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1 Sikkerhed
Læs denne manual, før du bruger produktet. Hvis man undlader at følge vejledningerne og
sikkerhedsforskrifterne i denne manual, kan det resultere i alvorlige personskader eller dødsfald. Gem denne
manual et sikkert sted til fremtidig reference.

Symboler, der er anvendt i manualen
Fare

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, vil resultere i dødsfald eller
alvorlig personskade.

Advarsel

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller
alvorlig personskade.

Forsigtig

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
Angiver vigtig information, som dog ikke er risikorelateret.

Forslag og råd om at udføre visse opgaver på en nemmere måde.

Generelle sikkerhedsinstrukser
Advarsel
Du skal altid slukke for strømforsyningen, når du arbejder med den elektriske installation.

Advarsel
Du skal altid bære passende beskyttelsesudstyr, når du installerer og vedligeholder SowSense-enhederne.

Forsigtig
Installation og service må kun udføres af lokalt uddannet personale.

Forsigtig
Installér systemet i overensstemmelse med de lokale regler og bestemmelser.

Forsigtig
Vi anbefaler, at mindst to personer er til stede, når Nedap SowSense-enhederne installeres og vedligeholdes.

Arbejdsmiljø
Forsigtig
Installationsområdet skal være ryddet for eventuelle forhindringer, herunder dyr.
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Forsigtig
Sørg for, at alle komponenter installeres, så de er uden for dyrs rækkevidde.

Forsigtig
Sørg for, at alle kabler og ledninger afskærmes, så de ikke udgør snublefare.

Forsigtig
Tag de høje koncentrationer af ammoniak med i betragtning, når Nedap SowSense-enhederne installeres og
vedligeholdes.

Velfærd og sikkerhed for dyr
De automatiserede handlinger i Nedap Livestock Management fratager aldrig montøren og brugeren af systemet
for hans/hendes ansvar for at sikre og sørge for dyrenes velfærd.
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2 SowSense-oversigt
Nedap SowSense er et smart system til styring af de enkelte dyr. Nedap SowSense identiﬁcerer hver so,
registrerer dens foderforbrug og vægt, overvåger dens brunstadfærd og overfører den til faring. Afhængigt af
konﬁgurationen består systemet af følgende enheder og komponenter.

Figur 1: Oversigt over SowSense-gård
A. Drægtighedsektionens liggeområde
A. Drægtighedsektionens separationsområde
C. Læringsområde for gylte

D. Læringsområde for gylte
E. Opdrætssektion
F. Faringssektion

Bord 1: Nedap SowSense-system

SowSense-Enhed

Formål

1

Electronic Sow Feeders
(elektroniske sofodringsstationer)

Forsyner søer i et gruppehus individuelt med den korrekte mængde foder, afhængigt
af forudindstillede parametre såsom paritet.

2

Sovægt-sampler

Mål vægten for enkelte søer, og hold styr på udviklingen af deres vægt.

3

Centralseparator

•
•
•

4

Brunstdetektor

Opdag, om søer er i brunst.

5

Markør til
farvemarkering

Mærk søer med én eller flere farver. Farvemarkøren sættes normalt på
centralseparatoren (3), men den kan også sættes på en Electronic Sow Feeder
(elektronisk so-fodringsstation) (1) eller på en brunstdetektor (4).

6

Kompakte
foderdoseringsenheder

Fodr én so i en avls- eller faringssti. Der kan uddeles flere foderportioner pr. dag.

7

Gilt Transitioner

Forbered gylte til at bruge indgangslåger og udgangslåger i den Electronic Sow
Feeder (elektroniske so-fodringsstation).

Separér søer afhængigt af deres reproduktionstilstand.
Separér søer uden en øremærkat (med valgfri ID-kontrol).
Separér søer med en alarm.

2.1 Elektronisk so-fodring og faringsfodring
Med Nedaps elektroniske so-fodring og faringsfodring bliver søerne automatisk fodret under hele deres ophold
på gården:
Fødsel > Inseminering > Drægtighed > Faring
Faringsfodringssystemet kan bruges sammen med elektronisk so-fodring, hvor dyrene identiﬁceres med EID(elektronisk identiﬁkation) øremærker. Faringsfodringssystemet kan også bruges som et enkeltstående system
uden individuel identiﬁkation med EID-øremærker.
Alle søer fodres i henhold til en foderplan. En foderplan består af op til tre foderkurver, hvori fodertyper og
fodermængder deﬁneres. Foderplanerne oprettes for de forskellige faser i soens livscyklus; fx ikke-opdrættede
gylte, opdrættede gylte (paritet 0), 1. paritetssøer, 2. paritetssøer osv.

Foderkurver

Foderkurverne er baseret på gårdens lokationer: Opdræt, Drægtighed og Faring
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Figur 2: Eksempel på en foderplan med 3 foderkurver

Opdræts- og faringskurver vises ikke, hvis faringsfodring ikke er aktiveret i licensen.

Startdatoer

Fodring i henhold til foderkurven starter, efter at du har indtastet startdatoen for foderkurven:
Bord 2: Startdatoer for foderkurver

Kurve

Startdato (dag 0)

Opdræt

Fravænningsdato

Drægtighed

Insemineringsdato

Faring

Forventet faringsdato eller aktuel faringsdato

[1]

[1] Den forventede faringsdato beregnes på baggrund af insemineringsdatoen: forventet faringsdato = insemineringsdato + 115 dage. Værdien
på 115 dage er en standardindstilling, men den kan justeres i kalenderindstillinger. Dag 0 på faringskurven er den forventede eller aktuelle
faringsdato.

Ændring af lokation

Når en gruppe søer flyttes fra én lokation til en anden på gården, bliver søerne fodret i henhold til foderkurven
for den nye lokation. Hvis startdatoen er ukendt, vil fodring starte på dag 0 på foderkurven.

Eksempel

Når søer flyttes fra drægtighedsområdet til faringsområdet, vil faringsfodringskurven blive startet, når du
ændrer lokationen i Velos.
Når pariteten for søerne stiger, kan du tilknytte en ny foderplan. For eksempel tilknyttes foderplanen for 2.
paritetssøer i stedet for foderplanen for 1. paritetssøer.
Se Opret foderplaner (side 21)
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3 Første brug
Første gang Nedap SowSense-systemet bruges efter installation, skal følgende opgaver udføres af montøren (i
samarbejde med landmanden):
1. Konﬁgurér lokationerne (side 10)
2. Konﬁgurér grupperne (side 12)
3. Tilknyt EID-mærkaterne og aktivatoren på faringsstierne med Velos-lokationerne med en håndholdt enhed
(side 12)
4. Knyt søerne til Velos-lokationerne (faringsfodring med ESF og aktivator eller EID-mærkat) (side 13)
5. Tilføj fodertyper (side 14)
6. Tilføj siloer (side 14)
7. Indstil fodertyper for de elektroniske og kompakte so-fodringsstationer (side 15)
8. Foderkalibrering af den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation) (side 16)
9. Foderkalibrering kompakt foderdoseringsenhed (side 18)
Se brugermanualerne og få flere detaljerede vejledninger. De kan fås hos din forhandler eller på vores
virksomhedsportal: https://www.portal.nedap-livestockmanagement.com.

3.1 Indstillinger for lokationer
Grupper af søer flyttes til forskellige lokationer på gården i de forskellige stadier af produktionskredsløbet:

Figur 3: Eksempler på lokationer på gården
A. Læringsområde med Electronic Sow Feeder (elektronisk C. Drægtighedsområde med Electronic Sow Feeder
so-fodringsstation) for gylte
(elektroniske so-fodringsstation)
B. Avlsområde (insemination) med kompakt
D. Faringsområde med kompakte foderdoseringsenheder
foderdoseringsenheder

Din gårds indretning skal deﬁneres i Velos ved at konﬁgurere lokationerne og grupperne af søer (valgfrit).
•

Se Konﬁgurér lokationerne (side 10).

•

Se Konﬁgurér grupperne (side 12).

3.1.1

Grupper

3.1.1.1

Statisk gruppe

Dyrene kan håndteres i en statisk eller dynamisk gruppe. Den dynamiske gruppe kan kombineres med et
separat læringsområde, hvor nye gylte og søer lærer at bruge den Electronic Sow Feeder (elektroniske sofodringsstation).
En statisk gruppe er en gruppe dyr, der er i samme drægtighedsperiode, og som lever på én lokation. Hver
lokation har én Electronic Sow Feeder (elektronisk so-fodringsstation). Alle lokationer kan deﬁneres i Velos:
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Figur 4: Otte statiske grupper i drægtighedsområde

3.1.1.2

Dynamisk gruppe

En dynamisk gruppe er en gruppe dyr, der er i samme drægtighedsperiode, og som lever i én stald. En dynamisk
gruppe fodres ved flere Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation). Alle lokationer (områder) i
stalden kan deﬁneres i Velos:

Figur 5: Dynamisk gruppe i drægtighedsområde
A. Separationsområde
B. Liggeområde
C. Gang

3.1.2

1. Separationsudgang til separationsområdet
2. Standardudgang til liggeområdet

Maks. antal dyr

Hvis den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation) kombineres med en separationsenhed, er det
nødvendigt at forhindre for mange dyr i gangen, og i separations- og læringsområderne. Indtast det maksimale
antal dyr, når lokationen tilføjes i Velos.
Beregn kapaciteten (maks. antal dyr) for lokationerne som følger:
Bord 3: Beregning af kapacitet

Lokation

Beregning

Separationsområde

Gulvareal af separationsområde (m )/1

Læringsområde

Gulvareal af læringsområde (m )/2

Gang

Antal foderstationer + (gangens længde (m)/2) + 2

2

2
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Figur 6: Kapacitet for gang, eksempel 1

Eksempel 1

Maks. kapacitet for gang = 3 (Electronic Sow Feeders (elektroniske so-fodringsstationer)) + ((8,8 m længde
for gang (L))/2) + 2 = 9,4
Det betyder, at 9 dyr er tilladt i gangen

Figur 7: Kapacitet for gang, eksempel 2

Eksempel 2

Maks. kapacitet for gang = 6 (Electronic Sow Feeders (elektroniske so-fodringsstationer)) + ((14,9 m
længde for gang (L))/2) + 2 = 15,5
Det betyder, at 15 dyr er tilladt i gangen

3.1.3

Konfigurér lokationerne

Du kan oprette lokationer (områder og stier) på baggrund af din gårds indretning og give hver lokation et nummer
og et navn. Lokationstypen vælges blandt et standardsæt af lokationstyper, herunder avls-, drægtigheds- og
fare-områder.
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•

Det anbefales at bruge et ensartet system til nummerering og navngivning

•

Hver lokation skal have et unikt nummer og navn.

3.1.3.1

Tilføj en ny lokation

1. Gå til Indstillinger > Gård > Lokationer.
2. Klik på Tilføj lokation.
3. Vælg en lokationstype i pop op-menuen:
Drægtighedssektion med central separation
Drægtighedssektion uden central separation
Opdrætssektion
Faringssektion
Generel lokation

4. Afhængigt af den valgte lokationstype skal følgende data indtastes:
Nummer

Indtast et unikt nummer

Navn

Indtast et unikt navn

Type

Den valgte lokationstype vises.
Generelt type: Vælg en type fra rullemenuen, fx drægtigheds- eller faringsområde

Mærkat

Indtast nummeret på den EID-mærkat, der er tilknyttet lokationen (ikke enkeltstående
faringsfodring)

Forældre

Vælg hus for den nye lokation (fx gård) fra rullemenuen

Stier

Indtast antal stier (maks. 120 stier)

Gang

Indtast gangens kapacitet (Se Maks. antal dyr (side 9)

Separation

Indtast separationsområdets kapacitet (se Maks. antal dyr (side 9)

5. Klik på Godkend.

Eksempel på nummerering af lokation

Nummer for farestald 1 er 1000, stierne nummereres 1001 to 1120.
Enkeltstående faringsfodring:
Når du har oprettet lokationerne genererer Nedap Velos automatisk dyr, ét dyr for hver faringssti, med det
samme dyrenummer som den tilknyttede faringssti. Der kræves en ekstra licens til denne funktionalitet.

Faringsfoder med Electronic So-Fodring (ESF):
Ingen dyr genereres af Nedap Velos. Eftersom alle dyr har EID-øremærker, skal dyrene indtastes i Nedap
Velos og knyttes til stierne med den håndholdte enhed (See Knyt søerne til Velos-lokationerne (faringsfodring
med ESF og aktivator eller EID-mærkat) (side 78).

3.1.3.2

Skift en eksisterende lokation

1. Gå til Indstillinger > Gård > Lokationer.
2. Klik på den lokation, der skal ændres.

3. Afhængigt af den valgte lokationstype kan følgende data ændres:
Type

Den valgte lokationstype vises og kan ikke ændres. Slet og opret lokationen igen, hvis
lokationstypen ikke er korrekt.

Nummer

Indtast et unikt nummer
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Navn

Indtast et unikt navn

Mærkat

Indtast nummeret på den EID-mærkat, der er tilknyttet lokationen

Forældre

Vælg hus for den nye lokation (fx gård) fra rullemenuen

Stier

Indtast antal stier (maks. 120 stier)

Gang

Indtast gangens kapacitet (Se Maks. antal dyr (side 9)

Separation

Indtast separationsområdets kapacitet (se Maks. antal dyr (side 9)

4. Klik på Godkend.

3.1.4

Konfigurér grupperne

Grupper kan bruges til at identiﬁcere søer, der er i samme produktionsstadie:

Eksempel 1

Et én-uges system med 21 produktionsgrupper. Grupperne med nr. 1 til 21 består af 16
drægtighedsgrupper, 4 faringsgrupper og 1 avlsgruppe.

Eksempel 2

Et én-uges system med 52 inseminations-ugenummergrupper. Grupperne med nr. 1 til 52 svarer til
ugenummeret for inseminationen.

Tilføj en ny gruppe

1. Gå til Indstillinger > Gård > Grupper.
2. Vælg Tilføj gruppe.
3. Udfyld felterne:
– Nummer: Indtast et unikt nummer (fx ugenummeret for inseminationen).
Navn: Indtast navnet på gruppen.

–

4. Klik på Godkend.

3.1.5 Tilknyt EID-mærkaterne og aktivatoren på
faringsstierne med Velos-lokationerne med en håndholdt
enhed

Når en EID-mærkat eller en aktivator er monteret på en sti, skal det linkes til stiens lokation i Velos. En
håndholdt enhed bruges til at scanne EID-mærkaterne (aktivatoren har et integreret mærke) og automatisk
opdatere Velos. EID-mærkaterne sættes på stierne for at give hver sti et unikt identiﬁkationsnummer.
Alle lokationer skal konﬁgureres i Velos, før de tilknyttes til stierne (se Konﬁgurér lokationerne (side 10)).
• Der kan kun bruges Nedap D22 EID-mærkater.
•

For yderligere oplysninger om håndholdte enheder (se Yderligere dokumentation)

•

For yderligere oplysninger om ældre versioner af håndholdte enheder (se Ældre håndholdte enheder
(side 77))

1. På skærmen for håndholdte enheder: Vælg "Handling". Hvis du ikke kan vælge "Handling", skal du vælge
"Håndholdte enheder" først.
2. Vælg "Tilføj mærke til sti"
3. Vælg den rette sektion, hvor stien er placeret.
4. Vælg den sti, som du ønsker at linke i sektionen.
5. Scan EID-mærkaten eller aktivatoren på stien med den håndholdte enhed.
6. Fortsæt med at scanne eventuelle yderligere EID-mærkater eller aktivatorer på stierne, indtil alle de
ønskede stier er blevet forbundet.
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Alle scannede EID-mærkater eller aktivatorer er nu forbundet med lokationerne i Velos.

3.1.6 Link søerne til lokationerne (enkeltstående
faringsfodring)

Ved første installation, når alle faringslokationer oprettes i Velos, genererer Velos automatisk det samme antal
dyr. Dyrene linkes automatisk til en faringssti og får det samme nummer som stiens nummer. Hvis søerne ikke
mærkes med EID-øremærker, kobles de automatisk til en faringssti og får det samme nummer som faringsstien.

Eksempel

For faringssti 1001 genereres og kobles dyr nr. 1001 til denne sti.
Når der kommer nye søer til faringsstierne, får de automatisk det eksisterende dyrenummer. Derfor er det vigtigt
at rydde data for de søer, der har forladt stierne:
Se Knyt nye søer til faringsstierne (faringsfodring, enkeltstående) (side 29)

3.1.7 Knyt søerne til Velos-lokationerne (faringsfodring med
ESF og aktivator eller EID-mærkat)

Efter installation og hver gang nye søer kommer ind i faringsstierne, skal søerne scannes og knyttes til en Veloslokation. Det er nødvendigt at vide, hvilken so, der er i hvilken sti, for at kunne fodre soen korrekt.
Alle lokationer skal konﬁgureres i Velos, før de tilknyttes til stierne (se Konﬁgurér lokationerne (side 10)).
• Der kan kun bruges Nedap D22 EID-mærkater.
•

For yderligere oplysninger om håndholdte enheder (se Brug af håndholdte enheder med Velosmanualen)

•

For oplysninger om ældre versioner af håndholdte enheder: Se kapitlet Ældre håndholdte enheder (side
77)

1. På skærmen for håndholdte enheder: Vælg "Handling". Hvis du ikke kan vælge "Handling", skal du vælge
"Håndholdte enheder" først.
2. Vælg "Forbind dyr til sti"
3. Scan so eller sti i startstien (so eller sti i vilkårlig rækkefølge).
4. Bekræft, at kombinationen af sti og so er korrekt.
5. Gentag trin 2-4 for yderligere stier.
6. Gå tilbage til hovedmenuen, når alle dyr er blevet linket til en sti.
Forsigtig
Systemet kontrollerer den lokationstype (fx drægtighed eller faring), som er knyttet til soen, for at fodre en
so i henhold til den korrekte foderkurve. Hvis der ikke er tilknyttet nogen lokation, kan soen ikke fodres. I
tilfælde af faringsfodring betyder det, at en so skal være tilknyttet en faringssti som beskrevet i dette afsnit.

