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1 Læsevejledning
Denne brugermanual omhandler den daglige betjening af staldcomputeren. Manualen giver brugeren den
grundliggende viden om computerens funktioner der er nødvendig for at udnytte den optimalt.
Nogle funktioner er tilvalg og anvendes kun i bestemte opsætninger af staldcomputeren. Disse funktioner vist med et tilvalgs-ikon.

Hvis en funktion ikke anvendes - f.eks. Døgnur - er den ikke synlig i computerens brugermenuer. Manualen kan
derfor indeholde afsnit der ikke er relevante for den konkrete opsætning, som din computer har. Se også Teknisk manual eller kontakt eventuelt service eller forhandler.
Denne manuals Betjeningsvejledning består af en generel indledning, som kort beskriver hvordan staldcomputeren betjenes.
Herefter følger beskrivelser af staldcomputernes funktioner opdelt i fire hovedafsnit. Såvel hovedafsnit som underafsnit følger den rækkefølge, som funktionerne har i staldcomputerens menuer.
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2 Produktbeskrivelse
DOL 53X er en serie af et-stalds staldscomputere udviklet specielt til fjerkræhuse. Den består af flere varianter,
som hver især imødekommer de forskellige behov for klimaregulering og produktionsstyring ved de enkelte
produktionsformer og geografiske klimaforhold.
• DOL 534 klimacomputer
• DOL 535 produktionscomputer
• DOL 539 klima- og produktionscomputer (opnås ved kombination af DOL 534 og DOL 535)
DOL 534 fås i følgende klimavarianter:
• LPV
• Tunnel
• Combi-tunnel
• Naturlig ventilation
DOL 535 fås i følgende produktionsvarianter:
• Broiler (slagtekyllinger)
• Breeder (forældredyr)
• Layer (æglæggere)
Computeren betjenes via et stort touch-display med grafiske visninger af f.eks. ventilationsstatus, og ikoner og
kurver. Front-visninger kan tilpasses efter brugerens ønske, så de arbejdsgange, der oftest anvendes, er nemt
tilgængelige. Desuden kan en lang række funktioner som f.eks. døgnur, lys, vandur og ekstra føler navngives af
brugeren, så funktionerne er nemmere at genkende i menuer og alarmer.
DOL 53X har to LAN-porte for tilslutning til managementprogrammet FarmOnline og desuden to USB-porte.
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3 Betjeningsvejledning
3.1 Betjening
Al betjening af staldcomputeren foregår med tryk på computerens touch-skærm.
Dato og tid

Menu-adgange

Husnavn
Dagnummer

Hovedmenu
Alarmlog
Sprogvalg

Udvalgte værdier og
indstillingsmuligheder

Frontvisning

Genveje til frontvisninger

3.2 Daglig brug
Front-visningen kan have flere sider. Tryk på genvejstasterne nederst i
displayet for at skifte mellem siderne.

Sprogvalg
Tryk og vælg det ønskede sprog.

Hovedmenuer
Tryk for at få adgang til hovedmenuen.
Når knappen er rød, anvendes fjernadgang til staldcomputeren via
managementprogrammet FarmOnline Explorer. Se også Teknisk
manual.
Hovedmenuen er opdelt i følgende undermenuer: Klima, Produktion,
Drift, Alarmindstillinger, Teknisk og Opsætning af front-visning.
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Ved tryk på overskriften vises en drop-down liste, som giver mulighed for
hurtigt at skifte mellem menuerne.

Ændring af indstillinger
Tryk for at ændre den aktuelle værdi. En blå markering på barren
viser ændringen.
Tryk for at anvende ændringen.
Tryk for at fortryde.
Tryk for at få mulighed for at lave indstillingen på et numerisk tastatur.
Tryk på tallene for at indtaste en værdi.
Tryk på for at anvende ændringen.
Tryk for at fortryde.
Tryk for at få mulighed for at lave indstillingen på indstillingsbarren.
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3.3 Alarmlog
Ikonet for alarmlog angiver antallet af aktive alarmer, så længe en alarmsituation ikke er afsluttet.
Staldcomputeren viser alarmer som en pop-up.
Tryk for at kvittere alarmen.

Tryk for at åbne alarmloggen.
Alarmloggen indeholder oplysning om:
• Hvornår alarmen opstod.
• Hvornår den blev deaktiveret (alarmtilstanden ophørte).
• Den værdi som udløste alarmen.
Endnu aktive alarmer er markeret i listen.
• Hårde alarmer er markeret røde.
• Bløde alarmer er markeret gule.
• Deaktiverede alarmer er grå.
Alarmrelæet udløses kun ved hårde alarmer.
Bløde alarmer giver en pop-up i displayet.

10
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3.4 Valg af standard front-visning
Staldcomputeren leveres med en række standardopsætninger for front-visningen, der vil variere alt efter ventilationssystem og dyretype.
Vælg Opsætning af front-visning | Indlæs standard front-visninger.
Vælg den ønskede front-visning.

3.5 Opsætning af front-visninger
Front-visningen kan sættes op, så den viser præcis de funktioner og værdier, der er brug for i det enkelte hus,
og som dækker den daglige brugers behov.
Tryk og vælg Opsætning af front-visning.
Vælg Opsæt front-visning.

Ændring af front-visning
Tryk på den front-visning, der skal ændres. En blå ramme omkring visningen viser, at den er valgt.
Anvend ikonerne i top-barren til at:
Ændre rækkefølge på front-visningerne.
Redigere front-visningen.
Slette front-visningen.
Tilføj ny front-visning
Vælg mellem de tilgængelige visninger.
Tryk for at tilføje en ny front-visning.
Hus-visning. Giver et grafisk overblik over huset. Se også Husvisning [} 12].
Nøgleværdier. Viser en oversigt af udvalgte nøgleværdier. Se også
Nøgleværdier [} 12].
Program-overblik. Fleksibel visning med op til 16 valgfri programmer og indstillingsmuligheder. Se også Program-overblik [} 13].
Ventilationsvisninger
Forskellige ventilationsvisninger er til rådighed afhængig af staldcomputertypen og opsætningen. Giver detaljeret visning af de parametre, der
bestemmer den aktuelle ventilation.
Daglig visning. Simpel visning med hurtigt overblik, udvalgte værdier og begrænsede betjeningsmuligheder. Se også Daglig visning (Daily
View).
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3.6 Front-visninger
3.6.1 Hus-visning
Denne visning giver et grafisk overblik over udvalgte værdier og indstillinger.
Tryk på en nøgleværdi for at få adgang til at ændre indstillingen af den.

Opsætning
Opsætning af front-visning | Opsæt front-visning

Top-barren giver mulighed for at vælge den ønskede hus-illustration, ændre nøgleværdiers placering og slette nøgleværdier.
Tryk på huset for at få adgang til at tilføje en ny nøgleværdi. Nøgleværdien placeres hvor du trykker.

3.6.2 Nøgleværdier
Denne visning gør det muligt at udvælge de værdier og indstillinger, som skal være tilgængelige på fronten.
Afhængig af displayets størrelse og antallet af valgte funktioner viser front-visningen små eller store ikoner.

Tryk på nøglen for at få direkte adgang til at ændre den tilhørende
værdi.

Tryk på pil-ikonet for at få adgang til underliggende menuer.

Når et ikon vises uden farve, skyldes det, at data for funktionen ikke er tilgængelig på nuværende tidspunkt. Dette kan skyldes, at huset er i tom
stald eller kører i en anden mode.
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Opsætning
Opsætning af front-visning | Opsæt front-visning

Top-barren giver mulighed for at vælge det ønskede antal nøgleværdier,
for at ændre deres placering og for at slette en nøgleværdi.
Tryk plus-ikonet for at tilføje en ny nøgleværdi.

Når staldcomputeren har et 10” display, kan man se trendkurver på frontvisningen, når der er to kolonner med nøgleværdier.

3.6.3 Program-overblik
Denne visning gør det muligt at se forskellige typer programmer i samme front-visning. Den grafiske visning gør
det således er det nemt at få overblik over, hvordan programmerne er indstillet i forhold til hinanden.

Tryk på pil-ikonet for at få adgang til at ændre programindstillinger.

Opsætning
Opsætning af front-visning | Opsæt front-visning

Top-barren giver mulighed for at ændre programmernes rækkefølge og
for at slette et program.
Tryk på plus-ikonet for at tilføje et nyt program.

3.7 Adgangskode
Dette afsnit er kun relevant for stalde hvor funktionen Adgangskode er aktiveret.

Staldcomputeren kan beskyttes mod uautoriseret betjening ved anvendelse af adgangskoder. Denne funktion
aktiveres i menuen Teknisk | Anvend adgangskode.
For at få adgang til at ændre en indstilling, skal du indtaste en adgangskode, der svarer til det brugerniveau som
den pågældende funktion ligger på (Daglig, Avanceret og Service).
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Indtast fire cifre.
Staldcomputeren kan efter indtastning af adgangskode betjenes på det
tilsvarende brugerniveau, indtil den igen returnerer til front-visning efter
10 minutter uden betjening.

Sæt computeren tilbage til front-visning efter betjening. Så vil den efter 1
minut kræve adgangskode igen.
Du kan ændre adgangskoden for hvert af de tre brugerniveauer i menuen
Drift | Skift adgangskode.
For at få adgang til at ændre en adgangskode skal du først indgive den
gældende kode.

Brugerniveau

Giver adgang til

Daglig visning

Indtastning af antal dyr

(uden login)

Finjustering af temperatur, fugt og
luftkvalitet

Daglig

Daglig:

Fabriksindstillet kode

1111

Ændring af indstillede værdier
Avanceret

Daglig + avanceret:

2222

Ændring af holdkurver og alarmindstillinger
Sæt staldcomputer i manuel mode
Service

Daglig + avanceret + service:

3333

Ændring af indstillinger under Teknisk menu

Begrænsning af adgang til betjening af staldcomputeren
Vi anbefaler, at du ændrer de fabriksindstillede adgangskoder og herefter ændrer adgangskode
jævnligt.
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4 Produktion
Foder/vand

Foderblanding

Foderprogram
Lysstyring
Foderblanding med op til fem
komponenter

Døgnure

Fodervægt

Vandure

FarmOnline
Forskellige fodersystemer
Silovejning

Brugermanual
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4.1 Dyr
4.1.1 Dyr-menu
Dyr
Tilføj/fjern høner

Aflivede/døde høner
Tilføj/fjern høner
Indsatte høner

Antal døde høner
Antal døde høner i går
Dødelighed høner
Levedygtighed høner
Levende høner

Menuen bruges til at holde styr på det aktuelle antal dyr i huset. Oplysninger om f.eks. antal indsatte og flyttede
dyr er med til at danne grundlag for staldcomputerens beregninger for produktionsstyringen. Centrale nøgletal
som f.eks. dødelighed og foder/dyr er således afhængige af, at du indtaster de rigtige antal.
Tilføj/fjern dyr
Staldcomputeren beregner løbende det samlede antal levende dyr, antal døde dyr i går og dødeligheden i huset.
Du kan desuden registrere:
• årsager til aflivning
• antal flyttede, undersøgte, ekstra indsatte
• antal indsatte dyr (ved holdstart)
Staldcomputeren kan vise, om registreringer er foretaget morgen eller aften, og et samlet antal af hver type registrering for holdet i alt. Beregninger af tidligere registreringer kan ses i pc-managementprogrammet FarmOnline
Explorer.

Produktion | Dyr

Aflivede/døde dyr

Vælg årsag og indtast herefter årsag til aflivede/døde dyr.

Tilføj/fjern dyr

Indtast antal dyr, der er taget ud eller sat ind i huset.

Indsatte dyr

Indtast det samlede antal dyr ved start.
Hvis der i løbet af et hold tilføjes eller fjernes dyr fra huset, skal dette registreres i
menuen Tilføj/fjern dyr eller Antal døde dyr.

Antal døde dyr

Visning af det samlede antal døde dyr.
Her er det også muligt at indtaste et antal i stedet for i menuen Aflivede/døde dyr.
Tal der indtastes her, indgår i registreringerne under Aflivede/døde dyr i kategorien Døde

Antal døde dyr i går

Visning af det samlede antal døde dyr.

Dødelighed

Visning af den samlede beregnede dødelighed i procent

Levedygtighed

Visning i procent hvor mange dyr der er levende i forhold til antallet af indsatte
dyr.

Levende dyr

Visning af antallet af levende dyr.

16
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4.1.1.1 Aflivede/døde dyr
Angiv årsag og antal aflivede/døde dyr.
Disse tal bruges til beregning af dødeligheden.

4.1.1.2 Tilføj/fjern dyr
Angiv antal dyr er taget ud eller sat ind i huset.
Disse tal har ikke betydning ved beregning af dødeligheden.

