25 gram, registrerade inom de senaste 24 timmarna.

Genomsnitt okorrigerat

Den uppmätta genomsnittliga vikten före användning av korrigeringsfaktorn.

Justerad referensvikt

Förväntad vikt av djuren aktuell dag.
Det här är baserat på värdena i omgångskurvan (i menyn Drift | Omgångskurvor |
Produktion | Fågelvåg | Referens). Men produktionsstyrenheten anpassar
referensvikten så att den inkluderar så många vägningar som möjligt.

Positiv sökgräns/
Negativ sökgräns

För att sålla bort vägningsresultat som inte kommer från vägning av ett djur,
använder produktionsstyrenheten en sökgräns. Vägningsresultat som är en viss
procentandel över eller under detta gränsvärde används inte. Se även avsnitt
Sökgränser [} 26]

Korrigeringsfaktor

Ställ in korrigeringsfaktorn för att kompensera för alltför många vägningar av lättare
djur.
Styrenheten tar med djurens olika storlekar och beteenden i beräkningarna.
Värdet kan ställas in som en omgångskurva (i menyn Drift | Omgångskurvor |
Produktion | Fågelvåg | Korrigeringsfaktor).

Avaktiveringsperiod för
fågelvåg

Inställning av en tidsperiod under vilken djuren inte vägs automatiskt. Se även
sektion Frånkopplingsperiod [} 27].

Fågelvåg, signal

Aktuell vikt som registreras av djurvågen (visas inte för manuell vägning).

Vi rekommenderar att fågelvågar kalibreras minst en gång i månaden. Se även den tekniska manualen.
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4.2.1 Sökgränser
Styrenheten godkänner endast vägningar som är inom den procentuella avvikelsen från den justerade
referensvikten.
Vikt [g]

Ej godkända vägningar

Justerad referensvikt

Ej godkända vägningar

Dag

Figur 1: Exempel på sökgräns i förhållande till referensvikt

Dag
1
7
14
21
28
35
42
49

Referensvikt [g]
42
162
419
785
1223
1794
2143
2483

+/- 15% [g]
12,6
48,6
125,7
235,5
366,9
538,2
642,9
744,9

Min. värden [g]
29,4
113,4
293,3
549,5
856,1
1255,8
1500,1
1738,1

Max. värden [g]
54,6
210,6
544,7
1020,5
1589,9
2332,2
2785,9
3227,9

Exempel på beräknade, accepterade min. respektive max. värden vid vägning med en sökgräns på 15%.

4.2.2 Korrigeringsfaktor
Produktion | Fågelvåg | Fågelvåg

Fåglarnas naturliga beteende medför att de tyngre fåglarna inte går upp på fågelvågen så ofta som de lättare
fåglarna. Registreringarna från vågen kan därför visa vikter som är lägre än fåglarnas faktiska vikter.
En korrigeringsfaktor (Korrigeringsfaktor) kan anges för att kompensera för viktavvikelsen.
Produktionsstyrenheten korrigerar den registrerade vikten med hjälp av korrigeringsfaktorn och djurens ålder.
Produktionsstyrenheten är fabriksinställd med en kurva för
korrigeringsfaktor som kan justeras enligt egna observationer
under omgångens utveckling.
För att ange en korrigeringsfaktor måste du beräkna hur mycket
lägre den registrerade vikten är jämfört med den slutliga
slaktvikten (i procent).

Slaktvikt:

2 190 g

Slutlig vikt från
produktionsstyrenhet:

2 110 g

Beräkning:

2190 / 2110 x 100% = 103,8%

Korrigeringsfaktor:

Ca 104 %
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Exempel på beräkning av korrigeringsfaktor baserat på fabriksinställt värde.
Vi rekommenderar att korrigeringsfaktorn justeras för nuvarande djur.
Detta görs genom att ställa in korrigeringsfaktorn på 100 % och göra frekventa manuella vägningar under de
första 1-2 omgångarna. Jämför viktresultaten med viktreferenskurvan och justera korrigeringsfaktorn.
Använd slaktvikten från slakthuset som sista punkten i kurvan.
Tänk på djurens viktnedgång i samband med infångande, transport och vistelse i slakthuset. Be om möjligt
slakthuset tillhandahålla viktnedgångsinformation.
Från senaste utfodringen till
vägning på slakthuset

Viktförlust i gram per djur

< 6 timmar

0-20

6-8 timmar

40-50

8-12 timmar

60-70

Tabell 1: Indikativa värden för viktnedgång [g]

4.2.3 Frånkopplingsperiod
Produktion | Fågelvåg | Fågelvåg

Vid utfodring äter och dricker djuren mycket under kort tid, varvid deras vikt också ökar kraftigt. En tid efter
utfodring är fåglarnas viktvärden därför ”falska”.
För att erhålla korrekt genomsnittsvikt för djuren måste alla vägningsresultat ignoreras under en viss tid under
och efter utfodring. Produktionsstyrenheten avaktiverar fågelvågen under en valfri tidsperiod som du ställer in.
Om du ställer in Start och Stopp samtidigt, avbryts inte vägningen (fabriksinställningen är 00:00). Med
inställningen Start 23:00 och Stopp 02:00 avbryts vägningen under 3 timmar från en dag till följande dag.

4.3 Ljusstyrning
Det här avsnittet gäller endast för stall med ljusstyrning.

Styrenheten har 3 typer av programmerbara ljus; huvudljus, slave-ljus och extraljus samt ett manuellt styrt
inspektionsljus. Ljuset kan användas bland annat för att justera djurens beteende under dagen, eftersom ökade
ljusstyrka ökar aktiviteten och minskad ljusstyrka minskar aktiviteten.
Varje typ av ljus har olika inställningsalternativ, beroende på hur ljuset installerats och ställts in.
Läge

Program

Ljusstyrka

Standard (dimmer)

Ja

Gryning/skymning

Minskad huvudbelysning

Fast nivå

Flexibelt (dimmer)

Ja

Upp till 30 punkter per dag

Standard (ON/OFF)

Ja

Nej

Standard (dimmer)

Ingen Offset till main

Gryning/skymning

Standard (ON/OFF)

Ingen Offset till main

Nej

Extra

Flexibel

Ja

Upp till 30 punkter per dag

Inspektion

Manuell (automatiskt stopp)

Nej

Fast nivå

Huvud

Slave

4.3.1 Ljusprogram
Ljusstyrningsfunktionen fungerar med hjälp av ett dygnsur med upp till 16 ljusprogram.
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Styrenheten sparar varje ljusprograms start- och stopptider från ett dagnummer till nästa. Detta innebär att om
du har ett ljusprogram för dag 1 och ett nytt ljusprogram dag 7 kommer dagarna 2-6 att följa programmet för dag
1.
För varje dagnummer måste du ställa in:
• Aktiviteter (upp till 16)
• Starttid
• Stopptid
Tryck på fältet i kolumnen Start för att ändra starttid.
Tryck på fältet i kolumnen Slut för att ändra stopptid.
Tryck på Lägg till aktivitet för att få en ny period, och ställ
sedan in start- och sluttid.
Tryck på fältet Starta dag nr. för att ändra den periodens
dagnummer.
För att lägga till ett dagnummer trycker du på Lägg till
underprogram.
Blocken på tidslinjen visar när och hur länge ljuset är på.
Tryck på

för att ta bort en period.

Dagen före första dagen är ljuset på dygnet runt med samma
ljusstyrka som för Dag 1.

4.3.2 Huvudljus
Produktion | Ljusstyrning | Huvudljus
Huvudljusprogram

Meny för inställning av ljusprogram (max. 16)
Styrenheten för stallet reglerar automatiskt ljuset i stallet baserat på de värden du
anger på menyn Ljusprogram.
Ställ in programmet enligt beskrivningen i avsnittet Ljusprogram [} 27].

Huvudljusstatus

Avläsning av huruvida huvudljuset är ON eller OFF.

Huvudljusstyrka

Inställning av ljusintensitet för huvudljus (med ljusdimmer).

Huvudljusstyrka

Inställning av minsta ljusnivå (med ljusdimmer).
Inställning av ljusstyrka när ljusprogrammet är avstängt.

Huvudljusstyrka styrka
nu

Visar aktuell ljusstyrka.

Huvud Ljusgivare, värde

Avläsning av aktuell ljusstyrka uppmätt av ljusgivaren (med ljusgivare). Om det
finns flera givare, visar stallstyrenheten ett genomsnittsvärde.

Gryning och skymning

Inställningsperioder med ökande och minskande ljusstyrka vid växling mellan ljus
och mörker i stallet. Se även avsnittet Gryning och skymning [} 29] . Endast
tillgängligt i stall med dimmer.

(Endast vid standard)

Inställningar för flexibelt Meny för inställning av ljusprogram.
huvudljus

(endast vid flexibel)

Styrenheten reglerar automatiskt ljuset i stallet baserat på de värden du anger på
menyn.
Ställ in programmet enligt beskrivningen i avsnittet Flexibla ljusinställningar [} 31].
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Observera att det kan finnas samband mellan fjäderplockning, skador, dödlighet och ljusstyrka i stallet.

4.3.3 Gryning och skymning
Det här avsnittet gäller endast för stall med standard ljusstyrning.

Om en ljusdimmer används, kan ljusnivån styras så att en ljusperiod startar med "Gryning" när ljuset ändras
från "Natt" till "Dag". På samma sätt avslutas en ljusperiod med "Skymning”.
Under en inställd period ändrar styrenheten ljuset till erforderlig
nivå.
Perioder för gryning och skymning kan ställas in oberoende.
Ställ in varaktigheten för de individuella perioderna samt värdet
för ljusstyrka när perioden löper ut.