3.2 Foderindstillinger
Før foderplanerne for søerne kan fastlægges, skal fodertyper og fodersiloer indstilles i Velos.
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Figur 8: Eksempel på fodertyper og siloindstillinger
A. Silo A med fodertype 1
B. Silo B med fodertype 2
C. Silo C med fodertype 1

1. Fodertype 1
2. Fodertype 2
3. Fodertragt på Electronic Sow Feeder (elektronisk sofodringsstation)
4. Udgang 1: Silo D
5. Udgang 2: Silo E

D. Silo D med fodertype 1
E. Silo E med fodertype 2

3.2.1

Tilføj fodertyper

Afhængigt af licensen er tre fodertyper allerede gjort klar:
•

Avlsfoder

•

Drægtighedsfoder

•

Faringsfoder

Du skal kun ændre navn eller nummerering af de eksisterende fodertyper, hvis det er nødvendigt:
1. Gå til Indstillinger > Fodring > Fodertyper.
2. Klik på den fodertype, der skal ændres.
3. Skift nummer og/eller navn på fodertypen.
4. Klik på OK.
Tilføj en ny fodertype som følger:
1. Gå til Indstillinger > Fodring > Fodertyper.
2. Klik på Tilføj fodertype.
3. Udfyld med følgende oplysninger:
– Nummer: Fodertypens nummer
–

Navn: Fodertypens navn

–

Farve: Farve, der bruges til at repræsentere fodertypen i det graﬁske display for foderkurverne.

4. Klik på OK.

3.2.2

Tilføj siloer

Afhængigt af licensen er tre siloer allerede gjort klar:
•

Avlssilo
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•

Drægtighedssilo

•

Faringssilo

Du skal kun skifte navn eller nummerering, hvis det er nødvendigt:
1. Gå til Indstillinger > Fodring > Siloer.
2. Klik på den silo, der skal ændres.
3. Skift nummer, navn og/eller fodringstype for siloen.
4. Klik på OK.
Tilføj en ny silo som følger:
1. Gå til Indstillinger > Fodring > Siloer.
2. Klik på Tilføj silo.
3. Udfyld med følgende oplysninger:
– Siloens nummer
–

Siloens navn

–

Fodertype

4. Klik på OK.

3.2.3 Indstil fodertyper for de elektroniske og kompakte sofodringsstationer
Hver Electronic Sow Feeder (elektronisk so-fodringsstation) eller kompakt foderdoseringsenhed skal linkes til
mindst én fodertype i Velos.

Electronic Sow Feeders (elektroniske so-fodringsstationer)
1. Gå til Indstillinger > Adfærdskomponenter.

2. Klik på den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation), der skal ændres.
3. Gå til Udgang for foder 1.
4. Vælg den korrekte fodertype fra rullemenuen.
5. Gå til Udgang for foder 2, hvis der skal gives to fodertyper.
6. Vælg den anden fodertype fra rullemenuen.
7. Klik på Godkend.

Kompakte foderdoseringsenheder

1. Gå til Indstillinger > Adfærdskomponenter.
2. Klik på Tilføj adfærdskomponenter.
3. Udfyld med følgende oplysninger:
– Type: Vælg Sektionsfodring fra rullemenuen.
–

Navn: Navn på sektion (fx Faringssektion 1)

4. Klik på Næste.
5. Udfyld med følgende oplysninger:
– Sektion: Vælg lokationen fra rullemenuen.
–

Første sti: Vælg den første sti fra rullemenuen.

–

Sidste sti: Vælg den sidste sti fra rullemenuen.

–

V-pack for motor 1-10: Vælg VP3008 fra rullemenuen.

–

V-pack for motor 11-20: Vælg VP3008 fra rullemenuen (hvis relevant)

–

Silo 1: Vælg fodertypen fra rullemenuen.

–

Silo 2: Vælg fodertypen fra rullemenuen (hvis relevant)

–

V-pack manuel styring: Vælg VP3001 fra rullemenuen.
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6. Klik på Godkend.

3.3 Foderkalibrering
Hver Electronic Sow Feeder (elektronisk so-fodringsstation) eller kompakt foderdoseringsenhed skal kalibreres
til den eller de anvendte fodertyper. Vægten for foderportionen kalibreres for at sikre, at der leveres den korrekte
mængde foder til søerne.

3.3.1 Foderkalibrering af den Electronic Sow Feeder
(elektroniske so-fodringsstation)

Vægten for foderportionen skal kalibreres for hver fodertype og for hver Electronic Sow Feeder (elektronisk sofodringsstation) under opstart af systemet.
Desuden anbefales kalibrering efter hver ny levering af foder og efter en ændring af foderets sammensætning.
Med valgmuligheden relativ kalibrering skal kun én eller et begrænset antal Electronic Sow Feeders
(elektroniske so-fodringsstationer) kalibreres.

Kalibrering ved opstart

1. Knyt en kalibreringsmærkat til hver fodertype:
a. Klik på Indstillinger > Fodring > Kalibrering > Kalibrerings-responder:
b. Klik på Tilføj og indtast mærkatnummeret.
c. Vælg den fodertype, der skal kalibreres.
d. Klik på Godkend.
e. Gentag trin 1b til 1d for hver fodertype.
2. Gå til en Electronic Sow Feeder (elektronisk so-fodringsstation) med et tomt fodertrug.
3. Sæt mærkaten i antenneområdet, indtil den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation)
begynder at dosere foder:
a. Opsaml det doserede foder.
b. Vej den totale mængde doseret foder.
c. Notér vægten.
4. Gå til Indstillinger > Fodring > Kalibrering.
Der vises en liste over alle gårdens lokationer med Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation)
eller kompakte foderdoseringsenheder.
5. Vælg den eller de lokationer på gården med Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation), der
skal kalibreres.
6. Gå til Hændelser > Kalibrér.

Figur 9: Kalibreringsmenu

7. Vinduet Kalibrér åbnes:
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a. Vælg den korrekte fodertype:
b. Indtast vægten for det doserede foder, som du noterede i trin 3c.
Den nye kalibreringsværdi beregnes automatisk.
c. Klik på Ok for at gemme de(n) nye kalibreringsværdi(er).
8. Gentag trin 5 til 7 for alle gårdens lokationer med Electronic Sow Feeders (elektroniske so-fodringsstationer)
og for alle fodertyper.

Kalibrering efter en ny foderportion

1. Gå til en Electronic Sow Feeder (elektronisk so-fodringsstation) med et tomt fodertrug. Det kan være en
hvilken som helst so-fodringsstation på lokationen.
2. Sæt mærkaten i antenneområdet, indtil den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation)
begynder at dosere foder:
a. Opsaml det doserede foder
b. Vej den totale mængde doseret foder.
c. Notér vægten.
3. Gå til Indstillinger > Fodring > Kalibrering.
4. Vælg den lokation på gården, hvor du opsamlede foderet.
5. Gå til Hændelser > Relativ kalibrering (Se Figur 9 (side 16)).
6. Vinduet Relativ kalibrering åbnes:
a. Vælg den korrekte fodertype:
b. Vælg den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation), hvor du opsamlede foderet.
c. Indtast vægten for det doserede foder, som du noterede i trin 2c.
Den nye kalibreringsværdi og ændrede procentdel beregnes automatisk.
d. Klik på Ok for at gemme den nye kalibreringsværdi og anvende rettelsen på alle Electronic Sow Feeders
(elektroniske so-fodringsstationer) på lokationen.
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Figur 10: Vindue med relativ kalibrering

7. Gentag trin 1 til 6 for alle de lokationer på gården med Electronic Sow Feeder (elektroniske sofodringsstation), der anvender den nye foderportion.

3.3.2

Foderkalibrering kompakt foderdoseringsenhed

Vægten for foderportionen kalibreres for at sikre, at hver kompakt foderdoseringsenhed leverer den korrekte
mængde foder. Ved første opstart skal alle stier kalibreres.
Desuden anbefales kalibrering efter hver ny levering af foder og efter en ændring af foderets sammensætning.
Med valgmuligheden relativ kalibrering skal kun én eller et begrænset antal kompakte foderdoseringsenheder
kalibreres.
Sørg for, at der ALTID er nok foder til rådighed i foderlinjen.
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Figur 11: Fodringsstyring til kompakt foderdoseringsenhed
1. Grøn trykknap til at fremskynde tidspunkt for fodring
3. Gul trykknap til tømning af systemet (> 5 sek.)
2. Tænd-/slukknap
4. Blå trykknap til kalibrering af systemet (> 5 sek.)

Kalibrering ved opstart

Kalibrér alle kompakte foderdoseringsenheder på en lokation som følger:
1. Aktivér kalibreringstilstanden ved at trykke på den blå knap Kalibrér på fodringsstyringen i i mindst 5
sekunder. Det blå lys på knappen begynder at blinke.
Kalibreringstilstanden forbliver aktiv i 30 minutter. Tryk på den blå knap Kalibrér på fodringsstyringen i
mindst 5 sekunder for at stoppe eller genaktivere kalibreringstilstanden.
2. Gå til Hurtig visning > Farestald (eller opdrætsområde).
Der vises en liste med alle faringsområder (eller opdræts-).
3. Vælg det faringsområde (eller opdræts-) med kompakte foderdoseringsenheder, der skal kalibreres.
4.

. Klik på stiens nummer eller klik på

-knappen for enden af linjen.

Kalibreringsoplysningerne for stien vises, herunder knappen Kalibrér.

Figur 12: Kalibreringsknap
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Knappen Kalibrér er kun synlig, når kalibreringstilstand er aktiveret (se trin 1).

5. Kalibrér den kompakte foderdoseringsenhed i stien:
Sneglen på den kompakte foderdoseringsenhed skal fyldes med foder for at kalibrere korrekt. På grund
af opstart er den første dosis måske ikke komplet, så du skal altid bruge den næste dosis til at kalibrere
med!
a. Tryk på den blå knap Kalibrér på skærmen.
Den kompakte foderdoseringsenhed vil dosere foder i 30 sekunder.
b. Opsaml og vej det doserede foder.
c. Indtast vægten i feltet Doseret vægt på skærmen.
Den nye kalibreringsværdi beregnes automatisk.
d. Klik på Gem for at gemme den nye kalibreringsværdi.
6. Gentag trin 4 og 5 for alle stier på listen.
7. Tryk på den blå knap Kalibrér på fodringsstyringen i mindst 5 sekunder for at gå ud af kalibreringstilstanden
eller afvent, at tiden automatisk udløber efter 30 minutter. Det blå lys på knappen Kalibrér holder op med at
blinke.
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4 Drift
4.1 Opret foderplaner
Når alle fodertyper og siloer er indstillet, skal foderplanerne oprettes. En foderplan gør det muligt at tilpasse
fodermængden til dyrenes livscyklus, for eksempel under drægtighed eller faring. Der kan oprettes flere
foderplaner til at passe til fodermønstre for forskellige grupper af dyr.
Se Tilføj fodertyper (side 14) og Tilføj siloer (side 14)

Forsigtig
Afhængigt af licensen indeholder PC-brugerfladen en standard-foderplan med én eller flere foderkurver, hvor
data allerede er indtastet. Dette er kun et eksempel! Redigér indstillingerne og tilpas til den aktuelle situation
på gården.
1. Gå til Indstillinger > Fodring > Foderplaner.
2. Vælg Tilføj foderplan.
3. Indtast et unikt nummer og navnet på foderplanen, for eksempel "1. paritetssøer".
4. Klik på OK.
5. Afslut foderplanen som beskrevet med følgende indstillinger:
– Fodertyper (Vælg fodertyper (side 21))
–

Fodermængder (Deﬁnér fodermængder (side 22))

–

Rettelser (Deﬁnér rettelser (side 23))

–

Spredning (Deﬁnér udspredningen (side 25))

–

Grænser (Deﬁnér grænserne (side 26))

4.1.1

Vælg fodertyper

Der oprettes en foderkurve for hver foderplan. Foderkurven viser den øgede, mindskede eller stabile mængde
foder over tid. Start- og sluttidspunkt for foderkurven skal indstilles. For eksempel starter en drægtighedsfoderkurve med insemineringsdatoen og slutter med starttidspunktet for farings-foderkurven.
Fodertyperne skal vælges pr. foderkurve og kan sættes til eller fra. Kun de fodertyper, der blev tilføjet i Velos,
kan vælges.
Se Tilføj fodertyper (side 14)

1. Gå til Indstillinger > Fodring > Foderplaner.
2. Vælg den foderplan, der skal indstilles.
3. Vælg den korrekte foderkurve:
– Opdræt
–

Drægtighed

–

Faring
For elektronisk so-fodring skal foderkurven for Drægtighed deﬁneres. For faringsfodring skal
foderkurven for Faring deﬁneres.

4. Vælg fanen Fodertyper.
5. Vælg én eller flere fodertyper ved at flytte afbryderen fra Fra til Til.
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6. Klik på OK.

4.1.2

Definér fodermængder

Foderkurverne deﬁnerer for hver dag den mængde foder (pr. fodertype), som skal gives til et dyr. Der kan
oprettes op til tre foderkurver for hver foderplan; de kaldes Avl, drægtighed og faring.
1. Gå til Indstillinger > Fodring > Foderplaner.
2. Vælg den foderplan, der skal indstilles.
3. Vælg foderkurvens type:
– Avl: Foderkurve baseret på fravænningsdatoen.
–

Drægtighed: Foderkurve baseret på insemineringsdatoen.

–

Faring: Foderkurve med forskellige fodermængder før og efter faring.

4. Vælg fanen Fodermængder.
5. Opret foderkurven (se vejledning herunder).
6. Klik på OK.
Forsigtig
Hvis startdatoerne for foderkurven ikke indtastes i kalenderen, vil foderkurven ikke starte. Indtil da vil soen
blive fodret i henhold til fodermængden for dag 0 på kurven.

Opdræt

1. Udfyld de dage på kurven efter fravænning, som der skal deﬁneres en fodermængde for. Dag 0 er
fravænningsdatoen.
Fravænningsdatoen kan sættes automatisk efter fødselsdatoen i Kalenderindstillinger (se Konﬁgurér
generelle alarmer i kalenderen (side 43))
2. Klik på Tilføj for at tilføje en række, om nødvendigt.
3. Udfyld fodermængderne (kg) for hver fodertype.

Figur 13: Eksempel på en foderkurve for avl

Drægtighed

1. Udfyld de dage på kurven efter inseminering, som der skal deﬁneres en fodermængde for. Dag 0 er
insemineringsdatoen.
2. Klik på Tilføj for at tilføje en række, om nødvendigt.
3. Udfyld fodermængderne (kg) for hver fodertype.
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Figur 14: Eksempel på en drægtighedsfoderkurve

Forsigtig
Den totale mængde foder pr. dag skal være højere end 0,5 kg.

Faring

1. Udfyld de dage på kurven før faring, som der skal deﬁneres en fodermængde for. Dag 0 er den forventede
faringsdato (= insemineringsdato + 115).
a. Klik på Tilføj for at tilføje en række, om nødvendigt.
b. Udfyld fodermængderne (kg) for hver fodertype.
2. Udfyld de dage på kurven efter faring, som der skal deﬁneres en fodermængde for.
a. Klik på Tilføj for at tilføje en række, om nødvendigt.
b. Udfyld fodermængderne (kg) for hver fodertype.

Figur 15: Eksempel på en foderkurve for faring

4.1.3

Definér rettelser

Du kan om nødvendigt deﬁnere rettelser til en bestemt foderplan. Dette kan for eksempel være nyttigt, når vejret
pludselig skifter, og dyrene som et resultat æder mere eller mindre. Når du ændrer foderplanen, vil det påvirke
alle de dyr, der fodres i henhold til den pågældende foderplan.
Rettelserne kan oprettes i tre forskellige kategorier: Generel korrektur, rettelse til tilstandsscore og månedlig
rettelse.
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1. Gå til Indstillinger > Fodring > Foderplaner.
2. Vælg den foderplan, der skal rettes.
3. Vælg fanen Rettelse.
4. Indtast rettelsen:
a. Generel rettelse:
1. Absolut: Indtast den fodermængde (kg), der skal trækkes fra eller lægges til den daglige
fodermængde (pr. fodertype). Hvis der er brug for mindre mængde foder, skal du indtaste minustegn (-) efterfulgt af mængden. Fx aktuel daglig fodermængde er 4 kg og skal rettes til 3 kg: indtast
-1 kg.
2. Procentsats: Indtast den procentsats foder (%), der skal trækkes fra eller lægges til den daglige
fodermængde (pr. fodertype). Hvis der er brug for mindre mængde foder, skal du indtaste minustegn (-) efterfulgt af procentsatsen. Fx aktuel daglig fodermængde er 4 kg og skal rettes til 3 kg:
indtast -25 %.
b. Rettelser til tilstandsscore: Rettelser baseret på tilstandsscore er opdelt i 5 tilstandsniveauer.