4.2 Fjerkrævægt
Dette afsnit er kun relevant for huse med fjerkrævægt.

4.3 Fjerkrævægt-menu
Fjerkrævægt
Manuel vægt
Inspektionsvægt
Gennemsnitsvægt
Fjerkrævægt (1-12)

Tilvækst
Relativ standardafvigelse
Ensartethed
Antal vejninger
Antal registreringer
Referencevægt nu
Søgegrænse
Adfærdskonstant
Periode uden vejning
Aktuel fjerkrævægt

For at få en optimal produktion er det vigtigt, at dyrenes tilvækst følger avlsselskabets anbefaling. Fodermængden kan ændres for at regulere tilvæksten.
Vejning kan foretages automatisk med inspektionsvægt eller manuelt.
Ved automatisk vejning udregner computeren disse nøgletal:
• gennemsnitsvægt

Brugermanual
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• tilvækst
• relativ standardafvigelse
• ensartethed
• antal vejninger for hver dyrevægt
• antal registreringer
Ved manuel vejning skal du selv indtaste dyrenes gennemsnitsvægt i
staldcomputeren.
De manuelle vejninger bør foretages på samme ugedag og tidspunkt og
inden en fodring for at sikre at vejningerne er sammenlignelige.

Produktion | Fjerkrævægt
Manuel vægt

Indtastning af gennemsnittet af dine manuelle vejninger. Værdien anvendes som
grundlag for staldcomputerens beregninger.
Vej dyrenes manuelt på dag 7, 14, 21, 28, 35, 42 … eller på de samme dagnumre
som indgår i staldcomputerens referencekurver.
Vej minimum 100 dyr eller 0,5 % af holdet. Foretag gerne mindst fire vejninger
jævnt fordelt i huset.

Inspektionsvægt

Indtastning af gennemsnittet af dine manuelle vejninger. Inspektionsvægten kan
anvendes som sammenligningsgrundlag for de automatiske vejninger.

Gennemsnitsvægt

Staldcomputerens beregning af dyrenes gennemsnitsvægt på baggrund af registreringer fra dyrevægtene.

Tilvækst

Dyrenes tilvækst i de seneste 24 timer.

Relativ standardafvigelse

Dyrenes vægtmæssige afvigelse i procent i forhold til gennemsnitsvægten.

Ensartethed

Det antal procent af dyrene der vægtmæssigt ligger inden for en grænse på +/- 10
% fra gennemsnitsvægten, dvs. hvor ens dyrenes vægt er.

Antal vejninger

Antal vejninger i løbet af det seneste døgn.

Jo højere standardafvigelse desto mere uens er dyrene.

Der bør minimum være 100 godkendte vejninger dagligt (vejninger indenfor søgegrænsen).
For få vejninger kan skyldes:
- Vægten er placeret i et område med for få dyr og for lidt aktivitet.
- Indstillingen af Søgegrænse er forkert.
Antal registreringer

Staldcomputeren registrerer alle de gange, der har været et dyr på vægten de seneste 24 timer. Dette tal kan tages som udtryk for, hvor stor aktivitet der er blandt
dyrene.

Referencevægt nu

Dyrenes forventede vægt på det aktuelle dagnummer.
Denne er baseret på værdierne i holdkurven (i menuen Drift | Holdkurver |
Produktion | Fjerkrævægt | Reference).

Søgegrænse

For at frasortere vejeresultater, som ikke stammer fra vejning af ét dyr, anvender
staldcomputeren en søgegrænse. Vejeresultater, der ligger en indstillet procentdel
over eller under denne grænse, anvendes ikke.
Når dyretypen i staldcomputeren er sat Haner og høner, er det muligt både at lave
en positiv og en negativ justering i forhold til søgegrænsen. Se også afsnit Søgegrænse [} 19].

Adfærdskonstant
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Staldcomputerens beregninger tager højde for dyrenes forskellige størrelser og adfærd.
Værdien indstilles som en holdkurve (i menuen Drift | Holdkurver | Produktion |
Fjerkrævægt | Adfærdskonstant).
Periode uden vejning

Indstilling af periode hvor dyrene ikke vejes automatisk. Se også afsnit Periode
uden vejning [} 19].

Aktuel fjerkrævægt

Den aktuelt registrerede vægt på dyrevægten (vises ikke ved manuel vægt).

4.3.1 Søgegrænse
Staldcomputeren godkender kun vejninger, der ligger indenfor en indstillet procentvis afvigelse fra referencevægten.
Vægt [g]

Ikke godkendte vejninger

Referencevægt

Ikke godkendte vejninger

Dag

Figur 1: Eksempel på søgegrænse i forhold til vægtreferencen

Dag
1
7
14
21
28
35
42
49

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

+/- 30% [g]
12,6
48,6
125,7
235,5
366,9
538,2
642,9
744,9

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

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

Eksempel på beregninger af accepterede minimums- og maksimumsvejninger ved en søgegrænse på 30 %.

4.3.2 Periode uden vejning
Produktion | Fjerkrævægt | Fjerkrævægt

Ved fodring æder og drikker dyrene meget i løbet af kort tid og deres vægt øges derfor meget. I en periode efter
fodringen har dyrene derfor en ”falsk” vægt.
For at få en mere korrekt gennemsnitsvægt er det muligt at ignorere alle vejninger i en given periode under og
efter fodringen. Staldcomputeren afbryder vejningen i det tidsrum du indstiller.
Hvis du indstiller Start og Stop med samme klokkeslæt, bliver vejningen ikke afbrudt (Fabriksindstillingen er
00:00). Med indstillingen Start 23:00 og Stop 02:00 afbrydes vejningen 3 timer fra det ene døgn til det efterfølgende døgn.
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4.4 Foderstyring
Dette afsnit er kun relevant for huse med foderstyring.

4.4.1 Foderstyring-menu
Gælder kun

Foderstyring
Skålfodring [} 24]
Kædefodring [} 27]
Destinationsfodring
Etage-fodring [} 21]

Forældredyr
Æglæggere

Tildeling af foder kan reguleres enten på tid eller på mængden af foder.
Man kan ændre mængden af foder ved:
• at øge/sænke fodermængden pr. dag.
• at ændre dagsnummer hvor fodermængden øges i foderkurven.

4.4.2 Foderprogrammer
Tidsstyringen af fodring reguleres ved hjælp af foderprogrammer. Fodringen følger et fastlagt program, der bestemmer hvornår på dagen og hvor længe, der maksimalt skal fodres.
Foderprogrammerne kan indeholde op til 8 programmer med start på forskellige dagnumre. Et program er gældende fra dets dagnummer indtil næste dagnummer. Hvis der ikke er programmer med et senere dagnummer,
gælder programmet resten af holdet.
For hvert dagnummer (op til 8) skal du indstille:
• Antal daglige perioder (1-16)
• Tidspunkt for start
• Tidspunkt for stop
Tryk på feltet med Dag for at evt. at ændre dagnummer, indstille start- og
stoptidspunkt eller slette programmet.
Tryk på plus-tegnet for en ny periode og indstil herefter start- og stoptidspunkt for denne periode.
Blokkene på tidslinjen viser hvornår og hvor længe der fodres.
Tryk på Tilføj Program for at tilføje et nyt program.
Pilene
i venstre side af menuen skifter mellem grafisk visning
med blokke på dagnummerets tidslinje og detaljeret visning af perioderne.

Udenfor de valgte perioder er foderlinjen slukket, men tværsneglen kan dog stadig fylde tværsneglsbeholderen.
Hvis du indstiller en starttid fra 00:00 til 24:00, bliver der fodret hele døgnet.
Dagen før dagnummer 1 (Dag 0) er foderrelæet altid tændt. Der er derfor fodret, inden du indsætter et nyt hold i
huset.
Når Status er Tomt hus, er fodringen frakoblet.
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Mængden af foder er fastlagt i en foder-holdkurve i menuen Drift.
Hvis den tid det tager dyrene at æde pludselig ændrer sig, kan det være tegn på problemer, og dette bør undersøges nærmere.
Det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt lysniveau i huset under fodring, så dyrene er aktive og vil opsøge foderet.
Se også afsnittet Lysstyring [} 40].

4.4.3 Foderstyring - etagefodring
Foderstyring
Etagefodring

Kører ikke

Foderstatus

For-opfyldning
Fodergruppe
Genopfylder efter gruppe
Afventer programslut
Sat på pause
Foderpause-indgang
Genoptag
Fodring
Program for etage-fodring
Aktiver/deaktiver fodergruppe
Manuel udfodring
Etage-fodring er beregnet til dyr som f.eks. er i bursystemer eller fritgående. Dyrene fodres gruppevis for at sikre, at foderanlæggets kapacitet kan følge med. Ved installation sættes etage-fodringen op med et antal fodergrupper. Se også Teknisk manual.
Foderanlægget kan opbygges som vist herunder.

1. Silosnegle - op til 5 typer foder
2. Fodervægt
3. Foderkravsføler
4. Tværsnegl
5. Tværsneglsføler
5

1

2

4
3

Principtegning af etage-fodringsanlæg til bursystem.
Der fodres i tidsrum, som er fastsat i foderprogrammet. Der kan laves op til otte foderprogrammer med start på
forskellige dage, og hvert program kan starte fodring op til ti gange om dagen.
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Når selve fodringen er færdig, fylder systemet op igen, så foderet er klar til næste fodring. Inden en ny fodring
starter, kontrollerer staldcomputeren om der er behov for ekstra opfyldning.
En føler for enden af tværsneglen registrerer, om der mangler foder. Ved foderbehov fylder tværsneglen alle beholdere og stopper opfyldningen, når føleren igen er dækket af foder.

Produktion | Foderstyring
Foderstatus

Foderanlægget kører efter indstillingerne i foderprogrammet. Foderstatus
angiver den aktuelle status.
Når status er Sat på pause, kan anlægget genstartes ved at ændre status
til Genoptag.

Program for etagefodring

Staldcomputeren regulerer automatisk fodringen i huset ud fra de værdier
du angiver i menuen Program for etage-fodring.

Aktiver/deaktiver fodergruppe

Indstilling af om der skal fodres i den enkelte fodergruppe.
Foderforbruget for den enkelte fodergruppe kan ses i menuen Foderforbrug | Dagsværdier | Foder i dag grupper.

Række 1
Figur 2: Benævnelser ved etage-fodring ved burproduktion

Etage 3

Fodergruppe 1

Etage 2

Fodergruppe 2

Etage 1

Fodergruppe 3
Række 2

Række 3

Se afsnit vedr. Foderprogrammer [} 20].

4.4.3.1 Animeret fodring
Foderstyring
Aktiver animer-program
Animeret fodringsprogram

Ja/Nej
Antal starter
Start

Manuel animering

ON/OFF

Funktionen animeret fodring er beregnet på at få dyrene til at spise mere. Den får fodersystemet til at køre
kortvarigt imellem fodringerne, for at tilskynde dyrene til at fortsætte med at spise.

Produktion | Etage-fodring
Aktiver animer-program

22

Indstilling af om animering skal køre automatisk efter indstillingerne i
programmet.
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Animeret fodringsprogram

Staldcomputeren aktiverer animeringen ud fra de værdier du angiver i menuen Animeret fodringsprogram.
Indstil hvor mange gange animeringen skal starte og hvornår.

Manuel animering

Manuel start af animering udenfor programmet.

4.4.3.2 Doseringsbeholder
Foderstyring
Doseringsbeholder

Doseringsbeholder status

Kører ikke
Vent på tværsnegl
Kører
Sat på pause
Genoptag

Doseringsbeholder startdag
Doseringsbeholder hastighed
Doseringsbeholder aktiv tid

Start
Stop

Når dyrene skal have et tilskud i foderet af f.eks. kalk, kan man give tilskuddet som fodertilskud (se afsnittet Fodertilskud [} 30]) eller fra en doseringsbeholder, som er forbundet til tværsneglen.

Produktion | Etage-fodring | Doseringsbeholder
Doseringsbeholder 1 status

Aflæsning af doseringsbeholderens status.
Når status er Sat på pause, kan doseringsbeholderen genstartes ved at
ændre status til Genoptag.

Doseringsbeholder startdag

Indstilling af det dagnummer, hvor tilførsel af fodertilskud skal starte.

Doseringsbeholder hastighed

Juster mængden af fodertilskud via den hastighed som doseringsbeholderens tværsnegl kører med.
Indstilling i procent af hastighed på doseringsbeholderens tværsnegl (kun
muligt ved nogle typer).

Doseringsbeholder aktiv tid

Indstil en starttid og en stoptid for hvornår på dagen, doseringsbeholderen
skal køre.
Almindeligvis tilføres kalk så det overlapper næstsidste og sidste fodring.
Doseringsbeholderen kører kun samtidig med tværsneglen.

