
Достъпна система за управление на 
производството в модерните птицеферми

amacs



Система за мениджмънт amacs – обработка, управление и контрол на данните в птицефермата за производство на яйца
amacs е модерна система за управ ление 
и мениджмънт при производството на 
стокови яйца. Посредством техничес ките 
средства на мрежата има възможност да 
се контролират и управляват всички 
процеси в сградата – от дистанция с 
помощта на интернет, смартфон или 
РС-таблет. Системата amacs е:
✔ подходяща, както за малки, така и  
 за големи ферми;
✔ изградена на модулен принцип,  

 поради което може да бъде съоб-  
 разена с дадености на фермата;
✔ с възможност да бъде разширена  
 (доразвита) по всяко време.
С помощта на amacs може да се 
осъществи постоянна обработка на 
данните, управление и контрол на 
производствените параметри, както в 
традиционни, така и във волиерни 
сгради за отглеждане на кокошки но- 
 сачки респ. в цели комплекси от ферми.

Другите предимства на системата са 
онагледяването на всички данни и 
резултати във вид на графика за 
всяка една сграда, а така също и 
директно пренасяне на актуална 
картина директно от съответната 
сграда. Във възможностите на amacs 
естествено спада и подаването на 
алармените сигнали посредством 
е-Mail на Handy/Smartphone/Tablet-PC.

amacs управлява и контролира всички 
сгради във фермата за носачки. В 
зависимост от различните изисквания 
могат да се контролират и управля ват 
до 4 сфери на действие – микрокли-
мат, производство, събиране на 

яйцата и изсушаване на тора. 
По интернет от едно централно, 
място може да се извикат данни от 
ферми, които се намират на друго 
място. Имате нужда от помощ? Няма 
проблем! Нашите специалисти ще се 

свържат по amacs-системата с Вашия 
контролен пункт във фермата и ще 
ви помогнат точно и бързо.
 Изключителната гъвкавост на amacs 
поставя нови стандарти в системата 
за мениджмънт на птицефермите.

Системата amacs се състои от хардуер и софтуер, които могат да се разширяват

Мрежова техника и най-модерни комуникационни технологии

Мрежа във фермата 
(Ethernet)

базова единица

Контролер във фермата

сървър

С помощта на amacs можете да проследите всичко с един поглед: на контролния РС намиращ се в сервизното помещение на фермата, може да се получи всяка една информация.

DSL



Система за мениджмънт amacs – обработка, управление и контрол на данните в птицефермата за производство на яйца
Към хардуера за всяка сграда има по 
едно основно устройство и различни 
други групи устройства, които си 
комуникират посредством канали за 
пренасяне на данни. В зависимост от 
големината на сградата и обема на 
работата същите се намират на едно 
или няколко разпределителни табла, 
които се окомплектоват специално за 
всеки клиент. Наред с мрежовите 
връзки за дадена сграда и мрежата 

на фермата, базовото устройство се 
доставя или без дисплей, или с 10” 
Touchdisplay. Базовото устройство е 
в непрекъсната връзка с компютъра 
във фермата. От там посредством 
интернет защитените с парола данни  
могат да се извикат с код от РС на 
фермата или от Smartphone респ. 
Tablet-PC.

Стартово изображение: представяне на всички сгради, които ще бъдат управлявани

Актуално състояние на системата

Принадлежности, допълнителен 
брояч

Актуална картина от сградата с 
помощта на web- камера

Регулиране и контрол на 
микроклимата

Отчитане броя на снесените 
яйца и носливостта

Яйцесъбиране и контрол на 
потока от яйца

Свободно използваеми часовни-
кови прекъсвачи

Представяне на различни данни 
във вид на диаграма

Регулиране и контрол на храненето, 
претеглянето на фуража

Регулиране изсушаването на тора, 
контролиране на въздухосмесителя

Контрол на водата и светлинната 
програма

Мениджмънт на производството и 
птиците, изчисляване на произ водст-
вените данни, контрол на теглото 
на птиците

Нагледно представяне и запис-
ване на задействани аларми

На контролера във фермата се появя-
ват като стартово изображение всички 
сгради, които ще бъдат управлявани. 
Посредством символите във всяка 
сграда или показаните функционални 
бутони се стига до отделните 
сектори, като напр. микроклимат или 
хранене.
Менюто е просто и прегледно, поради 
което обслужващият персонал навли-
за бързо в работата.

