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1 Pokyny
Tato uživatelská příručka popisuje každodenní práci se stájovým počítačem. Příručka poskytuje základní
znalosti o funkcích stájového počítače, které jsou potřeba pro jeho optimálního využití.
Některé funkce jsou volitelné a používají se jen v určitých konfiguracích klimapočítače. U těchto
funkcí je zobrazena ikona pro volitelné možnosti.

Pokud se funkce nepoužívá, např. Spínací hodiny, vůbec se v uživatelských menu klimapočítače nezobrazuje.
Návod proto může obsahovat části, které se nevztahují ke specifickému nastavení vašeho klimapočítače. Viz
také Technická příručka nebo v případě nutnosti kontaktujte servis nebo svého dodavatele.
Provozní pokyny tohoto návodu k obsluze se skládají z obecného úvodu, který stručně popisuje, jak
klimapočítač obsluhovat.
Dále následuje popis funkcí počítače.
10” a 7” displej stájového počítače
Ukázky displeje v tomto návodu jsou z 10palcového řídicího displeje, kde se přehled nabídky zobrazuje na levé
straně displeje. V případě, že máte klimapočítač se 7palcovým displejem, zobrazují se nabídky ve středu
displeje.
Při používání 7palcového displeje můžete stisknout nadpisové
řádky nabídky v horní části displeje, abyste se vrátili krok za
krokem v nabídkách.
Pokud je k dispozici více kroků, než lze ukázat, můžete
stisknout symbol tří teček a vybrat nabídku ze seznamu, který
se objeví.
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2 Popis výrobku
DOL 53X je řada stájových počítačů pro jednu stáj, která byla vyvinuta speciálně do stájí pro drůbež. Řada
počítačů obsahuje několik variant. Každá z nich splňuje různé požadavky na řízení klimatu a produkce
v souvislosti s formami produkce a geografickými klimatickými podmínkami.
• Klimapočítač DOL 534
• Produkční počítač DOL 535
• DOL 539 klima a produkční počítač (získaný kombinací DOL 534 a DOL 535)
DOL 534 je dostupný v následujících variantách softwaru klimatu:
• LPV
• T (tunel)
• CT (kombi-tunel)
• N (přirozená ventilace)
DOL 535 je dostupný v následujících variantách softwaru produkce:
• Brojleři
• Produkce (omezené funkce pro brojlery)
• Rodiče
• Nosnice
Počítač se ovládá pomocí velkého dotykového displeje s grafickým zobrazením mimo jiné stavu ventilace, ikon
a křivek. Stránky zobrazené na displeji lze upravit v souladu s požadavky uživatelů tak, aby byly nejčastěji
používané pracovní postupy snadno přístupné. Kromě toho může uživatel pojmenovat širokou škálu funkcí, jako
jsou spínací hodiny, světlo, vodoměr a extra senzory, takže je lze v menu a alarmech snadněji rozpoznat.
DOL 53X má dva porty LAN pro připojení k FarmOnline a dva porty USB.

Uživatelská příručka
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3 Provozní pokyny
3.1 Ovládání
Klimapočítače a produkční počítače jsou ovládány pomocí dotykového displeje.
Náhled na displeji se nazývá stránka. Pro shlédnutí celé stránky můžete rolovat nahoru/dolů a doprava/doleva.

C

D

B

E
F
G

A

H
J
I

A

Stránky s vybranými hlavními hodnotami a základními nastaveními.

B

Ikona a název stránky.

C

Název vybrané stáje, čas a případně číslo týdne a dne.

D

Zkratky ke stránkám. Lze zde zobrazit maximálně 5 zkratek. Vybraná zkratka je zvýrazněná.

E

Protokol aktivit. Aktivity se skládají z Operací, Událostí a Alarmů.

F

Prohledávání všech stránek, přístup k nastavení a výběru jazyka.

G

Nastavení s přímým přístupem k úpravě.

H

Informace o aktuálním provozu klimapočítače.

I

Tři tečky znamenají, že stisknutím karty se zobrazí další informace.

J

Neaktivní funkce má šedý text a ikonu.
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3.2 Každodenní používání
Klimapočítač se ovládá prostřednictvím stránek, které poskytují přístup k základním nastavením a informacím.
Doporučujeme, abyste si vytvořili stránky s obsahem, který potřebujete pro každodenní provoz. Stránky
poskytují informace o stavu provozu. Navíc obsah stránek slouží jako zkratka k menu nastavení a nabízí tak
rychlý a snadný přístup ke změnám nastavení. Viz také Vytváření stránek [} 15] a Stránky [} 12].
5 z těchto stránek lze zobrazit jako zkratky v horní části displeje klimapočítače:

A

A

Stiskněte zkratky pro přepínání mezi stránkami.
Pokud menu obsahuje dílčí menu, je to zobrazeno šipkou
směřující doprava . Stiskněte řádek pro otevření dílčího menu.

Stisknutím tlačítka se šipkou směřující vlevo , která je
umístěna v levém rohu, se v menu můžete vracet o krok zpět.

Ve všech menu a nastaveních lze změny zrušit stisknutím
tlačítka Storno nebo potvrdit stisknutím tlačítka Potvrdit.

Uživatelská příručka
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3.3 TrustMe
Informace TrustMe má umožňovat hlubší porozumění tomu, jak klimapočítač pracuje.
U vybraných oblastí regulace popisuje:
• Aktuální stav.
• důvod současného nastavení.
• jaký bude další krok nastavení.
Informace je k dispozici na stránkách s kartami s ikonou
pravém rohu.

v

Stiskněte kartu a podívejte se na to, jak klimapočítač právě
pracuje.

Stisknutím ikony

v levém rohu okno znovu zavřete.

Informace TrustMe lze také přidat na stránku jako kartu. Viz
také Vytváření stránek [} 15].

3.4 Protokol aktivit
Klimapočítač zaznamenává operace, události a alarmy s informací o tom, kdy se staly a kdy byly deaktivovány.
Často se stane, že následuje několik alarmů po sobě, protože jedna vadná funkce ovlivní také další funkce.
Například po alarmu klapky může následovat teplotní alarm, protože klimapočítač nemůže správně nastavit
teplotu, pokud je klapka rozbitá. Předchozí alarmy tak dávají možnost zpětně sledovat postup alarmů, abyste
vypátrali chybu, která následné alarmy způsobila.
Protokol aktivit obsahuje informace o alarmech, například:
• Kdy k alarmu došlo.
• Kdy byl alarm ukončen.
• Hodnota, která aktivovala alarm.
Další aktivní alarmy jsou vyznačeny na seznamu.
• Tvrdé alarmy jsou označeny červeně.
• Měkké alarmy jsou označeny žlutě.
• Deaktivované alarmy jsou šedé.
Ikona pro Protokol aktivit označuje počet aktivních alarmů, dokud není alarmová situace ukončena.
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Kromě toho se také zobrazí, když se změní hodnota/nastavení a kdy k této změně došlo.

A

B
C

D

A

Stisknutím otevřete ikonu Protokol aktivity.

B

Stiskněte řádek aktivity a podívejte se na podrobnosti, například na to, kdy byl alarm aktivován a kdy
byl alarm potvrzen.
Stisknutím tlačítka Zavřít okno s podrobnostmi znovu zavřete.

C

Vyberte mezi různými náhledy různých typů aktivit:
Vše: zobrazí všechny typy
Alarm: zobrazí pouze alarmy
Operace: zobrazí operace klimapočítače
Událost: zobrazí například resetování klimapočítače

D

Pro prohledání Protokolu aktivity využijte vyhledávací pole. Pro vyhledávání zadejte alespoň 3 znaky.

Uživatelská příručka
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3.5 Stránky
Stránka je uživatelsky definované zobrazení vybraných hodnost, grafů a nastavení. Stránky tak poskytují rychlý
přístup ke čtení a provozu.
Doporučujeme, abyste vytvořili stránky tak, aby zobrazovaly přesně stanovené funkce a hodnoty použité
v jednotlivých stájích, které kryjí potřeby běžného uživatele.

3.5.1 Výběr výchozích stránek
Klimapočítače a produkční počítače jsou dodávány s celou řadou výchozích stránek, které se liší v závislosti na
ventilačním systému a typu zvířat.
Z důvodu zjednodušení nastavení klimapočítače můžete využít výchozí stránky.
Nezapomeňte upravit nastavení podle aktuálních podmínek.

Stiskněte tlačítko Přehled

a vyberte Nastavení

.

Potom vyberte Obecné | Správa stránek | Výchozí stránky |
Nahrát výchozí stránky.
Vyberte soubor stránek, které chcete.

3.5.2 Typy stránek
3.5.2.1 Náhled stáje
Tento náhled poskytuje grafický přehled stáje se zvolenými hodnotami a nastaveními.
Nejdříve vyberte úhel zobrazení stáje. Ilustrace je zobrazena v
malém obrázku napravo. Potom vyberte, zda zobrazit nebo
skrýt stáj, komíny a sila. Nakonec rozložení uložte stisknutím
tlačítko Potvrdit.
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B
D

C

A
A

Přidat klíčové hodnoty.

B

Vyberte jeden z nástrojů pro úpravu, přesun nebo smazání klíčové hodnoty.

C

Když je nástroj vybrán, bude ikona klíčové hodnoty vyjadřovat účel vybraného nástroje.

D

Nastavení dokončete stisknutím tlačítka Potvrdit.

3.5.2.2 Přehled programu
Tato stránka umožňuje zobrazení různých typů programů na stejné stránce. Grafické zobrazení usnadňuje
získat přehled o tom, jak byly programy jeden vůči druhému nastaveny.

E

A

D
B

C

A

Seznam všech programů zobrazených na stránce.

B

Stiskněte tlačítko X pro odstranění programu ze stránky.

Uživatelská příručka
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C

Stiskněte ikonu plus pro přidání nového programu.

D

Pořadí programů lze změnit stisknutím a podržením programu, zatímco ho přetáhnete nahoru nebo
dolů.

E

Stránky uložte stisknutím tlačítka Potvrdit.
Program lze upravit přímo z přehledu programů stisknutím
řádku s programem.
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3.5.3 Vytváření stránek
Doporučujeme, abyste vytvořili stránky tak, aby zobrazovaly přesně stanovené funkce a hodnoty použité
v jednotlivých stájích, které kryjí potřeby běžného uživatele.
Stránky slouží jako zkratky k hlavním hodnotám a nastavením a zajišťují vám rychlý přístup k odečtu hodnot a
změnám nastavení.
Obsah stránek je kombinací 2 typů karet s různým rozložením.
Horní karta: Zobrazení například křivek, náhledů stáje, přehledu programu nebo denního přehledu v horní části
stránky. Hlavní hodnoty pod horní kartou.
Karty: Hlavní hodnoty ve sloupcích se záhlavím.
Stiskněte tlačítko Přehled

a vyberte Nastavení

.

Vyberte Obecné a Správa stránek.
Stiskněte tlačítko Nová stránka.

Pojmenujte novou stránku.
Vyberte ikonu, která je vhodná pro obsah stránky, abyste ji
mohli snadno rozeznat.
Vyberte, zda má být zkratka stránky zobrazena na displeji. Lze
zde zobrazit maximálně 5 zkratek. Stránky bez zkratek jsou
zobrazeny stisknutím Přehled

.

Pro výběr obsahu stránky stiskněte Přejít na stránku.

Zobrazí se nová stránka.
Stiskněte ikonu ozubeného kola umístěnou v pravém dolním
rohu.

Vyberte obsah, která chcete na stránce (náhledy v horních
kartách nebo hlavní hodnoty v kartách).
Chcete-li rozvrhnout sloupce podle svých představ nebo karty
seskupit, můžete také vložit Prázdné karty.

Uživatelská příručka
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A
D

B
C

A

Stiskněte jeden z nástrojů pro úpravu nadpisů nebo obsahu karty, pro přesun nebo smazání karet.
Upravit
Přesunout
Smazat

B

Když je nástroj vybrán, ikony na kartě se změní, aby vyjadřovaly účel nástroje.

C

Přidat více karet.

D

Nastavení dokončete stisknutím tlačítka Potvrdit.

Při úpravě karet je možné spolu spojit několik karet, můžete například spojit kartuTeplota s kartou Nastavení
teploty.

Nejdříve vyberte nástroj pro úpravu
a klikněte na hlavní
hodnotu, ke které chcete nastavení přidat.
Zvolte Hlavní hodnota 2 a vyberte hlavní hodnotu, která má být
zobrazena.
Pokud je to nutné, zvolte Hlavní hodnota 3 a vyberte hlavní
hodnotu, která má být zobrazena.
Pokud jsou hodnoty také zobrazeny ve formě grafů, lze na kartě
zobrazit i tyto grafy.
V pravé části menu je zobrazen náhled karty.
K náhledu stavu můžete přidat až dvě hlavní hodnoty. Můžete
například spojit:
Teplota + Nastavení teploty
Vlhkost + Nastavení vlhkosti
Ventilace + Minimální ventilace/zvíře
Topení + Zapnutí topení - offset
Spotřeba krmiva + Přidat krmivo

Záleží na tom, zda jsou funkce klimapočítačem podporovány.
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3.5.4 Úprava stránek
Všechny stránky lze upravit stisknutím ikony ozubeného kola v
pravém dolním rohu.