Figur 16: Scorer for tilstand

Bord 4: Scorer for tilstand og tilhørende rettelser til foder

Tilstand

Rettelse til foder

1

Meget mager

10 %

2

Mager

5%

3

Normal

0%

4

Fed

-5 %

5

Meget fed

-10 %

For eksempel, meget mager: Dyret er for magert og skal have mere foder, så du skal indtaste
procentsatsen for den daglige fodermængde, der skal gives mere til dyr med denne tilstand. Hvis du
indtaster 10 %, vil dyret få den daglige fodermængde plus de ekstra 10 % (pr. fodertype).
c. Månedlige rettelser: Indtast den fodermængde (kg), der skal trækkes fra eller lægges til den daglige
fodermængde (pr. fodertype) for hver måned. Hvis der er brug for mindre mængde foder, skal du
indtaste minus-tegn (-) efterfulgt af mængden. Fx aktuel daglig fodermængde er 3,5 kg og skal rettes til
3,2 kg i juli måned: indtast -0,3 kg for juli.
5. Klik på OK.
Forsigtig
Rettelserne vil træde i kraft efter den næste foderopstart.
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4.1.4

Definér udspredningen

Den daglige fodermængde kan gives én gang om dagen eller udspredes i lige store portioner i løbet af dagen.
1. Gå til Indstillinger > Fodring > Foderplaner.
2. Vælg den foderplan, der skal tilpasses.
3. Vælg foderkurven.
4. Vælg fanen Udspredning.
5. Kurve for Opdræt og Faring: Der vises en udspredningstabel, som er opdelt i 24 kolonner (dagens timer)
og én eller flere rækker (dage på foderkurven). Hver celle repræsenterer en time på dagen, hvori du skal
indtaste procentdelen af den daglige fodermængde, der skal gives.
a. Redigér dagene i standardtabellen til de dage, som udspredningen skal ændres for.
b. Klik om nødvendigt på Tilføj for at tilføje en række i tabellen.
c. Klik på en celle for at aktivere tidspunktet for fodring.
d. Indtast procentdelen af den daglige fodermængde, der skal gives på det pågældende tidspunkt.
•

Cellen i tabellen bliver grøn, hvis procentdelen er > 0 %.

•

Den totale procentdel i en række skal tilsammen give 100 %.

•

Nedap-aktivator installeret: Der smides en lille portion i starten af fodringstidspunktet for at få
soen i gang med at æde.

•

Nedap-aktivator installeret: Søerne får lov til at æde deres foderportion, indtil næste
fodringstidspunkt eller indtil sidst på dagen. Hvis soen ikke har udløst alle sine foderportioner,
tilføjes den resterende del ikke til det næste fodringstidspunkt.

e. Udfyld tabellen for alle unikke dage på kurven.

Figur 17: Eksempel på udspredning for en kurve for faringsfodring

f.

Klik på OK for at gemme tabellen.

6. Drægtigheds-kurve:
a. Opsæt følgende parametre:
• Cyklustiden: Cyklustiden er hele det antal timer pr. dag, hvor der gives foder. Cyklustiden er
indstillet til 24 timer og kan ikke ændres.
•

Antal perioder: Cyklustiden kan opdeles i et antal perioder. I hver periode gives der en lige stor del
af den daglige fodermængde.

•

Udløse-periode: En udløse-periode er den periode (tid på dagen), hvor soen kan æde den
resterende fodermængde for den dag. Antallet af udløse-perioder skal være det samme eller mindre
end antallet af perioder.
Bord 5: Anbefalede indstillinger for tørfoder (foder-udlevering én gang om dagen)
Cyklustid

24

Antal perioder

1

Udløse-periode

1

b. Klik på OK for at gemme indstillingerne.
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4.1.5

Definér grænserne

Med valgmuligheden Grænser er det muligt at styre den måde, som dyrene bliver fodret på. Man kan forhindre,
at dyret spiser for meget eller ikke får nok foder i én periode.
1. Gå til Indstillinger > Fodring > Foderplaner.
2. Vælg den foderplan, der skal tilpasses.
3. Vælg fanen Grænser.
4. Opsæt følgende parametre:
– Fodringshastighed: Indstiller den fodermængde, der doseres pr. minut.
–

Min. periodemængde: Undgår flere besøg på grund af udspredning af foder til dyr med en lav, daglig
fodermængde.

–

Maks. periodemængde: Beskytter et dyr mod at konsumere for meget foder i én periode.

Følgende indstillinger anbefales:
Bord 6: Fodergrænser

Fodringshastighed

Min. periodemængde

Maks.
periodemængde

Opdrættede gylte

120 g/min.

0 kg

4 kg

1. paritetssøer

150 g/min.

0 kg

4 kg

2. paritetssøer

170 g/min.

0 kg

4 kg

≥ 3. paritetssøer

170 g/min.

0 kg

4 kg

Ukendte dyr

150 g/min.

0 kg

4 kg

5. Klik på OK.
Forsigtig
• De anbefalede fodringshastigheder er vejledninger, der er baseret på fodring med tørfoder og vanddosis
og baseret på forskning. Sådanne hastigheder kan variere for hver gård og race. Kontrollér altid, hvor
hurtigt dyrene æder. Truget skal være tømt, før indgangslågen åbnes for den næste so. Tilpas om
nødvendigt indstillingerne for fodringshastighed.
•

Maks. periodemængde = maksimalt doseret fodermængde for én periode (standard 24 timer). Med
denne indstilling kan en so aldrig få mere end den maksimale mængde på 4 kg (tørfoder) pr. periode.
Tilpas den maksimale mængde, hvis fodertabellen overskrider denne grænse.

•

Det er vigtigt at dosere vand sammen med én foderportion for at fremme dyrenes foderindtagelse. Sørg
for, at der doseres 40-50 ml vand/pr. 100 g foder.

4.2 Administrér fodringsplaner
4.2.1

Start en foderplan

Forsigtig
Hvis startdatoerne for foderkurven ikke indtastes i Velos-kalenderen, vil foderkurven ikke starte. Indtil da vil
soen blive fodret i henhold til fodermængden for dag 0.
1. Gå til Indstillinger > Kalender > Generelt.
2. Vælg fanen Generelt.
3. Udfyld med følgende oplysninger:
Fravænning

Indtast antal dage siden faring.
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Drægtighed

Indtast det forventede antal dage mellem inseminering og faring (standard er 115
dage).

Brunstcyklus

Indtast antal dage mellem to cyklusser (standard er 21 dage).

Automatisk drægtig

Kryds af i feltet, hvis soen automatisk skal have status som drægtig, på baggrund af
antal dage siden inseminering.

Automatisk faring

Kryds af i dette felt, hvis faringsdatoen skal indstilles automatisk, på baggrund af dato
for inseminering.

4. Klik på Godkend.
Forsigtig
Hver so i faringsstalden skal knyttes til en sti med en kompakt foderdoseringsenhed for at starte fodring (se
Knyt søerne til Velos-lokationerne (faringsfodring med ESF og aktivator eller EID-mærkat) (side 78)).

4.2.2

Tilføj en ny foderplan

1. Gå til Indstillinger > Fodring > Foderplaner.
2. Vælg Tilføj foderplan.

3. Indtast et unikt nummer og navnet på foderplanen, for eksempel "1. paritetssøer".
4. Klik på OK.
5. Afslut foderplanen som beskrevet i Opret foderplaner (side 21).

4.2.3

Omdøb en foderplan

En foderplan kan omdøbes uden at miste nogen indstillinger.
1. Gå til Indstillinger > Fodring > Foderplaner.
2. Vælg den foderplan, der skal omdøbes.
3. Vælg Omdøb foderplan.
4. Indtast nummeret og det ønskede navn.
5. Klik på OK.

4.2.4

Slet en foderplan

Når man sletter en foderplan, mister man alle indstillinger, og de kan ikke genskabes.
Advarsel
Før du sletter foderplanen, skal du sikre dig, at foderplanen ikke længere er tilknyttet nogen gruppe af dyr.
1. Gå til Indstillinger > Fodring > Foderplaner.
2. Vælg den foderplan, der skal slettes.
3. Vælg Slet foderplan.
4. Klik på OK.

4.2.5

Ukendte dyr

Dyr med en EID-øremærkat, som identiﬁceres for første gang, vises i Velos-dashboardet som ukendte dyr.
Sådanne søer tilføjes til standardgruppen 99 og fodres ifølge standardfoderplanen. Dyrets lokation afhænger af
foderstationens lokation, hvor det blev identiﬁceret.
1. Gå til Dashboard > Gård > Ukendte dyr.
2. Vælg et ukendt dyr.
3. Redigér eller udfyld om nødvendigt felterne:
– Dyrenummer: Indtast det korrekte dyrenummer
–

Livnr.: Indtast dyrets registreringsnummer
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–

Lokation: Kontrollér lokationen

–

Foderplan: Vælg den korrekte foderplan

–

Fødselsdato: Indtast fødselsdatoen

–

Inseminering: Indtast insemineringsdatoen

4. Klik på OK.
De ukendte dyr bliver nu fodret i henhold til den korrekte foderplan.

4.2.6

Blokering for foder

Der kan efter behov oprettes en eller flere blokeringsperioder for en foderstation eller en lokation. Dette kan fx
være nyttigt, når der skal oprettes en hvileperiode forud for opstart af fodring.

Blokering for foder ved foderstation:
1. Gå til Indstillinger > Fodring > Blokering.

2. Vælg Tilføj blokeringsperioder for station.
3. Vælg den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation) fra rullemenuen.
4. Indtast start- og sluttid for den første blokeringsperiode. Fx fra 06:00 til 08:00.
5. Indtast flere blokeringsperioder efter behov.
6. Klik på Gem.

Blokering for foder for lokation:

1. Gå til Indstillinger > Fodring > Blokering.
2. Vælg Tilføj blokeringsperioder for lokation.
3. Vælg lokationen fra rullemenuen.
4. Indtast start- og sluttid for den første blokeringsperiode. Fx fra 06:00 til 08:00.
5. Indtast flere blokeringsperioder efter behov.
6. Klik på Gem.

4.3 Faringsfodring
Søerne i faringsstierne kan være i forskellige stadier af faring/mælkeproduktion. Det betyder, at de skal fodres
i henhold til forskellige foderplaner og forskellige fodermængder. Ud over fodermængder kan spredningen af
antal gange foder også variere, og søerne kan fodres på forskellige tidspunkter. En bekræftet drægtighed er
påkrævet, for at faringsfodringen kan fungere. Ellers vil fodermængden blive beregnet på dag 0, hvis de ikke har
en tidligere faringsdato, eller i slutningen af foderkurven, hvis de har en tidligere faringsdato.

Figur 18: Eksempel på fodringsprincip for 3 søer på samme kalenderdag
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Bord 7: Eksempel på fodringsprincip for 3 søer på samme kalenderdag

Dyr

Dag på
kurve

Daglig
fodermængde

Spredning

Fodringstidspunkt

So nr. 1

2

3 kg

2 x 1,5 kg

8:00 + 16:00

So nr. 2

8

5,5 kg

2 x 2,75 kg

8:00 + 16:00

So nr. 3

25

8 kg

4 x 2 kg

4:00 + 8:00 + 12:00 + 16:00

Den daglige fodermængde kan tilpasses for enkelte søer eller grupper af søer, som beskrevet i følgende afsnit:
1. Indstil faringsdatoen (side 29)
2. Deﬁnér rettelser for individuel so for faringsfodring (side 30)
3. Start et tidspunkt for faringsfodring manuelt (side 32)
4. Slå fodringssystemet fra (side 33)
Bekræftet drægtighed er påkrævet, for at faringsfodringen kan fungere. Ellers vil fodermængden blive
beregnet på dag 0, hvis de ikke har en tidligere faringsdato, eller i slutningen af foderkurven, hvis de har en
tidligere faringsdato.

4.3.1

Indstil faringsdatoen

Startdato for faringsfoderkurve er faringsdatoen. Følg de næste trin for at indtaste faringsdatoen:
1. Gå til Gård > Hurtig visning > Farestald.
2. Vælg lokationen.
3. Vælg dyr.
4. Indstil faringsdato og -tid.
Man kan også indstille faringsdato i menuen Hurtig Indgang.
1. Gå til Hurtig indgang.
2. Indtast et dyrs nr. eller vælg en gruppe.
3. Klik på Næste.
4. Vælg Handling 1.
5. Vælg handlingen Kalender - Faring fra rullemenuen.
6. Indstil faringsdato og -tid.
7. Klik på Anvend på alle.
Indtil den aktuelle faringsdato er udfyldt, vil soen blive fodret på baggrund af den forventede faringsdato
(hvis den er aktiveret), eller indtil dag 0 på faringsfoderkurven. Den forventede faringsdato beregnes på
baggrund af insemineringsdatoen: forventet faringsdato = insemineringsdato + 115 dage. Værdien på 115
dage er en standardindstilling, men den kan justeres i kalenderindstillinger.

Eksempel

Grisene bliver født den 12. februar, men landmanden indtaster faringsdatoen i systemet den 15. februar.
Soen bliver fodret i henhold til dag 3 på faringsfoderkurven.

4.3.2 Knyt nye søer til faringsstierne (faringsfodring,
enkeltstående)

Efter den første installation, når alle lokationer er konﬁgureret, genererer Nedap Velos automatisk det samme
antal dyr. De er allerede knyttet til en faringssti, og de har det samme nummer som stiens nummer. For
eksempel, for faringssti 1001 genereres og kobles dyr nr. 1001 til denne sti.
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Før nye søer kan lukkes ind i faringsstierne, skal data slettes for de søer, der har forladt stierne. Følg de næste
trin for at gøre systemet klar til brug for de nye søer:
1. Gå til Hurtig indgang.
2. Vælg Lokation, og vælg sektion(er) for de søer, der har forladt faringsstierne.
3. Klik på Næste.
4. Kryds af i feltet Handling 1 og vælg Kalender - Ryd kalenderbegivenheder.
5. Klik på Se dyr for at rydde kalenderbegivenheder for ét eller flere dyr:
a. Vælg de dyr, der har forladt faringsstier
b. Vælg Hændelser > Godkend for at rydde kalenderbegivenheder.
6. Klik på Anvend på alle for at rydde kalenderbegivenheder for alle dyr i sektionen.
7. Klik på Næste.
Nu slettes alle kalenderbegivenheder for de søer, der har forladt faringsstierne. Dyrenes numre ﬁndes stadig
i Velos og er knyttet til faringsstierne. De kan bruges i forbindelse med fodring af det næste hold søer i
faringsstierne.

Indtast faringsdata for de nye søer
Forsigtig
Glem ikke at indtaste faringsdato for de nye søer for at sikre, at de bliver fodret korrekt i henhold til
faringsfoderkurven.
Hvis faringsdatoen endnu ikke kendes, skal du indtaste dato for inseminering for at fodre søerne i henhold til
faringsfoderkurven før den forventede faringsdato:
1. Gå til Hurtig indgang.
2. Vælg Nummer, og indtast numrene for de søer, som dato for inseminering skal indtastes for, eller vælg
Lokation og vælg den korrekte sektion.
3. Klik på Næste.
4. Kryds af i feltet Handling 1 og vælg Kalender - Inseminering.
5. Vælg insemineringsdatoen i kalenderen.
6. Vælg Anvend på alle.
7. Klik på Næste.

4.3.3

Definér rettelser for individuel so for faringsfodring

Overvågning og rettelse af individuel fodring af søerne i faringsstierne kan nemt udføres med smartphone eller
tablet. Når sådanne rettelser anvendes, træder de øjeblikkeligt i kraft. Når der deﬁneres generelle ændringer, fx
flytning af soen til en anden foderplan, træder ændringerne i kraft kl. 24.00 midnat.
Der er tre forskellige individuelle rettelser for søer:
•

Skift den daglige fodermængde (side 31)

•

Tænd/sluk for faringsfodringen (side 31)

•

Spring over én eller flere gange fodring (side 31)

Når du har rettet fodermængden, vises antallet af søer, som er blevet tilrettet i afsnittet oversigt Gård >
Oversigt over gård. Der kan anvendes flere rettelser på én so på samme tid, men der bliver kun vist én rettelse i
oversigten. Den rettelse, der har højest prioritet bliver vist (1 = højeste prioritet, 4 = laveste prioritet).
Bord 8: Oversigt over rettelser for individuel so

Prioritet

Farve

Rettelse

1

Rød

Fodring af soen slås fra. Data bliver vist med rødt, indtil fodringen slås til igen.
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Prioritet

Farve

Rettelse

2

Orange

Fodermængden for soen er blevet nedsat procentvist. Soens data forbliver orange, indtil
den procentvise rettelse sættes tilbage til 0.

3

Mørkeblå

Fodermængden for soen er blevet nedsat ved at springe over måltider. Soens data
forbliver mørkeblå, indtil tidspunktet for det oversprungne måltid er forbi.

4

Grøn

Fodermængden for soen er blevet forøget procentvist. Soens data forbliver grønne, indtil
den procentvise rettelse sættes tilbage til 0.

Standard

Lyseblå

Ingen aktive rettelser

4.3.3.1

Skift den daglige fodermængde

Den daglige fodermængde kan sættes ned eller op, afhængigt af soens behov. Justeringen kan variere fra -50 %
til +20 % af den daglige fodermængde og vil blive anvendt på hele foderkurven.
1. Gå til Hurtig visning > Farestald.
2. Vælg lokationen.
3. Vælg dyr.
4. Indstil Rettelse %: Vælg den positive eller negative rettelse i procent af fodermængden.
5. Rettelsen bliver straks taget i anvendelse.

Eksempel

En so spiser ifølge dag 5 på fodringskurven (4,9 kg). Den spiser ikke alt foderet, og fodermængden sættes
ned med 20 % til 3,9 kg. For dag 6 og fremad vil fodermængden også være nedsat med 20 %.

4.3.3.2

Tænd/sluk for faringsfodringen

Faringsfodringen kan slukkes helt. Det betyder, at soen ikke bliver fodret, før der tændes for fodringen igen.
1. Gå til Hurtig visning > Farestald.
2. Vælg lokationen.
3. Vælg dyr.
4. Sæt Fodring til Tændt eller Slukket.
5. Rettelsen bliver straks taget i anvendelse.

Eksempel

En so spiser ifølge dag 7 på fodringskurven (5,1 kg). Hun spiser slet ikke. Fodringen bliver slukket på dag 7
og ikke tændt endnu.

