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1 Veiligheid
Lees deze handleiding voordat u het product gebruikt. Het niet opvolgen van de instructies en
veiligheidsmaatregelen in deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood. Bewaar deze
handleiding op een veilige locatie zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Symbolen in de handleiding
Gevaar

Geeft aan dat er een gevaarlijke situatie is die leidt tot de dood of ernstig letsel als
deze niet wordt vermeden.

Waarschuwing

Geeft aan dat er een gevaarlijke situatie is die kan leiden tot de dood of ernstig letsel
als deze niet wordt vermeden.

Let op

Geeft aan dat er een gevaarlijke situatie is die kan leiden tot licht of gematigd letsel als
deze niet wordt vermeden.
Geeft aan dat er belangrijke informatie is, die geen betrekking heeft op een gevaarlijke
situatie.
Suggesties en advies om bepaalde taken gemakkelijker uit te voeren.

Algemene veiligheidsinstructies
Waarschuwing
Schakel altijd de stroomvoorziening uit wanneer u werkzaamheden gaat verrichten aan de elektrische
installatie.

Waarschuwing
Draag altijd de juiste beschermingsmiddelen wanneer u de SowSense-units installeert en onderhoudt.

Let op
De apparatuur mag alleen door personeel met een lokaal geldige bevoegdheid worden geïnstalleerd en
onderhouden.

Let op
Installeer het systeem volgens de plaatselijke regels en voorschriften.

Let op
We raden aan om de installatie en het onderhoud van de Nedap SowSense-units met minimaal twee
personen uit te voeren.
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Bedrijfsomgeving
Let op
De installatieruimte moet vrij zijn van obstakels, inclusief dieren.

Let op
Zorg ervoor dat alle componenten buiten bereik van de dieren worden geïnstalleerd.

Let op
Zorg ervoor dat alle kabels goed zijn weggewerkt zodat ze geen struikelgevaar vormen.

Let op
Houd bij het installeren en onderhouden van de Nedap SowSense-units rekening met een hoge
ammoniakconcentratie.

Gezondheid en veiligheid van dieren
Hoewel de Nedap Livestock Management-systemen sommige taken automatisch uitvoeren, blijft het de
verantwoordelijkheid van de installateur en gebruiker om de dieren gezond en wel te houden.
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2 Overzicht SowSense
Nedap SowSense is een slim systeem voor het beheer van individuele dieren. Nedap SowSense identiﬁceert elke
zeug, houdt haar voeropname en gewicht bij, monitort haar berigheidsgedrag en helpt bij de transitieperiode
naar het werpen. Afhankelijk van de conﬁguratie bestaat het systeem uit de volgende units en componenten.

Figuur 1: bedrijfsindeling in SowSense
A. Ligruimte of dragende zeugenafdeling
B. Separatieruimte of dragende zeugenafdeling
C. Aanleerruimte voor gelten

D. Aanleerruimte voor gelten
E. Inseminatieafdeling
F. Kraamafdeling

Tabel 1: Nedap SowSense-systeem

SowSense-unit

Doel

1

Electronic Sow Feeders

Geeft individuele zeugen in een groepshuisvesting de juiste hoeveelheid voer op basis
van vooraf ingestelde parameters zoals het worpnummer.

2

Weight Sampler

Meet het gewicht van individuele zeugen en houdt de gewichtsontwikkeling bij.

3

Central Separator

•
•
•

4

Heat Detector

Detecteert of een zeug berig is.

5

Kleurenspraymarker

Markeert zeugen met een of meerdere kleuren. De spraymarker wordt normaal
gesproken gemonteerd op de Central Separator (3), maar kan ook op een Electronic
Sow Feeder (1) of Heat Detector (4) worden gemonteerd.

6

Compact Feeders

Geeft voer aan één zeug in een inseminatie- of kraamhok. Er kunnen meerdere
voerporties per dag worden gedoseerd.

7

Gilt Transitioner

Bereidt gelten voor op het gebruik van het ingangshek en de uitgangsdeur van de
Electronic Sow Feeder.

Separeert zeugen op basis van hun reproductiestatus.
Separeert zeugen zonder oortag (met optionele ID-controle).
Separeert zeugen met een attentie.

2.1 Elektronische voermethode en
kraamstalvoeren
Met de elektronische voermethode en kraamstalvoeren worden de zeugen automatisch gevoerd gedurende hun
verblijf op de boerderij:
Geboorte > inseminatie > dracht > werpen
Het kraamstalvoersysteem is geschikt voor gebruik in combinatie met de elektronische voermethode, waarbij de
dieren worden geïdentiﬁceerd met EID-oortags (elektronische identiﬁcatie). Het kraamstalvoersysteem is ook
geschikt als standalone systeem zonder individuele identiﬁcatie met EID-oortags.
De zeugen worden gevoerd volgens het voerplan. Dit plan bestaat uit maximaal drie voercurven waarmee de
voersoort en voerhoeveelheid wordt bepaald. De voerplannen worden gegenereerd voor de verschillende fasen
van de levenscyclus van de zeug (b.v. niet-drachtige gelten, drachtige gelten (dracht 0), zeugen voor de eerste
keer drachtig, zeugen voor de tweede keer drachtig enz.)
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Voercurven

De voercurven zijn gebaseerd op de boerderijlocaties: inseminatie-, dracht- en kraamstallen.

Figuur 2: voorbeeld van een voerplan met drie voercurven

De curven Insemineren en Werpen worden uitsluitend weergegeven als kraamstalvoeren ook is inbegrepen in
uw licentie.

Startdatums

De voergift volgens de voercurve gaat van start nadat u de startdatum van de voercurve hebt ingevoerd.
Tabel 2: startdatums voercurve

Curve

Startdatum (dag 0)

Insemineren

Speendatum

Dracht

Inseminatiedatum

Werpen

Verwachte of uiteindelijke werpdatum

[1]

[1]

[1] De verwachte werpdatum wordt berekend op basis van de inseminatiedatum: verwachte werpdatum = inseminatiedatum + 115 dagen.
Het aantal dagen is standaard ingesteld op 115, maar u kunt dit wijzigen in de kalenderinstellingen. Dag 0 van de curve Werpen toont de
verwachte of uiteindelijke werpdatum.

Locatie wijzigen

Wanneer een groep zeugen wordt verplaatst naar een andere boerderijlocatie, worden deze zeugen gevoerd
volgens de voercurve van de nieuwe locatie. Als de startdatum onbekend is, begint de voergift op dag 0 van de
voercurve.

Voorbeeld

Wanneer zeugen worden verplaatst van de drachtstal naar de kraamstal, moet u de locatie van deze
zeugen in Velos aanpassen. Daarna begint de voercurve Kraam.
Als het worpnummer van de zeugen toeneemt, kunt u een nieuw voerplan toepassen. Het voerplan van zeugen
die voor de tweede keer drachtig zijn, is toegewezen in plaats van het voerplan voor zeugen die pas voor de
eerste keer drachtig zijn.
Zie Voerplan genereren (pag. 21).
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3 Eerste gebruik
Wanneer het Nedap SowSense-systeem voor de eerste keer wordt gebruikt na installatie, moet de installateur
de volgende taken uitvoeren (samen met de veehouder):
1. De locaties conﬁgureren (pag. 10)
2. Groepen conﬁgureren (pag. 12)
3. EID-tags in kraamhokken verbinden met locaties in Velos (kraamstalvoeren met ESF- en EID-tags) (pag.
12)
4. De zeugen koppelen aan de Velos-locaties (kraamstalvoeren met ESF en Activator of EID-tag) (pag. 13)
5. Voersoorten toevoegen (pag. 15)
6. Silo's toevoegen (pag. 15)
7. De voersoorten instellen voor de Electronic Sow Feeder en Compact Feeder (pag. 16)
8. Voerkalibratie Electronic Sow Feeder uitvoeren (pag. 17)
9. Voerkalibratie Compact Feeder uitvoeren (pag. 19)
Voor uitgebreide installatie-instructies raadpleegt u de installatiehandleidingen. Deze zijn te verkrijgen bij uw
dealer of op ons bedrijfsportaal: https://www.portal.nedap-livestockmanagement.com.

3.1 Locatie-instellingen
Een groep zeugen wordt naar verschillende locaties op de boerderij verplaatst, afhankelijk van in welke fase van
de productiecyclus ze zich bevinden:

Figuur 3: voorbeeld van locaties op de boerderij
A. Aanleerruimte met Electronic Sow Feeder voor gelten
C. Drachtruimte met Electronic Sow Feeders
B. Inseminatieruimte met Compact Feeders
D. Kraamstal met Compact Feeders

Conﬁgureer de locaties en zeugengroepen om uw bedrijfsindeling in Velos in te stellen (optioneel).
•

Zie De locaties conﬁgureren (pag. 10).

•

Zie Groepen conﬁgureren (pag. 12).

3.1.1

Groepen

3.1.1.1

Statische groep

U kunt dieren in een statische of dynamische groep beheren. De dynamische groep kan aan een afzonderlijke
aanleerruimte worden toegewezen, waar nieuwe gelten en zeugen leren omgaan met de Electronic Sow Feeder.
Een statische groep is een groep dieren met dezelfde drachtfase en die op dezelfde locatie zijn gehuisvest. Elke
locatie heeft één Electronic Sow Feeder. Alle locaties kunnen worden gedeﬁnieerd in Velos.
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Figuur 4: acht statische groepen in drachtruimte

3.1.1.2

Dynamische groep

Een dynamische groep is een groep dieren met een verschillende drachtfase en die in één stal is gehuisvest.
Een dynamische groep wordt gevoerd door meerdere Electronic Sow Feeders. Alle locaties (ruimten) in de stal
kunnen worden gedeﬁnieerd in Velos:

Figuur 5: dynamische groep in drachtruimte
1. Separatie-uitgang naar de separatieruimte
2. Standaarduitgang naar de ligruimte

A. Separatieruimte
B. Ligruimte
C. Gang

3.1.2

Maximaal aantal dieren

Als een Electronic Sow Feeder wordt gecombineerd met een separatiestation, mogen er in de gang en de
separatie- en aanleerruimtes niet te veel dieren zijn. Voeg de locatie toe in Velos en vul het maximale aantal
dieren in.
U berekent de capaciteit (het maximale aantal dieren) van de locaties als volgt:
Tabel 3: berekening capaciteit

Locatie

Berekening

Separatieruimte

Vloeroppervlak van separatieruimte (m2) / 1

Aanleerruimte

Vloeroppervlak van aanleerruimte (m2) / 2

Gang

Aantal voerstations + (lengte van gang (m) / 2) + 2
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Figuur 6: voorbeeld 1 gangcapaciteit

Voorbeeld 1

Maximale capaciteit van gang = 3 (Electronic Sow Feeders) + ((ganglengte 8,8 m (L)) / 2) + 2 = 9,4
Er mogen zich dus 9 dieren in de gang bevinden.

Figuur 7: Voorbeeld 2 gangcapaciteit

Voorbeeld 2

Maximale capaciteit van gang = 6 (Electronic Sow Feeders) + ((ganglengte 14,9 m (L)) / 2) + 2 = 15,5
Er mogen zich dus 15 dieren in de gang bevinden.

3.1.3

De locaties configureren

U kunt zelf locaties aanmaken (afdelingen en hokken) op basis van uw bedrijfsindeling. U kunt elke locatie een
eigen naam en nummer geven. Het locatietype kiest u uit een standaardlijst met locatietypen (inseminatie-,
dracht- of kraamstal).
•

We raden aan om een uniform nummerings- en naamsysteem toe te passen.

•

Elke locatie heeft een unieke naam en een eigen nummer nodig.
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3.1.3.1

Een nieuwe locatie toevoegen

1. Ga naar Instellingen > Boerderij > Locaties.
2. Klik op Locatie toevoegen.

3. Selecteer een locatietype in het pop-upmenu:
Dragende zeugenafdeling met centrale separatie
Dragende zeugenafdeling zonder centrale separatie
Inseminatieafdeling
Kraamafdeling
Algemene locatie

4. Afhankelijk van het geselecteerde locatietype moet u de volgende gegevens invullen:
Nummer

Voer een uniek nummer in.

Naam

Voer een unieke naam in.

Type

Hier wordt het geselecteerde locatietype weergegeven.
Algemeen type: selecteer een type in de keuzelijst, b.v. Dracht of Kraamafdeling.

Tag

Voer het nummer van de EID-tag in die is toegewezen aan de locatie (geen standalone
Kraamstalvoeren).

Hoort tot

Selecteer in de keuzelijst de huisvesting van de nieuwe locatie (b.v. boerderij).

Hokken

Voer het aantal hokken in (maximaal 120 hokken).

Gang

Voer de capaciteit van de gang in (zie Maximaal aantal dieren (pag. 9)).

Separatie

Voer de capaciteit van de separatieruimte in (zie Maximaal aantal dieren (pag. 9)).

5. Klik op Opslaan.

Voorbeeld van locatienummering

Het nummer van kraamstal 1 is 1000. De hokken zijn genummerd van 1001 tot 1120.
Standalone Kraamstalvoeren:
Nadat u de locaties hebt gedeﬁnieerd, maakt Nedap Velos automatisch een lijst aan met alle dieren met
hetzelfde diernummer als het toegewezen kraamhok (één dier per kraamhok). U hebt een aparte licentie
nodig voor deze functie.

Kraamstalvoeren met de elektronische voermethode (ESF):
Nedap Velos maakt de dieren niet automatisch aan. Omdat alle dieren een EID-oortag hebben, moeten de
dieren handmatig ingevoerd worden in Nedap Velos en toegewezen worden aan de hokken (zie De zeugen
koppelen aan de Velos-locaties (kraamstalvoeren met ESF en Activator of EID-tag) (pag. 13).

3.1.3.2

Bestaande locatie wijzigen

1. Ga naar Instellingen > Boerderij > Locaties.
2. Klik op de locatie die u wilt wijzigen.
3. Afhankelijk van het geselecteerde locatietype kunt u de volgende gegevens wijzigen:
Type

Hier wordt het geselecteerde locatietype weergegeven. Dit kunt u niet wijzigen. Verwijder en
maak de locatie opnieuw aan indien het locatietype niet juist is.

Nummer

Voer een uniek nummer in.

Naam

Voer een unieke naam in.

Tag

Voer het nummer van de EID-tag in die is toegewezen aan de locatie.
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Hoort tot

Selecteer in de keuzelijst de huisvesting van de nieuwe locatie (b.v. boerderij).

Hokken

Voer het aantal hokken in (maximaal 120 hokken).

Gang

Voer de capaciteit van de gang in (zie Maximaal aantal dieren (pag. 9)).

Separatie

Voer de capaciteit van de separatieruimte in (zie Maximaal aantal dieren (pag. 9)).

4. Klik op Opslaan.

3.1.4

Groepen configureren

U kunt met groepen eenvoudig zien in welke productiestatus zeugen zich bevinden.

Voorbeeld 1

Een weeksysteem met 21 productiegroepen, waarbij groepnummers 1 t/m 21 bestaan uit 16
kraamgroepen, 4 werpgroepen en 1 inseminatiegroep.

Voorbeeld 2

Een weeksysteem met 52 inseminatiegroepen (voor elke week van het jaar één groep), waarbij
groepnummers 1 t/m 52 betrekking hebben op het weeknummer van de inseminatie.

Nieuwe groep toevoegen

1. Ga naar Instellingen > Boerderij > Groepen.
2. Selecteer Groep toevoegen.
3. Vul de volgende velden in:
– Nummer: Voer een uniek nummer in (b.v. het weeknummer van de inseminatie).
Naam: Voer de naam in van de groep.

–

4. Klik op Opslaan.

3.1.5 EID-tags in kraamhokken verbinden met locaties in
Velos (kraamstalvoeren met ESF- en EID-tags)

Als u een EID-tag op het hok monteert (in plaats van een Activator), moet de EID-tag gekoppeld worden aan de
hoklocatie in Nedap Velos. Met het handapparaat scant u de EID-tags en stuurt u de gegevens naar de pc. De
EID-tags worden op de hokken gemonteerd om elk hok een uniek identiﬁcatienummer te geven.
•

Alle locaties moeten worden geregistreerd in Velos voordat u deze koppelt aan de hokken (zie De locaties
conﬁgureren (pag. 10)).

•

U kunt alleen gebruikmaken van Nedap D22 EID-tags.

1. Monteer een Nedap D22 EID-tag op elk hok.
2. Sluit het handapparaat aan op de computer met de USB-kabel.
3. Ga in Velos naar Dashboard > Handapparaat.
4. Klik op Zend gegevens naar handapparaat.
5. Koppel het handapparaat los van de computer.
Het handapparaat toont het eerste beschikbare hok zonder tagnummer, b.v. locatie 101.
6. Scan de EID-tag van dit hok.
Naast de gescande locatie wordt een vinkje gezet (niet zichtbaar). De handscanner toont het volgende
beschikbare hok zonder tagnummer, b.v. locatie 102.
7. Scan de tags van alle hokken zonder tagnummer.
8. Sluit het handapparaat aan op de computer met de USB-kabel.
9. Ga naar Dashboard > Handapparaat.
10. Klik op Ontvangen gegevens: Locaties.
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11. Klik op Alles opslaan.
Alle gescande EID-tags zijn nu gekoppeld aan de locaties in Velos.

3.1.6 De Activator koppelen aan de Velos-locaties
(kraamstalvoeren met ESF en Activator)

Als u een Activator op het hok monteert (in plaats van een EID-tag), moet de Activator gekoppeld worden aan de
stallocatie in Nedap Velos. Met het handapparaat scant u de Activators en stuurt u de gegevens naar de pc.

Velos synchroniseren met het handapparaat
1. Schakel het handapparaat in.

2. Sluit het handapparaat aan op de pc met de USB-kabel.
3. Ga naar Dashboard > Handapparaat.
4. Klik op Zend gegevens naar handapparaat.
De Velos-gegevens worden nu gesynchroniseerd met het handapparaat.
Als de statusbalk linksonder op het scherm op 100% staat, is de synchronisatie voltooid.
5. Koppel de USB-kabel los van de pc.
Het handapparaat toont het eerste beschikbare hok zonder Activator-nummer, b.v. locatie 101.