A
B
C

A

Vyberte horní kartu stránky.

B

Vyberte obsah stránky (karty).

C

Otevřete menu Správa stránek, viz také Vytváření stránek [} 15].

3.6 Základní nastavení
Nabídku nastavení otevřete stiskem tlačítka Přehled

a poté Nastavení

.

Menu je rozděleno do těchto dílčích menu: Klima, Produkce, Management, Nastavení alarmu, Technické menu
a Obecné.
Na displeji se objeví menu, které bylo otevřeno jako poslední.
Menu se otevře nalevo a nastavení se provádějí vpravo.

Uživatelská příručka
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Aktivace/deaktivace funkcí
Funkce lze aktivovat a deaktivovat pomocí přepínacího tlačítka.

Posouvání nahoru/dolů
Pokud je stránka nebo menu delší než displej, můžete ji
posouvat nahoru/dolů.
Možnost rolování je zobrazena šipkami na displeji.
Rolovat můžete stisknutím šipek nebo nechte prst klouzat po
displeji.

Posouvání doprava/doleva
Pokud je stránka nebo nabídka širší než displej, můžete ji
posouvat doprava/doleva.
Možnost posouvání doprava/doleva je zobrazena stínováním v
prvním sloupci menu.
Rolovat můžete tak, že necháte prst klouzat po displeji.

18
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3.7 Vyhledávání v menu
Vyhledávat jednotlivé funkce klimapočítače je snadné.

Otevřete stránku Nastavení stisknutím

.
K vyhledávání v menu použijte vyhledávací pole umístěné
vlevo.
Pro vyhledávání zadejte alespoň 3 znaky.

Výsledek se zobrazí pod vyhledávacím polem na obrazovce
vlevo. Zobrazí se také cesta k jednotlivým menu, například:
Klima | Ventilace | Informace.
Stisknutím výsledku vyhledávání můžete přejít přímo do
daného menu.
Stisknutím X ve vyhledávacím poli výsledky vyhledávání
odstraníte.

3.8 Volba jazyka
Otevřete menu stisknutím tlačítka Přehled

.
U vybraného jazyka je zobrazeno znaménko zaškrtnutí.
Pokud se nezobrazí požadovaný jazyk, stiskněte Více.

Vyberte jazyk ze seznamu. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
Všimněte si , že názvy funkcí (například Spínací hodiny,
Vodoměry), stránek a programů, které mohou pojmenovat
uživatelé, nejsou přeloženy.
Mají anglické názvy z výroby.

Uživatelská příručka
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3.9 Heslo
Tato část je relevantní pouze pro stáje s aktivovanou funkcí Heslo.

Klimapočítač může být chráněn proti neoprávněné obsluze pomocí hesel. Tuto funkci lze aktivovat v menu
| Management | Použít heslo.

Pro přístup ke změně nastavení musíte zadat heslo, které odpovídá uživatelské úrovni, ve které se daná funkce
nachází (Denní, Pokročilé a Servis).
Zadejte kód.
Po zadání hesla lze klimapočítač ovládat v příslušné
uživatelské úrovni. Po 10 minutách bez aktivity je uživatel
automaticky odhlášen.

Po aktivitě vyberte stránku. Po 1 minutě bude nutné znovu
zadat do klimapočítače heslo.

Aktivujte funkci Použít heslo pouze pro technické menu, aby klimapočítač vyžadoval heslo pro Servis,
pouze když chce uživatel změnit nastavení v nabídkách Instalace, Kalibrace a Servis.

Heslo můžete změnit pro každou ze tří uživatelských úrovní v menu

| Management | Hesla.

Pro přístup ke změně hesla musíte nejdříve zadat platné heslo.
Uživatelská úroveň

Poskytuje přístup k

Denní přehled

Zadání počtu zvířat

(bez přihlášení)

Doladění teploty, vlhkosti a kvality vzduchu

Denní

Denní:

Výchozí heslo

1111

Změna nastavených hodnot
Pokročilé

Denní + pokročilé:

2222

Změna křivek a nastavení alarmu
Nastavení klimapočítače do manuálního režimu
Servis

Denní + pokročilé + servis:

3333

Změna nastavení v Technickém menu

20
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Omezení přístupu do ovládání klimapočítače
Doporučujeme změnit původní hesla a poté heslo měnit pravidelně.

Uživatelská příručka
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4 Produkce
Krmivo/voda

Krmná směs

Krmný program
Světelný režim
Míchání krmiva s až pěti
komponenty

Spínací hodiny

Váha krmiva

Vodoměry

Váha zvířat

Různé systémy krmení

FarmOnline

Vážení sil
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4.1 Zvířata
Menu lze použít pro sledování aktuálního počtu zvířat ve stáji. Informace týkající se počtu naskladněných a
převedených zvířat pomáhají například vytvořit základ výpočtů počítače pro regulaci produkce. Klíčové hodnoty,
jako je mortalita a krmivo/zvíře, proto závisí na tom, abyste zadávali přesná čísla.
Zvířata přidat / odebrat
Počítač průběžně vypočítává počet živých zvířat, počet celkových včerejších úhynů a mortalitu ve stáji.
Můžete také zaznamenat počet naskladněných zvířat na začátku turnusu, důvod vyřazení atd.
Počítač může zobrazit, zda byly registrace provedeny ráno nebo večer, a celkový počet každého typu registrace
za turnus celkem. Výpočty z předchozích registrací lze zobrazit v počítači v programu pro
managementFarmOnline Explorer.
Produkce | Zvířata| Zvířata

Živá zvířata

Zobrazuje počet živých zvířat.

Produkce | Zvířata | Přidat/odebrat

Vyřazeno/Úhyn

Zadejte počet zvířat v kategoriích pro vyřazené/úhyn.

Přidat/odebrat

Zadejte počet zvířat odstraněných nebo přidaných do stáje do různých
kategoriích.

Naskladněná zvířata

Zadejte celkový počáteční počet zvířat.
Pokud jsou zvířata do stáje během turnusu přidána nebo jsou odebrána, musí to
být zaznamenáno v menu Zvířata přidat / odebrat nebo Úhyn celkem.

Produkce | Zvířata | Mortalita

Počet úhynů.

Zobrazuje celkový počet uhynulých zvířat.
Zde je také možné zadat počet namísto v menu Vyřazená/Uhynulá zvířata.
Počet, který zde bude zadaný, je započítaný do registrace v menu Vyřazená/
Uhynulá zvířata v kategorii Úhyn.

Počet uhynulých zvířat
dnes
Úhyn - včera

Zobrazuje celkový počet uhynulých zvířat.

Mortalita

Zobrazuje celkovou vypočítanou mortalitu v procentech.

Životaschopnost

V procentech zobrazuje, kolik zvířat je naživu ve srovnání s počtem
naskladněných zvířat.

Vyřazeno/Úhyn zvířata

Vyberte důvod a potom zadejte důvod pro vyřazená/uhynulá zvířata.

4.1.1 Vyřazeno/Úhyn zvířata
Označuje důvod a počet vyřazených/uhynulých zvířat.
Toto číslo slouží k výpočtu mortality.

Uživatelská příručka
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4.1.2 Přidat/odebrat zvířata
Zadejte počet zvířat v příslušné kategorii.
Tento počet nemá vliv na výpočet mortality.

4.1.3 Naskladněná zvířata
Zadejte celkový počet zvířat na začátku turnusu.
Pokud jsou zvířata do stáje během turnusu přidána nebo jsou
odebrána, musí to být zaznamenáno v menu Přidat/Odebrat
zvířata nebo Vyřazená zvířata.
Je důležité, aby tyto počty byly správné, protože to je zásadní
pro výpočet klíčových hodnot.

4.2 Váha zvířat
Tato část je relevantní pouze pro stáje s váhou zvířat.

Pro dosažení optimální úrovně produkce je důležité, aby přírůstek zvířat odpovídal doporučením dodavatele
genetiky. Pro regulaci přírůstku lze měnit množství krmiva .
Vážení lze provádět automaticky pomocí kontrolní váhy nebo manuálně.
Při automatickém vážení počítač vypočítá tyto klíčové hodnoty:
• Průměrná hmotnost
• Přírůstek
• Variační koeficient
• Vyrovnanost
• Počet vážení na každou váhu zvířat
• Počet registrací
V režimu ručního vážení musíte v produkčním počítači sami
zadat průměrnou hmotnost zvířat.
Manuální vážení musí být prováděno ve stejný den a čas v
týdnu, a těsně před krmením, aby se zajistilo, že jsou vážení
srovnatelná.

Produkce | Váha zvířat

24

Uživatelská příručka

DOL 535 • DOL 539
Manuální hmotnost

Zadání průměru vašich manuálních vážení. Hodnota se používá jako základ pro
výpočty produkčního počítače.
Vážení zvířat provádějte v den č. 7, 14, 21, 28, 35, 42… Nebo ve stejné dny, jaké
jsou použity v referenční křivce počítače (je-li také použito automatické vážení).
Vážení proveďte alespoň u 100 zvířat nebo u 0,5 % turnusu. V ideálním případě
byste měli provést alespoň 4 vážení, rovnoměrně rozložená v celé stáji.

Kontrolní hmotnost

Kontrolní hmotnost lze použít jako základ pro porovnání automatického vážení.
Zadání průměru vašich manuálních vážení.
Vážení zvířat proveďte v den 7, 14, 21, 28, 35, 42 ... nebo ve stejné dny, jaké jsou
použity v referenčních křivkách počítače.
Vážení proveďte alespoň u 100 zvířat nebo u 0,5 % turnusu. V ideálním případě
byste měli provést alespoň 4 vážení, rovnoměrně rozložená v celé stáji.

Průměrná hmotnost

Výpočet průměrné hmotnosti zvířat produkčním počítačem na základě registrací z
vah zvířat.

Přírůstek

Přírůstek zvířat za posledních 24 hodin.

Variační koeficient

Procentní odchylka hmotnosti zvířat vzhledem k průměrné hmotnosti.
Čím vyšší je relativní standardní odchylka, tím méně jsou zvířata vyrovnaná.

Vyrovnanost

Procento zvířat, jejichž hmotnost je v rozmezí +/- 10 % od průměrné hmotnosti, tj.
jak vyrovnaná je hmotnost zvířat.

Počet vážení

Počet vážení za posledních 24 hodin.
Mělo by být provedeno alespoň 100 schválených vážení denně (vážení v rámci
limitu vyhled).
Příliš málo vážení může být způsobeno:
– Váha je umístěná v místě s příliš malým počtem zvířat a příliš malou aktivitou.
– Limit vyhledávání není správný.

Počet registrací

Počet stabilních vážení vyšších než 25 gramů registrovaných za uplynulých
24 hodin.

Průměr neopravený

Naměřená průměrná hmotnost před využitím korekčního faktoru.

Nastavená referenční
hmotnost

Očekávaná hmotnost zvířat v aktuální den č.

Kladný limit
vyhledávání / Záporný
limit vyhledávání

Pro vyloučení výsledků vážení, které nepocházejí z vážení jednoho zvířete, používá
produkční počítač limit vyhledávání. Výsledky vážení, které jsou o nastavená
procenta nad nebo pod tímto limitem, se nepoužívají. Viz také část Omezení
vyhledávání [} 26]

Korekční faktor

Nastavení korekčního faktoru určeného pro kompenzaci příliš mnoha vážení
lehčích zvířat.

Toto vychází z hodnot křivky turnusu (v menu Management | Křivky turnusu |
Produkce | Váha zvířat | Reference). Produkční počítač však přizpůsobí referenční
hmotnost tak, aby zahrnovala co nejvíce vážení.

Výpočty počítače zohlední různé velikosti a chování zvířat.
Hodnotu lze zadat jako křivku turnusu (v menu Management | Křivky turnusu |
Produkce | Váha zvířat | Korekční faktor).
Perioda pro deaktivaci
váhy ptáků

Nastavení období, po které zvířata nejsou automaticky vážena. Viz také část
Odpojeno na období [} 27].

Signál váhy ptáků

Aktuální hmotnost zaznamenaná váhou zvířat (nezobrazeno u manuálního vážení).

Doporučujeme kalibrovat váhu zvířat alespoň jednou za turnus. Viz také Technická příručka.

Uživatelská příručka
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4.2.1 Omezení vyhledávání
Klimapočítač schválí pouze vážení v rámci procentní odlišnosti od nastavené referenční hmotnosti.
Hmotnost [g]

Neschválená vážení

Nastavená referenční hmotnost

Neschválená vážení

Den

Obrázek 1: Příklad omezení vyhledávání v souvislosti s referenční hmotností

Den
1
7
14
21
28
35
42
49

Referenční hmotnost [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

Minimální hodnoty [g]
29,4
113,4
293,3
549,5
856,1
1255,8
1500,1
1738,1

Maximální hodnoty [g]
54,6
210,6
544,7
1020,5
1589,9
2332,2
2785,9
3227,9

Příklad vypočítaných, přijatých minimálních a maximálních vážení v limitu vyhledávání 15 %.

