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Spanningen afschakelen voor openen van de pluimveecomputer! 
 
De pluimveecomputer bevat intern blanke spanningsvoerende delen! 
 
Openen alleen toegestaan door geautoriseerde personen! 
 
 

 

 
 
WAARSCHUWING 
 
Hoewel tijdens ontwerp en fabricage de grootst mogelijke zorg is besteed aan de kwaliteit van deze apparatuur, is 
een technische storing nimmer uit te sluiten. De gebruiker dient te zorgen voor een adequate 
alarminstallatie en/of noodvoorziening, zodat in geval van een technisch falen van apparatuur en 
bijbehorende installatie, geen gevaar ontstaat voor mens, dier of goederen. 
 
 
 
 
 

BIJ CALAMITEITEN HET VOLGENDE NOTEREN  

 
● Installatie-instellingen. 
 
● Omstandigheden waaronder calamiteit plaats vond. 
 
● Eventuele oorzaken. 
 
● Software versienummer. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht u vragen hebben dan kunt u zich altijd wenden tot onze afdeling klantenservice. Zorg er voor dat u alle 
benodigde gegevens binnen handbereik heeft. Voor een snelle afhandeling van de storing en om onduidelijkheden 
te voorkomen is het verstandig eerst de oorzaak en de omstandigheden waaronder de storing plaats vond te 
noteren, voordat u contact met ons opneemt. 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie of op 
welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stienen BE (www.StienenBE.com) 
 
Stienen BE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze handleiding en wijst uitdrukkelijk 
alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hand. Verder behoudt 
Stienen BE zich het recht voor, deze handleiding te herzien of te wijzigen zonder de verplichting een persoon of 
organisatie van een dergelijke verbetering of wijziging in kennis te stellen. 
 
Stienen BE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg zijn van een verkeerd 
gebruik of van gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing. 
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Incidenteel kan het voorkomen dat de softwareversie van een module en/of 
randapparaat niet voldoet aan de eisen van de besturingssoftware. In voorkomend geval 

dient u een software-update van de module en/of randapparaat uit te voeren. 
 

HET REINIGEN VAN RV-SENSOR, DE CO2-SENSOR EN DE MEETVENTILATOR 
MET BEHULP VAN EEN HOGEDRUKSPUIT IS NIET TOEGESTAAN 

 

Voor het reinigen van de ruimte dienen de RV-sensor en de CO2-sensor uit 
de ruimte te worden verwijderd en op een veilige plaats te worden 
opgeborgen. Tevens dient u de afsluitdoppen op de plug van de 
verlengkabels te draaien zodat er ook geen water in de plug kan 
binnendringen. Wordt de sensor via een wandcontactdoos (WCD) 
aangesloten, druk dan het klepje van de wandcontactdoos zover dicht 
totdat u een klik hoort (vergrendeling) 

 



 

INLEIDING 

 
 
 
De moderne pluimveehouderij eist een optimaal stalklimaat om een gunstig bedrijfsresultaat te kunnen 
realiseren. Doorgaans wordt dan ook een mechanisch ventilatiesysteem toegepast. Belangrijk hierbij is de 
luchttoevoer naar de dieren en het realiseren van een goede luchtcirculatie. De luchtverdeling in de stal wordt in 
belangrijke mate beïnvloed door het soort lucht aanvoersysteem. Effectieve ventilatieregelingen, zoals 
geïntegreerd in de pluimveecomputer uit de PL-9200 serie, kunnen met een laag ventilatiedebiet een goede 
luchtkwaliteit op dierniveau realiseren. Het spreekt voor zich dat een goede klimaatbeheersing bijdraagt tot het 
welzijn van de dieren. 
 
Met de PL-9200 pluimveecomputer kunt u praktisch al uw wensen op het gebied van klimaatbeheersing 
realiseren. De pluimveecomputer is voorzien van vrijwel alle mogelijke ventilatieregelingen die in de moderne 
pluimveehouderij voorkomen. De pluimveecomputer regelt het klimaat in de stal zodanig, dat altijd de juiste 
verhouding tussen temperatuur en ventilatie gegarandeerd is. Om er voor te zorgen dat het stalklimaat 
meegroeit met uw dieren, beschikt de pluimveecomputer over groeicurven. Door rekening te houden met de 
weersinvloeden kan het stalklimaat afhankelijk van de weersomstandigheden gecorrigeerd worden. 
 
In geval van netspanningsuitval, een te grote temperatuur afwijking of bij een te grote afwijking van de 
ventilatie zal het alarm geactiveerd worden. 
 
Omdat iedere situatie anders is, zullen in de praktijk alleen die regelfuncties geactiveerd worden, die in uw 
situatie van toepassing zijn. Hierdoor blijft de bediening van de pluimveecomputer uiterst eenvoudig en 
overzichtelijk. 
 
 

VENTILATIEGROEPEN 
De PL-9200 klimaatregelaar beschikt over maximaal 12 ventilatiegroepen, deze zijn onderverdeeld in: 
1x hoofdventilatiegroep 
1x hulpventilatiegroep 
1x warmtewisselaar 
1x mestbandbeluchting 
8x ventilatiegroepen (links, rechts, voor etc.) 
 
De ventilatiegroepen (behalve de hulpventilatiegroep, de warmtewisselaar en de mestbandbeluchting) kunnen 
elk worden uitgebreid tot maximaal 3 ventilatieregelingen. De ventilatieregelingen maken allemaal gebruik van 
dezelfde instellingen (instellingen per ventilatiegroep) maar beschikken wel ieder over afzonderlijke in- en 
uitgangen en worden ieder afzonderlijk geregeld. 
 
Hoofdventilatiegroep 
De 1e ventilatieregeling in deze groep is de hoofdventilatie en dient als referentie voor de compensatie van de 
staltemperatuur en de drukregeling. De 2e en 3e ventilatieregeling in deze groep worden alleen bijgeschakeld en 
hebben beide een afzonderlijke instelbaar startpercentage. Alle ventilatieregelingen hebben een instelbare 
ventilatiecapaciteit (m3/h) en vormen samen, met de capaciteit van de hulpventilatiegroep en de 
mestbandbeluchting (afzuigventilatie), de totale ventilatiecapaciteit van de geregelde groepen. 
 

REGELINGEN 
Bij de pluimveecomputer heeft u de keuze uit onderstaande regelingen: 
 
Ventilatieregelingen 
De pluimveecomputer beschikt over een aantal typen ventilatieregelingen waaruit u kunt kiezen, deze zijn: 
 Ventilatorregeling, al dan niet met meetventilator. 
 Ventilator met meetventilator en automatische regelklep (AQC-unit). 
 Inschakelen tweede en derde ventilator, al dan niet met meetventilator. 
 Hulpventilatieregeling, al dan niet met meetventilator (kan niet in combinatie met warmtewisselaar). 
 Ventilatorregeling m.b.v. stappenregeling. 
 Geregelde ventilatorgroep + stappenregeling (Duo vent). 
 Ventilatieregeling m.b.v. luchtinlaatkleppen. 
 Ventilatieregeling op basis van RV. 
 Ventilatieregeling op basis van onderdruk. 
 Ventilatieregeling op basis van CO2. 
 Ventilatieregeling op basis van windsnelheid en windrichting. 
 Intervalventilatie (kan niet in combinatie met warmtewisselaar). 
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Temperatuurregelingen 
Per stal zijn een aantal regelfuncties beschikbaar voor verwarming, deze zijn naar keuze toepasbaar: 
 Ruimteverwarming. 
 Inlaatverwarming. 
 Koeling. 
 Bevochtigen. 
 Warmtewisselaar 
 Temperatuurbewaking 
 

Voersysteem 
Per stal kan één voersysteem geïnstalleerd worden, het voersysteem kan uit één van onderstaande types: 
 PFB voerweger (PFB-35 of PFB-70, FN-bus) 
 PSW-1(-D) (voeren m.b.v. een siloweger, maximaal 1 silo, FN-bus) 
 PFA-9200 (voercomputer: voeren met afvoeren, RS-485) 
 PFV-9200 (voercomputer: voeren met ventielen, RS-485) 
 PFS-16 (voerweeg- en mengcomputer: voeren m.b.v. meerdere silo’s, FN-bus) 
 

Dierweging 
Per stal kunnen 2 dierwegingen van het type PW-2 geïnstalleerd worden (FN-bus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLEMNUMMERING IN-/UITGANGEN 
Het klemnummer van een in-/uitgang is samengesteld uit het moduleadres, het type in-/uitgang en een 2-
cijferig volgnummer. 
 

Type in-/uitgang Letter Volg- 
nummer Toelichting 

0-10V uitgang A 1-99 Analoge uitgang met een bereik van 0-10V of 10-0V. 

Relais uitgang B 1-99 Contact uitgang van relais (hieronder vallen niet: 
alarmrelais, digitale uitgangen etc.) 

Digitale uitgang C 1-99 Optisch geschakelde aan/uit uitgang (Max. 35Vdc 30mA). 

Open-/dichtsturing D 1-99 Open-/dichtsturing met positie terugmelding. Hieronder vallen 
o.a. verwarmingen en kleppen met terugmeldpotmeter. 

Geregelde triac uitgang F 1-99 Geregelde triac uitgang met een bereik van 30-230Vac. 

Analoge uitgang G 1-99 
Analoge uitgang met een vast bereik van 2-10V met positie 
digitale positie terugmelding. Hieronder vallen o.a. modules 
voor het aansturen van een EGM-100CA of EGM-250CA. 

Luchtinlaatklep H 1-99 MCA-klep, wind gecompenseerde inlaatklep. 

Temperatuursensor K 1-99 Hieronder vallen alle type temperatuursensoren die voorzien 
zijn van een 10K NTC weerstand (N10B, BV10B etc.) 

0-10V ingangen L 1-99 
Analoge ingang met een meetbereik van 0-10V. Voor het 
aansluiten van bijv. meetsensoren (RV, druk, CO2 etc.) 

Digitale ingang M 1-99 Hieronder vallen o.a. meetventilatoren, tellercontacten etc. 

Meteo-station N 1-99 Module waarop een windsnelheid, windrichting en regen-
sensor kan worden aangesloten. 
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BEDIENING 

 
 
 

SCHERM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als het symbool   in de titelbalk verschijnt en u drukt op functietoets F3 dan worden de instellingen grafisch 
weergegeven, de punt (●) in de grafiek geeft de berekende waarde aan. Druk wederom op F3 om de grafische 
weergave uit te schakelen. Bij iedere toetsindruk wordt gedurende enkele minuten het scherm verlicht. In een 
donkere stal zijn de instellingen en metingen dus ook goed zichtbaar. 
 
SCROLL-SCHERM 
Indien een scherm meer regels bevat dan er op het scherm kunnen staan verschijnt in de titelbalk het symbool  

 .Dit symbool geeft aan dat u met behulp van de cursortoeten “op” en “neer” (   ) de resterende 
instellingen en/of metingen kunt opvragen. 
 

TOETSENBORD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het toetsenbord kan algemeen worden ingedeeld in vier groepen: 

1. menutoetsen 
2. functietoetsen 
3. cijfertoetsen 
4. navigatietoetsen 

 
 

Ten gevolge van de groeicurve 
en/of compensaties kan de 
berekende instelling afwijken 
van de door de gebruiker 
ingestelde waarde. 

Schermnummer 

Titelbalk 

Kolom met instellingen en metingen 

Kolom met berekende en/of 
gecorrigeerde instellingen 

Grafiek (functietoets F3) 

Tijd & Datum 

Met behulp van de toets    kunt u 
het vorige regelingsnummer kiezen. 

Met behulp van de toets    
kunt u het volgende 
regelingsnummer kiezen. 

2 3 4 

1 1 

Let op: 
Druk de toetsen 
uitsluitend in met uw 
vingertop. Scherpe 
voorwerpen zoals pen, 
potlood of schroeven-
draaier kunnen het 
toetsenbord 
beschadigen! 

Pagina 7 van 86 



 

1 MENUTOETSEN(INFO, SCHAKELKLOKKEN, TELLERS ETC.) 
 
De klimaatregelaar beschikt over 6 snelmenutoetsen. Met behulp van deze snelmenutoetsen kan snel een 
categorie gegevens geselecteerd worden. 
 

 

Met behulp van deze toets kan de dierenarts of voorlichter ondersteunende informatie opvragen over 
het dierwelzijn, aantal dieren, uitval, voer opname etc., zonder dat hij alle menu’s moet aflopen (zie 
pagina 78) 

 

 
Tijdklokken (schakelklokken, lichtregelingen etc.), zie pagina 68. 

 

 
Tellerstanden (water, voer water/voer verhouding etc.), zie pagina 66. 

 

 
Stalklimaat, zie pagina 13. 

 

 
Voerweegsysteem, zie pagina 43. 

 

 
Dierweegsysteem, zie pagina 62. 

 
 
 
 

2 FUNCTIETOETSEN (GRAFIEK, ALARM, VORIGE / VOLGENDE REGELING ETC.) 
 
Functietoets F1 (wijzigen taal) 

 

Wijzigen taal: Houd de functietoets F1 ingedrukt en selecteer m.b.v. de linker of rechter cursortoets 
de taal. 

 
Functietoets F2 (status stal) 

 
Gebruik deze functietoets om de status van de stal op te vragen. 

 
Functietoets F3 (grafiek) 

 

Gebruik deze functietoets om een grafiek op een scherm te plaatsen. Als het lampje in de functietoets 
oplicht is de functie “grafiek” actief. U kunt de functie “grafiek” uitschakelen door opnieuw op deze 
functietoets te drukken (het lampje in de toets is uit). 

 
De waarden in een grafiek zijn gekoppeld aan het scherm op basis waarvan de grafiek werd samengesteld. De 
grafiek wordt automatisch bijgewerkt wanneer u de gegevens op het scherm wijzigt.  
 
Als de gegevens op het scherm grafisch kunnen worden weergegeven verschijnt rechtsboven in de menu regel 
het symbool . 
 
 
Volgende / vorige regeling selecteren 
 

  

Selecteer volgende/vorige regeling. 
 

Wanneer regelingen van hetzelfde type, zoals ventilatiegroepen (links, rechts, recirculatie 
etc.), aanwezig zijn kunt u met behulp van deze toetsen de vorige resp. volgende regeling 
selecteren. 
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Alarmtoets 

 

Snelkeuzetoets voor alarmscherm. Het lampje in de alarmtoets licht op indien zich bij een van de 
regelingen een alarmsituatie situatie voordoet. 

 

U kunt in dit scherm het hoofdalarm aan- of uitzetten. Als het hoofdalarm is uitgeschakeld knippert het lampje 
in een regelmatig patroon. Er wordt geen alarm meer uitgegeven. 
 

 

Test (test alarm) 
 

Test “ja”: Hiermee kunt u de werking van het 
alarmrelais (sirene) testen. Vult u achter Test “ja” in 
dan wordt gedurende 10 seconden het alarmrelais 
(sirene) ingeschakeld. 
 

U kunt de alarmtesttijd wissen door achter Test “nee” 
in te stellen. 
 

 (afstel alarm) 
 

Uit “ja”: Hiermee kunt u het alarm (sirene) tijdelijk 
uitschakelen (met uitzondering van de hardware 
alarmen, deze kunt u niet tijdelijk uitzetten). Het 
hoofdalarm wordt voor gedurende 30 minuten 
uitgeschakeld (het lampje knippert in een 
onregelmatig patroon). Na 30 minuten wordt het 
hoofdalarm weer automatisch ingeschakeld. Indien de 
oorzaak van het alarm niet opgeheven is, valt het 
alarmrelais wederom af (alarm). 
 

U kunt de alarm afsteltijd wissen door achter  
“nee” in te stellen. 

 
 

Indien op de PL-9200 geen toegangscode geïnstalleerd is of nadat u de juiste toegangscode heeft ingegeven 
kunt u het hoofdalarm uitzetten. 
 

Noot VERGEET NOOIT EEN ALARM WEER "AAN" TE ZETTEN, wanneer u het uitgeschakeld heeft voor 
bijv. het oplossen van een storing. Dit kan namelijk nadelige gevolge hebben voor mens, dier, 
apparatuur of goederen. 
 

Gebruik bij voorkeur de functie  (afstel alarm) om een storing te verhelpen. 
 