De Activators scannen

1. Scan de Activator van het hok dat op het handapparaat wordt getoond.
2. Het handapparaat toont het volgende beschikbare hok zonder Activator-nummer, b.v. locatie 102.
3. Herhaal stap 1 voor alle hokken zonder Activator-nummer.

Het handapparaat synchroniseren met Velos

1. Sluit het handapparaat aan op de pc met de USB-kabel.
2. Ga naar Dashboard > Handapparaat.
3. Selecteer de locaties (hokken).
4. Klik op Alles opslaan.
Alle gescande Activators worden nu gekoppeld aan de locaties (hokken) in Nedap Velos.
5. Koppel de USB-kabel los van de pc.

3.1.7 De zeugen koppelen aan de Velos-locaties
(kraamstalvoeren met ESF en Activator of EID-tag)

Na de installatie en elke keer als zeugen het kraamhok binnenlopen, moeten de zeugen worden gescand en
gekoppeld aan de Velos-locaties. Het is noodzakelijk om te weten welke zeug in welk hok zit zodat het juiste
voer kan worden gedoseerd.
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1. Controleer of de volgende acties zijn uitgevoerd:
a. Alle locaties zijn ingesteld in Velos en zijn verbonden met de Activator of EID-tags van de hokken.
•

Activator: Zie De Activator koppelen aan de Velos-locaties (kraamstalvoeren met ESF en
Activator) (pag. 13)

•

EID-tag: Zie EID-tags in kraamhokken verbinden met locaties in Velos (kraamstalvoeren met
ESF- en EID-tags) (pag. 12)

b. Elke zeug en de desbetreffende tagnummers worden ingevoerd in Velos.
2. Sluit het handapparaat aan op de computer met de USB-kabel.
3. Ga in Velos naar Dashboard > Handapparaat.
4. Klik op Zend gegevens naar handapparaat.
5. Koppel het handapparaat los van de computer.
6. Scan de EID-tag van de zeug.
Het handapparaat toont het aantal gescande zeugen.
7. Activator: Scan de Activator van het desbetreffende hok.
EID-tag: Scan de EID-tag van het desbetreffende hok.
Het handapparaat toont de gescande zeug en locatie.
8. Herhaal stap 6 en 7 voor elke zeug en elk hok.
9. Sluit de scanner aan op de computer met de USB-kabel.
10. Ga naar Dashboard > Handapparaat.
11. Klik op Ontvangen gegevens: Locaties.
12. Klik op Alles opslaan. Alle gescande EID-tags zijn nu gekoppeld aan de locaties in Velos.
Let op
Het systeem controleert het locatietype (b.v. dracht- of kraamstal) dat gekoppeld is aan de zeug om haar
te voeden volgens de juiste voercurve. Als de zeug niet is gekoppeld aan een locatie, kan ze niet worden
gevoerd. In het geval van kraamstalvoeren moet de zeug worden gekoppeld aan het kraamhok zoals in deze
paragraaf staat beschreven.

3.1.8 Zeugen koppelen aan de locaties (standalone
kraamstalvoeren)

Na de eerste installatie worden alle kraamstallocaties in Velos gegenereerd. Velos maakt vervolgens
automatisch hetzelfde aantal dieren aan. De dieren worden automatisch gekoppeld aan een kraamhok en krijgen
hetzelfde nummer als het hok. Als de zeugen geen EID-oortag hebben, worden ze automatisch gekoppeld aan
een kraamstal en krijgen ze hetzelfde nummer als de kraamstal.

Voorbeeld

Dier 1001 wordt aangemaakt voor en gekoppeld aan kraamhok 1001.
Wanneer nieuwe zeugen het kraamhok binnenlopen, krijgen ze automatisch het bestaande diernummer. Het is
daarom belangrijk dat de gegevens van de zeugen die het hok verlaten, worden gewist:
Zie Nieuwe zeugen koppelen aan de kraamhokken (standalone kraamstalvoeren) (pag. 29).

3.2 Voerinstellingen
Voersoorten en -silo's moeten worden gekoppeld in Velos voordat de voerplannen voor de zeugen worden
gedeﬁnieerd.

SowSense / Gebruikershandleiding
Versie 02.000 / Maart 2020 / NL
14

Pig Farming

Figuur 8: voorbeeld van voersoorten en silo-instellingen
A. Silo A met voersoort 1
B. Silo B met voersoort 2
C. Silo C met voersoort 1
D. Silo D met voersoort 1
E. Silo E met voersoort 2

3.2.1

1. Voersoort 1
2. Voersoort 2
3. Voertrechter op de Electronic Sow Feeder
4. Uitgang 1: silo D
5. Uitgang 2: silo E

Voersoorten toevoegen

Afhankelijk van uw licentie zijn er al drie voersoorten opgesteld:
•

Inseminatievoer

•

Drachtvoer

•

Kraamvoer

Verander de naam of het nummer van de bestaande voersoorten alleen als dat nodig is:
1. Ga naar Instellingen > Voeren > Voersoorten.
2. Klik op de voersoort die u wilt wijzigen.
3. Wijzig de naam en/of het nummer van de voersoort.
4. Klik op Ok.
U voegt een nieuwe voersoort als volgt toe:
1. Ga naar Instellingen > Voeren > Voersoorten.
2. Klik op Voersoort toevoegen.
3. Vul de volgende gegevens in:
– Nummer: Nummer van de voersoort.
–

Naam: Naam van de voersoort.

–

Kleur: Kleur die wordt gebruikt in de graﬁsche weergave van de voercurve om de voersoort aan te geven.

4. Klik op Ok.

3.2.2

Silo's toevoegen

Afhankelijk van uw licentie zijn er al drie silo's opgesteld:
•

Inseminatiesilo

•

Drachtsilo
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•

Kraamsilo

Verander de naam of het nummer alleen als dat nodig is:
1. Ga naar Instellingen > Voeren > Silo's.
2. Klik op de silo die u wilt wijzigen.
3. Wijzig de naam, het nummer en/of de voersoort van de silo.
4. Klik op Ok.
U voegt een nieuwe silo als volgt toe:
1. Ga naar Instellingen > Voeren > Silo's.
2. Klik op Silo toevoegen.
3. Vul de volgende gegevens in:
– Nummer van de silo
–

Naam van de silo

–

Voersoort

4. Klik op Ok.

3.2.3 De voersoorten instellen voor de Electronic Sow
Feeder en Compact Feeder

Elke Electronic Sow Feeder of Compact Feeder moet aan minimaal één voersoort in Velos worden gekoppeld.

Electronic Sow Feeders

1. Ga naar Instellingen > Gedragscomponenten.
2. Klik op de Electronic Sow Feeder die moet worden gewijzigd.
3. Ga naar Uitvoer voor voergift 1.
4. Selecteer de juiste voersoort in de keuzelijst.
5. Ga naar Uitvoer voor voergift 2 als er twee voersoorten worden gedoseerd.
6. Selecteer de tweede voersoort in de keuzelijst.
7. Klik op Opslaan.

Compact Feeders

1. Ga naar Instellingen > Gedragscomponenten.
2. Klik op Gedragscomponenten toevoegen.
3. Vul de volgende gegevens in:
– Type: Selecteer Voeren per sectie in de keuzelijst.
–

Naam: Naam van de sectie (bijv. Kraamafdeling 1)

4. Klik op Volgende.
5. Vul de volgende gegevens in:
– Afdeling: Selecteer de locatie in de keuzelijst.
–

Eerste hok: Selecteer het eerste hok in de keuzelijst.

–

Laatste hok: Selecteer het laatste hok in de keuzelijst.

–

V-pack voor motor 1-10: Selecteer VP3008 in de keuzelijst.

–

V-pack voor motor 11-20: Selecteer VP3008 in de keuzelijst (indien van toepassing).

–

Silo 1: Selecteer de voersoort in de keuzelijst.

–

Silo 2: Selecteer de voersoort in de keuzelijst (indien van toepassing).

–

Handbediening V-pack: Selecteer VP3001 in de keuzelijst.

6. Klik op Opslaan.
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3.3 Voerkalibratie
Elke Electronic Sow Feeder of Compact Feeder moet worden gekalibreerd voor de gebruikte voersoort(en). Het
gewicht van de voerportie wordt gekalibreerd om er zeker van te zijn dat de zeugen de juiste voerhoeveelheid
ontvangen.

3.3.1

Voerkalibratie Electronic Sow Feeder uitvoeren

Wanneer het systeem voor het eerst wordt opgestart, moet het gewicht van de voerportie gekalibreerd worden
voor elke voersoort en alle Electronic Sow Feeders.
Bovendien raden we aan het gewicht opnieuw te kalibreren na elke nieuwe voerlevering en wanneer de
samenstelling van het voer wordt veranderd. Als u de optie Relatieve kalibratie gebruikt, hoeft u slechts één of
twee Electronic Sow Feeders opnieuw te kalibreren.

Kalibratie bij opstarten

1. Wijs een kalibratietag toe aan elke voersoort:
a. Klik op Instellingen > Voeren > Kalibratie > Kalibratieresponders:
b. Klik op Toevoegen en voer het tagnummer in.
c. Selecteer de te kalibreren voersoort.
d. Klik op Opslaan.
e. Herhaal stap 1b t/m 1d voor elke voersoort.
2. Ga naar een Electronic Sow Feeder met een lege voertrog.
3. Houd de tag binnen het veld van de antenne tot de Electronic Sow Feeder voer doseert:
a. Verzamel het gedoseerde voer.
b. Weeg de totale hoeveelheid gedoseerd voer.
c. Noteer het gewicht.
4. Ga naar Instellingen > Voeren > Kalibratie.
Er wordt een lijst getoond met alle locaties op de boerderij met een Electronic Sow Feeder of Compact
Feeder.
5. Selecteer de locatie(s) op de boerderij met de Electronic Sow Feeders die gekalibreerd moeten worden.
6. Ga naar Acties > Kalibreren.

Figuur 9: kalibratiemenu

7. Het venster Kalibreren wordt geopend:
a. Selecteer de juiste voersoort.
b. Vul het gewicht van het gedoseerde voer in dat u in stap 3c hebt genoteerd.
De nieuwe kalibratiewaarde wordt automatisch berekend.
c. Klik op Ok om de nieuwe kalibratiewaarde(n) op te slaan.
8. Herhaal stap 5 t/m 7 voor alle locaties op de boerderij met een Electronic Sow Feeder en voor alle
voersoorten.
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Kalibratie na een nieuwe voerlevering

1. Ga naar een Electronic Sow Feeder met een lege voertrog. Dit kan elk voerstation op de locatie zijn.
2. Houd de tag binnen het veld van de antenne tot de Electronic Sow Feeder voer doseert:
a. Verzamel het gedoseerde voer.
b. Weeg de totale hoeveelheid gedoseerd voer.
c. Noteer het gewicht.
3. Ga naar Instellingen > Voeren > Kalibratie.
4. Selecteer op welke locatie op de boerderij u het voer hebt verzameld.
5. Ga naar Acties > Relatieve kalibratie (zie Figuur 9 (pag. 17)).
6. Het venster Relatieve kalibratie wordt geopend:
a. Selecteer de juiste voersoort.
b. Selecteer bij welk voerstation u het voer hebt verzameld.
c. Vul het gewicht van het gedoseerde voer in dat u in stap 2c hebt genoteerd.
De nieuwe kalibratiewaarde en het procentuele verschil worden automatisch berekend.
d. Klik op Ok om de nieuwe kalibratiewaarde op te slaan en de correctie toe te passen op alle Electronic
Sow Feeders op de locatie.

Figuur 10: venster Relatieve kalibratie

SowSense / Gebruikershandleiding
Versie 02.000 / Maart 2020 / NL
18

Pig Farming

7. Herhaal stap 1 t/m 6 voor alle locaties op de boerderij met een Electronic Sow Feeder waar de nieuwe
voerlevering wordt gebruikt.

3.3.2

Voerkalibratie Compact Feeder uitvoeren

Het gewicht van de voerportie moet worden gekalibreerd om er zeker van te zijn dat elke Compact Feeder de
juiste voerhoeveelheid levert. Wanneer het systeem voor de eerste keer wordt gestart, moeten alle hokken
worden gekalibreerd.
Bovendien raden we aan het gewicht opnieuw te kalibreren na elke nieuwe voerlevering en wanneer de
samenstelling van het voer wordt veranderd. Als u de optie Relatieve kalibratie gebruikt, hoeven er slechts één
of twee Compact Feeders opnieuw gekalibreerd te worden.
Zorg ervoor dat er altijd genoeg voer beschikbaar is in de voerlijn.

Figuur 11: Feeding Control voor de Compact Feeder
1. Groene drukknop om de voertijd naar voren te halen
2. Aan-/uitschakelaar

3. Gele drukknop om het systeem te legen (> 5 sec.)
4. Blauwe drukknop om het systeem te kalibreren (> 5 sec.)

Kalibratie bij opstarten

U kalibreert als volgt de Compact Feeders van een locatie:
1. Houd de blauwe knop Kalibreren op de Feeding Control minimaal 5 seconden ingedrukt om de
kalibreermodus te starten. De blauwe lamp van de knop begint te knipperen.
De kalibreermodus staat gedurende een half uur aan. Houd de blauwe knop Kalibreren op de Feeding
Control minimaal 5 seconden ingedrukt om de kalibreermodus te starten of te stoppen.
2. Ga naar Quick view (Overzicht) > Kraamstal (of Dekstal).
Er wordt een lijst weergegeven met alle kraam- of dekstallen.
3. Selecteer de kraam- of dekstal met de Compact Feeders die gekalibreerd moeten worden.
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4.

. Klik op het hoknummer of klik op de knop

aan het einde van de regel.

De kalibreerinformatie voor het hok en de knop Kalibreren worden weergegeven.

Figuur 12: kalibreerknop

De knop Kalibreren is alleen zichtbaar als de kalibreermodus is ingeschakeld (zie stap 1).

5. Kalibreer de Compact Feeder in het hok.
De vijzel van de Compact Feeder moet zijn gevuld met voer voor een correcte kalibratie. Omdat het
systeem eerst moet opstarten, is de eerste portie niet altijd compleet. Gebruik daarom altijd een tweede
portie voor de kalibratie.
a. Druk op de blauwe knop Kalibreren op het scherm.
De Compact Feeder doseert voer gedurende 30 seconden.
b. Verzamel en weeg het gedoseerde voer.
c. Vul het gewicht in het veld Gedoseerd gewicht op het scherm in.
De nieuwe kalibratiewaarde wordt automatisch berekend.
d. Klik op Opslaan om de nieuwe kalibratiewaarde op te slaan.
6. Herhaal stap 4 en 5 voor elk hok in de lijst.
7. Houd de blauwe knop Kalibreren op de Feeding Control minimaal 5 seconden ingedrukt of wacht op de
automatische time-out na 30 minuten om de kalibreermodus te stoppen. De blauwe lamp van de knop
Kalibreren stopt met knipperen.
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4 Bediening
4.1 Voerplan genereren
Wanneer alle voersoorten en silo's zijn ingesteld, moeten de voerplannen worden gegenereerd. Met een
voerplan kunt u de totale voergift afstemmen op de levenscyclus van de dieren, bijvoorbeeld tijdens de drachtof kraamperiode. U kunt meerdere voerplannen genereren om verschillende groepen dieren te voeren op basis
van individuele behoeften.
Zie Voersoorten toevoegen (pag. 15) en Silo's toevoegen (pag. 15).

Let op
De pc-interface heeft, afhankelijk van de licentie, een standaardvoerplan met een of meerdere voercurven
waarbij alle gegevens al zijn ingevuld. Dit is slechts een voorbeeld. Wijzig de instellingen en stem het
voerplan af op uw eigen boerderij.
1. Ga naar Instellingen > Voeren > Voerplannen.
2. Selecteer Voerplan toevoegen.
3. Vul een uniek nummer en de naam in van het voerplan, bijvoorbeeld 'zeugen eerste keer drachtig'.
4. Klik op Ok.
5. Vul alle gegevens in voor het voerplan met de volgende instellingen:
– Voersoorten (Voersoorten selecteren (pag. 21))
–

Voerhoeveelheden (Voerhoeveelheden deﬁniëren (pag. 22))

–

Correcties (Correcties deﬁniëren (pag. 23))

–

Spreiding (Spreiding deﬁniëren (pag. 25))

–

Limieten (Limieten deﬁniëren (pag. 26))

4.1.1

Voersoorten selecteren

Voor elk voerplan wordt een voercurve aangemaakt. De voercurve toont de toegenomen, afgenomen of stabiele
voerhoeveelheden van de afgelopen tijd. De start- en eindtijd van de voercurve moeten worden ingesteld. De
voercurve Dracht begint bijvoorbeeld op de inseminatiedatum en eindigt op de starttijd van de voercurve Kraam.
De voersoorten moeten per voercurve worden geselecteerd en kunnen worden in- en uitgeschakeld. U kunt
alleen de voersoorten selecteren die in Velos zijn toegevoegd.
Zie Voersoorten toevoegen (pag. 15).

1. Ga naar Instellingen > Voeren > Voerplannen.
2. Selecteer het voerplan dat u wilt instellen.
3. Selecteer de juiste voercurve:
– Insemineren
–

Dracht

–

Werpen
Voor de elektronische voermethode moet de voercurve Dracht worden gedeﬁnieerd. Voor
kraamstalvoeren moet de voercurve Kraam worden gedeﬁnieerd.

4. Selecteer het tabblad Voersoorten.
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5. Selecteer een of meerdere voersoorten door de schakelaar van Uit op Aan te zetten.
6. Klik op Ok.

4.1.2

Voerhoeveelheden definiëren

Met de voercurve bepaalt u de dagelijkse voerhoeveelheid (per voersoort) van elk dier. Voor elk voerplan kunt u
drie voercurven genereren, namelijk voor de inseminatie-, dracht- en kraamperiode.
1. Ga naar Instellingen > Voeren > Voerplannen.
2. Selecteer het voerplan dat u wilt instellen.
3. Selecteer het type voercurve:
– Insemineren: Op basis van de speendatum.
–

Dracht: Op basis van de inseminatiedatum.