4.2.2 Korekční faktor
Produkce| Váha zvířat | Váha zvířat

Přirozené chování brojlerů se projevuje tak, že těžší brojleři nevstupují na váhu zvířat tak často jako lehčí
brojleři. Registrace z váhy proto může ukazovat hmotnost, která je nižší než skutečná hmotnost brojlerů.
Můžete nastavit Korekční faktor pro kompenzaci odchylky hmotnosti. Pomocí korekčního faktoru koriguje
produkční počítač zaznamenanou hmotnost v závislosti na věku zvířat.
Z výroby má produkční počítač nastavenou křivku pro korekční
faktor, kterou můžete v průběhu turnusu upravit podle svých
vlastních pozorování.
Chcete-li nastavit korekční faktor, musíte vypočítat, o kolik je
registrovaná hmotnost nižší než ustálená porážková hmotnost
(v procentech).

Porážková hmotnost:

2190 kg

Konečná hmotnost podle
počítače:

2110 kg

Výpočet:

2190 / 2110 × 100 % = 103,8 %

Korekční faktor:

Cca 104 %
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Příklad výpočtu korekčního faktoru na základě hodnoty nastavené výrobcem.
Doporučujeme upravit korekční faktor pro aktuální zvířata.
To lze provést nastavením korekčního faktoru na 100 % a častým manuálním vážením během prvních 1–2
turnusů. Porovnejte výsledky hmotnosti s referenční křivkou hmotnosti a upravte korekční faktor.
Jako poslední bod křivky použijte porážkovou hmotnost z jatek.
Nezapomeňte na úbytek hmotnosti zvířat během chytání, přepravy a pobytu na jatkách. Pokud je to možné,
požádejte jatka o informace týkající se ztráty hmotnosti.
Od posledního krmení po
vážení na jatkách

Ztráta hmotnosti v
gramech na zvíře

< 6 hodin

0-20

6–8 hodin

40-50

8–12 hodin

60-70

Tabulka 1: Orientační čísla pro ztrátu hmotnosti [g]

4.2.3 Odpojeno na období
Produkce | Váha zvířat | Váha zvířat

Během krmení zvířata v krátké době hodně sežerou a vypijí, jejich hmotnost se tudíž také velmi zvýší. Po
určitou dobu po krmení je tedy váha zvířat „chybná“.
Abyste získali správnou průměrnou hmotnost zvířat, musí se veškerá vážení během a po krmení po určitou
dobu ignorovat. Produkční počítač po dobu, kterou nastavíte, odpojí vážení.
Pokud nastavíte Start a Stop na stejný čas, vážení se nepřeruší (Tovární nastavení je 00:00). Při nastavení
Start 23:00 a Stop 02:00 se vážení přeruší na 3 hodiny z jednoho dne na následující den.

4.3 Světelný režim
Tato část je relevantní pouze pro stáje s řízením osvětlení.

Klimapočítač má 3 typy programovatelného osvětlení, hlavního osvětlení, pomocného osvětlení a extra
osvětlení, a také ručně kontrolovaného inspekčního osvětlení. Mimo jiné věci lze osvětlení využít k nastavení
chování zvířat během dne a zvýšená intenzita osvětlení zvyšuje aktivitu, snížená intenzita osvětlení snižuje
aktivitu.
Každý druh osvětlení má různé možnosti nastavení podle toho, jak je osvětlení nainstalované a nastavené.
Režim

Program

Intenzita světla

Standardní (stmívač)

Ano

Svítání/Stmívání

Ztlumení hlavního
osvětlení

Stálá úroveň

Flexibilní (stmívač)

Ano

Až do 30 bodů denně

Standardní (ZAPNUTO/
VYPNUTO)

Ano

Ne

Standardní (stmívač)

Bez kompenzace hlavního Svítání/Stmívání

Standardní (ZAPNUTO/
VYPNUTO)

Bez kompenzace hlavního Ne

Pomocné

Flexibilní

Ano

Až do 30 bodů denně

Inspekční

Ruční (automatické vypnutí)

Ne

Stálá úroveň

Hlavní

Pomocné

Uživatelská příručka
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4.3.1 Světelný program
Funkce řízení osvětlení funguje pomocí spínacích hodin s až 16 světelnými programy.
Počítač udržuje časy spuštění a ukončení každého světelného programu z jednoho dne na další. To znamená,
že pokud máte jeden světelný program pro den 1 a nový světelný program v den 7, budou se dny 2–6 řídit
světelným programem pro den 1.
U každého čísla dne musíte nastavit:
• Aktivity (až 16)
• Čas spuštění
• Čas ukončení
Stiskněte pole ve sloupci Start pro změnu času startu.
Stiskněte pole ve sloupci Konec pro změnu času zastavení.
Stiskněte tlačítko Přidat aktivitu pro nové období a potom
nastavte čas startu a čas zastavení.
Stiskněte pole Start v den č. pro možnou změnu čísla dne v
období.
Pro přidání čísla dne stiskněte Přidat dílčí program.
Bloky v časové ose ukazují, kdy a jak dlouho bude osvětlení
zapnuté.
Stiskněte tlačítko

pro odstranění období.

Den před prvním dnem je osvětlení rozsvíceno po dobu
24 hodin se stejnou intenzitou světla jako v Den 1.

4.3.2 Hlavní osvětlení
Produkce | Řízení osvětlení | Hlavní osvětlení
Program hlavního
osvětlení

Menu pro nastavení světelných programů (max. 16).
Klimapočítač automaticky reguluje osvětlení ve stáji na základě hodnot, které
označíte v menu Program osvětlení.
Program je nastavený tak, jak je uvedeno v části Světelný program [} 28].

Stav hlavního osvětlení

Zobrazení, zda je hlavní osvětlení zapnuto nebo vypnuto.

Intenzita hlavního
osvětlení

Nastavení intenzity světla pro hlavní osvětlení (se stmívačem světla).

Intenzita hlavního
osvětlení při vypnutí

Nastavení minimální úrovně osvětlení (se stmívačem světla).

Aktuální intenzita
hlavního osvětlení

Zobrazuje aktuální intenzitu světla.

Hodnota senzoru
hlavního osvětlení

Zobrazení aktuální intenzity světla, naměřené světelným senzorem (se světelným
senzorem). Je-li nainstalováno více senzorů, klimapočítač zobrazí průměrnou
hodnotu.

Stmívání a svítání
(pouze ve standardu)

Nastavení period se zvyšující se nebo snižující se intenzitou světla při přechodu
mezi světlem a tmou ve stáji. Viz také část Stmívání a svítání [} 29]. K dispozici
pouze ve stájích se stmívači světla.
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Nastavení pro flexibilní
hlavní osvětlení

(pouze pro flexibilní)

Menu pro nastavení programů osvětlení
Klimapočítač automaticky reguluje osvětlení ve stáji na základě hodnot, které
označíte v menu.
Program je nastavený tak, jak je uvedeno v části Nastavení flexibilního osvětlení
[} 31].

Upozorňujeme, že mohou existovat korelace mezi klováním peří, zraněním, úmrtností a intenzitou
osvětlení ve stáji.

4.3.3 Stmívání a svítání
Tato část je relevantní pouze pro stáje se standardním řízení osvětlení.

Když se použije stmívač světla, může být úroveň světla řízena tak, aby doba světla začala s možností
„Rozsvícení“, když se světlo změní ze „Noc“ na „Den“. Podobně končí perioda světla „soumrakem“.
V průběhu nastavené periody mění klimapočítač světlo na
požadovanou úroveň.
Období pro rozsvícení a stmívání lze nastavit nezávisle.
Nastavte dobu trvání jednotlivých období a také hodnotu
intenzity osvětlení po uplynutí období.

Rozsvícení: 00:20

Start

Soumrak

Čas startu: 14:00

Rozsvícení

Stmívač světla

Stop

Stmívání: 00:30
Čas zastavení: 16:00
Čas
Obrázek 2: Normální stmívání světla

Rozsvícení a stmívání jsou začleněny do doby světla.

4.3.3.1 Stmívání a svítání - pokročilé
Periody svítání a stmívání mohou po sobě následovat ve zvoleném časovém pořadí, nezávisle na sobě:
Normální nebo Pokročilé.
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Normální: Během nastaveného období přepne počítač osvětlení
na požadovanou úroveň.
Pokročilé: Během tří období přepne počítač osvětlení na

požadovanou úroveň.

Pokročilé
Nastavte dobu trvání jednotlivých období a také hodnotu
intenzity osvětlení po uplynutí období.

Produkce| Světelný režim | Chytání
Osvětlení při chytání

Chytání. Zobrazuje stav osvětlení při chytání. Viz také část Chytání [} 54].

4.3.4 Ztlumení hlavního osvětlení
Tato část je relevantní pouze pro stáje se standardním řízení osvětlení.

Funkce je určena pro změnu úrovně osvětlení přes nastavené období každých 24 hodin kvůli nastavení chování
zvířat. Nižší úroveň osvětlení zklidní zvířata.
Produkce | Řízení osvětlení | Hlavní osvětlení | Ztlumení hlavního osvětlení
Ztlumení hlavního světla
stav

Čtení, zda je redukce hlavního světla ZAPNUTÁ nebo VYPNUTÁ.
Funkce může být pojmenována podle potřeby v nabídce

|
| Technická |
Instalace | Ruční instalace | Produkce | Řízení světla | Nastavení řízení světla |
Název.
Změna startu

Redukce světla se spustí po spuštění světelného programu. Nastavení jak dlouho
poté.

Změna vypnutí

Redukce světla se vypne před vypnutím světelného programu. Nastavení jak
dlouho před.

Ztlumení hlavního
osvětlení programem

Ukazuje, jak je nastaveno ztlumení světla v porovnáním s programem hlavního
osvětlení.

Ztlumení intenzita světla
na

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, na kterou se má snížit hlavní osvětlení.

Doba do ztlumení
hlavního osvětlení

Nastavení, kolik času by mělo uplynout od začátku a konce snižování světla,
dokud se intenzita světla nevrátí na normální úroveň.

Doba do obnovení
hlavního osvětlení
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Změna startu a změna vypnutí musí být v rámci času ZAPNUTÍ
programu osvětlení.

4.3.5 Nastavení flexibilního osvětlení
Když je řízení světla nastaveno na Flexiblní, lze intenzitu světla nastavit v rámci období zapnutí až na 30 bodů
a lze jej nastavit v procentech v porovnání ke 100% intenzitě osvětlení na časové úseky během dne.
Může být výhodné začít nastavením času začátku a konce, kdy je intenzita světla 0 %, abyste omezili
dobu svícení, pak můžete nastavit jednotlivé časové úseky, kdy se má intenzita světla lišit od 100 %.

Stiskněte + pro vytvoření nového programu a stiskněte pole
Denní start pro změnu zapnutí během dne.

Stiskněte editovací nástroj
pro nastavení intenzity osvětlení
v průběhu času pro každý z programů.
Pro změnu času stiskněte pole Čas.
Stiskněte pole Intenzita relativní k zapnutému světlu pro
nastavení intenzity v tuto dobu.
Stiskněte + pro přidání bodu v programu.
Stiskněte

pro vymazání času/bodu.

Pokud využíváte patrové krmení, a pokud byl vytvořen krmný program, doba tohoto programu je vidět
v menu nastavení Programu flexibilního hlavního osvětlení a můžete nastavit intenzitu osvětlení
v souvislosti s dobou krmení.

4.3.6 Pomocné osvětlení
Pomocné světlo zapíná a vypíná světlo, časový posun je vzhledem k hlavnímu osvětlení.
Časový posun lze nastavit jako časový posun pro zapnutí a vypnutí každého pomocného osvětlení.
Produkce| Regulace osvětlení | Pomocné osvětlení
Program pomocného
osvětlení 1

Uživatelská příručka

Menu pro nastavení programů osvětlení Program je nastavený tak, jak je uvedeno
v části Světelný program [} 28].
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Pomocné osvětlení
1 stádium

Odečet, zda je pomocné osvětlení zapnuto nebo vypnuto.

Změna startu se týká

Nastavení, zda se má pomocné osvětlení vypnout s časovým posunem vzhledem k
nastavení zapnutí nebo vypnutí programu osvětlení.

Změna startu podle času, Nastavení časového posunu pro pomocné osvětlení, posun ve vztahu k nastavení
kdy se Hlavní osvětlení
světelného programu. Posun lze nastavit jako kladnou nebo zápornou hodnotu
zapne
podle toho, zda se má pomocné světlo zapnout před nebo za hlavním osvětlením.
Změna vypnutí se týká

Nastavení, zda se má pomocné osvětlení vypnout s časovým posunem vzhledem k
nastavení zapnutí nebo vypnutí programu osvětlení.