Start

Gryning: 00:20

Gryning

Starttid 14:00

Skymning

Ljusdimmer

Stopp

Skymning: 00:30
Stopptid: 16:00
Tid
Figur 2: Normal ljusdimmer

Gryning och skymning är integrerade i ljusperioden.

4.3.3.1 Gryning och skymning - avancerad
Grynings- och skymningsperioder kan följa en vald tidssekvens oberoende av varandra. Normal och Avancerad.
Normal: Stallstyrenheten ändrar belysningen till erforderlig nivå

under en viss tid.
Avancerad: Stallstyrenheten ändrar belysningen till erforderlig

nivå under tre perioder.
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Avancerad
Ställ in varaktigheten för de individuella perioderna samt värdet
för ljusstyrka när perioden löper ut.

Produktion| Ljusstyrning| Infångning
Infångstljus

Infångning. Visar status för infångningsljus. Se även avsnittet Fånga [} 53] .

4.3.4 Minska huvudbelysningen
Det här avsnittet gäller endast för stall med standard ljusstyrning.

Funktionen ändrar ljusstyrkan under en viss period varje dygn för att ändra djurens beteende. Lägre ljusstyrka
gör djuren lugnare.
Produktion | Ljusstyrning | Huvudbelysning | Minska huvudbelysningen
Minska
huvudbelysningsstatus

Avläser om minskning av huvudbelysning är ON (på) eller OFF (av).
Funktionen kan namnges valfritt i menyn

|
| Teknisk | Installation |
Manuell installation | Produktion | Ljusstyrning | Inställningar för ljusstyrning |
Namn.
Starta offset

Ljusminskningen startar efter att ljusprogrammet har startat. Inställning av hur långt
efter.

Stoppa offset

Ljusminskningen stoppar innan ljusprogrammet avslutas. Inställning av hur långt
före.

Minska
Visar inställningen av ljusminskningen jämfört med huvudbelysningsprogrammet.
huvudbelysningsprogram
Minska huvudbelysning
till

Inställning av den ljusstyrka som huvudbelysningen ska minskas till.

Reduceringstid,
huvudbelysning

Inställning av hur lång tid som ska gå från start respektive stopp av
ljusminskningen tills ljusstyrkan är tillbaka på normal nivå.

Tid till återställning av
huvudbelysn

Starta offset och Stoppa offset måste vara inom starttiden för
ljusprogrammet.
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4.3.5 Flexibla ljusinställningar
När ljuskontrollen är inställd på Flexibel, kan ljusstyrkan justeras inom perioden(-erna) för on (på) med upp till
30 punkter och kan justeras i procent jämfört med 100 % ljusstyrka för perioder under dagen.
Det kan vara en fördel att börja med att ställa in en start- och en stopptid där ljusstyrkan är 0 % för att
begränsa ljusperioden, sedan kan man ställa in de individuella tidsperioderna där ljusstyrkan ska avvika
från 100 %.

Tryck in + för att skapa ett nytt program och tryck in fältet
Startdag för att ändra startdagen.

Tryck in redigeringsredskapet
för att ställa in ljusstyrkan i
tiden för vart och ett av programmen.
Tryck in fältet Tid för att ändra tiden.
Tryck in fältet Styrka i relation till Ljus ON för att ställa in
ljusstyrkan vid denna tiden.
Tryck in + för att lägga till en punkt i programmet.
Tryck in

för att radera en tid/punkt.

Vid användning av nivåmatning och när ett matningsprogram har skapats, kan tiderna för detta
programmet visas i inställningsmenyn för Flexibelt huvudljus program och du kan justera ljusstyrkan i
relation till matningstiderna.

4.3.6 Slavljus
Slavljuset tänder och släcker ljuset, offset i förhållande till huvudljuset.
Offset-värdet kan ställas in med start- och stopp-offset för varje slavljus.
Produktion| Ljusstyrning | Slavljus
Slavljus 1 program

Meny för inställning av ljusprogram. Ställ in programmet enligt beskrivningen i
avsnittet Ljusprogram [} 27].

Slavljus 1 status

Avläsning av huruvida slavljuset är ON eller OFF.

Start-offset relaterar till

Inställning om slavljuset ska släckas med en offset till inställningarna för start eller
stopp i ljusprogrammet.

Start-offset till när
huvudljus tänds

Inställning av offset till slavljus som tänder ljuset, offset i relation till
ljusprogramsinställningarna. Offset kan ställas in som ett positivt eller negativt
värde, beroende på om slavljuset ska slås på före eller efter huvudljuset.

Stopp-offset relaterar till Inställning om slavljuset ska släckas med en offset till inställningarna för start eller

stopp i ljusprogrammet.
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Stopp-offset till när
huvudljus släcks

Inställning av offset till slavljus som släcker ljuset i relation till
ljusprograminställningarna. Offset kan ställas in som ett positivt eller negativt
värde, beroende på om slavljuset ska slås på före eller efter huvudljuset.

Slavljus 1 styrka

Inställning av ljusstyrka för slavljus (med ljusdimmer).

Slavljus 1 off styrka

Inställning av minsta ljusnivå (med ljusdimmer).
Inställning av ljusstyrka när ljusprogrammet är avstängt.

Slavljus 1 styrka nu

Visar aktuell ljusstyrka.

Ljusgivare, värde

Avläsning av aktuell ljusstyrka uppmätt av ljusgivaren (med ljusgivare). Om det
finns flera givare, visar stallstyrenheten ett genomsnittsvärde.

Gryning och skymning

Inställningsperioder med ökande och minskande ljusstyrka vid växling mellan ljus
och mörker i stallet. Se även avsnittet Gryning och skymning [} 29] . Endast
tillgängligt i stall med dimmer.

När en ljusdimmer används för slavljuset, fungerar inställningarna Ljusintensitet, Ljus OFF-styrka och Ljusstyrka
offset enligt beskrivningen för huvudljuset.
Exempel på offset för slavljus. Huvudljusprogrammet visas
ovanför slavljusprogrammet i menyn.

4.3.7 Extrabelysning
Bland annat, kan extraljuset användas till exempel, för att styra ljuset enligt ett separat ljusprogram i särskilda
delar av stallet. Extraljuset har samma inställningsalternativ som det flexibla huvudljuset, se Flexibla
ljusinställningar [} 31].
Produktion | Ljusstyrning | Extra ljus
Extra ljus 1 program

Meny för inställning av ljusprogram. Ställ in programmet enligt beskrivningen i
avsnittet Flexibla ljusinställningar [} 31].

Extra ljus 1 status

Visar huruvida huvudljuset är ON eller OFF.

Extra ljus 1 styrka

Inställning av ljusstyrkan för extra ljuset.

Extra ljus off styrka

Inställning av minimum ljusstyrka.
Inställning av ljusstyrka när ljusprogrammet är avstängt.

Extra ljus 1 styrka nu

Visar aktuell ljusstyrka.

Extra ljusgivare, värde

Avläsning av aktuell ljusstyrka uppmätt av ljusgivaren (med ljusgivare). Om det
finns flera givare, visar stallstyrenheten ett genomsnittsvärde.

4.3.8 Inspektionsljus
Inspektionsljus används för att tända ljuset i stallet under mörka perioder. Ljuset tänds med en menyknapp eller
extern tryckknapp.
Produktion| Ljusstyrning | Inspektionsljus
Inspektionsljus

32

Aktivera inspektionsljus. Ljuset återgår automatiskt till normal belysning
efter den inställda perioden.
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4.4 Foderstyrning
Det här avsnittet gäller endast för stall med foderstyrning.

Beroende på typen av foderstyrning kan fodertilldelningen justeras, endera avseende tidsgränser eller
fodermängd.
Fodermängden kan justeras genom att:
• öka/minska mängden foder per dag.
• ändra vilken veckodag fodermängden ska ökas längs foderkurvan.

4.4.1 Foderprogram
Foderprogrammet används för tidsstyrning av utfodringen. Utfodringen följer ett förinställt program som styr när
på dygnet utfodringen görs och max. utfodringstid.
Foderprogrammet kan innehålla upp till 16 program som börjar på olika dagar. Ett program körs från ett
dagnummer till nästa dagnummer. Om det inte finns något program med ett högre dagnummer används
programmet för resten av omgången.
För varje dagnummer (upp till 16 dagar) måste du ställa in:
• Antal perioder per dag (1-16)
• Starttid
• Varaktighet
Tryck på fältet i kolumnen Start för att ändra starttid.
Tryck på fältet i kolumnen Varaktighet för att ändra
utfodringens varaktighet.
eller
Tryck på fältet i kolumnen Slut för att ändra stopptid.
Tryck på Lägg till aktivitet för en ny period, och ställ sedan in
starttid och varaktighet.
Tryck på fältet Starta dag nr. för att ändra den periodens
dagnummer.
Lägg till ett underprogram till dagnumret genom att trycka på
Lägg till underprogram.
Blocken på tidslinjen visar när utfodringen startar och hur länge
den varar.
Tryck på

för att ta bort en period.

