
Agri Automation

• Działające samodzielnie, lub w połączeniu z komputerem 
 zarządzającym/sterującym Stienen
• Dokładna rejestracja karmienia na podstawie wagi (max.9-11 ton 
 metrycznych na godzinę)
• Kontroluje 1 podajnik
• 3 opcje sterowania dozowaniem paszy (pulsacyjne/czujnikowe/ 
 sterowane komputerem) 
• Wykonane ze stali nierdzewnej
• Wykres karmienia można ustawić przy pomocy 24 punktów kluczowych 
• Błędy mogą być odczytane z wyświetlacza
• Pokazuje dane dotyczące paszy i wody
• PFB-35 jest dostępny wraz z zastawką przełączającą PFB-SV

Solidne i inteligentne wagi do pasz
PFB-35 / PFB-70
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PFB-SV w hodowli trzody

Zsypnia wagi PFB-35 PFB-70 

Wymiary bez PFB 555 x 
590 x 

545 mm

750 x 
750 x 

750 mm

Wymiary z PFB 555 x 
590 x 

665 mm

750 x 
750 x 

850 mm

Waga 42 kg 62 kg

Pojemność zsypni 64 dm³ 115 dm³

Typ wagi LOC-50 LOC-100

Wolna przestrzeń 
pod zsypnią

min. 
150 mm

min. 
50 mm

PFB-35/PFB-70  samodzielnie pracujące wagi paszowe
Samodzielnie: Wagi PFB (pojemność zsypni 35 lub 70 litrów) rejestrują ilość 
dostarczanej paszy na podstawie  bardzo dokładnych pomiarów wagi. Wyświet-
lacz zapewni Tobie informacje o ilościowym poborze paszy i wody. Obie wagi 
posiadają chip, w którym przechowywane są wszystkie dane, by zapewnić za-
chowanie ustawień w przypadkach braku zasilania. PFB-35 i PFB-70 nieza-
leżnie kontrolują jeden przenośnik ślimakowy.

Jako część układu karmienia: Koszty związane z karmieniem są istotnym czyn-
nikiem w każdej firmie. Połączenie wag Stienen z komputerem zarządzającym 
Stienen  pozwala sprawnie i dokładnie kontrolować koszty. Mieszanie kilku skład-
ników, dozowanie dla różnych grup zwierząt, zarządzanie zawartością w silosach 
i zarządzanie zwierzętami to tylko niektóre z możliwych funkcji. Przejrzysty wgląd 
w aktualną sytuację Twojego systemu karmienia jest zawsze pod ręką.

Specyfikacja techniczna

PFB-SV to zsypnia odbierająca połączona z zastawką przełączającą by kontrolować dwa przenośniki ślimakowe. Jest to mon-
towane pod wagą PFB-35 i sterowane przez komputer,  zapewnia to dwa zupełnie niezależne układy karmienia. Zaletą jest 
skrócenie czasu karmienia i uniknięcie zmarnowania zalegającej paszy, to wraz z innymi mocnymi stronami czyni ten system 
interesującym. Umożliwia hodowcom jednoczesne karmienie stad rodzicielskich, kogutów i kur. Na fermach trzody chlewnej 
zastawka przełączająca jest wykorzystywana by jednocześnie napełniać przenośniki w kilku chlewach.

PFB-35 / PFB-70

Ogólne
• Zasilanie 24Vac-50/60Hz -/+10%
• 25 VA max. obciążenie
• Certyfikat ochrony IP-54
• Wymiary: 235 x 170 x 90mm
• Obudowa ABS
• Min. Temp Otoczenia: -5°C
• Max. Temp. Otoczenia: 40°C
Wejścia/wyjścia 
• 1 wejście kontaktowe dla 
 zewnętrznej komendy start
• 1 wejście kontaktowe dla licznika 
 wody
• 1 wejście  kontaktowe dla 
 miernika wagi silosu - 15mV 
• 1 zbiorcze pulsacyjne wyjście 
 35Vdc/20mA
• 1 przekaźnik błędu 24Vdc/2A
• 1 czujnik karmienia, 24Vdc/2Va
• 1 właz wyładowaniu, 24Vdc/0,3A
Opcje
• Funkcjonalne rozszerzenie 
 poprzez moduł bus lub/i FN-bus
• Łączność poprzez RS-485-PCB

PFB-SV zastawka przełączająca

PFB-SV w hodowli drobiu