PROGRAMMEREN MENUTOETS 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande menutoetsen kunt u volgens onderstaande manier programmeren. 
 Selecteer binnen de groep het gewenste scherm dat u onder de toets wilt zetten 
 Houdt de F1-toets ingedrukt en druk op de “Enter toets”. De functietoets is nu geprogrammeerd. Wanneer u 

nu op de functietoets druk verschijnt het geselecteerde scherm. 
 

Elke van bovenstaande functietoets kunt u programmeren met een scherm uit de overeenkomstige groep. 
 
 Voorbeeld: 

 

In dit voorbeeld wordt scherm “611 Overzicht staltemperatuur” onder de 
info functietoets geprogrammeerd. Ga naar het hoofdmenu en druk 
vervolgend op de toetsen 6, 1 en dan nogmaals op de 1 toets, houdt F1 
ingedrukt en druk op de “Entertoets”. De functietoets is nu 
geprogrammeerd. 
 
 
 
 
Drukt u daarna op de  -toets dan verschijnt scherm 611 op het display. 

 

 

Programmering functietoets wissen: Houdt de F1-toets ingedrukt en druk op de “functietoets”. In 
bovenstaand voorbeeld wissen we de geprogrammeerde  -toets door de toetsen  +  tegelijkertijd in te 
drukken  

6 1 2 3 4 5 groepsnummer 

 

+ 
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3 CIJFERTOETSEN (0..9) 
 
 

 Met de cijfertoetsen kan een schermnummer 
worden geselecteerd of een instelling of tekst 
worden gewijzigd. Menu-item 10 kunt u 
kiezen door op de 0 te drukken. 
 

Tekstinvoer 
Met behulp van de cijfertoetsen 2..9, kan de 
naam van een regelgroep (links, rechts, voor, 
achter etc.), een schakelklok of teller worden 
gewijzigd. De maximale tekstlengte bedraagt 
15 karakters (inclusief spaties). Het karakter 
dat u invoert verschijnt in een blokje. Druk 
meerdere keren op de cijfertoets tot de 
gewenste letter verschijnt. Om een leesteken 
in te voegen drukt u net zolang op cijfertoets 
1 tot het gewenste leesteken verschijnt. Een 
spatie kunt u invoegen m.b.v. de toets 0. 

 

Druk eenmaal voor a, tweemaal voor b etc. Met behulp van de  en  toetsen kunt u de cursor verplaatsen. 
Bij bijvoorbeeld menu-keuzes etc., begint de tekst automatisch met een hoofdletter. 
 
 
Knikpunt of periode invoegen/verwijderen 
 Druk op de  [Enter]-toets (edit mode) 
 

 Houdt functietoets  ingedrukt en druk daarna op de: 
 -toets om een knikpunt/periode in te voegen (mits perioden/knikpunten niet maximaal is) 
 

 -toets om een knikpunt/periode te verwijderen (mits er dan één periode/knikpunt aanwezig is) 
 
Het aantal knikpunten/periodes wordt automatisch aangepast. 
 
 
 
 
4 Navigatietoetsen (menu, cursor, mode) 

 
Annuleren 

 

Deze toets annuleert wijzigingen of menukeuzes. 
 
Door deze toets ingedrukt te houden wordt het hoofdmenu geselecteerd. 

 
Cursor verplaatsen 

  

verplaats cursor 
 

vasthouden: verplaats cursor naar eerste/laatste instelling op scherm. 

  
verplaats cursor of wijzig waarde 

 
Bevestigen 

 

Menukeuze 
Start wijziging 
Bevestiging wijziging 

 
■ De cursor is zichtbaar als een zwarte rechthoek, bijv. . 
■ Tijdens het wijzigen verandert de cursor in een zwarte rand bijv. . 

defëéèê3DEFËÉÈÊ 

abcäáàâç2ABCÄÁÀÂÇ 

mnoöóòô6MNOÖÓÒÔ 

jkl5JKL 

wxyz9WXYZ 

tuvüúùû8TUVÜÚÙÛ 

.,1'-:+ 

ghiïíìî4 
GHIÏÍÌÎ 

pqrs7PQR
 

_0 
 

Pagina 10 van 86 



 

OVERZICHTSCHERM 
 
 
 

Kolom nr. 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolom 
nr. Symbool Omschrijving 

1  Kolom met stalnummer (gebruikersnummers) 

2  Stal buiten bedrijf 

2   Status hoofdalarm (alarmrelais is in) 

Alarm 

2   Hoofdalarm uitgeschakeld 

2 001  Alarm in stal (alarmvertragingstijd nog niet verstreken) 

2 001  Alarm in stal (alarmvertragingstijd verstreken) 

2 001  Hoofdalarm uitgeschakeld 

3  Warmtevraag in stal 

Verwarming 3  Geen verwarming geïnstalleerd 

3  Alle verwarmingen uitgeschakeld door gebruiker 

4 °C Momentele stal- en/of buitentemperatuur in ºC 

5  Momentele staltemperatuur (grafisch weergegeven) 

6 % Momentele hoofdventilatie in stal 

7  Momentele hoofdventilatie in stal (grafisch weergegeven) 
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HOOFDMENU 

 
 
 

 

 
Als u een toegangscode gebruikt, is het nuttig dat u de code opschrijft en 
op een veilige plek bewaart. Als u de toegangscode vergeet, kunt u geen 
instellingen meer wijzigen. Zodra één toegangscode actief is kunt u de 
instelling alleen wijzigen door de juiste toegangscode in te geven. 
De toegangscode blijft actief totdat u het scherm “Overzicht” selecteert, 
daarna moet u de toegangscode opnieuw ingeven om een instelling te 
kunnen wijzigen. 
 

 
 

TOEGANGSCODE 
U kunt een toegangscode bijvoorbeeld gebruiken om uw computer tegen ongewenste toegang te beschermen. 
Als u wilt voorkomen dat niet-geautoriseerde personen instellingen op uw pluimveecomputer kunnen wijzigen, 
kunt u een toegangscode laten instellen. Een toegangscode bestaat uit een combinatie van 4 cijfers. U kunt 
maximaal 2 toegangscodes laten instellen door uw installateur. 
 
Voor het statusscherm (zie pagina 42) kunt u een aparte toegangscode laten instellen. 
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KLIMAATREGELINGEN 

 
 
 

 

STATUS STAL 
Met behulp van de status van de stal kunt u de stal in of uit bedrijf nemen. 

In bedrijf: De pluimveecomputer regelt zoals ingesteld. 
Uit bedrijf: Alle regelingen, alarmeringen en temperatuurbewakingen 

worden uitgeschakeld (alle kleppen worden dicht gestuurd, 
alle klokken worden uitgeschakeld). 

 

Gebruik de cursortoeten links / rechts (   ) om de status van de stal te 
wijzigen. 

 

STALTEMPERATUUR 
De temperatuur waarop de ventilatiegroepen en verwarmingen regelen (relatieve temperatuurinstelling) wordt 
de staltemperatuur genoemd. De gewenste staltemperatuur hangt van verschillende factoren af. Zo hebben 
jonge dieren een veel hogere omgevingstemperatuur nodig dan oudere dieren. 
 
Als de cursor op  staat en u drukt op de bevestigingstoets dan verschijnt de curve 
van de staltemperatuur. U kunt eventueel de curve instellingen wijzigen of de curve uitzetten. Druk op de 
annuleertoets om terug te keren naar het voorgaande scherm. Indien u de curve heeft uitgezet wordt de tekst 
groeicurve vervangen door de standaard tekst en kunt u de betreffende curve instellingen niet meer via dit 
scherm oproepen (curve staat uit). 
 

RELATIEVE OF ABSOLUTE TEMPERATUURINSTELLING 

Regeling Relatieve instelling Absolute instelling 

Hoofventilatiegroep Altijd relatief t.o.v. staltemperatuur n.v.t. 

Hulpventilatiegroep Altijd relatief t.o.v. staltemperatuur n.v.t. 

Mestband inblaas Ligt de instelling tussen de -9,9°C en 
de +9,9°C dan is de instelling relatief 
t.o.v. staltemperatuur. 

Wordt een waarde van 10,0°C of 
hoger ingesteld dan is dit een 
absolute temperatuur instelling. 

Mestband heater blok Altijd relatief t.o.v. staltemperatuur n.v.t. 

Ventilatiegroepen Altijd relatief t.o.v. staltemperatuur n.v.t. 

Verwarming 1..6 Ligt de instelling tussen de -9,9°C en 
de +9,9°C dan is de instelling relatief 
t.o.v. staltemperatuur. 

Wordt een waarde van 10,0°C of 
hoger ingesteld dan is dit een 
absolute temperatuursinstelling. 

Centrale verwarming 1 en 2  n.v.t. Dit zijn altijd absolute temperatuur 
instellingen. 

Koeling 1..4 Ligt de instelling tussen de -9,9°C en 
de +9,9°C dan is de instelling relatief 
t.o.v. staltemperatuur. 

Wordt een waarde van 10,0°C of 
hoger ingesteld dan is dit een 
absolute temperatuur instelling. 

Temperatuur 1 en 2 U kunt aan uw installateur opgeven of temperatuurregeling 1 en/of 
temperatuurregeling 2 relatieve of absolute temperatuurinstellingen zijn. 

 
Relatief : De temperatuurregeling werkt met een verschiltemperatuur ten opzichte van de ingestelde 

staltemperatuur. De temperatuurregeling volgt de ingestelde staltemperatuur. Als u bijv. een 
verschiltemperatuur instelt van 5,0ºC en de ingestelde staltemperatuur is 20,0ºC dan regelt de 
temperatuurreling op 20,0ºC+5,0ºC = 25,0ºC. Wijzigt u de staltemperatuur bijv. in 18,0ºC dan 
regelt de temperatuurreling op 18,0ºC+5,0ºC = 23,0ºC. 
 

Absoluut : De temperatuurregeling werkt met absolute temperatuurinstellingen, d.w.z. dat als u de 
temperatuur op 5,0ºC instelt de uitgang ook regelt op 5,0ºC. De temperatuurregeling werkt 
onafhankelijk van de ingestelde staltemperatuur. 
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VENTILATIEGROEPEN 
Afhankelijk van het type en het aantal ventilatiegroepen varieert het aantal menukeuzes in het “Ventilatie-
groepen” menu. 
 

We merken op dat de weergegeven teksten van de ventilatiegroepen kunnen afwijken van de in deze 
handleiding weergeven teksten (de teksten kunnen, met uitzondering van de hoofdventilatiegroep, door de 
installateur gewijzigd worden). 
 

VENTILATIECAPACITEIT 
De berekende totale ventilatiecapaciteit en de ventilatiecapaciteit per dier wordt in m3/u weergegeven. De 
ventilatiecapaciteit van de hulpventilatie, de mestbandbeluchting (afzuigventilatie) en de totale ventilatie-
capaciteit van de hoofdventilatiegroep (capaciteit van de 1e , 2e 3e ventilator en de stappen regeling), vormen 
tezamen de totale ventilatiecapaciteit van de stal. 
 

HOOFDVENTILATIE 
Dit is groep die de “hoofdventilatie” regelt in de stal. Ten gevolge van de compensaties kan de berekende 
waarde afwijken van de ingestelde waarde. 
 

INSTELLING TEMPERATUUR 
Dit is de temperatuur waarop de ventilatiegroep regelt, deze instelling is relatief ten opzichte van de 
staltemperatuur. Achter de temperatuur instelling wordt de berekende temperatuur weergegeven waarop de 
ventilatiegroep regelt. 
 

BANDBREEDTE 
De bandbreedte bepaalt de 'gevoeligheid' van de ventilator voor een temperatuursverandering. Hoe kleiner de 
bandbreedte hoe feller de ventilator reageert op een temperatuursverandering. Sterke schommelingen in de 
ventilatie zijn niet goed voor het stalklimaat. Een bandbreedte van 4 à 7 °C, afhankelijk van de 
buitentemperatuur, is daarom te adviseren (zie ook automatische bandbreedtecompensatie pagina 32). 
 

MINIMUM EN MAXIMUM VENTILATIE 
Indien compensatie op bezettingsgraad geïnstalleerd is, wordt de minimum en/of maximum ventilatie aangepast 
aan het aantal dieren in de stal. Daarnaast kunnen de minimum en de maximum ventilatie beïnvloed worden 
door de RV, CO2, meteo, nachtinstelling en buitentemperatuur. 
 

MOMENTELE TEMPERATUUR 
Op deze regel wordt de momentele gemiddelde staltemperatuur weergegeven. 
 

MOMENTELE VENTILATIE 
Indien de hoofdventilatie m.b.v. een meetventilator wordt geregeld, staat achter de berekende ventilatie de 
gemeten ventilatie. Beschikt de stal niet over een meetventilator of indien de meetventilator defect is dan is de 
berekende ventilatie gelijk aan de “gemeten” ventilatie. 
 

De momentele ventilatie wordt berekend aan de hand van de bandbreedte, de minimum en de maximum 
ventilatie instellingen. 
 

CAPACITEIT 
Ventilatiecapaciteit van de hoofdgroep (totaal en per dier). 
 

HOOFDVENTILATIE MET GROEICURVE 

 

 
Voor de klimaatinstellingen die volgens een curve worden berekend staat 
de tekst “Groeicurve”. Om niet steeds de curve-instellingen te moeten 
aanpassen aan het gedrag van de dieren, bijv. als de dieren ziek zijn, 
kunt u de berekende curve instellingen verhogen of verlagen door de 
waarde in de eerste kolom te wijzigen (+0.0°C/+0.0%). 
 

 

Groeicurve temperatuur: hiermee kunt u de berekende temperatuur van de hoofdventilatie verhogen 
      of verlagen. 
Groeicurve minimum:  hiermee kunt u de berekende minimum hoofdventilatie verhogen of verlagen. 
Groeicurve maximum:  hiermee kunt u de berekende maximum hoofdventilatie verhogen of verlagen. 
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Als de cursor op  ,  of  staat en u 
drukt op de bevestigingstoets dan verschijnt de curve van de desbetreffende instellingen. U kunt eventueel de 
curve instellingen wijzigen of de curve uitzetten. Druk op de annuleertoets om terug te keren naar het 
voorgaande scherm. Indien u de curve heeft uitgezet wordt de tekst groeicurve vervangen door de standaard 
tekst en kunt u de betreffende curve instellingen niet meer via dit scherm oproepen (curve staat uit). 
 
START VENTILATOR 2 / 3 
Indien de hoofdventilatie uit meerdere ventilatieregelingen bestaat dient u achter “Start ventilator 2” en/of 
“Start ventilator 3” het percentage in te stellen waarbij de 2e / 3e ventilatieregeling ingeschakeld moet worden 
(inschakel percentage t.o.v. de totale capaciteit van de geregelde ventilatiegroep). 
 

Achter ”Geregelde” staat het aantal ventilatieregelingen vermeld dat momenteel ingeschakeld is 
(1 = 1e ventilatieregeling, 2 = 1e  en 2e ventilatieregeling, 3 = 1e, 2e en 3e ventilatieregeling) 
 

Achter ”Stap” staat de stap van de stappenregeling vermeld die momenteel ingeschakeld is. 
 

Indien de capaciteit van de geregelde ventilatiegroep (t.o.v. de totale capaciteit) kleiner is dan het achter 
“Minimum ventilatie” ingestelde percentage, dan is de geregelde groep altijd volledig in. 
 
AQC-KLEP 
Alleen van een AQC-klep zonder meetventilator kunt u de regelkarakteristiek instellen. Als een meetventilator 
in de geregelde ventilatiegroep aanwezig is verschijnt menukeuze “2 AQC-klep” niet op het scherm. 
 

 

Minimale klepopening 

Maximale klepopening = 100% 

K
le

p
op

en
in

g
 [

%
] 

Minimum 
bij ventilatie 

Hoofdventilatie [%] 
Momentele 
ventilatie 

Momentele klepopening 

Maximum 
bij ventilatie  

 
 
De AQC-klep zonder meetventilator 
regelt op basis van de berekende 
hoofdventilatie (uitgang 
hoofdventilator). 

 
INTERVALVENTILATIE 

  

 
Indien intervalventilatie door uw 
installateur geactiveerd is verschijnt 
menu item “Intervalventilatie” op 
het display. Mocht de stal op 
onderdruk regelen dan wordt de 
drukregeling tijdens de 
intervalventilatie uitgeschakeld. 
 