För lagervoljär med nivåmatning kan de enskilda
utfodringslinjerna avaktiveras för individuell utfodring, till
exempel för att hålla fåglarna i nedre delen av stallet mitt på
dagen.
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Utfodringslinjen är utanför valda perioder, men tvärskruven kan fortfarande fylla matningstratten.
Om en starttid ställs in mellan 00:00 och 24:00, genomförs utfodringen under 24 timmar.
Dagen före dag nr 1 (dag 0), är foderreläet alltid strömsatt. Därför har djuren utfodrats innan en ny omgång sätts
in i stallet.
När Status är Tomt stall är utfodringsfunktionen avaktiverad.
Mängden foder fastställs på en foderomgångskurva i menyn Drift.
Om djurens foderintagstid skulle förändras snabbt, kan det tyda på problem som bör undersökas vidare.
Det är viktigt att belysningen är god i stallet under utfodring, så att djuren är aktiva och söker efter fodret. Se
även avsnittet Ljusstyrning [} 27] .

4.4.2 Foderstyrning – skålutfodring
Fodersystemet är i princip utformat så här:

1. Siloskruv – upp till fem olika fodertyper
2. Fodervåg
3. Foderbehovsgivare
4. Tvärskruv
5. Tvärskruvstank
6. Tvärskruvsgivare i tanken
7. Nivågivare i kontrollskålen

Ställ in skålutfodringen i enlighet med någon av följande metoder vid installation: Se även den tekniska
manualen.
• Tidsstyrd
• Tid och mängd styrda [} 35]
• Tid och mängd styrda med fördelning [} 36]

4.4.2.1 Tidsstyrd skålutfodring
Utfodringen genomförs under den tidsperiod som anges i foder- eller ljusprogrammet.
En givare i tvärskruvstanken för den senaste foderlinjen registrerar om det finns behov av foder. I så fall fyller
tvärskruven alla tankar under utfodringsperioden. Systemet stoppar när givaren täcks med foder.
Produktion | Foderstyrning
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Foderstatus

Statusen indikerar om fodersystemet är aktivt (PÅ/AV).
Utfodringssystemet körs i enlighet med inställningarna i foderprogrammet.

Foderprogram

Stallstyrenheten reglerar automatiskt utfodringen i stallet baserat på de
värden du anger i menyn Foderprogram.
Ställ in foderprogrammet enligt beskrivningen avsnittet Foderprogram
[} 33].
Foderprogram
Ställa in foderprogrammet. Se avsnittet Foderprogram [} 33].
Menyn Foderprogram visas inte om skålutfodring styrs i
enlighet med ljusprogrammet

4.4.2.2 Tid- och mängdstyrd skålutfodring
Fodret matas ut i den mängd som angetts i foderreferenskurvan i menyn Drift | Omgångskurvor | Produktion
och i de tidsintervaller som angetts i foder- eller ljusprogrammet.
Om produktionsstyrenheten ingår i ett nätverk med driftprogrammet FarmOnline Explorer, måste
referenskurvorna ställas in där. Ett offsetvärde kan dock anges via stallstyrenheten.
Tids- och mängdstyrd utfodring kan ställas in att vara aktiv för endast en del av omgången. En startdag
respektive stoppdag anger i vilken del av omgången som tids- och mängdstyrd utfodring ska utföras (ställs in i
menyn

|
| Teknik | Installation | Manuell installation | Produktion | Inställningar för foderstyrning |
Styrd utfodring). Utanför denna period används endast tidsstyrd utfodring i enlighet med foderprogrammet eller
ljusprogrammet.
Produktion | Foderstyrning
Foderstatus

Statusen indikerar om fodersystemet är aktivt (PÅ/AV).
Utfodringssystemet körs i enlighet med inställningarna i foderprogrammet.

Aktuell fodermängd denna period

Avläsning av mängden foder djuren har utfodrats med hittills under den
innevarande perioden.

Portionsutfodring förra perioden

Avläsning av mängden foder djuren har utfodrats med under den
föregående perioden.

Portionsutfodring

Avläsning av beräknad mängd foder för djuren under denna period.

Foderprogram

Stallstyrenheten reglerar automatiskt utfodringen i stallet baserat på de
värden du anger i menyn Foderprogram.
Ställ in foderprogrammet enligt beskrivningen avsnittet .

Fördelning av utfodringsperioder

Användarmanual
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4.4.2.2.1 Fördelning av utfodringsperioder
Ett antal dagliga starter för respektive program ställs in i
foderprogrammen.
Önskad mängd foder för dagen (enligt vad som anges på
referenskurvan) kan fördelas mellan starterna (perioder).
Om en period ändras, justerar produktionsstyrenheten
efterföljande värden automatiskt. Gör därför ändringar så att de
följer periodens sekvens.

4.4.2.2.2 Tid- och mängdstyrd skålutfodring med fördelning
Produktion | Foderstyrning
Foderkorrigeringsmängd

För tid- och mängdstyrd utfodring, beräknar produktionsstyrenheten om
den förbrukade mängden motsvarar den erforderliga förbrukningen. Om
mer eller mindre än erforderlig mängd har förbrukats, anpassar
produktionsstyrenheten mängden automatiskt de följande perioderna.
Förbrukningen kontrolleras när djuren har slutat äta. Kontrollen utförs då
stallstyrenheten inte längre registrerar någon förbrukning (Kontrollera
förbrukning när fåglarna är mätta).

Om mer foder har tilldelats än vad som krävs, avslutar produktionsstyrenheten utfodringsperioden. Om för
mycket foder tilldelats i förhållande till erforderlig mängd, dras överskottet av från erforderlig fodermängd för
nästa utfodringsperiod.
Om mindre än erforderlig fodermängd har tilldelats, startar produktionsstyrenheten utfodringen igen efter en
paus (Paustid, utfodring).
Om erforderlig mängd nu har uppnåtts, avslutar produktionsstyrenheten utfodringsperioden. Om erforderlig
fodermängd inte har uppnåtts, fortsätter utfodringen tills rätt mängd har uppnåtts eller utfodringsperioden
avslutats. Om erforderlig fodermängd inte har uppnåtts innan avslutad utfodringsperiod, kompenseras det nästa
utfodringsperiod.

Utfodringsperiod 1

Utfodringsperiod 2

Utfodringsperiod 3

Utfodringsperiod 4

Figur 3: Exempel på korrigering av foderförbrukning över olika perioder.

(1) För mycket foder dras av från nästa utfodringsperiod.
(2) Utfodringen avbryts av foderprogrammet. För lite foder överförs till nästa utfodringsperiod.
(3) Ingen korrigering. Utfodringen avbryts av foderprogrammet. Fodermängden är korrekt.
(4) Utfodringen avslutas innan utfodringsperioden är slut. Djuren har inte ätit under en viss tid (Kontrollera
förbrukningen när fåglarna är mätta) och de har fått erforderlig mängd foder.
Maximal korrigering görs i enlighet med inställningarna i Max. foderkorrigering och Min. foderkorrigering (i
menyn

|
| Teknik | Installation | Manuell installation | Produktion | Inställningar för foderstyrning |
Styrd utfodring). Se även den tekniska manualen.
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4.4.3 Foderstyrning – kedjeutfodring
Fodersystemet är i princip utformat så här:

1. Siloskruv – upp till fem olika fodertyper
2. Fodervåg
3. Foderbehovsgivare
4. Tvärskruv
5. Tvärskruvstank
6. Kedjeutfodringssystem

Ställ in kedjeutfodringen i enlighet med någon av följande styrmetoder vid installation: Se även den tekniska
manualen.
• Tidsstyrd
• Kontroll enligt ljusprogrammet
Kedjeutfodring styr utfodringen genom att tillhandahålla foder dagligen ett antal gånger under angivna
tidsperioder.

4.4.3.1 Tidsstyrd kedjeutfodring
Foderprogram
Ställ in utfodringsperioderna. Se även Foderprogram [} 33].
Menyn Foderprogram visas inte om kedjeutfodring styrs i
enlighet med ljusprogrammet.

Kedjekörningar
Ställ in följande för respektive program:
• Dag nr
• Antal dagliga körningar

Användarmanual
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Antal utfodringar

Dag nr
Figur 4: Kedjeutfodring: Antal utfodringar per dag.

Antalet dagliga utfodringar ökar gradvis mellan två dagnummer.

Period 1

Period 2

Period 3

7 utfodringar under 3 perioder

Tid

Figur 5: Kedjeutfodring: Exempel 1: Fördelning av antal utfodringar

Antalet utfodringar fördelas lika mellan starterna. Överskottsutfodring fördelas från den senaste starten.

Period 1

Period 2

Period 3

2 utfodringar under 3 perioder

Tid

Figur 6: Kedjeutfodring: Exempel 2: Fördelning av antal utfodringar

Om antalet utfodringar är mindre än antalet starter, utförs utfodring en gång för varje start tills inställt antal
utfodringar har uppnåtts.

Produktion | Foderstyrning | Utfodring
Kedjeutfodring

Visning av aktuell status för utfodringssystemet.
Produktionsstyrenheten fördröjer kedjestart om tvärskruvens matningstrattar inte är
fulla.

Sista starttid för kedja

Visning av senaste kedjestart.

Nästa starttid för kedja

Visning av nästa kedjestart.

Foderprogram

Ställ in utfodringsperioderna.

Produktion | Foderstyrning | Kedjor
Kedjekörningar

Ange dagnummer för varje program och antal dagliga kedjekörningar.

Totalt ant. kedjestarter
idag

Beräknat antal kedjestarter aktuell dag. Antalet ökar gradvis mellan två
dagnummer.

Totalt ant. kedjestarter
igår

Sammanlagt antal kedjestarter igår jämfört med aktuellt dagnummer.

