VÁŽNÍ SYSTÉMY

DG8000-IC
PRODUKT
Univerzální a programovatelný vážící mikropočítač ideální pro správu
všech pracovních procesů na farmě.

VLASTNOSTI & VÝHODY

















Všechny vlastnosti mikropočítače DG600
WiNETTM port jako standard pro připojení VŠECH bezdrátových příslušenství
7“ barevný WVGA displej umožňuje uživateli snadnou orientaci v zobrazovaných informacích
Obsluha může měnit název komponentů, bodů vykládek a programů
Změna nakládané hmotnosti může být nastavena POČTEM KUSŮ ZVÍŘAT, PROCENTY nebo
CELKOVÝM MNOŽSTVÍM před začátkem výkonu, takže program respektuje aktuální potřebu zvířat
Změna vykládané hmotnosti může být nastavena POČTEM KUSŮ ZVÍŘAT, PROCENTY nebo
CELKOVÝM MNOŽSTVÍM pro libovolnou skupinu vykládky.
Management obsluh stroje a klientů
Evidence naložených zbytků krmení od různých skupin
Premix management
Obsluha a menu v českém jazyce
Možnost nastavení času míchání na konci receptury pro dosažení perfektní TMR
Vnitřní paměť pro ukládání dat o provedených operacích
Komunikace s počítačem zootechnika paměťovou kartou, Wi-Fi nebo GPRS
Kompatibilní se software pro přenos dat DTMTM Suite IC
Možnost provedení jako standardní UNIVERSAL BOX nebo kompaktní SLIM BOX
Široká připojitelnou různých periferií (např. NIR-analyzér)

DG8000-IC NABÍZÍ:







48 receptur nakládky, každá s maximálně 24 komponenty
64 receptur vykládky, každá s maximálně 48 skupinami (body) vykládky
Možnost naprogramování až 99 komponentů
Možnost naprogramování až 64 skupin (bodů) vykládky
Připojení příslušenství (dálkové ovládání, přenos dat, NIR analyzér, přídavný displej, atd.)
Je připojitelná ke všem modelům vážních snímačů

Přímé připojení vážních snímačů k mikropočítači nebo přes slučovací krabičku
www.dagros.cz

info@dagros.cz

VÁŽNÍ SYSTÉMY
TECHNICKÁ DATA

Rozsah
Rozměry displeje

Typ displeje

Viditelnost displeje

152.4 x 91.5 mm
(7" WVGA) **

Graphický barevný
displejWVGA

15 m a více

Rozlišení
Hmotnost

Napájení

9.5 – 32 V

1 – 2 – 5 – 10 – 20 – 50

UNIVERSAL BOX:
2,5 kg
SLIM BOX:
1,9 kg

Přesnost
Ochrana proti vodě

0 - 999.999

°C
-30 / +65°C

< +/- 0.015%

IP 68 *

Rozměry skříně

Skříň

UNIVERSAL BOX:
233 x 230 x 112 mm
SLIM BOX:
220 x 190 x 80 mm

Polyamid (PA)
vyztužený skleněnými
vlákny V0

ROZMĚRY
UNIVERSAL BOX:
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VÁŽNÍ SYSTÉMY
SLIM BOX:
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