 

De instelling “Intervalventilatie tot” wordt begrensd door de installatie-instelling (grenswaarde). Druk op de 
[ENTER]-toets (  ) en daarna op de pijltje omhoog toets (). Stel een waarde in die minimaal 1% onder de 
grenswaarde ligt. M.a.w. als de grenswaarde 006% is dan stelt u achter “Intervalventilatie tot” 005% in. 
 

De minimale en maximale klepopening zijn bepalend voor een goede werking van de intervalventilatie en 
bepaald de luchtworp gedurende de intervalventilatie. Een te grote klepopening zorgt voor “koudeval” in de stal. 
 
HULPVENTILATIE 

 

 
De hulpventilatie is, wat betreft de instellingen, identiek aan de 
hoofdventilatiegroep en wordt dan ook op overeenkomstige wijze 
ingesteld. 
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WARMTEWISSELAAR 
De afgezogen lucht uit de stal wordt door de warmtewisselaar geleid, waarbij de warme lucht langs een 
warmtewisselaar stroomt die de koude lucht van buiten voorverwarmt en daarna de stal inblaast. 
 
 

   
 
 
 
 
Warmtewisselaar:  aan/uit, hiermee kunt u de functie van de warmtewisselaar aan/uitschakelen. 
Opbouw tot:  dit is het maximum ventilatiepercentage van de warmtewisselaar 

Afbouw tot  dit is het minimum ventilatiepercentage van de warmtewisselaar, vult u hier 0 in dan 
schakelt de warmtewisselaar na de afbouw uit. 
 

Indien u bij “Afbouw tot” een percentage dat groter 0 is dan wordt dit percentage van 
de warmtewisselaarcapaciteit bij de totale ventilatiecapaciteit opgeteld. 

Start afbouw:   percentage van de bandbreedte waarbij de warmtewisselaar de ventilatie gaat 
afbouwen naar het percentage dat u achter “Afbouw tot” heeft ingevuld. Heeft u de 
compensatie aanstaan (zie scherm 153) dan wordt “Start afbouw” door de 
buitentemperatuur gecorrigeerd. 

Momentele ventilatie:  aan de hand van bovenstaande instellingen en metingen wordt de momentele 
ventilatie van de warmtewisselaar berekend. 

Capaciteit:  uit de berekening (of indien een meetventilator aanwezig is, in dat geval is het de 
meting) wordt de totale capaciteit van de warmtewisselaar berekend. Tevens wordt 
ook de capaciteit per dier berekend. 

 
 
CIRCULATIE VENTILATOREN 

  

 

 
In dit scherm wordt de ingestelde (groeicurve uit) en de berekende ventilatie (in %) voor de recirculatie 
ventilatoren weergegeven. Daarnaast wordt in dit scherm ook de momentele ventilatie van de recirculatie 
ventilatoren weergegeven. 
 

96.466m3/u= 85.358m3/u + 11.108m3/u 
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PRINCIPESCHEMA WARMTEWISSELAAR 
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 Verschil tussen staltemperatuur en buitenlucht 

is groter dan 5,0°C 
 Verschil tussen staltemperatuur en buitenlucht 

is kleiner dan 5,0°C (mits “Afbouw 
compensatie” geactiveerd is). 

 

 
De regeling met warmtewisselaar doorloopt 4 fasen bij toenemende ventilatievraag: 
 

1. Opbouw: alleen de warmtewisselaar regelt de ventilatievraag, ventilatoren zijn uit. 
2. Mengfase: warmtewisselaar maximaal, ventilatoren regelen extra vraag (deze fase blijft actief tot de 

ventilatoren dezelfde capaciteit leveren als de warmtewisselaar). 
3. Afbouw: warmtewisselaar wordt terug geregeld, ventilatoren compenseren en regelen extra vraag (deze 

fase wordt alleen bereikt als Afbouw is geactiveerd). 
4. Ventilatie: ventilatoren regelen vraag, warmtewisselaar minimaal (zoals ingesteld bij Afbouw tot, in dit 

geval dus 25%). 
 
Let op! Indien de buitenvoeler defect is en de compensatie is actief dan wordt Start afbouw niet meer 
gecorrigeerd. 
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MESTBAND BELUCHTING 

 

  

 
Inblaasventilator 

  

 

 
Inblaasventilator 
Hier kunt u de inblaasventilator aan/uit schakelen. 
 
Instelling temperatuur 
Dit is de temperatuur waarop de inblaasventilator regelt, ligt de instelling tussen de -9,9°C en de +9,9°C dan is 
de instelling relatief ten opzichte van de staltemperatuur. Achter de temperatuur instelling wordt de berekende 
temperatuur weergegeven waarop de inblaasventilator regelt. 
 
Bandbreedte 
De bandbreedte bepaalt de 'gevoeligheid' van de inblaasventilator voor een temperatuursverandering. Hoe 
kleiner de bandbreedte hoe feller de ventilator reageert op een temperatuursverandering. 
 
Minimum en maximum ventilatie 
Achter “Minimum ventilatie” stelt u de ondergrens voor de inblaasventilatie in en achter “Maximum ventilatie” de 
bovengrens. 
 
Momentele temperatuur 
Op deze regel wordt de momentele gemiddelde inblaastemperatuur weergegeven. 
 
Momentele ventilatie 
Indien de inblaasventilatie m.b.v. een meetventilator wordt geregeld, staat achter de berekende ventilatie de 
gemeten ventilatie. Beschikt de inblaasventilator niet over een meetventilator of indien de meetventilator defect 
is dan is de berekende ventilatie gelijk aan de “gemeten” ventilatie. 
 
De momentele ventilatie wordt berekend aan de hand van de bandbreedte, het minimum en het maximum 
ventilatie instellingen. Echter indien “minimum verwarming” door uw installateur is geactiveerd en de 
verwarming is ingeschakeld dan wordt het minimum begrensd door de verwarming (heaterblok). 
 
Capaciteit 
Naast de totale actuele ventilatiecapaciteit wordt ook de ventilatiecapaciteit per dier weergegeven. 
 
Afbouw 
Wanneer afbouw actief is kunt u bijv. het maximum ventilatie percentage tijdens de ingestelde periode verlagen 
(nachtstroom). Stel naast de periode (begin; einde) ook de verlaging van de maximum ventilatie, gedurende 
deze periode, in. 

 

Max. 

Min. 

Band- 
breedte 

Instelling temperatuur 
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Afzuigventilator 

  

 

 
Afzuigventilator 
De “Afzuigventilator” wordt overeenkomstig de “Inblaasventilator” ingesteld. 
 
Afbouw 
Met behulp van de afbouw wordt voorkomen dat, bij een lage staltemperatuur, er teveel koude lucht de stal uit 
wordt gezogen. De afbouw begrenst de maximum ventilatie van de afzuigventilator (de minimum ventilatie van 
de stal neemt af). Stel achter “afbouw” in hoeveel de maximum ventilatie per °C de maximum ventilatie moet 
worden gecorrigeerd. 
 
Instelling temperatuur 
Vul hier het temperatuurverschil in. Ligt de instelling tussen de -9,9°C en de +9,9°C dan is de instelling relatief 
ten opzichte van de inblaastemperatuur. Achter de temperatuur instelling wordt de berekende temperatuur 
weergegeven. Daalt de staltemperatuur onder de ingestelde waarde dan is de correctie actief. 
 
Staltemperatuur 
Hier staat de actuele staltemperatuur 
 
Afbouw 
Hier staat de berekende afbouw van de maximum afzuigventilatie. 
 
 
Heaterblok 

 

 

 
Heaterblok 
Hier kunt u het “Heaterblok” (verwarming) aan/uit schakelen. 
 
Instelling temperatuur 
Vul hier het temperatuurverschil in, ligt de instelling tussen de -9,9°C en de +9,9°C dan is de instelling relatief 
ten opzichte van de inblaastemperatuur. Achter de temperatuur instelling wordt de berekende temperatuur 
weergegeven. Daalt de staltemperatuur onder de ingestelde waarde dan is de correctie actief. 
 
Bandbreedte 
De bandbreedte bepaalt de snelheid waarmee de verwarming reageert op eventuele 
temperatuursveranderingen. Hoe kleiner de bandbreedte hoe feller de verwarming reageert. 
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Minimum en maximum verwarming 
Achter “Minimum verwarming” stelt u de minimale en achter “Maximum verwarming” de maximale brandsterkte 
van de verwarming in. 
 
Momentele temperatuur 
Op deze regel wordt de momentele gemiddelde inblaastemperatuur (heatertemperatuur) weergegeven. 
 
Momentele verwarming 
Op deze regel wordt de status van de verwarming en de momentele brandsterkte weergegeven (0% = uit). 
 
Inblaasventilator 
Op deze regel wordt het momentele ventilatie percentage van de inblaasventilator weergegeven. 
 
 
 
Recirculatie heater 

 

 

 

Recirculatie heater 
Hier kunt u de “Recirculatie heater” aan/uit schakelen. 
 
Momentele ventilatie 
Hier staat de momentele ventilatie van de recirculatie heater. 
 
Voorbeeld: De inblaasventilator berekent een ventilatie percentage van 10%. De aangezogen buitenlucht is te koud en dient opgewarmd te 
worden. Uw installateur heeft ingesteld dat tijdens het opwarmen de inblaasventilator minimaal 50% moet ventileren. De “Recirculatie heater” 
moet dan 50% - 10% = 40% ventileren. 
 
Capaciteit 
Naast de totale recirculatiecapaciteit wordt ook de recirculatiecapaciteit per dier weergegeven. 
 

40% 

10% 
50% 

 

Buitenlucht 
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Recirculatie 
heater 

Warmte- 
wisselaar 

Inblaasventilator 
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Links/rechts/voor/achter/midden/achter/recirculatie/boven en onder 
 

Bandbreedte 

Minimum 

Maximum 

V
en

ti
la

ti
e 

[%
] 

Instelling 
Temperatuur [°C] 

Momenteel 

Berekend 

 

 
De ventilatiegroepen 
“Links/Rechts/Voor/Achter/Midden/Achter/Recirculatie
/Boven en Onder” zijn, wat betreft de instellingen, 
identiek en worden allen op overeenkomstige wijze 
ingesteld. Een ventilatiegroep kan maximaal uit 3 
afzonderlijke regelingen (kleppen) bestaan. De 
temperatuur instelling, bandbreedte en de minimum 
en maximum ventilatie gelden dan voor alle drie de 
regelingen (1, 2 en 3). 

 

INSTELLING TEMPERATUUR 
De temperatuur waarop de ventilatiegroep regelt, deze instelling is altijd relatief ten opzichte van de 
staltemperatuur. Achter de temperatuur instelling wordt de berekende temperatuur weergegeven waarop de 
ventilatiegroep regelt. 
 
BANDBREEDTE 
De bandbreedte bepaalt de 'gevoeligheid' van de regeling. Met een te kleine bandbreedte reageert de computer 
feller op een temperatuurstijging/daling. Dit is niet goed voor het stalklimaat. Er ontstaan zo te veel 
schommelingen in de ventilatie. Een bandbreedte van 4 à 7 °C, afhankelijk van de buitentemperatuur, is 
daarom te adviseren (zie ook automatische bandbreedtecompensatie pagina 32). 
 
MINIMALE EN MAXIMALE KLEPOPENING 
De minimale en de maximale klepopening kan hier ingesteld worden. 
 
MOMENTELE TEMPERATUUR 
Op deze regel wordt de momentele gemiddelde temperatuur weergegeven waarop de ventilatiegroep regelt. 
 
BEREKENDE KLEPOPENING 
 Regelen op basis van temperatuur: Aan de hand van de gemeten temperatuur, de bandbreedte, de 

minimale en maximale klepopening wordt de actuele klepopening berekende. 
 Regelen op basis van ventilatie: Aan de hand van de hoofdventilatie en de minimale en maximale 

klepopening wordt de actuele klepopening berekend. 
 Regelen op basis van drukverschil: Wanneer de ventilatiegroep regelt op basis van het ingestelde 

drukverschil en de drukregeling is ingeschakeld (zie pagina 28), dan zal de regeling proberen het 
drukverschil in de stal zo constant mogelijk te houden. 

 

Eigenschappen drukregeling: 
 

 De drukinstelling wordt automatisch aangepast aan de buitentemperatuur. 
 Eventuele temperatuurverschillen in de stal worden meegenomen bij de bepaling van elke klepstand. 
 Bij ventilatie-alarm op de hoofdventilatie wordt de drukregeling meteen uitgeschakeld. 
 Bij een druk-alarm wordt de drukregeling vertraagd uitgeschakeld (vertragingstijd = 5x integratietijd). 

 

 
 
MOMENTELE KLEPOPENING 
Op deze regel wordt de momentele klepopening van de ventilatiegroep weergegeven. 
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KLEP REGELEN OP BASIS VAN VENTILATIE 
 

 Minimale 
klepopening 
 

De klep zal nimmer verder sluiten dan het 
ingestelde "Minimale klepopening" 
percentage. 

Maximale 
klepopening 
 

De klep zal nimmer verder openen dan het 
ingestelde "Maximale klepopening" 
percentage. 

  

Minimum bij 
ventilatie 

Onder dit percentage van de hoofdventilatie zal de klep op het ingestelde minimum blijven 
staan. Bij overschrijding van dit percentage zal de klep verder worden geopend. 

Maximum bij 
ventilatie 

Boven dit percentage van de hoofdventilatie zal de klep tot het ingestelde maximum geopend 
zijn. 

 
 
Cascade regeling 
De totale ventilatie van de groep wordt bepaald door de temperatuur en/of drukregeling. Op basis van deze 
waarde worden de standen van de inlaatventielen bepaald. Eerst wordt inlaatventiel 1 geregeld en blijven 
inlaatventiel 2 + 3 dicht. Daarna worden inlaatventiel 1 + 2 geregeld en blijft inlaatventiel 3 dicht. Als laatste 
worden alle drie de inlaatventielen geregeld. 
 

 

 
Voorbeeld met 2 inlaatventielen: Inlaatventiel 1 wordt eerst open 
geregeld (tot max. 100%, inlaatventiel 2 blijft dicht). Als inlaatventiel 2 
moet bijkomen dan wordt inlaatventiel 1 terug geregeld daarna worden 
beide ventielen naar dezelfde stand gestuurd. 
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Cascade regeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D2 = inlaatventiel 2 loopt dicht 
O2 = inlaatventiel 2 loopt open 
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Groep [%] 

35% 
30% 

Hyst. 
5% 

Bandbreedte 

12,5% 

Inlaatventiel 1 

Inlaatventiel 2 

Groep [%] 
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VERWARMINGEN 

  

 

 
GEREGELDE VERWARMING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwarming 
De verwarming kunt u aan of uitschakelen. 
 
Instelling temperatuur 
De temperatuur waarop de verwarming regelt is relatief t.o.v. de staltemperatuur, zie pagina 13, indien een 
temperatuur onder de 10,0°C wordt ingesteld. Wordt een temperatuur van 10,0°C of hoger ingesteld dan is dit 
een absolute instelling. 
 
Groeicurve 
Als de cursor op  staat en u drukt op de bevestigingstoets dan verschijnt de curve 
van de verwarming. U kunt eventueel de curve instellingen wijzigen of de curve uitzetten. Druk op de 
annuleertoets om terug te keren naar het voorgaande scherm. Indien u de curve heeft uitgezet wordt de tekst 
groeicurve vervangen door de standaard tekst en kunt u de curve niet meer via dit scherm oproepen (curve 
staat uit). 
 
Bandbreedte 
De bandbreedte bepaalt de 'gevoeligheid' van de verwarming voor temperatuursveranderingen. Binnen de 
bandbreedte wordt de verwarming van minimum naar maximum geregeld. Bij een te kleine bandbreedte 
reageert de verwarming zeer snel op een temperatuursverandering. De geschakelde verwarming heeft een 
vaste, door de installateur ingestelde, schakel hysterese. 
 
Minimum / maximum verwarming 
Met de instelling "Minimum verwarming" en "Maximum verwarming" kunt U de minimum dan wel de maximum 
stand (brandsterkte) van een geregelde verwarming begrenzen tot een minimum respectievelijk maximum 
percentage. 
 
Momentele temperatuur 
Maximaal 4 temperatuurvoelers kunnen, door de installateur, aan een verwarmingsregeling worden toegewezen. 
De momentele temperatuur is het gemiddelde van deze temperatuurvoelers. 
 