4.4.3.3 Differentieret fodring
Differentieret fodring anvendes i huse hvor man ønsker at kunne fodre med forskellige fodertyper i løbet af
dagen. Det giver mulighed for at vælge op til fire perioder med forskellige fodertyper i døgnet.
Programmet for differentieret fodring fungerer sammen med det almindelige foderprogram (se afsnit Foderprogrammer [} 20]).
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• I foderprogrammerne bestemmes hvornår der skal fodres.
• I programmet for differentieret fodring bestemmes hvilket foder der skal anvendes i de forskellige perioder,
og hvornår perioderne starter.
Aktuel fodertype

Foder A

Perioder i program for differentieret
fodring
Program for differentieret fodring

Klokken/Fodertype

Foderblanding

Aktuel foderblanding

Kun ved tromlevægt og Vægt 9940

Foderblanding 1 program

Produktion | Etage-fodring | Differentieret fodring

Aflæsning af den fodertype der fodres med nu.

Aktuel fodertype

Perioder i program for Indstilling af antallet af daglige perioder i foderprogrammet.
differentieret fodring
Program for differentieret fodring

Indstilling af hvornår perioderne skal starte og hvilken fodertyper eller foderblanding,
der skal anvendes i perioden.
Første periode starter kl. 00:00.
Staldcomputeren giver alarm, hvis det valgte foder ikke er tilgængeligt.

Foderblanding

Se afsnit Foderblanding (tromlevægt og 9940) [} 30].

4.4.4 Foderstyring - skålfodring
Gælder kun

Foderstyring
Skålfod-

Foderstatus

ring

Fodring OFF
Fodring ON
Fodring er sat på pause:
Hvil efter fodring
Fodring er sat på pause: Ingen fodertilførsel
Fodring venter til programmet er off
Tids- og mængdestyret/Tids- og
mængdestyret med fordeling

Aktuel fodermængde denne
periode

Tids- og mængdestyret/Tids- og
mængdestyret med fordeling

Fodermængde seneste periode
Ønsket fodermængde

Tids- og mængdestyret/Tids- og
mængdestyret med fordeling

Foderkorrektion mængde

Tids- og mængdestyret med fordeling

Foderprogram [} 20]

Foderblanding [} 30]

Foderprogram
Foderfordeling på perioder

Tids- og mængdestyret/Tids- og
mængdestyret med fordeling

Aktuel foderblanding

Ved tromlevægt og DOL 9940

Foderblanding program
Fodertilskud [} 30]
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Foderanlægget opbygges i princippet som vist herunder:

1. Silosnegle - op til 5 typer foder
2. Fodervægt
3. Foderkravsføler
4. Tværsnegl
5. Tværsneglsbeholdere
6. Tværsneglsføler i beholder
7. Niveauføler i kontrolskål

Ved installation sættes skålfodringen op til en af de tre reguleringsmåder: Se også Teknisk manual.
• Tidsstyret
• Tids- og mængdestyret [} 26]
• Tids- og mængdestyret med fordeling [} 26]

4.4.4.1 Tidsstyret skålfodring
Der fodres i de tidsrum, der er fastsat i foderprogrammet eller lysprogrammet.
En føler i sidste foderlinjes tværsneglsbeholder registrerer, om der er behov for tilførsel af foder. Ved foderbehov inden for fodringsperioden fylder tværsneglen alle beholdere. Anlægget stopper, når føleren er dækket af
foder.
Produktion | Foderstyring
Foderstatus

Status angiver om foderanlægget er aktivt (ON/OFF). Anlægget kører efter
indstillingerne i foderprogrammet.

Foderprogram

Staldcomputeren regulerer automatisk fodringen i huset ud fra de værdier
du angiver i menuen Foderprogram.
Foderprogrammet indstilles som beskrevet i afsnittet Foderprogrammer
[} 20].
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Foderprogram
Indstil foderprogram. Se afsnittet Foderprogrammer [} 20].
Menuen Foderprogram er ikke synlig, hvis skålfodringen reguleres efter
lysprogrammet.

4.4.4.2 Tids- og mængdestyret skålfodring
Der fodres med den mængde foder, som er indstillet i foderreferencekurven i menuen Drift | Holdkurver |
Produktion og i de tidsrum, der er fastsat i foderprogrammet eller lysprogrammet.
Hvis staldcomputeren indgår i et netværk med managementprogrammet FarmOnline Explorer, skal referencekurverne indstilles her. Der kan dog indstilles en offset-værdi direkte ved staldcomputeren.
Tids- og mængdestyret fodring kan indstilles til kun at være aktiv i en del af holdet. En startdag og en slutdag
angiver i hvilken del af holdet, der skal fodres tids- og mængdestyret (indstilles i menuen Teknisk | Opsætning
| Justering | Produktion | Foder). Udenfor denne periode fodres rent tidsstyret ud fra foderprogrammet eller
lysprogrammet.
Produktion | Foderstyring
Foderstatus

Status angiver om foderanlægget er aktivt (ON/OFF). Anlægget kører efter
indstillingerne i foderprogrammet.

Aktuel fodermængde denne periode

Aflæsning af den mængde foder der er udfodret i denne periode indtil nu.

Fodermængde seneste periode

Aflæsning af den mængde foder der er udfodret i den foregående periode.

Ønsket fodermængde

Aflæsning af den beregnede mængde foder, dyrene skal have i denne periode.

Foderprogram

Staldcomputeren regulerer automatisk fodringen i huset ud fra de værdier
du angiver i menuen Foderprogram.
Foderprogrammet indstilles som beskrevet i afsnittet Foderprogrammer.

Foderfordeling på perioder

Indstilling af en fordeling af den samlede fodermængde mellem foderprogrammets perioder. Se også afsnittet Foderfordeling på perioder
[} 26].

4.4.4.2.1 Foderfordeling på perioder
I foderprogrammerne indstilles et antal daglige starter for hvert program.
Den ønskede mængde foder på dagen (som angivet i foderreferencekurven) kan fordeles mellem antallet af starter (perioder).
Ved ændring i en periode tilpasser staldcomputeren automatisk de efterfølgende værdier. Foretag derfor ændringer så det følger periodernes
rækkefølge.

4.4.4.2.2 Tids- og mængdestyret skålfodring med fordeling
Produktion | Foderstyring
Foderkorrektion mængde
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Ved tids- og mængdestyret foder med fordeling beregner staldcomputeren
om den forbrugte mængde svarer til det ønskede forbrug. Er det brugt mere eller mindre end det ønskede, tilpasser staldcomputeren automatisk
mængden i de følgende perioder.
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Forbruget bliver kontrolleret, når dyrene er holdt op med at æde. Det vil sige, når staldcomputeren ikke længere registrerer forbrug (Kontroller forbrug, når dyrene er mætte).
Er der tildelt mere end ønsket, afslutter staldcomputeren foderperioden. En mængde svarende til for meget tildelt i forhold til ønsket, fratrækkes næste foderperiodes ønskede fodermængde.
Er der tildelt mindre end ønsket, starter staldcomputeren en efterfodring efter en pause (Fodring pausetid).
Hvis ønsket mængde nu er nået, stopper staldcomputeren foderperioden. Er mængden ikke nået, fortsætter
fodringerne, indtil den ønskede fodermængde er nået eller foderperioden er færdig. Nås den ønskede fodermængde ikke inden foderperiodens afslutning, overføres den manglende mængde foder til næste foderperiode.

Foderperiode 1

Foderperiode 2

Foderperiode 3

Foderperiode 4

Figur 3: Eksempel på korrektion af foderforbrug over perioder.

(1) For meget foder fratrækkes i næste foderperiode.
(2) Standses af foderprogrammet. For lidt foder overføres til næste foderperiode.
(3) Ingen korrektion. Fodring standses af foderprogrammet. Fodermængde er som ønsket.
(4) Fodringen afsluttes inden foderperiode er færdig. Dyrene har ikke spist i et indstillet tidsrum (Kontroller forbrug, når dyrene er mætte) og de har fået den ønskede mængde foder.
Der korrigeres ikke mere, end der er indstillet i Maks. foderkorrektion og Min. foderkorrektion (i menuen Teknisk | Opsætning | Justering | Produktion | Foder. Se også Teknisk manual.

4.4.5 Foderstyring - kædefodring
Gælder kun

Foderstyring
Kædefodring

Kædefodring

Off
Afvent med opfyldning af tværsnegle
Kørende opvågning
Kører
Pause efter opvågning
Fangerfunktion off
Afvent delt fodervægt
Afvent næste start

Tid for sidste kædestart
Tid for næste kædestart
Foderprogram [} 20]
Foderblanding [} 30]

Aktuel foderblanding

Ved tromlevægt og DOL
9940

Foderblandingsprogram

Brugermanual

27

DOL 535 • DOL 539
Fodertilskud [} 30]
Kæde-kørsler
Antal kædestarter i alt i dag
Antal kædestarter i alt i går
Antal kædekørsler i dag
Beregnet antal kædekørsler i dag
Offset på antal kædekørsler
Resterende køretid for kæden
Kæde køretid
Foderanlægget opbygges i princippet som vist herunder:
1. Silosnegle - op til 5 typer foder
2. Fodervægt
3. Foderkravsføler
4. Tværsnegl
5. Tværsneglsbeholdere
6. Kædefodringsanlæg

Ved installation sættes kædefodringen op til en af de to reguleringsmåder: Se også Teknisk manual.
• Tidsstyret
• Styret efter lysprogram
Kædefodring regulerer fordringen ved dagligt at tilføre foder et antal gange i de indstillede tidsrum.

4.4.5.1 Tidsstyret kædefodring
Foderprogram
Indstil foderperioderne i kurven. Se også Foderprogrammer [} 20].
Menuen Foderprogram er ikke synlig, hvis kædefodringen reguleres efter
lysprogrammet.
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Kæde-kørsler
Indstil for hvert program:
• Dagnummer
• Antal daglige kørsler

Antal fodringer

Dagnummer
Figur 4: Kædefodring: Antal fodringer per dag.

Antallet af daglige fodringer stiger gradvist mellem to dagnumre.

Periode 1

Periode 2

Periode 3

7 fodringer i 3 perioder

Tid

Figur 5: Kædefodring: Eksempel 1: Fordeling af antal fodringer

Antallet af fodringer fordeles ligeligt mellem antallet af starter. Overskydende fordringer fordeles fra sidste start.

Periode 1

Periode 2

Periode 3

2 fodringer i 3 perioder

Tid

Figur 6: Kædefodring: Eksempel 2: Fordeling af antal fodringer

Hvis antallet af fodringer er mindre end antallet af starter, fodres der én gang for hver start, indtil det indstillede
antal fodringer er nået.
Kæde-kørsler
Indstil for hvert program:
• Dagnummer
• Antal daglige kørsler

Produktion | Foderstyring | Kædefodring
Kædefodring

Visning af aktuel status for foderanlægget.
Staldcomputeren udsætter kædestart, hvis tværsneglsbeholderne ikke er fulde.

Antal kædestarter i alt i
dag

Beregnet antal kædestarter for den aktuelle dag. Antallet stiger gradvist mellem to
dagnumre.

Antal kædestarter i alt i
går

Samlet antal kædestarter i går til sammenligning med den aktuelle dag.
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Antal kædekørsler i dag

Antallet af fodringer per dag indstilles med foderprogrammet. Det er muligt at justere antallet for den aktuelle dag som et offset til programmet. De efterfølgende dage
vil køre med samme offset.
Hvis dette antal er større end det beregnede antal kædekørsler, er der for mange
kørsler i forhold til periodens længde.

Beregnet antal kædekørsler i dag

Det antal kædekørsler der er plads til indenfor perioderne.

Offset på antal kædekørsler

Offset i forhold til antal fodringer indstillet i programmet.

Kæde køretid

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

4.4.6 Foderblanding (tromlevægt og 9940)
Når der anvendes tromlevægt eller DOL 9940 kan staldcomputeren håndtere foderblanding med op til 5 typer
foder. Der kan også fodres med fodermiks.

Aktuel foderblanding

Foderblandingen kan justeres med et offset uden at ændre på foderblandingskurven. Andelen af Foder B, C, D og E justeres i forhold til
den aktuelle kurveværdi.
Ved at trække offset-værdien fra Aktuel er det muligt at nulstille et offset og vende tilbage til den oprindelige kurveværdi.

Foderblandingskurve

Blandingen af forskellige fodertyper er styret af et blandeprogram med
otte programmer.
Indtast den ønskede mængde i procent af foder B, C, D og E.
Staldcomputeren beregner herefter mængden af foder A automatisk.
Staldcomputeren ændrer løbende blandingsforholdet fra dag til dag,
således at der ikke sker pludselige ændringer i fodersammensætningen.
Et offset lægges til foderblandingskurven. Hvis der indstilles meget store offset-værdier, vil Foder X i dag med tiden (når kurven stiger eller falder) kunne komme til at ligge over 100% eller under 0%. I så fald bør værdien for
Foder X i dag tilrettes. Staldcomputeren vil dog altid beregne det korrekte blandingsforhold.