Antal kedjekörningar
idag

Antalet utfodringar per dag ställs in i foderprogrammet. Antalet för innevarande dag
kan justeras som en offset till programmet. Efterföljande dagar körs programmet
med tillämpning av samma offset.
Om det här värdet är högre än beräknat antal kedjekörningar, finns det för många
körningar i förhållande till periodens längd.
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Antal beräknade
kedjekörningar idag

Antalet kedjekörningar som det finns rum för under perioderna.

Antal kedjekörn. förskj

Offset i förhållande till antalet utfodringar som angetts i programmet.

Kedjekörtid

Ställa in körtiden för en kedjerotation. Det är viktigt att denna parameter ställs in
korrekt.

4.4.4 Foderblandning (dagsilo, trumvåg och 9940)
Om en trumvåg eller DOL 9940-2 används, kan produktionsstyrenheten hantera foderblandningar med upp till
fem olika fodertyper. Foderblandingar kan också användas för utfodring. Foderblandingar kan också användas
för utfodring.
Aktuell fodermix

Foderblandningen kan justeras med en offset utan att ändra
foderblandningskurvan. Fördelningen av foder B, C, D och E
justeras i förhållande till aktuellt kurvvärde.
Genom att dra ifrån offsetvärdet från Aktuellt kan offsetvärdet
återställas och återgå till det ursprungliga kurvvärdet.

Foderblandningskurva

Blandningen av olika fodertyper styrs av ett blandningsprogram
med 8 program.
Ange erforderlig mängd i procent av foder B, C, D och E.
Produktionsstyrenheten beräknar sedan fodermängden
automatiskt.
Produktionsstyrenheten ändrar proportionerna i blandningen
automatiskt från dag till dag för att förhindra plötsliga
förändringar i fodersammansättningen.

Ett offsetvärde läggs till foderblandningskurvan. Om mycket höga offsetvärden har angetts, kan foder X
överskrida 100% eller falla under 0% efter en tid (när kurvan ökar eller faller). I detta fall ska värdet för Foder X
idag korrigeras. Produktionsstyrenheten kommer dock alltid beräkna korrekta blandningsproportioner.
Drift | Infångning | Inställning | Produktion | Fodertyp när foderblandning stoppas
Fodertyp när
foderblandning stoppas

Infångning. Visar vald fodertyp för övergången till infångning. Se även avsnittet
Fånga [} 53] .

4.4.5 Fodertillskott
Med den här funktionen kan du lägga till fodertillskott (som snäckskalsdelar eller helt vete på golvet) oberoende
av det vanliga fodersystemet. Fodertillskottet kan ges ett visst dagnummer vid en viss tid på dygnet.

Produktion | Foderstyrning | Foderblandning | Fodertillskott
Fodertillskott från dag

Inställning av dagnummer från när fodertillskottet ska användas.

Fodertillskott, fodertyp

Inställning av den fodertyp som innehåller fodertillskottet.

Fodertillskott,
procentandel

Inställning av procentandel fodertillskott i det vanliga fodret.

Fodertillskott, tidsperiod Inställning av start- och stopptid för tillförsel av fodertillskott.
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Fodervågen väger 20 kg åt gången. Fodertillskottet är inställt på 10 %.
Normal foderblandning utgörs av 50 % A och 30 % B.
C-foder:

10 % av 20 kg:

2 kg

A-foder:

70 % av (20-2):

12,6 kg

B-foder:

30 % av (20-2):

5,4 kg

Tabell 2: Exempel på tillägg av fodertillskott.

Tillförsel av fodertillskott startar t.ex. precis innan den näst sista utfodringen avslutas, och stoppas precis innan
den sista utfodringen avslutas.

4.5 Foderförbrukning
Det här avsnittet gäller endast för stall med fodervåg.

Produktionsstyrenheten beräknar foderförbrukningen kontinuerligt och uppdaterar förbrukningen i takt med att
foderinnehållet i silon minskar. Förbrukningen beräknas separat för alla fodertyper.
Produktionsstyrenheten visar även beräknade värden avseende foderförbrukningen per djur, såväl som vatten-/
foderförbrukningskvot.
Produktion | Foderförbrukning
Lägg till/ta bort foder
manuellt

Lägg till eller ta bort foder (max. 1 000 kg åt gången). Om fodret delas upp mellan
hanar och honor kan värdena anges separat för dessa.

Foderomsättning
(Broiler)

Produktionsstyrenheten beräknar djurens foderomsättning (Feed Conversion Rate,
FCR) baserat på djurens vikt och foderförbrukning. Det här indikerar hur effektivt
djuren omvandlar foder till kroppsvikt. Ju lägre foderomsättningsvärde desto bättre
foderomsättning.

PEF (Broiler)

Produktionsstyrenheten beräknar även den s.k. PEF (Production Efficiency Factor),
som är den övergripande indikatatorn för produktionseffektivitet.
Ju högre PEF-värde, desto bättre produktivitet.
PEF-värdet beräknas baserat på
Vikt (kg) x (100 – dödlighet (%))
Ålder (dagar) x FCR

Ange foderförbrukning

I stall utan fodervåg kan man manuellt ange vikten för det foder som djuren äter.
Produktionsstyrenheten beräknar foderförbrukningen för det inmatade fodret på
samma sätt som vid automatisk fodervägning.

Dagvärden

Produktionsstyrenheten beräknar foderförbrukningen kontinuerligt och uppdaterar
förbrukningen i takt med att foderinnehållet i silon minskar. Förbrukningen beräknas
separat för alla fodertyper.
Foderförbrukningen för innevarande dag och sammanlagd foderförbrukning visas.
Produktionsstyrenheten visar även beräknade värden för foderförbrukningen per
djur, såväl som vatten-/foderförbrukningskvot i undermenyerna.

Total

Visar sammanlagd foderförbrukning hittills.

4.5.1 Manuell fördelning av foder före start
I stall med fodervåg fyller stallstyrenheten fodersystemet när du ställer in stallet som aktivt (se avsnittet
Stallstatus Aktivt stall- Tomt stall [} 49]). Den fodermängd som används för påfyllning anges inte som
foderförbrukning (eftersom fodret inte har förbrukats utan endast fyller systemet).
Om du vill distribuera fodret manuellt (t ex på papper) i stallet, följ denna proceduren för att garantera att
utfodringen inkluderas i foderförbrukningen.
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1. Vänta tills den första påfyllningen är helt avslutad.
2. Ta ut fodret från det senaste tråget med tvärskruvsgivaren.

4.5.2 Lägg till/ta bort foder manuellt
I stall med fodervåg går det även att lägga till och ta bort foder manuellt, om funktionen Lägg till/ta bort foder
manuellt är aktiverad i menyn
|
| Teknik | Installation | Manuell installation | Produktion |
Inställningar för foderstyrning. Funktionen kan användas om foder läggs till utan användning av fodervågen.

Det går även att se hur mycket foder som lagts till eller tagits bort manuellt.

4.6 Vatten
Det här avsnittet gäller endast för stall med vattenur.

Produktion | Vatten
Vattenstatus

(endast med
vattenstyrning)

Vy som visar om produktionsstyrenheten har satt på eller stängt av vattnet för
närvarande. Vid inställning av vattenlarm,
är det möjligt att välja om vattnet ska slås på eller av
när ett larm genereras.

Vattenförbrukning
aktuell period

Vattenförbrukning aktuell period.

(endast med
vattenstyrning)
Vatten målmängd

Maximal vattenmängd som djuren får förbruka aktuell period.

(endast med
vattenstyrning)
Vattenreferens

Målvärde för vattenförbrukningen per djur aktuell period.

(endast med
vattenstyrning)
Vatten idag

Total vattenförbrukning sedan midnatt.

Vatten igår

Total vattenförbrukning under de senaste 24 timmarna.

Vatten/djur idag

Vattenförbrukning per djur idag.

Vatten/djur igår

Vattenförbrukning per djur igår.

Sammanl. vatt.förbrukn

Vatten, total förbrukning för omgång.

Vattenmätare
sammanlagt

Vattenförbrukning per vattenmätare senaste timmen.

Alla vattenmät. sen.
veckan

Total vattenförbrukning under förra veckan.

Vattenmätare –
sammanlagd
förbrukning

Vatten, total förbrukning för omgång.

Vattenmätare senaste
veckan

Vattenförbrukning per vattenmätare senaste veckan.

Vatten/djur senaste
veckan

Aktuell vattenförbrukning beräknad per fågel under den senaste veckan.
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Vattenförbrukning
Styrenheten registrerar vattenförbrukningen i liter för en
fullständig översikt. För att upptäcka plötsliga förändringar
registreras även vattenförbrukningen i procent.
Under normala förhållanden kommer sådana procenttal att öka
med ett par procent per dag när djuren blir äldre.

4.6.1 Vattenstyrning
Det här avsnittet gäller endast för stall med vattenstyrning.

Aktivera vattenstyrning i menyn

|

| Teknik | Installation | Manuell installation | Produktion |

Vatteninställningar | Vattenstyrning.

Styrenheten har 4 typer av vattenstyrning:
• tidsstyrd enligt program
• tidsstyrd enligt ljusprogrammet
• tids- och mängdstyrd enligt programmet
• tids- och mängdstyrd enligt ljusprogrammet
Vattenstyrningen fungerar i princip på samma sätt som foderstyrningen. Upp till 16 vattenprogram kan ställas in
med ett dygnsur. Programmen indikerar när och hur länge djuren har tillgång till vatten aktuellt dagnummer.
Det går även att styra vattnet i enlighet med ljusprogrammet.
Det är även viktigt att installera vattenstyrning för att uppmärksamma alarm för snabb övervakning av läckor och
blockeringar i vattensystemet.
Observera:
• Vattentillförseln är kontinuerligt öppen fram till första dagnumret.
• att det inte finns åtkomst till vatten utanför valda perioder.
Med tids- och mängdstyrt vatten, stänger produktionsstyrenheten av vattnet när önskad mängd har förbrukats.
Produktion | Vatten | Vattenprogram
Aktivt vattenprogram

Avläsning av det vattenprogram som produktionsstyrenheten använder
aktuell dag (max. 16)

Vattenprogram

Produktionsstyrenheten reglerar automatiskt vattentillförseln i stallet
baserat på de värden du anger på menyn Vattenprogram.