Momentele verwarming 
Naast de momentele status van de verwarming staat op deze regel ook de berekende momentele stand resp. 
brandsterkte van de geregelde verwarming. Wanneer voor de momentele verwarming –0% wordt berekend (of 
wanneer de stal uit bedrijf staat), dan wordt de stopspanning naar buiten gestuurd (indien “Minimum 
verwarming” niet geactiveerd is) en niet de ingestelde minimum spanning. Is echter “Minimum verwarming” 
geactiveerd dan wordt altijd de ingestelde minimum spanning uitgestuurd (mits de stal in bedrijf is). De 
momentele stand respectievelijk de momentele brandsterkte wordt alleen bij een geregelde verwarming 
weergegeven. 

 

Minimum 

Maximum verwarming 
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%
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Instelling 
 

temperatuur 

Staltemperatuur [°C] 
Momentele 

temperatuur 

Momentele verwarming 

Bandbreedte 

Ingestelde 
staltemperatuur 

Relatieve instelling 

Pagina 24 van 86 



 

 

50% 
100% 

Hysteresis 

Ingestelde 
temperatuur 

(standaard 0,2°C) 

GESCHAKELDE VERWARMING 

  

 
 
 

 
Wanneer de verwarming uit een aan/uit geschakelde (niet modulerende) verwarming bestaat dan kunt u de 
bedrijfsuren van de verwarming opvragen. Naast de bedrijfsuren van vandaag worden ook de bedrijfsuren van 
de afgelopen 7 dagen en het totale aantal bedrijfsuren getoond. 
 
Vult u achter “Wis bedrijfsuren” “Ja” in dan worden van de bedrijfsuren van de weergegeven verwarming gewist. 
 
2-TRAPS VERWARMING 

 

  

 
Tweetraps verwarming betekent dat de verwarming twee niveaus van warmteafgifte heeft: hoog (100%) en 
laag (50%). 
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CENTRALE VERWARMING 

   
In het scherm van de stooklijn kunt u de 
minimum en maximum watertemperatuur 
instellen bij een bepaalde 
buitentemperatuur (zie stooklijn) 

  

 
Wanneer de centrale verwarming regelt op basis van warmtevraag verschijnen de instellingen “Maximum 
warmtevraag” en “Stal” op het scherm. Achter “Maximum warmtevraag” staat de hoogste warmtevraag in een 
stal. In de regel daaronder staat het nummer van de stal met de hoogste warmtevraag. Bij een communicatie 
storing gaat de regeling over van warmtevraag op stooklijn bedrijf totdat de communicatie storing verholpen is. 
 
Bij een aan/uit geschakelde centrale verwarming kunt u de branduren van de centrale verwarming opvragen. 
Naast de branduren van vandaag worden ook de branduren van de afgelopen 7 dagen en het totale aantal 
branduren getoond. 
 
Vult u achter “Wis bedrijfsuren” “Ja” in dan worden de bedrijfsuren van de geselecteerde centrale verwarming 
gewist. 
 
Met behulp van de minimum, de maximum en de stoptemperatuur kunt u de stooklijn instellen. 
 
EXTERNE WARMTEVRAAG 
Indien u gebruik maakt van bijv. een externe thermostaat (externe warmtevraag) om een extern verwarmings-
proces te regelen dan kunt u achter “Externe warmtevraag” de watertemperatuur van de externe vraag 
instellen. Daarnaast wordt de actuele status van de “Externe warmtevraag” weergegeven. 
 
 
STOOKLIJN 
Het weersafhankelijk regelen van de centrale verwarming is eigenlijk niets anders dan de watertemperatuur van 
de centrale verwarming regelen op basis van de buitentemperatuur. De temperatuur van het water wordt 
uitsluitend bepaald door de heersende buitentemperatuur en de ingestelde ’stooklijn’. Door middel van deze 
regeling wordt er gelijkmatig warmte in stal gebracht. Dus in het voor- en najaar niet 70°C watertemperatuur 
verwarmen, maar bijvoorbeeld 50°C of misschien nog lager. 
 

STOOKLIJN
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Wanneer de buitentemperatuur daalt tot onder de 
stoptemperatuur (E) wordt de ketelwatertemperatuur 
berekend volgens de ingestelde stooklijn. Stijgt de 
buitentemperatuur boven de stoptemperatuur (hysteresis = 
1°C) dan wordt de berekende ketelwatertemperatuur gelijk 
aan 5°C (vorstbeveiliging). 
 
 

 
 
A Maximum aanvoerwatertemperatuur 
B Buitentemperatuur waarbij de maximum aanvoerwatertemperatuur moet worden bereikt 
C Minimum aanvoerwatertemperatuur 
D Buitentemperatuur waarbij de minimum aanvoerwatertemperatuur moet worden bereikt 
E Stoptemperatuur. Dit is de temperatuur waarbij de ketel wordt uitgeschakeld (minimum watertemperatuur 

wordt op 5ºC gezet t.b.v. vorstbeveiliging). 
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CV-REGELING OP BASIS VAN WARMTEVRAAG 
De berekende ketelwatertemperatuur wordt gelijk aan de hoogste watertemperatuur die door de stal gevraagd 
wordt. De berekende watertemperatuur wordt aan de bovenzijde begrensd door de ingestelde maximum 
ketelwatertemperatuur (zie stooklijn). De berekende ketelwatertemperatuur wordt echter nooit kleiner dan de 
ingestelde minimum warmtevraag. Indien de communicatie met de pluimveecomputer verstoord is, zal de 
centrale regelaar automatisch overschakelen op de ingestelde stooklijn. Vandaar dat de stooklijn ook bij een CV-
regeling op basis van warmtevraag ingesteld moet worden. 
 
MENGKLEP REGELING 

MENGKLEP

O
P

E
N

 V
E

R
D

E
LE

R POMP

P

CV KETEL 

 

 
 
De CV-regeling bestaat uit een ketelregeling (CV-groep 
1) en een mengklep regeling (CV-groep 2). Als de 
mengklep voor een deel open staat wordt het water uit 
de verwarmingsgroep vermengd met het water van de 
open verdeler. 
 

 

KOELING 

  

 

 
GESCHAKELDE KOELING 
Wanneer de koeling uit een aan/uit geschakelde (niet modulerende) koeling bestaat dan kunt u de bedrijfsuren 
van de koeling opvragen. Naast de bedrijfsuren van vandaag worden ook de bedrijfsuren van de afgelopen 7 
dagen en het totale aantal bedrijfsuren getoond. 
 
MAXIMALE RV 
Om te voorkomen dat de luchtvochtigheid in de stal, ten gevolge van het koelen, te hoog wordt kan de koeling 
door de RV-regeling worden uitgeschakeld. 
 
OPTIES (INWEKEN) 
Wanneer de stal uit bedrijf is kunt u gebruik maken van de functie “Inweken” (deze optie is alleen bij koeling 1 
aanwezig, mits geïnstalleerd). De koeling wordt dan gedurende de “Periode aan” tijd volledig uitgestuurd (aan of 
100%). Zodra de status van de stal wijzigt wordt “Inweken” op “uit” gezet om te voorkomen dat direct nadat u 
de stal “uit bedrijf” neemt het inweken zou beginnen. 
 
BEDRIJFSUREN 
Vult u achter “Wis bedrijfsuren” “Ja” in dan worden van de bedrijfsuren van de koeling gewist. 
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OVERIGE REGELINGEN 

 

  

 

DRUKREGELING 

 

 
Het regelen van de kleppen op basis van een vooraf ingestelde onderdruk 
garandeert een optimaal stromingspatroon van de binnenkomende lucht. 
 
Aan de hand van de ingestelde en de gemeten druk wordt de “Berekende 
ventilatie druk” bepaald. De kleppen die op druk regelen worden elke 2 
minuten bij geregeld. Bij grote afwijkingen tussen ingestelde en gemeten 
kan het dus enige tijd duren voordat de kleppen de juiste stand bereikt 
hebben. Door de “Berekende ventilatie druk” te wijzigen kunt u ervoor 
zorgen dat de kleppen sneller naar de gewenste stand worden geregeld. 
 

 
EXTERNE INGANG 
Op de externe ingang kunnen bijv. de uitloopluiken worden aangesloten. Door de openingen van de 
uitloopluiken komt veel koude lucht de stal binnen. Hierdoor daalt de staltemperatuur sterk, voornamelijk 
onderin de stal. Zouden we drukregeling niet uitschakelen dan neemt de luchtsnelheid en het temperatuur 
verschil in de stal enorm toe, wat al snel kan leiden tot een gevoel van tocht bij de dieren. Vandaar dat de 
drukregeling wordt uitgeschakeld zodra de uitloopluiken open staan. De inlaatkleppen, die op druk regelde, 
worden in dit geval op temperatuur geregeld. 
 

BEVOCHTIGEN 

  

 

Geschakelde bevochtigingsregeling Geregelde (modulerende) bevochtigingsregeling  
 
In dit scherm kunt u de bevochtigingregeling aan/uit zetten, daarnaast kunt u hier het percentage van de 
relatieve luchtvochtigheid instellen waaronder de regeling actief moet zijn. 
 
Indien “Koeling 1” en “Bevochtigen” op dezelfde (geregelde) uitgang zijn aangesloten dan wordt de uitgang 
aangestuurd op basis van de hoogste berekende waarde van beide regelingen (het percentage dat achter 
“Momentele status” staat, respectievelijk de momentele status indien het een geschakelde uitgang betreft). 
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TEMPERATUURREGELING 

   
 

De temperatuurregeling kan zowel worden ingesteld als zijnde een verwarming, een koeling of zijnde een “delta 
T” regeling. Afhankelijk van het type uitgang is het een geregelde of geschakelde regeling. 
 
TEMPERATUURREGELING ALS VERWARMING 
Als temperatuurregeling als verwarming is ingesteld dan wordt de temperatuurregeling op identieke wijze 
ingesteld als een verwarming, zie pagina 24, met uitzondering van de minimum verwarming. Die kunt u hier 
apart instellen. 
 
TEMPERATUURREGELING ALS KOELING 
Als temperatuurregeling als koeling is ingesteld dan wordt de temperatuurregeling op identieke wijze ingesteld 
zoals de koeling op pagina 27. 
 
Temperatuurinstelling zie “Relatieve of absolute temperatuurinstelling” pagina.13. 
 
DELTA T REGELING 

 

  

 
Indien het temperatuurverschil tussen de hoogste en de laagste temperatuur groter is dan de achter “Instelling 
temperatuur” ingestelde waarde, wordt de uitgang uitgestuurd. De regeling wordt uitgeschakeld indien de 
temperatuur daalt onder de ingestelde waarde minus de hysteresis (in bovenstaand voorbeeld dus wanneer de 
verschiltemperatuur daalt onder de 2,0°C-0,5°C =1,5°C). De “delta T” regeling kan onder andere gebruikt 
worden om recirculatie ventilatoren aan te sturen. 
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CENTRALE AFZUIGING 
 
Centrale afzuiging met meetventilatoren in de stal (AQC-klep) of ECOVENT. 
 

 

 
 
 
Indien de centrale afzuiging van een 
meetventilator voorzien is, wordt in 
de laatste kolom de gemeten 
ventilatie weergegeven. 

 

 
Centrale afzuiging zonder meetventilatoren in de stal. 
 

  

 
Regelen op afdelingsgemiddelde 
 
 

 

MINIMUM VENTILATIE 
Achter “Minimum ventilatie” stelt u de ondergrens voor de ventilatie in. Een iets te hoog ingestelde minimum 
geeft een sterke stijging in uw verwarmingskosten. Overmatige ventilatie leidt tot onnodig energieverlies. 
 

MAXIMUM VENTILATIE 
Achter “Maximum ventilatie” stelt u de bovengrens voor de ventilatie in. 
 

MOMENTELE VENTILATIE 
Op deze regel wordt de door de pluimveecomputer berekende momentele ventilatie weergegeven. 
 

STAP 
Als de centrale ventilatie m.b.v. een stappenregeling wordt geregeld, staat op deze regel het nummer van de 
stap die momenteel ingeschakeld is. 
 

CORRECTIE VENTILATIE 
Op deze regel wordt het percentage weergegeven waarmee de centrale ventilator wordt aangepast als de 
weergeven tijd verstreken is. Afhankelijk van het verschil tussen de momentele ventilatie en de berekende 
ventilatie kan de correctie de navolgende waarde aannemen: 1%, 5% en 10%. 
 

GEMIDDELDE VENTILATIE 
Het berekende gemiddelde ventilatie percentage wordt weergegeven. Bij een centrale afzuiging zonder 
meetventilatoren in de stallen wordt op deze waarde geregeld. 
 

OPTIMALE KLEPSTAND 
De optimale klepstand is de klepstand waarbij de klep in de stal optimaal regelt. Bij een centrale afzuiging met 
meetventilatoren in de stallen bedraagt de optimale klepstand ongeveer 65%, bij ECOVENT is dat doorgaans 
85%. Aan de hand van de gemiddelde ventilatie en de ingestelde optimale klepstand wordt de optimale 
klepstand voor de stal met de hoogste ventilatievraag berekend. De centrale afzuiging regelt op basis van deze 
berekende klepstand. 
 

MAXIMALE KLEPOPENING 
De maximale klepopening is de klepstand van de hoogstvragende stal. De klepopening komt overeen met de 
uitsturing van de uitgang waarop de klep in de stal is aangesloten. 
 

STAL 
Het stalnummer van de hoogstvragende stal worden weergeven. 
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THERMO-DIFFERENTIAAL ALARM (temperatuurbewaking)  

 

De temperatuurbewaking wordt door uw installateur 
ingesteld (max. 8 voelers). 
 
Per voeler wordt de actuele meting vergeleken met de 
meting van een minuut geleden. Is de temperatuur-
stijging in die minuut groter of gelijk dan de ingestelde 
relatieve alarmgrens dan wordt er alarm gegeven. 
Indien de meting binnen de grenzen valt wordt de 
voorgaande meting gelijk gemaakt aan de huidige 
meting en wordt een nieuwe meting gestart. 
 
Stijgt de gemeten temperatuur van de voeler boven de 
absolute grens dan wordt er ook alarm gegeven. 
 
Het temperatuurbewakingsalarm treedt alleen op bij 
een positief verschil. 

  
 
 

COMPENSATIES 

 

Compensaties zorgen ervoor dat de instelling wordt verhoogd en/of 
verlaagd afhankelijk van: 
 wel of geen nachtinstelling 
 de heersende buitentemperatuur; 
 de momentele RV; 
 het momentele CO2 gehalte. 
 Windsnelheid en windrichting. 
 
Voor de RV en de CO2 correctie geldt dat alleen de grootste waarde van 
beide correcties bepalend is voor de uiteindelijke aanpassing van de 
ventilatie/klepstand. 

 

NACHTINSTELLING 
Met behulp van de nachtinstellingen kunt u een natuurlijk temperatuurverloop creëren tussen dag en nacht door 
s’nachts de ingestelde temperatuur met enkele graden te verlagen. 
 

Naast de periode dat de nachtinstelling actief moet zijn, kunt u ook het aantal graden instellen waarmee de 
staltemperatuur verhoogd/verlaagd moet worden gedurende deze periode. Aangezien de ventilatie gekoppeld is 
aan de staltemperatuur zal ook de ventilatie gedurende de nachtelijke periode worden aangepast. U kunt ook 
het percentage instellen waarmee de minimum ventilatie verhoogd/verlaagd moet worden gedurende de 
nachtelijke periode. Let op! De compensatie van de minimum is een percentage van de minimum ventilatie. 
 

  

Instelling temperatuur in nachtelijke 
periode: 20,0°C -1,0 = 19,0°C 
Minimum ventilatie in nachtelijke 
periode: -20% van 10% = -2% => 
10%-2% = 8% 

1 minuut 

Actuele meting Meting van 1 minuut geleden Verschil temp. 
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TEMPERATUUR 
Om te voorkomen dat deze snelle temperatuurdalingen, die voornamelijk in de lente en de herfst optreden, 
plaats vinden dient u de temperatuurcompensatie te activeren. Met behulp van de temperatuurcompensatie 
wordt de door de regelaar gecorrigeerde staltemperatuur begrensd.  
De instelling ‘Afbouw temperatuurcompensatie’ is bepalend voor de snelheid waarmee de gecorrigeerde 
staltemperatuur bij een temperatuurdaling wordt terug geregeld naar de ingestelde staltemperatuur. Door de 
maximale temperatuurcompensatie op 0,0ºC in te stellen wordt de temperatuurcompensatie uitgeschakeld. 
 