4.4.7 Fodertilskud
Funktionen giver mulighed for at udfodre et tilskudsfoder (f.eks. skaller eller hel hvede udfodret på gulv) uafhængigt af det normale fodersystem. Tilskudsfoderet kan udfodres på et indstillet dagsnummer og tidspunkt på
dagen.

Produktion | Foderstyring | Foderblanding | Fodertilskud
Fodertilskud fra dag

Indstilling af det dagnummer hvorfra fodertilskuddet skal bruges.

Fodertilskud fodertype

Indstilling af den fodertype som indeholder fodertilskuddet.

Fodertilskud procent

Indstilling af den procentdel som fodertilskudsfoderet skal udgøre af det normale foder.

Fodertilskud tidsrum

Indstilling af tidspunkt hvor fodertilskuddet starter og stopper.
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Fodervægten afvejer per gang 20 kg. Fodertilskuddet er sat til 10%.
Den normale foderblanding består af 50% A og 30% B.
C foder:

10% af 20 kg:

2 kg.

A foder:

70% af (20-2):

12,6 kg.

B foder:

30% af (20-2):

5,4 kg.

Tabel 1: Eksempel på tilsætning af fodertilskud.

Tilskuddet tilføres eksempelvis lige før slutningen af den næstsidste fodring, og stopper lige før slutningen af
den sidste fodring.

4.4.8 Manuel udlægning af foder inden start
I huse med en fodervægt vil staldcomputeren fylde fodersystemet op, når du sætter huset til aktivt hus (se
afsnittet Aktivt hus - Tomt hus [} 55]). Den mængde foder som anvendes til opfyldning, bliver ikke talt med
som foderforbrug (da foderet ikke bliver spist, men blot fylder systemet op).
Hvis du ønsker manuelt at fordele foder (f.eks. på papir) ud i huset, skal du følge denne fremgangsmåde for at
sikre, at foderet bliver regnet med i foderforbruget.
1. Vent til første opfyldning er helt færdig.
2. Tag foderet fra den sidste beholder med tværsneglsføleren.

4.5 Foderforbrug
Dette afsnit er kun relevant for huse med fodervægt.

Gælder kun

Foderforbrug

Slagtekyllinger

FCR

Slagtekyllinger

PEF

Ved fodervægt valgt til manuel
indtastning

Indtast foderforbrug
Dagsværdier

Foder i dag
Foder i går
Foder per periode

Æglæggere

Foder i dag perioder

Æglæggere

Foder i dag grupper

Æglæggere

Foder A-E sidste uge
Foder/høner sidste uge

Forældredyr

Foder/haner sidste uge

Forældredyr

Foder/dyr sidste uge
Vand/foder sidste uge
I alt

Destinationsforbrug
Foder A-E

Forældredyr (destinationsfodring)

Foder A-E høner/haner
Foder i alt
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Foder/dyr i alt
Foder forbrugt af døde dyr
Korrigeret foder/dyr

Æglæggere

Staldcomputeren beregner løbende foderforbruget og opdaterer forbruget samtidig med, at foderindholdet i siloen falder. Forbruget opgøres for alle fodertyper separat.
Staldcomputeren viser desuden beregninger for foderforbrug per dyr og forholdet mellem vand- og foderforbrug.
Produktion | Foderforbrug
FCR (Slagtekyllinger)

På baggrund af dyrenes vægt og foderforbrug beregner staldcomputeren løbende
deres foderomsætning, FCR (Feed Conversion Rate). Dette er et udtryk for hvor effektivt dyrene omdanner foder til kropsvægt. Jo lavere FCR, desto mere effektiv er
foderomsætningen.

PEF (Slagtekylliger)

Staldcomputeren beregner desuden PEF (Production Efficiency Factor), der er et
samlet udtryk for produktionens effektivitet.
Jo højere PEF-værdi, desto bedre produktivitet.
PEF beregnes på baggrund af
Vægt(kg) x (100 – dødelighed (%))
Alder (dage) x FCR

Indtast foderforbrug

I huse uden fodervægt er det muligt manuelt at indtaste vægten for det foder, som
dyrene spiser.
Staldcomputeren laver beregninger for foderforbruget for indtastet foder på samme
måde som ved automatisk fodervejning.

Dagsværdier

Staldcomputeren beregner løbende foderforbruget og opdaterer forbruget samtidig
med at foderindholdet i siloen falder. Forbruget opgøres for alle fodertyper separat.
Du kan aflæse foderforbruget for indeværende døgn og det samlede foderforbrug.
I de underliggende menuer viser staldcomputeren desuden beregninger for foderforbrug per dyr og for forholdet mellem vand- og foderforbrug.

I alt
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4.6 Vand
Dette afsnit er kun relevant for huse med vandur.

4.6.1 Vand-menu
Gælder kun

Vand
Vand status

ON/OFF

Ved vandstyring

Niveau/ Nr./ Navn

Æglæggere

Dagnr./ Mængde (l.)/ Forbrug (%)

Ved vandstyring

Vand i dag
Vand i går
Vandforbrug i alt
Vandniveau alarmer
Alle vandure sidste uge
Vandure - forbrug i alt
Vandure sidste uge

Dagnr./ Værdi (ml.)/ Relativ til ref. (%)
Vand/dyr sidste uge
Aktivt vandprogram
Vand program

Dag/ Antal starter/ Start/ Stop

Tids- og mængdestyret

Dag/ Antal starter/ Periode 1-8
Vandfordeling
Skylning

Status for skylning
Program for skylning
Aktiver skylleprogram
Program for skylning
Ugeprogram for skylning
Aktiver/deaktiver skylning af vandstreng
Skylning alle vandstrenge
Skylning en vandstreng

Forbrug i alt til skylning
Produktion | Vand
Vand status

Visning af om staldcomputeren aktuelt har åbnet eller lukket for vandet. Ved opsætning af vandalarmer er det muligt at vælge om vandet skal være åben eller lukket
ved alarm.

Vand i dag

Det samlede vandforbrug siden midnat.

Vand i går

Det samlede vandforbrug det foregående døgn

Vandforbrug i alt

Det samlede vandforbrug for holdet.

Vandniveau alarmer

Visning af en statusliste for alle vandniveau-følere. Status kan være OK, Lav og Kritisk.

Vand i alt sidste uge

Det samlede vandforbrug i sidste uge.

Vandure – forbrug i alt

Det samlede vandforbrug for holdet
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Vandure sidste uge

Vandforbruget per vandur i sidste uge.

Vand/dyr sidste uge

Aktuelt vandforbrug beregnet per dyr i sidste uge.

Forbrug i alt til skylning

Vandforbrug til skylning.

Vandforbrug
Staldcomputeren opgør vandforbruget i liter for at give et samlet overblik.
For at synliggøre pludselige ændringer, gøres vandforbruget desuden op
i procent.
Under normale forhold vil procenttallene stige med nogle få procent pr.
dag efterhånden som dyrenes alder stiger.

4.6.2 Vandstyring
Dette afsnit er kun relevant for huse med vandstyring.

Vandstyring aktiveres i menuen Teknisk | Opsætning | Installation | Produktion | Vand | Vandstyring.
Staldcomputeren har fire former for vandstyring:
• Tidsstyret efter program
• Tidsstyret efter lysprogram
• Tids- og mængde-styret efter program
• Tids- og mængde-styret efter lysprogram
Vandstyringen fungerer i princippet som foderstyringen. Ved hjælp af et døgnur kan du indstille op til otte vandprogrammer, der angiver hvornår og hvor længe der skal være adgang til vand på det aktuelle dagnummer.
Det er også muligt at styre vandet efter lysprogrammet.
Det er også relevant at installere vandstyring for at synliggøre alarmer til hurtig overvågning af lækager og forstoppelser i vandanlægget.
Vær opmærksom på at:
• der i tiden frem til første dagnummer er åben for vandet hele døgnet.
• der udenfor de valgte perioder ikke er adgang til vand.
Ved tids- og mængdestyret vand lukker staldcomputeren for vandet, når den ønskede mængde vand er forbrugt.
Produktion | Vand | Vandprogram
Aktivt vandprogram

Aflæsning af det vandprogram staldcomputeren anvender på den aktuelle
dag (maks. 8).

Vandprogram

Staldcomputeren regulerer automatisk vandtilførslen ud fra de tidsindstillinger du foretager i menuen Vandprogram.

Vandfordeling

Indstilling af en fordeling af den samlede vandmængde mellem vandprogrammets perioder.
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Vandprogram
For hvert dagnummer (op til 8 dage) skal du indstille:
• Antal daglige perioder (1-8)
• Tidspunkt for start
• Tidspunkt for stop
Tryk på feltet med Dag for at evt. at ændre dagnummer, indstille start- og
stoptidspunkt eller slette programmet.
Tryk på plus-tegnet for en ny periode og indstil herefter start- og stoptidspunkt for denne periode.
Blokkene på tidslinjen viser hvornår og hvor længe vand er tilgængeligt.
Tryk på Tilføj Program for at tilføje et nyt program.
Pilene
i venstre side af menuen skifter mellem grafisk visning
med blokke på dagnummerets tidslinje og detaljeret visning af perioderne.
Hvis du indstiller en starttid fra 00:00 til 24:00, er vand tilgængeligt hele
døgnet.
Vandfordeling
I vandprogrammerne indstilles et antal daglige starter for hvert program.
Den ønskede mængde vand på dagen (som angivet i referencekurven)
kan fordeles mellem antallet af starter (perioder).
Ved ændring i en periode tilpasser staldcomputeren automatisk de efterfølgende værdier. Foretag derfor ændringer så de følger periodernes
rækkefølge.
Vandniveau
Når en føler registrerer, at vandniveauet ikke ligger indenfor det ønskede,
vises status for denne føler øverst i listen.
Fra fabrikken er alarmering sat til at give en advarsel efter et minut. Se
også afsnittet Vandalarmer [} 66].
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4.7 Silo
Dette afsnit er kun relevant for huse med fodersilo.

4.7.1 Silo-menu
Gælder kun

Silo
Silo 1-5 indhold
Automatisk skifte

Ved automatisk skifte
og tromlevægt eller
DOL 9940

Gradvist skifte

Ved automatisk skifte

Tid før skifte

Ved automatisk skifte

Minimum silo indhold før skifte
Silo 1-5

Silo 1 levering
Silo 1 leveringslog
Fodertype
Silo er valgt/vælg silo
Silo 1 estimeret tid indtil
tom

Ved hjælp af fodervejning registrerer staldcomputeren foderforbruget fra en til fem siloer.
Ved foderlevering opdaterer staldcomputeren fodermængden i siloerne
på baggrund af de oplysninger du indtaster.
Ved elektronisk silovejning sker registreringen automatisk.

Ved elektronisk silovejning:
Det kan give unøjagtigheder, når foderanlægget kører og der samtidig leveres foder til en silo, som der
tages foder fra. Dette bør derfor undgås.

Produktion | Silo
Silo 1 indhold

Den aktuelle mængde foder i siloen. Den aktuelle mængde opdateres løbende baseret på det aktuelle forbrug.
Denne menu kan benyttes til at rette den aktuelle mængde foder. Dette benyttes,
hvis der er uoverensstemmelse mellem det aktuelle silo indhold og det der vises.
Det aktuelle foder indhold kan dog kun justeres hvis der ikke benyttes silo-vejning.
Ved foder-leveringer skal menuen Silo levering, som findes under den enkelte silo, benyttes.
De enkelte silo-leveringer kan således senere genfindes i silo leveringslog.
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Automatisk skifte

Indstilling af om staldcomputeren automatisk skal skifte til en anden silo med samme type foder, når den aktive silo går tom.
Denne funktion er ikke tilgængelig ved anvendelse af to uafhængige silovægte.

Gradvist skifte

Ved automatisk skifte kan staldcomputeren gradvist skifte over til den anden silo.
Indstilling af ved hvilken mængde restfoder den gradvise overgang skal begynde.

Tid før skifte

Indstilling af tid inden det automatiske siloskifte sker.

Minimum silo indhold før
skifte

Staldcomputeren opfatter en silo som tom, når fodermængden er mindre end
indstillingen og silosneglen ikke leverer foder til vægten. Dette kompenserer for
unøjagtigheder i de indtastede leveringsdata og ved fodervægten.
Hvis en silo går tom og fodermængden i silooversigten er større end det indstillede Minimum siloindhold, kan staldcomputeren ikke udføre automatisk skifte. Man
skal derfor ændre siloindholdet til 0.000 ton, så den kan lave et automatisk skift.

Silo levering

Ved levering af foder skal den leverede mængde indtastes ind i staldcomputeren

Silo leveringslog

Leveringslog med mængde og dato for hver foderlevering. Gemmer op til tyve leveringer for hver silo.