Vattenfördelning

Inställning av fördelningen av sammanlagd vattenmängd mellan
vattenprogrammets olika perioder.

42

Användarmanual

DOL 535 • DOL 539
Vattenprogram
För varje dagnummer (upp till 16 dagar) måste du ställa in:
• Antal perioder per dag (1-16)
• Starttid
• Stopptid
Tryck på fältet i kolumnen Start för att ändra starttid.
Tryck på fältet i kolumnen Slut för att ändra stopptid.
Tryck på Lägg till aktivitet för att få en ny period, och ställ
sedan in start- och stopptid. Styrenheten beräknar
varaktigheten.
Tryck på fältet Starta dag nr. för att ändra den periodens
dagnummer.
Lägg till ett underprogram till dagnumret genom att trycka på
Lägg till underprogram.
Blocken på tidslinjen visar när vattentillförseln startar och hur
länge den varar.
Tryck på

för att ta bort en period.

Om en starttid mellan 00:00 och 24:00 anges, är vatten tillägligt
under 24 timmar.
Vattenfördelning
Ett antal dagliga starter för vart och ett av programmen är
inställda i vattenprogrammen.
Önskad mängd vatten för dagen (enligt vad som anges i
referenskurvan) kan delas upp mellan antalet starter (perioder).
Om en period ändras, justerar produktionsstyrenheten
efterföljande värden automatiskt. Gör därför ändringar så att de
följer periodens sekvens.

4.7 Silo
Det här avsnittet gäller endast för stall med fodersilo.

Produktionsstyrenheten registrerar foderförbrukningen från silona genom fodervägning.
När foder levereras uppdaterar produktionsstyrenheten
mängden foder i silona, baserat på informationen som anges.
För elektronisk silovägning utförs registreringen automatiskt.
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Att tänka på vid elektronisk silovägning:
Felaktigheter kan förekomma när fodersystemet arbetar och foder tillförs till en silo samtidigt som foder
tas från den. Detta ska därför undvikas.
Om foder fortfarande tillförs silon medan utfodringssystemet körs, stoppar styrenheten utfodringen under
leverans vid användning av skål-, torr- och destinationsutfodring. Vid användning av nivå- och
kedjeutfodring använder styrenheten värdena från normal utfodring för att beräkna korrekt fodermängd
och foderförbrukning.

Produktion | Silo
Silo 1 innehåll

Aktuell fodermängd i silon. Mängden uppdateras kontinuerligt baserat på aktuell
förbrukning.
Menyn kan användas för att korrigera aktuell fodermängd. Det här används om
det är en skillnad mellan faktiskt siloinnehåll och visat innehåll.
Aktuellt siloinnehåll kan bara justeras om silovägning inte används.
När foder tillförs måste menyn Siloleverans under varje silo användas.
Varje siloleverans kan därmed kontrolleras i siloleveransloggen.

Automatiskt byte

Välj om produktionsstyrenheten automatiskt ska byta till en annan silo med
samma fodertyp när den aktiva silon är tom.
Den här funktionen är inte tillgänglig om två oberoende silovågar används.

Gradvis övergång

För automatiskt byte kan produktionsstyrenheten övergå gradvis till en annan silo.
Inställning av vid vilken mängd kvarvarande foder den gradvisa övergången ska
börja.

Tid före övergång

Inställning av tid innan automatiskt byte av silo.

Minsta siloinnehåll före
byte

Produktionsstyrenheten anser att en silo är tom när fodermängden understiger
inställd mängd och silons matarskruv inte tillför foder till vågen. Detta
kompenserar för felaktigheter avseende uppgifter om fodertillförsel och i samband
med vägning.
Om en silo töms och fodermängden i siloöversikten är högre än Minsta
siloinnehåll, kan produktionsstyrenheten inte byta silo automatiskt. Mängden
måste därför ändras till 0,000 ton för att byte ska kunna göras.

Siloleverans

Vid leverans av foder måste tillförd mängd anges i produktionsstyrenheten.

Siloleveranslogg

Leveranslogg med mängd och datum för varje foderleverans. Upp till tjugo
leveranser för varje silo kan sparas.

Vald silo

Om samma fodertyp används i flera silon kan du programmera vilken silo fodret
ska tas ifrån. Ändringen börjar gälla så fort inställningen ändras.
Silo Y har valts: Fodret tas från denna silo.
Välj silo X: Ändra till fodermatning från den här silon.

Silo 1 uppskattad tid till
tom

Antal dagar tills silon är tom beräknas baserat på foderförbrukningen de senaste
24 timmarna.

Grafisk visning av silostatus
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Silokort kan läggas till ett kort och grafiskt visa aktuellt
siloinnehåll. Se även avsnittet Skapa sidor [} 15] .

Grön

Mer än 50 % av kapaciteten

Gul

Mindre än 50 % av kapaciteten

Röd

Under nivån för silolarm. Se även beskrivningen av siloinnehåll under foderlarm.
Symbol för delad silo.

Symbol för vald/aktiv silo.

Symbol för siloleverans.

4.7.1 Givare för tom silo
Om en givare för tom silo används, stoppar produktionsstyrenheten silons matarskruv när givaren registrerar att
det inte finns mer foder i silon.
Du kan även välja om produktionsstyrenheten ska byta till en annan silo med samma fodertyp automatiskt
(Automatiskt byte). Om en annan silo med tillräcklig fodermängd inte finns tillgänglig, visar
produktionsstyrenheten ett larm: Inget foder till fodervåg. Se även avsnittet Foderlarm [} 56] .
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4.7.2 Gradvis övergång
Produktionsstyrenheten kan gå över gradvis mellan två silon med samma fodertyp. På det här sättet är det
möjligt att övergå gradvis till en annan foderblandning (gäller endast trumvågar och DOL 9940-2).
Foder A Silo 1

Utfodring från Silo 2

Silo 1 är nu tom

Foder A Silo 2
Figur 7: Gradvis övergång från Silo 1 till Silo 2.

När innehållet i silon understiger en angiven mängd, påbörjas den gradvisa övergången till en silo med samma
fodertyp.

4.8 Förbrukning per timme
Den tillgängliga informationen beror på typ och inställning av styrenheten. Tabellen visar förbrukningen per
timme idag och igår. Siffrorna för igår visas endast till klockslaget idag.
Förbrukning per timme information kan även läggas till som ett kort på en sida och ett nyckelvärde. Se även

Skapa sidor [} 15].
| Drift | Förbrukning per timme
Förbrukning per timme

Visar foder-och vattenförbrukningen baserat per timme.

Förbrukning per timme per
djur

Visar foder-och vattenförbrukningen per djur baserat per timme.

4.9 Dygnsur
Det här avsnittet gäller endast till stall med dygnsur.

Produktion | Dygnsur
Dygnsur

Inställning av antal starter, starttid och ON-tid.

Dygnsur, veckoprogram

Inställning av huruvida dygnsuret ska vara aktivt på individuella veckodagar.
I varje program måste du ange följande:
• Antal perioder per dag (1-16)
• Starttid
• Varaktighet
Tryck på fältet i kolumnen Start för att ändra starttid.
Tryck på fältet i kolumnen Varaktighet för att ändra periodens
varaktighet.
Tryck på plustecknet för en ny period och ställ därefter in
starttid och varaktighet för den perioden.
Blocken på tidslinjen visar när och hur länge dygnsuret är aktivt.
Utanför valda perioder är dygnsuret avstängt.
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Tryck på

för att ta bort en period.

Dygnsur med veckoprogram
Veckoprogrammet avgör vilka dagar dygnsuret är aktiverat.
Om en PÅ-tid passerar midnatt en dag då dygnsuret inte är
aktiverat, förblir funktionen PÅ tills tiden har förflutit.

Måndag

Tisdag

Starttid

Användarmanual

Onsdag

Starttid
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4.10 Fodervåg
Det här avsnittet gäller endast för stall med fodervåg.

Produktionsstyrenheten tillhandahåller information om
påfyllning och aktuell status för vågen. Denna kan användas vid
kalibrering.

4.11 Nyckelvärden
Produktion | Nyckelvärden

Menyn visar ett antal nyckelvärden. Menyns innehåll beror på typ och inställningar för stallstyrenheten.
Visar produktionsvärden.

4.12 Produktionsstatus
Menyn ger en översikt över användar-offsets som görs i förhållande till standardinställningarna.
Klimat | Användar-offsets
Offset foderreferens

Visar hur mycket fodermängden har ändrats jämfört med kurvans
standardvärde.

Offset vattenref

Visar hur mycket vattenmängden har ändrats jämfört med kurvans
standardvärde.

Huvudljusstyrka offset

Visar hur mycket inställd ljusstyrkan har ändrats jämfört med
standardinställningen i omgångskurvan.

Slavljusstyrka offset

Visar hur mycket slavljusstyrkan har ändrats jämfört med
standardinställningen i omgångskurvan.

