AfiFree
Podstatné informace vždy pod kontrolou
Nejmodernější průtokoměr pro ovce & kozy
Certifikát ICAR*

Přesná a okamžitá data
S AfiFree 155i nyní můžete provádět praktická
rozhodnutí, založená na přesném monitoringu
zdravotního stavu a kvality mléka. Jednotka
AfiFree 155i obsahuje malou měřící komoru mléka
a elektronický komplexní LCD ovládací panel,
instalovaný na dojícím stání, v poloze pro
snadné ovládání a dobrý přehled obsluhy.

Chytrý, Propracovaný, Komplexní
AfiFree 155i pomáhá maximalizovat profit pomocí
výstrah a informací přímo na místě u zdroje..
LCD displej zobrazuje důležité data zvířete,
zdravotní kódy, výstrahy skopnutí, výstrahy mastitidy,
průtok mléka, indikaci pulsace, data plodnosti zvířete.
Údaje lze rovněž snadno zadávat pomocí kláves.
Připojte AfiFree 155i do AfiShepherd management
systému a získejte klíčové informace, nezbytné pro
zvýšení efektivnosti mléčné produkce stáda.
Při malé produkci se počítá každá kapka mléka ...,
s AfiFree 155i.
*ICAR - International Committee for Animal Recording
AfiFree je první průtokoměr mléka pro
ovce & kozy s ICAR certifikátem.
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Charakteristika
AfiFree 155i obsahuje měřící komoru mléka s malým objemem a elektronický
ovládací panel s LCD displejem, instalovaným na dojícím stání v poloze pro
snadné ovládání a dobrý přehled obsluhy
Konektor pro snadné přímé připojení do počítačové sítě
Měřící komora je čištěna minimálním objemem vody - nízké nároky na potřebnou
kapacitu boileru
Kompaktní jednotka bez pohyblivých částí - redukce údržby na minimum
Jednoduché ovládání pomocí kláves
Velký komplexní propracovaný LCD displej
Volitelná konfigurace jako samostatná jednotka bez PC
Hlavní rysy
Vysoce přesné, volně průtočné měření s rozlišením 10 gramů.
Měří nádoj, elektrickou vodivost mléka, čas dojení a průtok mléka
Automatické zastavení dojení při poklesu průtoku mléka - prevence předojení
Nepřetržitá real-time komunikace s AfiShepherd software, zasílání a příjem
zpráv v reálném čase.

Ovládání
Vizuální výstraha - zelené LED pro režim dojení ; červené LED pro výstrahy
"Uzavírání podtlaku", “Řízení pulsace (počet pulsů & poměr)”, “Auto - pulsace
dle průtoku mléka ”, “Ovládání třídící branky ”,“Stimulace na počátku dojení”,
“Externí Start" a "Swing Over stranový detektor" pomocí dvou oddělených vstupů
Výstrahy závad na dojícím stání

+

Přínos
S AfiFree 155i instalovaném v dojírně, dostanete ihned k dispozici
tyto informace o dojeném zvířeti :
Data zvířete:
Číslo zvířete je zobrazeno na LCD displeji neustále, ihned po jeho identifikaci
Aktuální nádoj zvířete se zobrazuje po startu dojení
Data laktace zvířete na LCD displeji
Zobrazení průtoku mléka
Výstraha pomocí zdravotních kódů na problémová zvířata, vyžadující speciální pozornost
Výstraha skopnutí dojícího stroje
Výstraha mastitidy - Real-time varování v dojírně na detekci výskytu mastitidy.

AfiFree 155i je integrální součást AfiShepherd management systému, který automaticky
shromažďuje klíčové informace, nezbytné pro zvýšení efektivnosti mléčné produkce stáda.
Počítá se každá kapka ..., s AfiFree 155i.
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