Silo er valgt

Ved samme type foder i flere siloer kan det indstilles, hvilken silo der skal tages
foder fra. Skiftet foretages med det samme indstillingen ændres.
Silo Y er valgt: Foder tages fra denne silo.
Vælg silo X: Skift over til foder fra denne silo.

Silo 1 estimeret tid indtil
tom

På baggrund af det seneste døgns foderforbrug beregnes antal dage og timer til,
hvornår siloen er tom.

4.7.1.1 Tom silo føler
Når der anvendes en tom silo-føler, stopper staldcomputeren silosneglen, når føleren registrerer, at der ikke er
mere foder i siloen.
Det kan desuden vælges, om staldcomputeren automatisk skal skifte til en anden silo med samme type foder
(Automatisk skifte). Er der ikke en anden silo til rådighed med tilstrækkeligt foder, giver staldcomputeren alarm
for: Intet foder til fodervægt. Se også afsnittet Foderalarmer [} 63].

4.7.1.2 Gradvist skifte
Staldcomputeren kan lave et gradvist skifte mellem to siloer med samme type foder. Herved kan man gradvist
skifte til en anden foderblanding (gælder kun tromlevægt og DOL 9940).
Foder A Silo 1

Foder A Silo 2

Der fodres fra Silo 2

Silo 1 er nu tom

Figur 7: Gradvis overgang fra Silo 1 til Silo 2.

Når indholdet i siloen når ned på en indstillet mængde, starter den gradvise overgang til en silo med samme fodertype.
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4.7.2 Dagsilo - fodervejning
Dette afsnit er kun relevant for huse med dagsilo (destinationsfodring og etagefodring).

Gælder kun

Dagsilo
Dagsilo-indhold

Etagefodring

Maks. kapacitet

Etagefodring

Opfyldningsstatus
Manuel opfyldning af dagsilo

Opfyldnings-mængde

Etagefodring

Beregnet opfyldningsmængde
Fodertype
Blander tid
Start opfyldning af dagsilo
Opfyldningsprogram for dagsilo

Opfyldningsmængde

Etagefodring

Fodertype
Blander tid
Foderblanding

Aktuel foderblanding

Etagefodring

Foderblanding 1 program
En dagsilo kan anvendes i store fodersystemer for at sikre, at der er nok foder, så systemet ikke løber tør for foder under en fodring.
Opfyldningen kan ske automatisk efter et opfyldningsprogram eller manuelt en enkelt gang.
Produktion | Dagsilo
Dagsilo indhold

Aflæsning af den aktuelle fodermængde i dagsiloen.

Maks. kapacitet

Indstilling af hvor mange kilo foder, dagsiloen maksimalt skal fyldes op med.
Denne værdi er grundlaget for viste procentværdier f.eks. Opfyldnings-mængde.
Der indstilles hvor meget foder der skal fyldes i dagsiloen ved hver enkelt fodring i
foderprogrammet. Hvis muligt fyldes der op igen umiddelbart efter en fodring, så
den er klar til næste fodring.
Vær opmærksom på at det kan være nødvendigt at justere opfyldningsmængden,
hvis der ændres i foderprogrammet. Se afsnittet Foderprogrammer [} 20].

Opfyldningsstatus

Aflæsning af dagsiloens aktuelle status.
Dagsiloen bliver ikke fyldt op, mens der foregår en fodring og hvis en fodring er sat
på pause.

4.7.2.1 Opfyldning af dagsilo
Produktion | Dagsilo
Opfyldningsmængde

Indstilling i procent af hvor meget dagsiloen maksimalt må fyldes.

Beregnet opfyldningsmængde

Aflæsning af opfyldningsmængden i kilo.

Fodertype

Indstilling af den fodertype som skal anvendes ved opfyldning.
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Blander tid

Indstilling af den tid foderblanderen skal køre efter opfyldning.
Ved automatisk opfyldning kan der indstilles en blander-tid for hver opfyldning i
programmet.

Start opfyldning af dagsilo

Manuel start og stop af opfyldningen. Opfyldningen kører indtil den indstillede
mængde foder er fyldt op.

4.7.2.2 Dagsilo med foderblanding
Se afsnittet Foderblanding (tromlevægt og 9940) [} 30].
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4.8 Lysstyring
Dette afsnit er kun relevant for huse med lysstyring.

4.8.1 Lysstyring-menu
Gælder kun

Lysstyring
Primært lys

Aktivt dagslysprogram
Primært lysprogram
Lysstatus
Lysintensitet
Lys OFF-styrke
Lysføler værdi
Punkter i lysfarve-program
Lys-farve-program
Skumring og daggry

Tid/Lys-farve
Daggrysregulering
Primært lys tid til daggry
Indstillinger for daggry
Skumringsregulering
Primært lys tid til skumring
Indstillinger for skumring

Reducer primært lys

Status for reducer primært lys
Start-offset
Stop-offset
Reducer primært lys-program
Reducer lysintensitet for primært lys til
Tid til at reducere primært lys
Tid til at vende tilbage til primært lys

Slavelys

Lysstatus
Start-offset
Stop-offset
Slavelys program
Lysstyrke
Lys-OFF-styrke
Skumring og daggry
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Skumringsregulering
Primært lys tid til skumring
Indstillinger for skumring
Lysfarve

Punkter i lysfarveprogram

Æglæggere

Lysfarveprogram
Lysfarve
Inspektionslys

ON/OFF
Slagtekyllinger

Fangerfunktion lys

4.8.2 Primært lys
Produktion | Lysstyring | Primært lys
Aktivt dagslysprogram
nr.

Aflæsning af hvilket lysprogram det primære lys reguleres efter.

Primært lysprogram

Menu for indstilling af lysprogrammer (maks. 8).
Staldcomputeren regulerer automatisk lyset i huset ud fra de værdier du angiver i
menuen Lysprogram.
Programmet indstilles som beskrevet nedenfor.

Lysstatus

Aflæsning af om det primære lys er ON eller OFF.

Lysstyrke

Indstilling af lysstyrke for det primære lys (med lysdæmper).

Lys OFF-styrke

Indstilling af minimum lysniveau (med lysdæmper).
Indstilling af lysstyrke når lysprogram er OFF.

Lysføler værdi

Aflæsning af den aktuelle lysstyrke, som lysføleren måler (med lysføler). Ved flere
følere viser staldcomputeren en gennemsnitsværdi.

Skumring og daggry

Indstillinger af perioder med stigende og faldende lysstyrke ved overgange mellem
lys og mørke i huset. Se også afsnittet Lysdæmper [} 43]. Kun tilgængelig i huse
med lysdæmper.

Vær opmærksom på at der kan være sammenhæng mellem fjerpilning, skader, dødelighed og lysstyrken i
huset.

4.8.3 Reducering af primært lys
Funktionen er beregnet på at ændre lysniveauet i en periode hvert døgn for derved at regulere dyrenes adfærd.
Et lavere lysniveau vil gøre dyrene er mere rolige.
Produktion | Lysstyring | Primært lys | Reducer primært lys
Reducer primært lys status

Aflæsning af om reduktionen af det primære lys er ON eller OFF.

Start-offset

Lysreduktionen starter efter lysprogrammet er startet. Indstilling af hvor lang tid efter.

Stop-offset

Lysreduktionen stopper inden lysprogrammet stopper. Indstilling af hvor lang tid
før.
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Reducer primært lys
program

Visning af hvordan lysreduktionen er indstillet i forhold til det primære lysprogram.

Reducer primært lys lysstyrke til

Indstilling af den lysstyrke som det primære lys skal reduceres til.

Tid til at reducere primært lys

Indstilling af hvor lang tid der skal gå fra lysreduktionen starter eller stopper, og til
lysniveauet er tilbage på normalt niveau.

Tid til at vende tilbage til
primært lys

Start-offset og Stop-offset skal ligge indenfor lysprogrammets ON-periode
(I eksemplet 06:00-22:00).

4.8.4 Slave-lys
Produktion | Lysstyring | Slavelys
Lysstatus

Aflæsning af om slavelyset er ON eller OFF.

Start-offset

Indstilling af offset til slavelys, som tænder lyset forskudt for indstillingerne
i lysprogrammet. Offsettet kan indstilles som en positiv eller negativ værdi
alt efter om slaverelæet skal tænde efter eller før master-relæet.
Den tilsvarende funktion Stop-offset slukker lyset.

Slavelys program

Grafisk visning af de indstillede start/stop offset.

Ved anvendelse af lysdæmper til slavelys fungerer indstillingerne Lysintensitet, Lys OFF-styrke og Lysstyrke
offset som beskrevet for primært lys.

Start-offset – 00:15

Primært lys

Stop-offset - + 00:15

Slavelys

Eksempel på offset til slavelys.
Slavelys tænder og slukker lyset forskudt i forhold til det primære lys.
Forskydningen kan indstilles med start- og stop-offset for hvert slavelys.

4.8.5 Lysprogram
Lysstyringen fungerer ved hjælp af et døgnur med op til 16 lysprogrammer.
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Staldcomputeren fastholder hvert lysprograms start- og stoptider fra ét dagnummer til det næste. Dvs. hvis du
har et lysprogram for dag 1 og et nyt lysprogram på dag 7, vil dagene 2-6 følge lysprogrammet for dag 1.

For hvert dagnummer (op til 8 dage) skal du indstille:
• Antal daglige perioder (1-16)
• Tidspunkt for start
• Tidspunkt for stop
Tryk på feltet med Dag for at evt. at ændre dagnummer, indstille start- og
stoptidspunkt eller slette programmet.
Tryk på plus-tegnet for en ny periode og indstil herefter start- og stoptidspunkt for denne periode.
Blokkene på tidslinjen viser hvornår og hvor længe lyset er tændt.
Tryk på Tilføj Program for at tilføje et nyt program.
Pilene
i venstre side af menuen skifter mellem grafisk visning
med blokke på dagnummerets tidslinje og detaljeret visning af perioderne.

Dagen før Dag 1 er lyset tændt hele døgnet med samme lysstyrke som
for Dag 1.

4.8.6 Lysdæmper
Når du anvender en lysdæmper, kan du styre lysniveauet, så en lysperiode starter med ”Daggry” hvor lyset ændres fra ”Nat” til ”Dag”. Tilsvarende slutter en lysperiode med ”Skumring”.
Over en indstillet periode ændrer staldcomputeren lyset til det ønskede
niveau.
Perioder for daggry og skumring kan indstilles uafhængigt af hinanden.
Indstil den enkelte periodes længde og hvad lysniveauet skal være, når
perioden udløber.

Lysdæmpning
Skumring

Daggry: 00:20

Daggry

Starttid: 14:00

Skumring: 00:30
Stoptid: 16:00
Tid
Figur 8: Normal lysdæmpning

Daggry og skumring ligger inde i lys-perioden.
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Perioderne for daggry og skumring kan uafhængigt af hinanden følge et valgt forløb: Normal og Avanceret.
Normal: Over en indstillet periode ændrer staldcomputeren lyset til det

ønskede niveau
Avanceret: Over tre perioder ændrer staldcomputeren lyset til det ønske-

de niveau.

Avanceret
Indstil den enkelte periodes længde og hvad lysniveau skal være, når perioden udløber.

4.8.7 Inspektionslys
Inspektionslys anvendes til at tænde lyset i huset i mørke perioder. Lyset tændes ved hjælp af en ekstern trykknap.
Produktion | Lysstyring | Inspektionslys
Inspektionslys
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Aktivering af inspektionslyset i en indstillet periode.
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4.8.8 Lysfarve-styring
I huse med lyskilder, der kan justeres i farve, er der mulighed for at opsætte et lysfarve-program, så man kan efterligne det naturlige dagslys i løbet af en dag.
Produktion | Lysstyring | Lysfarve
Punkter i lysfarveprogram

Indstilling af hvor mange punkter lyset skal tilpasses over i løbet af døgnet (maksimum 30).

Lysfarveprogram

Indstilling af tidspunkt og lysfarve for hvert punkt i lysfarveprogrammet. Programmet
starter kl. 00:00.
Jo højere værdien indstilles, desto koldere lysfarve.

Lysfarve

Indstilling af offset til lysfarven i lysfarveprogrammet. Offsettet kan indstilles som en
positiv eller negativ værdi alt efter om farven skal være varmere eller koldere.
Offsettet nulstilles, når der skiftes fra tomt hus til aktivt hus.

Lys med høj Kelvin (kold hvid / dagslys)
Giver dyrene bedre mulighed for at skelne mellem andre individer og
f.eks. se foderet.
Lys med lav Kelvin (varm)
Kan berolige dyrene og stimulere ægproduktionen.
Se også Teknisk manual.
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4.9 Døgnur
Dette afsnit er kun relevant for huse med døgnur.

Døgnur
Start, varighed

Døgnur
Døgnur ugeprogram

Produktion | Døgnur
Døgnur

Menu for døgnur.

Døgnur 1-10

Indstilling af antal starter, starttidspunkt og ON-tid.