Предимства от пръв поглед
✔  Контрол и управление на сгра-

дите в реално време;

✔  Съхраняване на данните в цент-
рален компютър и предоставяне 
с точност на информацията ,,за 
едно животно‘‘; сравняване с 
референтни данни, заложени в 
системата;

✔  Перманентно онагледяване на 
резултатите от всички сгради на 
Вашия персонален компютър;

✔  Висока гъвкавост поради възмож-
ността за групиране на данните с 
цел собствена обработка на 
информацията;

✔  Защитен с парола вход в системата 
и регулиране посредством DSL/
интернет;

✔  Изключително сигурна система, 
базирана на  Linux, със самостоя-
телно управление в сграда; ако се 
използва модерна мрежа с оптичен 
кабел, компютърът остава използ-

ваем дори при претоварване от 
високо напрежение;

✔ Връзка с алармена система   
 посредством Е-Mail;

✔  интегрирана система с издаване 
на протоколи и анализи;

✔  Използване на web-камера за 
пренасяне на изображения пряко 
от сградата (има отделна опция);

✔ Превключване на желания от Вас  
 език с едно натискане на бутона.

Управление на микроклимата от Вашия iPad

Контрол върху 10“ Touchdisplay



аmacs определя по най-модерния начин 
нуждата от вентилация във Вашата 
сграда. Могат да се управля ват всички 
общоприети системи, като се започне 
от напречната и се стигне до тунелната 
вентилация, охлаждането и отоплението.

Функция ,,Микроклимат’’ със специфичното за дадения клиент 
онагледяване на сградата

Комбинирана тунелна вентилация – идеална 
вентилационна система при големи колеба-
ния в температурата

Вентилация при постоянно и свръх-налягане 
с помощта на Fumus

Аварийно отваряне с 
помощта на температурен 
датчик 378 T

Дюзи кулер FoggingCooler

Пад кулинг RainMaker

DOL 114 – сензор за влаж ността 
и температурата на въздуха

Сензор за подналягане

Комин CL 600 и CL 920

Стенна клапа CL 1200 /CL 1900

Стенна клапа CL 1200

Клапа за таван CL 1500

Стенна клапа CL Flex

JetMaster

Стенен вентилатор

RGA-газов отоплител

Сервомотор CL 75

AirMaster с конус

Сензор за CO2

AirMaster

Комин за свеж въздух 
FAC/Fumus

Свеж въздух

Отопление СензориАларма

Охлаждане Отработен въздух

аmacs управлява целия микроклимат във Вашата сграда

Седите си в дневната, извиквате си на 
iPad актуалното състояние на микро-
климата във Вашата сграда и решавате 
да повишите температурата с 1°С. Няма 
проблем. Просто въвеждате новата 
стойност и вентилацията в сградата 
вече е намалена, което повишава 
температрурата до желаното ниво.



Функция ,,Производство’’ – мениджмънт на храненето

Към голямата функция ,,Производство‘‘ 
спада мениджмънта на цялата система 
за хранене вкл. претеглянето на фуража 
в силоза и неговото регистриране. 
Тук спадат още управлението на 
светлинната програма, разхода на 
питейна вода и алармената система, 
както и грижите за птиците. 
Осигуряването на фураж в съответст-
вие с възрастта и носливостта на 
птиците е решаващ фактор за 
икономията на средства за фураж.
С помощта на amacs Вие можете по 
всяко време да установите разхода 
на фураж за всеки отделен етаж, на 
птица и на ден. Консумацията на 
фураж може да се регулира автома-
тично или на ръка. С помощта на 
електронен кантар за фураж или 
посредством претеглянето на целия 
силоз, който е поставен на кантарни 
стебла, може да се установи разхода 
на фураж.
Чрез претеглянето на силоза може да 
се упражни контрол върху доставчи-
ка на фураж, както и да се покаже 
нагледно, дали той трябва да се 
допълни или не. Естествено amacs 
установява и съхранява информация 
за всяка една доставка.