Změna vypnutí podle
času, kdy se Hlavní
osvětlení vypne

Nastavení časového posunu pro pomocné osvětlení, což vypne světlo ve vztahu k
nastavení světelného programu. Posun lze nastavit jako kladnou nebo zápornou
hodnotu podle toho, zda se má pomocné světlo zapnout před nebo za hlavním
osvětlením.

Intenzita pomocného
osvětlení 1

Nastavení intenzity světla pro pomocné osvětlení (se stmívačem světla).

Intenzita vypnutí
vedlejšího osvětlení 1

Nastavení minimální úrovně osvětlení (se stmívačem světla).

Okamžitá intenzita
vedlejšího osvětlení 1

Zobrazení aktuální intenzity osvětlení.

Hodnota světelného
senzoru

Zobrazení aktuální intenzity světla, naměřené světelným senzorem (se světelným
senzorem). Je-li nainstalováno více senzorů, klimapočítač zobrazí průměrnou
hodnotu.

Stmívání a svítání

Nastavení period se zvyšující se nebo snižující se intenzitou světla při přechodu
mezi světlem a tmou ve stáji. Viz také část Stmívání a svítání [} 29]. K dispozici
pouze ve stájích se stmívači světla.

Nastavení intenzity světla, když je světelný program vypnutý.

Když se pro pomocné osvětlení používá stmívač , nastavení funkcí Intenzita světla, Intenzita osvětlení OFF a
Časový posun intenzity světla se provádí jak je popsáno pro hlavní osvětlení.
Příklad změny(časového posunu) pro pomocné osvětlení.
Program hlavního osvětlení se ukazuje nad programem
pomocného osvětlení v menu.

4.3.7 Extra osvětlení
Mimo jiné lze extra osvětlení využít například k řízení osvětlení, podle samostatného světelného programu v
konkrétních částech stáje. Extra osvětlení má stejné možnosti nastavení jako flexibilní hlavní osvětlení, viz
Nastavení flexibilního osvětlení [} 31].
Produkce | Řízení osvětlení | Extra osvětlení
Program extra
osvětlení 1

Menu pro nastavení programů osvětlení Program je nastavený tak, jak je uvedeno
v části Nastavení flexibilního osvětlení [} 31].

Extra osvětlení 1 stádium Zobrazuje, zda je hlavní osvětlení ZAPNUTO nebo VYPNUTO.
Intenzita extra
osvětlení 1
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Intenzita extra osvětlení
při vypnutí

Nastavení minimální úrovně osvětlení.

Okamžitá intenzita extra
osvětlení 1

Zobrazení aktuální intenzity osvětlení.

Hodnota senzoru extra
osvětlení

Zobrazení aktuální intenzity světla, naměřené světelným senzorem (se světelným
senzorem). Je-li nainstalováno více senzorů, klimapočítač zobrazí průměrnou
hodnotu.

Nastavení intenzity světla, když je světelný program vypnutý.

4.3.8 Inspekční osvětlení
Pro zapnutí osvětlení v období tmy se používá inspekční osvětlení. Světlo se zapíná pomocí tlačítka menu nebo
externím tlačítkem.
Produkce| Světelný režim| Inspekční osvětlení
Kontrolní osvětlení

Aktivace kontrolního osvětlení. Světlo se po uplynutí nastavené doby
automaticky vrátí na normální osvětlení.

4.4 Regulace krmiva
Tato část je relevantní pouze pro stáje s regulací krmiva.

V závislosti na typu krmení lze krmivo regulovat buď podle času nebo podle množství.
Množství krmiva můžete změnit:
• vyšováním/snižováním množství krmiva za den.
• změnou čísla dne, ve který se zvýší množství krmiva v krmné křivce.

4.4.1 Krmné programy
Časová regulace krmení se řídí pomocí krmných programů. Krmení probíhá podle předem stanoveného
programu, který určuje, kdy a jak dlouho se bude krmit.
Krmný program může obsahovat až 16 programů začínajících v různé dny. Program je používán od jednoho
čísla dne do dalšího čísla dne. Pokud nejsou k dispozici žádné programy s vyšším číslem dne, bude program
použit po zbytek turnusu.
U každého čísla dne (až 16 dní) musíte nastavit:
• Počet období za den (1–16)
• Čas spuštění
• Doba trvání
Stiskněte pole ve sloupci Start pro změnu času startu.
Stiskněte pole ve sloupci Trvání a změňte délku krmení.
nebo
Stiskněte pole ve sloupci Stop pro změnu času vypnutí.
Stiskněte Přidat aktivitu pro nové období a potom nastavte čas
startu a dobu trvání.
Stiskněte pole Start v den č. pro případnou změnu čísla dne v
období.
Chcete-li k číslu dne přidat podprogram, stiskněte tlačítko
Přidat podprogram.

Uživatelská příručka
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Bloky v časové ose ukazují, kdy a jak dlouho bude krmení
probíhat.
Stiskněte tlačítko

pro odstranění období.

U nosnic ve voliérách s patrovým krmením lze jednotlivé krmné
linky deaktivovat na jednotlivá krmení, například aby se ptáci
uprostřed dne zdržovali v nižším patře stáje.

Krmná linka je mimo vybraná období vypnutá, nicméně příčný dopravník stále může plnit násypku příčného
dopravníku.
Pokud je čas startu nastaven od 00:00 do 24:00, krmení bude probíhat po dobu 24 hodin.
Den před číslem dne 1 (den 0) je relé krmení vždy zapnuto. Krmení proto proběhne dříve, než do stáje
naskladníte nový turnus.
Když je Stav nastaven na Prázdná stáj, krmení je vypnuto.
Množství krmiva bylo stanoveno v krmné křivce turnusu v menu Management.
Pokud se doba, kdy zvířata žerou, najednou změní, může to být známka problémů a je nutné provést kontrolu.
Je důležité, aby byla ve stáji v průběhu krmení dostatečná úroveň osvětlení, aby byla zvířata aktivní a hledala
krmení. Viz také část Světelný režim [} 27].

4.4.2 Regulace krmiva – miskové krmení
Krmný systém je v zásadě strukturován takto:
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1. Dopravníky ze sil – až pět druhů krmiva
2. Váha krmiva
3. Senzor požadavku krmiva
4. Příčný dopravník
5. Nádrž příčného dopravníku
6. Senzor v nádrži příčného dopravníku
7. Kapacitní senzor v kontrolním krmítku

Když se provádí instalace, nastavte miskové krmení podle jedné z následujících řídicích metod: Viz také
Technická příručka.
• Řízeno podle času
• Časově a množstvím řízené [} 36]
• Časově a množstvím řízené s dávkováním [} 36]

4.4.2.1 Časově řízené miskové krmení
Krmení se provádí v období uvedeném v krmném programu nebo světelném programu.
Senzor v zásobníku příčného dopravníku poslední krmné linky zaznamená, zda došlo k požadavku na dodávku
krmiva. Pokud ano, příčný dopravník naplní během krmení všechny zásobníky. Systém se zastaví, když je
senzor zakryt krmivem.
Produkce | Regulace krmiva
Stav krmení

Stav označuje, zda je krmný systém aktivní (ZAP/VYP). Krmný systém ej
spuštěn podle nastavení v krmném programu.

Krmný program

Počítač automaticky reguluje krmení ve stáji podle hodnot, které zadáte
v menu Krmný program.
Krmný program je nastaven podle popisu uvedeného v části Krmné
programy [} 33].
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Krmný program
Nastavení krmného programu. Viz část Krmné programy [} 33].
Menu Krmný program není zobrazeno, pokud je miskové
krmení řízeno podle světelného programu.

4.4.2.2 Miskové krmení řízené dle času a množství
Krmení je rozdělováno v množství, které je nastaveno v referenční krmné křivce v menu Management | Křivky
turnusu | Produkce a v obdobích uvedených v krmném program nebo ve světelném programu.
Pokud je produkční počítač součástí sítě s programem pro správu FarmOnline Explorer, musí být referenční
křivka nastavena tam. Hodnota rozdílu však může být nastavena přímo v počítači.
Krmení řízené dle času a množství lze nastavit tak, aby bylo aktivní pouze pro část turnusu. Den startu a den
ukončení označují, ve které části doby turnusu bude krmení řízené dle množství prováděno (nastavuje se v
menu

|
| Technické menu | Instalace | Manuální instalace | Produkce | Nastavení regulace krmiva |
Řízené krmení). Mimo tuto dobu ve používá pouze krmení řízené dle času v souladu s krmným programem
nebo světelným programem.
Produkce | Regulace krmiva
Stav krmení

Stav označuje, zda je krmný systém aktivní (ZAP/VYP). Krmný systém ej
spuštěn podle nastavení v krmném programu.

Aktuální množství krmiva v tomto Odečet množství krmiva, které bylo zatím v tuto dobu zkrmeno.
období
Množství krmiva za poslední
období

Odečet množství krmiva zkrmeného v předchozím období.

Cílové množství krmiva

Odečet vypočítaného množství krmiva pro zvířata v tomto období.

Krmný program

Počítač automaticky reguluje krmení ve stáji podle hodnot, které zadáte
v menu Krmný program.
Krmný program je nastaven podle popisu uvedeného v části Krmné
programy.

Rozdělení krmných period

Nastavení rozdělení celkového množství krmiva mezi obdobími krmného
programu. Viz také část --- MISSING LINK ---.

4.4.2.2.1 Rozdělení krmných period
Počet denních spuštění pro každý program je nastaven ve
vodních programech.
Požadované množství krmiva za den (jak je indikováno v
referenční křivce) lze rozdělit mezi několik spuštění (period).
Pokud se perioda změní, produkční počítač automaticky upraví
následné hodnoty. Proto provádějte změny tak, aby byl dodržen
sled period.

4.4.2.2.2 Miskové krmení řízené dle času a množství bez distribuce
Produkce | Krmení
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Korekční množství krmiva

Pro časově a množstvím řízené krmení vypočítává produkční počítač, zda
spotřebované množství odpovídá požadované spotřebě. Pokud se
spotřebovalo více nebo méně než je požadované množství, upraví
produkční počítač automaticky množství pro následující časové úseky.
Spotřeba se kontroluje, když zvířata skončí s krmením. To znamená, když
stájový produkční počítač nezaznamenává spotřebu (kontrola spotřeby,
když jsou práci plní).

Pokud bylo přiděleno více krmiva, než bylo požadováno, zastaví produkční počítač časový úsek krmení.
Množství odpovídající příliš velkému množství krmiva přiděleného v poměru k požadovanému množství bude
odečteno z požadovaného množství krmiva pro další období krmení.
Pokud bylo přiděleno méně krmiva, než bylo požadováno, produkční počítač zahájí po přestávce opětovné
krmení (Doba přestávky krmení).
Pokud bylo nyní dosaženo požadovaného množství, produkční počítač zastaví časový úsek krmení. Pokud
množství dosaženo nebylo, krmení bude pokračovat, dokud nebude dosaženo požadovaného množství krmiva
nebo neskončí časový úsek krmení. Pokud není dosaženo požadovaného množství krmiva před koncem
časového úseku krmení, množství chybějícího krmiva bude přesunuto do dalšího časového úseku krmení.

Doba krmení 1

Doba krmení 2

Doba krmení 3

Doba krmení 4

Obrázek 3: Příklad korekce spotřeby krmiva v časových úsecích.

(1) Příliš mnoho krmiva se odečte z dalšího časového úseku krmení.
(2) Je zastaveno krmným programem. Příliš málo krmiva se přesune do dalšího časového úseku krmení.
(3) Bez korekce. Krmný program zastaví krmení. Množství krmiva odpovídá požadavku.
(4) Krmení skončí před koncem časového úseku krmení. Zvířata nežrala v určeném časovém úseku (Kontrola
spotřeby při plném počtu ptáků) a dostala požadované množství krmiva.

Maximální korekce se provádí podle nastavení v Max. korekci krmiva a Min. korekci krmiva (v menu
|
Technické | Instalace | Ruční instalace | Produkce | Nastavení regulace krmení | Řízené krmení). Viz také
Technická příručka.
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4.4.3 Regulace krmení - řetězové krmení
Krmný systém je v zásadě strukturován takto:

1. Dopravníky ze sil – až pět druhů krmiva
2. Váha krmiva
3. Senzor požadavku krmiva
4. Příčný dopravník
5. Nádrž příčného dopravníku
6. Systém řetězového krmení

Když se provádí instalace, je nastaveno řetězové krmení podle jedné z následujících řídicích metod: Viz také
Technická příručka.
• Řízeno podle času
• Regulace podle světelného programu
Řetězové krmení řídí krmení podáváním krmiva denně několikrát během nastavených časových úseků.

4.4.3.1 Časově řízené řetězové krmení
Krmný program
Nastavení doby krmení. Viz také Krmné programy [} 33].
Menu Krmný program není zobrazeno, pokud je řetězové
krmení řízeno podle světelného programu.

