Smart.Light

Smart.Light

Controle de animais facilitado
A Smart.Light é uma pequena lâmpada LED que exibe mensagens para o funcionário ou produtor diretamente no estábulo, quando necessário. Se os animais
tiverem consumido a quantidade de ração registrada de acordo com a curva de
alimentação, a lâmpada está apagada. No caso que os animais tenham consumido apenas cerca de 80% da quantidade de comida, a Smart.Light acende
em amarelo, indicando ao pessoal da instalação que a ingestão de ração foi
insuficiente. Neste caso os animais podem ser controlados e se necessário, o
comedouro ou a sonda podem ser limpos.
Se a quantidade de ração consumida for menor a 80%, a Smart.Light está acessa
em vermelho.

· Controle simples de
animais, o estado do animal
pode ser visto de relance.
Ação rápida no animal

Com a Smart.Light, a equipe da instalação pode ver rapidamente, se algo está
errado, sem que seja necessário acessar ao computador de alimentação. Isto é
uma grande vantagem, pois muitos produtores relatam que seus funcionários
não podem ou não querem operar o computador de alimentação.

· Protocolo e avaliação
dos dados de alimentação

Uma vez que a Smart.Light está incorporada ao lado da válvula ou do dosador,
segundo a visualização de cores pode ser determinado exatamente onde está
e qual é o problema para o pessoal da instalação poder agir em seguida, independentemente da compreensão ou operação do computador de alimentação.

· Redução do tempo de
trabalho
· Ajuste automático na
curva de alimentação

· Compatível com os sistemas
de ração líquida e Nutrix
4PX e OptiMum
· Lâmpada LED controlada
por computador

Estados da WEDA-Smart.Light
Desligado

Sistema em
funcionamento

Amarelo

p. ex. apenas 60%
até 80% da ração foi
comida pela fêmea

Amarelo a piscar
(apenas no
OptiMum com
sensor)

Fêmea brincou com
o sensor: Controle
necessário

Vermelho

p. ex., menos de 60%
da ração foi comida
pela fêmea

O controle da Smart.Light é efetuado através do software de alimentação Excellent 4XP. Em uma página especial do programa são protocolados e avaliados os
dados e quantidades de ração durante vários dias. O software calcula um valor
médio através de todos os dados na respectiva válvula ou dosador. Este valor
médio determina então a cor com que acende a Smart.Light ligada no OptiMum
ou na válvula. A partir de quando e qual cor é exibida pode ser definido pelo
usuário. Além disso, o usuário pode definir quando e quais dados são exibidos
no estábulo através da Smart.Light, independentemente de quando o pessoal
entrar pela primeira vez no estábulo.
A Smart.Light pode ser instalada ao lado da válvula de alimentação com a alimentação líquida WEDA, da válvula da alimentação para leitões Nutrix ou do
dosador OptiMum. A atualização dos sistemas existentes é relativamente fácil.
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