Отчитане разхода на фураж с помощта на електронния кантар FW 99-В

Отчитане разхода на фураж чрез претегляне на силоза

amacs управлява изцяло мениджмънта в храненето

разход на фураж кккккк кк ккккк INCAS 2

фуражна количка

кош за дневния 
фураж с възмож-
ност за смесванекантар за фураж FW 99-B

контрол на доставчиците

кантар за фураж кантар за силоз управление на праш-
ната баня 



Оптималното осигуряване на питейна 
вода е от решаващо значение за 
високата носливост. С помощта на 
макс. 12 електронни водомера/сграда 
amacs отчита общия разход на вода 
в литри или в мл/ден и носачка. В 
зависимост от инсталацията за 
осигуряване на питейна вода може 
да се установи разхода на вода по 
етажи или редове. Посредством 
часовников механизъм може да се 
контролира и консумацията на вода.

Правилното съставяне на светлинната 
програма оказва съществено влияние 
върху поведението на носачките, тяхната 
носливост, качеството на яйцата и 
оползотворяването на фуража. Всяка 
една желана светлинна програма може 
да се реализира с помощта на свободно 
програмируем часовник, функцията на 
димера до макс. 4 светлинни групи и 
симулиране на притъмняване. Посредст-
вом светлинен сензор може да се 
осъществи активно (действително) 

регулиране на светлината. Друг поло-
жителен показател е така наречената 
контролна светлина. Това ще рече, че 
при ежедневната обиколка от персо-
нала за едно определено време 
осветлението се усилва и след това 
автоматично се намалява. При алтер-
нативната технология за отглеждане 
на носачките (ALH) amacs управлява и 
отварянето и затварянето на гнездата, 
на отворите за излаз на дворчетата, както 
и на сгъваемите вратички на волиерата.

Функция ,,Производство’’ – поене, осветление, гнезда и алтерна-
тивно отглеждане с дворчета

Веднага се установява недоста-
тъчното количество на водата. 
Червен символ на екрана показва 
мястото на пониженото ниво на 
водата.

Управление на осветлението и поенето при 
клетъчно отглеждане

Управление на осветлението и поенето при 
волиерно отглеждане

регулиране нa гнездата

регулиране на LED осветителни 
тела

регулиране на стенните лампи

регулиране на луменис-
центните лампи

Разход на вода при 
клетъчно отглеждане

Разход на вода при 
подово отглеждане

Водомер Контролиране нивото 
на водата

регулиране на сгъваемите 
вратички

регулиране на клапите за излизане дворчето

amacs управлява подаването на питейна вода, светлинната програма и другите 
детайли при алтернативното отглеждане на носачки

Управление на светлината Управление при алтернативната 
технология

Разход на вода



Функция ,,Събиране на яйцата’’ – носливост и много повече ...

Носливостта се отчита напълно авто-
матично с помощта на брояч и се 
подава в банка от данни за съставя-
нето на протоколи и графики. В 
програмата на Биг Дъчман има много 
системи за преброяване на яйцата:
✔  преброяване на яйцата на 

надлъжната и напречна лента
✔  брояч за ленти с различна ширина
✔  система EggCam с допълнителна 

функция, като напр. определяне 
размера на яйцата

Сравнението на базовите данни, 
които са заложени в системата 
според поро дата и възрастта на 
птиците, показва от пръв поглед, 
дали носливостта е наред.
В стандартната програма „Оптимизи-
ране броя на яйцата” има възмож ност 
за управление на надлъжните ленти 
с помощта на честотопреобразо-
вател. Скоростта на лентите може да 
се регулира на ръка (чрез часови

Броячи за яйцата на всяка надлъжна лента 
отчитат всяко яйце при клетъчно отглеждане