–

Werpen: Op basis van verschillende voerhoeveelheden voor en na werpen.

4. Selecteer het tabblad Voer hoeveelheden.
5. Genereer de voercurve (zie onderstaande instructies).
6. Klik op Ok.
Let op
De voercurve start niet als de startdatum van de curve nog niet is ingevuld in de kalender. Tot dan worden de
zeugen gevoerd op basis van de voerhoeveelheid op dag 0 van de curve.

Insemineren

1. Vul de dagen in op de curve na de speenperiode waarvoor een voerhoeveelheid moet worden gedeﬁnieerd.
Dag 0 is de speendatum.
In de kalenderinstellingen kunt u de optie aanzetten om de speendatum automatisch in te stellen na de
geboortedatum (zie Algemene kalenderattenties instellen (pag. 44)).
2. Klik indien nodig op Toevoegen om een rij toe te voegen.
3. Vul de voerhoeveelheid (kg) in voor elke voersoort.

Figuur 13: voorbeeld van een voercurve tijdens de inseminatieperiode

Dracht

1. Vul de dagen in op de curve na de inseminatie waarvoor een voerhoeveelheid moet worden gedeﬁnieerd.
Dag 0 is de inseminatiedatum.
2. Klik indien nodig op Toevoegen om een rij toe te voegen.
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3. Vul de voerhoeveelheid (kg) in voor elke voersoort.

Figuur 14: voorbeeld van een voercurve tijdens de drachtperiode

Let op
De totale dagelijkse hoeveelheid voer moet hoger zijn dan 0,5 kg.

Werpen

1. Vul de dagen in op de curve vóór de werpperiode waarvoor een voerhoeveelheid moet worden gedeﬁnieerd.
Dag 0 is de verwachte werpdatum (115 dagen na de inseminatiedatum).
a. Klik indien nodig op Toevoegen om een rij toe te voegen.
b. Vul de voerhoeveelheid (kg) in voor elke voersoort.
2. Vul de dagen in op de curve na de werpperiode waarvoor een voerhoeveelheid moet worden gedeﬁnieerd.
a. Klik indien nodig op Toevoegen om een rij toe te voegen.
b. Vul de voerhoeveelheid (kg) in voor elke voersoort.

Figuur 15: Voorbeeld van de voercurve Kraam

4.1.3

Correcties definiëren

Deﬁnieer indien nodig correcties voor een bepaald voerplan. Dat kan vooral handig zijn als het weer bijvoorbeeld
omslaat waardoor dieren meer of minder eten. Wijzigingen aan een voerplan hebben betrekking op alle dieren
die op basis van dit voerplan worden gevoerd.
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Er zijn drie verschillende soorten correcties: algemene correcties, correcties voor conditiescore en maandelijkse
correcties.
1. Ga naar Instellingen > Voeren > Voerplannen.
2. Selecteer het voerplan dat u wilt corrigeren.
3. Selecteer het tabblad Correctie.
4. Vul de correctievelden in:
a. Algemene correctie:
1. Absoluut: Vul de hoeveelheid voer (kg) in die moet worden afgetrokken van of toegevoegd aan de
dagelijkse voerhoeveelheid (per voersoort). Voor een lagere voergift gebruikt u het minteken (-)
gevolgd door de hoeveelheid. B.v. als de huidige dagelijkse voerhoeveelheid 4 kg is terwijl u deze wilt
instellen op 3 kg, vult u -1 kg in.
2. Percentage: Vul het percentage voer (%) in dat moet worden afgetrokken van of toegevoegd aan
de dagelijkse voerhoeveelheid (per voersoort). Voor een lagere voergift gebruikt u het minteken (-)
gevolgd door het percentage. B.v. als de huidige dagelijkse voerhoeveelheid 4 kg is terwijl u deze wilt
instellen op 3 kg, vult u -25% in.
b. Correcties voor conditiescore: Correcties op basis van de conditiescore (verdeeld over vijf
conditieniveaus).

Figuur 16: conditiescores

Tabel 4: conditiescores en gerelateerde voercorrecties

Conditie

Voercorrectie

1

Erg mager

10%

2

Mager

5%

3

Normaal

0%

4

Vet

-5%

5

Erg vet

-10%

Bijvoorbeeld, erg mager: het dier is te mager en moet meer worden gevoerd. Vul het percentage of de
dagelijkse voerhoeveelheid in voor de dieren die meer moeten worden gevoerd. Als u 10% invult, krijgt
het dier de dagelijkse voerhoeveelheid plus de extra 10% (per voersoort).
c. Maandelijkse correcties: Vul de hoeveelheid voer (kg) in die moet worden afgetrokken van of
toegevoegd aan de dagelijkse voerhoeveelheid (per voersoort) voor elke maand. Voor een lagere voergift
gebruikt u het minteken (-) gevolgd door de hoeveelheid. B.v. als de huidige dagelijkse voerhoeveelheid
3,5 kg is terwijl u deze voor de maand juli wilt instellen op 3,2 kg, vult u voor juli -0,3 kg in.
5. Klik op Ok.
Let op
De correctie is van toepassing na de eerstvolgende voerstart.
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4.1.4

Spreiding definiëren

De dagelijkse voerhoeveelheid kan op een bepaald tijdstip of gedurende de dag verdeeld in gelijke porties
worden geleverd.
1. Ga naar Instellingen > Voeren > Voerplannen.
2. Selecteer het voerplan dat u wilt aanpassen.
3. Selecteer de voercurve.
4. Selecteer het tabblad Spreiding.
5. Voor de curven Insemineren en Kraam wordt een spreidingstabel weergegeven die is onderverdeeld in 24
kolommen (elk uur van de dag) en een of meerdere rijen (dagen van de voercurve). Elke cel staat gelijk aan
een uur van de dag. In deze cel vult u dus het percentage van de dagelijkse voerhoeveelheid in voor deze
dieren.
a. Verander de dagen in de standaardtabel naar dagen waarop de spreiding moet worden gewijzigd.
b. Klik indien nodig op Toevoegen om een rij toe te voegen aan de tabel.
c. Klik op een cel om de voertijd te activeren.
d. Vul het percentage van de dagelijkse voerhoeveelheid in voor de dieren die op dit tijdstip voer moeten
krijgen.
•

De cel wordt groen als het percentage hoger is dan 0%.

•

Het totale percentage van de rij moet uitkomen op 100%.

•

Nedap Activator geïnstalleerd: Aan het begin van de voertijd wordt een kleine voerportie
geleverd zodat de zeug begint met eten.

•

Nedap Activator geïnstalleerd: De zeugen kunnen eten totdat de volgende voertijd begint of tot
het einde van de dag. Als een zeug nog niet al haar voerporties heeft geactiveerd, worden de
resterende porties niet toegevoegd aan de volgende voergift.

e. Vul de rest van de tabel in voor alle unieke dagen van de curve.

Figuur 17: voorbeeld van spreiding voor de voercurve Kraam

f.

Klik op Ok om de tabel op te slaan.

6. Curve Dracht:
a. Stel de volgende parameters in:
• Cyclustijd: De cyclustijd is het totaal aantal uur per dag dat voer wordt geleverd. De cyclustijd is
standaard ingesteld op 24 uur en kan niet worden gewijzigd.
•

Aantal perioden: De cyclustijd wordt onderverdeeld in een aantal perioden. Elke periode staat gelijk
aan een deel van de dagelijkse voerhoeveelheid die wordt geleverd.

•

Periode vrijgave: Een vrijgaveperiode is het moment van de dag dat de zeug de resterende
voerhoeveelheid van die dag kan opeten. Het aantal vrijgaveperioden moet gelijk zijn als of minder
zijn dan het totaal aantal perioden.
Tabel 5: aanbevolen instellingen voor droogvoer (voergift eenmaal per dag)
Cyclustijd

24

Aantal perioden

1

Periode vrijgave

1

b. Klik op Ok om de instellingen op te slaan.
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4.1.5

Limieten definiëren

Met de optie Limieten regelt u de manier waarop dieren worden gevoerd. U bepaalt of het dier in een bepaalde
periode meer of minder krijgt gevoerd.
1. Ga naar Instellingen > Voeren > Voerplannen.
2. Selecteer het voerplan dat u wilt aanpassen.
3. Selecteer het tabblad Limieten.
4. Stel de volgende parameters in:
– Voersnelheid: De totale voerhoeveelheid per minuut.
–

Min. periode hoev.: Voorkomt meerdere bezoeken als het voer wordt verspreid over de dieren met een
lage dagelijkse voerhoeveelheid.

–

Max. periode hoev.: Voorkomt dat het dier in een bepaalde periode te veel eet.

De volgende instellingen worden aanbevolen:
Tabel 6: voerlimieten

Voersnelheid

Min. periode hoev.:

Max. periode hoev.:

Drachtige gelten

120 g per minuut

0 kg

4 kg

Zeugen, eerste keer
drachtig

150 g per minuut

0 kg

4 kg

Zeugen, tweede keer
drachtig

170 g per minuut

0 kg

4 kg

Zeugen, vanaf de derde
keer drachtig

170 g per minuut

0 kg

4 kg

Onbekende dieren

150 g per minuut

0 kg

4 kg

5. Klik op Ok.
Let op
• De aanbevolen voersnelheid is een wetenschappelijk ondersteunde richtlijn op basis van de
waterdosering en droogvoer (pellets). Deze snelheid kan per boerderij of ras verschillen. Controleer altijd
hoe snel de dieren eten. De trog moet leeg zijn voordat het ingangshek opengaat voor de volgende zeug.
Wijzig indien nodig de voersnelheidinstellingen.
•

Max. periode hoev. = maximale gedoseerde voerhoeveelheid voor een bepaalde periode (doorgaans
24 uur). Met deze instelling krijgt de zeug nooit meer dan de maximale hoeveelheid van 4 kg (droogvoer)
per periode. Wijzig de maximale hoeveelheid als de voertabel de limiet overschrijdt.

•

Het is belangrijk dat er bij elke voerportie water wordt gedoseerd om de voeropname van de dieren te
bevorderen. Zorg dat er per 100 gram voer tussen de 40 en 50 ml water wordt gedoseerd.

4.2 Voerplannen beheren
4.2.1

Een voerplan starten

Let op
De voercurve start niet als de startdatums van de voercurve nog niet zijn ingevuld in de Velos-kalender. Tot
dan wordt de zeug gevoerd op basis van de voerhoeveelheid op dag 0.
1. Ga naar Instellingen > Kalender > Algemeen.
2. Selecteer het tabblad Algemeen.
3. Vul de volgende gegevens in:
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Speendatum

Voer het aantal dagen na werpen in.

Draagtijd

Voer het verwachte aantal dagen tussen de inseminatie en de werpdatum in (standaard
115 dagen).

Berigheidscyclus:

Voer het aantal dagen tussen twee berigheidscycli in (standaard 21 dagen).

Automatisch drachtig

Schakel dit selectievakje in als de zeug automatisch de status Drachtig moet krijgen. Dit
wordt gebaseerd op het aantal dagen na inseminatie.

Automatisch werpen

Schakel dit selectievakje in als de werpdatum automatisch moet worden ingesteld op
basis van de inseminatiedatum.

4. Klik op Opslaan.
Let op
Elke zeug in de kraamstal moet worden gekoppeld aan een hok met een Compact Feeder om het voeren te
starten (zie De zeugen koppelen aan de Velos-locaties (kraamstalvoeren met ESF en Activator of EID-tag)
(pag. 13)).

4.2.2

Nieuw voerplan toevoegen

1. Ga naar Instellingen > Voeren > Voerplannen.
2. Selecteer Voerplan toevoegen.

3. Vul een uniek nummer en de naam in van het voerplan, bijvoorbeeld 'zeugen eerste keer drachtig'.
4. Klik op Ok.
5. Vul alle gegevens in voor het voerplan zoals beschreven in Voerplan genereren (pag. 21).

4.2.3

Een voerplan hernoemen

U kunt een voerplan hernoemen zonder dat er instellingen verloren gaan.
1. Ga naar Instellingen > Voeren > Voerplannen.
2. Selecteer het voerplan dat u wilt hernoemen.
3. Selecteer Hernoem voerplan.
4. Vul het nummer en de gewenste naam in.
5. Klik op Ok.

4.2.4

Voerplan verwijderen

Als u een voerplan verwijdert, gaan alle instellingen permanent verloren.
Waarschuwing
Voordat u een voerplan verwijdert, controleert u of het voerplan niet meer is gekoppeld aan een groep dieren.
1. Ga naar Instellingen > Voeren > Voerplannen.
2. Selecteer het voerplan dat u wilt verwijderen.
3. Selecteer Verwijder voerplan.
4. Klik op Ok.

4.2.5

Onbekende dieren

Dieren met een EID-oortag die voor de eerste keer door Velos worden geïdentiﬁceerd, worden in het Velosdashboard weergegeven als onbekende dieren. Deze zeugen worden toegevoegd aan de standaardgroep 99 en
worden gevoerd op basis van het standaardvoerplan. De locatie van het dier hangt af van het voerstation waar ze
werd geïdentiﬁceerd.
1. Ga naar Dashboard > Boerderij > Onbekende dieren.
2. Selecteer een onbekend dier.
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3. Wijzig de velden of vul deze in indien nodig.
– Diernummer: Voer het juiste diernummer in.
–

Levensnr.: Voer het registratienummer van het dier in.

–

Locatie: Controleer de locatie.

–

Voerplan: Selecteer het juiste voerplan.

–

Geboortedatum: Voer de geboortedatum in.

–

Inseminatie: Voer de inseminatiedatum in.

4. Klik op Ok.
De onbekende dieren worden nu gevoerd op basis van het juiste voerplan.

4.2.6

Voergift sperren

U kunt een of meerdere sperperioden instellen voor een voerstation of locatie. Dat kan handig zijn als er
bijvoorbeeld een rustperiode moet zijn voordat de voergift start.

Voergift sperren bij een voerstation:
1. Ga naar Instellingen > Voeren > Sperren.

2. Selecteer Spertijden toevoegen voor station.
3. Selecteer de Electronic Sow Feeder in de keuzelijst.
4. Vul de start- en eindtijd in van de eerste sperperiode. B.v. van 6.00 tot 8.00 uur 's ochtends.
5. Vul extra sperperioden in indien nodig.
6. Klik op Opslaan.

Voergift sperren voor een locatie:

1. Ga naar Instellingen > Voeren > Sperren.
2. Selecteer Spertijden toevoegen voor locatie.
3. Selecteer de locatie in de keuzelijst.
4. Vul de start- en eindtijd in van de eerste sperperiode. B.v. van 6.00 tot 8.00 uur 's ochtends.
5. Vul extra sperperioden in indien nodig.
6. Klik op Opslaan.

4.3 Kraamstalvoeren
Zeugen in de kraamhokken zitten wellicht in een andere kraam- of lactatiefase. Dat betekent dat deze
zeugen moeten worden gevoerd op basis van een ander voerplan en andere voerhoeveelheden. Naast
de voerhoeveelheden kan de spreiding van voertijden ook verschillen, waardoor zeugen op verschillende
momenten worden gevoerd.

Figuur 18: voorbeeld van verschillende voergift voor drie zeugen op dezelfde kalenderdag
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Tabel 7: voorbeeld van verschillende voergift voor drie zeugen op dezelfde kalenderdag

Dier

Dag op
curve

Dagelijkse
Spreiding
voerhoeveelheid

Voertijd

Zeug 1

2

3 kg

2 x 1,5 kg

8.00 uur en 16.00 uur

Zeug 2

8

5,5 kg

2 x 2,75 kg

8.00 uur en 16.00 uur

Zeug 3

25

8 kg

4 x 2 kg

4.00 uur, 8.00 uur, 12.00 uur en 16.00 uur

De dagelijkse voerhoeveelheid kan worden afgestemd op de individuele behoeften van zeugen en groepen, zoals
staat beschreven in de volgende paragrafen:
1. De werpdatum instellen (pag. 29)
2. Individuele zeugcorrecties deﬁniëren voor kraamstalvoeren (pag. 30)
3. Een kraamstalvoertijd handmatig starten (pag. 32)
4. Het voersysteem uitzetten (pag. 33)

4.3.1

De werpdatum instellen

De startdatum voor de voercurve Kraam is gelijk aan de werpdatum. Volg de volgende stappen om de
werpdatum in te stellen:
1. Ga naar Boerderij > Quick view (Overzicht) > Kraamstal.
2. Selecteer de locatie.
3. Selecteer het dier.
4. Stel de werpdatum en het tijdstip in.
U kunt de werpdatum ook instellen in het menu Snelle invoer.
1. Ga naar Snelle invoer.
2. Voer een diernummer in of selecteer een groep.
3. Klik op Volgende.
4. Selecteer Actie 1.
5. Selecteer de actie Kalender - Werpen in de keuzelijst.
6. Stel de werpdatum en het tijdstip in.
7. Klik op Op alles toepassen.
Totdat de werpdatum is ingevuld, krijgt de zeug voer op basis van de verwachte werpdatum (indien
geactiveerd) of tot dag 0 in de voercurve Kraam. De verwachte werpdatum wordt berekend op basis van de
inseminatiedatum: verwachte werpdatum = inseminatiedatum + 115 dagen. Het aantal dagen is standaard
ingesteld op 115, maar u kunt dit wijzigen in de kalenderinstellingen.

Voorbeeld

De biggen worden op 12 februari geboren, maar de veehouder stelt in het systeem de werpdatum in op 15
februari. De zeug krijgt dan voer volgens dag 3 van de voercurve Kraam.