 

Voorbeeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Temperatuuroverschrijding = Gemeten staltemperatuur - 

(ingestelde staltemperatuur + 
bandbreedte) 
 

 = 28,1 ºC - (20 ºC + 4,0 ºC) = 4,1 ºC 

De temperatuurcompensatie kan echter nooit groter worden dan de 
maximum temperatuurcompensatie. In bovenstaand voorbeeld dus 
nooit groter dan 3,0ºC (ingesteld maximum) i.p.v. 4,1 ºC 
(berekende overschrijding). De gecorrigeerde ingestelde 
staltemperatuur wordt gelijk aan: ingestelde staltemperatuur + 
temperatuurcompensatie = 20,0 ºC + 3,0 ºC = 23,0 ºC. 

 
De tijd waarin de staltemperatuur wordt terug geregeld naar de ingestelde temperatuur is in dit voorbeeld: 
Maximum temperatuurcompensatie / afbouw temperatuurcompensatie = 3,0ºC / (0,2 ºC/uur) = 15 uur. 
 
VENTILATIE 
Bij een stal die niet helemaal vol zit met dieren, zal doorgaans ook minder geventileerd hoeven te worden. Is de 
stal bijv. maar voor 95% bezet dan kan de minimum en maximum ventilatie bijvoorbeeld met 5% (van de 
ingestelde waarde) verlaagd worden om toch optimaal te kunnen ventileren. De bezettingsgraad wordt berekend 
aan de hand van het maximale aantal dieren in de stal en het momentele aantal dieren in de stal. 
 
 

BANDBREEDTECOMPENSATIE 
Indien een buitentemperatuurvoeler deel uitmaakt van de installatie, kan de bandbreedte van de hoofdventilatie 
en/of inlaatkleppen automatische worden aangepast aan buitentemperatuursveranderingen. Hierdoor is het 
mogelijk dat bij een lage buitentemperatuur de bandbreedte wordt vergroot en bij een hoge buitentemperatuur 
de bandbreedte wordt verkleind, afhankelijk van de ingestelde bandbreedte correctie. 
 

Actuele buitentemperatuur = 10°C Actuele buitentemperatuur = 30°C 
  

 

Met behulp van deze instelling wordt de bandbreedte aangepast aan de heersende buitentemperatuur. 
 

Voorbeeld bandbreedtecompensatie: 
Bandbreedte (=100%) 
Bandbreedtecompensatie 
Bandbreedtecompensatie vanaf buitentemperatuur: 
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 Ingestelde staltemperatuur 20,0 ºC  
 Maximum temperatuurcompensatie 3,0 ºC  
 Afbouw temperatuurcompensatie 0,2 ºC/u 
 Bandbreedte 4,0 ºC  
 Gemeten staltemperatuur 28,1 ºC  
 Gecorrigeerde ingestelde staltemperatuur 23,0 ºC  
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Bij een buitentemperatuur van 20°C is de bandbreedte 4,0°C. Daalt de buitentemperatuur naar 10°C dan 
wordt de bandbreedte met 1,0°C vergroot. 
 

ΔT =actuele buitentemperatuur - bandbreedtecompensatie vanaf buitentemperatuur = 10,0°C-20,0°C= -10,0°C 
Aanpassing bandbreedte = (ΔT * Bandbreedtecompensatie) * (Bandbreedte / 100%) 
Aanpassing bandbreedte = (-10,0°C * -2,5%/°C) * (4,0°C / 100%) = 1,0°C 
De nieuwe bandbreedte wordt dus: 4,0°C + 1,0°C = 5,0°C. 
Stijgt de buitentemperatuur daarentegen naar bijv. 30,0°C dan zal de bandbreedte met 1,0°C afnemen van 
4,0°C naar 3,0°C. 
 

De bandbreedte kan echter nooit groter worden dan 20,0°C en nooit kleiner dan 1,0°C. 
 
COMPENSATIE MINIMUM VENTILATIE 
De minimum ventilatie kan automatisch aangepast worden aan de actuele buitentemperatuur. Hierdoor wordt 
bij een lage buitentemperatuur een lager minimum ventilatie en bij een hoge buitentemperatuur een hoger 
minimum ventilatie verkregen. Hierdoor bent u altijd verzekerd van een juiste minimum toevoer 'zuurstofrijke' 
lucht. 
 
De buitentemperatuur waarbij de berekende minimum ventilatie gelijk moet zijn aan het ingestelde minimum 
stelt u achter 'Vanaf buitentemperatuur' in. Het percentage waarmee de minimum ventilatie gecorrigeerd moet 
worden per °C buitentemperatuur verandering stelt u achter “Compensatie minimum ventilatie” in. 
 
Voorbeeld:    
Ingestelde minimum ventilatie 20,0 % 
Compensatie minimum ventilatie 1,0 %/°C 

Vanaf buitentemperatuur 15,0 °C  
tot -10,0 °C  

   

Momentele buitentemperatuur 5,0 °C  
   

Berekende minimum ventilatie (20,0%-2,0%) 18,0 % 
((5,0°C-15,0°C)*1,0%/°C*20,0%/100%=-2,0%)   
   

Momentele buitentemperatuur 30,0 °C  
   

Berekende minimum ventilatie (20,0%+3,0%) 23,0 % 
((30,0°C-15,0°C)*1,0%/°C*20,0%/100%=+3,0%)   
 

De compensatie van de minimum ventilatie geldt voor alle ventilatiegroepen. 
 
COMPENSATIE AFBOUW 
Bij een warmtewisselaar kan het percentage waarbij de afbouw plaats vindt automatisch aangepast worden aan 
de actuele buitentemperatuur. Hoe kleiner het verschil tussen de buitentemperatuur en de ingestelde 
staltemperatuur hoe groter de correctie op de afbouw. 
 
   Voorbeeld 1 
Hoofdventilatie: Instelling temperatuur  20,0 °C 
 Bandbreedte  4,0 °C 
 Momentele temperatuur  21,6 °C 
Buitentemperatuur: Mom. buitentemperatuur  18,3 °C 
Warmtewisselaar: Compensatie afbouw  -10,0 %/°C 
 ΔT (vaste waarde)  -5,0 °C 
 Start afbouw  75,0 % 
 
Correctie “afbouw” = (start afbouw x ((mom. buitentemperatuur - (instelling temperatuur + ΔT)) x compensatie afbouw). 
Gecorrigeerde “Start afbouw” = Start afbouw + correctie afbouw 
Vanaf = (Bandbreedte * gecorrigeerde “Start afbouw”)/100%  
 
 Voorbeeld 

Correctie “afbouw”  (75% x ((18,3°C – (20,0°C-5,0°C)) x -10%/°C) / 100%= -24,75% 

Gecorrigeerde “Start afbouw” 75% + (-24,75)% = 50,25%  50,3% 

Vanaf (4,0°C * 50,3%)/100% = 2,01°C  2,0°C 

 

M
in

im
u

m
 v

e
n

ti
la

ti
e
 [

%
] 

Buitentemperatuur [°C] 

5,0 30,0 15,0 

15 

20 

10 

25 

30 

Pagina 33 van 86 



 

DRUKREGELING 

  

 
De onderdruk kan automatisch 
aangepast worden aan de actuele 
buitentemperatuur. Hierdoor wordt 
bij een lage buitentemperatuur een 
hogere onderdruk en bij een hoge 
buitentemperatuur een lagere 
onderdruk verkregen (koude lucht is 
zwaarder dan warme lucht). 
 

Absolute instelling Relatieve instelling  
 
Absoluut 
De instelling waar vanaf de druk wordt gecompenseerd is een vast ingestelde temperatuur. 
 
Relatief 
Indien u gebruik maakt van de relatieve instelling (bijvoorbeeld wanneer de staltemperatuur uit een curve 
komt) dan kunt u de instelling waar vanaf de druk gecompenseerd moet worden met de stal-temperatuur laten 
“meelopen”. U stelt dan achter “Vanaf buitentemperatuur” het temperatuurverschil ten opzichte van de 
staltemperatuur in. 
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Instelling volgt de staltemperatuur 

(relatief) 

 
De berekende druk wordt begrensd door de ingestelde minimum en maximum druk. 
 
 
 
RV 
Naast de ventilatieregeling die regelt op basis van temperatuur beschikt de pluimveecomputer onder andere ook 
over de mogelijkheid om de ventilatie/klepstand en staltemperatuur te regelen op basis van relatieve 
luchtvochtigheid.  
 
Naast de relatieve luchtvochtigheid wordt ook de absolute luchtvochtigheid weergegeven. De absolute lucht 
vochtigheid is de absolute hoeveelheid waterdamp per kubieke meter. Koude lucht kan minder waterdamp 
bevatten dan warme lucht. Bij 10ºC kan de lucht ca. 9,8g/m³ bevatten en bij 20ºC kan de lucht ca. 18,6g/m³ 
bevatten. 
 
Voorbeeld 
Is de relatieve luchtvochtigheid bijvoorbeeld 70% dan kan de lucht met een temperatuur van 10ºC circa 
6,9g/m³ bevatten (0,7*9,8), de lucht met een temperatuur van 20ºC kan circa 13,0g/m³ bevatten (0,7*18,6). 
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RV-compensatie zonder RV-buitenlucht 
De RV-compensatie beïnvloedt alleen de ventilatie, dit houdt in dat er meer geventileerd zal worden als de 
meting boven de ingestelde waarde van “compensatie vanaf” komt. 
 

  

 
De maximale correctie wordt 
begrensd door het ingestelde 
maximum (Max.). 
 
 
 
 
 
 
Compensatie ventilatie 

 
Compensatie = ((momentele RV – RV compensatie vanaf) * factor. 
 
Wordt bij de factor 0,0 ingesteld dan betekent dit dat de RV-compensatie géén invloed heeft op de ventilatie 
resp. klepstand. Wordt 9,9 ingesteld dan beïnvloedt de RV-compensatie de ventilatie resp. klepstand maximaal. 
 

Compensatie Compensatie ventilatie/klepstand 

Absoluut: Compensatie =  (momentele RV – RV-compensatie vanaf) * RV-compensatie factor 

Relatief  Compensatie = ((momentele RV – RV-compensatie vanaf) * RV-compensatie factor ) / 
100%) * berekende ventilatie 

 
Voorbeeld: Absoluut Relatief 
   

Buitentemperatuur 10,0°C  
Staltemperatuur 20,0°C  
Temperatuurcompensatie (75%-70%)*0,2°C/% = 1,0°C  
Gecorrigeerde staltemperatuur 20,0°C+1,0°C=21,0°C  
RV-compensatie vanaf: 65% 65% 
Momentele RV: 70% 70% 
RV-compensatie factor: 1,0 1,0 
Berekende compensatie: (70-65)*1,0 = 5% (70-65)*1,0 = 5% 
Berekende ventilatie: 55% 55% 
Gecompenseerde ventilatie: 55% + 5% = 60,0% 55%+ (5*55)/100 = 57,75% (55,8 op display) 
 
RV-compensatie met RV-buitenlucht 
• De “RV Compensatie” gaat op een andere manier werken, er wordt nu rekening gehouden met de absolute 

luchtvochtigheid. 
• Als de luchtvochtigheid in de stal boven een drempelwaarde komt wordt de staltemperatuur naar boven 

gecorrigeerd. Hierdoor worden ook automatisch de instellingen van de verwarmingen verhoogd, waardoor 
de verwarmingen kunnen inschakelen. 

 
Absolute RV-buitenlucht lager dan de absolute RV-stal 
Indien de RV van de buitenlucht laag is kan het vocht in de stal worden afgevoerd door de ventilatie te 
verhogen. 
 

  

 
De maximale correctie wordt 
begrensd door het ingestelde 
maximum (Max.). 
 
 
 
 
 
 
Compensatie ventilatie 

 
Compensatie = ((momentele RV – RV compensatie vanaf) * factor *(momentele absolute luchtvochtigheid 
stallucht - momentele absolute luchtvochtigheid buitenlucht). 
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Wordt bij de factor 0,0 ingesteld dan betekent dit dat de RV-compensatie géén invloed heeft op de ventilatie 
resp. klepstand. Wordt 9,9 ingesteld dan beïnvloedt de RV-compensatie de ventilatie resp. klepstand maximaal. 
 
 

Compensatie Compensatie ventilatie/klepstand 

Absoluut: Compensatie =  (momentele RV – RV compensatie vanaf) * factor *(momentele absolute 
luchtvochtigheid stallucht - momentele absolute luchtvochtigheid 
buitenlucht). 

Relatief  Compensatie = (((momentele RV – RV compensatie vanaf) * factor *(momentele absolute 
luchtvochtigheid stallucht - momentele absolute luchtvochtigheid 
buitenlucht)) / 100%) * berekende ventilatie. 

 
Voorbeeld: 
 

Buitentemperatuur: 10,0°C 
Momentele staltemperatuur (ingestelde staltemp.=20°C): 22,0°C 
RV-compensatie vanaf: 65%  
Temperatuurcompensatie: +05% 70% 
Momentele RV: 75% 15,7g/m3 
RV buitenlucht: 80% 7,8g/m3 
RV-compensatie factor: 1,0 
  

Temperatuurcompensatie: (75%-70%)*0,2°C/% = 1,0°C 
Gecorrigeerde staltemperatuur: 20,0°C+1,0°C=21,0°C 
Berekende ventilatie (Min. vent.=10%, Max. vent.=100%, bandbreedte =4°C): 55% 
Berekende ventilatie op basis van de gecorrigeerde staltemperatuur: 32,5% 
 
Compensatie: Absoluut Relatief 
   

Berekende compensatie: (75-65)*1,0*((15,7-7,8)/10)= 7,9% (75-65)*1,0*((15,7-7,8)/10) = 7,9% 
Gecompenseerde ventilatie: 32,5% + 7,9% = 40,4% 32,5%+ (7,9*32,5) / 100 = 35,1% 
 
Ten gevolge van de “Temperatuurcompensatie” neem de ventilatie af, ten gevolge van de relatieve 
luchtvochtigheid neemt de ventilatie toe. 
 
Absolute RV-buitenlucht hoger of gelijk aan absolute RV-stal 
Indien de absolute RV van de buitenlucht hoger is dan de absolute RV van de binnenlucht dan heeft meer 
ventileren alleen maar een negatief effect, het wordt juist vochtiger in de stal. De oplossing is de 
staltemperatuur te verhogen. Om dit te kunnen bereiken is er een “Temperatuurcompensatie” toegevoegd:. 
Deze compensatie corrigeert de staltemperatuur instelling naar boven als het binnen te vochtig wordt (hierdoor 
worden ook automatisch de instellingen van de verwarmingen verhoogd). 
 

  

 
De maximale correctie wordt 
begrensd door het ingestelde 
maximum (Max.). 
 
 
 
 
 
 
Compensatie ventilatie 

 
In dit geval wordt de ventilatie NIET meer door de luchtvochtigheid maar ALLEEN door nog door de 
temperatuurcompensatie gecorrigeerd. 
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Voorbeeld: 
 

Buitentemperatuur: 22,0°C 
Momentele staltemperatuur (ingestelde staltemp.=20°C): 22,0°C 
RV-compensatie vanaf: 65%  
Temperatuurcompensatie: +05% 70% 
Momentele RV: 75% 15,7g/m3 
RV buitenlucht: 80% 16,8g/m3 
RV-compensatie factor: 1,0 
  

Temperatuurcompensatie: (75%-70%)*0,2°C/% = 1,0°C 
Gecorrigeerde staltemperatuur: 20,0°C+1,0°C=21,0°C 
Berekende ventilatie (Min. vent.=10%, Max. vent.=100%, bandbreedte =4°C): 55% 
Berekende ventilatie op basis van de gecorrigeerde staltemperatuur: 32,5% 
 
Compensatie: Absoluut Relatief 
   

Berekende compensatie: 0% 0% 
Gecompenseerde ventilatie: 32,5% + 0% = 32,5% 32,5% + 0% = 32,5% 
 
Ten gevolge van de “Temperatuurcompensatie” neem de ventilatie af, aangezien de RV van de buitenlucht te 
hoog is neemt de ventilatie ten gevolge van de luchtvochtigheid NIET toe. 
 
 

 
LET OP. Het is belangrijk dat de buiten RV sensor en de buitentemperatuursensor naast 
elkaar worden gemonteerd. 