Броячи за яйцата за всяка надлъжна лента 
при алтернативното отглеждане

EggSaver за гарантирано изтър-
кулване на яйцата върху надлъж-
ната лента

Канал за яйца за автом придвижване 
на лентата напред в зависимост от 
теглото им

EggCam 140 върху напреч-
ната лента покрива ширина 
до 14 см

EggCam 140 върху 
надлъжната лента

EggCam 750 върху 
наклонения транспортьор

Брояч EMEC за ширина на 
лентата от 20-75 см Брояч IR4-810  за лента до 12 см ширина

EggCam 350 върху 
наклонения транспортьор

amacs управлява цялата Ви система за събиране на яйцата

Гарантиране качеството на яйцата

Брояч на яйцата при клетъчно отглеждане
Брояч на яйцата при алтернативното 
отглеждане

регулатор) или в комбинация с 
помощта на „Digital EggFlow”. С 
помощта на сензори може да се 
проследява темпа на събиране на 
яйца върху надлъжната лента и да  
се регулира скоростта на нейното 
движение.

Веднага се вижда къде и колко 
яйца са произведени. Контролът 
е пряк и се онагледява с раз-
личен цвят дали е достигнат 
очаквания брой на яйцата. 



Digital EggFlow – оптимално управление потока на яйцата 
до достигане на опаковъчната машина

Безстепенно регулиране на напречната лента за перфектно качество на яйцата

Когато се използва amacs-разшире-
нието „Оптимизиране на опаковъч-
ната машина” (обявено за патент) 
скоростта на лентата за яйца се 
управлява последователно от отдел-
ните сгради в зависимост от броя на 
яйцата (отделна опция). По този 
начин могат оптимално да се нато-
варват включените сортировъчни 
машини респ. машините за опако-
ване. Честа причина за 
недостатъчното натоварване са 
преди всичко:
–  времето за изчакване при старти-  
 ране събирането на яйцата;
–  отделни сгради се стартират на  
 ръка;
–  постоянно регулиране скоростта на  
 надлъжната лента на ръка;
–  празен ход на лентите при   
 недостатъчен брой на яйцата.

С помощта на дигиталния EggFlow 
тези проблеми остават в миналото 
защото:

✔  лентите се пускат автоматично 
сутринта, потокът от яйца спира при 
достигане до опаковъчната машина;

✔  Отделните сгради могат да се 
групират по отношение на яйце-
събирането в зависимост от 
желанието на персонала;

✔  всички сгради, които са в една и 
съща събирателна група се обра-
ботват в синхрон при максимално 
възможно натоварване на лентите;

✔  яйцата от следващата събирател на 
група се транспортират направо 
върху напречната лента;

✔  има възможност за автоматично 
стопиране на напречната лента 
при пристигане на нова група до 
опаковъчната машина;

✔  с помощта на дигиталния EGGFlow, 
версия 3, могат да се синхронизи-
рат до 10 напречни ленти при 
максимално 4 машини за опако-
ване/сортиране.

В отделна опция Биг Дъчман пред лага 
безстепенно управление на напреч-
ната лента. Застоите (струпването) 
на яйцата следствие на лошо включ-
ване при предаването им от напреч-
ната лента на опаковъчната машина 
се установяват с помощта на сензор 
за налягането на яйцата. Веднага 
следва автоматично намаляване на 
скоростта на надлъжните и напреч-
ните ленти. За тази цел са необходими 
обаче допълнително честотопреоб ра-
зо вател за цялата транспортна верига, 
а така също и специални мотори за над-

лъжната лента, чиято скорост може да 
се регулира до 0,6 м/мин. Допълнител-
ните възможности, които може да Ви 
предложи amacs са алармени сигнали за:
✔  евентуални струпвания на яйцата 

на всички места за прехвърляне
✔  аварийно изключване при наруша-

ване целостта на веригата (за всяка 
задвижваща станция трябва да са 
предвидени сензори за веригата)

✔  електрически регулируем водач 
на мястото, където се прехвърлят 
яйцата от елеватора на напреч-
ната лента

Сензор за натиска на яйцата с цел регулиране на тяхното количество

Табло със 17" Touchdisplay за управление 
на потока от яйца от сградата до опаковъч-
ната машина

Поглеждайки общия изглед на 
фермата ще видите потока от 
яйца от общо 9 сгради върху 3 
напречни ленти. Мениджърът 
може точно да планира и наблю-
дава в каква последователност 
се събират яйцата.