4.3.2 Nieuwe zeugen koppelen aan de kraamhokken
(standalone kraamstalvoeren)

Wanneer het systeem voor de eerste keer is geïnstalleerd en alle locaties zijn ingesteld, maakt Nedap Velos
automatisch hetzelfde aantal dieren aan. Deze worden automatisch gekoppeld aan een kraamhok en krijgen
hetzelfde nummer als het hok. Bijvoorbeeld, dier 1001 wordt aangemaakt voor en gekoppeld aan kraamhok
1001.
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Voordat nieuwe zeugen naar het kraamhok gaan, is het belangrijk dat de gegevens van de vertrokken zeugen
worden gewist. Volg de volgende stappen om het systeem klaar te maken voor de nieuwe zeugen.
1. Ga naar Snelle invoer.
2. Selecteer Locatie en kies de afdeling(en) van de zeugen die het kraamhok verlaten.
3. Klik op Volgende.
4. Schakel het selectievakje Actie 1 in en selecteer Kalender - Kalender leeg maken.
5. Klik op Bekijk dieren om de kalendergebeurtenissen van een of meerdere dieren leeg te maken:
a. Selecteer de dieren die het kraamhok hebben verlaten.
b. Selecteer Acties > Opslaan om de kalendergebeurtenissen te wissen.
6. Klik op Op alles toepassen om de kalendergebeurtenissen van alle dieren in de afdeling te wissen.
7. Klik op Volgende.
Nu zijn alle kalendergebeurtenissen van de zeugen die het kraamhok hebben verlaten, gewist. De diernummers
staan nog steeds in Velos en zijn nog steeds gekoppeld aan het kraamhok. Deze gegevens kunnen worden
gebruikt om de volgende groep zeugen in de kraamhokken te voeden.

Werpdatum van nieuwe zeugen invoeren
Let op
Vergeet niet de werpdatum van nieuwe zeugen in te voeren om er zeker van te zijn dat ze na de kraamperiode
op basis van de voercurve Kraam correct worden gevoerd.
Als de werpdatum nog niet bekend is, moet u de inseminatiedatum invoeren om de zeugen na de kraamperiode
te voeden volgens de voercurve Kraam vóór de verwachte werpdatum:
1. Ga naar Snelle invoer.
2. Selecteer Nummer en vul het nummer in van de zeugen waarbij de inseminatiedatum moet worden
ingevoerd of selecteer Locatie en kies de juiste afdeling.
3. Klik op Volgende.
4. Schakel het selectievakje Actie 1 in en selecteer Kalender - Inseminatie.
5. Selecteer de inseminatiedatum in de kalender.
6. Selecteer Op alles toepassen.
7. Klik op Volgende.

4.3.3 Individuele zeugcorrecties definiëren voor
kraamstalvoeren

Met uw smartphone of tablet houdt u de individuele voergift van de zeugen in de kraamhokken eenvoudig in
de gaten en kunt u indien nodig correcties aanbrengen. Zodra u een correctie aanbrengt, is deze meteen van
toepassing. Als u algemene veranderingen deﬁnieert, b.v. een zeug overzetten naar een ander voerplan, zijn de
veranderingen pas vanaf middernacht van toepassing.
Er zijn drie verschillende individuele zeugcorrecties:
•

Dagelijkse voerhoeveelheid wijzigen (pag. 31)

•

Kraamstalvoeren aan-/uitzetten (pag. 31)

•

Een of meerdere voertijden overslaan (pag. 31)
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Na correctie van de voerhoeveelheid wordt in het afdelingsoverzicht Boerderij > Bedrijfsoverzicht weergegeven
op welke zeugen deze verandering betrekking heeft. U kunt meerdere correcties tegelijkertijd toepassen op een
zeug, maar in het overzicht wordt maar één correctie weergegeven. De correctie met de hoogste prioriteit wordt
weergegeven (1 = hoogste prioriteit, 4 = laagste prioriteit).
Tabel 8: overzicht individuele zeugcorrecties

Prioriteit

Kleur

Correctie

1

Rood

De voergift voor de zeug is uitgeschakeld. Dit wordt in rood weergegeven totdat de
voergift weer wordt geactiveerd.

2

Oranje

De voerhoeveelheid van de zeug is verlaagd met een percentage. Dit blijft oranje totdat
de percentagecorrectie terug op 0 wordt gezet.

3

Donkerblauw

De voerhoeveelheid van de zeug is verlaagd omdat er eetmomenten zijn overgeslagen.
Dit blijft donkerblauw totdat het tijdstip van de overgeslagen eetmomenten voorbij is.

4

Groen

De voerhoeveelheid van de zeug is verhoogd met een percentage. Dit blijft groen totdat
de percentagecorrectie terug op 0 wordt gezet.

Standaard

Lichtblauw

Geen actieve correcties

4.3.3.1

Dagelijkse voerhoeveelheid wijzigen

U kunt de dagelijkse voerhoeveelheid afstemmen op de behoeften van de zeug. De dagelijkse voerhoeveelheid
kan met -50% tot +20% worden aangepast. Deze wijziging wordt toegepast op de volledige voercurve.
1. Ga naar Quick view (Overzicht) > Kraamstal.
2. Selecteer de locatie.
3. Selecteer het dier.
4. Correctie % instellen: selecteer een positieve of negatieve correctiewaarde voor de voerhoeveelheid.
5. De correctie wordt per direct toegepast.

Voorbeeld

De zeug eet volgens dag 5 van de voercurve (4,9 kg). De zeug eet niet al het voer op en de voerhoeveelheid
daalt met 20% naar 3,9 kg. Vanaf dag 6 is de voerhoeveelheid 20% lager vergeleken met dag 5.

4.3.3.2

Kraamstalvoeren aan-/uitzetten

Het kraamstalvoeren kan volledig worden uitgeschakeld. Dit betekent dat de zeug geen voer krijgt totdat het
voeren weer wordt ingeschakeld.
1. Ga naar Quick view (Overzicht) > Kraamstal.
2. Selecteer de locatie.
3. Selecteer het dier.
4. Stel Voeren in op Aan of Uit.
5. De correctie wordt per direct toegepast.

Voorbeeld

Een zeug eet volgens dag 7 van de voercurve (5,1 kg). Ze eet helemaal niet. Het voeren wordt
uitgeschakeld op dag 7 en wordt niet meer ingeschakeld.

4.3.3.3

Een of meerdere voertijden overslaan

U kunt een of meerdere voertijden van één dag overslaan:
1. Ga naar Quick view (Overzicht) > Kraamstal.
2. Selecteer de locatie.
3. Selecteer het dier.

4. Stel de optie Overslaan in: Selecteer het aantal voertijden van één dag dat moet worden overgeslagen.
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5. De correctie wordt per direct toegepast.

Voorbeeld

Een zeug eet volgens dag 6 van de voercurve (5,5 kg). Ze eet niet goed op dag 6. Daarom worden 2 van
de 4 voertijden van dag 7 overgeslagen. De dagelijkse hoeveelheid die voor dag 7 gepland stond (5,5 kg),
wordt verdeeld over 4 gelijke porties van 1,375 kg. De dagelijkse hoeveelheid van dag 7 wordt nu van
5,5 kg teruggebracht naar 2,75 kg (twee porties van 1,375 kg). Op dag 8 eet de zeug weer volgens de
voercurve (6 kg).

4.3.4

Het Bedrijfsoverzicht bekijken

In het Bedrijfsoverzicht wordt een overzicht gegeven van alle dieren in de dracht-, inseminatie- en
kraamafdelingen.
1. Ga naar Boerderij > Bedrijfsoverzicht > Voeren.
2. De volgende gegevens worden weergegeven:
– Aantal dieren: totaal aantal dieren op de boerderij.
–

–

–

Dracht:
• Totaal aantal geplande voergiften per afdeling.
•

Het restvoer van gisteren en vandaag (in kg en procenten).

•

Het aantal dieren per afdeling.

•

Diagrampictogram: graﬁsche weergave van de gedoseerde voerhoeveelheid per dag gedurende de
laatste 14 dagen.

Werpen:
• Aantal worpen en het totale aantal dieren per afdeling.
•

Aantal dieren per afdeling met een toegenomen voerhoeveelheid.

•

Aantal dieren per afdeling met een afgenomen voerhoeveelheid.

•

Aantal dieren per afdeling zonder voer.

•

Hoeveelheid restvoer van de huidige dag.

Insemineren:
• Totaal aantal geplande voergiften per afdeling.
•

Het restvoer van gisteren en vandaag (in kg en procenten).

•

Het aantal dieren per afdeling.

•

Diagrampictogram: graﬁsche weergave van de gedoseerde voerhoeveelheid per dag gedurende de
laatste 14 dagen.

3. Klik op een afdeling voor een overzicht van alle dieren in deze afdeling.
4. Pas indien nodig de voerinstelling aan.

4.3.5

Een kraamstalvoertijd handmatig starten

Hoewel het systeem volledig automatisch werkt, kunt u een kraamstalvoertijd eerder dan gepland starten:
1. Druk op de groene knop van de Feeding Control.
2. Er wordt direct een voerportie gedoseerd, tenzij er in het komende uur al een voertijd gepland staat.
Let op
De volgende voertijd van alle zeugen op deze kraamafdeling wordt gestart en de zeugen krijgen direct voer.
Het is daarom belangrijk dat alle voertijden op dezelfde tijd worden gepland.
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Voorbeeld van correct gebruik van de startknop

De volgende voertijd voor alle zeugen staat gepland om 08.00 uur, maar de startknop wordt gebruikt om
07.00 uur. Alle zeugen op de afdeling krijgen om 07.00 uur voer.

Voorbeeld van verkeerd gebruik van de startknop

De volgende voertijd voor alle zeugen staat gepland om 12.00 uur, maar de startknop wordt gebruikt om
11.00 uur. Alle zeugen op de afdeling krijgen om 11.00 uur voer, inclusief de zeugen waarvoor de voertijd
op 16.00 uur gepland stond.
Tabel 9: voorbeeld van voertijden

Dag

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Totaal

-7

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

100%

2

0

0

0

0

20

0

0

0

20

0

0

0

25

0

0

0

35

0

0

0

0

0

0

0

100%

7

0

0

0

0

20

0

0

0

20

0

0

0

20

0

0

0

20

0

0

10

0

0

10

0

100%

4.3.6

Het voersysteem uitzetten

Het voersysteem kan volledig worden uitgeschakeld voor de volledige kraamafdeling:
1. Zet de schakelaar op de Feeding Control op de horizontale stand.
2. Alle Compact Feeders van de afdeling stoppen met het doseren van voer.
Als u één Compact Feeder wilt uitschakelen, raadpleegt u Kraamstalvoeren aan-/uitzetten (pag. 31).

4.4 Voerproces controleren
4.4.1

Voerhoeveelheden controleren

U kunt de hoeveelheid voer en restvoer op locatie- of dierniveau controleren.

Locatie

1. Ga naar Boerderij.
2. Selecteer het tabblad Voeren. Er wordt een overzicht weergegeven met alle locaties en de totale
voerhoeveelheden. De voerhoeveelheid van gisteren en vandaag wordt weergegeven in kg en procenten.
3. Selecteer het diagrampictogram voor een graﬁsche weergave van de voerhoeveelheid van de afgelopen tijd.
4. Selecteer een locatie om de voerhoeveelheid per voerplan te bekijken.

Dier

1. Ga naar Boerderij.
2. Ga naar het veld Zoeken en vul het diernummer in.
3. Selecteer het tabblad Voeren.
4. Er wordt een overzicht weergegeven van de voerhoeveelheid per voersoort voor het dier.
5. Selecteer het diagrampictogram voor een graﬁsche weergave van de voerhoeveelheid van de afgelopen tijd.
6. Selecteer een locatie om de voerhoeveelheid per voerplan te bekijken.

4.4.2

Voercurve van de volgende boerderijlocatie activeren

Wanneer dieren naar een andere locatie worden verplaatst, moeten bepaalde gegevens worden aangepast zodat
de juiste voercurve van het voerplan wordt gestart.
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Figuur 19: locaties op de boerderij
A. Aanleerruimte
B. Inseminatieruimte

C. Drachtruimte
D. Kraamstal

Tabel 10: nieuwe voercurve activeren bij verandering van locatie

Actie

Huidige
locatie

Nieuwe
locatie

Vereiste wijzigingen

Optionele wijzigingen

1

Aanleerruimte Inseminatieruimte
•

Locatie wijzigen

•

Voerplancorrecties aanpassen

2

Inseminatieruimte
Drachtruimte

•
•

Locatie wijzigen
De inseminatiedatum invoeren

•
•

het groepsnummer wijzigen
De conditiescore wijzigen

3

Drachtruimte

Kraamstal

•
•

Locatie wijzigen
De werpdatum invoeren (later)

•

Voerplancorrecties aanpassen

4

Kraamstal

Inseminatieruimte
•
•

Locatie wijzigen
De speendatum invoeren

•

Een ander voerplan gebruiken
omdat het worpnummer is
toegenomen
Voerplancorrecties aanpassen

•

Wijzig de gegevens als volgt:
1. Ga naar Snelle invoer.
2. Vul het diernummer in of selecteer een groep in de keuzelijst.
3. Selecteer indien nodig een nieuw voerplan in de keuzelijst.
4. Selecteer een nieuwe locatie in de keuzelijst.
5. Selecteer indien nodig een nieuw attentietype in de keuzelijst.
6. Klik op Volgende.
7. Selecteer een actie. U kunt tot 5 acties registreren.
8. Selecteer Op alles toepassen.

4.4.3

Back-upvoeren

Wanneer de LAN-verbinding tussen twee VPU's uitvalt, stopt de Electronic Sow Feeder die is verbonden
met deze (slave-)VPU's direct met voeren. In Velos wordt de attentie 'One or more VPU's are missing (Een
of meerdere VPU's hebben geen communicatie)' weergegeven op het Dashboard. Het is belangrijk om de
verbinding tussen de VPU's zo snel mogelijk te herstellen. In de tussentijd kunt u back-upvoeren inschakelen om
de zeugen te voeren.
Als back-upvoeren actief is, worden de zeugen volgens de volgende vaste regels gevoerd:
Tabel 11: Regels back-upvoeren

Regels back-upvoeren
Voerhoeveelheid

2 kg voer per zeug per 24 uur

Portiegrootte

100 g

Voersnelheid

150 g per minuut

Voersoort

De silo die gekoppeld is aan uitgang 1 van de VP1001 van de Electronic Sow Feeder

SowSense / Gebruikershandleiding
Versie 02.000 / Maart 2020 / NL
34

Pig Farming

Wanneer back-upvoeren actief is, gaat het blauwe lampje op de Electronic Sow Feeder 4 keer snel knipperen. De
hoeveelheid voer die de zeugen eten terwijl back-upvoeren actief is, wordt niet opgeslagen of getoond in Velos.
Afhankelijk van de conﬁguratie van het hok kan back-upvoeren automatisch of handmatig worden gestart.

Figuur 20: startknop Electronic Sow Feeder

4.4.3.1

SowSense-systeem zonder Central Separator

Wanneer de LAN-verbinding tussen de VPU's langer dan 60 minuten uitvalt, gaat het systeem automatisch over
op back-upvoeren. Wanneer een zeug de Electronic Sow Feeder inloopt, wordt het voer volgens de vaste regels
gedoseerd.
Het is mogelijk om back-upvoeren eerder te starten (binnen 60 minuten):
1. Druk ten minste 5 keer kort op de drukknop op de voorkant van de Electronic Sow Feeder.
2. Back-upvoeren wordt direct gestart.

4.4.3.2

SowSense-systeem met Central Separator

Wanneer de LAN-verbinding tussen de VPU's uitvalt, worden de Electronic Sow Feeder-stations per direct
vergrendeld. Het separatiestation wordt in de standaardpositie gezet en er worden geen zeugen meer
gesepareerd.
Open de Electronic Sow Feeder door back-upvoeren handmatig te starten:
1. Druk ten minste 5 keer kort op de drukknop op de voorkant van de Electronic Sow Feeder.
2. Back-upvoeren wordt direct gestart voor een periode van max. 60 minuten.
3. Start back-upvoeren opnieuw na 60 minuten door stap 1 te herhalen.
Het is mogelijk om de volgende periode voor back-upvoeren te starten voordat de laatste is geëindigd.

Let op
In een hok met een Central Separator wordt back-upvoeren nooit automatisch gestart.

4.4.4

Restvoerattenties activeren

Met het restvoeroverzicht in Velos controleert u of alle dieren de volledige hoeveelheid voer hebben gegeten.
Als deze optie aanstaat, wordt er een automatische attentie weergegeven zodra een dier niet al het voer heeft
gegeten.
1. Ga naar Instellingen > Voeren > Attenties.
2. Vul beide waarden in (absolute hoeveelheid en percentage) om in te stellen wanneer een attentie wordt
weergegeven.
3. Klik op Opslaan.
Een attentie wordt alleen weergegeven als beide waarden worden bereikt. Bijvoorbeeld, als de waarden zijn
ingesteld op 0,5 kg en 10%:
•

Totale hoeveelheid voergift van 5 kg: 500 g restvoer of meer

•

Totale hoeveelheid voergift van 8 kg: 800 g restvoer of meer
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Voorbeeld 1

De grenswaarden van de attentie zijn ingesteld op 0,5 kg (absolute waarde) en 10% (relatieve waarde):
• Zeug 2 krijgt een totale voergift van 8 kg per dag > grenswaarden van de attentie zijn 500 g (absolute
waarde) en 800 g (relatieve waarde, 10% van 8 kg) > restvoerattentie wordt weergegeven indien 800 g
voer of meer niet door de zeug wordt gegeten.

Voorbeeld 2

De grenswaarden van de attentie zijn ingesteld op 0,5 kg (absolute waarde) en 10% (relatieve waarde):
• Zeug 2 krijgt een totale voergift van 8 kg per dag > grenswaarden van de attentie zijn 500 g (absolute
waarde) en 800 g (relatieve waarde, 10% van 8 kg) > restvoerattentie wordt weergegeven indien 800 g
voer of meer niet door de zeug wordt gegeten.
Om de restvoerattentie te bekijken:
1. Ga naar Dashboard > Voeren > Restvoer.
2. Klik op het blauwe graﬁsche symbool om de voergeschiedenis per dier te bekijken.
Als het dier meer voer eet dan gewenst, wordt er een negatieve restvoerwaarde getoond. Dat kan
gebeuren indien het dier (een groot deel van) de dagelijkse portie al heeft gegeten voordat de
inseminatiedatum is ingevoerd. Vanaf dan begint de voercurve Dracht en wordt er een nieuwe voerportie
aangegeven.