4.3.3.3

Spring over én eller flere gange fodring

Man kan springe over én eller flere gange fodring for én dag|:
1. Gå til Hurtig visning > Farestald.
2. Vælg lokationen.
3. Vælg dyr.

4. Sæt valgmuligheden til Skal springes over: Vælg det antal gange fodring, der skal springes over for én dag.
5. Rettelsen bliver straks taget i anvendelse.
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Eksempel

En so spiser ifølge dag 6 på fodringskurven (5,5 kg). Den spiser ikke ret meget på dag 6. Derfor besluttes
det at springe over 2 til 4 gange fodring på dag 7. Den daglige mængde, der er planlagt for dag 7 (5,5 kg)
divideres med 4 lige store portioner på 1,375 kg. Den daglige mængde for dag 7 reduceres nu fra 5,5 kg til
2,75 kg (2 portioner á 1,375 kg). På dag 8 burde soen igen spise ifølge fodringskurven (6 kg).

4.3.4

Kontrollér oversigt over gård

I oversigten over gården kan du se en oversigt over alle dyr i sektionerne drægtighed, avl eller faring:
1. Gå til Gård > Oversigt over gård > Fodring.
2. Følgende oplysninger vises:
– Antal dyr: Totalt antal dyr på gården.
–

–

–

Drægtighed:
• Total mængde af planlagt foder pr. sektion.
•

Foderbalancen for i går og i dag (i kg og procent).

•

Antal dyr pr. sektion.

•

Graﬁsk ikon: Graﬁsk visning af fodermængde pr. dag givet i løbet af de seneste 14 dage.

Faring:
• Farede og totalt antal dyr pr. sektion.
•

Antal dyr pr. sektion med øget fodermængde.

•

Antal dyr pr. sektion med nedsat fodermængde.

•

Antal dyr pr. sektion uden foderforsyning.

•

Foderbalance for i dag.

Avl:
• Total mængde af planlagt foder pr. sektion.
•

Foderbalancen for i går og i dag (i kg og procent).

•

Antal dyr pr. sektion.

•

Graﬁsk ikon: Graﬁsk visning af fodermængde pr. dag givet i løbet af de seneste 14 dage.

3. Klik på en sektion for at få en oversigt over alle dyr i sektionen.
4. Justér om nødvendigt indstillingerne for fodring.

4.3.5

Start et tidspunkt for faringsfodring manuelt

Selv om systemet fungerer fuldstændig automatisk er det muligt at starte et tidspunkt for faringsfodring tidligere
end planlagt:
1. Tryk på den grønne knap på fodringsstyringen.
2. Der bliver straks doseret en foderportion, medmindre den trykkes på inden for en time efter
fodringstidspunktet, hvilket i så fald gør, at den ikke virker.
Forsigtig
Det næste tidspunkt for fodring for alle søerne i dette faringsområde vil starte, og de bliver straks fodret.
Derfor er det vigtigt, at alle tidspunkter for fodring planlægges samtidigt.
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Eksempel på korrekt anvendelse af startknappen

Det næste tidspunkt for fodring af alle søerne er planlagt til kl. 8:00, men startknappen anvendes kl. 7.00.
Alle søerne i sektionen bliver fodret kl. 7.00.

Eksempel på forkert anvendelse af startknappen

Det næste tidspunkt for fodring er planlagt til kl. 12:00 middag, men startknappen anvendes kl. 11.00. Alle
søerne i sektionen bliver fodret kl. 11.00, herunder også de søer, hvor tidspunktet for fodring var planlagt
til kl. 16.00.
Bord 9: Eksempel på tidspunkter for fodring

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 Total

-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

Slå fodringssystemet fra

Man kan slukke helt for fodringssystemet for hele fare-sektionen:
1. Sæt afbryderkontakten på fodringsstyringen i lodret position.
2. Alle kompakte foderdoseringsenheder i sektionen vil stoppe med at dosere foder.
For at slukke for én foderdoseringsenhed: se Tænd/sluk for faringsfodringen (side 31)

4.4 Kontrollér fodringsprocessen
4.4.1

Kontrollér fodermængder

Fodermængder og foderbalancer kan kontrolleres på lokations- og dyreniveau.

Lokation

1. Gå til Gård.
2. Vælg fanen Fodring. Der vises en oversigt over alle lokationer og de totale fodermængder. Fodermængden
for i går og i dag vises i kg og procent.
3. Vælg [graf]-ikonet for at se en graﬁsk præsentation af fodermængden over tid.
4. Vælg en lokation for at se fodermængden pr. foderplan.

Dyr

1. Gå til Gård.
2. Indtast dyret nummer i feltet Søg.
3. Vælg fanen Fodring.
4. Der vises en oversigt over fodermængden pr. fodertype for dyret.
5. Vælg [graf]-ikonet for at se en graﬁsk præsentation af fodermængden over tid.
6. Vælg en lokation for at se fodermængden pr. foderplan.
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4.4.2

Aktivér foderkurven for gårdens næste lokation

Når dyr flyttes fra én lokation til en anden, skal nogle data justeres for at kunne starte foderplanens korrekte
foderkurve.

Figur 19: Gårdens lokationer
A. Læringsområde
B. Avlsområde (insemination)

C. Drægtighedsområde
D. Farestald

Bord 10: Aktivér ny foderkurve på lokationsændring

Handling Aktuel
lokation

Ny
lokation

Data, der skal ændres

Valgfrie ændringer

1

Læring

Opdræt

•

Redigér lokation

•

Justér rettelser til foderplan

2

Opdræt

Drægtighed

•
•

Redigér lokation
Indtast dato for inseminering

•
•

Redigér gruppenr.
Redigér tilstandsscore

3

Drægtighed

Faring

•
•

Redigér lokation
Indtast dato for faring (senere)

•

Justér rettelser til foderplan

4

Faring

Opdræt

•
•

Redigér lokation
Indtast dato for fravænning

•

Vælg en anden foderplan, fordi
paritet er forøget
Justér rettelser til foderplan

•

Juster data som følger:
1. Gå til Hurtig indgang.
2. Indtast dyrets nr., eller vælg en gruppe fra rullemenuen.
3. Vælg en ny foderplan fra rullemenuen, om nødvendigt.
4. Vælg en ny lokation fra rullemenuen.
5. Vælg en ny advarselstype fra rullemenuen, om nødvendigt.
6. Klik på Næste.
7. Vælg en handling. Der kan oprettes op til 5 handlinger.
8. Vælg Anvend på alle.

4.4.3

Backup-fodring

Hvis LAN-forbindelsen mellem to af VPU’erne forsvinder, stopper de Electronic Sow Feeders (elektroniske sofodringsstationer), som er tilsluttet disse (slave) VPU’er omgående med at fodre søerne. I Velos vises alarmen
"En eller flere VPU’er mangler" på Dashboard. Det er vigtigt, at den indbyrdes forbindelse mellem VPU’erne
genetableres hurtigst muligt. I mellemtiden. Backup-fodring kan aktiveres for at gøre det muligt for søerne at
æde.
Under backup-fodring fodres søerne i overensstemmelse med følgende faste regler:
Bord 11: Regler for backup-fodring

Regler for backup-fodring
Fodermængde

2 kg foder/so pr. 24 timer
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Regler for backup-fodring
Portionsstørrelse for
foder

100 g

Fodringshastighed

150 g/min

Fodertype

Silo, som er tilsluttet output 1 på VP1001 på den Electronic Sow Feeder (elektroniske sofodringsstation)

Når backup-fodring er aktiv, blinker den blå lampe på de Electronic Sow Feeders (elektroniske sofodringsstationer) hurtigt 4 gange. De fodermængder, som søerne har ædt under backup-fodring, gemmes og
vises ikke i Velos.
Afhængigt af staldens konﬁguration, kan backup-fodring startes automatisk eller manuelt.

Figur 20: Startknap på Electronic Sow Feeder (elektronisk so-fodringsstation)

4.4.3.1

SowSense-system uden centralseparator

Når LAN-forbindelsen mellem VPU’er er afbrudt længere end 60 minutter, starter systemet automatisk backupfodring. Når en so går ind i den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation), fordeles foderet i
overensstemmelse med de fastlagte regler.
Det er muligt at starte backup-fodring tidligere (inden for 60 minutter):
1. Tryk kort på knappen foran på den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation) 5 gange eller
mere.
2. Backup-fodring starter omgående.

4.4.3.2

SowSense-system med central separator

Hvis LAN-forbindelsen mellem VPU'erne forsvinder, låses de Electronic Sow Feeders (elektroniske sofodringsstationer) øjeblikkeligt. Separationsenheden flyttes til standardpositionen, og søerne separeres ikke
længere.
Åbn de Electronic Sow Feeders (elektroniske so-fodringsstationer) ved at starte backup-fodring manuelt:
1. Tryk kort på knappen foran på den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation) 5 gange eller
mere.
2. Backup-fodring starter omgående i maks. 60 minutter.
3. Efter 60 minutter, genstart backup-fodring ved at gentage trin 1.
Man kan genstarte den næste periode backup-fodring, før den seneste er afsluttet.

Forsigtig
Backup-fodring starter aldrig automatisk i en sti med en central separator.
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4.4.4

Aktivér alarm for fodringsbalance

Det er muligt at generere lister over foderbalancer i Velos for at kontrollere, om alle dyr har ædt deres
fodermængder. Hvis denne mulighed aktiveres, vil der automatisk komme alarmer, hvis et dyr ikke har ædt alt
foderet.
1. Gå til Indstillinger > Fodring > Advarsel.
2. Udfyld begge værdier (absolut og procentdel) for at få en alarm.
3. Klik på Gem.
Der genereres kun en alarm, hvis begge værdier nås. For eksempel, med værdier indstillet til 0,5 kg og 10 %:
•

Total fodermængde på 5 kg: foderbalancen er 500 g eller højere

•

Total fodermængde på 8 kg: foderbalancen er 800 g eller højere

Eksempel 1

Grænserne for alarmer sættes til 0,5 kg (absolut) og 10 % (relativ):
• So nr. 2 får en total fodermængde på 8 kg/dag > grænsen for alarm er 500 g absolut og 800 g relativ
(10 % af 8 kg) > alarm for foderbalance vises, hvis 800 g eller mere af foderet ikke bliver ædt.

Eksempel 2

Grænserne for alarmer sættes til 0,5 kg (absolut) og 10 % (relativ):
• So nr. 2 får en total fodermængde på 8 kg/dag > grænsen for alarm er 500 g absolut og 800 g relativ
(10 % af 8 kg) > alarm for foderbalance vises, hvis 800 g eller mere af foderet ikke bliver ædt.
Sådan ses alarmen for foderbalance:
1. Gå til Dashboard > Fodring > Foderbalance.
2. Klik på det blå graﬁske tegn for at se foderhistorik pr. dyr.
En negativ foderbalance vises, hvis dyret har ædt mere foder end ønsket. Dette kan for eksempel
forekomme, hvis dyret allerede har ædt (en stor del af) sin daglige portion, før datoen for inseminering
indtastes. Drægtighedsfoderkurven starter og vil resultere i levering af en ny foderportion.

Rapporter

Sådan ses rapporter alarmerne for foderbalance:
1. Gå til Rapporter > Fodring. Flere rapporter er tilgængelige op til de seneste syv dage.
2. Vælg en af rapportmulighederne.

4.4.5

Fodringsalarmer

Hvis en so æder mere eller mindre end planlagt, vises en fodringsalarm på Velos-dashboardet (gå til Dashboard
> Fodring).

Elektronisk so-fodringsalarmer
Alarm

Årsag

Løsning

Reference

Foderbalance

Soen åd ikke hele sit måltid

•

Deﬁnér rettelser (side 23)

•

Se efter, om
foderrettelsen (ekstra
foder) stadig er
nødvendig.
Kontrollér soens tilstand

SowSense / Brugermanual
Version 03.000 / November 2021 / DA
36

Pig Farming

Alarm

Årsag

Løsning

Reference

Ny ved
fodringsstation

Den Electronic Sow
Feeder (elektroniske sofodringsstation) identiﬁcerer
gylte, der kommer ind i
drægtighedsområdet for
første gang, eller søer,
der vender tilbage til
drægtighedsområdet.

•

Indtast
insemineringsdatoen
Tilpas om nødvendigt
Gruppe
Tilpas om nødvendigt
Foderplan
Indtast eventuelle
manglende oplysninger

Aktivér foderkurven for
gårdens næste lokation (side
34)

Soen kan ikke fodres, fordi:
•
Der blev ikke deﬁneret
nogen fodertype i
foderplanen.
•
Den korrekte fodertype
er ikke tilgængelig.

•
•

Tilpas foderplanen.
Fyld fodersiloen eller
tilføj en anden silo.

•

Dyr, der ikke er
fodret

•
•
•

•

Vælg fodertyper (side
21)
Tilføj siloer (side 14)

Soen vil blive fodret med
2 kg af den tilgængelige
fodertype.

Faringsfodringsalarmer
Alarm

Årsag

Løsning

Reference

Foderbalance

•

•

•

•

Der er udført en rettelse
af fodringen.
Faringsfodring er blevet
slået fra for soen.

•

Kontrollér, om rettelsen
stadig er nødvendig.
Slå fodringen til, hvis det
er passende.

•

Deﬁnér rettelser (side
23), Deﬁnér rettelser
for individuel so for
faringsfodring (side
30)
Tænd/sluk for
faringsfodringen (side
31)

Fodring
deaktiveret

Faringsfodring er blevet slået
fra for en individuel so.

Slå fodringen til, hvis det er
passende.

Tænd/sluk for
faringsfodringen (side 31)

Sektionsfodring
deaktiveret

Faringsfodring er blevet slået
fra for alle søer i sektionen.

Slå fodringen til, hvis det er
passende.

Slå fodringssystemet fra
(side 33)

Dyr, der ikke er
fodret

Soen kan ikke fodres, fordi:
•
Der blev ikke deﬁneret
nogen fodertype i
foderplanen.
•
Den korrekte fodertype
er ikke tilgængelig.

•
•

•

Tilpas foderplanen.
Fyld fodersiloen eller
tilføj en anden silo.

•

Vælg fodertyper (side
21)
Tilføj siloer (side 14)

Aktivatoralarmer

Nedaps aktivatoralarmer vises hver for sig i Velos-dashboardet.
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Alarm

Årsag

Løsning

Reference

Nedaps aktivator
- Ingen aktivering
Se Figur 21 (side
38)

Hvis en so er inaktiv i > 12
timer, er der ingen respons
fra aktivatoren.

Klik på Gå til Nedaps
aktivatoroversigt:
•
Kontrollér lokation og
soens nummer (se Figur
22 (side 38)).
•
Klik på soens nummer
for at se mere
information.
•
Kontrollér soens tilstand.
•
Kontrollér aktivatoren
ved at flytte
aktivatorudløseren: Der
vil falde en foderportion
ned.
Hvis der ikke doseres
noget foder: kontrollér
foderplanen eller ring til
Nedaps support.

Activator Installation manual

Nedaps aktivator
- Ingen beskeder
modtaget i for
lang tid

Aktivatoren er defekt.
Firmware til VP4102 er ikke
opdateret.

•

Activator Installation manual
VP4102 Installation Manual

•

Udløs aktivatoren
manuelt for at
kontrollere aktivatorens
funktion. Udskift om
nødvendigt aktivatoren.
Opdatér ﬁrmware til
VP4102.

Figur 21: Eksempel på en Nedap aktivatoralarm på Velos-dashboardet

Figur 22: Eksempel på en liste med søer, som der genereres en aktivatoralarm for

4.5 Vægtovervågning
Når der installeres en Nedap-vægtsampler i gangen mellem den eller de Electronic Sow Feeders (elektroniske
so-fodringsstationer) og centralseparatoren, bliver søerne vejet, hver gang de bliver fodret. Deres vægt gemmes
og bliver brugt til at beregne vægt pr. uge.
Vægten pr. uge bruges til følgende kontroller:
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•

Vægttab: Hvis en so taber sig i to på hinanden følgende uger, genereres der en bevågenhed på vægttab.

•

Vægtkontrol: En sos vægt kan kontrolleres i forhold til en ideel vægtkurve.

4.5.1

Betjen sovægt-sampleren

4.5.1.1

Skærm for sovægt-sampler

Sovægt-sampleren fungerer automatisk Der kræves ingen særlige handlinger. Under normale omstændigheder
skal der kun foretages normale, regelmæssige eftersyn, rengøring og noget vedligeholdelse (se
Vedligeholdelsesskema (side 69)).
Skærmen kan vise sovægt-samplerens funktion i realtid.
1. Gå til Vedligeholdelse > Skærm - Adfærdskomponenter.
Hvis der er installeret mere end én VPU, skal du klikke på den VPU, hvor der er tilknyttet en sovægtsampler.
2. Vælg sovægt-sampleren og klik på Vis. På skærmen vises nu et forenklet billede af sovægt-sampleren og
vejedata.

Nummeret på EID-mærkaten for den sidste so, der passerede sovægt-sampleren vises nederst i billedet. Når
den næste so går over vejeplatformen, vises dens EID-mærkats nummer og vægt.
Eftersom søerne går hen over vejeplatformen, er den viste vægt ikke søernes rigtige vægt. Den rigtige vægt
vises som ugevægt (se Vægtkontrol (side 42)).

Hvis der ikke er nogen so på vejeplatformen vises der "0 kg".
På grund af omgivende faktorer kan skærmen af og til vise en anden værdi, for eksempel "1 kg". Dette er ikke
grund til alarm, der kræves ikke yderligere handling.