В зависимост от външната темпера ту ра 
и температурата на изсушаване, а 
така също и влажността на въздуха 
amacs управлява съответно въздухо-
смесителя, топлообменника или радиал-
ния (центробежния) вентилатор. 
Всичко това е гаранция за доброто и 
равномерно изсушаване на торовата 
маса. Когато има и автоматични филтри 

естествено, че и те се включ ват. За 
всяка сграда могат да се управляват 
до 8 въздухосмесителя. Възможно е 
пряко активиране чрез досег с ръка 
върху повърхността на РС, както е при 
почти всички останали задвижващи стан-
ции, управлявани посредством amacs.
С модула изсушаване на тора имате 
възможност допълнително да управ-

лявате двете сушилни OptiSec и 
OptiPlate. За тази цел ще Ви бъде 
доставено отделно устройство в 
самостоятелно табло. Върху дисплея 
могат директно да се появят данни 
за фермата. С помощта на мрежата 
като отделна опция, могат да се 
пренесат и регулират всички данни 
върху amacs-контролера на фермата.

Функция ,,Изсушаване на тора’’ – свеж въздух, по-ниски емисии на амоняк

Използване на въздухосмесител на калкана 
при клетъчно отглеждане

Управление на сушилнята за ленти OptiSec

Табло за сушилнята OptiSec

amacs се грижи за равномерното изсушаване на торовата маса

Сушилня за ленти OptiSec до матс. 14 етажаВъздухосмесител

Центробежен вентилатор Сушилня за платнена лента 
OptiPlate до макс. 2 х 5 етажа

Добив на суха торова маса



Математическа обработка на данните и графично представяне на цялата 
информация за сградата и производството

Използване на фермерски терминали за многократно обслужване

Който събира информация знае 
повече от останалите!
amacs събира множество данни, които 
могат лесно и бързо да се обработят на 
РС, независимо от това дали става дума 
за оползотворяване на фуража, носли-
вост, смъртност, тегло на птиците, вре-
мето за работа на всички управлявани 
от amacs задвижващи станции или 
управлението на всички показатели за 
микроклимата. Всички тези данни могат 
да бъдат обработени математически и 
представени във вид на таблица и гра-
фика. Като кликнете с мишката (Drag & Drop) 
на монитора можете да получите крива 
и да правите свободни комбинации.

Аларма и количествено определяне (статистика) на сигналите 
– с помощта на amacs сте на правилен път

Важни причини за алармен сигнал са 
прекъсването на тока, отклонения в 
температурата, разхода на вода и 
фураж, а така също и минималните 
запаси в силоза. С помощта на amacs  
сте подсигурени, тъй като всички 
смущения могат да се изпратят по 
Е-Mail и на GSM.
И все пак аларменият сигнал на amacs 
не замества във всеки случай незави-
симо работещото алармено съоръжение!

С помощта на хронологична статис-
тика могат да се видят и проследят 
назад честите грешки. Филтър за 
произшествията дава възможност за 
целенасочен подбор напр. на про-
блеми при производството или 
алармените сигнали за микрокли-
мата. Благодарение на статистиката 
на сигналите разполагаме в същото 
време и с книга за съобщенията във 
фермата.

Собствена обработка на данните от фермата с BD-копие за програмата Windows

Копието на BD представлява конвер-
тируема програма за банка от данни. 
С тази програма, разработена от Биг 
Дъчман, имате възможност много 
лесно да вкарате своите данни във 
всички общоприети приложения на 
Microsoft Office, като например Excel 
или Access и да си направите собст-
вена обработка на данните и израбо-
тите диаграми. Освен това същест-
вува възможност за определено 

предварително зададено време да 
осъществите автоматично Dowload 
на данните за фермата.
Ако трябва Биг Дъчман да Ви помогне 
при изработването на математичес-
ката обработка от данни за дадена 
сграда или ферма ще го направим за 
Вас с удоволствие според зададените 
предварително от Вас величини 
(отделна опция).