Ljusfärgs-offset

Visar hur mycket ljusfärgen har ändrats jämfört med ljusfärgsprogrammet.
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5 Drift
5.1 Stalldata
5.1.1 Stallstatus Aktivt stall- Tomt stall
Styrenheten har 2 olika funktionssätt, ett för när det finns djur i stallet och ett för när stallet är tomt.
Med djur i stallet – Aktivt stall. Styrningen sker i enlighet med de automatiska inställningarna och de dagliga
programmen, dagnumret räknar uppåt och alla larmen är aktiva.
Utan djur i stallet – Tomt stall. Styrningen sker i enlighet med de mellanliggande inställningarna Tomt stall.
Endast aktiva larm är larm för CAN kommunikation och temperaturövervakning för Tomt hus.

Välj menyn
Drift | Stalldata | Ändra status för att
ändra stallstatus till Tomt stall (Starta omgångsslut) eller Aktivt
stall (Starta omgångsstart).

Lägg in den visade koden för att ändra stallstatus.
Ändringen inträffar omedelbart när den fjärde siffran läggs in.

Aktivt stall
Det kan vara en fördel att ändra status till Aktivt hus dagen före utsättning av djuren. På detta sättet har
styrenheten tid att anpassa klimatet till djurens behov och att ufodra i stallet.
Dagnumret växlar till 0 och klimatstyrenheten körs i enlighet med de automatiska inställningarna.
Tomt stall
Status ska inte ändras till Tomt stall förrän stallet har tömts.
Styrenheten kopplar bort justering och styrning enligt den mellanliggande funktionen Tomt stall. Den här
funktionen skyddar djuren om ett stall ställs in på Tomt stall av misstag.
Om stallet ska stängas helt, måste inställningarna av den mellanliggande funktionen Tomt stall återställas. Se
avsnittet Tomt stall.
När stallets status har ändrats till Starta omgångsslut, återställer styrenheten alla ändringar som utförts i kurvor
och inställningar.

Funktionen Ändra status kan även läggas till som ett kort till en sida, se avsnitt Redigera sidor [} 17] för
information om inställning av sidor.
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5.1.2 Inställningar
Drift | Stalldata
Status

Avläsning av status (Aktivt stall/ Tomt stall).

Ändra status

Ändra stallets status genom att mata in en unik kod, som visas på displayen.

Insatta djur

Inställning av antalet djur (endast DOL 534).

Justera datum och tid

Inställning av aktuellt datum och klockslag
Det är viktigt med korrekt inställning av klockan, både vad gäller flera
styrningsfunktioner och vad beträffar registreringen av alarm. Alla program i
styrenheten använder därmed både datum och tid och dagnummer.
Klockan stannar inte om strömmen går.
Sommar- och vintertid
Det finns ingen automatisk anpassning i förhållande till sommar- och vintertid,
eftersom några djurtyper är mycket känsliga för ändringar i sin dygnsrytm. Om du
vill att styrenheten ska följa den lokala tiden för sommar- och vintertid, måste du
därför ändra tidsinställningen manuellt med +/- 1 timme.

Dag nr

Inställning av dagnummer. Dagnumret vid midnatt räknas upp med 1 för varje dygn
som går efter att stallet har ställts in till aktivt stall.
Välj om dagnumret ska visa tiden sedan omgångsstart eller djurens verkliga ålder.
När djurens verkliga ålder krävs, ska dagnumret justeras tills det matchar förväntad
livstid.
Dagnumret kan ställas så lågt som till -9, så att klimat- och produktionsstyrenheten
kan reglera förvärmningen av stallet innan djuren släpps in.

Veckonummer

Visar aktuellt veckonummer.
Vecka 0: Dag 0 – 6
Vecka 1: Dag 7 – 13
.
.
Vecka 15: Dag 105 – 111
Vecka 16: Dag 112 - 118

Veckodag

Display över veckodag.

Starta dag

Inställning av den dag då omgången ska starta.

Stallnamn

Inställning av stallets namn.
När klimat- och produktionsstyrenheten är integrerad i ett LAN-nätverk är det viktigt
att varje stall har ett unikt namn. Stallnamnet överförs genom nätverket och stallet
måste därför kunna identifieras med hjälp av namnet.
Lägg upp en plan för att namnge alla styrenheter som är anslutna till nätverket.

Serviceåtkomst
aktiverad

Information om att klimat- och produktionsstyrenheten fjärrstyrs via
lantbruksdriftprogrammet FarmOnline Explorer.

Skräpkvalitet

Den här funktionen är endast tillgänglig om stallstyrenheten är del av ett system
med FarmOnline Explorer där det går att ange en bedömning av strökvaliteten.
Stallstyrenheten visar senast angivna värde.

Extra strömaterial
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5.2 Historikkurvor
Beroende på stallstyrenhetens typ och inställningar är följande
historikkurvor avseende produktion tillgängliga:
• Foderomsättning (FCR)
• PEF
• Aktuell fågelvikt
• Tillväxt
• Utfodr. tider
• Foder
• Vatten
• Manuell fågelvåg
• Fågelvåg
• Ljusgivare
• Dagvärden
• Total
• Djur
Historikkurvorna för övervakning av elektricitet, visar
strömförbrukningen beräknad i olika perioder.

5.3 Omgångskurvor
Det här avsnittet gäller endast för stall med omgångsproduktion.

Tillsammans med annan information utgör kurvinställningarna grunden för styrenhetens beräkning av
produktionsreglering.
Styrenheten kan justera automatiskt efter djurens ålder.
När stallstyrenheten är ansluten till ett nätverk med
driftprogrammet FarmOnline Explorer går det också att ändra
kurvorna via FarmOnline.
Olika omgångskurvor finns tillgängliga beroende på typ och
inställning av stallets styrenhet:
• Foder
• Vatten
• Vikt
• Ljus

Användarmanual
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Om kurvorna justeras via FarmOnline Explorer, visas det i
menyn.

Välj om referenskurvan från FarmOnline Explorer eller kurvan
från styrenheten ska användas.

5.3.1 Ställa in kurvor
Använd knappen Lägg till aktivitet för att lägga till önskade
punkter på kurvan.
För varje kurvuppsättning:
• ett dagsnummer för varje önskad punkt på kurvan.
• det begärda värdet för funktionen för var och en av
punkterna på kurvan.
Se även sektion Produktionsstatus [} 48].

Luftfuktighet

Ändringarna utförs i
menyn Klimat |
Fuktighet

Ändrad kurvsekvens

Dagar
Figur 8: Kurva för luftfuktighet

Det gäller i allmänhet för kurvfunktioner att stallstyrenheten automatiskt förskjuter resten av en kurvsekvens
parallellt när du ändrar tillhörande inställning i förloppet för en flock.
Förändringar i inställningar kan visas i menyn Klimat | Klimatstatus.
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5.4 Fånga
Infångningsfunktionen har utformats för att ändra luftutbytet i stallet i samband med att alla eller vissa av djuren
lämnar stallet. Ventilationsstatus ändras till Fånga och inställningarna anpassas. När den ändras tillbaka återgår
ventilationen till halva det ventilationsbehov som rådde omedelbart innan funktionen startades, och visar
återställningsinformation. Funktionen ändrar också utfodringsprogrammet, ljusstyrningen och alarm.
Infångningen kan ställas in för att aktiveras på tre sätt.
• Extern nyckel
• Tryckknapp
• Displaydrift
Drift | Fånga
Fånga

Aktivering och inaktivering av funktionen. (med displaydrift)

Fånga-redo

Inställning av det datum och klockslag när användaren kan aktivera funktionen.

Fånga start

Visning av den tidpunkt när infångning aktiverades. Visas endast när funktionen är
aktiv.

Fånga-stopp

Visning av den tidpunkt när funktionen ska stoppas (baserat på Autostoppa fångst
efter). Om infångningen tar längre tid än beräknat kan stopptiden dock ändras.
Visas endast när funktionen är aktiv.

Tillåt fånga startperiod

Inställning av den tidsperiod när användaren kan aktivera funktionen. (endast
tryckknapp och nyckel)

Autostoppa fångst efter

Inställning av den längsta period som infångning kan vara aktiv.

Luftintag

Inställning av hur mycket luftintagen måste vara öppna, i procent, under infångning.

Takintag

Inställning av takintag, spjäll, fläkt och cirkulationsfläkt i procent under infångning.

Steglös

Inställning av hur mycket luftuttagen måste vara öppna, i procent, under infångning.

MultiSteps

Val av vilken MultiStep som ska vara aktiv under Fånga. Du kan till exempel styra
önskad riktning på luftflödet genom att endast aktivera MultiStep i stallets ena ände.

Ljusstyrning

Välj om aktivering av infångning ska ändra ljusstyrningen.

Stoppa utfodringssystem Välj om aktivering av infångning ska stoppa utfodringssystemet.
Stoppa fodervåg innan
utfodringssystem
stoppas

Inställning av tidsperiod. Tidsperioden ska motsvara den tid det tar djuren att äta
upp det foder som distribueras i systemet.

Stoppa foderblandning
innan fodervåg stoppas

Inställning av tidsperiod. Tidsperioden ska motsvara den tid djuren bara ska ha en
typ av foder.

Fodertyp när
foderblandning stoppas

Val av den sista typ av foder som ska användas innan utfodringssystemet stoppas.