4.5.2

Ugevægt

Dette afsnit indeholder en kort forklaring om, hvordan systemet bearbejder oplysninger om vægt til at generere
ugevægte.
1. Systemet opererer kun med ugevægt (baseret på en kalenderuge). Hver kalenderuge starter mandag morgen
kl. 00:00.
2. Ubearbejdede vægtprøver sendes direkte til en central database, uden at blive bearbejdet lokalt.
3. Besøgsvægt fastlægges ud fra de ubearbejdede vægtprøver.
4. Dagsvægt fastlægges ud fra besøgsvægt.
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5. Der kræves et minimum af 3 dages vægt for at fastlægge en korrekt ugevægt.
6. Alle beregningsalgoritmer udføres i en central database.
•

Datapunkter for ugevægt vises i Velos (se Vægtkontrol (side 42)).

•

Hvis der ikke er nok brugbare data til at fastlægge en korrekt ugevægt, vises der ingen datapunkter i
Velos.

4.5.2.1

Ideel vægtkurve

Sovægt-sampleren leveres med en forudindstillet vægtkurve for søers vægt ved inseminering og ved faring for
pariteter 0 – 10, og med en standard-tolerance på 20 kg. Du kan ændre sådanne indstillinger for den speciﬁkke
avl af dine søer.
Du skal altid kontakte din genetikleverandør for at indstille den ideelle vægtkurve for dit speciﬁkke opdræt af
søer ved hjælp af sovægt-sampleren.
1. Gå til Indstillinger > Vægtovervågning - Idealvægtskurve. Idealvægtskurven vises som en graf.

Før musen hen over grafen for at få vist værdierne for vægt.

2. Indtast tolerance og idealvægt for hver paritet ved inseminering og faring (se tabel med standardværdier
herunder).
Vægt skal indtastes i kilogram/kg. De tilsvarende pund vises i parenteser.

Tolerance

20 kg

Paritet

Vægt ved inseminering

Vægt ved faring

0

145 kg

210 kg

1

175 kg

235 kg

2

195 kg

255 kg

3

215 kg

275 kg

4

235 kg

280 kg

5

235 kg

280 kg
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Tolerance

20 kg

Paritet

Vægt ved inseminering

Vægt ved faring

6

235 kg

280 kg

7

235 kg

280 kg

8

235 kg

290 kg

9

240 kg

290 kg

10

240 kg

290 kg

3. Klik på Godkend for at gemme dataene.

4.5.2.2

Alarm for vægttab

Deﬁnition af vægttab
Søer, der taber sig i to på hinanden følgende uger, får en "Alarm for vægttab". Vægttab kan være en indikation
på, at der er noget galt med dyrene, eftersom søer normalt udviser en vægtstigning.
Softwaren sammenligner den aktuelle uges vægt med vægten for den foregående uge. Hvis vægttabet er > 1 %,
udsendes der en alarm om vægttab.
Eksempel: Hvis en so med en vægt for ugen før på 250 kg nu har en ugevægt på mindre end 247,5 kg, vil den få
en alarm om vægttab
Undersøg alarmer for vægttab
1. Gå til Dashboard > Vægtovervågning - Vægttab (antallet af søer med en alarm vises i parentes). Der vises
en liste over alle de søer, der har vægttab.
2. Klik på det dyrenummer, du vil undersøge. Idealvægtskurven for de sidste to pariteter (medmindre soen er i
sin første paritet), og soens ugevægte vises.

•

Før musen hen over grafen og datapunkterne for at få vist ugevægt og dyrets nummer.

•

Alarmer for vægttab forbliver aktive i mindst en uge. De vil forblive aktive, indtil en ny ugevægt viser en
stigning i vægt.

Mulige handlinger
Der er forskellige mulige handlinger til at håndtere søer, der udviser et vægttab.
1. Adskil søerne for at undersøge dem, og prøv at ﬁnde årsagen til vægttabet.
2. Markér søer med et vægttab med farvemarkøren for at overvåge dem.
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3. Kontrollér, om søerne har en alarm for brunstdetektion. Dette er en indikation om, at soen ikke længere er
drægtig, eller at soen ikke er blevet drægtig efter den seneste inseminering.
4. Redigér tilstandsscoren for søer med vægttab (se herunder).
Indstillinger for tilstand
1. Gå til Dashboard > Vægtovervågning - Vægttab (antallet af søer med en alarm vises i parentes). Der vises
en liste over alle de søer, der har vægttab.
2. Vælg et dyr eller vælg alle dyr ved at markere det øverste felt foran Dyret.
3. Klik på Handlinger > Hurtig Indgang.
4. Vælg Handling 1.
5. Vælg handlingen Generelt - Tilstand fra rullemenuen.
6. Vælg tilstandsscoren for soen, fx meget mager (se Deﬁnér rettelser (side 23)).
7. Klik på Anvend på alle for at bekræfte.

4.5.2.3

Vægtkontrol

Vægten for drægtige søer vises med en graf.
1. Gå til Gård > Oversigt over gård, og vælg et drægtighedsområde med en sovægt-sampler fra rullemenuen.
2. Klik på Se dyr. Der vises en liste over alle søerne i denne lokation.
3. Klik på et dyrenummer for at se data for dette dyr.
Dataene indeholder "Basisdata", "Kalenderdata" og en fane med "Vægtovervågning". Idealvægtskurven for
de sidste to pariteter vises i fanen Vægtovervågning (medmindre soen er i sin første paritet). Den aktuelle
ugevægt er plottet ind på grafen.

Før musen hen over grafen og datapunkterne for at få vist værdierne for vægt og dyrets nummer.
Sørg for, at du har indtastet dataene for idealvægtskurven (tolerance, paritetsnr. og værdier for vægt ved
inseminering og faring) korrekt for dine søer (se Ideel vægtkurve (side 40)).
4. Klik på den blå pil, der peger nedad efter dyrenummeret, for at vise en liste over alle dyr, eller klik på de blå
<< eller >> for at få vist data for det forrige eller det næste dyr.
Sådan bruges sovægte til at injicere medicin
Eftersom søernes vægt er kendt, kan sådanne data bruges til at fastlægge den korrekte mængde medicin for
søer, der er syge, og som skal vaccineres.
1. Gå til Gård > Oversigt over gård, og vælg et drægtighedsområde med en sovægt-sampler fra rullemenuen.
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2. Klik på Se dyr. Der vises en liste over alle søerne i denne lokation.
3. Klik på det dyrenummer du vil vaccinere.
4. Kontrollér dyrets vægt for at fastlægge den korrekte mængde medicin.

4.6 Administration af gård
4.6.1
4.6.1.1

Data for dyr

Tilføj nye dyrenumre

Nye dyr, der fodres med elektroniske so-fodringsstationer, skal mærkes med en EID-øremærkat.
Se Påsætning af EID-mærker (side 79)

Dyr med en EID-øremærkat, som identiﬁceres for første gang, vises i Velos-programmet som ukendte dyr.
Sådanne søer sættes i standardgruppen 99 og fodres ifølge standardfoderplanen. Dyrets lokation afhænger af
foderstationens lokation, hvor det blev identiﬁceret.
1. Gå til Dashboard > Gård > Ukendte dyr.
2. Vælg et ukendt dyr.
3. Redigér eller udfyld om nødvendigt felterne:
– Dyrenummer: Indtast det korrekte dyrenummer
–

Livnr.: Indtast dyrets registreringsnummer

–

Lokation: Kontrollér og redigér lokationen

–

Foderplan: Vælg den korrekte foderplan

–

Fødselsdato: Indtast fødselsdatoen

–

Inseminering: Indtast insemineringsdatoen

4. Klik på OK.

4.6.1.2

Ændre etiketnummer eller primære data for dyr

1. Gå til Gård og indtast dyrets nummer i søgefeltet, eller:
a. Gå til Gård >Fodring og vælg lokation.
b. Vælg Observér dyr.
c. Vælg et dyr på listen.
d. Vælg Oversigt over dyr
2. Åbn fanen Primære data.
.
3. Vælg

Redigér og skift om nødvendigt data.

4. Klik på Gem.

4.6.2

Kalender

Dashboard-kalenderen viser lister over dyr, for hvilke der er planlagt eller beregnet en hændelse, fx en
vaccination eller en forventet faringsdato. Du kan vælge, hvilke kalenderhændelser, der skal vises, ved at
aktivere forudbestemte kalenderhændelser i Velos eller oprette dine egne brugertilpassede kalenderhændelser.
Når en kalenderhændelse planlægges eller beregnes, genereres en alarm (kalenderfokus). Sådanne
kalenderalarmer er delt op i to typer: Generelle alarmer og brugerdeﬁnerede alarmer (baseret på
brugertilpassede hændelser). Listen over kalenderhændelser kan bruges som en tjekliste eller handlingsliste.

4.6.2.1

Konfigurér generelle alarmer i kalenderen

Der kan genereres generelle kalenderalarmer for generelle kalenderbegivenheder i Velos.
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Konﬁgurér de generelle kalenderbegivenheder
1. Gå til Indstillinger > Kalender > Generelt.
2. Indtast følgende oplysninger på fanen Generelt:
– Fravænning: Det antal dage siden faring, som skal bruges til at beregne den forventede dato for
fravænning.
–

Drægtighed: Det antal dage siden faring, som skal bruges til at beregne den forventede dato for faring.

–

Brunstcyklus: Det antal dage, som én brunstcyklus varer.

3. Kryds af i feltet Automatisk drægtig, hvis soens status skal ændres automatisk til drægtig efter et bestemt
antal dage. Indtast det antal dage efter insemineringen, hvor status skal ændres.
4. Kryds af i feltet Automatisk Faring, hvis soens paritet skal beregnes automatisk.
For Nedap-systemet er paritet vigtigt, fordi foderplanerne er baseret på paritet og afgør, hvordan
soen skal fodres. Man bruger en sos faringsdatoer til at fastlægge paritetsnummeret. Hvis du normalt
ikke indtaster faringsdatoerne, kan du bruge muligheden "Automatisk faring" til at lade Velos sætte
faringsdatoen automatisk, og dermed en sos paritet. Automatisk faring fungerer sådan her:
– Du skal indtaste den seneste insemineringsdato for en so.
–

Velos kontrollerer, om den forudgående insemineringsdato var for mere end 115 dage siden. Hvis
den var, beregner Velos faringsdatoen ud fra den forudgående insemineringsdato +115 dage.

–

Samtidigt stiger pariteten, så data for dyret er korrekt.

Forsigtig
– Glem ikke at ændre lokationen for dyrene i softwaren, når de flytter til faringsstier for at sikre, at
dyrene ikke bliver vist på oversigten over foderbalance.
–

Du skal ikke bruge funktionen automatisk faring, hvis du altid indtaster faringsdatoerne manuelt,
eller hvis dit styringssystem sender faringsdatoerne til Velos.

Aktivér generelle kalenderalarmer
1. Gå til Indstillinger > Kalender > Generelt.
2. På fanen Alarmer er følgende alarmer tilgængelige:
– Drægtighedstjek: Kryds af i feltet for at aktivere denne alarm og indtaste det antal dage efter
inseminering, hvor drægtighedstjekket skal foregå.
–

Fravænning: Kryds af i feltet for at aktivere denne alarm og indtaste antal dage før den forventede dato
for fravænning.

–

Faring: Kryds af i feltet for at aktivere denne alarm og indtaste antal dage før den forventede dato for
faring.

4.6.2.2

Indstil brugerdefinerede kalenderalarmer

Der kan genereres brugerdeﬁnerede kalenderalarmer for brugerdeﬁnerede kalenderbegivenheder i Velos.
Indstil de brugerdeﬁnerede kalenderbegivenheder
1. Gå til Indstillinger > Kalender - Brugerdeﬁnerede begivenheder.
2. Klik på Tilføj.
3. I feltet Beskrivelse indtastes navn på den brugerdeﬁnerede begivenhed.
Aktivér brugerdeﬁnerede kalenderalarmer
1. Gå til Indstillinger > Kalender - Brugerdeﬁnerede alarmer.
2. Klik på Tilføj alarm.
3. Udfyld med følgende oplysninger:
– Begivenhed: Vælg en generel eller brugerdeﬁneret begivenhed i rullemenuen, hvor der skal dannes en
alarm.
–

Paritet: Vælg en paritet, der skal kombineres med en begivenhed, eller vælg Alle, hvis paritet ikke er
relevant.

–

Alarm: Indtast et navn for alarmen.

–

Efter: Indtast antal dage mellem begivenheden og dannelsen af alarmen.
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–

Varighed: Indtast det antal dage, som alarmen skal vises i kalenderen.

4. Klik på OK. Alarmen tilføjes til listen.
5. Kryds af i feltet for at aktivere brugerdeﬁneret alarm.

4.6.2.3

Fjern begivenheder og alarmer fra kalender

Kalenderbegivenhed og -alarmer kan fjernes, hvis de ikke længere er gyldige, eller hvis du modtager for mange
slags alarmer.
Slet en generel kalenderbegivenhed
1. Gå til Indstillinger > Kalender - Generelt.
2. Slet om nødvendigt følgende oplysninger på fanen Generelt.
– Fravænning: Det antal dage siden faring, som skal bruges til at beregne den forventede dato for
fravænning.
–

Drægtighed: Det antal dage siden faring, som skal bruges til at beregne den forventede dato for faring.

–

Brunstcyklus: Det antal dage, som én brunstcyklus varer.

Fjern en generel kalenderalarm
1. Gå til Indstillinger > Kalender > Generelt.
2. På fanen Alarmer er følgende alarmer tilgængelige:
– Drægtighedstjek: Ryd afkrydsningsfeltet for at aktivere denne alarm og indtaste det antal dage efter
inseminering, hvor drægtighedstjekket skal foregå.
–

Fravænning: Ryd afkrydsningsfeltet for at aktivere denne alarm og indtaste antal dage før den
forventede dato for fravænning.

–

Faring: Ryd afkrydsningsfeltet for at aktivere denne alarm og indtaste antal dage før den forventede dato
for faring.

Slet en brugerdeﬁneret kalenderbegivenhed
1. Gå til Indstillinger > Kalender - Brugerdeﬁnerede begivenheder.
2. Ryd afkrydsningsfeltet for den brugerdeﬁnerede begivenhed, der skal slettes.
3. Valgt Hændelser > Slet.
4. Klik på OK for at bekræfte sletning.
Slet en brugerdeﬁneret kalenderalarm
1. Gå til Indstillinger > Kalender - Brugerdeﬁnerede alarmer.
2. Ryd afkrydsningsfeltet for den brugerdeﬁnerede alarm, der skal slettes.
3. Valgt Hændelser > Slet.
4. Klik på OK for at bekræfte sletning.

4.6.3

Separation/mærkning

Mulighederne for separation og farvemærkning afhænger af konﬁgurationerne og licenserne for Velos:
•

Mærkning: Farvemærkningsenhed(er) kan bruges til at mærke individuelle søer i en Electronic Sow Feeder
(elektronisk so-fodringsstation), brunstdetektor eller central separatorenhed.

•

Separation: Den centrale separatorenhed eller en Electronic Sow Feeder (elektronisk so-fodringsstation)
med individuel separation kan adskille individuelle søer til separationsområdet.
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Figur 23: Indretning af hus til søer med central separationsenhed
1. Separationsudgang til separationsområdet
B. Liggeområde
2. Standardudgang til liggeområdet
C. Gang
A. Separationsområde

4.6.3.1

Sådan betjenes centralseparatoren

Nedaps centralseparatorenhed separerer individuelle søer i et gruppehus. Søerne går ind i separationsenheden
via de Electronic Sow Feeders (elektroniske so-fodringsstationer) og gangen. En so, der skal observeres, kan
automatisk separeres til separationsområdet. Søer, der ikke separeres, føres tilbage til gruppen.
Der kan eventuelt monteres farvemarkering og/eller ID-kontrol på separationsenheden:
•

Farvemarkøren mærker udvalgte søer med en farvet spray.

•

ID-kontrollen separerer og/eller sprayer søer, der ikke har et øremærke, eller som har et defekt øremærke.

Regler for separation og mærkning (fx ved brunstdetektion) kan oprettes i Velos.
Se Konﬁgurér regler for separation og mærkning (side 47)

V-boxen på den centrale separator er udstyret med to signallamper, to trykknapper og en separations-afbryder:

Figur 24: V-box med lamper og knapper
1. Statuslys på separationsenhed (blåt lys)
2. Statuslys for antal søer i separationsområde (grønt lys)
3. Afbryder til manuel separation

4. Nulstil optælling af søer i separationsområdet (grøn knap)
5. Nulstil systemalarm (rød knap)
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Bord 12: Signallamper

Farve

Hastighed

Situation

Blå

Vejrtrækning

Antennen opfanger ingen dyr (status tomgang).

Blå

Tændt

Antennen identiﬁcerer en so.

Blå

Slukker og tænder
hurtigt

Systemadvarsel.

Grøn

Pulserer svagt

Indtræffer efter en separationsnulstilling: Ingen søer separeret.

Grøn

Pulserer kraftigt

Mindst én so er blevet separeret. Intensiteten stiger, når flere søer bliver
separeret.

Grøn

Hurtigt blink

Det maksimale antal søer i separationsområdet er nået. Separationslågen
forbliver i standardudgangspositionen.

Bord 13: Separationsafbryder

Position

Resultat

Manuel separation

Alle de søer, der passerer, bliver separeret, indtil det maksimale antal dyr er nået. Denne
funktion kan bruges til at lære søer at vænne sig til separationsudgangen.

Automatisk
separation

Kontrolenheden vil kun separere udvalgte dyr.

Knap til nulstilling af separationsområdet (grøn)
Denne knap bruges til at nulstille tælleren for separerede søer med følgende procedure:
1. Fjern alle søer fra separationsområdet.
2. Tryk på den grønne knap for nulstilling (> 1 sekund).
Efter nulstilling vil det grønne lys på V-boxen pulsere svagt.
3. Dyrets lokation ændres automatisk fra separationsområde til liggeområde.
Knap til nulstilling af systemalarm (rød)
Denne knap bruges til at nulstille systemalarmen med følgende procedure:
1. Løs problemet, der udløste systemalarmen.
2. Fjern søerne fra den eller de Electronic Sow Feeders (elektroniske so-fodringsstationer) og gangen.
3. Tryk på den røde knap for nulstilling (> 1 sekund).
Efter nulstilling vil det blå lys på V-boxen pulsere svagt.
4. Indgangene til de Electronic Sow Feeders (elektroniske so-fodringsstationer) låses automatisk op.