 
 
Zijn zowel RV-compensatie alsook CO2 compensatie actief dan wordt het hoogst compensatie waarde genomen 
om de ventilatie te corrigeren. 
 
 
CO2 
Naast de ventilatieregeling die regelt op basis van temperatuur beschikt de pluimveecomputer onder andere ook 
over de mogelijkheid om de ventilatie/klepstand te regelen op basis van CO2. Dit betekent dat er meer 
geventileerd zal worden als de meting boven de ingestelde waarde van “compensatie vanaf” komt. 100ppm 
komt overeen met 1,0% ventilatie verhoging. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correctie ventilatie 

 
Correctie = ((momentele CO2 – CO2 compensatie vanaf) / 100ppm) * factor * 1%. 
 
Wordt bij de factor 0,0 ingesteld dan betekent dit dat de CO2-compensatie géén invloed heeft op de ventilatie 
resp. klepstand. Wordt 9,9 ingesteld dan beïnvloedt de CO-compensatie de ventilatie resp. klepstand maximaal. 
 
De maximale correctie wordt begrensd door het ingestelde maximum (Max.). 
 
Zijn zowel RV-compensatie alsook CO2 compensatie actief dan wordt het hoogst compensatie waarde genomen 
om de ventilatie te corrigeren. 
 
 

 

VOOR HET REINIGEN VAN DE RUIMTE DIENT DE RV-SENSOR EN DE CO2-SENSOR UIT DE 
RUIMTE TE WORDEN VERWIJDERD 
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METEO 

  

Per ventilatiegroep kan uw 
installateur instellen door welke 
windrichting de ventilatiegroep 
gecorrigeerd moet worden. Indien u 
geen windcorrectie bij en groep 
wenst laat u “geen” instellen.  
 
Daarnaast kan de installateur 
instellen of de invloed relatief of 
absoluut moet zijn. 

Invloed wind is instelbaar tussen  
0 . . 9 (0 = geen invloed,  
9 = maximale invloed). 

  

 

Compensatie Compensatie ventilatie/klepstand 

Absoluut: Compensatie =  (momentele windsnelheid– invloed wind vanaf) * invloed wind (factor) 

Relatief  Compensatie = (momentele windsnelheidsinvloed wind vanaf) *  
invloed wind (factor) * (berekende ventilatie / 100) 

 
 
 
Voorbeeld:   
 Absoluut Relatief 
Berekende ventilatie links: 30% 30% 
Berekende ventilatie rechts: 30% 30% 
Berekende ventilatie voor: 5% 5% 
Berekende ventilatie achter: 5% 5% 
Invloed wind vanaf: 3,0 m/s 3,0 m/s 
Momentele windsnelheid: 7,5 m/s 7,5 m/s 
Momentele windrichting rechts rechts 
Invloed wind  (factor)   

Windzijde: 6 (7,5-3,0)*6,0 = 27% ((7,5-3,0)*6,0 * 30) /100 = 8,1% 
Luwzijde: 2 (7,5-3,0)*2,0 = 9% ((7,5-3,0)*2,0 * 30) /100 = 2,7% 
Dwarszijde: 2 (7,5-3,0)*2,0 = 9% ((7,5-3,0)*2,0 * 5) /100 = 0,45% 

 
 
Gecorrigeerde ventilatie links: 30-9= 21% 30-2,7 = 27,3% (afgerond 27%) 
Gecorrigeerde ventilatie rechts: 30-27 = 3% 30-8,1 = 21,9% (afgerond 22%) 
Gecorrigeerde ventilatie voor: 5-9 = -4% wordt 0% 5-0,45 = 4,55% (afgerond 5%) 
Gecorrigeerde ventilatie achter: 5-9 = -4% wordt 0% 5-0,45 = 4,55% (afgerond 5%) 

 
 
 
De windcompensatie vindt plaats na de eventuele RV / CO2 compensatie. 

Pagina 38 van 86 



 

GROEICURVEN 

 

Voor het geleidelijk automatisch laten wijzigen van het stalklimaat zijn 
diverse groeicurven aanwezig. Een groeicurve kan maximaal uit 7 
knikpunten bestaan. 
 

Afhankelijk van het actuele dagnummer wordt de actuele instelling uit de 
groeicurve bepaald. Aan de hand van deze berekende instelling regelt de 
pluimveecomputer het stalklimaat (mits de groeicurven aan staan) 
 
Groeicurven aan/uit Met behulp van deze instelling kunt u alle 

groeicurven tegelijkertijd aan respectievelijk 
uitzetten. 

 
Let op! 
 

 Relatieve of absolute temperatuurinstelling, zie pagina 13 
 De dagnummers in de groeicurve moeten opeenvolgend zijn. 
 Wanneer het dagnummer van het eerste knikpunt groter is dan 1, dan wordt tot aan het 

ingestelde dagnummer de instelling van het eerste knikpunt aangehouden. 
 Als de temperatuurcompensatie actief is, wordt de berekende staltemperatuur direct aangepast 

aan de groeicurve instelling. 
 De instellingen die uit een groeicurve komen worden ieder uur opnieuw berekend waardoor er 

een geleidelijker verloop van de instelling wordt verkregen. 
 Door op functietoets F3 te drukken verschijnt de grafiek van de curve, door nogmaals de 

functietoets F3 te drukken keert u terug naar het numerieke scherm 
 

  

 

 
 : Het actuele dagnummer wordt achter “Dag” tussen haakje weergegeven. 

 
STALTEMPERATUUR 
Bij het wijzigen van de groeicurven van de staltemperatuur dient u zich er bewust van te zijn dat alle 
regelingen relatief t.o.v. deze temperatuur regelen. 
 
VENTILATIE 
De temperatuur instelling van de ventilatiegroepen zijn relatief t.o.v. de staltemperatuur 
 
VERWARMINGEN / KOELINGEN 
De temperatuur instelling is relatief t.o.v. de staltemperatuur wanneer de instelling onder de 10,0ºC ligt. Wordt 
een temperatuur van 10,0ºC of hoger ingesteld dan betreft het een absolute temperatuur instelling. 
 
RV-COMPENSATIE 
Hier stelt u de groeicurve van de RV-compensatie in. 
 
BEVOCHTIGEN 
Hier stelt u de groeicurve van de bevochtigingsregeling in. 
 
DIERGEWICHT 
De groeicurve van het diergewicht wordt momenteel alleen gebruikt in het overzicht van de groeicurven 
(temperatuur hoofdventilatie) en heeft voor de verdere rest geen functie. Dit menu-item wordt geblokkeerd als 
er een dierweging geïnstalleerd is. 
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OVERZICHTEN 

 

 
Een overzicht van de geselecteerde temperatuurregeling, voeler of 
groeicurve wordt getoond 
 

Diergewichten groter/gelijk 10000 gram worden in kilogrammen 
weergegeven. M.a.w. 10000 (gram) wordt als 10,0 (kg) weergegeven. 
 

Selecteer m.b.v. de  of  de volgende/vorige regeling, overzicht of 
voeler. 
 

M.b.v. “Wis bedrijfsuren” in scherm 172 “Overzicht verwarmingen” kunt u 
in een keer de bedrijfsuren van alle verwarmingen wissen. 

 
M.b.v. de instelling “Reset min/max temp.” worden in alle temperatuuroverzichten de min/max metingen gewist 
en wordt “Vandaag” gevuld met de actuele waarde. 
 
 
 

ALARM 

 

  

 
STALTEMPERATUURGRENZEN 
Deze temperatuurgrenzen gelden voor alle ventilatiegroepen. 
 
BUITENTEMPERATUURCOMPENSATIE T.B.V. ALARMERING 
  

Absolute bovengrens 
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Bij alle regelingen geldt dat indien de buitentemperatuur stijgt 
boven de ingestelde temperatuur, de maximum 
temperatuuralarmgrens naar boven geschoven wordt tot dat de 
absolute alarmgrens wordt bereikt. Door deze compensatie 
wordt voorkomen dat het alarm onnodig aangesproken wordt bij 
een hoge buitentemperaturen. De gecorrigeerde alarmgrens kan 
echter nooit hoger worden dan de ingestelde absolute 
temperatuurgrens. Stijgt de momentele temperatuur boven de 
absolute waarde dan wordt er alsnog alarm gegeven. 
 
De absolute alarmgrens dient er voor om u te waarschuwen dat 
de staltemperatuur veel te hoog geworden is en dat u eventueel 
aanvullende maatregelen moet treffen om de temperatuur in de 
stal omlaag te brengen. 

 

 
 
 
 

Voorbeeld: TBUITEN < TSTAL. TBUITEN > TSTAL. (TBUITEN + TALARM) > TABS 
       
Ingestelde absolute temperatuurgrens:  35,0ºC  35,0ºC  35,0ºC 
Ingestelde temperatuur:  22,0ºC  22,0ºC  22,0ºC 
Ingestelde maximum alarmgrens.  5,0ºC  5,0ºC  5,0ºC 
Gemeten buitentemperatuur:  18,0ºC  25,0ºC  31,0ºC 
       Berekende maximum alarmgrens 22,0+5,0 = 27,0ºC 25,0+5,0=30,0ºC 35,0ºC 

  1  2  3 
 

Pagina 40 van 86 



 
 

1. Indien de buitentemperatuur lager is dan de ingestelde staltemperatuur dan wordt de berekende 
alarmgrens gelijk aan de staltemperatuur verhoogd met de ingestelde maximum alarmgrens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Indien de buitentemperatuur hoger is dan de ingestelde staltemperatuur dan wordt de berekende 

staltemperatuur gelijk gemaakt aan de buitentemperatuur en schuift de berekende alarmgrens op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Indien de berekende maximum alarmgrens boven de absolute alarmgrens komt wordt de maximum 

alarmgrens gelijk gemaakt aan de absolute alarmgrens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROEPEN TEMPERATUUR 
U kunt in deze schermen alleen het alarm aan/uit schakelen. De weergegeven alarmgrenzen zijn berekende 
alarmgrenzen en zijn o.a. afhankelijk van de ingestelde staltemperatuurgrenzen en de ingestelde temperatuur 
van de regeling zelf. 
 
GROEPEN VENTILATIE 
Als de meetventilator wordt uitgeschakeld heeft deze geen invloed meer op de sturing en de alarmering van de 
hoofdventilatiegroep. Alleen bij kleppen, die zijn aangesloten op een DMS of PL-9200-POT module, kunt u het 
ventilatiealarm aan/uit zetten. 
 
VERWARMING / KOELING / OVERIGE 
De alarmgrenzen kunnen per regeling afzonderlijk worden ingesteld. 
 
 

THERMO-DIFFERENTIAAL ALARM (alarm temperatuurbewaking)  

 

 
Wanneer u het temperatuurbewakingsalarm uitzet wordt de actuele 
temperatuurmeting gewist en het alarm weer automatisch aan gezet. Zie 
ook temperatuurbewaking pagina 31 

 

Maximum alarmgrens Minimum alarmgrens 

Berekende temperatuur (31,0ºC) 

Ingestelde temperatuur (22,0ºC) 

Buitentemperatuurcompensatie (9,0ºC) 

(-5,0ºC) (+5,0ºC) 
(17,0ºC) (36,0ºC) 

Absolute alarmgrens (35,0ºC 
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STATUS STAL 

 
 
 
Met behulp van de status van de stal kunt u de stal in of uit bedrijf nemen. U kunt de status van de stal ook 
opvragen door op functietoets F2 te drukken. 
 

  

 

 
In bedrijf: De pluimveecomputer regelt zoals ingesteld. 

Uit bedrijf: Alle regelingen, alarmeringen en temperatuurbewakingen worden uitgeschakeld (alle kleppen 
worden dicht gestuurd, alle klokken worden uitgeschakeld). 

 
Daarnaast kunt u in dit scherm zowel de groeicurve aan/uit zetten alsook het dagnummer van de curven 
wijzigen. Wilt u een nieuwe opzet maken dan wijzigt u de instelling “Nee” achter “Nieuwe opzet” in “Ja”, De 
opzetdatum wordt dan gelijk aan de datum van “vandaag” en wordt het aantal dieren op “Opzet aantal” gezet 
en de uitvaltabel gewist (Let op! Het dagnummer wordt NIET automatisch aan gepast, dit moet u zelf doen). 
 
Voor het statusscherm kunt u een aparte toegangscode laten instellen. 
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VOERSYSTEEM 

 
 
 
Het menu-item “Voersysteem” verschijnt wanneer een voersysteem geïnstalleerd is of wanneer er voertellers 
geïnstalleerd zijn. 
 
Het voersysteem kan bestaan uit: 
1. alleen uit een PFB-35/70 voerweger of 
2. een combinatie van een PFA-9200 of PFV-9200 (waarop een PFB-35/70 voerweger of PFS-16 voerweeg- en 

mengcomputer is aangesloten) of 
3. PSW-1(-D) siloweger of 
4. PFS-16 voerweeg- en mengcomputer of 
5. een of meerdere voertellers 
 

In het eerste geval wordt de PFB voerweger direct aangestuurd door de PL-9200 en worden alle instellingen op 
de PL-9200 ingegeven. In het tweede geval wordt de PFB/PFS-16 aangestuurd door de PFA-9200. Op de PL-
9200 kunt u nu alleen de doseerklokken instellen, de silo gegevens worden, via de communicatielus gekopieerd 
van uit de PFA-9200. Indien een PFV-9200 wordt aangesloten op de PL-9200 dan worden alleen de diergegeven 
gebruikt voor de dosering. Maximaal 2 PSW-1 silowegers kunnen op de PL-9200 worden aangesloten. 
 
 

VOERSYSTEEM MET PFB-35/70 VOERWEGER 
Wanneer de PFB voerweger wordt voorzien van een communicatie print (RS485), kan de PFB voerweger, via de 
FN485 communicatielus, worden gekoppeld met de PL-9200 pluimveecomputer. 
 

De PFB kan in combinatie met een besturingscomputer en I/O modules: 
 Maximaal 8 verschillende soorten grondstoffen mengen uit maximaal 16 silo’s. 
 Kan de dagelijks te voeren hoeveelheid m.b.v. een doseerklok over maximaal 24 voerperioden verdelen. 
 

  

 

 
 
SILO’S 
 
 

Silo-inhoud 
 

 

Per silo wordt weergegeven welke component de silo bevat en de actuele 
silo inhoud (voorraad of tekort). Daarnaast kunt u per silo de gebulkte 
hoeveelheid ingeven, de gebulkte hoeveelheid wordt daarna direct bij de 
inhoud opgeteld waarna gebulkt automatisch op 0 wordt gezet. 
 
Let op! U kunt alleen een positieve silo-inhoud ingeven, zodra u op de 
enter-toets drukt worden eventuele negatieve waarden gewist. 
 
Bij 9 of meer silo’s verschijnt in de titelbalk het symbool . Dit symbool 
geeft aan dat u met behulp van de cursortoeten “op” en “neer” (  ) de 
resterende silo’s kunt opvragen. 
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COMPONENTNAMEN 

  

 
M.b.v. de toetsen 0..9 kunt u de 
namen van de componenten 
wijzigen. Voor meer informatie over 
het wijzigen van teksten zie pagina 
10. 
 

 
 
 
 
 
Wij raden u aan niet meer componentsoorten in te stellen dan nodig. Wanneer u meer componentsoorten heeft 
dan silo’s en u wijzigt het componentensoort in een silo dan moet u ook de samenstelling, de curve instellingen, 
de silo-inhoud en de silotoewijzing wijzigen. Doet u dit niet dan verschijnt de foutmelding “Component niet in 
silo” in het alarmen scherm. 
 
Voorbeeld: u heeft 3 silo’s en 4 componentsoorten. In silo 3 zit eerst component 3 daarna wijzigt u de 
componentsoort in silo 3 van component 3 naar component 4. U dient dan het volgende te doen: 
 Samenstelling wijzigen, zie pagina 46. 
 Samenstelling wijzigen wanneer een voercurve heeft, zie pagina 47. 
 Silo-inhoud wijzigen, zie pagina 43. 
 Silotoewijzing wijzigen, zie pagina 44. 
 
Silotoewijzing 
Indien er meerdere componenten van dezelfde soort aanwezig zijn kunt u bij zoekvolgorde de silonummers 
invullen die dezelfde componentsoort bevatten. Mocht om de een of andere reden een silo “leeg” raken (bijv. 
ten gevolge van een silo alarm of wanneer het momentele silonummer waaruit de component moet komen op 0 
staat), dan zoekt het programma automatisch naar een silo die dezelfde soort component bevat. Vult u geen 
volgorde in en raakt een silo “leeg” dan verschijnt het alarm: “ongeldige silo” op het scherm. 
 