Řetěz běží
U každého programu nastavte následující:
• Číslo dne
• Počet denních běhů
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Počet krmení

Číslo dne
Obrázek 4: Řetězové krmení: Počet krmení za den.

Počet krmení za den se postupně mezi dvěma čísly dnů zvyšuje.

Perioda 1

Perioda 2

Perioda 3

7 krmení v průběhu 3 období

Čas

Obrázek 5: Řetězové krmení: Příklad 1: Distribuce počtu krmení

Počet krmení je rovnoměrně rozdělen mezi čísla spuštění. Nadměrné krmení je distribuováno z posledního
spuštění.

Perioda 1

Perioda 2

Perioda 3

2 krmení v průběhu 3 období

Čas

Obrázek 6: Řetězové krmení: Příklad 2: Distribuce počtu krmení

Pokud je počet krmení nižší než počet spuštění, provádí se krmení jednou pro každé spuštění, dokud není
dosaženo nastaveného počtu krmení.

Produkce | Regulace krmiva| Krmení
Řetězové krmení

Zobrazení aktuálního stavu krmného systému.
Produkční počítač odloží spuštění řetězu, pokud nejsou násypky příčného
dopravníku plné.

Poslední start řetězu

Zobrazení posledního startu řetězu.

Příští start řetězu

Zobrazení příštího startu řetězu.

Krmný program

Nastavení doby krmení.

Produkce | Regulace krmiva| Řetězy
Řetěz běží

Nastavení čísla dne pro každý program a také počet denních chodů řetězu.

Celkový počet startů
řetězu dnes

Vypočítaný počet startů řetězu pro aktuální den. Počet se postupně mezi dvěma
čísly dnů zvyšuje.

Celkový počet startů
řetězu včera

Celkový počet startů řetězu včera ve srovnání s číslem aktuálního dne.

Počet startů řetězu dnes Počet krmení za den je nastaven pomocí krmného programu. Číslo aktuálního dne

je možné upravit jako rozdíl programu. Následující dny budou probíhat se stejným
rozdílem.
Pokud je toto číslo vyšší než vypočítaný počet běhů řetězu, došlo k příliš mnoha
běhům ve vztahu k délce období.
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Kalkulovaný počet startů Počet běhů řetězu, pro které je v obdobích místo.
řetězu dnes
Offset počtu běhů řetězu Offset ve vztahu k počtu krmení nastavených v programu.
Doba chodu řetězu

Nastavení doby chodu pro jedno otočení řetězu. Je důležité, aby byl tento parametr
nastaven správně.

4.4.4 Krmná směs (denní silo, bubnová váha a 9940)
Pokud je použita bubnová váha nebo DOL 9940-2, produkční počítač zpracovat krmné směsi s až pěti typy
krmiva. Krmné směsi lze také použít pro krmení. Krmné směsi lze také použít pro krmení.
Aktuální mix krmiva

Krmnou směs lze upravit pomocí rozdílu bez změny křivky
míchání krmiva. Distribuce krmiva B, C, D a E je upravena ve
vztahu k aktuální hodnotě křivky.
Odečtením hodnoty rozdílu od Aktuální je možné rozdíl
resetovat a vrátit se zpět k původní hodnotě křivky.

Křivka míchání krmiva

Směs různých typů krmiva je řízena programem míchání s 8
programy.
Zadejte požadované množství v procentech krmiv B, C, D a E.
Poté produkční počítač automaticky vypočítá množství krmiva.
Produkční počítač kontinuálně ze dne na den mění poměr
směsi, aby zabránil náhlým změnám ve složení krmiva.

Ke křivce míchání krmiva je přidán rozdíl. Pokud byly nastaveny velmi vysoké hodnoty rozdílu, Krmivo X dnes
může v čase (při zvýšení nebo poklesu křivky) překročit 100 % nebo klesnout pod 0 %. V takovém případě musí
být hodnota pro Krmivo X dnes opravena. Produkční počítač však vždy vypočítá správný poměr směsi.
Management | Chytání | Setup | Produkce | Typ krmiva při zastavení míchání krmení
Typ krmiva, když je
míchání zastaveno

Chytání. Zobrazuje typ krmiva vybraného pro přechod na chytání. Viz také část
Chytání [} 54].

4.4.5 Doplněk krmiva
Tato funkce vám umožňuje přidávat krmný doplněk (například produkty skořápkového typu nebo celozrnného
typu na patře) nezávisle na normálním krmném systému. Krmný doplněk lze dodat ve stanovené číslo dne a ve
stanovený čas v průběhu dne.

Produkce | Regulace krmiva| Krmná směs | Krmný doplněk
Krmný doplněk od dne

Nastavení čísla dne, od kterého bude krmný doplněk používán.

Typ krmného doplňku

Nastavení typu krmiva, které obsahuje krmný doplněk.

Procento krmného
doplňku

Nastavení procentní části krmného doplňku vůči běžnému krmivu.

Doba krmného doplňku

Nastavení toho, kdy bude použití krmného doplňku zahájeno a ukončeno.
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Váha krmiva zvážila 20 kg. Krmný doplněk je nastaven na hodnotu 10 %.
Běžná krmná směs se skládá z 50 % A a 30 % B.
Krmivo C:

10 % z 20 kg:

2 kg

Krmivo A:

70 % z (20-2):

12,6 kg

Krmivo B:

30 % z (20-2):

5,4 kg

Tabulka 2: Příklad přidání krmného doplňku.

Doplněk je přidán například těsně před koncem předposledního krmení a skončí těsně před koncem posledního
krmení.

4.5 Spotřeba krmiva
Tato část je relevantní pouze pro stáje s váhou krmiva.

Produkční počítač průběžně vypočítává spotřebu krmiva a aktualizuje spotřebu, jakmile se sníží obsah krmiva v
silu. Spotřeba všech typů krmiv se počítá odděleně.
Produkční počítač také zobrazuje výpočty spotřeby krmiva na zvíře a také poměr spotřeby vody a krmiva.
Produkce | Spotřeba krmiva
Přidat/odebrat krmivo
manuálně

Přidá nebo odebere krmivo (max. 1000 kg najednou). Pokud je krmivo pro slepice a
kohouty rozděleno, lze provést zadání pro slepice a kohouty.

FCR (Brojleři)

Na základě hmotnosti zvířat a spotřeby krmiva produkční počítač aktuálně
vypočítává jejich míru konverze krmiva, FCR (Feed Conversion Rate). To vyjadřuje,
jak efektivně zvířata přeměňují krmivo na tělesnou hmotnost. Čím nižší je FCR, tím
lepší je konverze krmiva.

IEV (Brojleři)

Produkční počítač také vypočítává takzvaný IEV (index efektivity výroby), což je
celkové vyjádření efektivity produkce.
Čím vyšší je hodnota IEV, tím lepší je produktivita.
Hodnota IEV se vypočítává na základě:
Hmotnost (kg) x (100 – mortalita (%))
Věk (dny) x FCR

Zadat spotřebu krmiva

Ve stájích bez váhy krmiva je možné manuálně zadat hmotnost krmiva, kterou
zvířata zkrmí.
Produkční počítač provede výpočty spotřeby krmiva zadaného krmiva stejným
způsobem jako u automatického vážení krmiva.

Denní hodnoty

Produkční počítač průběžně vypočítává spotřebu krmiva a aktualizuje spotřebu,
jakmile se sníží obsah krmiva v silu. Spotřeba všech typů krmiv se počítá odděleně.
Můžete zobrazit spotřebu krmiva pro aktuální den a celkovou spotřebu krmiva.
Produkční počítač také v dílčích menu zobrazuje výpočty spotřeby krmiva na zvíře
a také poměr spotřeby vody a krmiva.

Celkem

Zobrazení celkové spotřeby krmiva k dnešnímu dni.

4.5.1 Manuální distribuce krmiva před zahájením
Ve stájích s váhou krmiva doplní stájový počítač krmný systém, pokud nastavíte stáj na aktivní stáj (viz část
Stav stáje Aktivní stáj- Prázdná stáj [} 50]). Množství krmiva použitého pro plnění není zadáno jako spotřeba
krmiva (protože krmivo nebylo zkonzumováno, pouze naplnilo systém).
Pokud chcete ručně distribuovat krmení (například na papír) ve stáji, postupujte podle tohoto postupu, aby se
zajistilo, že se krmení zahrne do spotřeby krmiva.
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1. Počkejte, až se dokončí první plnění.
2. Pomocí senzoru příčného dopravníku vyjměte krmivo z poslední násypky.

4.5.2 Přidat/odebrat krmivo manuálně
Ve stájích s váhou krmiva je také možné manuálně přidávat nebo odebírat krmivo, pokud je aktivována funkce
Přidat/odebrat krmivo manuálně v menu
| Technické menu | Instalace | Manuální instalace |
Produkce | Nastavení regulace krmiva. Funkci lze použít, pokud je krmivo přidáno mimo váhu krmiva. Je také

možné vidět, kolik krmiva bylo manuálně přidáno nebo odebráno.

4.6 Voda
Tato část je relevantní pouze pro stáje s vodoměrem.

Produkce| Voda
Stav vody

(pouze s řízením vody)

Zobrazení, zda má produkční počítač aktuálně zapnutou nebo vypnutou vodu Při
nastavování alarmů ohledně vody
je možné zvolit, jestli se má voda vypnout nebo zapnout,
když se alarm spustí.

Spotřeba vody
v aktuálním časovém
úseku

Spotřeba vody v aktuálním časovém úseku.

(pouze s řízením vody)
Cílové množství vody

(pouze s řízením vody)
Reference vody

Maximální množství vody, které mohou zvířata v aktuálním časovém úseku
spotřebovat.
Cíl spotřeby vody na zvíře v aktuálním časovém úseku.

(pouze s řízením vody)
Voda dnes

Celková spotřeba vody od půlnoci.

Voda včera

Celková spotřeba vody v průběhu minulých 24 hodin.

Voda/zvířata dnes

Spotřeba vody na zvíře dnes.

Voda/zvířata včera

Spotřeba vody na zvíře včera.

Spotřeba vody celkem

Celková spotřeba vody za turnus.

Vodoměry celkem

Spotřeba vody na vodoměr za poslední hodinu.

Všechny vodoměry
minulý týden

Celková spotřeba vody v průběhu celého minulého týdne..

Vodoměry - celková
spotřeba

Celková spotřeba vody za turnus.

Vodoměry minulý týden

Spotřeba vody na vodoměr za poslední týden.

Voda/zvíře za minulý
týden

Aktuální spotřeba vody vypočítaná na zvíře za poslední týden.
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Spotřeba vody
Klimapočítač zaznamenává spotřebu vody v litrech pro
poskytnutí kompletního přehledu. Pro upozornění na náhlé
změny se spotřeba vody zaznamenává i v procentech.
Za normálních podmínek se procentní údaje zvyšují o několik
procent denně podle toho, jak zvířata rostou.

4.6.1 Regulace vody
Tato část je relevantní pouze pro stáje s regulací vody.

Regulaci vody aktivujte v menu

|

| Technické menu | Instalace | Manuální instalace | Produkce |

Nastavení vody | Regulace vody.

Počítač má 4 typy regulace vody:
• časová regulace podle programu
• časová regulace podle světelného programu
• časová a množstevní regulace podle programu
• časová a množstevní regulace podle světelného programu
V principu funguje regulace vody stejně jako je tomu u krmení. Prostřednictvím spínacích hodin můžete nastavit
až 16 programů vody, které indikují, kdy a na jak dlouho je umožněn pro aktuální číslo dne přístup k vodě.
Je také možno regulovat vodu podle světelného programu.
Rovněž je vhodné instalovat regulaci vody pro upozornění na alarmy pro rychlé zjištění případných netěsností a
výpadků systému napájení.
Upozornění:
• Během období do prvního čísla dne je přívod vody otevřen po celou dobu.
• Mimo zvolená období není k vodě přístup.
Při časové a množstevní regulaci vypne produkční počítač vodu po spotřebování požadovaného množství.
Produkce | Voda | Program vody
Aktivní program vody

Odečet programu vody, který produkční počítač používá v aktuální den
(max. 16).

Program vody

Produkční počítač automaticky reguluje přívod vody ve stáji na základě
času, který jste nastavili v menu Program vody.

Dávkování vody

Nastavení rozdělení celkového množství vody mezi obdobími programu
vody.

Uživatelská příručka

43

DOL 535 • DOL 539
Program vody
U každého čísla dne (až 16 dní) musíte nastavit:
• Počet období za den (1–16)
• Čas spuštění
• Čas vypnutí
Stiskněte pole ve sloupci Start pro změnu času startu.
Stiskněte pole ve sloupci Konec pro změnu času vypnutí.
Stiskněte tlačítko Přidat aktivitu pro nové období a potom
nastavte čas startu a čas vypnutí, počítač následně vypočítá
dobu trvání.
Stiskněte pole Start v den č. pro případnou změnu čísla dne v
období.
Chcete-li k číslu dne přidat podprogram, stiskněte tlačítko
Přidat podprogram.

