PL-9400

 Geschikt voor volledige
automatisering van elk type
pluimveestal
 Grafische weergave van belangrijke
managementinformatie
 Overzichtelijk ‘dashboard’ met
herkenbare symbolen
 Programmeerbaar in diverse talen
 USB-aansluiting voor programma- 
updates, back-ups en datalogging
 Door de modulaire opbouw altijd
uit te breiden
 Beveiligde communicatie met
FarmConnect en FarmRemote

PL-9400-L-NL20010

Klimaat- en managementcomputer
voor de moderne pluimveehouderij

De PL-9400 regelt alle vitale processen in uw bedrijf
Deze gebruiksvriendelijke pluimveemanagementcomputer vormt het hart van ieder type
modern pluimveebedrijf. De PL-9400 regelt en beheerst het leefklimaat van de dieren ten
behoeve van optimale resultaten. De klimaat- en managementcomputer verzamelt alle
gegevens afkomstig van Stienen systemen voor dierweging, voerweging, siloweging, eiertelling
en warmtewisselaars en verwerkt deze in overzichtelijke tabellen en grafieken.
Dankzij de grafische weergave van parameters zoals temperatuur, water, voer, gewicht,
productie, relatieve luchtvochtigheid (RV), kooldioxide (CO2) en ammoniak (NH3) beschikt
u in één oogopslag over alle belangrijke managementinformatie. De PL-9400 is gemakkelijk
via functietoetsen te bedienen. Niet-gebruikte functies kunt u uitschakelen en zo buiten beeld
houden. Met de strakke en moderne gebruikersinterface laten alle vitale processen in de stal
zich eenvoudig en overzichtelijk regelen, bewaken en sturen.

Overzicht configuraties
Standaard mogelijkheden PL-9400
Temperatuursensoren
Pulsingangen voor tellers, meetventilatoren etc.
Ingangen 0-10Vdc voor RV sensor,
druksensor etc.
Relaisuitgangen 230Vac/2A
Uitgangen 0-10Vdc
Voeding 24Vdc/80mA voor 1 AQC-unit
Voeding 12Vdc/15mA voor meetventilatoren
Storingscontact 24Vdc/2A
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Uitbreidingsopties PL-9400
Communicatie via RS-485-print
Aansluiting communicatieprintmodule en
FN-bus
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Algemeen
Voedingsspanning 230Vac - 50/60Hz
Aansluitwaarde 38VA
Beschermklasse: IP-54
Afmetingen: 360 x 320 x 160mm
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FarmRemote (optioneel)

FarmConnect

Met de remote-functie op de PL-9400
leest u de actuele gegevens op afstand
vanaf uw smartphone, tablet of pc uit
en bedient u de PL-9400 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
varkens- stallen. Klimaatoplossingen, automatiseringssystemen, managementsoftware en bijbehorende randapparatuur
worden allemaal in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.
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