Døgnur ugeprogram

Indstilling af om døgnuret skal være aktivt på de enkelte ugedage.

I hvert program skal du indstille:
• Antal daglige perioder (1-16)
• Starttidspunkt
• Varighed
Tryk på perioden vist som en grå boks. Tryk derefter på feltet, som
fremkommer for at indstille starttidspunkt og varighed eller for at slette
perioden.
Tryk på plus-tegnet for en ny periode og indstil herefter starttidspunkt
og varighed for denne periode.
Blokkene på døgntidslinjen viser hvornår og hvor længe døgnuret er
tændt.
Pilene
i venstre side af menuen skifter mellem grafisk visning
med blokke på døgntidslinjen og detaljeret visning af perioderne.
Udenfor de valgte perioder er døgnuret slukket.
Døgnur med ugeprogram
Ugeprogrammet bestemmer hvilke dage døgnuret er tændt.
Hvis en ON-tid løber over midnat på et døgn, hvor uret ikke er aktivt, vil
funktionen forblive ON, indtil tiden er udløbet.

Mandag

Tirsdag

Starttid
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Onsdag

Starttid
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4.10 Reder
Dette afsnit er kun relevant for huse med reder.

Rede
Rede-status

Åben
Åbner
Lukker
Lukket
Stoppet

Rede-program
Funktionen giver mulighed for automatisk at åbne og lukke for adgang til rede-området på ønskede tidspunkter.
Produktion | Rede
Rede-status

Aflæsning af den aktuelle status for åbningen til reden.

Rede-program

Indstilling af antal daglige starter, start- og stoptidspunkter.

Staldcomputeren kan automatisk åbne og lukke til rederne og giver alarm, hvis rede-døren ikke når den ønskede position. Se også afsnit Rede-alarmer [} 68].
For at undgå at æg bliver klemt ved lukning af rederne, lukker rede-døren langsomt, idet den skiftevis lukker og
åbner lidt igen.
For hvert program skal du indstille:
• Antal daglige åbning/lukning (1-4)
• Tidspunkt for åbning
• Tidspunkt for lukning
Programmet viser perioden, hvor rederne er åbne.

4.11 Skrabeområde
Dette afsnit er kun relevant for huse med skrabeområde.

Skrabeområde
Skrabeområde status

Ukendt
Åben
Lukker
Lukket
Åbner
Stoppet

Program for skrabeområde
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Funktionen giver mulighed for at automatisk at åbne og lukke for adgang til området under bursystemet, som så
kan anvendes til ekstra skrabeområde.
Produktion | Rede
Skrabeområde status

Aflæsning af den aktuelle status for åbningen til skrabeområdet.

Program for skrabeområ- Indstilling af antal daglige starter, start- og stoptidspunkter.
de

Staldcomputeren kan automatisk åbne og lukke for adgang til skrabeområder og giver alarm, hvis døren til området ikke når den ønskede position. Se også afsnit Alarmer for skrabeområde [} 68].
For at sikre at dyrene kan nå at komme ind igen, lukker døren langsomt.
For hvert program skal du indstille:
• Antal daglige åbning/lukning (1-4)
• Tidspunkt for åbning
• Tidspunkt for lukning
Programmet viser perioden, hvor der er adgang til skrabeområdet.

4.12 Ægtæller
Dette afsnit er kun relevant for huse med ægtæller. Nogle staldcomputer-varianter understøtter ikke
ægtæller.

4.12.1 Ægtæller-menu
Variant

Æg
Æg
Æg i dag
Æg i går
Registrer æg
Æg-størrelser
Alle ægtællere
Justerede æg
Vægt af æg
Ægtæller 1: I alt
Ægtæller 1: I dag

kun automatisk
kun automatisk

Staldcomputeren kan registrere antal æg ved input fra en automatisk ægtæller eller ved manuelle indtastninger.
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En række nøgletal for æg summeres per dag og historikken vises grafisk i en kurve (Drift/ Trendkurver/
Produktion/ Dagsværdier).

DOL 192 12

DOL 192 30-75

DOL 192 20

Principtegning for placering af automatiske ægtællere.
Produktion | Æg
Æg

Menu for ægtæller. Der er op til 32 ægtællere.

Æg i dag / i går

Visning af det totale antal æg der er registreret i indeværende døgn eller i går.

Registrer æg

Indtastning af antal system-, gulv- og frasorterede æg. Afhængig af hvordan funktionen er sat op, kan antallet tælle med i det samlede antal æg.

Æg-størrelser

Indtastning af information om æggenes størrelser (S, M, L, XL og XXL) til brug for
analyse og rapportering i managementprogrammet FarmOnline Explorer.

Alle ægtællere

Visning af det totale antal æg der er registreret i indeværende døgn og i alt for flokken.

Justerede æg

Indtastning af en justering til antal æg i alt. Hvis det samlede antal æg, som
staldcomputeren har registreret, afviger fra det faktiske antal f.eks. på grund af en
defekt ægtæller, kan der indtastes en justering, som ikke vil indgå i det registrerede
antal på dagen.er.

Vægt af æg

Indtastning af en gennemsnitsvægt på et antal æg.
Staldcomputeren anvender værdien til beregning af æg-masse og til nøgletal, hvor
vægt af æg indgår.
Hvis der ikke indtastes en værdi, anvendes i stedet den sidst indtastede æg-vægt til
beregning.
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4.12.1.1 System-, gulv- og frasorterede æg
Staldcomputeren giver mulighed for også at registrere æg, som bliver lagt uden for redekasserne. Der skelnes
mellem f.eks. System-æg, Gulv-æg, og Frasorterede æg.
Indtast en værdi for hver type æg. Antallet summeres for hver dag og i
alt.
Under den tekniske menu Justering kan indstilles om disse æg skal tilføjes eller fratrækkes det samlede antal æg.
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4.13 Fodervægt
Dette afsnit er kun relevant for huse med fodervægt.

Gælder kun

Fodervægt
Foderforsyning
status:

Ukendt
Ikke noget foderkrav
Leveringstilstand
Foderspjæld forkert position
Fodersepar.-spjæld forkert position
Opfyldning kører ikke
Afvent fodervægt
Fodervægten vejer
Ikke noget foder fra silo: Skifter
Stabil vejning på grund af konstant foderbehov
Holdstop
Silo 1-5 kører
Fælles tværsnegl kører
Ingen tværsneglsbehov
Finder silolevering

Fodervægt status:

Justerer spjældposition
Tom afvejning

Tromlevægt og DOL
9940

Fylder vægt
Fuld afvejning
Tømmer vægt
Hvile
Afvent for at få vægt
Kalibrerer
Service tømmer vægt
Tøm vægten manuelt

Staldcomputeren angiver information om opfyldningen til vægten og den
aktuelle status for vægten. Dette kan anvendes i forbindelse med kalibrering.
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4.14 Brugerdefinerede værdier
Dette afsnit er kun relevant for huse med brugerdefinerede værdier.

Funktionen giver mulighed for manuelt at indtaste data til systemet, der tæller op for den aktuelle dag og for holdet, se Teknisk manual for yderligere information.
Gælder kun

Brugerdefinerede værdier
Brugerdefineret værdi

Indtast ny værdi / I dag /
Hold / Enhed

Forældredyr
Æglæggere

Indtast manuelt værdier for op til seks brugerbestemte værdier.
Staldcomputeren summerer værdierne for den aktuelle dag og for hele
holdet.
Se teknisk manual for navngivning af værdi og valg af den tilhørende enhed.

4.15 Interval-timere
Dette afsnit er kun relevant for huse med interval-timere.

Interval-timere
Interval-timer

ON/OFF

Interval-timer ON-time
Interval-timer OFF-time
Interval Timer 1 relateret program

Interval-timerne giver mulighed for at tænde og slukke en funktion i
indstillede intervaller i forhold til et af staldcomputerens programmer.
I menuen Teknisk | Opsætning | Installation | Produktion | Interval-timere er det sat op, hvilket program interval-timeren følger (primært lys,
slavelys eller døgnur). Hvis man f.eks. vælger, at timeren skal følge det
primære lys, vil interval-timeren køre, når det primære lysprogram er ON.
Indstil en ON- og OFF-tid for timeren.
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4.16 Nøgleværdier
Gælder kun

Nøgleværdier
FCR

Slagtekyllinger

PEF
Lægge-rate i dag

Æglæggere

Lægge-rate i går
Ægmasse i dag
Fode per ægmasse i dag
Foder per æg i dag
Vand per ægmasse i dag
Foder/dyr i alt
Foder/dyr i dag
Foder/dyr i går
Vand/dyr i dag
Vand/dyr i går
Vand/foder
Vand/foder i går
Dødelighed
Levedygtighed
Vægt af fjerkræ
Vægt af fjerkræ i går
Vægt af alle dyr
Produktion | Nøgleværdier

Menuen viser en række nøgleværdier. Indholdet i menuen afhænger af staldcomputertypen og installationen.

Visning af produktionsværdier.
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4.17 Bruger-offsets
Dette afsnit er kun relevant for huse med bruger-offsets aktiveret.

Bruger-offsets anvendes til at foretage ændringer i forhold til standardindstillingerne.
Gælder kun

Bruger-offsets
Foderreference offset
Vandreference offset
Primært lys lysstyrke-offset
Slavelys lysstyrke-offset
Lysfarve offset

Æglæggere

Produktion | Bruger-offsets
Foderreference offset

Visning af hvor meget fodermængden er ændret i forhold til standard kurveværdien.

Vandreference offset

Visning af hvor meget vandmængden er ændret i forhold til standard kurveværdien.

Primært lys lysstyrke-offset

Visning af hvor meget indstillingen af lysstyrken er ændret i forhold til standardindstillingen i holdkurven.

Slavelys lysstyrke-offset

Visning af hvor meget indstillingen af slavelys lysstyrken er ændret i forhold til standardindstillingen i holdkurven.

Lysfarve offset

Visning af hvor meget indstillingen af lysfarven er ændret i forhold til lysfarveprogrammet.

Se også
2 Lysstyring [} 40]
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5 Drift
5.1 Husdata
Husdata
Aktiv hus/ Tomt hus

Holdstatus
Service Access aktiveret
Dagnummer
Ugenummer
Juster dato og tid
Ugedag
Husnavn
Start på dag

5.1.1 Aktivt hus - Tomt hus
Drift | Husdata
Status

Aflæsning og ændring af holdstatus (Aktivt hus/ Tomt hus).
Indstil holdstatus til Aktivt hus dagen før dyrene sættes ind i huset så kan
computeren nå at tilpasse klimaet til dyrenes behov og fodre i huset. Herefter skifter dagnummer til dag 0, og computeren kører efter de automatiske indstillinger.
Indstil holdstatus til Tomt hus efter at huset er tømt for dyr.
Ved tomt hus afbryder staldcomputeren reguleringen og styrer efter
indstillingerne for pausefunktionerne tomt hus og forvarmning.
Dette fungerer som en sikring af dyrene i tilfælde af forkert indstilling af
huset til Tomt hus.
Ønsker du derimod at anlægget skal lukke, når holdstatus er Tomt hus,
skal du nulstille indstillingerne i pausefunktionen tomt hus.
I holdstatus Tomt hus nulstiller staldcomputeren alle eventuelle ændringer af kurver, som du har foretaget i det foregående holdforløb.
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5.1.2 Indstillinger
Drift | Husdata
Status

Aflæsning af husstatus (Aktivt hus / Tomt hus).

Service Access aktiveret

Information om at staldcomputeren fjernbetjenes via farm management-programmet
FarmOnline Explorer. Når Service Access er aktiveret er ikonet for brugermenu rødt
i hovedmenuen.

Dagnummer

Indstilling af dagnummer. Dagnummer tæller 1 op for hvert døgn der går efter huset
blev sat i aktivt hus.
Dagnummer kan indstilles ned til -9, så staldcomputeren kan styre forvarmning af
huset, inden dyrene sættes ind.

Ugenummer

Visning af det aktuelle ugenummer (kun forældredyr).

Indsatte dyr

Indstilling af antal dyr (kun DOL 534).

Juster dato og tid

Indstilling af aktuel dato og tidspunkt.
Korrekt indstilling af uret er vigtig både af hensyn til flere styrefunktioner og til registreringen af alarmer.
Uret går ikke i stå i tilfælde af strømsvigt.

Ugedag

Visning af ugedag.

Husnavn

Indstilling af husnavn.
Når staldcomputeren indgår i et LAN-netværk er det vigtigt, at hvert hus har et unikt
navn. Husnavnet overføres via netværket og huset skal således kunne identificeres
ud fra navnet.
Opstil en plan for navngivningen for alle enheder, der skal tilsluttes netværket.

Start på dag

Indstilling af det dagnummer som holdet skal starte på.