 

In de eerste kolom silo staat de actieve silo waaruit de component komt. 
 
 
 
Vul altijd de “Silo volgorde in”, de actieve silo’s (eerste kolom) wordt niet 
opgeslagen in het EEPROM maar worden na update gekopieerd uit de “Silo 
volgorde”. 

 
 

Alternatieve component 
Indien u voor een component een alternatieve component heeft ingesteld en er is gedurende 30 seconden een 
aanvoeralarm van de betreffende component dan schakelt de computer automatisch over naar de alternatieve 
component. 
 

  

 
In het scherm “Status 
voersamenstelling” worden alleen de 
componenten weergegeven die deel 
uit maken van de actuele 
voersamenstelling. 
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M.b.v. de instelling “Reset alternatieve comp.” worden alle alternatieve componenten gewist (alle statussen 
worden op “uit” gezet). Na een reset kan het enkele minuten duren voordat het voeren weer begint (de nieuwe 
voersamenstelling moet opnieuw bepaald worden). 
 

 

 
Indien “Alternatieve componenten” op “ja” staat ingesteld verschijnt het 
linker scherm op het display om aan te geven dat de voercomputer een 
alternatieve component heeft geselecteerd. 
 
Drukt u op de link achter “Reset alternatieve comp.”  dan verschijnt het 
vorige scherm op het display. 

 
Silo rest vermenging 
Indien de silo bijna leeg is bestaat het restanten in de silo grotendeels uit zouten, mineralen en fijngemalen 
voer. Wanneer het silogewicht onder de ingestelde waarde daalt, probeert de regelaar het restant te 
vermengen. Voorwaarde is wel dat “Silo rest vermengen” actief is en er een identiek voersoort (component) in 
een ander silo aanwezig is. 
 

 Indien dat het geval is dan wordt het restant op basis van 50% restant + 50% ander silo vermengd. 
 Indien dat NIET het geval is dan wordt het restant op basis van 50% restant + stop (zoeken naar zelfde 

voersoort) + 50% restant vermengd. 
 

 

 
Bij 9 of meer silo’s verschijnt in de titelbalk het symbool  . Dit symbool 
geeft aan dat u met behulp van de cursortoeten “op” en “neer” (  ) de 
resterende silo’s kunt opvragen. 
 

 
Status silo 

 

 
Naast de momentele status van de silo wordt ook de hoeveel voer, die er 
vandaag uit de silo gevoerd is, weergegeven. De weergegeven status kunt 
u wijzigen (bijv. van “vrij”, “leeg” of “geblokkeerd” of andersom). Het kan 
enkele tientallen seconden duren voordat de status wordt overgestuurd 
naar de PFB. 
 
Bij 9 of meer silo’s verschijnt in de titelbalk het symbool . Dit symbool 
geeft aan dat u met behulp van de cursortoeten “op” en “neer” (  ) de 
resterende silo’s kunt opvragen. 

 

De status wijzigt in “leeg” indien: 
 handmatig de status wordt gewijzigd 
 er is geen aanvoer van voer uit de geselecteerde silo 
 de aanvoersnelheid van het voer te laag is 
 
De status “leeg” wordt opgeheven: 
 door handmatig de status te wijzigen 
 op “Begin nieuwe dag” 
 na een herstart van de voerweger (zie scherm 25 pagina 48) 
 het kortstondig indrukken van de [ RESET ] toets op de PFB voerweger 
 Reset alternatieve componenten (zie scherm 2141 pagina 44) 
 

De status wijzigt in “geblokkeerd” indien: 
 handmatig de status wordt gewijzigd in “geblokkeerd”. De silo wordt geblokkeerd, er kan niet langer meer 

gevoerd worden uit de silo. Indien een alternatief voersoort is ingesteld wordt het alternatieve voersoort 
gevoerd. 
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De status “geblokkeerd” wordt opgeheven: 
 door handmatig de status te wijzigen in “vrij” of “leeg” 
 
Gebulkt 

 

 
Per silo wordt een overzicht getoond met daarin de laatste 5 keren dat u 
de bulkgegeven in scherm 211 “Silo-inhoud” heeft ingevoerd. Naast de 
hoeveelheid wordt ook de datum en het tijdstip van bulken weergegeven. 
Het is van belang dat u deze gegevens direct na het bulken (voor de 
volgende voerperiode) ingeeft. 
 
 
De instellingen en metingen van silo 2 t/m silo 16 kunnen op 
overeenkomstige wijze worden ingesteld resp. worden 
opgevraagd. 

 
VOERSAMENSTELLING 
Afhankelijk of de samenstellingscurve van de voerklok actief is kunt u per voerklok de samenstelling opvragen 
resp. instellen. Indien de samenstellingscurve van de voerklok actief is wordt de actuele samenstelling uit de 
curve instellingen berekend. In dat geval kunt u de berekende samenstelling wijzigen door in de kolom “Corr.” 
een correctie op de berekende eenheden in te geven. 
 
Met voersamenstellingscurve 

  

 
Aangezien de weergegeven 
percentages in de kolom “Perc.” 
afgeronde waarden zijn kunnen de 
weergeven percentages circa 0,1% 
afwijken van de werkelijke 
berekende percentages. 
 

 
Let op! de in de kolom “Curve”, “Corr.” en “Eenheden” weergegeven getallen geven de onderlinge verhouding 
aan tussen de verschillende componenten en niet het percentage in de samenstelling. Aan de hand van de 
onderlinge verhouding wordt, per component, het percentage in de samenstelling berekend. 
 
Zonder voersamenstellingscurve 

 

 
In dit scherm kunt u de onderlinge doseer-verhoudingen tussen de 
verschillende componenten instellen. Het percentage wordt automatisch 
aan de hand van de ingestelde verhoudingen berekend. 
 
 
 
 
De voersamenstellingen van de overige voerklokken, mits 
geïnstalleerd, kunnen op overeenkomstige wijze worden ingesteld 
resp. worden opgevraagd 
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CURVE VOERSAMENSTELLING 
Voor het geleidelijk automatisch laten wijzigen van de voerhoeveelheid en de mengverhouding van de 
voersoorten zijn verschillende curven aanwezig. Een curve kan maximaal uit 15 knikpunten bestaan.  
 
De hoeveelheid voer (het aantal grammen per dier) dat er gedoseerd moeten worden stelt u in bij de 
“Doseercurve” van de overeenkomstige voerklok (zie scherm 5131 t/m 5136, pagina 73). 
 

 

De samenstelling kunt u, afhankelijk van de leeftijd van de dieren, laten 
variëren. 
 
Let op! 
 U stelt hier een mengverhouding in en geen percentages van 

de totale dosering. 
 Wanneer u het aantal componenten wijzigt in scherm 212 

(Componentnaam), dan wijzigt ook de samenstelling 
(mengverhouding) van het voer. 

 

 
Afhankelijk van het actuele dagnummer wordt de actuele instelling uit de curve bepaald. Aan de hand van deze 
berekende instelling regelt de pluimveecomputer de voerafgifte (mits de curven aan staan). 
 

 
Let op! 
 

 De dagnummers in de groeicurve moeten opeenvolgend zijn (zie onderstaand voorbeeld). 
 Wanneer het dagnummer van het eerste knikpunt groter is dan 1, dan wordt tot aan het 

ingestelde dagnummer de instelling van het eerste knikpunt aangehouden. 

 

 

 

 
NIET TOEGESTAAN 

 
De curve van de overige voerklokken, mits geïnstalleerd, kunnen op overeenkomstige wijze worden 
ingesteld resp. worden opgevraagd. 
 
OVERZICHT CURVEN 

 

 
Overzicht van de voercurve waarin naast de hoeveelheid per dier ook de 
mengverhouding wordt weergegeven. 
 
 

 : Het actuele dagnummer wordt achter “Dag” tussen haakje 
weergegeven. 
 
 

 
De curve van de overige voerklokken, mits geïnstalleerd, kunnen op overeenkomstige wijze worden 
opgevraagd. 
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STATUS VOERWEGING 

 

In dit scherm wordt de status van de PFB voerweger weergegeven. 
 
In dit scherm kunt u tevens het alarm dat van de PFB voerweger aan-
/uitzetten (met uitzondering van het communicatie alarm, dit kunt u niet 
uitzetten). 
 
Wanneer er alarm is en u vult achter “Herstart weger” “ja” in dan wordt: 
 het actieve alarm uitgeschakeld (gereset) 
 er geprobeerd om de actieve portie alsnog af te maken. 
 
Zie ook “Alarm voerweger” pagina 49. 

 
Momentele status Omschrijving 

1 Weger in rust De weger wacht op een startcommando om een nieuwe weegcyclus te starten 

2 Wachten op vrijgave 
Er zit voer voor de voersensor waardoor de voerweger geen nieuwe weegcyclus kan 
starten. LET OP! Dit heeft niets te maken met het feit dat u wel of niet met 
vrijgave contacten werkt. 

3 Sluiten losklep Na het sluiten van de losklep start de weegcyclus opnieuw, dit wordt herhaald totdat 
de voerbeurt af is. 

4 Bepalen dosering Aan de hand van de voersamenstelling wordt de te doseren hoeveelheid per 
component bepaald. 

5 Tarreren weegbunker De lege voerweegbunker wordt getarreerd. 

6 Vullen weegbunker Na het tarreren van de weegbunker wordt de silovijzel gestart en wordt de 
weegbunker gevuld met de weergegeven componenten. 

7 Lossen weegbunker Nadat de weegbunker gevuld is met de juiste hoeveelheid van elke component 
wordt de losklep open gestuurd. 

8 Einde weegcyclus De voerbeurt af is. 

9 Herstart weegcyclus Na een storing (alarm) kan het voorkomen dat u de voerbeurt opnieuw moet 
starten, wijzig “nee” in “ja” om een herstart uit te voeren 

 
 
Overzicht componenten 

 

Wanneer er gevoerd wordt m.b.v. een doseerklok dan kunt u het 
“Componenten overzicht” opvragen, zie ook pagina 74. 
 
Naast de nog totaal te voeren hoeveelheid wordt ook per component 
weergegeven hoeveel er per component nog gevoerd moet worden. 
 
 
 
 
De curve van de overige voerklokken, mits geïnstalleerd, kunnen 
op overeenkomstige wijze worden opgevraagd. 

 
 
Alarm voersysteem   

  

 
Zie ook “Status voerweging” pagina 
48. 
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Alarm voerweger 
Alarm: Indien u het alarm uitzet wordt het hoofdalarm op de PFB-35/70 voerweger uit gezet (het 

“alarm” lampje op de PFB-35/70 knippert nu)*. 
Tarreer alarm: Indien u het tarreer alarm uitzet wordt het tarreer alarm op de PFB-35/70 voerweger uit gezet 

(alarmcode 2: AL2)*. 
Aanvoer alarm: Indien u het aanvoer alarm uitzet wordt het aanvoer alarm op de PFB-35/70 voerweger uit 

gezet (alarmcode 5: AL5)*. 
 

Let op! Indien u het aanvoer alarm uitzet, schakelt het voersysteem ook niet meer om naar 
een andere silo met hetzelfde voersoort of naar een alternatief soort. 

 
*.PFB-35/70 softwareversie 1.44 of hoger vereist. 
 
 
Alarm aanvoersnelheid 

 

 
In dit scherm kunt u de minimum gemiddelde aanvoersnelheid instellen, 
waardoor een aanvoeralarm wordt gegenereerd indien de minimum 
gemiddelde snelheid te laag is. 
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VOERSYSTEEM MET PFA-9200 OF PFV-9200 VOERCOMPUTER 
In combinatie met de PFB voerweger vormt de voercomputer een uiterst nauwkeurig werkend voerweeg-
systeem. Niet minder dan maximaal 16 aanvoervijzels kunnen worden aangestuurd, hierdoor is het mogelijk om 
meerdere grondstoffen te mengen en te doseren voor verschillende diergroepen. 
 
De voercomputer kan maximaal 8 soorten grondstoffen mengen uit maximaal 16 silo’s. Mits de gebruikte 
hoeveelheden juist worden ingebracht, kan de actuele inhoud van de voorraadsilo’s worden opgevraagd. Door 
de voercomputer te koppelen aan de PL-9200 pluimveecomputer kunnen de regelaars onderling gegevens 
uitwisselen voor het aansturen van het voersysteem. Hierbij merken we op dat de voercomputer door meerdere 
PL-9200 pluimveecomputers kan worden aangestuurd. Vandaar dat sommige instellingen zoals bulken, 
component namen etc. alleen op de voercomputer kunnen worden gewijzigd dan wel worden ingevoerd. 
 

 Instelling wijzigbaar op 
 PL-9200 PFA-9200 PFV-9200 

Voersysteem JA1 JA JA 
Silo-inhoud Nee, kopie van PFA-92001 JA n.v.t. 
Componentnamen Nee, kopie van PFA-92001 JA n.v.t. 
Silotoewijzing Nee, kopie van PFA-92001 JA n.v.t. 
Alternatieve component Nee, kopie van PFA-9200 JA2 n.v.t. 
Silo rest vermenging Nee, kopie van PFA-92001 JA n.v.t. 
Status silo Nee, kopie van PFA-92001 JA n.v.t. 
Gebulkt Nee, kopie van PFA-92001 JA n.v.t. 
Status voerweging Menu-keuze geblokkeerd JA n.v.t. 
Voersamenstelling JA Nee, kopie van PL-9200 n.v.t. 
Curve voersamenstelling JA Nee, Kopie van PL-9200 n.v.t. 
Overzicht curven JA JA n.v.t. 
Doseerklok JA Nee, kopie van PL-9200 n.v.t. 
Doseercurve JA Nee, kopie van PL-9200 n.v.t. 
Groeicurve diergewicht JA Nee, kopie van PL-9200 n.v.t. 
Diergegevens JA Nee, kopie van PL-9200 Nee, kopie van PL-9200 

Nieuwe opzet JA Nee, kopie van PL-92002 Nee, kopie van PL-92003 

Tellerstanden (dosering) Nee, Kopie van voercomputer JA JA 
Wis tellers (dosering) Nee, Kopie van voercomputer JA JA 
Eerste dag van de week Nee, kopie van PFA-92001 JA JA 
Begin nieuwe dag Nee, kopie van PFA-92001 JA JA 

 

1 Niet van toepassing bij een PFV-9200 voercomputer 
2 Vanaf PFA-9200 softwareversie 1.46 of hoger 
3 Vanaf PFV-9200 softwareversie 1.14 of hoger 
 

 
 

 

Wanneer een of meerdere de instelling via de communicatielus wordt 
overgenomen van een andere regelaar verschijnt rechtsboven in het 
scherm de tekst “Communicatie”. 
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SILO’S 
Alle instellingen die betrekking hebben op de silo’s zoals “Silo-inhoud”, “Componentnamen”, “Silotoewijzing” 
“Status silo” en “Gebulkt” worden, via de communicatielus, overgenomen van de voercomputer. Wilt u een 
instelling wijzigen dan moet u dit op de voercomputer doen. 
 
Silo’s Silo-inhoud  

  

 

 
Componentnamen Silotoewijzing  

  

 

 
Maximaal 4 silo’s mogen dezelfde component (voersoort) bevatten, bij de silotoewijzing geeft u de volgorde van 
selectie in. Wanneer de eerste silo leeg is (bijv. silo 1) schakelt de voercomputer automatisch over naar de 
volgende silo met hetzelfde voer (silo 4). Pas wanneer deze silo leeg is schakelt de voercomputer weer terug 
naar de eerste silo. 
 
Alternatieve component 
Indien u voor een component een alternatieve component heeft ingesteld en er is gedurende 30 seconden een 
aanvoeralarm van de betreffende component dan schakelt de computer automatisch over naar de alternatieve 
component. 
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Silo rest vermenging 
Indien de silo bijna leeg is bestaat het restanten in de silo grotendeels uit zouten, mineralen en fijngemalen 
voer. Wanneer het silogewicht onder de ingestelde waarde daalt, probeert de regelaar het restant te 
vermengen. Voorwaarde is wel dat “Silo rest vermengen” actief is en er een identiek voersoort (component) in 
een ander silo aanwezig is. 
 