4.6.3.2

Konfigurér regler for separation og mærkning

1. Gå til Indstillinger > Separation > Regler > Tilføj separation/mærkning.
2. Vælg, om regler for separation/mærkning skal baseres på:
– Dyrenummer: Indtast nummeret på de(t) enkelte dyr, der skal separeres/mærkes.
–

Gruppenr.: Vælg gruppen fra rullemenuen, hvis en hel gruppe dyr skal separeres/mærkes.

–

Alarmtype: Vælg alarmtypen for separation/mærkning for en bestemt begivenhed, for eksempel
brunstdetektion eller vaccination (kan tilføjes som en brugerdeﬁneret alarm).
•

Se Separér og mærk ved brunstalarm (side 48)

•

Se Separér og markér ved en brugerdeﬁneret alarm (side 48)

3. Vælg én eller begge hændelser:
– Separation: Kryds af i feltet, hvis der er behov for separation.
–

Markér: Aktivér ved at vælge en markørfarve fra rullemenuen.

4. Opret en tidsplan:
a. Bemærkning: Tilføj tekst for at identiﬁcere reglen.
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b. Hvornår: Vælg en frekvens fra rullemenuen.
• Vælg Dagligt for at separere/markere søer hver dag.
•

Vælg 1 dag for at separere/markere søer i en periode på 24t.

•

Vælg Flere dage for at separere/markere søer i et bestemt antal dage.

•

Vælg Ugedag for at separere/markere søer en bestemt dag om ugen (dette kan være hver uge, to
gange ugentligt, hver anden uge, hver 3. eller 4. uge)

c. Startdato: Vælg en startdato og tidspunkt for reglen.
d. Antal dage: Indtast antal dage for valgmuligheden Flere dage.
e. Ugedag: Vælg dagen for valgmuligheden Ugedag.
f.

Hver: Vælg frekvensen for valgmuligheden Ugedag (hver uge, to gange ugentligt, hver anden uge, hver 3.
eller 4. uge).

g. Gentag i separationsperiode: Aktivér separationen af soen, hver gang hun besøger stationen.
5. Klik på Gem.
6. For midlertidigt at deaktivere eller permanent slette en regel:
a. Klik på Hændelser og vælg Deaktiver eller Slet.
4.6.3.2.1
Separér og mærk ved brunstalarm
I de fleste situationer skal søer i brunst altid mærkes og separeres. Standardfarven, der bruges til denne alarm,
er blå:
1. Gå til Indstillinger > Separation > Regler > Tilføj separation/mærkning.
2. Opret følgende regler for separation og mærkning:
Alarmtype

Brunstdetektion

Separér

Ja

Markér

Blå

Bemærkning

Markér søer i brunst

Hvornår

Dagligt

Startdato

DD-MM-YYYY - XX:00
Vælg dato og tid for, hvornår reglen skal aktiveres.

Hvis søerne er mærket med farvemarkøren på brunstdetektoren, skal du ikke bruge farvemarkøren på
centralseparatoren.

4.6.3.3

Separér og markér ved en brugerdefineret alarm

Brugerdeﬁnerede alarmer kan også bruges til at konﬁgurere en regel for separation. Først skal den
brugerdeﬁnerede alarm oprettes, og derefter bliver alarmen linket til reglen for separation.
Opret en brugerdeﬁneret alarm
1. Gå til Indstillinger > Kalender > Brugerdeﬁnerede alarmer > Tilføj alarm.
2. Opret en ny alarm:
a. Begivenhed: Vælg en begivenhed fra rullemenuen.
b. Cyklus: Vælg et cyklusnummer fra rullemenuen.
c. Navn: Indtast et navn for alarmen.
d. Efter: Indtast det antal dage efter begivenheden, hvor alarmen skal aktiveres.
e. Varighed: Indtast varighed for alarmen.
3. Klik på OK.
4. Sådan slettes en alarm:
a. klik på Hændelser og vælg Slet.
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Bord 14: Eksempel på brugerdeﬁneret alarm
Begivenhed

Inseminering

Cyklus

1

Navn

Vaccination 1. paritetssøer

Efter

60 (dage)

Varighed

7 (dage)

Tilføje den brugerdeﬁnerede alarm til en regel for separation
1. Gå til Indstillinger > Separation > Regler > Tilføj separation/mærkning.
2. Opret en regel for separation:
a. Alarmtype: Vælg den nye alarmtype i kalenderafsnittet i rullemenuen.
b. Separér: Kryds af i feltet.
c. Markér: Hvis relevant, aktivér ved at vælge en markørfarve fra rullemenuen.
d. Opret en tidsplan.
Se Konﬁgurér regler for separation og mærkning (side 47)
3. Klik på Gem.

Eksempel på regel for separation på baggrund af brugerdefineret alarm
Alarmtype

Vaccination 1. paritetssøer

Separér

Ja

Hvornår

Ugedag

Startdato

10-09-2018 - 17:00

Ugedag

Man

Hver

Uge

Alle førsteparitetssøer, der er drægtige i 61-67 dage, bliver separeret mandag den 10. september fra kl.
17:00 og fremad. Den næste separation vil foregå mandag den 17. september.

4.6.3.4

Kontrollér mærkede og separerede dyr

Fortsæt som følger for at få en liste over dyr, der er separerede eller mærkede:
1. Gå til Dashboard > Mærkning > Separerede dyr, Dashboard > Mærkning > Mærket dyr eller Rapport >
Separation/mærkninger > Oversigt.
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2. Der vises en liste over alle separerede eller mærkede dyr:

Figur 25: Separerede dyr

Figur 26: Mærkede dyr

Forsigtig
Dyr, der er på listen, bliver ikke mærket eller separeret igen (medmindre Gentag i separationsperiode slås
til). Dyr, der er slettet fra listen, bliver mærket eller separeret igen, hvis reglen for mærkning/separering
stadig er aktiv, eller når den er aktiv igen.

4.6.3.5

Fjern separerede dyr

De separerede søer skal fjernes regelmæssigt fra separationsområdet. Udfør følgende handlinger i den rigtige
rækkefølge:
1. Fjern søerne fra separationsområdet
2. Tryk på den grønne knap på centralseparatorens V-boks for at rydde separationsområdet i Velos.
Forsigtig
Tryk på den grønne knap på V-boksen, når du har fjernet søerne fra separationsområdet.
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4.6.4

Introduktion til brunstdetektor

Hvis Nedap-brunstdetektoren placeres i liggeområdet i en drægtighedssektion, går søerne dagligt forbi ornen.
Søer i brunst besøger ornen oftere og i længere tid, end når de ikke er i brunst. Velos software fastlægger
referenceværdien for brunst (HRV) for hver so efter antal besøg og den totale besøgstid. Hvis referenceværdien
for brunst når en bestemt grænse (minimumsreferenceværdi for brunst), får soen en brunstalarm.
Hvis der er en farvemarkør tilgængelig på brunstdetektoren, kan den mærke soen med en brunstalarm med en
farvet spray.

Figur 27: Princip for brunstdetektion

A

B

C

D

Intet dyr identiﬁceret

Dyr, der er identiﬁceret

Dyr, der er identiﬁceret

Intet dyr identiﬁceret

HRV <= 25

HRV > 25

Dyr ikke i brunst

Dyr i brunst

Dyr i brunst

Dyr, der er farvemarkeret

Dyr, der er farvemarkeret

4.6.4.1

Indstilling af den mindste referenceværdi for brunst (HRV)

Der genereres en brunstalarm for søer med en referenceværdi for brunst (HRV), der ligger over mindsteværdien.
Indstillingen for HRV er 25 som standard, men den kan tilpasses:
1. Gå til Indstillinger > Brunstdetektion > Alarmer.

2. Tilpas om nødvendigt indstillingen for den mindste referenceværdi for brunst (HRV):
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Minimum HRVindstilling

Resultat

< 25

Brunstalarm genereres tidligere

> 25

Brunstalarm genereres senere

3. Tilpas indstillingerne for Ignorér alarmer efter behov.
Standardindstillingen gør det muligt for systemet at ignorere brunstalarmer i 8 dage efter inseminering.
Dette er især nyttigt i situationer, hvor søer bliver introduceret til gruppen kort efter den er blevet
insemineret, hvor den ofte stadig viser tegn på brunst. Med indstillingen Ignorér alarmer bliver sådanne
søer ignoreret, hvilket sikrer, at det kun er søer, der for nylig er gået i brunst, der opfanges.

4.6.4.2

Kontrollér dyr i brunst

Fortsæt som følger for at få en liste over dyr i brunst:
1. Gå til Dashboard > I Brunst > Brunstdetektion.
2. Der vises en liste over alle de dyr, der er i brunst:

Brunstalarmen er gyldig i 48 timer. Derfor vises søer med alarm genereret i går og i dag.

4.7 Elektronisk so-fodring for nye gylte og søer
Nye gylte og søer skal lære at bruge den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation), før de sættes i
en sti med søer, der er vant til at blive fodret i den elektroniske so-fodringsstation.
Før gylte lærer at bruge Nedaps Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation), kan de allerede lære at
gå igennem en indgangslåge og en udgangslåge i Nedaps gylteoverforførsel.
Se hjælp til opgaver i gylteoverforførslen på Nedaps virksomhedsportal (https://www.portal.nedaplivestockmanagement.com).
Gylte og søer lærer at bruge den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation) ved at åbne indgangen
og få tilbudt en portion foder. Sidepanelerne på den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation) kan
justeres til at passe til dyrenes størrelse.
Se hjælp til opgaver i den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation) på Nedaps
virksomhedsportal (https://www.portal.nedap-livestockmanagement.com).

SowSense / Brugermanual
Version 03.000 / November 2021 / DA
52

Pig Farming

5 Vedligeholdelse
Vedligehold Nedap SowSense-systemet i henhold til vedligeholdelsesvejledningerne i brugermanualerne til de
enkelte komponenter:
• Electronic Sow Feeder (elektronisk so-fodringsstation)
•

Kompakt foderdoseringsenhed

•

Central Separator

•

Sovægt-sampler

•

Brunstdetektor

•

Farvemarkør (Electronic Sow Feeder (elektronisk so-fodringsstation), central separator, brunstdetektor)
Brugermanualerne kan fås hos din forhandler eller på Nedaps virksomhedsportal (https://
www.portal.nedap-livestockmanagement.com).

Forsigtig
• Du skal altid slukke for strømforsyningen, når du arbejder med den elektriske installation.
•

Du skal altid slukke for trykluftforsyningen, når du arbejder med den pneumatiske installation.

•

Du må aldrig bruge højtryksrenser på installationens elektriske komponenter.

•

Du må ikke bruge ætsende og/eller giftige rengøringsmidler.

5.1 Electronic Sow Feeder (elektronisk sofodringsstation)
5.1.1

Vedligeholdelsesskema

Vedligehold den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation) ifølge nedenstående skema.
Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig for at holde den Electronic Sow Feeder (elektroniske sofodringsstation) i optimal tilstand og for at vedligeholde en stabil foderlevering.
Bord 15: Vedligeholdelsesskema for Electronic Sow Feeder (elektronisk so-fodringsstation)

Hvornår

Del

Handling

Hvem

Efter første
anvendelse

Electronic Sow Feeder
(elektronisk sofodringsstation)

Kontrollér, at alle bolte og møtrikker er forsvarligt fastgjort.
Spænd dem om nødvendigt.

Bruger

Ugentligt

Electronic Sow Feeder
(elektronisk sofodringsstation)

Kontrollér, at hele systemet fungerer.

Bruger

Ugentligt

Indgangslåge

Kontrollér møtrikkerne.

Bruger

Ugentligt

Alle bevægelige dele
såsom hængsler og
lejer på låger

Udskift beskadigede eller slidte dele.

Bruger

Ugentligt

Fjedre og låseblokke
(indgangslåge)

Kontrollér og udskift om nødvendigt.
Se Efterse de vigtige dele af den mekaniske indgangslåge
(side 63)

Bruger

Ugentligt

Fjedre oven over låger
(udgangsenhed)

Tilpas eller udskift, hvis der ikke er nok trækkraft.

Bruger

Ugentligt

Dørstoppersele
(udgangsenhed)

Trækkraft:
Se Efterse dørstopperselen (valgfrit) (side 56)

Bruger
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Hvornår

Del

Handling

Hvem

Ugentligt

Drejepunkter på låger

Justér (fx højde)

Bruger

Ugentligt

Doseringskop

Position:
Se Kontrollér doseringskoppens placering (side 64)

Bruger

Ugentligt

Bjælke til
forebyggelse
af brodannelse
(fodertrug)

Fjern foder, der sidder fast bag ved bjælken til forebyggelse af
brodannelse.

Bruger

Månedligt

Electronic Sow Feeder
(elektronisk sofodringsstation)

Kontrollér, at alle bolte og møtrikker er forsvarligt fastgjort.
Spænd dem om nødvendigt.

Bruger

Månedligt

Kalibrering af snegl,
portionsvægt

Regelmæssigt, især ved levering af nyt foder:
Se Foderkalibrering af den Electronic Sow Feeder
(elektroniske so-fodringsstation) (side 16)

Bruger

Månedligt

Kontrollér
den doserede
vandmængde

Sørg for, at der doseres 40-50 ml vand pr. 100 g foder:
Se Kontrollér den doserede vandmængde (valgfrit) (side
66)

Bruger

Månedligt

IR-sensor
(pneumatisk låge)

Fjern snavs fra føler. Kontrollér efter udskiftning:
Se Efterse IR-sensoren (pneumatisk indgang) (side 66)

Bruger

Månedligt

Cylinderstang
(pneumatisk låge)

Udskift beskadigede dele

Bruger

Månedligt

Cylinderglidning
(pneumatisk låge)

Smøring:
Se Smør cylinderglidningen (pneumatisk indgang) (side 67)

Bruger

Månedligt

Kondensator
(pneumatisk låge)

Tøm kondensatoren

Bruger

Hver 6.
måned

Electronic Sow Feeder
(elektronisk sofodringsstation)

Drift

Bruger

Hver 6.
måned

Lås på indgangslåge
(mekanisk låge)

Drift:
Se Efterse møtrikkerne i låsepladen (side 60)
Se Efterse låsen på den mekaniske indgangslåge (side 61)

Bruger

Hver 6.
måned

Sensor på
indgangslåge
(mekanisk låge)

Dørsensorens afstand og nærheds-afbryderens position over
for midten af beslaget på indgangslågen:
Se Efterse dørsensoren (side 56)

Bruger

Hver 6.
måned

Excenterskive
(mekanisk låge)

Excenterskivens position:
Se Kontrollér excenterskivens position (side 57)

Bruger

Hver 6.
måned

Indgangslågesensor
(pneumatisk låge)

Afstanden mellem indgangslågen og nærhedsafbryderen:
Se Efterse dørsensoren (side 56)

Bruger

Før hver ny
portion af nye
dyr

Udgangslåger

Kontrollér position og slitage på udgangslågernes
stødabsorbering. Omplacér eller udskift om nødvendigt.

Bruger

Advarsel
Tildæk al elektronik og cylindere under rengøring.

5.1.2
5.1.2.1

Brugervejledning om vedligeholdelse

Åbn sidepanelerne

Sidepanelerne på den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation) kan tages af i forbindelse med
rengøring og vedligeholdelse.
1. Fastgør kablet på sidepanelets håndtag for at undgå, at det falder ned. Dette forhindrer, at sidepanelet falder
ned, når sidepanelet tages af.
2. Tag stifterne i sidepanelerne ud.
3. Tag foderstationens sidepaneler ud.
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Figur 28: Fastgør sidepanelerne med kablet for at undgå, at de falder ned
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5.1.2.2

Efterse dørstopperselen (valgfrit)

Figur 29: Position for dørstoppersele

For yderligere oplysninger se: Isæt udgangsenheden (valgfrit)

5.1.2.3

Efterse dørsensoren

Dørsensoren opfanger, når en so går ind i den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation) og
aktiverer lukning af indgangslågen. Dørsensoren skal efterses regelmæssigt for at fungere korrekt.
1. Luk lågen til foderstationen.
2. Kontrollér afstanden mellem nærhedsafbryderen og detektionsbeslaget.
3. Tilpas, hvis afstanden er mindre end 3 mm eller mere end 5 mm.
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Figur 30: Afstand, mekanisk indgangssensor (nærhedsafbryder over for beslag på låge)
1. Nærhedsafbryder
2. Detektionsbeslag lukket indgangslåge

Pneumatisk indgang (valgfri)
1. Luk lågen til foderstationen.
2. Kontrollér afstanden mellem nærhedsafbryderen og lågen.
3. Tilpas, hvis afstanden er mindre end 3 mm eller mere end 5 mm.

Figur 31: Kontrollér afstand mellem indgangslåge og nærhedsafbryder

5.1.2.4

Kontrollér excenterskivens position

1. Kontrollér excenterskivens position på den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation):
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a. Låst position: Den brede side af excenterskiven skal vende helt opad.
Juster om nødvendigt ved at løsne M10-bolten i excenterskiven en smule.
Forsigtig
Sørg for at fastgøre M10-bolten, når du har justeret den.

