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Poggio Rusco, 2. listopadu 2021 

DG WIFI GATEWAY 

Objevte nový zážitek z krmení a mějte pod kontrolou celý proces krmení přímo pomocí svého 
chytrého telefonu nebo tabletu. DG WiFi Gateway je nový wifi modul, který umožňuje propojit 
vážní mikropočítače Dinamica Generale s aplikacemi FarmCHEF nebo DinaTEL3::  

KOMPATIBILITA & MINIMÁLNÍ POŽADAVKY 

Minimální verze firmware vážního mikropočítače DG: 

DG500 >= 2.0.40 
DG600 >= 2.0.62 
DG8000IC >= 5.6.0.32 

Všechny DG500 a DG600 uvedené na trh s verzí firmware 2.0.1 nebo vyšší mohou být jednoduše 
aktualizovány pro práci s novým DG WiFi GATEWAY. Všechny DG8000-IC uvedené na trh jsou určeny pro 
práci s novým DG WIFI GATEWAY.

Na následujícím linku lze stáhnout software aktualizace vah pro práci s DG WiFi GATEWAY: https://
bit.ly/3mLKgBd 

FarmCHEF je zajímavým řešením pro krmení vašich krav tím nejflexibilnějším a 
nejefektivnějším způsobem. Nastavte si krmné dávky "na cestě", kontrolujte historii výkonů 
v aplikaci a připojte se ke cloudovému softwaru DTM, abyste si mohli porovnávat a 
vyměňovat data. Aplikace je propojena se systémem vážení na míchacím voze v reálném 
čase. FarmCHEF je k dispozici pro Android a je kompatibilní s indikátory DG600 a DG500.

DinaTEL 3 APP je mobilní aplikace, která přenáší ovládání vážního mikropočítače do vašeho 
mobilního zařízení. Krmiči tak mohou tárovat, vyvolávat krmné programy, potvrzovat 
naložené komponenty atd. přímo z nakladače. Rovněž mají detailní přehled o naložené 
hmotnosti každého komponentu. V podstatě jde o klon váhy v mobilním telefonu. 
DinaTEL3 APP je k dispozici pro Android a iOS a je kompatibilní s vážními mikropočítači 
DG500, DG600 a DG8000IC. 

https://bit.ly/3mLKgBd
https://www.dinamicagenerale.com/en-ww/farmchef-app-v1.aspx
https://www.dinamicagenerale.com/en-ww/farmchef-app-v1.aspx
https://www.dinamicagenerale.com/en-ww/dina-tel-3-app.aspx
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Objednávací čísla 

Počínaje 1. prosincem 2021 DG WiFi GATEWAY (obj. číslo 979-0400) nahrazuje starší zařízení Modem 
App (obj. číslo 979-0299).   

Pro další informace prosím kontaktujte: 

Ing Michal Janáček

Mail: janacek@dagros.cz 
Tel: +420 777 744 689 

Starší typ modemu (v prodeji do 1. 12. 2021)           Nový typ univerzálního modemu pro 2 aplikace
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