Tillval:
Stoppa foderblandning (icke-vete)

Stoppa
fodervåg

Stoppa
utfodring

Infångning startar
Nyckel aktiveras

Tidsgräns

Tillval:
Manuell start av
utfodring

Infångningsnyckel aktiv
Djuren får
endast en typ av
foder

Djuren äter tills
systemet är tomt

Infångningsfunktionen
stannar automatiskt om
den inte stoppas manuellt

Figur 9: Sekvensen för att stoppa utfodring under infångning
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6 Alarm
Alarm fungerar endast när status är Aktivt stall.
De enda undantagen är alarmtest och alarm för CAN-kommunikation och
temperaturövervakning för Tomt stall.

När ett alarm inträffar registrerar stallstyrenheten alarmtypen
och det klockslag det inträffade.
Information om alarmtypen visas i ett separat alarmfönster
tillsammans med en kort beskrivning av alarmsituationen.
Alarmreläet utlöses endast av hårda alarm.
Mjuka alarm genererar ett meddelande på displayen.
Rött: aktivt alarm
Gult: aktiv varning
Grått: inaktiverat alarm (alarmtillstånd har upphört)
Det finns två typer av alarm:
Hårt alarm: Rött alarmmeddelande på styrenheten och
alarmgenerering med ansluta alarmenheter, t.ex. en ljudsignal
Mjukt alarm: Gult aviseringsmeddelande på styrenheten.
I alarmmenyn går det att välja om vissa klimat- och
produktionsalarm ska vara hårda eller mjuka.

Styrenheten kommer också att aktivera en alarmsignal, som du
kan välja att behålla.
Alarmsignalen kommer i så fall att ljuda tills du bekräftar
alarmet. Detta gäller även om den situation som utlöste alarmet
inte längre gäller.
Alarm vidhålles:
JA: Signalen fortsätter efter att alarmsituationen har upphört.
NEJ: Signalen slutar efter att alarmsituationen har upphört.

Styrenheten kan påminna dig om en pågående alarmsituation
när du har bekräftat ett hårt alarm. Detta är för att säkerställa att
alarmets orsak hanteras.
Inställningar för påminnelser:
Alarmtid: Inställning av hur länge efter alarmet påminnelsen

ska visas.
Upprepa ant. gånger: Inställning av hur många gånger

påminnelsen ska visas.

6.1 Stoppa en alarmsignal
Alarmfönstret försvinner och alarmsignalen stoppas när du bekräftar alarmet genom att trycka på Bekräfta.
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6.2 Alarmtest
Regelbundna alarmtest hjälper till att säkerställa att alarmen verkligen fungerar när de behövs. Därför bör du
testa alarmen varje vecka.
Aktivera Alarmtest för att starta testet.
Kontrollera att alarmlampan blinkar.
Kontrollera att alarmsystemet avger alarm som avsett.
Tryck på Bekräfta för att avsluta testet.

6.3 Alarminställningar
Stallstyrenheten har ett antal alarm, som den aktiverar om ett tekniskt fel inträffar eller om alarmgränserna
överskrids. Vissa alarm är alltid aktiverade, t.ex. Strömsvikt. Övriga alarm kan aktiveras och inaktiveras, och för
vissa av dem kan du även ange alarmgränser.

Användaren ansvarar alltid för att säkerställa att alla alarminställningar är korrekta.

6.3.1 Master-/klientlarm
Om styrenheten är inställd på att dela utrustning med andra styrenheter, utlöser den ett alarm om anslutningen
mellan styrenheterna förloras. En ”klient”-styrenhet fortsätter att reglera enligt det senast mottagna värdet från
”master”-styrenhetsutrustningen tills nätverksanslutningen är återställd.
Anslutning till klient
förlorad

Välj alarmtyp Hård, Mjuk eller Avaktiverad.

Anslutning till master
förlorad

Välj alarmtyp Hård, Mjuk eller Avaktiverad.

6.3.2 Ljusalarm
Alarminställningar | Produktion | Ljusalarm
Ljus

Stallets styrenhet har ljuslarm för ljusgivare, huvudljus, slavljus och extra ljus.
När ljusalarmet är aktivt, regleras inte ljuset enligt eventuella ljusgivare.
Det är möjligt att ställa in en fördröjning för alla ljusalarm för att undvika oönskade
alarm i samband med kortvariga ljusförändringar.

Ljusgivare

Om flera ljusgivare är anslutna till samma ljuskälla (primär/slav/extra ljus),
kommer stallets styrenhet att generera ett larm om skillnaden i ljusstyrka är för
stor vid givarna (+/-10 lux, Ljusgivarnas avvikelsegräns ±).

Huvudljus
Slavljus
Extra ljus

Stallstyrenheten genererar ljuslarmet om ljusstyrkan avviker (Ljuslarmsgräns ±
+/-10 lux) från den önskade nivån.
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6.3.3 Foderlarm
Larminställningar | Produktion | Foderlarm
Inget foder till fodervåg

Larmet utlöses när fodervågen avgör att inget foder kommer från silorna.
Funktionen kan kopplas på och av.
Vid ett larm avaktiverar produktionsstyrenheten silons matningsskruv.
Under Tid före larm ställer du in hur lång tid som ska förflyta innan styrenheten
utlöser ett larm.
Larmet förblir aktivt tills fodervågen börjar registrera foder igen.
När larmet har bekräftats börjar siloskruven röra sig igen.
Det går att ställa in siloskruven så att den körs eller stoppar under kortare
perioder efter det att alarmet har bekräftats. När siloskruven pumpar, sätter
utfodringen möjligen igång igen, om stoppet berodde på en hopklumpning i
silon.
Pumpfunktionen kan åsidosättas genom att ställa in Stopptid siloskruv på 0
minuter. På det här sättet säkerställer styrenheten att silons matarskruv förblir
avstängd tills foderkravsgivaren tas bort och kopplas in igen manuellt. Därefter
aktiverar produktionsstyrenheten silons matarskruv en gång under inställd
körtid (Körtid siloskruv).

Fodertyp saknas

En av foderkomponenterna som ingår i blandningsprogrammet är inte
tillgänglig i någon silo.
Kontrollera status för silona och ändra fodertypen via produktionsstyrenheten
efter behov.

Fodervågen kan inte tömmas Foder kan inte matas ut från vågen.

Avseende trumvågen roterar den inte eller stoppläget hittas inte.
Vågkalibreringsfel

Kalibreringen av fodervågen avslutades inte inom angiven tidsperiod.

Ingen stabilisering av
fodervågen

Fodervågen utför inte en konsekvent vägning. Detta kan bero på vibrationer.

Ref. spänning

Produktionsstyrenheten har registrerat att referenssignalen från vågen är
under 9,0 V under en viss period.

Foderseparationsspjäll i fel
läge

Vågen vill ändra till det andra stallet, men separationsspjället aktiveras inte.
Gäller endast om två produktionsstyrenheter delar en våg.

Tvärskruvsalarm

Produktionsstyrenheten utlöser ett larm om den inte kan fylla tvärskruvstanken
innan inställd larmtid (Tid före larm). Produktionsstyrenheten stoppar
utfodringssystemet för att undvika överfyllning av foder.
Med skålutfodring måste Stoppa utfodringssystemet om tvärskruven är tom i
menyn Justering ställas in på en kortare tid än larmtiden för tvärskruven.

Otillräckligt med foder

(ej för kedjeutfodring)

Larmet genereras om förbrukningen är lägre än vad som indikeras under vald
period (Kontrollintervall).
Kan avaktiveras för de första dagarna av en omgång. Det här larmet är endast
aktivt under en utfodringsperiod.
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För mycket foder

Larmet övervakar kontinuerligt om för mycket foder tillförs stallet inom en viss
tidsintervall.
Ett system kan tillföra en viss fodermängd per tidsenhet, beroende på mataroch tvärskruvarnas storlek.
Anvisningar för larmgränsinställningar:
Kontrollera maximal mängd tillfört foder i foderreferensen. Multiplicera värdet
med antalet djur i stallet. Dela med 1 000 för att få mängd i kg. Detta värde
indikerar foderförbrukningen under 24 timmar. Ställ in larmgränsen på
förbrukningen x 2,5.
T.ex.:
Antal fåglar = 45 000
Max. fodermängd = 156 g (42 dagar)
(foder/djur referens)
Kg per 24 timmar = 45 000 x 156 / 1000 = 7 020 kg
Larmgräns = kg per 24 timmar x 2,5 (24 x 60) (min. per 24 timmar) = 12,2 kg/
min.
Ställ in övervakningstiden på t.ex. 30 minuter.
Larmet utlöses om foderförbrukningen överstiger 12,2 x 30 = 336 kg under 30
minuter.
Om larmet utlöses utan att ett fel inträffat, bör övervakningstiden förlängas till
t.ex. 1 timme.
Detta larm kan avaktiveras automatiskt vid omgångsstart genom att ställa in en
startdag.

Minskad foderförbrukning

Detta larm kan avaktiveras automatiskt vid omgångsstart genom att ställa in en
Startdag.
Alarmet jämför fortlöpande de föregående 24 timmarna med de innevarande
24 timmarna, och genererar ett alarm om förbrukningen avviker mer än det
inställda procentvärdet.

Otillräckligt med foder vid
start

Larmet måste säkerställa att utfodringssystemet fungerar korrekt när
utfodringen återstartar efter ett stopp.

(skål- och kedjeutfodring)

Som huvudregel ska larmgränsen ställas in på 10 kg (Foderförbrukning i givet
kontrollintervall).
För kedjeutfodring ska övervakningstiden inte överstiga kedjerotationstiden.
Ett larm utlöses om förbrukningen i början av en utfodringsperiod (eller i början
av kedjeutfodring) är lägre än under den tidsperiod som väljs via (Tid för
larmkontroll).
Kan avaktiveras automatiskt under de första dagarna av en omgång (Börja
kontrollera dag nummer).