Rapporten

U bekijkt als volgt de rapporten over de restvoerattenties:
1. Ga naar Rapporten > Voeren. Er zijn rapporten beschikbaar van de laatste zeven dagen.
2. Selecteer een van de rapportopties.

4.4.5

Voerattenties

Als zeugen meer of minder eten dan gepland, verschijnt er een voerattentie op het Dashboard van Velos (ga naar
Dashboard > Voeren).
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Attenties bij elektronische voermethode
Attentie

Oorzaak

Oplossing

Referentie

Restvoer

De zeug heeft niet al het voer
gegeten.

•

Controleer of de
voercorrectie (extra
voer) nog noodzakelijk
is.
Controleer de conditie
van de zeug.

Correcties deﬁniëren (pag.
23)

Voer de
Inseminatiedatum in.
Pas indien nodig de
Groep aan.
Pas indien nodig het
Voerplan aan.
Vul eventuele
ontbrekende gegevens
in.

Voercurve van de volgende
boerderijlocatie activeren
(pag. 33)

Pas het voerplan aan.
Vul de voersilo of voeg
een silo toe.

•

•
Nieuw in
voerstation

Gelten die de drachtruimte
voor het eerst betreden en
zeugen die terugkeren naar
de drachtruimte, worden
geïdentiﬁceerd door de
Electronic Sow Feeder.

•
•
•
•

Dieren zijn niet
gevoerd

De zeug kan niet worden
gevoerd omdat:
•
Er in het voerplan
nog geen voersoort is
gedeﬁnieerd;
•
De juiste voersoort niet
beschikbaar is.

•
•

•

Voersoorten selecteren
(pag. 21)
Silo's toevoegen (pag.
15)

De zeug wordt gevoerd met
2 kg van de beschikbare
voersoort.

Attenties bij kraamstalvoeren
Attentie

Oorzaak

Oplossing

Referentie

Restvoer

•

•

•

Correcties deﬁniëren
(pag. 23), Individuele
zeugcorrecties
deﬁniëren voor
kraamstalvoeren (pag.
30)

•

Kraamstalvoeren aan-/
uitzetten (pag. 31)

•

Er is een voercorrectie
uitgevoerd.
Kraamstalvoeren is voor
de zeug uitgeschakeld.

•

Controleer of de
correctie nog
noodzakelijk is.
Schakel het voeren
indien toepasselijk weer
in.

Voeren
uitgeschakeld

Kraamstalvoeren is voor
een individuele zeug
uitgeschakeld.

Schakel het voeren indien
toepasselijk weer in.

Kraamstalvoeren aan-/
uitzetten (pag. 31)

Voeren per sectie
uitgeschakeld

Kraamstalvoeren is voor
alle zeugen in de afdeling
uitgeschakeld.

Schakel het voeren indien
toepasselijk weer in.

Het voersysteem uitzetten
(pag. 33)

Dieren zijn niet
gevoerd

De zeug kan niet worden
gevoerd omdat:
•
Er in het voerplan
nog geen voersoort is
gedeﬁnieerd;
•
De juiste voersoort niet
beschikbaar is.

•
•

•

Pas het voerplan aan.
Vul de voersilo of voeg
een silo toe.

•

Voersoorten selecteren
(pag. 21)
Silo's toevoegen (pag.
15)

Activator-attenties

Nedap Activator-attenties worden apart weergegeven op het Velos-dashboard.
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Attentie

Oorzaak

Oplossing

Referentie

Nedap Activator geen activering
Zie Figuur 21
(pag. 38).

Als de zeug langer dan 12
uur inactief is, is er geen
reactie van de Activator.

Klik op Ga naar Nedap
Activator overzicht:
•
Controleer de locatie en
het zeugnummer (zie
Figuur 22 (pag. 38)).
•
Klik op het zeugnummer
voor meer informatie.
•
Controleer de conditie
van de zeug.
•
Controleer de werking
van de Activator door
deze te activeren. Er
moet een voerportie
worden gedoseerd.
Als er geen voer wordt
gedoseerd, controleert
u het voerplan of neemt
u contact op met de
klantenservice van
Nedap.

Installatiehandleiding voor
de Activator

Nedap Activator
– te lang
geen melding
ontvangen

De Activator is defect.
U hebt niet de laatste versie
van de VP4102-ﬁrmware.

•

Installatiehandleiding voor
de Activator
Installatiehandleiding voor
de VP4102

•

Schakel de Activator
handmatig in om de
werking te controleren.
Vervang indien nodig de
Activator.
Werk de ﬁrmware van de
VP4102 bij.

Figuur 21: voorbeeld van een Nedap Activator-attentie op het Velos-dashboard.

Figuur 22: voorbeeldlijst met zeugen waarvoor een Activator-attentie is gegenereerd.

4.5 Gewichtsmonitoring
Als er een Nedap Weight Sampler is gemonteerd in de gang tussen de Electronic Sow Feeder(s) en de Central
Separator, worden de zeugen bij elke voerbeurt gewogen. De gewichten worden opgeslagen en gebruikt om de
weekgewichten te berekenen.
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De weekgewichten worden gebruikt voor de volgende controles:
•

Gewichtsverlies: Als een zeug twee weken op rij gewicht verliest, krijgt ze de attentie Gewichtsverlies.

•

Gewicht controleren: Het gewicht van een zeug kan worden getoetst aan de ideale gewichtscurve.

4.5.1

De Weight Sampler bedienen

4.5.1.1

Weight Sampler monitoren

De Weight Sampler werkt automatisch. U hoeft geen speciale handelingen te doen. Onder normale
omstandigheden zijn alleen regelmatige controles en reinigings- en onderhoudswerkzaamheden (zie
Onderhoudsschema (pag. 65)) vereist.
U kunt de werking van de Weight Sampler in realtime monitoren.
1. Ga naar Beheer > Monitoring - Gedragscomponenten.
Als er meerdere VPU's zijn geïnstalleerd, klikt u op de VPU waaraan een Weight Sampler is gekoppeld.
2. Selecteer de Weight Sampler en klik op Bekijk. Een eenvoudige weergave van de Weight Sampler en de
weeggegevens worden op het scherm weergegeven.

Het EID-tagnummer van de laatste zeug die voorbij de Weight Sampler is gelopen, wordt onderaan de
weergave getoond. Wanneer de volgende zeug over het weegplatform loopt, wordt haar EID-tagnummer en
gewicht getoond.
Aangezien zeugen over het weegplatform lopen, komt het getoonde gewicht niet overeen met het werkelijke
gewicht van de zeug. Het werkelijke gewicht wordt weergegeven als weekgewicht (zie Gewicht controleren
(pag. 42)).

Als er geen zeug op het weegplatform staat, wordt '0 kg' getoond.
Door omgevingsfactoren kan er zo nu en dan een andere waarde op het scherm worden getoond,
bijvoorbeeld '1 kg'. Dit is geen reden tot zorg en u hoeft verder geen actie te ondernemen.

4.5.2

Weekgewichten

Dit hoofdstuk bevat een korte uitleg over hoe het systeem de weeggegevens verwerkt en weekgewichten
genereert.
1. Het systeem gebruikt alleen weekgewichten (gebaseerd op een kalenderweek). Elke kalenderweek begint
op maandagochtend om 00.00 uur.
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2. Ruwe gewichtsgegevens worden rechtstreeks naar een centrale database gestuurd, zonder lokaal te worden
verwerkt.
3. Bezoekgewichten worden bepaald op basis van de ruwe gewichtsgegevens.
4. Daggewichten worden bepaald op basis van de bezoekgewichten.
5. Er zijn minimaal 3 daggewichten nodig om het weekgewicht correct te kunnen bepalen.
6. Alle berekeningsalgoritmen worden uitgevoerd in een centrale database.
•

De gegevenspunten van het weekgewicht worden in Velos weergegeven (zie Gewicht controleren (pag.
42)).

•

Als er onvoldoende bruikbare gegevens zijn om een correct weekgewicht te bepalen, worden er geen
gegevenspunten weergegeven in Velos.

4.5.2.1

Ideale gewichtscurve

De Weight Sampler heeft een vooraf ingestelde ideale lichaamsgewichtscurve voor zeugen bij de inseminatie en
de kraamperiode voor drachten 0-10. De standaardtolerantie is 20 kg (44 lbs). Stel deze instellingen in op basis
van het speciﬁeke ras van uw zeugen.
Raadpleeg altijd uw leverancier van genetisch materiaal om de ideale gewichtscurve in te stellen voor het
speciﬁeke ras van uw zeugen voordat u de Weight Sampler gebruikt.
1. Ga naar Instellingen > Gewichtsmonitoring - Ideale gewichtscurve. De graﬁek met de ideale
gewichtscurve wordt getoond.

Beweeg met de muis over de graﬁek om de gewichtswaarden weer te geven.

2. Voer de tolerantie en het ideale gewicht in voor elke dracht bij de inseminatie en kraamperiode (zie de
onderstaande tabel met de standaardwaarden).
Het gewicht moet in kilogram worden ingevoerd. Het equivalent in lbs staat tussen haakjes.
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Tolerantie

20 kg (44 lbs)

Drachtigheid

Gewicht bij inseminatie

Gewicht bij werpen

0

145 kg (320 lbs)

210 kg (463 lbs)

1

175 kg (386 lbs)

235 kg (518 lbs)

2

195 kg (430 lbs)

255 kg (562 lbs)

3

215 kg (474 lbs)

275 kg (606 lbs)

4

235 kg (518 lbs)

280 kg (617 lbs)

5

235 kg (518 lbs)

280 kg (617 lbs)

6

235 kg (518 lbs)

280 kg (617 lbs)

7

235 kg (518 lbs)

280 kg (617 lbs)

8

235 kg (518 lbs)

290 kg (639 lbs)

9

240 kg (529 lbs)

290 kg (639 lbs)

10

240 kg (529 lbs)

290 kg (639 lbs)

3. Klik op Opslaan om de gegevens op te slaan.

4.5.2.2

Attenties voor gewichtsverlies

Deﬁnitie van gewichtsverlies
Zeugen die twee weken op rij gewicht verliezen, krijgen de attentie Gewichtsverlies. Gewichtsverlies kan een
indicatie zijn dat er iets mis is met het dier, aangezien het gewicht van zeugen normaal gesproken toeneemt.
De software vergelijkt het gewicht van de huidige week met het gewicht van de vorige week. Als er een
gewichtsverlies van meer dan 1% is, krijgt de zeug de attentie Gewichtsverlies.
Voorbeeld: Als een zeug voorheen een weekgewicht had van 250 kg (551 lbs) en nu een weekgewicht heeft van
minder dan 247,5 kg (545,6 lbs), krijgt ze de attentie Gewichtsverlies.
Attenties voor gewichtsverlies controleren
1. Ga naar Dashboard > Gewichtsmonitoring - Gewichtsverlies (het aantal zeugen met een attentie wordt
tussen haakjes weergegeven). Er wordt een lijst getoond met alle zeugen met gewichtsverlies.
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2. Klik op het diernummer dat u wilt controleren. De ideale gewichtscurve voor de laatste twee drachten (tenzij
de zeug voor de eerste keer drachtig is) en de weekgewichten van de zeug worden getoond.

•

Beweeg met de muis over de graﬁek en de gegevenspunten om de weekgewichten en het diernummer
weer te geven.

•

Gewichtsverliesattenties blijven minimaal één week actief. Ze blijven actief tot uit het nieuwe
weekgewicht blijkt dat het gewicht van de zeug is toegenomen.

Mogelijke acties
Er zijn verschillende acties mogelijk wanneer een zeug gewichtsverlies heeft.
1. Separeer de zeugen om ze te onderzoeken en de oorzaak van het gewichtsverlies te achterhalen.
2. Markeer de zeugen met gewichtsverlies met de spraymarker om ze te monitoren.
3. Controleer of de zeugen de attentie Berigheidsdetectie hebben. Dit is een indicatie dat de zeug niet meer
drachtig is of dat de zeug niet drachtig is geworden na de laatste inseminatie.
4. Wijzig de conditiescore van zeugen met gewichtsverlies (zie hieronder).
Conditie-instelling
1. Ga naar Dashboard > Gewichtsmonitoring - Gewichtsverlies (het aantal zeugen met een attentie wordt
tussen haakjes weergegeven). Er wordt een lijst getoond met alle zeugen met gewichtsverlies.
2. Selecteer een dier of selecteer alle dieren door het bovenste selectievakje voor Dier in te schakelen.
3. Klik op Acties > Snelle Invoer.
4. Selecteer Actie 1.
5. Selecteer de actie Algemeen - Conditie in de keuzelijst.
6. Selecteer de conditiescore van de zeug, b.v. Mager (zie Correcties deﬁniëren (pag. 23)).
7. Klik op Op alles toepassen om te bevestigen.

4.5.2.3

Gewicht controleren

Het gewicht van drachtige zeugen wordt in een graﬁek weergegeven.
1. Ga naar Boerderij > Bedrijfsoverzicht en selecteer een drachtlocatie met een Weight Sampler in de
keuzelijst.
2. Klik op Bekijk dieren. Er wordt een lijst met alle zeugen op die locatie getoond.
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3. Klik op een diernummer om de gegevens van dat dier te bekijken.
De gegevens bevatten Basisgegevens en Kalendergegevens en het tabblad Gewichtsmonitoring. De ideale
gewichtscurve voor de laatste twee drachten wordt in het tabblad Gewichtsmonitoring getoond (tenzij de
zeug voor de eerste keer drachtig is). De werkelijke weekgewichten worden in de graﬁek weergegeven.

Beweeg met de muis over de graﬁek en de gegevenspunten om het gewicht en diernummer weer te
geven.
Zorg ervoor dat u de juiste gegevens voor de ideale gewichtscurve (tolerantie, worpnummers en
gewichtswaarden bij het insemineren en werpen) invoert voor uw zeugen (zie Ideale gewichtscurve (pag.
40)).
4. Klik op de blauwe pijl omlaag naast het diernummer om een lijst met alle dieren weer te geven of klik op de
blauwe << of >> om de gegevens van het vorige of volgende diernummer weer te geven.
Geneesmiddelen toedienen op basis van zeuggewicht
Aangezien het gewicht van de zeugen bekend is, kunt u deze gegevens gebruiken om de juiste hoeveelheid
geneesmiddelen te bepalen voor zieke zeugen.
1. Ga naar Boerderij > Bedrijfsoverzicht en selecteer een drachtlocatie met een Weight Sampler in de
keuzelijst.
2. Klik op Bekijk dieren. Er wordt een lijst met alle zeugen op die locatie getoond.
3. Klik op het nummer van het dier dat ingeënt moet worden.
4. Controleer het gewicht van het dier om de juiste hoeveelheid geneesmiddelen te bepalen.

4.6 Boerderijbeheer
4.6.1
4.6.1.1

Diergegevens

Nieuwe diernummers toevoegen

Nieuwe dieren die gevoerd worden met de elektronische voermethode krijgen een EID-oortag.
Zie EID-tags aanbrengen (pag. 72).
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Dieren met een oortag die voor de eerste keer door Velos worden geïdentiﬁceerd, worden weergegeven als
onbekende dieren. Deze zeugen worden toegewezen aan de standaardgroep 99 en worden gevoerd op basis van
het standaardvoerplan. De locatie van dieren hangt af van bij welk station het dier werd geïdentiﬁceerd.
1. Ga naar Dashboard > Boerderij > Onbekende dieren.
2. Selecteer een onbekend dier.
3. Wijzig de velden of vul deze in indien nodig.
– Diernummer: Voer het juiste diernummer in.
–

Levensnr.: Voer het registratienummer van het dier in.

–

Locatie: Controleer of wijzig de locatie.

–

Voerplan: Selecteer het juiste voerplan.

–

Geboortedatum: Voer de geboortedatum in.

–

Inseminatie: Voer de inseminatiedatum in.

4. Klik op Ok.

4.6.1.2

Het tagnummer of de standaarddiergegevens wijzigen

1. Ga naar Boerderij en voer het diernummer in het zoekveld in of;
a. Ga naar Boerderij > Voeren en selecteer de locatie.
b. Selecteer Watch animals (Dieren bekijken).
c. Selecteer een dier in de lijst.
d. Selecteer Dieroverzicht.
2. Open het tabblad Basisgegevens.
.
3. Selecteer

Wijzigen en wijzig indien nodig de gegevens.

4. Klik op Opslaan.

4.6.2

Kalender

De kalender op het Dashboard toont een lijst met dieren waarvoor een gebeurtenis is gepland of berekend,
bijvoorbeeld een inenting of de verwachte werpdatum. U selecteert zelf welke kalendergebeurtenissen getoond
worden door de automatisch aangemaakte standaardgebeurtenissen in Velos te activeren of door uw eigen
kalendergebeurtenissen aan te maken.
Voor geplande of berekende kalendergebeurtenissen wordt een melding (kalenderattentie) gegenereerd.
Deze kalenderattenties zijn verdeeld in twee soorten: algemene attenties en eigen attenties (op basis van uw
aangemaakte gebeurtenissen). De lijst met kalenderattenties kan worden gebruikt als checklist of to-dolijst.

4.6.2.1

Algemene kalenderattenties instellen

U kunt in Velos algemene kalenderattenties genereren voor algemene kalendergebeurtenissen.
Algemene kalendergebeurtenissen instellen
1. Ga naar Instellingen > Kalender - Algemeen.
2. Vul op het tabblad Algemeen de volgende gegevens in:
– Speendatum: Het aantal dagen na werpen dat wordt gebruikt om de verwachte speendatum te
berekenen.
–

Dracht: Het aantal dagen na inseminatie dat wordt gebruikt om de verwachte werpdatum te berekenen.

–

Berigheidscyclus: Het aantal dagen dat een berigheidscyclus duurt.