5.2 Trendkurver
Gælder kun

Trendkurver
Klima

Kun klimacomputere og klima- og produktionscomputere

Produktion

Kun produktionscomputere og klima- og
produktionscomputere

Overvågning af strøm

Kun klimacomputere og klima- og produktionscomputere

Afhængig af staldcomputerens type og opsætning er følgende trendkurver for produktion tilgængelige:
• FCR
• PEF
• Aktuel fjerkrævægt
• Tilvækst
• Fodringstider
• Foder 24t
• Vand 24t
• Manuel fjerkrævægt
• Fjerkrævægt
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• Lysføler
• Dagsværdier
• Ialt
• Dyr
Trendkurverne overvågning af strøm viser strømforbruget det seneste
døgn og de seneste 50 dage.
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5.3 Flok-kurver
Dette afsnit er kun relevant hvor der køres flokdrift.

Holdkurver
Klima

Kun klima- og klima- og
produktionscomputere

Produktion

Kun produktion- og klima- og
produktionscomputere

Kurveindstillingerne er med til at danne grundlag for staldcomputerens beregninger for produktionsstyringen.
Staldcomputeren kan automatisk regulere indstillinger i forhold til dyrenes
alder.
Når staldcomputeren er tilsluttet et netværk med managementprogrammet FarmOnline Explorer kan kurverne også ændres via FarmOnline.
Afhængig af staldcomputerens type og opsætning er følgende holdkurver
tilgængelige:
• Foder referencekurve
• Vand referencekurve
• Fjerkrævægt
• Lys

5.3.1 Indstilling af kurver
For hver kurve skal du indstille:
• et dagnummer for hver af de otte kurvepunkter.
• den ønskede værdi for funktionen for hver af de otte kurvepunkter.
Se også afsnittet om Bruger-offsets [} 54].

Fugt

Ændring foretaget i
menuen Klima | Fugt
Ændret kurveforløb

Dage
Figur 9: Kurve for luftfugtighed

Det gælder generelt for kurvefunktionerne, at staldcomputeren automatisk parallelforskyder resten af et kurveforløb, når man ændrer på den tilhørende indstilling i løbet af et hold.
Ændringer i indstillingerne kan ses i menuen Bruger-offsets.
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6 Alarmer
Alarmer virker kun når holdstatus er Aktivt hus.
Undtagen alarmtest og alarmer for CAN-kommunikation og temperaturovervågning ved Tomt
hus.

Når der opstår en alarm, vil staldcomputeren registrere alarmtypen og
tidspunktet hvor den opstod.
Oplysningen om alarmtypen vil fremkomme i et særligt alarmvindue sammen med en kort beskrivelse af alarmsituationen.

Der er to former for alarmering:
Hård alarm: Rød alarm pop-up på staldcomputeren og alarmering med
de tilsluttede alarmenheder, f.eks. horn
Blød alarm: Gul advarsels pop-up på staldcomputeren.
I alarm-menuen kan der for udvalgte klima- og produktionsalarmer vælges, om alarmen skal være hård eller blød.
Computeren vil desuden udløse et alarmsignal, som du kan vælge at
fastholde.
Alarmsignalet vil således fortsætte, indtil du kvitterer for alarmen. Dette
gælder også, selvom den situation der udløste alarmen, er ophørt
Alarmer fastholdt:
JA: Signalet fortsætter efter ophør af alarmsituation.
NEJ: Signalet stopper efter ophør af alarmsituation.

Staldcomputeren kan give en påmindelse om, at en alarmsituation fortsat
er tilstede, når der er kvitteret for en hård alarm. Dette skal sikre, at årsagen til alarmen håndteres.
Indstillinger for påmindelse:
Alarmtid: Indstilling af hvor længe efter alarmen, skal påmindelsen kom-

me.
Antal gentagelser: Indstilling af hvor mange gange skal påmindelsen

komme.

6.1 Stop af alarmsignal
Alarmvinduet forsvinder, og alarmsignalet ophører, når du kvitterer alarmen ved at trykke på fluebenet.

6.2 Alarmlog
Staldcomputeren registrerer alarmer med oplysning om hvornår de forekom og hvornår de blev deaktiveret. Det
sker ofte at flere alarmer følger efter hinanden, fordi fejl i én funktion også får betydning for andre funktioner.
En spjældalarm kunne således følges af en temperaturalarm, idet computeren ikke kan regulere temperaturen
korrekt med et defekt spjæld. De afsluttede alarmer giver dig derved mulighed for at følge et alarmforløb tilbage
og finde frem til den fejl, der var årsag til alarmen.
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Tryk for at åbne alarmloggen.
Farverne i alarmloggen afspejler alarmens status:
Rød: aktiv alarm
Gul: aktiv advarsel
Grå: deaktiveret alarm (alarmtilstand ophørt)
Staldcomputeren gemmer op til 20 aktive og deaktiverede alarmer. Når
den 21. alarm kommer, sletter computeren den ældste alarm fra sin
hukommelse.
Ikonet for alarmlog angiver antallet af aktive alarmer, så længe en alarmsituation ikke er deaktiveret.
Tryk for at se den generelle beskrivelse af alarmtypen og alarmsituationens varighed.

6.3 Alarmtest
Jævnlig afprøvning af alarmer er med til at sikre, at de faktisk virker når der er behov for det. Du bør derfor hver
uge foretage en afprøvning af alarmerne.
Alarmer
Tryk Alarmtest, og vælg ON for at starte afprøvningen.
Kontroller at alarmlampen blinker.
Kontroller at alarmsystemet alarmerer som tilsigtet.
Tryk for at afslutte afprøvningen.

60

Brugermanual

DOL 535 • DOL 539

6.4 Alarm-menu
Gælder kun

Produktion
Foderalarm
[} 63]

Fodervægt

Intet foder til fodervægt

Intet foder til fodervægt
Tid før alarm
Stoptid silosnegl
Afbryd foderføler for
at genstarte silosnegl efter alarm
Kørselstid silosnegl

Manglende fodertype
Fodervægt kan ikke tømme

Tromlevægt og
DOL 9940

Fodervægt kalibrering
Fodervægt ikke stabil
Fodervægt referencespænding
Tværsneglsalarm

Spjæld i forkert position

Delt vægt

Tværsneglsalarm

Skål- og kædefodring med kip- og
tromlevægt

Tid før alarm - tværsneglsalarm
Ikke nok foder

Ikke nok foder

Skålfodring

Begynd kontrol på dagnummer
Kontrol-interval
Foderforbrug indenfor kontrolinterval
For meget foder

For meget foder alarm

Skålfodring

Kontrol-interval
Foderforbrug indenfor kontrolinterval
Start alarm dag
Foderforbruget er
faldet

Foderforbruget er faldet
Begynd kontrol på dagnummer
Alarmgrænse

Ikke nok foder ved Ikke nok foder ved start
start
Begynd kontrol på dagnummer

Skål- eller kædefodring

Tid for alarmkontrol
Foderforbrug indenfor kontrolinterval
For meget foder
efter stop

For meget foder efter stop
alarm
Maks. foderforbrug efter stop
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Vand/foder-forhold Vand/foder-forhold alarm

Skål- eller kædefodring m. vandur

Begynd kontrol på dagnummer
Tidsgrænse for alarm
Vand/foderforhold alarmgrænse
Luk vand, hvis høj alarm for
vand/foder-forhold aktiv
Siloindhold

For lavt foderniveau

Foder A snart tom
alarm
For lavt foderniveau
A grænse

Silo 1 lavt indhold
Silo 1 er tom alarm
Vandalarm
[} 66]

Min. og maks.
vandalarm

Min. og maks. vandalarm

Afbrudt
Hård
Blød

Maks. vandalarm grænse
Min. vandalarm grænse
Luk vand, hvis maks. vandalarm er aktiv
Ikke nok vand
alarm

Ikke nok vand tid

For meget vand
alarm

For meget vand ved åben

Ikke nok vand alarm

For meget vand alarm ved
lukke

00:10 tt:mm
Grænse/alarm
For meget vand tid
Luk vand ved for
meget vand
For meget vand tid
ved lukket
For meget vand
alarm ved lukket

Start alarm dag
Rede-alarm
[} 68]

Reder er ikke lukkede

Alarm for reder er ikke lukkede

Forældredyr og
æglæggere

Maks. tid for lukning af reder

Alarm for skrabeområde
[} 68]

Reder er ikke åbne

Alarm for reder er ikke åbne

Skrabeområde er
ikke lukket

Alarm for skrabeområder er
ikke lukkede

Maks. tid for åbning af reder
Æglæggere

Maks. tid for lukning af skrabeområder
Skrabeområde er
ikke åbnet

Alarm for skrabeområder er
ikke åbne
Maks. tid for åbning af skrabeområder

Lysalarm
[} 68]

Lysfølerafvigelsegrænse +/Lysfølerafvigelse
alarmforsinkelse
Primært lys
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Lys alarmgrænse +/Forsinkelse af lysalarm
Primært lys følerafvigelse
Slavelys

Slavelys 1 alarm
Lys alarmgrænse +/Forsinkelse af lysalarm
Slavelys 1 følerafvigelse

Påmindelse om aktive alarmer

Du har aktive alarmer
Alarmtid for: Du har aktive
alarmer
Antal gentagelser

Strømsvigts-alarm: Altid hård
alarm [} 63]
Alarmer fastholdt [} 59]
Alarmtest [} 60]
Produktion alarmtest [} 60]

6.5 Alarm-indstillinger
Staldcomputeren har en række alarmer som computeren vil udløse i tilfælde af at der opstår en teknisk fejl eller
alarmgrænserne overskrides. Enkelte af alarmerne er altid tilkoblet, f.eks. strømsvigt. De øvrige kan du til- og
frakoble og for nogle desuden indstille alarmgrænserne.

Det er altid brugerens ansvar at alle alarmindstillinger er korrekte.

6.5.1 Foderalarmer
Produktion | Foderalarm
Intet foder til fodervægt

Alarmen udløses, når fodervægten registrerer, at der ikke kommer foder fra siloerne. Funktionen kan til- og frakobles.
Ved alarm slukker staldcomputeren silosneglen.
Indstil i Tid før alarm hvor længe der skal gå, inden staldcomputeren udløser
alarmen.
Alarmen forbliver aktiv, indtil fodervægten igen kan registrere foder.
Når alarmen kvitteres, starter silosneglen igen.
Silosneglen kan indstilles til skiftevis at køre og stoppe i kortere perioder, efter
alarmen er blevet kvitteret. Når silosneglen således pumper, kan fodringen muligvis komme i gang igen, hvis stoppet skyldes brodannelse i siloen.
Pumpefunktionen kan tilsidesættes ved at indstille Stoptid silosnegl til 0 minutter. Herved holder staldcomputeren silosneglen slukket, indtil foderkravsføleren
manuelt fjernes og tilsluttes igen. Herefter aktiverer staldcomputeren silosneglen én gang i den indstillede køretid (Kørselstid silosnegl).

Manglende fodertype

En foderkomponent brugt i et blandeprogram findes ikke i nogen af siloerne.
Kontrollér status af siloer og skift eventuelt fodertypen i staldcomputeren.
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Vægt kan ikke tømmes

Der kan ikke tømmes foder ud.
Ved tromlevægt kan tromlen ikke drejes rundt eller stopposition ikke kan findes.

Fejl vægt-kalibrering

Kalibreringen af fodervægten kan ikke afsluttes indenfor en given periode.

Vægt ikke stabil

Fodervægten kan ikke lave en stabil vejning. Dette kan eventuelt være forårsaget af rystelser.

Referencespænding

Staldcomputeren har registreret, at referencesignalet fra fodervægten er mindre end 9,0 volt i en given periode.

Spjæld i forkert position

Fodervægten ønsker at skifte til den anden stald, men fordelerspjældet reagerer ikke. Gælder kun hvor en vægt er delt mellem to staldcomputere.

Tværsneglsalarm

Staldcomputeren udløser alarm, hvis den ikke kan fylde tværsneglsbeholderne
op inden for den angivne alarmtid (Tid før alarm). Staldcomputeren stopper foderanlægget, for at undgå overfyldning af foder.
Ved skålfodring skal Stop foderanlæg hvis tværsnegl er tom i menuen Justering indstilles til en tid der er kortere end alarmtiden for tværsneglen.

Ikke nok foder

(ikke ved kædefodring)

Alarmen udløses hvis forbruget af foder er mindre end angivet i det valgte tidsrum (Kontrol-interval)
Kan automatisk frakobles de første dage af holdet. Denne alarm er kun aktiv i
en foderperiode.