För mycket foder efter stopp

(skål- och kedjeutfodring)

Produktionsstyrenheten övervakar om för mycket foder har gått igenom
fodervågen efter en avslutad utfodringsperiod (skålutfodring) eller efter att
kedjan körts igenom en gång. För stor vattenförbrukning kan tyda på ett fel.
Tvärskruvstankarna fylls på i slutet av en utfodring. Typen av behållare, såväl
som hur mycket de fylls innan utfodringen avslutas, avgör hur mycket foder
som används vid återfyllning.
Ett larm utlöses om förbrukningen efter en utfodringsperiod (eller när en
kedjeutfodring avslutas) är högre än (Max. foderförbrukning efter stopp).
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Det här larmet indikerar att vatten-/foderförhållandet inte följer referenskurvan.
(skål- och kedjeutfodring med Möjliga orsaker:
vattenmätare)
1) Defekt vattensystem
Vatten-/foderförhållande

2) Sjuka djur
3) Fel fodermängd
Observera dock att vatten-/foderförhållandet kan öka i stall utan kylsystem när
utetemperaturen är hög.
Larmet utlöses om vatten-/foderförbrukningsförhållandet under en viss
tidsperiod (Tid för larmkontroll) avviker från inställt värde (Larmgräns för
vatten-/foderförhållande).
Kan avaktiveras automatiskt under de första dagarna av en omgång (Börja
kontrollera dag nummer).
Välj huruvida vattnet ska stängas av eller inte när ett alarm genereras. När alla
vattenlarm har bekräftats, slår stallstyrenheten på vattnet igen.
Fodernivå för låg

Produktionsstyrenheten beräknar hur lång tid det tar innan fodret är förbrukat
baserat på föregående dags foderförbrukning, och utlöser ett larm när denna
tid har överskridits (Fodernivå för låg).
Om samma typ av foder finns i flera silor, beräknas en total nivå.

Dagsiloinnehåll

(Nivåutfodring)

Larmet indikerar att fodernivån i dagsilon är för låg (under inställd nivå) under
utfodring.
Utfodringen pausad.
Kontrollera att påfyllningsmängden för dagsilon är tillräcklig i förhållande till
aktuell foderförbrukning.
Börja fylla dagsilon i dagsilomenyn Produktion | Dagsilo | Manuell påfyllning
eller avsluta utfodringen för att låta systemet återfylla automatiskt vid nästa
utfodringstillfälle.

Siloinnehåll
Siloinnehåll lågt

Siloinnehållet är ett beräknat värde. Alarmet genereras när mängden foder i en
silo hamnar under en inställd gräns.

Silo tom, larm

Givaren för tom silo registrerar att det inte finns mer foder i silon och att det
inte går att växla till en annan silo, möjligen p.g.a. lågt siloinnehåll.

Kalibrering av silo
Kalibrering av silo

Styrenheten larmar om kalibreringen inte slutförs inom inställd tidsperiod (1
timme).
Så länge silovågen är inställd för kalibrering kan den inte användas av
fodersystemet.

Silon är inte kalibrerad

Om den elektroniska silon/dagsilon inte är kalibrerad efter installation, aktiverar
styrenheten ett mjukt larm. Silon måste kalibreras för att visa korrekt data.

6.3.4 Vattenalarm
Alarm kan kopplas bort automatiskt vid omgångs-/flockstart genom att ställa in en Startalarmdag.
Alarminställningar | Produktion | Vattenalarm
Min. och max. vattenalarm

Dessa alarm används för att övervaka djurens dricksmönster.
Larmgränserna för maximal och minimal vattenförbrukning är en fast
procentsats av den normala förbrukningen.
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Styrenheten beräknar denna normala förbrukning genom att jämföra den
aktuella 24-timmarsperioden med den 24-timmarsperioden som är två timmar
äldre. Klockan 13 tittar du till exempel på perioden från kl. 11:00 föregående
dag till kl. 11:00 den aktuella dagen.
Välj huruvida vattnet ska stängas av eller inte när ett alarm genereras. När alla
vattenlarm har bekräftats, slår stallstyrenheten på vattnet igen.
Med vattenstyrning
Dessa alarm används för att övervaka läckage och blockeringar i
vattensystemet.
Otillräckligt med vatten

Larmet utlöses om vattenförbrukningen, uppmätt med vattenmätare, är för låg
under en viss tidsperiod.
Det rekommenderas att detta larm ställs in till 1,0 l / min. och en
övervakningstid på 30 minuter. Detta innebär att ett larm genereras om
förbrukningen är lägre än 30 liter varje halvtimme.

För mycket vatten, öppen

Larmet utlöses om vattenförbrukningen, uppmätt med vattenmätare, är för hög
under en given period.
Beroende på vattenförsörjningens kapacitet kan systemet leverera en viss
mängd vatten per tidsenhet.
Larmet utlöses när systemet har arbetat på maximal kapacitet för länge.
Om ett vattenrelä är installerat stängs vattnet av vid för hög vattenförbrukning.
Riktlinjer för inställning av larmgränser:
Kontrollera vattenflödet per minut på vattenmätaren. Ställ in larmgränsen på 1
liter mindre än den uppmätta volymen. Ställ in övervakningstiden på 30
minuter.

För mycket vatten, stängd

Larmet övervakar om vattensystemet stängs av när det ska.
Rekommenderat börvärde för detta larm är 0,1 l/min. och rekommenderad
övervakningsperiod är 30 minuter.
Automatisk frånkoppling i början av en omgång/flock. För att undvika falsklarm
kan du ange efter hur många dagar av stallstyrenheten ska utlösa ett
vattenlarm.

Start alarm dag

Vattenförbrukning 24 timmar

Maximum vattenlarm

Minimum vattenlarm

Antal insatta djur

Mönster för normal
användning

Larm kan utlösas

Figur 10: Exempel på minimum och maximum vattenalarm

Styrenheten utlöser ett larm när gränsen för maximum vattenförbrukning överskrids eller konsumtionen är under
gränsen för minimum vattenförbrukning.
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Det kan finnas olika orsaker till variationen i djurens vattenförbrukning som utlöser ett larm. Till exempel
kan ett larm utlöses på grund av en ökning av djur eller slakt av vissa djur, sjuka djur eller en trasig
vattenledning.

Start alarm dag
Vid stora förändringar av antalet djur i stallet, ska minst 26
timmar passera innan av stallstyrenheten kan utlösa alarmet.
För att undvika falsklarm kan du ange efter hur många dagar av
stallstyrenheten ska utlösa ett vattenlarm.

6.3.5 Kalibrering fågelvåg
Larminställningar | Produktion | Fågelvågskalibrering
Max. kalibreringstid

Styrenheten larmar om kalibreringen inte slutförs inom inställd tidsperiod (1
timme).
Fågelvågen kan inte användas av produktionsstyrenheten så länge den är
inställd för kalibrering.

Kalibrering av fågelvåg

Om fågelvågen inte är installerad efter installationen, kommer styrenheten att
avge ett svagt larm. Fågelvågen ska kalibreras för att visa korrekt data.

6.3.6 Fånga
Fånga
Fånga-nyckelfel

Alarm om att infångningen inte är slutförd inom inställd tidsperiod.

6.3.7 Extra alarm
Ett antal olika extra larm kan skapas. Styrenheten kan t.ex. aktivera ett larm från en ansluten motorstyrenhet,
vattenpump eller annan utrustning.
Larmen ställs in i menyn Larminställningar | Extra | Extralarm |Extralarm inställningar
Tryck på Lägg till för att lägg till ett nytt larm.
Tryck på rutan Namn för att namnge larmet.
Tryck på Kategori för att ange vilket kategori larmet tillhör.
Ställ in styrningsläget Hård, Mjuk eller Avaktiverad.
Ställ in en fördröjning om så krävs.
Ställ in vilken aktivering som ska köras i händelse av höga eller
låga värden.
Välj om larmet alltid ska vara aktivt eller från ett visst
dagsnummer.
För att ta bort ett extra larm trycker du på ikonen

Efter att ha skapat larmet går du till menyn
extra utrustningen ska anslutas.
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7 Underhållsanvisningar
Stallstyrenheten behöver inget underhåll för att fungera korrekt.
Du bör testa alarmsystemet varje vecka.
Använd endast originalreservdelar.
Observera att den förväntade livslängden för stallstyrenheten blir längre om systemet är kontinuerligt anslutet,
eftersom det då hålls torrt och inte utsätts för kondens.
Vi rekommenderar att fågelvågar kalibreras minst en gång i månaden. Se även den tekniska manualen.

7.1 Rengöring
Rengör enheten med en lätt fuktad duk och undvik att använda:
• högtryckstvätt
• lösningsmedel
• korrosiva/sura rengöringsmedel
Låst skärm för rengöring
När styrenheten ska rengöras kan skärmen låsas för att
undvika oönskade åtgärder under rengöringen. Lås skärmen i
menyn

| Allmänt | Underhåll | Lås skärmen för

rengöring.

Skärmen indikerar att den är låst. Tryck på skärmen i fem
sekunder för att låsa upp den. Styrenheten låser automatiskt
upp skärmen efter 15 minuter.

7.2 Återvinning/kassering
Återvinningsbara delar är märkta med ett piktogram.

Kunden måste kunna leverera produkterna till lokala insamlingsplatser/återvinningsstationer i enlighet med
lokala förordningar. Återvinningsstationen arrangerar därefter vidare transport till en certifierad
återvinningsanläggning för vidare behandling av produkten.
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