3. Schakel het selectievakje Automatisch drachtig in als de status van de zeug na een bepaald aantal dagen
automatisch moet worden gewijzigd in drachtig. Vul het aantal dagen na inseminatie in waarop de status
moet worden gewijzigd.
4. Schakel het selectievakje Automatisch werpen in als het worpnummer van de zeug automatisch moet
worden berekend.
Het worpnummer is belangrijk voor het Nedap-systeem, aangezien de voerplannen voor de zeugen
hierop worden gebaseerd. Het worpnummer wordt bepaald aan de hand van de werpdatums van een
zeug. Als u normaal gesproken de werpdatums niet invult, kunt u met de optie 'Automatisch werpen'
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Velos automatisch de werpdatum en daarmee ook het worpnummer laten instellen. Automatisch werpen
werkt als volgt:
– U vult de laatste inseminatiedatum van een zeug in.
–

Velos controleert of de vorige inseminatiedatum langer dan 115 dagen geleden is. Als dit het geval
is, berekent Velos de werpdatum door de vorige inseminatiedatum + 115 dagen te gebruiken.

–

Het worpnummer neemt dan ook toe, waardoor de diergegevens kloppen.

Let op
– Vergeet niet de locatie van de dieren te wijzigen in de software als ze naar het kraamhok gaan, zodat
de dieren niet worden weergegeven in de restvoerlijst.
–

Gebruik de functie Automatisch werpen niet als u de werpdatum altijd handmatig invult, anders
stuurt uw beheersysteem de werpdatum naar Velos.

Algemene kalenderattenties activeren
1. Ga naar Instellingen > Kalender - Algemeen.
2. Op het tabblad Attenties zijn de volgende attenties beschikbaar:
– Drachtigheidscontrole: Schakel het selectievakje in om deze attentie te activeren. Vul vervolgens het
aantal dagen na inseminatie in waarop de drachtigheidscontrole moet worden uitgevoerd.
–

Speendatum: Schakel het selectievakje in om deze attentie te activeren. Vul vervolgens het aantal
dagen in tot de verwachte speendatum.

–

Werpen: Schakel het selectievakje in om deze attentie te activeren. Vul vervolgens het aantal dagen in
tot de verwachte werpdatum.

4.6.2.2

Eigen kalenderattenties instellen

U kunt in Velos eigen kalenderattenties genereren voor eigen kalendergebeurtenissen.
Eigen kalendergebeurtenissen instellen
1. Ga naar Instellingen > Kalender - Eigen gebeurtenissen.
2. Klik op Toevoegen.
3. Vul in het veld Beschrijving de naam van de eigen gebeurtenis in.
Eigen kalenderattenties activeren
1. Ga naar Instellingen > Kalender - Eigen attenties.
2. Klik op Nieuwe attentie.
3. Vul de volgende gegevens in:
– Gebeurtenis: Selecteer in de keuzelijst een algemene of eigen gebeurtenis waarvoor een attentie moet
worden gegenereerd.
–

Worp nr.: Selecteer een worpnummer dat met de gebeurtenis moet worden gecombineerd of selecteer
Alles als dit niet relevant is.

–

Attentie: Voer een naam voor de attentie in.

–

Na: Voer het aantal dagen in tussen de gebeurtenis en het aanmaken van de attentie.

–

Duur: Voer het aantal dagen in dat de attentie op de kalender moet worden weergegeven.

4. Klik op Ok. De attentie wordt toegevoegd aan de lijst.
5. Schakel het selectievakje in om de eigen attentie te activeren.

4.6.2.3

Kalendergebeurtenissen en -attenties verwijderen

U kunt kalendergebeurtenissen en -attenties verwijderen als deze niet meer geldig zijn of als u te veel
verschillende attenties ontvangt.
Een algemene kalendergebeurtenis verwijderen
1. Ga naar Instellingen > Kalender - Algemeen.
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2. Wis op het tabblad Algemeen de volgende gegevens, indien nodig.
– Speendatum: Het aantal dagen na werpen dat wordt gebruikt om de verwachte speendatum te
berekenen.
–

Dracht: Het aantal dagen na inseminatie dat wordt gebruikt om de verwachte werpdatum te berekenen.

–

Berigheidscyclus: Het aantal dagen dat een berigheidscyclus duurt.

Een algemene kalenderattentie verwijderen
1. Ga naar Instellingen > Kalender - Algemeen.
2. Op het tabblad Attenties zijn de volgende attenties beschikbaar:
– Drachtigheidscontrole: Schakel het selectievakje uit om deze attentie te activeren. Vul vervolgens het
aantal dagen na inseminatie in waarop de drachtigheidscontrole moet worden uitgevoerd.
–

Speendatum: Schakel het selectievakje uit om deze attentie te activeren. Vul vervolgens het aantal
dagen in tot de verwachte speendatum.

–

Werpen: Schakel het selectievakje uit om deze attentie te activeren. Vul vervolgens het aantal dagen in
tot de verwachte werpdatum.

Een eigen kalendergebeurtenis verwijderen
1. Ga naar Instellingen > Kalender - Eigen gebeurtenissen.
2. Schakel het selectievakje uit bij de te verwijderen eigen gebeurtenis.
3. Selecteer Acties > Verwijderen.
4. Klik op Ok om de verwijdering te bevestigen.
Een eigen kalenderattentie verwijderen
1. Ga naar Instellingen > Kalender - Eigen attenties.
2. Schakel het selectievakje uit bij de te verwijderen eigen attentie.
3. Selecteer Acties > Verwijderen.
4. Klik op Ok om de verwijdering te bevestigen.

4.6.3

Separeren / markeren

De opties voor separatie en spraymarkering zijn afhankelijk van de Velos-conﬁguratie en de licenties:
•

Markeren: Met een spraymarker kunnen individuele zeugen worden gemarkeerd in een Electronic Sow
Feeder, Heat Detector of Central Separator.

•

Separeren: De Central Separator of Electronic Sow Feeder met individuele separatie kan individuele zeugen
separeren naar de separatieruimte.

Figuur 23: indeling zeugenstal met Central Separator
1. Separatie-uitgang naar de separatieruimte
2. Standaarduitgang naar de ligruimte
A. Separatieruimte

B. Ligruimte
C. Gang
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4.6.3.1

De Central Separator bedienen

De Nedap Central Separator separeert afzonderlijke zeugen in een groepshuisvesting. De zeugen lopen via de
Electronic Sow Feeders en de gang het separatiestation in. Een zeug die aandacht vereist, kan automatisch
worden afgezonderd en in de separatieruimte worden geplaatst. Niet-gesepareerde zeugen worden terug naar
de groep geleid.
U kunt optioneel een spraymarker en/of ID-controle monteren op het separatiestation:
•

De spraymarker brengt een kleurmarkering aan op geselecteerde zeugen.

•

De ID-controle separeert en/of markeert zeugen die geen of een defecte oortag hebben.

U kunt de regels voor separatie en markering (b.v. voor berigheidsdetectie) instellen in Velos.
Zie Regels voor separatie en markering instellen (pag. 48).

De V-box op de Central Separator is voorzien van twee signaallampjes, twee drukknoppen en een
separatieschakelaar:

Figuur 24: V-box met lampjes en knoppen
1. Statuslampje separatiestation (blauwe lamp)
2. Statuslampje voor aantal zeugen in separatieruimte
(groene lamp)
3. Schakelaar voor handmatige separatie

4. Resetten teller voor zeugen in separatieruimte (groene
knop)
5. Resetten systeemattentie (rode knop)

Tabel 12: signaallampjes

Kleur

Lichtmodus

Situatie

Blauw

Pulserend

De antenne detecteert geen dier (status: Nietsdoend).

Blauw

Continu

De antenne heeft een zeug geïdentiﬁceerd.

Blauw

Snel knipperend

Er is een systeemattentie.

Groen

Zacht pulserend

Dit gebeurt als de separatie wordt gereset. Er zijn dan geen zeugen
gesepareerd.

Groen

Sterk pulserend

Er is minimaal één zeug gesepareerd. De intensiteit neemt toe naarmate er
meer zeugen worden gesepareerd.

Groen

Snel flitsend

Het maximale aantal zeugen in de separatieruimte is bereikt. Het
sorteerhek blijft in de standaarduitgangspositie staan.
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Tabel 13: separatieschakelaar

Positie

Resultaat

Handmatig
separeren

Alle zeugen die voorbijlopen, worden gesepareerd tot het maximale aantal dieren wordt bereikt.
Deze functie kan gebruikt worden voor het aanleren van zeugen, zodat ze kunnen wennen aan de
separatie-uitgang.

Automatisch
separeren

De regelaar separeert alleen de geselecteerde dieren.

Resetknop separatieruimte (groen)
Deze knop wordt gebruikt om de teller voor gesepareerde zeugen te resetten. Volg hierbij de volgende
procedure:
1. Haal alle zeugen uit de separatieruimte.
2. Druk op de groene resetknop (> 1 seconde).
Het groene lampje op de V-box zal na de reset zacht pulseren.
3. De locatie van het dier wordt automatisch gewijzigd van separatieruimte in ligruimte.
Resetknop voor systeemattentie (rood)
Deze knop wordt gebruikt om de systeemattentie te resetten. Volg hierbij de volgende procedure:
1. Los het probleem op dat de systeemattentie veroorzaakte.
2. Verwijder de zeugen uit de Electronic Sow Feeder(s) en de gang.
3. Druk op de rode resetknop (> 1 seconde).
Het blauwe lampje op de V-box zal na de reset zacht pulseren.
4. De ingangen van de Electronic Sow Feeders worden automatisch ontgrendeld.

4.6.3.2

Regels voor separatie en markering instellen

1. Ga naar Instellingen > Separeren > Regels > Separatie / markering toevoegen.
2. Selecteer waarop de regel voor separeren/markeren moet worden gebaseerd:
– Diernummer: Voer het nummer in van de individuele dieren die gesepareerd/gemarkeerd moeten
worden.
–

Groepnummer: Selecteer de groep in de keuzelijst als een hele groep dieren gesepareerd/gemarkeerd
moet worden.

–

Attentietype: Selecteer het attentietype voor separeren/markeren bij een speciﬁeke gebeurtenis,
bijvoorbeeld berigheidsdetectie of inenting (kan als eigen attentie worden toegevoegd).
•

Zie Separeren en markeren op basis van berigheidsattentie (pag. 49).

•

Zie Separeren en markeren op basis van een eigen attentie (pag. 49).

3. Selecteer een of beide acties:
– Separeren: Schakel het selectievakje in als separatie nodig is.
–

Markeren: Activeer door een markeerkleur te selecteren in de keuzelijst.

4. Een schema maken:
a. Opmerking: Voeg tekst toe om de regel te identiﬁceren.
b. Wanneer: Selecteer een frequentie in de keuzelijst.
• Selecteer Dagelijks om zeugen elke dag te separeren/markeren.
•

Selecteer 1 dag om zeugen voor een periode van 24 uur te separeren/markeren.

•

Selecteer Meerdere dagen om zeugen een bepaald aantal dagen te separeren/markeren.

•

Selecteer Dag van de week om zeugen een bepaalde dag van de week te separeren/markeren (dit
kan elke week of om de 2/3/4 weken zijn).

c. Startdatum: Selecteer de startdatum en -tijd voor de regel.
d. Aantal dagen: Voer het aantal dagen in voor de optie Meerdere dagen.
e. Dag van de week: Selecteer de dag voor de optie Dag van de week.
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Elke: Selecteer de frequentie voor de optie Dag van de week (elke week of om de 2/3/4 weken).

f.

g. Herhalen binnen separatieperiode: Schakel de separatie van de zeug in elke keer wanneer ze bij het
station komt.
5. Klik op Opslaan.
6. Een regel tijdelijk uitschakelen of permanent verwijderen:
a. Klik op Acties en selecteer Uitschakelen of Verwijderen.
4.6.3.2.1
Separeren en markeren op basis van berigheidsattentie
In de meeste gevallen moeten berige zeugen worden gemarkeerd en gesepareerd. Voor deze attentie wordt
standaard de kleur blauw gebruikt:
1. Ga naar Instellingen > Separeren > Regels > Separatie / markering toevoegen.
2. Maak de volgende regel voor separeren en markeren aan:
Attentietype

Berigheidsdetectie

Separeren

Ja

Markeren

Blauw

Opmerking

Berige zeugen markeren

Wanneer

Dagelijks

Startdatum

DD-MM-JJJJ - XX.00
Selecteer de datum en het tijdstip waarop de regel moet worden geactiveerd.

Als de zeugen worden gemarkeerd door de spraymarker op de Heat Detector, gebruik dan niet de
spraymarker op de Central Separator.

4.6.3.3

Separeren en markeren op basis van een eigen attentie

U kunt ook een separatieregel instellen op basis van een eigen attentie. De eigen attentie moet eerst worden
aangemaakt en vervolgens aan de separatieregel worden gekoppeld.
Een eigen attentie maken
1. Ga naar Instellingen > Kalender > Eigen attenties > Nieuwe attentie.
2. Een nieuwe attentie maken:
a. Gebeurtenis: Selecteer een gebeurtenis in de keuzelijst.
b. Cyclus: Selecteer een cyclusnummer in de keuzelijst.
c. Naam: Voer een naam voor de attentie in.
d. Na: Voer het aantal dagen na de gebeurtenis in waarna de attentie moet worden geactiveerd.
e. Duur: Voer de duur van de attentie in.
3. Klik op Ok.
4. Een attentie verwijderen:
a. Klik op Acties en selecteer Verwijderen.
Tabel 14: voorbeeld van eigen attentie
Gebeurtenis

Inseminatie

Cyclus

1

Naam

Vaccinatie zeugen, eerste keer drachtig

Na

60 (dagen)

Duur

7 (dagen)

De eigen attentie toevoegen aan een separatieregel
1. Ga naar Instellingen > Separeren > Regels > Separatie / markering toevoegen.
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2. Maak een separatieregel:
a. Attentietype: Selecteer het eigen attentietype in de sectie Kalender in de keuzelijst.
b. Separeren: Schakel het selectievakje in.
c. Markeren: Activeer indien nodig door een markeerkleur te selecteren in de keuzelijst.
d. Maak een schema.
Zie Regels voor separatie en markering instellen (pag. 48).
3. Klik op Opslaan.

Voorbeeld van separatieregel op basis van eigen attentie
Attentietype

Vaccinatie zeugen, eerste keer drachtig

Separeren

Ja

Wanneer

Dag van de week

Startdatum

10-09-2018 - 17.00

Dag van de week

Ma

Elke

Week

Alle zeugen die voor de eerste keer en 61-67 dagen drachtig zijn, worden op maandag 10 september vanaf
17.00 uur gesepareerd. De volgende separatie is op maandag 17 september.

4.6.3.4

Gemarkeerde en gesepareerde dieren controleren

U opent als volgt een lijst met gemarkeerde of gesepareerde dieren:

1. Ga naar Dashboard > Markeren > Gesepareerde dieren, Dashboard > Markeren > Gemarkeerde dieren of
Rapporten > Separeren / Markeren > Overzicht.
2. Er wordt een lijst weergegeven met alle gemarkeerde of gesepareerde dieren:

Figuur 25: gesepareerde dieren
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Figuur 26: gemarkeerde dieren

Let op
Dieren op deze lijst worden niet nogmaals gemarkeerd of gesepareerd, tenzij de optie Herhalen binnen
separatieperiode aanstaat. Dieren die uit de lijst zijn gehaald, zullen opnieuw worden gemarkeerd of
gesepareerd als de optie Separeren / Markeren aanstaat of wanneer deze optie opnieuw wordt aangezet.

4.6.3.5

Gesepareerde dieren verwijderen

De gesepareerde zeugen moeten regelmatig worden verwijderd uit de separatieruimte. Voer de volgende acties
in de juiste volgorde uit:
1. Verwijder de zeugen uit de separatieruimte.
2. Druk op de groene knop op de V-box van de Central Separator om de separatieruimte in Velos volledig leeg
te maken.
Let op
Druk op de groene knop op de V-box wanneer de zeugen uit de separatieruimte zijn verwijderd.

4.6.4

Inleiding Heat Detector

De Nedap Heat Detector wordt in de ligruimte van een dragende zeugenafdeling geplaatst om te bepalen
of een zeug dagelijks bij de beer komt kijken. Berige zeugen gaan vaker en langer bij de beer kijken dan
wanneer ze niet berig zijn. De Velos-software bepaalt het berigheidsgetal (BRG) van elke zeug aan de hand
van het aantal bezoeken en de totale bezoektijd. Als de BRG een bepaalde grenswaarde bereikt (minimale
berigheidsreferentiewaarde), krijgt de zeug een berigheidsattentie.
Als de Heat Detector is uitgerust met een spraymarker, kan de zeug met een kleur worden gemarkeerd voor
berigheidsattentie.
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Figuur 27: werking berigheidsdetectie

A

B

C

D

Geen dier geïdentiﬁceerd

Dier geïdentiﬁceerd

Dier geïdentiﬁceerd

Geen dier geïdentiﬁceerd

BRG <= 25

BRG > 25

Dier niet berig

Dier is berig

Dier is berig

Dier gemarkeerd

Dier gemarkeerd

4.6.4.1

Het minimale berigheidsgetal (BRG) instellen

Er wordt een berigheidsattentie aangemaakt voor zeugen met een berigheidsgetal (BRG) boven de minimale
waarde. Het BRG staat standaard ingesteld op 25, maar dit kunt u aanpassen:
1. Ga naar Instellingen > Berigheidsdetectie > Attenties.

2. Pas het minimale berigheidsgetal (BRG) aan indien nodig:

Minimale BRGinstelling

Resultaat

< 25

De berigheidsattentie wordt eerder aangemaakt.

> 25

De berigheidsattentie wordt later aangemaakt.

3. Pas indien nodig de instelling Negeer attenties aan.
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Met de standaardinstelling negeert het systeem de berigheidsattenties gedurende acht dagen
na inseminatie. Dit is met name handig in situaties waarin zeugen kort na de inseminatie worden
geïntroduceerd in de groep en vaak nog tekenen van berigheid vertonen. Met de instelling Negeer attenties
worden deze zeugen genegeerd, zodat alleen zeugen die zojuist weer berig zijn geworden, worden
gedetecteerd.