For meget foder

Alarmen overvåger kontinuerligt om der indenfor et tidsinterval tilføres for meget foder til stalden.
Afhængig af størrelsen af tilgangssnegle og tværsnegle, kan et anlæg levere
en vis mængde foder pr. tidsenhed.
Vejledning til indstilling af alarmgrænserne:
Find den maksimale mængde tilførte foder i foderreferencen. Gang tallet med
antal dyr i stalden. Divider med 1000 for at få tallet i kg. Dette tal angiver forbrug på et døgn. Sæt alarmgrænse til forbrug x 2,5.
Eks.:
Antal dyr = 45000
Maks. fodermængde = 156 g (42 dage)
(foder dyr reference)
Kg per dag = 45000 x 156 / 1000 = 7020 kg
Alarmgrænse = kg per døgn x 2,5 (24 x 60) (min. per døgn) = 12,2 kg/min.
Overvågningstid indstilles til f.eks. 30 minutter.
Alarmen udløses, hvis foderforbruget over 30 min. overstiger 12,2 x 30 = 336
kg.
Opstår alarmen uden der har været fejl, skal overvågningstiden øges til f.eks. 1
time.
Denne alarm kan automatisk frakobles i starten af et hold ved at indstille en
startdag

Foderforbruget er faldet

Denne alarm kan automatisk frakobles i starten af et hold ved at indstille en
Startdag.
Alarmen sammenligner kontinuerligt de foregående 24 timer med de indeværende 24 timer, og giver alarm, hvis forbruger afviger mere end den indstillede
procent.
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Ikke nok foder ved start

(skål- og kædefodring)

Alarmen skal sikre, at foderanlægget er i orden, når en fodring starter igen efter et stop.
Som en hovedregel stilles alarmgrænsen til 10 kg (Foderforbrug indenfor kontroltid).
Ved kædefodring må overvågningstiden ikke være længere end tiden for en
omgang med kæden.
Alarmen udløses, hvis forbruget ved start af en foderperiode (eller ved start af
kædefodring) er mindre end angivet i det valgte tidsrum (Tid for alarmkontrol).
Kan automatisk frakobles de første dage af et hold (Dagnr. for start af kontrol).

For meget foder efter stop

(skål- og kædefodring)

Staldcomputeren overvåger om der kører for meget foder igennem fodervægten, efter en foderperiode er slut (skålfodring) eller kæden har kørt en omgang.
Et for højt forbrug kan indikere, at noget er galt.
Ved afslutning af en fodring bliver tværsneglsbeholderne fyldt op. Typen af beholdere og hvor godt de blev fyldt op, inden fodringen stoppede, afgør hvor
meget foder, der skal anvendes til efterfyldning.
Alarmen udløses hvis forbruget efter en foderperiode (eller ved stop af kædefodring) er større end indstillingen (Maks. foderforbrug efter stop).

Vand/foder-forhold

(skål- og kædefodring med
vandur)

Alarmen indikerer at vand-foderforholdet ikke følger referencekurven. Mulige
årsager hertil kan være:
1) Defekt i vandsystemet
2) Dyrene er syge
3) Fejl i foder
Vær dog opmærksom på at vand/foder-forholdet kan være forhøjet i huse uden
køleanlæg, når udetemperaturen er høj.
Alarmen udløses hvis forholdet mellem vand og foderforbruget i et angivet tidsrum (Tidsgrænse for alarm) afviger fra det indstillede (Vand/foderforhold
alarmgrænse).
Kan automatisk frakobles de første dage af et hold (Dagnr. for start af kontrol).
Vælg om vandet skal lukke ved alarm. Når alle vandalarmer er kvitteret, åbner
staldcomputeren for vandet igen.

For lavt foderniveau

På baggrund af det seneste døgns foderforbrug, beregner staldcomputeren
hvor lang tid der vil gå, inden foderet er brugt, og giver alarm, når denne tid
overskrides (For lavt foderniveau grænse).
Hvis der er samme type foder i flere siloer, summeres et samlet niveau.

Dagsiloindhold

(etagefodring)

Alarmen indikerer, at indholdet i dagsiloen er for lavt (under en indstillet grænse), mens der fodres.
Fodringen sættes på pause.
Kontroller om opfyldningsmængden til dagsiloen er tilstrækkelig i forhold til det
aktuelle foderforbrug.
Start en opfyldning af dagsiloen i menuen Produktion | Dagsilo | Manuelopfyldning af dagsilo eller stop fodringen for at lade systemet genopfylde automatisk ved næste fodring.

Siloindhold
For lavt indhold

Det viste siloindhold er en beregnet værdi. Alarmen udløses, når mængden af
foder i en silo er under en indstillet grænse.

Silo er tom alarm

Tom-silo-føler registrerer, at der ikke er mere foder i siloen, og det er ikke muligt at skifte til en anden silo evt. på grund af for lavt siloindhold.
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Etagefodring
Opfyldningsalarm

Staldcomputeren overvåger om en opfyldning tager for lang tid. Dette kan skyldes en mekanisk fejl i foderanlægget.
Opfyldningsalarm opstår når foderkravs-føler eller tværsnegls-føler ikke melder
fuld inden den indstillede alarmtid.
Staldcomputeren stopper foderanlægget og giver en alarm.
Du kan kvittere alarmen, men den vil være aktiv indtil opfyldningsprogrammet
kører næste gang.
Find årsagen til stoppet og kontroller om nogle grupper mangler foder.
Vær opmærksom på at anlægget skal startes igen manuelt.

Foderpause for lang

Denne alarm kommer hvis anlægget er i pause længere end den indstillede
alarm tid.
Vær opmærksom på at anlægget skal startes manuelt ved at vælge Genoptag i
menuen Produktion | Etage-fodring | Fodring.

Doseringsbeholder

Denne alarm kommer hvis doseringsbeholderen ikke kører, når den skal.
Vær opmærksom på at anlægget skal startes manuelt ved at vælge Genoptag i
menuen Produktion | Etage-fodring | Doseringsbeholder | Doseringsbeholder 1 status.

Foderpause-indgang

Alarmen indikerer en mekanisk fejl i systemet eller et strømsvigt.
Kan sættes op til at starte fodringen igen automatisk med det samme, hvis signalet forsvinder igen før en fastsat tid. Funktionen giver så heller ikke alarm.
Når den ikke må genstarte automatisk, giver den alarm. Indgangen sætter opfyldning og fodring på pause. Når fejlen er afhjulpet og alarmen er kvitteret,
skal opfyldning/fodring startes igen manuelt i menuen Produktion | Etage-fodring | Foderstatus/ Genoptag.

6.5.2 Vandalarmer
Disse alarmer kan automatisk frakobles i starten af et hold ved at indstille en Start alarm dag.
Produktion | Vandalarm
Minimum vandalarm/ Maksimum vandalarm

Disse alarmer bruges til overvågning af dyrenes drikkemønster.
Alarmgrænserne for maksimum og minimum vandforbrug er en indstillet procentdel af det normale forbrug.
Dette normale forbrug beregner computeren ved at sammenligne den indeværende 24-timers periode med den 24-timers periode der er to timer ældre. Kl.
13 ser man eksempelvis på perioden fra kl. 11 dagen før til kl. 11 den pågældende dag.
Vælg om vandet skal lukke ved alarm. Når alle vandalarmer er kvitteret, åbner
staldcomputeren for vandet igen.
Med vandregulering
Disse alarmer bruges til overvågning af lækager og forstoppelser i vandanlægget.

Ikke nok vand

Alarmen udløses, hvis vandforbruget ved et vandur i en given tidsperiode er for
lavt.
Det anbefales at indstille denne alarm til 1,0 l/min. og en overvågningstid på 30
minutter. Det svarer til at der gives alarm, hvis forbruget er mindre end 30 liter
hver ½ time.
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For meget vand ved åben

Alarmen udløses, hvis vandforbruget ved et vandur i en given tidsperiode er for
højt.
Afhængig af kapaciteten af vandforsyningen kan et anlæg levere en vis mængde vand pr. tidsenhed.
Alarmen udløses, når anlægget har kørt med maksimal ydelse for længe.
Hvis et vandrelæ er installeret, lukkes for vandet ved for stort vandforbrug.
Vejledning til indstilling af alarmgrænsen:
Mål hvor meget vand der løber i minuttet til det aktuelle vandur. Stil alarmgrænsen 1 liter mindre end det målte. Sæt overvågningstid til 30 minutter.

For meget vand ved lukket

Alarmen overvåger om vandanlægget er lukket, når det skal være det.
Det anbefales at sætte alarmgrænse til 0,1 l/min. og en overvågningstid på 30
minutter.

Start alarm dag

Automatisk frakobling ved starten af et hold. For ikke at få falske alarmer, kan
du angive hvor mange dage, der skal gå, inden staldcomputeren skal udløse
en vandalarm.

Vandniveau alarm

Alarmen overvåger om vandniveauet er tilstrækkeligt. Den giver alarm, hvis
vandniveauet ikke har været tilstrækkeligt i mere end 15 minutter (fabriksindstilling).

(kun etagefodring med DOL
100 vand)

Se menuen Produktion | Vand | Vandniveau alarmer for at se præcist hvilken
måler, der giver alarm.
Vandforbrug pr. 24 timer

Maksimum vandalarm

Minimum vandalarm

Dyr indsættes

Normalt
forbrugsmønster

Alarmer kan
genereres

Figur 10: Eksempel på minimum og maksimum vandalarm

Staldcomputeren udløser alarm, når grænsen for maksimum vandforbrug er overskredet eller forbruget ligger
under grænsen for minimum vandforbrug.
Der kan være mange årsager til udsving i dyrenes vandforbrug som alle vil udløse en alarm. Det kan
f.eks. skyldes indsættelse af flere dyr eller delslagtning, optræk til sygdom i besætningen eller brud på en
vandledning.

Start alarm dag
Ved større ændringer i antallet af dyr i huset skal der gå mindst 26 timer
før staldcomputeren kan udløse alarmen.
For ikke at få falske alarmer, kan du derfor angive hvor mange dage, der
skal gå, inden staldcomputeren skal udløse en vandalarm.
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6.5.3 Lysalarmer
Produktion | Lysalarm

Staldcomputeren har lysalarmer for lysføler, primært lys og slavelys.

Lys

Når lysalarmen er aktiv, reguleres lyset ikke efter eventuelle lysfølere.
Du kan indstille en forsinkelse på alle lysalarmer, så utilsigtede alarmer ved
kortvarige ændringer i lyset undgås.
Lysføler

Hvis samme lyskilde (primært/ slavelys) har tilknyttet flere lysfølere, giver
staldcomputeren alarm, hvis der er for stor forskel på lysniveauet ved følerne (+/10 lux, Lysfølerafvigelse grænse ±).

Primært lys
Slavelys

Staldcomputeren udløser lysalarmen, hvis lysniveauet afviger (+/- 10 lux, Lys
alarmgrænse ±) fra det ønskede.

6.5.4 Rede-alarmer
Alt efter hvordan rede-styring er installeret, giver staldcomputeren alarm for, at rederne ikke åbner og/eller lukker som ønsket.
Så længe alarmen er aktiv, åbner og lukker staldcomputeren ikke rederne. Brugeren skal kvittere alarmen, før
der reguleres igen.
Alarmindstillinger | Produktion | Rede-alarm
Maks. tid for lukning af
reder

Alarmen overvåger, om der lukkes/åbnes til rederne indenfor den indstillede tid.

Maks. tid for åbning af
reder

6.5.5 Alarmer for skrabeområde
Alt efter hvordan funktionen er installeret, giver staldcomputeren alarm for, at adgangen til skrabeområdet ikke
åbner og/eller lukker som ønsket.
Så længe alarmen er aktiv, åbner og lukker staldcomputeren ikke skrabeområdet. Brugeren skal kvittere alarmen, før der reguleres igen.
Alarmindstillinger | Produktion | Skrabeområde-alarm
Maks. tid for lukning af
skrabeområder

Alarmen overvåger, om der lukkes/åbnes til skrabeområdet indenfor den indstillede
tid.

Maks. tid for åbning af
skrabeområder
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7 Vedligeholdelsesvejledning
Staldcomputeren kræver ingen vedligeholdelse for at fungere korrekt.
Du skal foretage afprøvning af alarmanlægget hver uge.
Der må kun anvendes originale reservedele.
Bemærk at levetiden på staldcomputeren forlænges ved altid at være tilsluttet strøm, idet dette holder den tør
og frit for eventuelt kondensvand.
Vi anbefaler kalibrering af fjerkrævægte som minimum en gang per hold. Se også Teknisk Manual.

7.1 Rengøring
Produktet rengøres med en klud, der er hårdt opvredet i vand, og uden brug af:
• højtryksrenser
• opløsningsmidler
• korrosive/ætsende midler

7.2 Genbrug/bortskaffelse
Produkter, der er egnede til genbrug er mærket med et piktogram i form af en skraldespand med
kryds over. Se billede.

Kunder vil kunne aflevere produkterne på lokale indsamlingssteder/ genbrugsstationer, efter lokale anvisninger.
Genbrugsstationen vil herefter videreformidle produkterne til et godkendt anlæg med henblik på genbrug, genvinding og genanvendelse.
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