Figur 32: Låst position for excenterskive

b. Ulåst position: Den brede side af excenterskiven skal vende helt nedad.
Juster om nødvendigt ved at løsne M10-bolten i excenterskiven en smule.
Forsigtig
Sørg for at fastgøre M10-bolten, når du har justeret den.
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Figur 33: Ulåst position for excenterskive
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5.1.2.5

Efterse møtrikkerne i låsepladen

1. Efterse de 4 møtrikker i låsepladen:
De 2 nederste møtrikker skal spændes helt ind til skruens gevind.

A

B

Figur 34: Efterse møtrikkerne i låsepladen (80 mm/5 mm)
A: 5 mm

B 80 mm

Du må ikke ændre positionen for de 2 nederste møtrikker og de øverste møtrikker.
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5.1.2.6

Efterse låsen på den mekaniske indgangslåge

1. Sørg for, at indgangslågen er forsvarligt låst. Kontrollér afstanden mellem krogen fra låsehåndtaget og
låseklodsen oven på indgangslågerne i låst position. Lås den mekaniske indgangslåge ved at bevæge den
højre dør. Denne dør vil nu være uden for sensorens rækkevidde.

A

Figur 35: Kontrollér låseafstanden af de låste døre
A: > 7 mm
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2. Hvis afstanden er mindre end 7 mm, skal du erstatte låseklodserne oven på indgangsdørene og/eller lejerne
på dørene og/eller låsehåndtagene.

Figur 36: Udskift låseklodserne
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5.1.2.7

Efterse de vigtige dele af den mekaniske indgangslåge

1. Efterse tilstanden for forlængerfjederen og låseklodser på de mekaniske indgangsdøre regelmæssigt. De er
vigtige for, at den mekaniske indgangslåge fungerer korrekt.

Figur 37: Efterse forlængerfjederen og låseklodserne

SowSense / Brugermanual
Version 03.000 / November 2021 / DA
63

Pig Farming

Smør IKKE låsepladen!

Figur 38: Smør ikke låsepladen

5.1.2.8

Kontrollér doseringskoppens placering

Fodertype 1
1. Aktivér output 1 i VP1001 (se trin herunder) for at kontrollere doseringskoppens placering:
a. Tryk kort på knappen ﬁre gange ("it" vises på skærmen).
b. Tryk og hold knappen nede, indtil "it" blinker, og slip så knappen.
c. Tryk kort på knappen to gange ("0-" vises på skærmen).
d. Tryk og hold knappen nede, indtil "01" blinker, og slip så knappen.

Figur 39: VP1001

M1 LED'en lyser grønt for at bekræfte, at OUTPUT 1 er i drift, fodermotoren får koppen til at dreje
rundt.
Hvis der ingen fejl er, blinker "00" efter rotation.
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e. Tryk kort på knappen.
f.

Når motoren stopper, lyser I1 LED'en.

g. Kontrollér, om doseringskoppen er vandret efter rotation.

h. Hvis koppen ikke er vandret, skal du løsne monteringsbolten (M6) og justere placeringen.
i.

Spænd bolten for at fastgøre koppen i vandret position.

j.

Gentag proceduren for at kontrollere, om koppens position er vandret.

k. Tryk og hold knappen nede, indtil skærmen bliver tom for at afslutte proceduren.
Fodertype 2
1. Aktivér output 2 i VP1001 (se trin herunder) for at kontrollere doseringskoppens placering:
a. Tryk kort på knappen ﬁre gange ("it" vises på skærmen).
b. Tryk og hold knappen nede, indtil "it" blinker, og slip så knappen.
c. Tryk kort på knappen tre gange.
d. Tryk og hold knappen nede, indtil "02" blinker, og slip så knappen.

Figur 40: VP1001

M2 LED'en lyser grønt for at bekræfte, at OUTPUT 2 er i drift, fodermotoren får koppen til at dreje
rundt.
I tilfælde af, at der ingen fejl er, blinker "00" efter rotation.
e. Tryk kort på knappen.
f.

Når motoren stopper, lyser I2 LED'en.
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g. Kontrollér, om doseringskoppen er vandret efter rotation.

h. Hvis koppen ikke er vandret, skal du løsne monteringsbolten og justere placeringen.
i.

Spænd bolten for at fastgøre koppen i vandret position.

j.

Gentag proceduren for at kontrollere, om koppens position er vandret.

k. Tryk og hold knappen nede, indtil skærmen bliver tom for at afslutte proceduren.

5.1.2.9

Kontrollér den doserede vandmængde (valgfrit)

Det er vigtigt at give vand sammen med hver foderportion for at fremme fordøjelsen af foderet hos dyrene.
Sørg for, at der ALTID er en tilgængelig vandforsyning med tilstrækkelig mængde vand.

Hvis der installeres et vanddoseringssystem i den elektroniske so-fodringsstation, skal det kalibreres.
1. Brug den grønne knap til at få én foderportion og én vandportion, der gives af vanddoseringssystemet i
Electronic Sow Feeder (den elektroniske so-fodringsstation).
2. Beregn vand/foder-forholdet.
3. Kontrollér, at vand/foder-forholdet opfylder kravet om 40-50 ml vand pr. 100 g foder, afhængigt af hvilken
slags foder der anvendes.
4. Hvis dette krav ikke opfyldes, skal du justere den tid, hvor vanddoseringssystemet er aktiveret. Denne
justering foretages i adfærdskomponenten. Se Opret adfærdskomponenten for Electronic Sow Feeder (den
elektroniske so-fodringsstation) i Konﬁgurér Velos-softwaren.
Sørg for, at vandtrykket er stabilt.

Kontrollér indholdet i fodertruget efter et stykke tid, for eksempel 1 dag. Hvis der er for meget vand, skal
du nedsætte aktiveringstiden i vanddoseringssystemet. Hvis der er for meget tørfoder tilbage, skal du øge
aktiveringstiden i vanddoseringssystemet.

5.1.2.10

Efterse IR-sensoren (pneumatisk indgang)

IR-sensoren ved den pneumatiske indgang opfanger tilstedeværelsen af en so i den Electronic Sow Feeder
(elektroniske so-fodringsstation). Sensorens infrarøde stråle skal opfange ved den korrekte højde for at
registrere søer på korrekt måde.
1. Kontrollér, om IR-sensoren opfanger op til 40 cm fra gulvet.
2. Tilpas om nødvendigt ved at dreje den gule skrue på IR-sensoren med uret (mod højre), indtil V-pack viser
en værdi på 0,0 i displayet.
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Figur 41: Indstil IR-sensoren

5.1.2.11

Smør cylinderglidningen (pneumatisk indgang)

Cylinderen på den pneumatiske indgang skal smøres regelmæssigt for at sikre problemfri åbning af
indgangslågen.
1. Smør cylinderen med et dertil beregnet smøremiddel.

Figur 42: Smør cylinderglidningen

5.2 Kompakt foderdoseringsenhed
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5.2.1

Vedligeholdelsesskema

Vedligehold den kompakte foderdoseringsenhed og aktivatoren ifølge nedenstående skema. Regelmæssig
vedligeholdelse er nødvendig for at holde den kompakte foderdoseringsenhed og aktivatoren i optimal tilstand
og for at vedligeholde en stabil foderlevering.
Bord 16: Vedligeholdelsesskema for kompakt foderdoseringsenhed og aktivator

Hvornår

Del

Handling

Hvem

Månedligt

Kompakt
foderdoseringsenhed

Kontrollér, om den kompakte foderdoseringsenhed skal
efterspændes

Bruger

Månedligt

Kompakt
foderdoseringsenhed

Tøm og rengør den kompakte foderdoseringsenhed

Bruger

Månedligt

Kompakt
foderdoseringsenhed

Kalibrér den kompakte foderdoseringsenhed

Bruger

Når der
leveres nyt
foder

Kompakt
foderdoseringsenhed

Kalibrér den kompakte foderdoseringsenhed

Bruger

Hvis den er
beskidt

Aktivator

Rengør aktivatorrørets nederste del, så stangen kan
bevæge sig frit.

Bruger

Hvis den er
defekt

Aktivator

Fjern den defekte aktivatorenhed fra røret
Erstat den med en ny aktivator, og tilslut den nye
aktivator i Velos. Se Tilknyt EID-mærkaterne og
aktivatoren på faringsstierne med Velos-lokationerne
med en håndholdt enhed (side 12)

Bruger

Det kan være nyttigt at tage sneglen af på den kompakte foderdoseringsenhed i forbindelse med rengøring.
Forsigtig
Rengør aldrig den kompakte foderdoseringsenhed og aktivatoren med vand.

5.3 Centralseparator
5.3.1

Vedligeholdelsesskema

Vedligehold centralseparatoren ifølge nedenstående skema.
Bord 17: Vedligeholdelsesskema for centralseparatoren

Hvornår

Del

Handling

Hvem

Efter den
første uges
brug

Centralseparator

Kontrollér, at alle bolte og møtrikker er forsvarligt fastgjort.
Spænd dem om nødvendigt. Vær særligt opmærksom på
møtrikker på bevægelige dele.

Bruger

Dagligt

Centralseparator

Fjern ekskrementer og forhindringer i nærheden af lågerne.

Bruger

Ugentligt

Blokering of
foderstationens
indgangslåge

Kontrollér, om indgangslågerne er blokeret, når det
maksimale antal søer i gangen er nået.

Bruger

Ugentligt

Stop separation af
søer

Kontrollér, om separationen stoppes, når det maksimale antal
søer i gangen er nået.

Bruger

Månedligt

Alle bevægelige dele
såsom hængsler
og lejer på låger,
pneumatiske cylindre

Kontrollér alle bevægelige dele og spænd/justér om
nødvendigt. Udskift beskadigede eller slidte dele.

Månedligt

Fjedre oven over låger

Tilpas eller udskift, hvis der ikke er nok trækkraft.

Månedligt

Udgangsdørenes
sensor(er)

Kontrollér afstanden mellem udgangslågen på
centralseparatoren og nærhedsafbryderen. Sensor forsvarligt
fastgjort. Se Efterse dørsensoren (mangler).
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Hvornår

Del

Handling

Hvem

Månedligt

Sensor til ID-kontrol

Kontrollér afstanden mellem indgangslågen på
centralseparatoren og nærhedsafbryderen. Sensor forsvarligt
fastgjort. Se Sensor til ID-kontrol (mangler).

Bruger

Månedligt

Separationslåge

Kontrollér hastighed (separationsafbryder) og
stødpudeeffekten på centralseparatorens separationslåge.
Kontrollér afstanden mellem væggen og separationslågen.

Bruger

Månedligt

Kondensator på
luftkompressoren

Tøm kondensatoren

Hver 6.
måned

Dørstoppersele
(for indgangs- og
udgangslåger)

Kontrollér trækkraften for dørstopperselen på indgangs- og
udgangslågerne på centralseparatoren:
Se Efterse dørstopperselen (valgfrit) (side 56)

Hver 6.
måned

Centralseparator

Kontrollér, at alle bolte og møtrikker er forsvarligt fastgjort.
Spænd dem om nødvendigt. Vær særligt opmærksom på
møtrikker på bevægelige dele (fx separationslåge og cylinder).

Bruger

Hver 6.
måned

Centralseparator

Kontrollér, at hele systemet fungerer.

Bruger

Forsigtig
Du må ikke svejse på separationsenheder. Dette kan påvirke deres funktion og beskadige elektronikken.

5.4 Sovægt-sampler
5.4.1

Vedligeholdelsesskema

Vedligehold sovægt-sampler ifølge nedenstående skema. Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig for at
holde enheden i optimal tilstand og for at opretholde vejenøjagtigheden.
•

Det er nemmere at udføre vedligeholdelse, hvis du isolerer søerne først.

•

Ved rengøring skal du tage det blå sidepanel og bunden af vejeplatformen af.

Bord 18: Vedligeholdelsesskema for sovægt-sampler

Hvornår

Kontrollér

Handling

Hvem

Dagligt

Kontrollér, om der er forhindringer
under eller op imod vejeplatformen.

Fjern om nødvendigt eventuelle
forhindringer.

Bruger

Ugentligt

Kontrollér, om vejeindikatoren
viser "0 kg", når der ingen søer,
ekskrementer eller snavs er på
platformen¹).

Tryk kort på ">T< TARE"-tasten
for at sætte displayet til "0 kg" om
nødvendigt ²).

Bruger

Kontrollér, om der er ekskrementer
eller snavs under vejeplatformen.

Højtryksrens om nødvendigt.

Bruger

Kontrollér, om gulvforankringerne er
forsvarligt spændt.

Kontrollér først, om sovægtsampleren er i niveau fortil-bagtil og
venstre-højre. Tilpas om nødvendigt,
og spænd igen gulvforankringerne.

Bruger

Kontrollér, om lastcellerne er
defekte eller fejlbehæftede.

Kontrollér lastcellerne i henhold til
Kontrol af load cell (lastcelle) (side
71)

Bruger
Servicepartner

Kontrollér, om boltene på
lastcellerne er forsvarligt spændt ³).

Spænd dem om nødvendigt.

Bruger
Servicepartner

Kalibrér enheden.

Se Kalibrering af sovægt-sampleren
(side 70)

Bruger
Servicepartner

Månedligt

Hvert kvartal

Om nødvendigt
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¹) På grund af miljømæssige faktorer kan displayet nu og da vise vægtangivelser, der ligger en smule over
eller under nul. Dette kræver IKKE, at man trykker på ">TARE<"-tasten.
²) Du skal IKKE trykke på "ZERO"-knappen (nul) for at sætte vægtindikatoren til 0 kg. Hvis du gør dette, skal
enheden omkalibreres.
³) Det korrekte spændingsmoment for boltene på lastcellerne er 30 Nm. Du må IKKE overspænde boltene for
at forhindre beskadigelse af lastcellerne.

5.4.2
5.4.2.1

Brugervejledning om vedligeholdelse

Kalibrering af sovægt-sampleren

Sovægt-sampleren skal kalibreres med en minimumsmetrisk vægt på 180 kg ± 0,2 kg eller en minimumsUSC-vægt på 400 lb. ± 7 oz. (= 181,5 kg ± 0,2 kg), før den kan bruges.
Den skal også efterses regelmæssigt for at opretholde veje-nøjagtigheden (se Vedligeholdelsesskema (side
69)).
Bord 19: Kalibreringsprocedure

Handling

Display

1. Tryk på hold "I"- og "ƒ"-tasterne på veje-indikatoren nede på samme tid,
indtil "Full SEtuP" vises i displayet, efterfulgt af "bUiLd".

"Full SEtuP".
"bUiLd".

2. Tryk på ">0< ZERO"-tasten to gange.

"CAL".

3. Tryk på ">T<TARE"-tasten én gang.

"ZErO".

Kontrollér, om vejeplatformen er tom, ren og fri for forhindringer
ovenpå, under eller op mod den.
4. Tryk på "ƒ"-tasten to gange.

"Z in P", efterfulgt af "0 kg".

Dette er 0 kgkalibreringsniveauet for
vejeplatformen.
5. Tryk på ">0< ZERO"-tasten én gang.

"CAL"

6. Tryk på ">T<TARE"-tasten to gange.

"SPAN".

7. Tryk på "SELECT"-tasten én gang.

"00300,0 kg" (eller et andet tal)
blinker i displayet.

8. Tryk på "ƒ"-tasten én gang.

Det første tal blinker.

9. Indtast den kalibreringsvægt, der skal bruges.
a. Tryk på "PRINT"-tasten for at redigere det første tal.
b. Tryk på "SELECT"-tasten for at gå til det næste tal.
c. Gentag trin a og b, indtil "00180,0 kg" eller "00181,5 kg" vises i displayet.

"00180,0" ("00181,5 kg" hvis 400
lb. anvendes) skal vises i displayet.

10. Sæt en total metrisk vægt på 180 kg ± 0,2 kg eller en USC-vægt på 400 lb.
± 7 oz. (= 181,5 kg ± 0,2 kg) jævnt fordelt på vejeplatformen.

"00180,0" ("00181,5 kg" hvis 400
lb. anvendes)

Du SKAL bruge en kendt metrisk vægt på 180 kg ± 0,2 kg eller
en kendt USC-vægt på 400 lb. ± 7 oz. (= 181,5 kg ± 0,2 kg)
til kalibrering, ellers er vejenøjagtigheden for lille til at opnå
pålidelige resultater.
11. Tryk på "ƒ"-tasten én gang for at indstille dette kalibreringsniveau for
sovægt-sampleren.

"S in P".

12. Tryk på og hold "I"- og "ƒ"-tasterne nede på samme tid, indtil "SAvinG"
vises i displayet, og der lyder et bip.
Kalibreringsindstillingerne er nu gemt.

"SAvinG".

13. Fjern kalibreringsvægten. Displayet bør nu vise "0,0 kg".

"0,0 kg".

14. Sovægt-sampleren er nu klar til brug.
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Knapperne på Sovægt-sampleren (undtagen "TARE"-knappen) er som standard deaktiveret for at forhindre,
at de aktiveres ved et uheld. Det vil stadig virke at trykke på og holde "I"- og "ƒ"-tasterne på vejeindikatoren
nede på samme tid for at gå til menuen.

Deaktivering af knapperne virker ikke på ældre indikatorer med ﬁrmwareversionen 3.15.

•

Vejeindikatoren viser kun kilogram.

•

Tryk på ">T< TARE"-tasten for at sætte vejeindikatoren til nul (0 kg), hvis der vises et tal i displayet, når
vejeplatformen er ren og tom.

•

(Kun hvis knapperne ikke er deaktiveret:) Hvis du trykker på ">0< ZERO"-tasten ved et uheld, skal
enheden omkalibreres som beskrevet i ovenstående procedure.