Хронологична статистика на съобщенията

Хронологична статистика на съобщенията Хронологична статистика на съобщенията

С помощта на фермерски терминал 
(макс. 20 РС или преносими компютри) 
имате възможност да активирате amacs 
от различни места в рамките на фер-
мата. Според типа закупен лиценз 
могат да се свържат до 50 ползвателя 
с индивидуален профил във формата 
на правоимащи. По този начин се 
дава възможност за перфектна после-
дователност на всички предприети 
намеси в цялата ферма. По стандарт 
са предвидени 2 профила ползватели.



Когато се използва пригодена за 
сгради web-камера могат да се 
предават картини директно от 
сградата чрез Ethernet на контролер 
във фермата или с помощта на 
Browser на Вашия РС в офиса. По 
този начин по всяко време и 
нагледно контролирате процесите в 
сградата.

Използване на web-камера за пренасяне на фотоси, направени 
в сградата

Пренасяне на фотоси с web-камера Контрол на транспортьорите за яйца с 
помощта на web-камера

FarmPower-мениджър – единственото по рода си средство за контрол на 
разхода на енергия

Мениджърът – FarmPower е нов 
софтуер за контролиране на цялост-
ния разход на енергия във фермата. 
Тук спадат още изчисленията за раз-
ходите, зависещи от тарифите, а така 
също и прогнозата за бъдещото 
потребление. Събирането и представ-
я нето на детайлните разходи на енер-
гия във фермата е първото условие за 
пестене на енергия. Защото, който 
знае разходите за отделните процеси, 
като напр. хранене, събирането на 
яйцата или почистването на торовата 

маса може да помисли върху възмож-
ните потенциални икономии и да из-
бегне по-скъпите върхови постижения.
Софтуерът включва не само отдел-
ните показатели за разходите, но ги 
свързва и с данните за птиците, като 
вид, брой и възраст. По този начин 
могат да се сравнят данните на птица, 
на сграда или оборудване.
Освен това могат да се включат и 
вземат предвид данните за времето 
от интернет службите, данни от сен-
зори за микроклимата или енергията, 

получена от ветрогенератори, соларни 
инсталации и инсталации за биогаз 
чрез допълнително инсталирани 
електромери. Могат да се фиксират 
пределни стойности за разхода, при 
чието превишаване друг генератор да 
произвежда допълнително енергия. 
Анализът за рентабилността на 
базата на разходите дава възможност 
за по-добро планиране на бъдещите 
инвестиции.

Осигурете си с помощта на amacs целия обзор.
Защото, който знае много, той планира по-добре и реагира по-бързо.
Резултатът са върхови постижения при едновременно свеждане на разходите до минимум!

Контролер във фермата

първични данниданни за птиците
разход в сграда 3

сензори

часовник

постигнати резултати

информация за тарифата
общ разход

данни за времето

разходи на действащите сектори

- мониторинг и пределни стойности
- анализ
- прогнози
- разходи и тарифи

FarmPower-мениджър

основни 
консуматори

мpeжа във фермата (Ethernet)

хранене микроклиматмелница

електромер

главен електромер

генератордоставчик на 
ел. енергия
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CAЩ: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бpaзилия: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Pycия: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Aзия: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Kитай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Гepмaния: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Най-важните възможности за връзка чрез amacs и функции на управление