4.6.4.2

Berige dieren controleren

U opent als volgt een lijst met berige dieren:

1. Ga naar Dashboard > Berig > Berigheidsdetectie.
2. Het volgende overzicht met alle berige dieren wordt weergegeven:

De berigheidsattentie is gedurende 48 uur geldig. U krijgt dus alleen zeugen te zien met attenties die
vandaag of gisteren zijn gegenereerd.

4.7 Elektronische voermethode voor nieuwe
gelten en zeugen
Nieuwe gelten en zeugen moeten leren omgaan met de Electronic Sow Feeder voordat ze in een hok worden
geplaatst met zeugen die al gewend zijn de Electronic Sow Feeder te gebruiken.
Voordat gelten leren de Nedap Electronic Sow Feeder te gebruiken, kunnen ze in de Nedap Gilt Transitioner
alvast leren om door het ingangshek en de uitgangsdeur te lopen.
Zie het Gilt Transitioner-hulpmiddel op het Nedap-bedrijfsportaal (https://www.portal.nedaplivestockmanagement.com).
Gelten en zeugen leren de Electronic Sow Feeder te gebruiken door de ingang te openen en een voerportie
gedoseerd te krijgen. De zijpanelen van de Electronic Sow Feeder kunnen worden afgesteld op de grootte van de
dieren.
Zie het Electronic Sow Feeder-hulpmiddel op het Nedap-bedrijfsportaal (https://www.portal.nedaplivestockmanagement.com).
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5 Onderhoud
Onderhoud het Nedap SowSense-systeem volgens de onderhoudsinstructies in de installatiehandleidingen van
de afzonderlijke onderdelen:
• Electronic Sow Feeder
•

Compact Feeder

•

Central Separator

•

Weight Sampler

•

Heat Detector

•

Spraymarker (Electronic Sow Feeder, Central Separator, Heat Detector)
Deze zijn te verkrijgen bij uw dealer of op het Nedap-bedrijfsportaal (https://www.portal.nedaplivestockmanagement.com).

Let op
• Schakel altijd de stroomvoorziening uit wanneer u werkzaamheden gaat verrichten aan de elektrische
installatie.
•

Schakel altijd de persluchttoevoer uit wanneer u werkzaamheden gaat verrichten aan de pneumatische
installatie.

•

De elektrische componenten van de installatie mogen niet met een hogedrukreiniger worden gereinigd.

•

Gebruik geen bijtende of toxische reinigingsmiddelen.

5.1 Electronic Sow Feeder
5.1.1

Onderhoudsschema

De Electronic Sow Feeder moet volgens het onderstaande schema worden onderhouden. Regelmatig onderhoud
is nodig om de Electronic Sow Feeder optimaal te laten werken en een constante toevoer van voer te behouden.
Tabel 15: onderhoudsschema Electronic Sow Feeder

Wanneer

Onderdeel

Actie

Wie

Na het eerste
gebruik

Electronic Sow Feeder

Controleer of alle bouten en moeren goed zijn bevestigd. Draai
ze indien nodig aan.

Gebruiker

Wekelijks

Electronic Sow Feeder

Controleer de werking van het hele systeem.

Gebruiker

Wekelijks

Ingangsdeur

Controleer de moeren.

Gebruiker

Wekelijks

Alle bewegende
onderdelen, zoals
scharnieren en lagers
van deuren

Vervang beschadigde of versleten onderdelen.

Gebruiker

Wekelijks

Veren en sluitblokken
(ingangshek)

Controleer en vervang indien nodig.
Zie Hoofdonderdelen van het mechanisch ingangshek
controleren (pag. 60).

Gebruiker

Wekelijks

Veren boven deuren
(uitgang)

Span de veren aan of vervang ze als ze onvoldoende
veerkracht hebben.

Gebruiker

Wekelijks

Riem van de
deurbuffer (uitgang)

Spanning:
Zie Riem van de deurbuffer controleren (pag. 56).

Gebruiker

Wekelijks

Draaipunten van
deuren

Afstellen (b.v. hoogte)

Gebruiker
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Wanneer

Onderdeel

Actie

Wie

Wekelijks

Doseerbeker

Positie:
zie Positie van doseerbeker controleren (pag. 60).

Gebruiker

Wekelijks

Tussenbalk (voertrog)

Verwijder voer dat blijft hangen achter de tussenbalk.

Gebruiker

Maandelijks

Electronic Sow Feeder

Controleer of alle bouten en moeren goed zijn bevestigd. Draai
ze indien nodig aan.

Gebruiker

Maandelijks

Kalibratie
portiegewicht vijzel

Regelmatig, met name wanneer er nieuw voer wordt geleverd:
zie Voerkalibratie Electronic Sow Feeder uitvoeren (pag. 17).

Gebruiker

Maandelijks

Gedoseerde
hoeveelheid water
controleren

Controleer dat er per 100 gram voer 40-50 ml water wordt
gedoseerd.
Zie Gedoseerde hoeveelheid water controleren (optioneel)
(pag. 62).

Gebruiker

Maandelijks

IR-sensor
(pneumatische poort)

Verwijder vuil van de sensor. Na vervanging controleren:
zie IR-sensor controleren (pneumatische ingang) (pag. 62).

Gebruiker

Maandelijks

Cilinderstang
(pneumatische poort)

Vervang de beschadigde onderdelen.

Gebruiker

Maandelijks

Schuifmechanisme
cilinder
(pneumatische poort)

Smeren:
zie Het schuifmechanisme van de cilinder smeren
(pneumatische ingang) (pag. 63).

Gebruiker

Maandelijks

Condensor
(pneumatische poort)

Leeg de condensor.

Gebruiker

Halfjaarlijks

Electronic Sow Feeder

Bediening

Gebruiker

Halfjaarlijks

Vergrendeling
ingangsdeur
(mechanische poort)

Bediening:
zie Bouten van vergrendelingsplaat controleren (pag. 58);
zie Vergrendeling van mechanisch ingangshek controleren
(pag. 59).

Gebruiker

Halfjaarlijks

Sensor ingangsdeur
(mechanische poort)

De afstand van de deursensor en de positie van de
bewegingsschakelaar tegenover het middenpunt van de
ingangsdeurbeugel:
zie Deursensor controleren (pag. 56).

Gebruiker

Halfjaarlijks

Excenterschijf
(mechanische poort)

De positie van de excenterschijf:
zie Positie van excenterschijf controleren (pag. 57).

Gebruiker

Halfjaarlijks

Sensor ingangsdeur
(pneumatische poort)

De afstand tussen de ingangsdeur en de
bewegingsschakelaar:
zie Deursensor controleren (pag. 56).

Gebruiker

Voor iedere
levering
van nieuwe
dieren

Uitgangsdeuren

Controleer de positie en staat van de schokdemper van de
uitgangsdeuren. Verplaats of vervang indien nodig.

Gebruiker

Waarschuwing
Dek alle elektronica en cilinders af tijdens het reinigen.

5.1.2
5.1.2.1

Onderhoudsinstructies voor gebruiker

De zijpanelen openen

De zijpanelen van de Electronic Sow Feeder kunnen worden verwijderd voor reinigings- en
onderhoudsdoeleinden.
1. Bevestig het valpreventiekoord aan de handgreep op het zijpaneel. Zo voorkomt u dat het zijpaneel omvalt
wanneer u het verwijdert.
2. Verwijder de pennen van het zijpaneel.
3. Verwijder het zijpaneel van het voerstation.
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Figuur 28: zet het zijpaneel vast met het valpreventiekoord.

5.1.2.2

Riem van de deurbuffer controleren

De riem van de deurbuffer zorgt ervoor dat de uitgangsdeur goed kan sluiten. De riem van de deurbuffer moet
regelmatig worden gecontroleerd.
1. Controleer dat de deur op de juiste manier sluit. Pas dit indien nodig aan:
a. Als de deur klemt of vast komt te zitten, moet de bufferband worden aangedraaid.
b. Als de deur niet ver genoeg kan worden gesloten, moet de bufferband losser worden gedraaid.

Figuur 29: positie riem van de deurbuffer

5.1.2.3

Deursensor controleren

De deursensor wordt geactiveerd als een zeug de Electronic Sow Feeder binnenloopt. Vervolgens wordt ook
het ingangshek gesloten. De deursensor moet regelmatig worden gecontroleerd om een goede werking te
garanderen.
1. Sluit de deur van het voerstation.
2. Controleer de afstand tussen de bewegingsschakelaar en de sensorsteun.
3. Pas de afstand aan als deze minder is dan 3 mm (0,12 inch) of meer is dan 5 mm (0,20 inch).
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Figuur 30: afstand mechanische toegangssensor (bewegingsschakelaar tegenover de deursteun)
1. Bewegingsschakelaar

2. Sensorsteun bij gesloten ingangsdeur

Pneumatische ingang (optioneel)
1. Sluit de deur van het voerstation.
2. Controleer de afstand tussen de bewegingsschakelaar en de deur.
3. Pas de afstand aan als deze minder is dan 3 mm (0,12 inch) of meer is dan 5 mm (0,20 inch).

Figuur 31: controleer de afstand tussen de ingangsdeur en de bewegingsschakelaar

5.1.2.4

Positie van excenterschijf controleren

1. Controleer de positie van de excenterschijf in de Electronic Sow Feeder:
a. Gesloten positie: De brede kant van de excenterschijf staat volledig naar boven.
b. Open positie: De brede kant van de excenterschijf staat volledig naar beneden.
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2. Pas dit indien nodig aan.

Figuur 32: excenterschijf in gesloten positie

Figuur 33: excenterschijf in open positie

5.1.2.5

Bouten van vergrendelingsplaat controleren

1. Controleer de vier bouten op de vergrendelingsplaat:
a. De onderste twee bouten moeten volledig worden vastgedraaid.
b. Draai de bovenste twee bouten niet losser of vaster.
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Figuur 34: controleer de bouten van de vergrendelingsplaat (80 mm (3,15 inch) / 5 mm (0,20 inch))

5.1.2.6

Vergrendeling van mechanisch ingangshek controleren

1. Controleer de afstand tussen de vergrendelingsschuif en het blok boven het ingangshek in gesloten positie.
De afstand moet tussen 8 en 10 mm (0,31-0,39 inch) zijn.

Figuur 35: controleer het slot
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2. Als de afstand niet klopt, moet u de sluitblokken boven het ingangshek vervangen.

Figuur 36: vervang de sluitblokken

5.1.2.7

Hoofdonderdelen van het mechanisch ingangshek controleren

1. Controleer regelmatig de staat van de springveren en sluitblokken van het mechanische ingangshek. Deze
zijn essentieel voor een goede werking van het ingangshek.

Figuur 37: controleer de springveren en sluitblokken

5.1.2.8

Positie van doseerbeker controleren

Voersoort 1
1. Activeer uitgang 1 van de VP1001 (zie onderstaande stappen) om de positie van de doseerbeker te
controleren:
a. Druk viermaal op de knop ('it' wordt weergegeven op het display).
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b. Houd de knop ingedrukt totdat 'it' begint te knipperen, laat de knop vervolgens los.
c. Druk tweemaal op de knop ('0-' wordt weergegeven op het display).
d. Houd de knop ingedrukt totdat '01' begint te knipperen, laat de knop vervolgens los.

Figuur 38: VP1001

De M1-ledlamp wordt groen om te bevestigen dat Uitgang 1 goed functioneert. De doseermotor
draait de doseerbeker.
Als deze rotatie zonder problemen verloopt, wordt '00' weergegeven op het display.
e. Houd de knop kort ingedrukt.
f.

Wanneer de motor stopt, gaat de I1-ledlamp aan.

g. Controleer of de doseerbeker horizontaal is na de rotatie.

h. Als de doseerbeker niet horizontaal is, moet u de bevestigingsbout wat losser draaien om de positie aan
te passen.
i.

Draai de bout aan om de doseerknop in horizontale positie te krijgen.

j.

Herhaal deze stappen om te controleren of de doseerbeker horizontaal is.

k. Houd de knop ingedrukt totdat het display leeg is om de procedure te beëindigen.
Voersoort 2
1. Activeer uitgang 2 van de VP1001 (zie onderstaande stappen) om de positie van de doseerbeker te
controleren:
a. Druk viermaal op de knop ('it' wordt weergegeven op het display).
b. Houd de knop ingedrukt totdat 'it' begint te knipperen, laat de knop vervolgens los.
c. Druk driemaal op de knop.
d. Houd de knop ingedrukt totdat '02' begint te knipperen, laat de knop vervolgens los.

Figuur 39: VP1001
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De M2-ledlamp wordt groen om te bevestigen dat Uitgang 2 goed functioneert. De doseermotor
draait de doseerbeker.
Als deze rotatie zonder problemen verloopt, wordt '00' weergegeven op het display.
e. Houd de knop kort ingedrukt.
f.

Wanneer de motor stopt, gaat de I2-ledlamp aan.

g. Controleer of de doseerbeker horizontaal is na de rotatie.

h. Als de doseerbeker niet horizontaal is, moet u de bevestigingsbout wat losser draaien om de positie aan
te passen.
i.

Draai de bout aan om de doseerknop in horizontale positie te krijgen.

j.

Herhaal deze stappen om te controleren of de doseerbeker horizontaal is.

k. Houd de knop ingedrukt totdat het display leeg is om de procedure te beëindigen.

5.1.2.9

Gedoseerde hoeveelheid water controleren (optioneel)

Het is belangrijk dat er bij elke voerportie water wordt gedoseerd om de voeropname van de dieren te
bevorderen.
Zorg dat er ALTIJD een watervoorziening met voldoende capaciteit beschikbaar is.

Als er een waterdoseersysteem is geïnstalleerd in de Electronic Sow Feeder, moet deze gekalibreerd worden:
1. Vang een waterportie op die door het waterdoseersysteem in de Electronic Sow Feeder wordt gedoseerd.
2. Bereken de water/voer-verhouding.
3. Controleer of de water/voer-verhouding voldoet aan de vereiste van 40-50 ml water per 100 g voer.
4. Pas de waterdruk indien nodig aan op basis van de installatie-instructies van de waterdoseerset.
5. Controleer of de waterdruk stabiel is.

5.1.2.10

IR-sensor controleren (pneumatische ingang)

De IR-sensor van de pneumatische ingang detecteert de aanwezigheid van een zeug in de Electronic Sow
Feeder. De infraroodstraal van de sensor moet op de juiste hoogte zijn afgesteld om de zeugen te kunnen
detecteren.
1. Controleer of de IR-sensor tot boven 40 cm (16 inch) van de vloer beweging detecteert.
2. Pas de sensor indien nodig aan door de gele schroef op de IR-sensor rechtsom te draaien totdat het V-pack
een waarde van 0,0 toont op het display.
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Figuur 40: IR-sensor afstellen

5.1.2.11

Het schuifmechanisme van de cilinder smeren (pneumatische ingang)

De cilinder van de pneumatische ingang moet regelmatig worden gesmeerd voor een soepele werking van het
ingangshek.
1. Smeer de cilinder met geschikt smeermiddel.

Figuur 41: het schuifmechanisme van de cilinder smeren

5.2 Compact Feeder
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5.2.1

Onderhoudsschema

De Compact Feeder moet volgens het onderstaande schema worden onderhouden. Regelmatig onderhoud is
nodig om de Compact Feeder optimaal te laten werken en een constante toevoer van voer te behouden.
Tabel 16: onderhoudsschema Compact Feeder

Wanneer

Onderdeel

Actie

Wie

Maandelijks

Compact Feeder

Controleer of de Compact Feeder moet worden
aangedraaid.

Gebruiker

Maandelijks

Compact Feeder

Maak de Compact Feeder leeg en reinig deze.

Gebruiker

Maandelijks

Compact Feeder

Kalibreer de Compact Feeder.

Gebruiker

Wanneer
nieuw
voer wordt
geleverd

Compact Feeder

Kalibreer de Compact Feeder.

Gebruiker

Verwijder de vijzel om het reinigen gemakkelijker te maken.
Let op
Reinig de Compact Feeder nooit met water.

5.3 Central Separator
5.3.1

Onderhoudsschema

De Central Separator moet volgens het onderstaande schema worden onderhouden.
Tabel 17: Onderhoudsschema Central Separator

Wanneer

Onderdeel

Actie

Wie

Na de eerste
week van
gebruik

Central Separator

Controleer of alle bouten en moeren goed zijn bevestigd. Draai
ze indien nodig aan. Let vooral goed op moeren die bevestigd
zijn aan bewegende onderdelen.

Gebruiker

Dagelijks

Central Separator

Verwijder mest en obstakels bij de deuren.

Gebruiker

Wekelijks

Sluiten van
Controleer of de ingangshekken gesloten zijn wanneer het
voerstationingangshekken maximaal aantal zeugen zich in de gang bevindt.

Gebruiker

Wekelijks

Stoppen van
zeugseparatie

Controleer of de zeugen niet worden gesepareerd wanneer het
maximale aantal zeugen zich in de gang bevindt.

Gebruiker

Maandelijks

Alle bewegende
onderdelen,
zoals scharnieren
en deurlagers,
pneumatische
cilinders enz.

Controleer alle bewegende onderdelen en draai ze indien
nodig aan. Vervang beschadigde of versleten onderdelen.

Maandelijks

Veren boven deuren

Span de veren aan of vervang ze als ze onvoldoende
veerkracht hebben.

Maandelijks

Uitgangsdeursensor(en)

Controleer de afstand tussen de uitgangsdeur van de Central
Separator en de bewegingsschakelaar. Controleer of de sensor
goed is bevestigd. Zie 'Deursensor controleren' (ontbreekt).

Gebruiker

Maandelijks

ID-controlesensor

Controleer de afstand tussen de ingangsdeur van de
Central Separator en de bewegingsschakelaar. Controleer
of de sensor goed is bevestigd. Zie 'ID-controlesensor
controleren' (ontbreekt).

Gebruiker

Maandelijks

Sorteerhek

Controleer de snelheid (separatieschakelaar) en het bufferen
van het sorteerhek van de Central Separator. Controleer de
ruimte tussen de wand en het sorteerhek.

Gebruiker
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Wanneer

Onderdeel

Actie

Wie

Maandelijks

Condensator van de
luchtcompressor

Maak de condensator leeg.