Bloky v časové ose ukazují, kdy a jak dlouho bude voda k
dispozici.
Stiskněte tlačítko

pro odstranění období.

Pokud je čas startu nastaven od 00:00 do 24:00, voda bude k
dispozici po dobu 24 hodin.
Dávkování vody
Počet startů za den pro každý program je nastaven v
programech vody.
Požadované množství vody za den (jak je indikováno v
referenční křivce) lze rozdělit mezi několik spuštění (period).
Pokud se perioda změní, produkční počítač automaticky upraví
následné hodnoty. Proto provádějte změny tak, aby byl dodržen
sled period.

4.7 Silo
Tato část je relevantní pouze pro stáje s krmným silem.

Produkční počítač registruje spotřebu krmiva ze sil vážením krmiva.
Když je krmivo dodáno, produkční počítač aktualizuje množství
krmiva v silech na základě informací, které zadáte.
U elektronického vážení sila se registrace provádí automaticky.
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V souvislosti s elektronickým vážením sila:
Když je krmný systém v provozu a krmivo se dodává současně do sila, ze kterého se krmivo odebírá,
může dojít k nepřesnostem. Proto by se tomu mělo předcházet.
Pokud je krmivo do sila stále dodáváno, když je systém krmení spuštěný, počítač zastaví krmení během
dodávky, když se používá miskové, suché nebo cílové krmení. Při použití patrového a řetězového krmení
počítač využívá zkušenosti z normálního krmení k výpočtu správného množství dodávky i spotřeby
krmiva.

Produkce | Silo
Obsah sila 1

Aktuální množství krmiva v silu. Aktuální množství je průběžně aktualizováno na
základě aktuální spotřeby.
Aktuální množství krmiva lze upravit v menu. Toto se používá, pokud dochází k
rozporu mezi aktuálním obsahem sila a zobrazeným obsahem.
Aktuální obsah krmiva však lze upravit, pouze pokud není použito vážení sila.
Při dodávce krmiva je nutné použít menu Dodávka do sila, kterou najdete pod
každým silem.
Jednotlivé dodávky sil lze tedy najít v protokolu dodávek sila.

Automatická změna

Nastavení toho, zda se má produkční počítač automaticky přepnout na jiné silo se
stejným typem krmiva, když je aktivní silo prázdné.
Tato funkce není k dispozici, pokud jsou použity dvě nezávislé váhy sila.

Postupná změna

Pro provedení automatické změny je produkční počítač schopen postupně přejít
na jiné silo. Nastavení množství zbytkového krmiva, při kterém má začít postupný
přechod.

Čas před změnou

Nastavení času, než dojde k automatické změně sil.

Minimální obsah sila před
změnou

Produkční počítač považuje silo za prázdné, když je množství krmiva nižší než
nastavená hodnota a dopravníky ze sil nedodávají krmivo do váhy. Tím se
kompenzují nepřesnosti v zadaných údajích o dodávce a na váze krmiva.
Pokud je silo vyprázdněno a množství krmiva v přehledu sila je vyšší než
Minimální obsah sila, nemůže produkční počítač provést změnu automaticky.
Množství proto musí být změněno na 0,000 tuny, aby bylo možné provést změnu.

Dodávka do sila

Po dodávce krmiva musí být dodané množství zadáno do produkčního počítače.

Záznam dodávek do sila

Záznam dodávek s množstvím a datem každé dodávky krmiva. Lze uložit až
dvacet dodávek pro každé silo.

Vybrané silo

Pokud se v několika silech používá stejný typ krmiva, můžete naprogramovat, ze
kterého sila bude krmivo odebráno. Změna vstoupí v platnost, jakmile dojde ke
změně nastavení.
Bylo vybráno silo Y: Krmivo se odebírá z tohoto sila.
Vybrat silo X: Přepne se na krmivo z tohoto sila.

Silo 1, odhadovaná doba
vyprázdnění

Počet dní do vyprázdnění sila se vypočítá na základě spotřeby krmiva za
posledních 24 hodin .

Grafické zobrazení stavu sila
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Na kartu lze přidat karty sila a graficky zobrazit aktuální obsah v
silu. Viz také část Vytváření stránek [} 15].

Zelená

Více než 50 % kapacity

Žlutá

Méně než 50 % kapacity

Červená

Pod úrovní pro alarm sila. Viz také popis obsahu sila v alarmech pro krmivo.
Symbol pro sdílené silo.

Symbol pro vybrané/aktivní silo.

Symbol pro dodávku do sila.

4.7.1 Senzor prázdného sila
Pokud je použit senzor prázdného sila, produkční počítač zastaví dopravník ze sila ve chvíli, kdy senzor
zaznamená, že v silu není žádné krmivo.
Můžete vybrat, zda by měl produkční počítač automaticky změnit na jiné silo se stejným typem krmiva
(Automatická změna). Pokud není k dispozici jiné silo s dostatečným množstvím krmiva, produkční počítač
zobrazí alarm: Žádné krmivo pro váhu krmiva. Viz také část Alarm - krmivo [} 58].
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4.7.2 Postupná změna
Produkční počítač je schopný postupně přejít mezi dvěma sily se stejným typem krmiva. Tímto způsobem je
možné postupně přejít na jinou krmnou směs (platí pouze pro bubnové váhy a DOL 9940-2).
Silo 1 s krmivem A

Krmení ze sila 2

Silo 1 je nyní prázdné

Silo 2 s krmivem A
Obrázek 7: Postupný přechod ze sila 1 na silo 2.

Když obsah sila klesne na stanovené množství, zahájí se postupný přechod na silo se stejným typem krmiva.

4.8 Hodinová spotřeba
Dostupné informace závisí na typu a instalaci klimapočítače. Tabulky ukazují hodinovou spotřebu dnes a včera.
Včerejší čísla se ukazují pouze do stejné doby dnes.
Informace o hodinové spotřebě lze přidat jako kartu na stránku nebo klíčovou hodnotu. Viz také Vytváření
stránek [} 15].
| Management | Hodinová spotřeba

Ukazuje spotřebu krmiva a vody po hodinách.

Hodinová spotřeba

Hodinová spotřeba na zvíře Ukazuje spotřebu krmiva a vody na zvíře po hodinách.

4.9 Spínací hodiny
Tato část je relevantní pouze pro stáje se spínacími hodinami.

Produkce | Spínací hodiny
Spínací hodiny

Nastavení počtu startů, času startu a doby trvání spuštění.

Spínací hodiny – týdenní
program

Nastavení toho, zda budou spínací hodiny aktivní v jednotlivých dnech týdne.

V každém programu musíte nastavit následující:
• Počet období za den (1–16)
• Čas startu
• Doba trvání
Stiskněte pole ve sloupci Start pro změnu času startu.
Stiskněte pole ve sloupci Trvání pro změnu doby trvání období.
Pro nové období stiskněte znaménko plus a následně nastavte
čas spuštění a dobu trvání tohoto období.
Bloky v časové ose ukazují, kdy a jak dlouho budou spínací
hodiny zapnuté.
Mimo zvolená období jsou spínací hodiny vypnuté.
Stiskněte tlačítko
Uživatelská příručka

pro odstranění období.
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Spínací hodiny s týdenním programem
Týdenní program určuje, ve které dny jsou spínací hodiny
zapnuté.
Pokud čas ON proběhne za půlnoc v den kdy spínací hodiny
nejsou aktivní, zůstane funkce zapnutá až do doby, kdy čas
uběhne.

Pondělí

Úterý

Čas startu

48

Středa

Čas startu
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4.10 Váha krmiva
Tato část je relevantní pouze pro stáje s váhou krmiva.

Produkční počítač poskytuje informace o plnění váhy a
aktuálním stavu váhy. Lze to použít ve spojení s kalibrací.

4.11 Klíčové hodnoty
Produkce | Klíčové hodnoty

Menu ukazuje počet klíčových hodnot. Obsah menu závisí na typu a nastavení klimapočítače.
Zobrazení výrobních hodnot.

4.12 Stav produkce
Menu nabízí přehled změn uživatele, ke kterým došlo vzhledem ke standardním nastavením.
Produkce| Změny uživatele
Změna reference krmiva

Zobrazuje, o kolik se změnilo množství krmiva ve srovnání se
standardními hodnotami křivek.

Změna reference vody

Zobrazuje, o kolik se změnilo množství vody ve srovnání se standardními
hodnotami křivek.

Změna intenzity hlavního
osvětlení

Zobrazuje, o kolik se změnila intenzita světla ve srovnání se standardním
nastavením v křivce turnusu.

Změna intenzity pomocného
osvětlení

Zobrazuje, o kolik se změnila intenzita pomocného osvětlení ve srovnání
se standardním nastavením v křivce turnusu.

Změna barvy osvětlení

Zobrazuje, o kolik se změnila barva světla ve srovnání s program barvy
osvětlení.

Uživatelská příručka
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5 Management
5.1 Data stáje
5.1.1 Stav stáje Aktivní stáj- Prázdná stáj
Klimapočítač má 2 různé režimy provozu, jeden pro případ, kdy jsou zvířata ve stáji, a jeden pro případ, kdy je
stáj prázdná.
Se zvířaty ve stáji - Aktivní stáj. Řízení se provádí podle automatického nastavení a denních programů, číslo
dne se počítá nahoru a všechny alarmy jsou aktivní.
Bez zvířat ve stáji - Prázdná stáj. Řízení se provádí podle mezi-nastavení Prázdná stáj. Pro Prázdnou stáj
fungují pouze aktivní alarmy pro CAN komunikaci a sledování teploty.

Vyberte menu
Management | Údaje stáje | Změna
stavu pro změnu stavu stáje na Prázdná stáj (Zastavit
ukončení turnusu) nebo Aktivní stáj (Zahájit ukončení
turnusu).

Zadejte zobrazený kód pro změnu stavu stáje.
Změna proběhne okamžitě po zadání čtvrté číslice.

Aktivní stáj
Může být výhoda změnit stav na Aktivní stáj den před naskladněním zvířat. Tak má klimapočítač čas upravit
klima na potřeby zvířat a doplnit krmivo ve stáji.
Číslo dne se pak přepne na 0 o půlnoci a klimapočítač pracuje podle automatického nastavení.
Prázdná stáj
Stav by se neměl měnit na Prázdná stáj, dokud nejsou zvířata pryč.
Klimapočítač poté odpojí nastavení a řídí stáj podle mezi-funkcí Prázdná stáj. Tato funkce slouží jako ochrana
zvířat pro případ, že by stáj byla nastavena do režimu Prázdná stájomylem.
Pokud se má stáj zcela uzavřít, nastavení mezi-fungování Prázdná stáj se musí resetovat. Viz část Prázdná
stáj.
Pokud se stav stáje změní na Zahájit ukončení turnusu, klimapočítač resetuje všechny změny provedené
v křivkách a nastaveních.

Funkce Změna stavu lze přidat také jako kartu na stránku, viz část Úprava stránek [} 17] pro informace
ohledně nastavení stránek.
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5.1.2 Základní nastavení
Management | Data stáje
Stav

Stav odečtu (Aktivní stáj / Prázdná stáj).

Změna stavu

Změnění stavu stáje zadáním jedinečného kódu, který se zobrazuje na displeji.

Naskladněná zvířata

Nastavení počtu zvířat (pouze DOL 534).

Nastavit datum a čas

Nastavení aktuálního data a času.
Správné nastavení hodin je důležité jak z hlediska některých řídicích funkcí, tak
z hlediska registrace alarmů. Proto všechny programy v počítači používají jak
datum a čas, tak také číslo dne.
V případě výpadku proudu se hodiny nezastaví.
Zimní a letní čas
Vzhledem k tomu, že některé druhy zvířat jsou velmi citlivé na změny jejich
cirkadiánního rytmu, není zde žádná automatická změna na letní nebo zimní čas.
Pokud chcete, aby se počítač řídil místním letním a zimním časem, musíte
nastavení času manuálně změnit o +/- 1 hodinu.

Číslo dne

Nastavení čísla dne. O půlnoci se k číslu dne přičte 1 za každých 24 hodin, které
uběhnou od nastavení stáje na aktivní stáj.
Vyberte, zda má číslo dne ukazovat čas od začátku turnusu nebo aktuální věk
zvířat. Pokud požadujete aktuální věk zvířat, denní číslo se musí nastavit, aby
odpovídalo očekávané délce života.
Číslo dne lze nastavit až na hodnotu -9, takže klima a produkční počítač může
regulovat předehřátí stáje před naskladněním zvířat.

Týden č

Zobrazení aktuálního čísla týdne.
Týden 0: Den 0 – 6
Týden 1: Den 7 – 13
.
.
Týden 15: Den 105 – 111
Týden 16: Den 112 – 118

Den v týdnu

Zobrazit den v týdnu.

Start v den

Nastavení dne, ve kterém má turnus začít.

Název stáje

Nastavení názvu stáje.
Je-li klimapočítač integrován v síti LAN, je důležité, aby každá stáj měla jedinečný
název. Název stáje se přenáší skrze síť a stáj by proto měla být identifikovatelná
podle názvu.
Stanovte plán pro pojmenování všech klimapočítačů připojených k síti.

