KFV-6400
Uiterst nauwkeurige
droogvoercomputer met
ventielsturing

KFV-6400-L-NL20050

 Instellen en registreren van
voerbeurten, voersamenstelling
voerhoeveelheden per dier
 Diermanagement per ventiel

 Weergave van gewogen silo’s

 Silorestvermenging

 USB poort voor programma-updates
 Beveiligde communicatie met

FarmConnect en/of FarmRemote

Nauwkeurig uitdoseren via ventielen
Voerkosten zijn een belangrijke factor binnen elk bedrijf.
Door de KFV-6400 te koppelen aan uw droogvoerinstallatie
beheerst u deze kostenpost voortaan efficiënt en zorgvuldig.
Met de KFV-6400 kunt u verschillende grondstoffen wegen,
optioneel mengen en via ventielen nauwkeurig uitdoseren.
U beheert daarbij zelf de silovoorraden. Zo hebt u altijd een
duidelijk overzicht van de actuele situatie van uw voersysteem.
Met de KFV-6400 is een zeer grote diversiteit aan
droogvoerconcepten mogelijk. Omdat iedere varkenshouderij
uniek is, kan de installateur alleen de op uw situatie van
toepassing zijnde regelfuncties activeren. Zo houdt u de
bediening van de KFV-6400 eenvoudig en overzichtelijk.

Technische specificaties KFV-6400
Standaard mogelijkheden
Ingangen 0-10V
Digitale ingangen
Externe alarmingangen
Relaisuitgangen
Uitgangen 0-10Vdc
Storingsrelais
Uitbreidingsopties
Communicatie via RS-485 print
Modulebus aansluiting voor externe modules
Algemeen
Voedingsspanning: 230Vac - 50/60Hz
			
2× 24Vdc/80mA
Aansluitwaarde: 55VA
Beschermklasse: IP-54
Afmetingen: 360 x 320 x 155mm
ABS-behuizing
Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
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Functionaliteiten
Weegt en mengt max. 8 grondstoffen uit max. 16 silo’s
16 trilmotoren (tegen brugvorming)
8 voerlijnen bestaande uit maximaal 16 segmenten
1 weger/menger
Programmeerbare afvulvolgorde
4-ledig aansturen voersysteem:
- lokaal door voerklok op voerlijn
- handmatig
- via centrale vulklok
- via vraagsensoren
Samenstellen van maximaal 10 recepten
Aansturen van maximaal 250 ventielen in
meerdere afdelingen
12 universele schakelklokken en 1 vulklok
Aansturing hamermolen
Aansturing compressor
Combineerbaar met PFB-SV (wisselklep) voor simultaan
vullen van ventielen in meerdere voerlijnen

FarmRemote (optioneel)

FarmConnect

Met de remote-functie op de KFV-6400
leest u de actuele voergegevens op
afstand vanaf uw smartphone, tablet of
pc uit en bedient u de KFV-6400 vanuit
uw luie stoel. De WEB-SEC-interface van
Stienen garandeert een veilige verbinding.

De FarmConnect bedrijfssoftware verzamelt alle actuele
en historische gegevens van alle regelcomputers op uw
bedrijf, combineert deze data met elkaar en presenteert ze
in duidelijke overzichten, grafieken en tabellen. Met FarmConnect hebt u toegang tot uw bedrijfsdata. U bent altijd
en overal ter wereld met uw bedrijf ‘connected’ en kunt
meteen ingrijpen, indien noodzakelijk.

(optioneel)

Stienen BE, Agri Automation
Stienen BE is een toonaangevend familiebedrijf (1977) met sterke roots in de intensieve veehouderij. Van nature staan
wij heel dicht bij de eindgebruiker. Wij leveren wereldwijd innovatieve automatiseringsoplossingen voor pluimvee- en
varkensstallen. Klimaatoplossingen, automatiseringssystemen, managementsoftware en bijbehorende randapparatuur
worden allemaal in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.
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