Halfjaarlijks

Riem van de
deurbuffer (ingangsen uitgangsdeuren)

Controleer de spanning van de riem van de deurbuffer bij de
ingangs- en uitgangsdeuren van de Central Separator.
Zie Riem van de deurbuffer controleren (pag. 56).

Halfjaarlijks

Central Separator

Controleer of alle bouten en moeren goed zijn bevestigd. Draai
ze indien nodig aan. Let vooral goed op moeren die bevestigd
zijn aan bewegende onderdelen (b.v. sorteerhek en cilinder).

Gebruiker

Halfjaarlijks

Central Separator

Controleer de werking van het hele systeem.

Gebruiker

Let op
Het separatiestation mag niet worden gelast. Dit kan de werking en elektronica van het systeem
beschadigen.

5.4 Weight Sampler
5.4.1

Onderhoudsschema

De Weight Sampler moet volgens het onderstaande schema worden onderhouden. Regelmatig onderhoud is
nodig om de unit optimaal te laten werken en de nauwkeurigheid van de weegresultaten te behouden.
•

Zonder eerst de zeugen af, zodat u de onderhoudswerkzaamheden gemakkelijker kunt uitvoeren.

•

Verwijder het blauwe zijpaneel en de onderzijde van het weegplatform voor
schoonmaakwerkzaamheden.

Tabel 18: onderhoudsschema Weight Sampler

Wanneer

Controleren

Actie

Wie

Dagelijks

Controleer op obstakels onder of
naast het weegplatform.

Verwijder de obstakels, indien nodig.

Gebruiker

Wekelijks

Controleer of de gewichtsindicator
'0 kg' weergeeft als er geen
zeugen, mest of modder op het
weegplatform aanwezig zijn.¹

Houd de knop '>T< TARE' kort
ingedrukt om het display in te stellen
op '0 kg', indien nodig.²

Gebruiker

Controleer of er onder het
weegplatform mest of modder ligt.

Spoel dit weg met een
hogedrukreiniger, indien nodig.

Gebruiker

Controleer of de ankerbevestigingen
op de vloer correct zijn aangedraaid.

Controleer of de Weight Sampler
in alle richtingen waterpas staat.
Maak het platform waterpas als
dit niet het geval is en draai de
ankerbevestigingen op de vloer
opnieuw aan.

Gebruiker

Controleer de load cells op defecten
en storingen.

Controleer de load cells volgens de
aanwijzingen in Load cell controleren
(pag. 67).

Gebruiker
Onderhoudspartner

Controleer of de bouten van de load
cells correct zijn aangedraaid.³

Draai ze indien nodig aan.

Gebruiker
Onderhoudspartner

Kalibreer de unit.

Zie Weight Sampler kalibreren (pag.
66).

Gebruiker
Onderhoudspartner

Maandelijks

Elke drie
maanden

Indien nodig

¹) Door omgevingsfactoren kan het display zo nu en dan een gewichtswaarde tonen die net boven of onder
nul ligt. In dit geval hoeft u NIET op de knop '>T< TARE' te drukken.
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²) Druk NIET op de knop 'ZERO' om de gewichtsindicator op 0 kg in te stellen. Anders moet de unit opnieuw
gekalibreerd worden.
³) Het correcte aandraaimoment voor de bouten van de load cell is 30 Nm (22 lbs-ft). Draai de bouten NIET
te strak aan om schade aan de load cells te voorkomen.

5.4.2
5.4.2.1

Onderhoudsinstructies voor gebruiker

Weight Sampler kalibreren

Voordat u de Weight Sampler gebruikt, moet deze worden gekalibreerd met een minimaal metrisch gewicht
van 180 kg ± 0,2 kg of een minimaal USC-gewicht van 400 lbs ± 7 oz. (181,5 kg ± 0,2 kg).
De sampler moet ook regelmatig worden gecontroleerd om de nauwkeurigheid van de weegresultaten te
waarborgen (zie Onderhoudsschema (pag. 65)).
Tabel 19: Kalibratieprocedure

Actie

Weergave

1. Houd de knoppen 'I' en 'ƒ' op de gewichtsindicator samen ingedrukt totdat
de melding 'Full Setup' wordt weergegeven, gevolgd door de melding 'Build'.

'Full Setup'
'Build'

2. Druk tweemaal op de knop '>0< ZERO'.

'CAL'

3. Druk eenmaal op de knop '>T< TARE'.

'Zero'

Controleer of het weegplatform leeg en schoon is en dat er niets
op, onder of naast het platform ligt dat mogelijk hinder kan
veroorzaken.
4. Druk tweemaal op de knop 'ƒ'.

'Z in P', gevolgd door '0 kg'.

Dit is het 0kgkalibratieniveau van het
weegplatform.
5. Druk eenmaal op de knop '>0< ZERO'.

'CAL'

6. Druk tweemaal op de knop '>T< TARE'.

'SPAN'

7. Druk eenmaal op de knop 'SELECT'.

'00300,0 kg' (of een ander getal)
knippert op het display.

8. Druk eenmaal op de knop 'ƒ'.

Het eerste cijfer begint te knipperen.

9. Voer het kalibratiegewicht in dat wordt gebruikt.
a. Druk op de knop 'PRINT' om het eerste cijfer te bewerken.
b. Druk op de knop 'SELECT' om het volgende cijfer te selecteren.
c. Herhaal stap a en b totdat '00180,0 kg' of '00181,5 kg' op het display
wordt weergegeven.

Op het display moet '00180,0 kg' (of
'00181,5 kg' bij een gewicht van 400
lbs) komen te staan.

10. Zet een minimaal metrisch gewicht van 180 kg ± 0,2 kg of een minimaal
USC-gewicht van 400 lbs ± 7 oz. (181,5 kg ± 0,2 kg) op het weegplatform. Zorg
hierbij voor een gelijke gewichtsverdeling.

'00180,0 kg' (of '00181,5 kg' bij een
gewicht van 400 lbs)

U moet een minimaal metrisch gewicht van 180 kg ± 0,2 kg of een
minimaal USC-gewicht van 400 lbs ± 7 oz. (181,5 kg ± 0,2 kg)
gebruiken voor deze kalibratie, anders is de nauwkeurigheid van
de weegresultaten onvoldoende voor een betrouwbare aflezing.
11. Druk eenmaal op de knop 'ƒ' om het kalibratieniveau van de Weight
Sampler in te stellen.

'S in P'

12. Houd de knoppen 'I' en 'ƒ' samen ingedrukt totdat de melding 'Saving'
wordt weergegeven, gevolgd door een pieptoon.
De kalibratie-instellingen zijn nu opgeslagen.

'Saving'

13. Verwijder het kalibratiegewicht. Op het display wordt nu '0,0 kg'
weergegeven.

'0,0 kg'
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Actie

Weergave

14. De Weight Sampler is nu klaar voor gebruik.

•

De gewichtsindicator geeft waarden enkel in kilogram weer.

•

Druk op de knop '>T< TARE' om de gewichtsindicator op nul (0 kg) te zetten als 0 kg niet op het display
wordt getoond ondanks dat het weegplatform schoon en leeg is.

•

Als u per ongeluk op de knop '>0< ZERO' drukt, moet de unit opnieuw worden gekalibreerd zoals
hierboven staat beschreven.

5.4.2.2

Load cell controleren

Als de gewichtsindicator de foutmelding E2000 weergeeft, genereert Velos een systeemattentie. Dit betekent
dat er een storing is opgetreden in een of meerdere load cells en dat deze gecontroleerd moeten worden.
Wordt er geen systeemattentie getoond, maar vermoedt u dat een of meerdere load cells defect of ontkoppeld
zijn? Voer in dat geval ook de onderstaande testprocedure uit.
1. Plaats een kalibratiegewicht van bijvoorbeeld 20 kg in een van de hoeken van het weegplatform. Controleer
het gewicht op het display.
2. Verwijder het gewicht en controleer of het display weer 0 kg weergeeft.
3. Verplaats het gewicht naar de volgende hoek en controleer of het display hetzelfde gewicht toont als in stap
1.
4. Herhaal stap 1 t/m 3 voor alle vier de hoeken.
5. De hoek met een afwijkend gewicht heeft een defecte load cell.
6. Controleer de bedrading van de defecte load cell en repareer deze, indien mogelijk.
7. Controleer de buitenzijde van de defecte load cell op zichtbare beschadigingen en vervang de load cell,
indien nodig.
8. Kalibreer de Weight Sampler opnieuw (zie Weight Sampler kalibreren (pag. 66)).
9. Herhaal stap 1 en 2 voor de hoek waarvan de load cell vermoedelijk defect is.
10. Als het gewicht nog steeds afwijkt, koppelt u het weegframe los van de load cell.
De load cell moet vrij en onbelast hangen.
11. Open het testmenu op de gewichtsindicator:
Tabel 20: testmenu

Actie

Weergave

1. Houd de knoppen 'I' en 'ƒ' op de gewichtsindicator samen ingedrukt
totdat de melding 'Full Setup' wordt weergegeven, gevolgd door de melding
'Build'.

'Full Setup'
'Build'

2. Druk op de knop '>0< ZERO' totdat 'Test' wordt weergegeven.

'Test'

3. Druk eenmaal op de knop 'ƒ' (Ok). 'SCALE' wordt weergegeven.

'SCALE'

4. Druk eenmaal op de knop 'ƒ' (Ok). De testwaarde wordt weergegeven.

12. Lees de weergegeven testwaarde (in mV/V):
Tabel 21: testresultaten

Testwaarde

Actie

< -0,04 of > 0,04

De load cell is defect en moet worden vervangen.

> -0,04 en < 0,04

De load cell moet opnieuw worden gekalibreerd.

13. Vervang de defecte load cell, indien nodig.
14. Sluit het weegframe aan op de load cell(s).
15. Kalibreer de Weight Sampler opnieuw (zie Weight Sampler kalibreren (pag. 66)).
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5.5 Heat Detector
5.5.1

Onderhoudsschema

De Heat Detector moet volgens het onderstaande schema worden onderhouden.
Tabel 22: onderhoudsschema Heat Detector

Wanneer

Onderdeel

Actie

Wie

Wekelijks

Antenne

Controleer de afstelling van de antenne (zie De antenne
afstellen (pag. 68)).

Gebruiker

5.5.2

De antenne afstellen

Volg de onderstaande procedure om de antenne af te stellen.
1. Ga naar Beheer > Identiﬁcatie en selecteer de correcte VPU.
Er wordt een lijst getoond met alle antennes die op de VPU zijn aangesloten. Antennes die moeten worden
afgesteld, zijn rood gemarkeerd.

2. Ga naar de Heat Detector die moet worden afgestemd.
3. Verwijder de kap van de V-box op de Heat Detector.
4. Controleer de afstellingsleds op de VP1001:
Let op
Gebruik het oranje afstemgereedschap dat met de Heat Detector wordt meegeleverd, om de antenne af
te stellen.
Afstellingsleds op de
VP1001

Beschrijving

Actie

Groen aan

De afstelling van de antenne is OK: er is geen actie vereist.
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Afstellingsleds op de
VP1001

Beschrijving

Actie

Rood links aan

Antenne buiten bereik: draai de trimmer op de antenne
naar rechts tot de groene led gaat branden.

Rood rechts aan

Antenne buiten bereik: draai de trimmer op de antenne
naar links tot de groene led gaat branden.

Rood knipperend

Er is geen antenne verbonden of de antenne heeft een
slecht signaal: controleer de verbinding van de antenne.

Alles uit

Antenne is uitgeschakeld in de software: ga naar
Instellingen > Identiﬁcatie en selecteer de correcte VPU
en antenne. Schakel het selectievakje [Aan] in.

5.6 Spraymarker
Spraymarkers kunnen op de Central Separator, Heat Detector of Electronic Sow Feeder worden gemonteerd.

5.6.1

Onderhoudsschema

De spraymarker moet volgens het onderstaande schema worden onderhouden. Regelmatig onderhoud is nodig
om de spraymarker in optimale staat te houden.
Tabel 23: onderhoudsschema voor spraymarker

Wanneer

Onderdeel

Actie

Wie

Wekelijks

Spraymarker

Bedien met de testknop.

Gebruiker

Halfjaarlijks

Reservoir en slangen
van spraymarker

Reinig met schoon water.

Gebruiker

Als het lange
tijd niet wordt
gebruikt

Spraymarker

Reinig het reservoir, de pomp, de slangen en het spruitstuk
met schoon water en vul het systeem met water om uitdrogen
te voorkomen.

Gebruiker
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6 Probleemoplossing
6.1 Systeemattenties
Als een Electronic Sow Feeder, Compact Feeder, Weight Sampler, Heat Detector of Central Separator niet
correct werkt, wordt er een systeemattentie (alarm) in Velos weergegeven. De blauwe lamp op de VPU gaat ook
knipperen.
1. Ga in Velos naar Dashboard > Systeem attenties om de storing te bekijken.
2. Controleer de oorzaak van de systeemattentie en los het probleem op. Voor storingen aan een SowSenseunit raadpleegt u het hoofdstuk Probleemoplossing in de installatiehandleiding van de unit.
3. Verwijder de systeemattentie wanneer het probleem is opgelost.
4. Neem contact op met uw onderhoudspartner als u de storing niet kunt verhelpen.

6.2 Ik kan mijn VPU niet vinden in Windows
Verkenner
U kunt de VPU naast Windows Verkenner ook op andere manieren vinden. Gebruik de drukknop op de VPU
(VP8001 of VP8002) of de online tool Vind mijn VPU om uw VPU te vinden.

De VPU vinden met de online tool

1. Geef in uw internetbrowser het volgende adres in: nedap-bi.com/ﬁnd_my_vpu.
2. Alle VPU's in het netwerk worden weergegeven. Het kan om slechts één VPU (VP8001 of VP8002) of
meerdere VPU's gaan.
3. Klik op het IP-adres van de VP8001 of VP8002 bij uw VPU. Het inlogvenster voor Nedap Velos verschijnt.
4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen.

De VPU vinden met de drukknop

1. Open de V-box van de VPU (VP8001 of VP8002) en verwijder de klep.
2. Houd de knop op de VPU kort ingedrukt (zie afbeelding). Het display toont 'iP' en vervolgens het IP-adres.

Figuur 42: locatie van de drukknop (dezelfde locatie als op de VP8001)

3. Schrijf de getallen op die op het display worden getoond, bijvoorbeeld 192.168.1.41.
Als het IP-adres 169.254.1.1 is, is er geen verbinding met de router. Controleer in dat geval de
bedrading.
De '.' wordt op het display weergegeven als '–'.
U kunt het adres veriﬁëren door de knop opnieuw kort in te drukken.
4. Open de internetbrowser en voer het IP-adres in. Het inlogvenster voor Nedap Velos verschijnt.
5. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen.
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7 Woordenlijst
Term

Beschrijving

Gedragscomponent

Het gedrag van een standaardhardwarecomponent en/of het complete beheersysteem,
ingesteld in de Velos-software.

CAN (bus)

Controller Area Network. Een standaard seriële bus voor het aansluiten van
elektronische regelaars.

Regelunit

Kast met de VP1001 of VP1007 voor het regelen van een SowSense-systeem. Een
VP3001 voor spraymarkering kan optioneel worden gebruikt.

Ingangshek

Het hek van de Electronic Sow Feeder waar de varkens het voerstation inlopen.

Voercurve

De aangegeven dagelijkse hoeveelheid voer die een zeug gedoseerd krijgt in een
bepaalde fase van de productiecyclus, b.v. tijdens de dracht.

Voertrechter

Voerbuffer

Voerplan

Speciﬁcatie van de voersoorten en -curven voor een groep zeugen in dezelfde
levenscyclus, zoals zeugen die voor de vijfde keer drachtig zijn.

EID

Elektronische identiﬁcatie

Switch

Een randapparaat waarmee de VPU's worden verbonden met een pc (LAN).

V-box

Behuizing voor V-packs

V-pack

VP

VP1007

Ingangs-/uitgangsregelaar ontvanger

VP2001

Voeding (25 VDC, 2 x 4 A)

VP3001

Ingangs-/uitgangsregelaar ontvanger (optioneel voor spraymarkering)

VP8001

Velos-processor (VPU/VP8001)

VP8002

Velos-processor (VPU/VP8002)

VPU

Velos Processing Unit (Velos-processor) (VPU/VP8001 of VPU/VP8002)

CAN-kabel Velos

Afgeschermde 5+2-polige communicatie-/voedingskabel voor het aansluiten van
VPU's en V-packs.

Velos-software

Nedap-software waarmee het systeem wordt geregeld.
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8 Bijlage
8.1 EID-tags aanbrengen
Een paar dagen voor het begin van de aanleerfase van de Electronic Sow Feeder moeten gelten en zeugen
worden voorzien van een EID-oortag (elektronische identiﬁcatie).

Voorbereiding

1. Schrijf het diernummer op het mannelijke deel van de oortag.
2. Registreer de EID-tag in Velos:
a. Selecteer Dier toevoegen op de V-scanhandontvanger.
b. Klik op Ok.
c. Druk op de scanknop op het handapparaat en scan het vrouwelijke deel van de EID-tag.
d. Voer het diernummer in en klik op Ok.
e. Voer indien nodig de volgende gegevens in:
• Geboortedatum
•

Groepnummer

•

Locatienummer

Taggen

1. Houd de veerklem ingedrukt.
2. Plaats het vrouwelijke deel van de EID-tag in de tagger.
3. Plaats het mannelijke deel volledig in de tang.
4. Desinfecteer de volledige oortag door deze in een desinfecterende oplossing te dompelen of met een
desinfecterend middel te besproeien.
5. Breng de EID-tag aan in het midden van het rechteroor van het dier.

Figuur 43: juiste plaats van een oortag

Let op
– Verwijder oude/defecte EID-tags van het oor.
–

Breng nieuwe oortags altijd aan in een nieuw gat.

–

Inspecteer de oortag om te controleren of deze goed is aangebracht en zorg dat er voldoende ruimte
is tussen de oortag en het oor zelf zodat het oor goed kan genezen.

–

Controleer of er maar één EID-tag is aangebracht in het oor van de zeug.
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