
ACO Funki Tørfodring

FunkiNet Dryfeed - Tørfodringsstyring

FunkiNet DryFeed er en nyudviklet 
fleksibel tørfodringsstyring, der be-
tjenes på en let overskuelig måde

Mange management muligheder med 
FunkiNet DryFeed

•	 Fasefodring med automatisk blan-
dingsskift

•	 PC betjent brugerflade

•	 Overblik over dagligt foderforbrug

•	 Enkelt og driftsikker

FunkiNet DryFeed er overskuelig opbyg-
get og kan tilpasses den enkeltes behov 
og ønsker

FunkiNet DryFeed sikrer en effektiv 
svineproduktion - et enkelt klik giver dig 
det fulde overblik

•	 Opretter automatisk foderkurver ud 
fra grisenes produktionsresultater

•	 Foderkurver, blandinger m.m. vises 
grafisk på skærmbilledet så indtast-
ningsfejl straks ses og rettes

•	 Lagerstyring, med batch registre-
ringer, der giver fuld sporbarhed til 
enhver lejlighed
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Funktionsbeskrivelse

Import og eksport af data

•	 Kan eksportere data til Agrosoft og 
Bedriftløsning

•	 Kan importere foderleverancer, fo-
dersammensætninger og analyse-
værdier fra foderleverandør

•	 Kan overføre data til FunkiNet Master 
og FunkiNet Controller, som er fæl-
les databaser, med mulighed for at 
følge nøgleværdier på grisene i en 
overskuelig kurve

Fjernovervågning og betjening af Fun-
kiNet DryFeed

•	 Muligt via Internettet at få en sikker 
adgang til FunkiNet DryFeed via et 
sikkert password

•	 Kan via sikker forbindelse fjernbetje-
ne og kontrollere driftsstatus, hvilket 
giver en stor arbejdslettelse

•	 Kan give relevante samarbejds-
partner online adgang til FunkiNet 
DryFeed. Dermed kan eksterne eks-
perter følge med i grisenes trivsel 
og samtidig kontrollere at fodrings-
anlægget kører som det skal og at 
blandingen er indberettet korrekt

FunkiNet Pocket - en lille lommecom-
puter

•	 FunkiNet Pocket kan justere foder-
mængden og antal grise i staldene 
- ændringerne let kan overføres til 
FunkiNet DryFeed

•	 Ved installation af trådløst netværk 
kan FunkiNet Pocket fjernbetjene 
FunkiNet DryFeed, med mulighed for 
at se drift status og foretage manuel 
udfodring

Modulopbygget elektronisk hardware

•	 Den elektroniske hardware i FunkiNet 
DryFeed er modulopbygget, hvilket 
gør det let og billigt at udvide styrin-
gen ved fremtidige produktionsudvi-
delser

•	 De elektroniske grundmoduler, sam-
mensættes på forskellig vis, så de 
netop passer til det ønskede behov

•	 Modulerne er forbundet med et CAN-
bus kabel, som sender et hurtigt og 
sikkert signal mellem de enkelte mo-
duler

FunkiNet DryFeed kan styre op til:

•	 2 opfyldningsanlæg
•	 99 sektionsanlæg/siloer
•	 99 programforløb
•	 99 færdigvaresiloer
•	 og meget andet...

FunkiNet DryFeed kan arbejde sam-
men med andre styringer og dele fæl-
les udstyr.


