
Agri Automation

•	 Komputer	zarządzający	wszystkimi	kluczowymi	procesami		jak:	klimat,	
	 karmienie,	pojenia,	oświetlenie,	ważenie,	liczenie	oraz	funkcje	czasowe
•	 Nieużywane	funkcje	nie	są	wyświetlane
•	 Może	być	dokładnie	przystosowany	do	warunków	Twojej	fermy
•	 Modularny	–	może	być	rozszerzony	w	każdej	chwili
•	 Duży	wyświetlacz	graficzny	dla	pełnego	przeglądu	wszystkich	jednostek
•	 Szybki	i	prosty	w	ustawieniu			
•	 Zabezpieczona	łączność	dzięki	

Serce Twojej fermy drobiu
PL-9200
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PL-9200

Only for explanation purposes! No rights can be derived from this drawing!
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PL-9200 kontroluje wszystkie istotne funkcje na Twojej fermie 
Ten	komputer	zarządzający	jest	sercem	Twojej	fermy;	automatycznie	kontrolu-
je,	monitoruje	i	zarządza	wszystkimi	zasadniczymi	procesami	w	budynku,	taki-
mi	jak:	wentylacja,	ogrzewanie,	oświetlenie,	stężenie	Co2,	wilgotność.	PL-9200	
oferuje	szeroki	zakres	krzywych	wzrostu	umożliwiając	zmiany	klimatu	w	kurniku	
wraz	ze	wzrostem	zwierząt.	Duży	wyświetlacz	graficzny	w	mgnieniu	oka	umożli-
wia	pełen	wgląd	w	kurnik.	PL-9200	 jest	prosty	w	obsłudze	dzięki	przyciskom	
funkcji.	Dlatego	 że	 funkcje	 nieużywane	 nie	 są	widoczne	 system	 kontroli	 jest	
prosty	i	przejrzysty.

Specyfikacja techniczna PL-9200

Ogólne
•	 Zasilanie	napięciem	
	 230Vac–	50/60Hz
•	 Obciążenie:	55	VA	
•	 Certyfikat	ochrony	IP-54
•	 Wymiary:	360	x	320	x	155mm

Wejścia
•	 10	czujników	temperatury
•	 5	wejść	pulsacyjnych	dla:	
	 liczników,	wentylatorów	kontrol	 	
	 nych	itp.	
•	 4	wejścia	0-10Vdc	dla	czujników:	
	 ciśnienia,	wilgotności,	itp.

Wyjścia
•	 7	wyjść	dla	przekaźników	o		 	
	 mocy:	230Vac/2A	
•	 8	wyjść	0-10Vdc
•	 1	wyjście	zasilania	24Vdc/80mA	
	 dla	jednostki	AQC
•	 1	wyjście	zasilania	12Vdc/15mA	
	 dla	wentylatorów	kontrolnych	
	 (mierzących	przepływ	powietrza)
•	 Wtyczka	błędu	24Vdc/2A

Opcje
•	 Łączność	poprzez	RS-485	PCB
•	 3	moduły	łączności	z	modułami		 	
	 zewnętrznymi
•	 1	łącze	FN-bus		

Stienen system ważenie ptaków

Stienen system ważenie paszy i silos

Stienen system liczenia jaj

System	 ważenia	 ptaków	 Stienen`a	 po-
zwala	 dokładnie	 monitorować	 wyniki	
wzrostu	Waszych	ptaków.	Ta	 informac-
ja	wyliczana	 jest	na	podstawie	 różnych	
zmiennych	 takich	 jak:	 średnia	 masa,	
przyrost	masy,	masa	standardowa	i	wy-
równanie	masy	 ptaków.	 Komputer	 zar-
ządzający	PL-9200	pokazuje	przejrzyste	
wykresy	 graficzne	 dokładnych	 danych,	
umożliwiając	wgląd	w	zdrowie	ptaków.		

Kluczowe	jest	to,	by	mieć	wgląd	w	pro-
dukcje	 jaj.	 Ciągłość	 wyników	 produk-
cyjnych	 oznacza,	 że	 zwierzęta	 mają	
się	 dobrze.	 PEC-9200	 pozwala	 wam	
na	 dokładne	 śledzenie	 tych	 procesów.	
PEC-9200	 obsługuje	 maksymalnie	 10	
poziomów,	24	rzędy	i	240	liczników.

Koszty	 związane	 z	 karmieniem	 są	
ważnym	czynnikiem	w	Waszych	firmach.	
Dodanie	 ważenie	 paszy	 do	 waszego	
PL-9200	pozwala	w	bardzo	dokładnym	
stopniu	kontrolować	te	wydatki.	PL-9200	
jest	wówczas	panelem	sterującym,	infor-
mującym	 i	 kontrolującym	Waszą	 wagę	
paszową	lub	silosową.	
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FarmConnect	 jest	 innowacyjnym	
systemem	 komputerowym	 opartym	 na	
„chmurze”.	Oznacza	to,	iż	dzięki	bramie	
dostępu	 IP-485	 możecie	 mieć	 dostęp	
do	danych	swojej	fermy	z	każdego	mie-
jsca	 na	 świecie.	 Wszystkie	 informacje	
zarządzających	komputerów	są	zbiera-
ne	 w	 „chmurze”	 dzięki	 chronionemu	
łączu	VPN.	Korzystając	 z	 przeglądarki	
internetowej	możecie	 się	 zalogować	 	 i	
wszystkie	 dane,	 które	 mogą	 dotyczyć	
różnych	lokacji	są	zebrane	dając	pełen	
wgląd.	 Dostosowany	 dla	 użytkownika	
interfejs	zapewnia	łatwe	wdrażanie	no-
wego	 systemu.	 FarmConnect	 sprawia,	
że	macie	łączność	ze	swoimi		Firmami	z	
każdego	miejsca	na	świecie.