Servisní přístup
aktivován

Informace, že je klimapočítač a produkční počítač vzdáleně ovládán pomocí
programu pro správu farmy FarmOnline Explorer.

Kvalita podestýlky

Tato funkce je přístupná, pouze pokud je stájový počítač součástí systému s
FarmOnline Explorer, kde je možné zadat vyhodnocení kvality podestýlky.
Stájový počítač ukazuje poslední zadanou hodnotu.

Extra podestýlka

Uživatelská příručka

Na displeji je zobrazeno, zda byla přidána extra podestýlka.
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5.2 Křivky historie
V závislosti na typu a nastavení počítače jsou pro produkci
k dispozici následující křivky historie:
• FCR
• IEV
• Aktuální hmotnost ptáků
• Přírůstek
• Časy krmení
• Krmivo
• Voda
• Manuální váha ptáků
• Váha zvířat
• Světelný senzor
• Denní hodnoty
• Celkem
• Zvířata
Křivky historie pro sledování elektřiny ukazují spotřebu
elektrického proudu spočítanou za různá období.

5.3 Křivky turnusu
Tato část je relevantní pouze pro turnusovou produkci.

Spolu s dalšími informacemi tvoří nastavení křivek základ výpočtů regulace produkce.
Klimapočítač se může automaticky nastavit podle stáří zvířat.
Když je klimapočítač připojen k síti pomocí programu pro
správu FarmOnline Explorer, lze křivky změnit také pomocí
FarmOnline.
Podle typu a nastavení klimapočítače jsou k dispozici různé
křivky turnusu
• Krmivo
• Voda
• Hmotnost
• Osvětlení
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Když jsou křivky nastaveny přes FarmOnline Explorer je to
zobrazeno v menu.

Vyberte, zda se má použít křivka z FarmOnline Explorer nebo
křivka z klimapočítače.

5.3.1 Nastavení křivek
Použijte tlačítko Přidat aktivitu pro přidání požadovaných bodů
křivky.
Pro každou křivku nastavte:
• číslo dne pro každý z požadovaných bodů křivky.
• požadovanou hodnotu funkce každého z požadovaných
bodů křivky.
Viz také část Stav produkce [} 49].

Vlhkost

Změny se provádí v
menu Klima | Vlhkost
Změněný průběh křivky

Dny
Obrázek 8: Křivka pro vlhkost vzduchu

Toto je obecně případ křivky funkce, kdy klimapočítač automaticky posune zbytek křivky paralelně v okamžiku,
kdy provedete změnu během turnusu.
Změny v nastavení lze zobrazit v menu Klima | Stav klimatu.

Uživatelská příručka

53

DOL 535 • DOL 539

5.4 Chytání
Funkce chytání je navržena pro změnu proudění vzduchu ve stáji v souvislosti s vyskladněním všech nebo části
zvířat. Stav ventilace se změní na Chytání a upraví své nastavení. Když se změní zpět, ventilace se vrátí na
polovinu původní potřeby ventilace a zobrazí se informace týkající se obnovení. Tato funkce také mění program
krmení, regulace osvětlení a alarmy.
Aktivaci funkce Chytání lze nastavit třemi způsoby:
• Externí klíč
• Tlačítkový spínač
• Nastavení displeje
Management | Chytání
Chytání

Zapnutí a vypnutí funkce. (se zobrazením operace)

Chytání připraveno

Nastavení data a času, kdy může uživatel funkci aktivovat.

Start chytání

Zobrazení času, kdy byla funkce chytání aktivována. Viditelné pouze když je funkce
aktivní.

Konec chytání

Zobrazení času, kdy se má funkce vypnout (pomocí Automatické zastavení
Chytání po). Pokud však chytání trvá déle, než se očekávalo, lze čas zastavení
změnit. Viditelné pouze když je funkce aktivní.

Povolit periodu pro start Nastavení časového období, ve kterém může uživatel funkci aktivovat. (pouze
chytání
tlačítko a klávesa)
Automatické zastavení
Chytání po

Nastavení maximálního období, po které může být funkce Chytání aktivní.

Nasávání

Procentuální nastavení toho, nakolik se musí nasávání v průběhu chytání otevřít.

Střešní nasávání

Procentuální nastavení střešního nasávání, klapek, ventilátoru a míchacího
ventilátoru v průběhu chytání.

Plynulý

Procentuální nastavení toho, nakolik se musí plynule řízené odsávání v průběhu
chytání otevřít.

MultiStepy

Vybere, které MultiStepy musí být při chytání aktivní. Můžete například ovládat
požadovaný směr proudění vzduchu pouhou aktivací MultiStepů na jednom konci
stáje.

Řízení osvětlení

Vyberte, zda by aktivace chytání měla změnit regulaci osvětlení.

Zastavit krmný systém

Vyberte, zda aktivace chytání zastaví krmný systém.

Zastavit váhu krmiva
před zastavením
krmného systému

Nastavení časového období. Časové období by mělo odpovídat době, kterou
zvířata potřebují ke zkrmení krmiva, které je distribuováno v systému.

Zastavit míchání krmiva
před zastavením váhy
krmiva

Nastavení časového období. Časové období by mělo odpovídat době, kdy by
zvířata měla mít pouze jeden druh krmiva.

Typ krmiva při zastavení Výběr posledního typu krmiva, které má být použito před zastavením systému
míchání krmení
krmení.
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Volitelné:
Zastavit krmnou
směs (nepšeničnou)

Zastavit
váhu krmiva

Zastavit
krmení

Chytání začíná
Klíč aktivován

Časový limit

Volitelné:
Manuální spuštění
krmení

Klíč chytání aktivní
Zvířata dostanou Zvířata budou
pouze jeden typ krmena, dokud se
krmiva
systém nevyprázdní

Funkce chytání se
automaticky zastaví, pokud
není zastavena ručně.

Obrázek 9: Sekvence, kdy zastavit systém krmení v průběhu chytání

Uživatelská příručka
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6 Alarmy
Alarmy fungují pouze v režimu Aktivní stáj.
Jedinou výjimkou jsou testy alarmů a alarmy pro komunikaci CAN a sledování teploty v
režimu Prázdná stáj.

Když se spustí alarm, klimapočítač zaregistruje typ alarmu a
čas události.
Informace o typu alarmu se zobrazí ve zvláštním okně spolu se
stručným popisem situace.
Relé alarmu je spuštěno pouze tvrdými alarmy.
Měkké alarmy generují vyskakovací okno na displeji.
Červená: aktivní alarm
Žlutá: aktivní varování
Šedá: deaktivovaný alarm (alarmový stav zanikl)
Existují dva typy alarmu:
Tvrdý alarm: Červené vyskakovací okno na klimapočítači a
vyvolání alarmu na jednotkách připojených na alarm, např.
siréna
Měkký alarm: Žluté vyskakovací okno s upozorněním
klimapočítači.
V menu alarmu je možné zvolit, zda mají být alarmy klimatu
a produkce tvrdé nebo měkké.

Klimapočítač také aktivuje signál alarmu, který můžete
zachovat.
Signál alarmu bude znít, dokud alarm nepotvrdíte. To se děje i
v případě, že situace, která spustila alarm, již ustala.
Alarmy zachovány:
ANO: Signál pokračuje i po zaniknutí alarmové situace.
NE: Signál se po zaniknutí alarmové situace vypne

Klimapočítač vás může po potvrzení tvrdého alarmu upozornit
na probíhající alarmovou situaci. To slouží k zajištění toho, aby
byla situace, která alarm způsobila, vyřešena.
Nastavení pro připomenutí:
Čas alarmu: Nastavení toho, po jaké době po alarmu se

připomenutí objeví.
Počet opakování: Nastavení toho, kolikrát se připomenutí

objeví.

6.1 Vypnutí signálu alarmu
Okno alarmu zmizí a signál alarmu se vypne, když alarm potvrdíte stiskem Potvrdit.
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6.2 Test alarmu
Pravidelné testy alarmu pomáhají zajistit, že alarmy budou v případě potřeby opravdu funkční. Proto byste měli
alarmy testovat každý týden.
Aktivujte Test alarmu pro spuštění testování.
Zkontrolujte, že kontrolka alarmu bliká.
Zkontrolujte, že systém alarmu funguje správně.
Testování dokončete stisknutím tlačítka Potvrzeno.

6.3 Nastavení alarmu
Klimapočítač má množství alarmů, které aktivuje, pokud dojde k technické poruše nebo dojde k překročení
limitů alarmu. Několik alarmů je vždy zapnuto, např. výpadek proudu. Ostatní alarmy lze aktivovat/deaktivovat, a
u některých můžete dokonce nastavit limity alarmu.

Uživatel je vždy zodpovědný za správnost všech nastavení alarmu.

6.3.1 Hlavní/klientské alarmy
Pokud je počítač nastavený na sdílení zařízení s jinými počítači, spustí se v případě ztráty spojení mezi počítači
alarm. Dokud nebude obnoveno síťové připojení, bude „klientský“ počítač i nadále řídit podle hodnoty, která
byla přijata z „hlavního“ počítače jako poslední.
Ztráta připojení ke
klientovi

Vyberte typ alarmu Tvrdý, Měkký nebo Zakázáno.

Ztráta připojení k
hlavnímu

Vyberte typ alarmu Tvrdý, Měkký nebo Zakázáno.

6.3.2 Alarm – světla
Nastavení alarmu | Produkce | Alarm – Světlo
Osvětlení

Stájový počítač rozsvítí alarmy pro světelný senzor, hlavní osvětlení, pomocné
osvětlení a extra osvětlení.
Pokud je alarm osvětlení aktivní, osvětlení není řízeno světelnými senzory, jsou-li
nějaké.
Je možné nastavit prodlevu pro všechny alarmy osvětlení, aby se zabránilo
nechtěným alarmům souvisejícím s krátkými změnami osvětlení.

Světelný senzor

Pokud je ke stejnému světelnému zdroji připojeno více světelných senzorů
(primární/pomocné/extra osvětlení), stájový počítač spustí alarm, pokud bude
rozdíl v intenzitě světla příliš velký na senzorech (+/-10 lux, odchýlení světelných
senzorů od limitu ±).

Hlavní osvětlení
Pomocné osvětlení
Extra osvětlení

Klimapočítač spustí alarm osvětlení, pokud se intenzita světla odchyluje od
požadované úrovně (Limit alarmu osvětlení ± 10 lux).
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6.3.3 Alarm - krmivo
Nastavení alarmu | Produkce | Alarm – krmivo
Žádné krmivo do váhy

Pokud váha krmiva určí, že ze sil nepřichází žádné krmivo, spustí se alarm.
Funkci lze zapnout nebo vypnout.
Pokud se spustí alarm, produkční počítač deaktivuje dopravníky ze sil.
V Doba před alarmem nastavte, jaká doba musí uplynout před tím, než počítač
spustí alarm.
Alarm bude spuštěný až do doby, než váha krmiva znovu zaregistruje krmivo.
Po potvrzení alarmu se dopravníky ze sil znovu spustí.
Po potvrzení alarmu je možné dopravníky ze sil nastavit tak, aby se po kratší
dobu střídavě spouštěly a zastavovaly. Když dopravník ze sila nabírá krmivo,
je možné znovu spustit krmení, pokud bylo vypnutí způsobeno klenbou krmiva
v silu.
Funkci nabírání ze sila lze vyřadit nastavením Čas zastavení dopravníku ze
sila na 0 minut. Tímto způsobem počítač zajistí, aby dopravníky ze sil zůstaly
vždy vypnuté, dokud senzor požadavku krmiva nebude manuálně odstraněn a
znovu připojen. Produkční počítač následně v nastavené době chodu
dopravníky ze sil znovu spustí (Doba chodu dopravníku ze sila).

Chybí typ krmiva

Jedna ze složek krmiva zařazených do programu míchání není v žádném silu
k dispozici.
Zkontrolujte stav sil a podle potřeby změňte v produkčním počítači typ krmiva.

Váhu krmiva nelze vyprázdnit Krmivo nelze z váhy vyprázdnit.

Při použití bubnové váhy, se buben nemůže otáčet nebo nelze najít pozici pro
zastavení.
Porucha kalibrace váhy

Kalibrace váhy krmiva nebyla dokončena v nastaveném časovém období.

Váha krmiva je nestabilní

Váha krmiva nemůže provést stabilní proces vážení. To může být způsobeno
vibracemi.

Referenční napětí

Produkční počítač zjistil, že referenční signál z váhy je za dané časové období
nižší než 9,0 V.

Klapka krmiva není ve
správné poloze

Váha chce přepnout do další stáje, ale distribuční klapka nereaguje. Platí
pouze v případě, že dva produkční počítače používají jednu váhu.