Микроклимат на сграда
• вентилация при подналягане като странична, напречна,  

тунелна, на тавана и комби-тунел ................................................ да
• вентилация при постоянно налягане ........................................... да
• естествена вентилация ................................................................... да
• регулиране след достигната температура в тунела .................. да
• оптимизиране часовете на работа за вентилацията ................. да
• сензор за подналягане ......................................................................1
• сензор за влажността ........................................................................2
• сензор за външната температура ....................................................1
• сензор за температурата в помещението ....................................12
• сензор за CO2 за регулиране на минимална вентилация ............1
• сензор за NH3 ......................................................................................2
• сензор за скоростта на въздуха .......................................................1
• сензор за посоката и скоростта на вятъра .....................................2
• групи от вентилатори ......................................................................16
• вентилатори за безстепенно регулиране .......................................3
• дроселни клапи ..................................................................................3
• клапи на билото .................................................................................6
• клапи за свеж въздух
• вентилатор за свеж въздух за FAC и  FUMUS, регулируем
• сервомотор за FAC и FUMUS
• клапи за свеж въздух за тунела
• групи от отоплители ..........................................................................6
• топлообменник Earny ........................................................................2
• охлаждане с FoggingCooler ..............................................................2
• падкулинг с RainMaker ......................................................................1
• действие на термостата при специални функции

(аналогово или вкл./изкл.) ..............................................................10
• онагледяване на аварийното отваряне ....................................... да

Хранене
• регистрирани групи .........................................................................12
• управление на прашната баня по групи ......................................12
• колички за фураж/ред .......................................................................4
• кантар за силоз, 2 сгради си делят един кантар ............................8
• кантар FW 99-В ...................................................................................1
• силоз за деня ......................................................................................1
• импулсен кантар .................................................................................1
• брой на напречните шнекове ...........................................................4

Кантар за птици
• кантар INCAS 2 .................................................................................12

Осветление
• групово вкл./изкл. или за затъмнение ............................................4

Поилна система на сграда
• водомер ............................................................................................. 12
• магнет-вентил за управление на времето и изключване ............... 12

- при повишена циркулация ..........................................................да
• аларма при повишено/ намалено количество на 
  водата спрямо предишния ден ......................................................да
• контролиране нивото на водата на тръбопроводите за   
  обезвъздушаване .............................................................................. ja

Функции при алтернативната технология за отглеждане на носачки
• управление на изпразването на гнездото с обратна  
  информация за състоянието ............................................................ 1
• управление на затварящите решетки с обратна информация  
  за състоянието .................................................................................... 1
• управление/контрол на дворчето с обратна информация ............... 1

Изсушаване на торовата маса
• въздухосмесител ................................................................................ 8
• групи от радиални вентилатори ...................................................... 8
• сензори за температурата и влажността на въздуха ................... 8
• управление на тунела за изсушаване на торовата маса ОptiSec ..да
• управление на сушилнята OptiPlate ..............................................да

Преброяване и събиране на яйцата
• брояч на яйца ................................................................................. 288
• събирателни групи от надлъжни ленти.......................................... 4
• сензор за придвижването напред на надлъжната лента ............. 4
• изтегляне на надлъжните ленти: - по време ................................да

  - чрез кантар за канала с яйца ..8
• групи от EggSaver .............................................................................. 4

Комплексно управление потока от яйца с помощта на Digital EggFlow
• сортировъчни/опаковъчни машини ................................................ 4
• напречни ленти ................................................................................ 10
• безстепенно управление на напречната лента ............................ ja
• сензори за налягането на яйцата/опаковъчната машина  
  за безстепенно регулиране на напречната лента ......................... 4
• контрол на скъсани вериги/ напречната лента (допълнителна опция) 40
• контрол на прехвърлянето на яйцата/напречна лента  
  (допълнителна опция) ..................................................................... 40
• частично изключване на лентата ................................................... 40

FarmPower-мениджър
• електромер за сградни и индивидуални замервания ................ 10

Допълнителни функции
• входящ сигнал на противопожарната инсталация ...................... ja
• входящ сигнал за фазовия предпазител ....................................... ja
• свободно изработени часовникови механизми  
  (напр. за външно осветление) ........................................................ 10
• свободно изработени дневни броячи (напр. за газ) ................... 10
• брояч за работните часове за всички задвижващи станции .....да
• аларми/сектор (напр. FI-освобождаване,ел. табло,  
  предпазител за мотор) ..................................................................... 10

} 24