5.4.2.2

Kontrol af load cell (lastcelle)

Hvis vejeindikatoren viser en fejl E2000, vil Velos generere en systemalarm. Det betyder, at én eller flere af
lastcellerne ikke fungerer korrekt og skal kontrolleres.
Hvis der ikke vises nogen systemalarm, men du tror, at én eller flere lastceller er defekte eller frakoblede, skal
du også udføre den testprocedure, der er beskrevet herunder.
1. Sæt en kalibreringsvægt (20 kg, for eksempel) på ét af hjørnerne på veje-platformen, og kontrollér vægten i
displayet.
2. Fjern vægten og kontrollér, om displayet vender tilbage til 0 kg.
3. Flyt vægten til det næste hjørne og kontrollér, om vægten i displayet er lig med vægten i trin 1.
4. Gentag trin 1 til 3, indtil alle ﬁre hjørner er kontrolleret.
5. Det hjørne, der viser en afvigelse i vægt, er det hjørne, hvor der er en lastcelle, som ikke fungerer korrekt.
6. Kontrollér ledningerne til den mistænkte lastcelle, og løs om muligt problemet.
7. Kontrollér ydersiden af den mistænkte lastcelle, for at se, om der er synlige skader, og udskift den om
nødvendigt.
8. Omkalibrer sovægt-sampleren (se Kalibrering af sovægt-sampleren (side 70)).
9. Gentag trin 1 og 2 for hjørnet med den mistænkte lastcelle.
10. Hvis afvigelsen stadig er der, skal du koble vejerammen fra lastcellen.
Lastcellen skal hænge frit uden nogen last.
11. Kør testmenuen på vejeindikatoren:
Bord 20: Testmenu

Handling

Display

1. Tryk på hold "I"- og "ƒ"-tasterne på veje-indikatoren nede på samme tid,
indtil "Full SEtuP" vises i displayet, efterfulgt af "bUiLd".

"Full SEtuP"
"bUiLd"

2. Tryk på ">0< ZERO", indtil "tESt" vises i displayet.

"tESt"

3. Tryk på "ƒ" (OK)-tasten én gang. "SCALE" vises i displayet.

"SCALE"

4. Tryk på "ƒ" (OK)-tasten én gang. Testværdien vises i displayet.

12. Læs testværdien (i mV/V) i displayet.
Bord 21: Testresultater

Testværdi

Handling

< -0,04 eller > 0,04

Lastcellen er defekt og skal udskiftes

> -0,04 og < 0,04

Lastcellen skal omkalibreres.

13. Udskift om nødvendigt den defekte lastcelle.
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14. Kobl vejerammen til lastcellen/lastcellerne.
15. Omkalibrer sovægt-sampleren (se Kalibrering af sovægt-sampleren (side 70)).

5.5 Brunstdetektor
5.5.1

Vedligeholdelsesskema

Vedligehold brunstdetektoren ifølge nedenstående skema.
Bord 22: Vedligeholdelsesskema for brunstdetektor

Hvornår

Del

Handling

Hvem

Ugentligt

Antenne

Kontrollér antennens indstilling (se Indstil antennen (side
72))

Bruger

5.5.2

Indstil antennen

Følg nedenstående procedure for at indstille antennen.
1. Gå til Vedligeholdelse > Identiﬁkation og vælg den korrekte VPU.
Der vises en liste over alle de antenner, der er tilknyttet VPU'en. Antenner, der skal indstilles, vises i rødt.

2. Gå til den brunstdetektor, der skal indstilles.
3. Fjern afdækningen på V-boksen på brunstdetektoren.
4. Kontrollér indstillings-LED'erne på VP1001:
Forsigtig
Indstil antennen med det orange justeringsværktøj, der leveres sammen med brunstdetektoren.
Indstilling
af LED'er
på VP1001

Beskrivelse

Handling

Grøn tændt

Antenneindstilling OK: Du behøver ikke foretage dig noget.

Venstre rødt tændt

Antenne er uden for området: Drej trimmeren på antennen mod
højre, indtil det grønne LED-lys er tændt.
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Indstilling
af LED'er
på VP1001

Beskrivelse

Handling

Højre rødt tændt

Antenne er uden for området: Drej trimmeren på antennen mod
venstre, indtil det grønne LED-lys er tændt.

Blinker rødt

Ingen antenne tilsluttet eller lavt antennesignal: Kontrollér
antenneforbindelsen.

Alle slukkede

Antenne slukket af software: Gå til Indstillinger > Identiﬁkation og
vælg den korrekte VPU og antenne. Vælg feltet [Tændt].

5.6 Farvemarkør
Der kan monteres farvemarkører på centralseparatoren, brunstdetektoren eller den Electronic Sow Feeder
(elektroniske so-fodringsstation).

5.6.1

Vedligeholdelsesskema for farvemarkering (valgfrit)

Vedligehold farvemarkøren ifølge nedenstående skema. Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig for at holde
farvemarkøren i optimal tilstand.
Bord 23: Vedligeholdelsesskema for farvemarkør

Hvornår

Del

Handling

Hvem

Ugentligt

Farvemarkør

Betjen med testknap

Bruger

Hver 6.
måned

Farvemarkørbeholder
og slanger

Rengør med rent vand

Bruger

Skal ikke
bruges i
længere tid

Farvemarkør

Rengør beholder, pumpe, slanger og dyser med rent vand, og
fyld systemet med vand for at forhindre, at det tørrer ud

Bruger
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6 Fejlfinding
6.1 Systemadvarsler
Hvis en Electronic Sow Feeder (elektronisk so-fodringsstation), kompakt foderdoseringsenhed, vægt-sampler,
brunstdetektor eller central separator ikke fungerer korrekt, vises der en systemadvarsel (alarm) i Velos. Det blå
lys på VPU'en vil også blinke.
1. I Velos skal du gå til Dashboard > Systemadvarsel for at kontrollere fejlen.
2. Find ud af, hvad systemadvarslen skyldes, og løs problemet. For fejl i forbindelse med en SowSense-enhed
bedes du kigge i kapitlet "Fejlﬁnding" i brugermanualen til den pågældende enhed.
3. Slet systemadvarslen, når du har løst problemet.
4. Ring til din servicepartner, hvis du ikke selv kan løse problemet.

6.2 Jeg kan ikke finde min VPU i Windows
Explorer
Der er mange måder at ﬁnde VPU'erne på, ud over med Windows Explorer. Brug trykknappen på VPU'en
(VP8001 eller VP8002), eller ﬁnd din VPU med onlineværktøjet Find min VPU.

Find VPU'en med onlineværktøjet

1. Tast følgende i din internetbrowser: nedap-bi.com/ﬁnd_my_vpu.
2. Alle VPU'erne i netværket vises. Det kan blot være én VPU (VP8001 eller VP8002) eller flere VPU'er.
3. Klik på IP-adressen for den VP8001 eller VP8002, som er din VPU. Loginvinduet for Nedap Velos kommer
frem.
4. Log på med dit brugernavn og adgangskode, og klik på Log på.

Find VPU'en med trykknappen

1. Åbn V-boxen for VPU'en (VP8001 eller VP8002) og tag coveret af.
2. Tryk kort på knappen på VPU'en (se –>). "IP" vises på skærmen, efterfulgt af IP-adressen.

Figur 43: Position for trykknap (samme position for VP8001)

3. Skriv de tal ned, der vises på skærmen, for eksempel 192.168.1.41.
Hvis IP-adressen er 169.254.1.1, er der ingen forbindelse til routeren. Hvis dette er tilfældet, skal du
kontrollere ledningerne.
"." vises på skærmen som "–".
Du kan veriﬁcere adressen ved at trykke kort på knappen igen.
4. Åbn internetbrowseren og indtast IP-adressen. Loginvinduet for Nedap Velos kommer frem.
5. Log på med dit brugernavn og adgangskode, og klik på Log på.
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7 Ordliste
Udtryk

Beskrivelse

Adfærdskomponent

Adfærden for en standard-hardwarekomponent og/eller hele styringssystemet,
indstillet i Velos-softwaren.

CAN (bus)

Netværk for styringsenhedens område. En standard seriel bus til at forbinde
elektroniske styringsenheder.

Styringsenhed

Box med VP1001 eller VP1007 til styring af en SowSense-enhed. Valgfri VP3001 til
farvemarkering.

Indgangslåge

Låge i den Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation), hvor grisene går ind
i fodringsstationen.

Foderkurve

Speciﬁkation af den daglige mængde foder, der gives pr. so i en bestemt del af
produktionskredsløbet, fx drægtighed

Fodertragt

Buffer for foder

Foderplan

Speciﬁkation af fodertyper og foderkurver for en gruppe søer i den samme livscyklus,
fx 5. paritets-søer

EID

Elektronisk Identiﬁkation

Afbryder

Enhed, som forbinder VPU'erne til en PC (LAN)

V-box

Hus til V-packs

V-pack

VP

VP1007

Indgangs-/udgangskontrol for læser

VP2001

Strømforsyning (25 V DC, 2 x 4 A)

VP3001

Indgangs-/udgangskontrol for læser (valgfri for farvemarkering)

VP8001

Velos behandlingsenhed (VPU/VP8001)

VP8002

Velos behandlingsenhed (VPU/VP8002)

VPU

Velos behandlingsenhed (VPU/VP8001 eller VPU/VP8002)

Velos CAN-kabel

Afskærmet 5 + 2-pols-kommunikation/strømforsyningskabel til at tilslutte VPU'er og Vpacks.

Velos-software

Nedap-software til styring af systemet.
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8 Bilag
8.1 Påsætning af EID-mærkater
Gylte og søer skal mærkes med en Elektronisk Identiﬁkation-mærkat (EID) et par dage før læringsfasen i den
Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation) starter.

Forberedelse
•

Skriv dyrets nummer på han-delen af mærkaten.

•

For yderligere oplysninger om håndholdte enheder (se Brug af håndholdte enheder med Velosmanualen)

•

For yderligere oplysninger om ældre versioner af håndholdte enheder (se Ældre håndholdte enheder
(side 77)

Registrér EID-mærkaten i Velos:
1. På skærmen for håndholdte enheder: Vælg "Scan". Hvis du ikke kan vælge "Scan", skal du vælge
"Håndholdte enheder" først.
2. Når et ukendt mærke scannes, viser læseren "Registrering ikke fundet". "Nyt dyr?"
3. Indtast dyrets nummer, og klik på OK.
4. Dyrets registrering vil blive vist.
5. Indtast om nødvendigt ændringer for:
– Lokation
–

Foderplan

–

Kalenderdata

6. Vælg Scan for at tilføje hvert nyt dyr.
7. Vælg Menu for at returnere til hovedmenuen, når du er færdig.

Mærkning

1. Tryk på fjederklipsen.
2. Sæt hun-delen af EID-mærkaten i taggeren.
3. Skub han-delen helt ind i klippeværktøjet.
4. Desinﬁcer hele mærkaten ved at dyppe eller spraye med desinﬁcerende opløsningsmiddel.
5. Påsæt EID-mærkaten i midten af dyrets højre øre.

Figur 44: Korrekt placering af mærkat
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Forsigtig
– Fjern gamle/defekte EID-mærkater fra øret.
–

Sæt altid øremærket i et nyt hul.

–

Kontrollér, at mærkaten er korrekt sat i og med tilstrækkelig plads mellem mærkaten og øret, så det
kan hele ordentligt.

–

Sørg for, at der kun sættes én EID-mærkat i soens øre.

8.2 Ældre håndholdte enheder
8.2.1 Tilknyt EID-mærkaterne for faringsstierne til Veloslokationerne (faringsfodring med ESF og EID-mærkater)

Når der er monteret en EID-mærkat på en sti (i stedet for en aktivator), skal EID-mærkaten linkes til stiens
lokation i Velos. Der bruges en håndholdt enhed til at scanne EID-mærkaterne og sende data til PC'en. EIDmærkaterne sættes på stierne for at give hver sti et unikt identiﬁkationsnummer.
•

Alle lokationer skal konﬁgureres i Velos, før de tilknyttes til stierne (se Konﬁgurér lokationerne (side 10)).

•

Der kan kun bruges Nedap D22 EID-mærkater.

1. Sæt en Nedap D22 EID-mærkat på hver sti.
2. Forbind den håndholdte enhed til computeren med USB-kablet.
3. I Velos skal du gå til Dashboard > Håndholdt enhed.
4. Klik på Send data til håndholdt enhed.
5. Kobl den håndholdte enhed fra computeren.
Den håndholdte enhed viser den første tilgængelige sti uden mærkat-nummer, fx lokation 101.
6. Scan denne stis EID-mærkat.
Der sættes et flueben ved siden af den scannede lokation (vises ikke). Den håndholdte scanner viser den
næste tilgængelige sti uden mærkat-nummer, fx lokation 102.
7. Scan mærkaterne for alle stier uden mærkatnummer.
8. Forbind den håndholdte enhed til computeren med USB-kablet.
9. Gå til Dashboard > Håndholdt enhed.
10. Klik på Modtaget data: Lokationer.
11. Klik på Send alt.
Alle scannede EID-mærkater er nu tilknyttet lokationerne Velos.

8.2.2 Forbind aktivatoren med Velos-lokationerne
(faringsfodring med ESF og aktivator)

Når der er monteret en aktivator på en sti (i stedet for en EID-mærkat), skal aktivatoren linkes til stiens lokation i
Nedap Velos. Der bruges en håndholdt enhed til at scanne aktivatorerne og sende data til PC'en.

Synkronisér Velos med den håndholdte enhed
1. Tænd for den håndholdte enhed.

2. Forbind den håndholdte enhed til PC'en med USB-kablet.
3. Gå til Dashboard > Håndholdt enhed.
4. Klik på Send data til håndholdt enhed.
Velos-dataene synkroniseres nu med den håndholdte enhed.
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Synkroniseringen er fuldført, når statuslinjen nederst til venstre på skærmen viser 100 %.
5. Fjern USB-kablet fra PC'en.
Den håndholdte enhed viser den første tilgængelige sti uden aktivatornummer, fx lokation 101.

Scan aktivatorerne

1. Scan aktivatoren for den sti, der vises på den håndholdte enhed.
2. Den håndholdte enhed viser den næste tilgængelige sti uden aktivatornummer, fx lokation 102.
3. Gentag trin 1 for alle stier uden aktivatornummer.

Synkronisér den håndholdte enhed med Velos

1. Forbind den håndholdte enhed til PC'en med USB-kablet.
2. Gå til Dashboard > Håndholdt enhed.
3. Vælg lokationerne (stierne).
4. Klik på Send alt.
Alle scannede aktivatorer er nu tilknyttet lokationerne (stierne) i Nedap Velos.
5. Fjern USB-kablet fra PC'en.

8.2.3 Knyt søerne til Velos-lokationerne (faringsfodring med
ESF og aktivator eller EID-mærkat)

Efter installation og hver gang nye søer kommer ind i faringsstierne, skal søerne scannes og knyttes til en Veloslokation. Det er nødvendigt at vide, hvilken so, der er i hvilken sti, for at kunne fodre soen korrekt.
1. Kontrollér, at følgende handlinger er blevet udført:
a. Alle lokationer er konﬁgureret i Velos og knyttet til stiernes aktivatorer eller EID-mærkater.
•

Aktivator: Se Forbind aktivatoren med Velos-lokationerne (faringsfodring med ESF og aktivator)
(side 77)

•

EID-mærkat: Se Tilknyt EID-mærkaterne for faringsstierne til Velos-lokationerne (faringsfodring
med ESF og EID-mærkater) (side 77)

b. Alle søer, herunder mærkatnumre, indtastes i Velos.
2. Forbind den håndholdte enhed til computeren med USB-kablet.
3. I Velos skal du gå til Dashboard > Håndholdt enhed.
4. Klik på Send data til håndholdt enhed.
5. Kobl den håndholdte enhed fra computeren.
6. Scan soens EID-mærkat.
Den håndholdte enhed viser det nummer for soen, som blev scannet.
7. Aktivator: Scan aktivatoren for den tilhørende sti.
EID-mærkat: Scan EID-mærkaten for den tilhørende sti.
Den håndholdte enhed viser den scannede so og lokation.
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8. Gentag trin 6 og 7 for alle søer og stier.
9. Forbind scanneren til computeren med USB-kablet.
10. Gå til Dashboard > Håndholdt enhed.
11. Klik på Modtaget data: lokationer.
12. Klik på Send alt. Alle scannede EID-mærkater er nu tilknyttet lokationerne i Velos.
Forsigtig
Systemet kontrollerer den lokationstype (fx drægtighed eller faring), som er knyttet til soen, for at fodre en
so i henhold til den korrekte foderkurve. Hvis der ikke er tilknyttet nogen lokation, kan soen ikke fodres. I
tilfælde af faringsfodring betyder det, at en so skal være tilknyttet en faringssti som beskrevet i dette afsnit.

8.2.4

Påsætning af EID-mærker

Gylte og søer skal mærkes med en Elektronisk Identiﬁkation-mærkat (EID) et par dage før læringsfasen i den
Electronic Sow Feeder (elektroniske so-fodringsstation) starter.

Forberedelse

1. Skriv dyrets nummer på han-delen af mærkaten.
2. Registrér EID-mærkaten i Velos:
a. Vælg Tilføj dyr på den håndholdte V-Scan-læser.
b. Klik på OK.
c. Tryk på scanningsknappen på den håndholdte enhed, og scan hun-delen af EID-mærkaten.
d. Indtast dyrets nummer, og klik på OK.
e. Indtast om nødvendigt:
• Fødselsdato
•

Gruppenr.

•

Nr. for lokation

Mærkning

1. Tryk på fjederklipsen.
2. Sæt hun-delen af EID-mærkaten i taggeren.
3. Skub han-delen helt ind i klippeværktøjet.
4. Desinﬁcer hele mærkaten ved at dyppe eller spraye med desinﬁcerende opløsningsmiddel.
5. Påsæt EID-mærkaten i midten af dyrets højre øre.

Figur 45: Korrekt placering af mærkat

Forsigtig
– Fjern gamle/defekte EID-mærkater fra øret.
–

Sæt altid øremærket i et nyt hul.

–

Kontrollér, at mærkaten er korrekt sat i og med tilstrækkelig plads mellem mærkaten og øret, så det
kan hele ordentligt.
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–

Sørg for, at der kun sættes én EID-mærkat i soens øre.
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