Alarm příčného dopravníku

Pokud produkční počítač nemůže naplnit záložní násypku příčného dopravníku
před uvedeným časem alarmu, spustí se alarm (Doba před alarmem).
Produkční počítač zastaví krmný systém, aby se zabránilo přeplnění krmiva.
U miskového krmení musí být možnost Zastavit krmný systém, když je příčný
dopravník prázdný v menu Nastavení nastavena na čas, který je kratší, než
čas alarmu pro příčný dopravník.

Nedostatek krmiva

(ne u řetězového krmení)

Pokud je spotřeba krmiva nižší, než je uvedeno pro stanovený časový úsek
(Kontrolní interval), spustí se alarm.
V prvních dnech turnusu jej lze automaticky vypnout. Tento alarm je aktivní
pouze v době krmení.
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Příliš mnoho krmiva

Alarm nepřetržitě sleduje, zda do stáje není v časovém intervalu dodáváno
příliš mnoho krmiva.
Systém může dodávat určité množství krmiva za časovou jednotku v závislosti
na velikosti plnících a příčných dopravníků.
Pokyny pro nastavení limitů alarmu:
Zjistěte maximální množství dodaného krmiva v referenci krmiva. Číslo
vynásobte počtem zvířat ve stáji. Vydělte číslem 1000 a získáte údaj v
kilogramech. Tento údaj označuje úroveň spotřeby za 24 hodin. Nastavte limit
alarmu na spotřebu ×2,5
Příklad:
Počet zvířat = 45 000
Max. množství krmiva = 156 g (42 dnů)
(krmivo/reference zvířata)
Kg za 24 hodin = 45 000 × 156 / 1000 = 7020 kg
Limit alarmu = kg za 24 hodin × 2,5 (24×60) (min. za 24 hodin) = 12,2 kg/min.
Nastavte dobu sledování například na 30 minut.
Alarm se spustí, pokud spotřeba krmiva za 30 minut překročí 12,2×30 = 336
kg.
Pokud se alarm spustí, aniž by došlo k chybě, měla by být doba sledování
prodloužena například na 1 hodinu.
Tento alarm lze na začátku turnusu automaticky vypnout nastavením dne
startu.

Spotřeba krmiva se snížila

Tento alarm lze na začátku turnusu automaticky vypnout v nastavení Den
startu.
Alarm neustále porovnává předchozích 24 hodin s aktuálními 24 hodinami, a
pokud se spotřeba liší o více než o stanovenou procentní část, spustí se.

Nedostatek krmiva při startu

(miskové a řetězové krmení)

Alarm musí zajistit, aby byl systém krmení při opakovaném spuštění krmení po
zastavení v pořádku.
Hlavním pravidlem je nastavit limit alarmu na 10 kg (Spotřeba krmiva v daném
kontrolním intervalu).

U řetězového krmení nesmí doba sledování překročit dobu oběhu řetězu kolem
dokola.
Pokud je spotřeba na začátku doby krmení (nebo při startu řetězového krmení)
nižší než doba označená ve vybraném časovém období (Doba pro kontrolu
alarmu), spustí se alarm.
Lze automaticky vypnout v prvních dnech turnusu (Začít kontrolu v den č.).
Příliš mnoho krmiva po
vypnutí

(miskové a řetězové krmení)

Produkční počítač sleduje, zda po ukončení doby krmení (miskové krmení)
nebylo do váhy dodáno příliš mnoho krmiva, nebo zda jednou neprojel řetěz.
Příliš vysoká spotřeba vody může znamenat, že něco není v pořádku.
Násypky příčného dopravníku budou na konci krmení naplněny. Typ násypek a
také to, nakolik jsou naplněny před ukončením krmení, určuje, kolik krmiva se
použije při doplňování.
Alarm se spustí, pokud je spotřeba po době krmení (nebo když se zastaví
řetězové krmení) vyšší než (Max. spotřeba krmiva po zastavení).
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Tento alarm signalizuje, že se poměr voda/krmivo neřídí referenční křivkou.
(miskové a řetězové krmení s Možné důvody:
vodoměrem)
1) Porucha napájecího systému
Poměr voda/krmivo

2) Nemocná zvířata
3) Nepřesnosti v krmivu
Nezapomeňte však, že pokud je venkovní teplota vysoká, může se poměr
voda/krmivo ve stájích bez systémů chlazení zvýšit.
Alarm se spustí, pokud se poměr spotřeby vody a krmiva v daném časovém
období (Doba pro kontrolu alarmu) odchyluje od nastavené hodnoty (Limit
alarmu pro poměr voda/krmivo).
Lze automaticky vypnout v prvních dnech turnusu (Začít kontrolu v den č.).
Zvolte, zda se má voda vypnout nebo ne, když je spuštěn alarm. Po potvrzení
všech vodních alarmů klimapočítač opět vodu zapne.
Příliš nízká hladina krmiva

Na základě spotřeby krmiva z předešlého dne produkční počítač vypočítá, jak
dlouho bude trvat, než se krmivo spotřebuje a po překročení této doby spustí
alarm(Příliš nízká hladina krmiva).
Pokud je stejný typ krmiva v několika silech, bude vypočítána celková úroveň.

Obsah denního sila

(Patrové krmení)

Alarm signalizuje, že obsah denního sila je během krmení příliš nízký (pod
stanovenou mez).
Krmení je pozastaveno.
Zkontrolujte, zda je velikost náplně pro denní silo s ohledem na aktuální
spotřebu krmiva dostatečná.
Plnění denního sila spusťte v menu denního sila Produkce | Denní silo |
Manuální plnění nebo krmení zastavte, aby se systém mohl při příštím krmení
automaticky naplnit.

Obsah sila
Obsah sila je nízký

Zobrazený obsah sila udává vypočítaná hodnota. Alarm se spustí ve chvíli, kdy
bude množství krmiva v silu pod nastaveným limitem.

Silo je prázdné – alarm

Senzor prázdného sila zaznamená, že v silu není žádné krmivo a že není
možné provést přepnutí na další silo, pravděpodobně z důvodu nízkého
obsahu sila.

Kalibrace sila
Kalibrace sila

Pokud není kalibrace dokončena během nastaveného času (1 hodina), počítač
spustí alarm.
Dokud je váha sila nastavena na režim kalibrace, nemůže ji systém krmení
použít.

Silo není kalibrováno

Pokud není elektronické silo/denní silo po instalaci zkalibrováno, počítač spustí
měkký alarm. Aby silo zobrazovalo správná data, musí být zkalibrováno.

6.3.4 Alarmy – voda
Tyto alarmy mohou být vypnuty automaticky při startu turnusu/hejna nastavením možnosti Den startu alarmu.
Nastavení alarmu | Produkce | Alarm – Voda
Alarm Min. a max. voda

Tyto alarmy se používají ke sledování pitných návyků zvířat.
Mezní hodnoty pro maximální a minimální spotřebu vody jsou stanoveny v
procentech běžné spotřeby.
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Počítač vypočítá tuto běžnou spotřebu porovnáním aktuálního 24hodinového
období s další periodou 24 hodin, která jsou o dvě hodiny starší. Například ve
13 hodin se podíváte na období od 11 hodin předcházejícího dne do 11 hodin
v aktuální den.
Zvolte, zda se má voda vypnout nebo ne, když je generován alarm. Po
potvrzení všech vodních alarmů klimapočítač opět vodu zapne.
S regulací vody
Tyto alarmy slouží ke sledování úniků a přerušení dodávek vody ve
vodovodním systému.
Nedostatek vody

Alarm se spustí, když je spotřeba vody měřená vodoměrem v daném časovém
období příliš nízká.
Tento alarm se doporučuje nastavit na 1,0 l/min. A dobu sledování na
30 minut. To znamená, že se alarm spustí, pokud je spotřeba nižší než 30 litrů
za půl hodiny.

Při otevření spuštěn alarm
příliš velkého množství vody

Alarm se spustí, když je spotřeba vody měřená vodoměrem v daném časovém
období příliš vysoká.
V závislosti na výkonnosti systému napájení lze dodat určité množství vody za
jednotku času.
Alarm se spustí, když systém příliš dlouho pracuje na maximální výkon.
Pokud je instalováno vodní relé, bude voda při nadměrné spotřebě uzavřena.
Pokyny pro nastavení limitu alarmu:
Změřte, kolik vody proteče za minutu podle aktuálního vodoměru. Nastavte
limit alarmu na hodnotu o 1 litr menší, než jste naměřili. Nastavte dobu
sledování na 30 minut.

Při zavření spuštěn alarm
příliš velkého množství vody

Alarm sleduje, zda je systém napájení vypnutý, když by tomu tak mělo být.

Den startu alarmu

Automatické vypnutí na začátku turnusu/hejna. Aby se zabránilo spuštění
falešných alarmů, můžete stanovit, kolik dní musí uplynout předtím, než
počítač spustí alarm – voda.

Doporučené nastavení pro tento alarm je 0,1 l/min a sledované období je 30
minut.

Spotřeba vody za 24 hodin

Maximální alarm vody

Minimální alarm vody

Naskladněná zvířata Normální vzor
použití

Alarmy lze spustit

Obrázek 10: Příklad minimálního a maximálního alarmu vody

Počítač spustí alarm, když dojde k překročení limitu pro maximální spotřebu vody nebo když je spotřeba nižší,
než je limit pro minimální spotřebu vody.
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Pro kolísání spotřeby vody zvířaty, které spustí alarm, mohou existovat různé důvody. Alarm může být
spuštěn například v důsledku naskladnění více zvířat nebo porážky některých zvířat, vypuknutí choroby u
zvířat nebo prasknutí vodovodu.

Den startu alarmu
V případě větších změn v počtu zvířat ve stáji uplyne minimálně
26 hodin, než může klimapočítač spustit alarm.
Aby se zabránilo spuštění falešných alarmů, můžete stanovit,
kolik dní musí uplynout předtím, než počítač spustí alarm –
voda.

6.3.5 Kalibrace váhy ptáků
Nastavení alarmu | Produkce | Kalibrace váhy ptáků
Max. doba kalibrace

Pokud není kalibrace dokončena během nastaveného času (1 hodina), počítač
spustí alarm.
Pokud je váha ptáků nastavena na kalibraci, nemůže ji klimapočítač používat.

Kalibrace váhy ptáků

Pokud není váha ptáků po instalaci nakalibrována, klimapočítač spustí mírný
alarm. Váha ptáků se musí kalibrovat, aby ukazovala správné údaje.

6.3.6 Chytání
Chytání
Chyba klíče chytání

Upozornění na to, že chytání nebylo dokončeno ve stanovené časové období.

6.3.7 Pomocný alarm
Je možné vytvořit řadu pomocných alarmů. Počítač může například vydávat alarm z připojeného regulátoru
motoru, vodního čerpadla nebo jiného zařízení.
Alarmy se nastavují v menu Nastavení alarmu | Pomocný | Pomocné alarmy | Nastavení pomocného alarmu
Stiskněte tlačítko Přidat pro přidání nového alarmu.
Stisknutím pole Název alarm pojmenujte.
Stisknutím Kategorie vyberte kategorii, do které alarm patří.
Nastavte režim regulace na Tvrdý, Měkký nebo Zakázáno.
V případě potřeby nastavte zpoždění.
Nastavte aktivaci, která se spustí v případě vysokého nebo
nízkého vstupu.
Vyberte, zda má být alarm aktivní vždy nebo od konkrétního
čísla dne.
Chcete-li odstranit pomocný alarm, stiskněte ikonu

Po vytvoření alarmu se podívejte do menu
připojit dodatečné zařízení.
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7 Pokyny pro údržbu
Klimapočítač pro správné fungování nevyžaduje žádnou údržbu.
Je potřeba každý týden provádět test systému alarmu.
Používejte pouze originální náhradní díly.
Nezapomeňte, že životnost klimapočítače bude delší, pokud zůstane připojen na napětí po celou dobu, protože
tak bude udržován v suchu a bez kondenzace.
Doporučujeme, aby se kalibrace váhy zvířat prováděla minimálně jednou za turnus. Viz také Technická
příručka.

7.1 Čištění
Výrobek čistěte pomocí hadříku, který byl vyždímaný téměř do sucha a vyhněte se
používání:
• vysokotlakých myček
• rozpouštědel
• korozivních/žíravých látek
Zamykací obrazovka pro čištění
Když je třeba klimapočítač vyčistit, je možné uzamknout
obrazovku, aby při čištění nedošlo k neúmyslnému použití.
Obrazovku uzamknete v menu

| Obecné | Údržba |

Uzamknout obrazovku pro čištění.

Na obrazovce je uvedeno, že je uzamčená. Pokud chcete
obrazovku odemknout, klepněte na ni a podržte po dobu pěti
sekund. Klimapočítač uzamčení automaticky zruší po 15
minutách.

7.2 Recyklace/likvidace
Výrobky vhodné k recyklaci jsou označeny piktogramem.

Zákazníci musí mít možnost odevzdat výrobky na místní sběrná místa/recyklační stanice v souladu s místními
pokyny. Recyklační stanice pak zajistí další přepravu do certifikovaného zařízení pro opětovné použití,
obnovení a recyklaci.
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