 Indien dat het geval is dan wordt het restant op basis van 50% restant + 50% ander silo vermengd. 
 Indien dat NIET het geval is dan wordt het restant op basis van 50% restant + stop (zoeken naar zelfde 

voersoort) + 50% restant vermengd. 
 
 

 

 
Bij 9 of meer silo’s verschijnt in de titelbalk het symbool  . Dit symbool 
geeft aan dat u met behulp van de cursortoeten “op” en “neer” (  ) de 
resterende silo’s kunt opvragen. 
 

 
Status silo Gebulkt  

  

 

 
VOERSAMENSTELLING 
Afhankelijk of de samenstellingscurve van de voerklok actief is kunt u per voerklok de samenstelling opvragen 
resp. instellen. Indien de samenstellingscurve van de voerklok actief is wordt de actuele samenstelling uit de 
curve instellingen berekend. In dat geval kunt u de berekende samenstelling wijzigen door in de kolom “Corr.” 
een correctie op de berekende eenheden in te geven. 
 
Met voersamenstellingscurve 

  

 
Aangezien de weergegeven 
percentages in de kolom 
“Perc.” afgeronde waarden 
zijn kunnen de weergeven 
percentages circa 0,1% 
afwijken van de werkelijke 
berekende percentages. 
 

 
Let op! de in de kolom “Curve”, “Corr.” en “Eenheden” weergegeven getallen geven de onderlinge verhouding 
aan tussen de verschillende componenten en niet het percentage in de samenstelling. Aan de hand van de 
onderlinge verhouding wordt, per component, het percentage in de samenstelling berekend. 
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Zonder voersamenstellingscurve 

 

 
In dit scherm kunt u de onderlinge doseer-verhoudingen tussen de 
verschillende componenten instellen. Het percentage wordt automatisch 
aan de hand van de ingestelde verhoudingen berekend. 
 
 
 
 
De voersamenstellingen van de overige voerklokken, mits 
geïnstalleerd, kunnen op overeenkomstige wijze worden ingesteld 
resp. worden opgevraagd 

 
VOERSAMENSTELLING 
Afhankelijk of de samenstellingscurve van de voerklok actief is kunt u per voerklok de samenstelling opvragen 
resp. instellen. Indien de samenstellingscurve van de voerklok actief is wordt de actuele samenstelling uit de 
curve instellingen berekend. In dat geval kunt u de berekende samenstelling wijzigen door in de kolom “Corr.” 
een correctie op de berekende eenheden in te geven. 
 
Met voersamenstellingscurve 

  

 
Aangezien de weergegeven 
percentages in de kolom “Perc.” 
afgeronde waarden zijn kunnen de 
weergeven percentages circa 0,1% 
afwijken van de werkelijke 
berekende percentages. 
 

 
Let op! de in de kolom “Curve”, “Corr.” en “Eenheden” weergegeven getallen geven de onderlinge verhouding 
aan tussen de verschillende componenten en niet het percentage in de samenstelling. Aan de hand van de 
onderlinge verhouding wordt, per component, het percentage in de samenstelling berekend. 
 
Zonder voersamenstellingscurve 

 

 
In dit scherm kunt u de onderlinge doseer-verhoudingen tussen de 
verschillende componenten instellen. Het percentage wordt automatisch 
aan de hand van de ingestelde verhoudingen berekend. 
 
 
 
 
De voersamenstellingen van de overige voerklokken, mits 
geïnstalleerd, kunnen op overeenkomstige wijze worden ingesteld 
resp. worden opgevraagd 

 
OVERZICHT CURVEN 

 

 
Overzicht van de voercurve waarin naast de hoeveelheid per dier ook de 
mengverhouding wordt weergegeven. 
 
 

 : Het actuele dagnummer wordt achter “Dag” tussen haakje 
weergegeven. 
 
 

 
De curve van de overige voerklokken, mits geïnstalleerd, kunnen op overeenkomstige wijze worden 
opgevraagd. 
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VOERSYSTEEM MET PFV-9200 VOERCOMPUTER 
Indien een PFV-9200 voercomputer geïnstalleerd is verschijnt menu-item “Voersysteem” NIET in het 
hoofdmenu (immers alleen de diergegevens en de voertellers zijn gekoppeld aan de PFV-9200, alle andere 
instellingen vinden plaats op de PFV-9200). 
 
 

VOERSYSTEEM MET PFS-16 VOERWEEG- EN MENGCOMPUTER 
De PFS-16 voerweeg- en mengcomputer kan maximaal 8 soorten grondstoffen mengen uit maximaal 16 silo’s. 
Mits de gebruikte hoeveelheden juist worden ingebracht, kan de actuele inhoud van de voorraadsilo’s worden 
opgevraagd. Door de PFS-16 voerweeg- en mengcomputer (als slave) te koppelen aan de PL-9200 
pluimveecomputer kunnen de regelaars onderling gegevens uitwisselen voor het aansturen van het 
voersysteem. 
 
De PFS-16 voerweeg- en mengcomputer kan in combinatie met een besturingscomputer en I/O modules: 
 Maximaal 8 verschillende soorten grondstoffen mengen uit maximaal 16 silo’s. 
 Kan de dagelijks te voeren hoeveelheid m.b.v. een doseerklok over maximaal 24 voerperioden verdelen. 
 Is ontworpen om grotere voerhoeveelheden te mengen. 
 Maakt gebruik van een PSW-1 of WDS-6 (max. 6 buigstaven) 
 
 Instelling wijzigbaar op 

 PL-9200 PFS-16 (slave) 

Silo-inhoud JA Nee, kopie van PL-9200 

Componentnamen JA Nee, kopie van PL-9200 

Silotoewijzing JA Nee, kopie van PL-9200 

Alternatieve component Menu-keuze geblokkeerd n.v.t 
Silo rest vermenging Menu-keuze geblokkeerd n.v.t. 
Status silo JA Nee, kopie van PL-9200 

Gebulkt JA n.v.t. 
Voersamenstelling JA n.v.t. 
Curve voersamenstelling JA n.v.t. 
Overzicht curven JA n.v.t. 
Status voerweging JA n.v.t. 
Status siloweging Menu-keuze geblokkeerd n.v.t. 
Alarm voersysteem Menu-keuze geblokkeerd n.v.t. 
Tellerstanden (dosering) JA1 JA1 
Wis tellers (dosering) JA1 JA1 

Doseerklok JA n.v.t. 
Doseercurve JA n.v.t. 
Diergegevens JA n.v.t. 
Eerste dag van de week JA Nee, kopie van PL-9200 

Begin nieuwe dag JA Nee, kopie van PL-9200 
 
1 Let OP! Er bestaat geen direct verband tussen de te tellerstanden op de PFS-16 en de tellerstanden op de PL-
9200. 
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Status silo 

 

 
Naast de momentele status van de silo wordt ook de hoeveel voer, die er 
vandaag uit de silo gevoerd is, weergegeven. De weergegeven status kunt 
u wijzigen (bijv. van “vrij”, “leeg” of “geblokkeerd” of andersom). Het kan 
enkele tientallen seconden duren voordat de status wordt overgestuurd 
naar de PFB. 
 
Bij 9 of meer silo’s verschijnt in de titelbalk het symbool . Dit symbool 
geeft aan dat u met behulp van de cursortoeten “op” en “neer” (  ) de 
resterende silo’s kunt opvragen. 

 

De status wijzigt in “leeg” indien: 
 handmatig de status wordt gewijzigd 
 er is geen aanvoer van voer uit de geselecteerde silo 
 de aanvoersnelheid van het voer te laag is 
 
De blokkade van een silo wordt opgeheven: 
 door handmatig de status te wijzigen 
 op “Begin nieuwe dag” 
 na een herstart van de PFS-16 voerweeg- en mengcomputer  
 
Gebulkt 

 

 
Per silo wordt een overzicht getoond met daarin de laatste 5 keren dat u 
de bulkgegeven in scherm 211 “Silo-inhoud” heeft ingevoerd. Naast de 
hoeveelheid wordt ook de datum en het tijdstip van bulken weergegeven. 
Het is van belang dat u deze gegevens direct na het bulken (voor de 
volgende voerperiode) ingeeft. 
 
 
De instellingen en metingen van silo 2 t/m silo 16 kunnen op 
overeenkomstige wijze worden ingesteld resp. worden 
opgevraagd. 

 
VOERSAMENSTELLING 
Afhankelijk of de samenstellingscurve van de voerklok actief is kunt u per voerklok de samenstelling opvragen 
resp. instellen. Indien de samenstellingscurve van de voerklok actief is wordt de actuele samenstelling uit de 
curve instellingen berekend. In dat geval kunt u de berekende samenstelling wijzigen door in de kolom “Corr.” 
een correctie op de berekende eenheden in te geven. 
 
Met voersamenstellingscurve 

  

 
Aangezien de weergegeven 
percentages in de kolom “Perc.” 
afgeronde waarden zijn kunnen de 
weergeven percentages circa 0,1% 
afwijken van de werkelijke 
berekende percentages. 
 

 
Let op! de in de kolom “Curve”, “Corr.” en “Eenheden” weergegeven getallen geven de onderlinge verhouding 
aan tussen de verschillende componenten en niet het percentage in de samenstelling. Aan de hand van de 
onderlinge verhouding wordt, per component, het percentage in de samenstelling berekend. 
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Zonder voersamenstellingscurve 

 

 
In dit scherm kunt u de onderlinge doseer-verhoudingen tussen de 
verschillende componenten instellen. Het percentage wordt automatisch 
aan de hand van de ingestelde verhoudingen berekend. 
 
 
 
 
De voersamenstellingen van de overige voerklokken, mits 
geïnstalleerd, kunnen op overeenkomstige wijze worden ingesteld 
resp. worden opgevraagd 

 
Zonder voersamenstellingscurve 

 

 
In dit scherm kunt u de onderlinge doseer-verhoudingen tussen de 
verschillende componenten instellen. Het percentage wordt automatisch 
aan de hand van de ingestelde verhoudingen berekend. 
 
 
 
 
De voersamenstellingen van de overige voerklokken, mits 
geïnstalleerd, kunnen op overeenkomstige wijze worden ingesteld 
resp. worden opgevraagd 

 
 
OVERZICHT CURVEN 

 

 
Overzicht van de voercurve waarin naast de hoeveelheid per dier ook de 
mengverhouding wordt weergegeven. 
 
 

 : Het actuele dagnummer wordt achter “Dag” tussen haakje 
weergegeven. 
 
 

 
De curve van de overige voerklokken, mits geïnstalleerd, kunnen op overeenkomstige wijze worden 
opgevraagd. 
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STATUS VOERWEGING 

 

 
In dit scherm wordt de status van de PFS-16 voerweeg- en 
mengcomputer weergegeven. 
 
 
Indien er alarm is en u vult achter “Herstart weger” “ja” in dan wordt: 
 het actieve alarm uitgeschakeld (gereset) 
 er geprobeerd om de actieve portie alsnog af te maken. 
 
Zie ook “Alarm voerweger” pagina 57. 

 
Momentele status Omschrijving 

1 Weger in rust De weger wacht op een startcommando om een nieuwe weegcyclus te starten 

2 Wachten op vrijgave 
Er zit voer voor de voersensor waardoor de voerweger geen nieuwe weegcyclus kan 
starten. LET OP! Dit heeft niets te maken met het feit dat u wel of niet met 
vrijgave contacten werkt. 

3 Sluiten losklep Na het sluiten van de losklep start de weegcyclus opnieuw, dit wordt herhaald totdat 
de voerbeurt af is. 

4 Bepalen dosering Aan de hand van de voersamenstelling wordt de te doseren hoeveelheid per 
component bepaald. 

5 Tarreren weegbunker De lege voerweegbunker wordt getarreerd. 

6 Vullen weegbunker Na het tarreren van de weegbunker wordt de silovijzel gestart en wordt de 
weegbunker gevuld met de weergegeven componenten. 

7 Lossen weegbunker Nadat de weegbunker gevuld is met de juiste hoeveelheid van elke component 
wordt de losklep open gestuurd. 

8 Einde weegcyclus De voerbeurt af is. 

9 Herstart weegcyclus Na een storing (alarm) kan het voorkomen dat u de voerbeurt opnieuw moet 
starten, wijzig “nee” in “ja” om een herstart uit te voeren 

Voor meer informatie over de oorzaken van het alarm zie handleiding “PFS-16”. 
 
* De actieve voerbeurt kan men onderbreken door de betreffende doseerklok op de PL-9200 op “uit’ te zetten. 
Nadat u het probleem verholpen is schakelt u de betreffende doseerklok weer “aan”. 
 
 
Alarm voersysteem 

  

 

 
 

Alarm voerweger 
Alarm: Indien u het alarm uitzet dan reageert de PL-9200 niet meer op de alarmen die 

vanaf de siloweger komen. Tevens wordt het hoofdalarm op de PFS-16 siloweger uit 
gezet (het “alarm” lampje op de PFS-16 knippert nu)*. 

Tarreer alarm: Indien u het tarreer alarm uitzet reageert de PL-9200 niet meer op het tarreer alarm 
dat vanaf de siloweger komt. Tevens wordt het tarreer alarm op de PFB-35/70 
voerweger uit gezet*. 

Aanvoer alarm: Indien u het aanvoer alarm uitzet reageert de PL-9200 niet meer op het aanvoer 
alarm dat vanaf de siloweger komt. Tevens wordt het aanvoer alarm op de PFS-16 
siloweger uit gezet*. 
 

Let op! Indien u het aanvoer alarm uitzet, schakelt het voersysteem ook niet meer 
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om naar een andere silo met hetzelfde voersoort of naar een alternatief soort. 
Afwijking menger leeg Het kan voorkomen dat er voer in de menger “blijft plakken”. In de praktijk kan de 

menger een restinhoud “weg tarreren”. Is de aanwezige “restinhoud” echter groter 
dan het achter “Afwijking menger leeg” ingesteld gewicht, dan wordt er alarm 
"Tarra: meting te hoog" gegeven en dient u de menger te reinigen. 
 

Indien u het afwijking menger leeg alarm uitzet reageert de PL-9200 niet meer op 
het afwijking menger leeg alarm dat vanaf de siloweger komt. Tevens wordt het 
afwijking menger leeg alarm op de PFS-16 siloweger uit gezet*. 

Alarm lossen actief Op deze regel zet u het “Alarm lossen actief” alarm aan/uit. Indien het alarm aanzet 
en het gewicht van de menger neemt binnen de ingestelde tijd (00m30s) niet af met 
het ingestelde gewicht (010kg) dan wordt het alarm: “Geen gewichtsafname” 
uitgegeven. 
 

Indien u het alarm lossen actief alarm uitzet reageert de PL-9200 niet meer op het 
alarm lossen actief alarm dat vanaf de siloweger komt. Tevens wordt het alarm 
lossen actief alarm op de PFS-16 siloweger uit gezet*. 

Maximum afvoer alarm Indien er gedurende de ingestelde tijd door de menger meer gewicht wordt gewogen 
dan de achter “Maximaal” ingestelde hoeveelheid, dan wordt de alarmmelding 
“Maximum afvoer alarm” gegenereerd. 
 

Indien u het maximum afvoer alarm uitzet reageert de PL-9200 niet meer op het 
maximum afvoer alarm dat vanaf de siloweger komt. Tevens wordt het “Maximum 
afvoer alarm” op de PFS-16 siloweger uitgezet*. 

 
*. PFS-16 softwareversie 1.36 of hoger vereist. 
 
Alarm aanvoersnelheid 

 

 
In dit scherm kunt u de minimum gemiddelde aanvoersnelheid instellen, 
waardoor een aanvoeralarm wordt gegenereerd indien de minimum 
gemiddelde snelheid te laag is. 
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VOERSYSTEEM MET PSW-1 SILOWEGER 
Met behulp van de PSW-1 kunt u ALLEEN de voerhoeveelheid doseren, maar NIET de voersamenstelling 
beïnvloeden. Is de PSW-1 niet aan een doseerklok gekoppeld dan kunt u alleen de silogewichten uitlezen. 
 

  

 

 
SILO’S 

  

 

In dit scherm wordt de actuele silo 
inhoud weergegeven (voorraad of 
tekort). Daarnaast kunt u hier de 
gebulkte hoeveelheid ingeven. 
Direct nadat de gebulkte 
hoeveelheid bij de silo-inhoud is 
opgeteld wordt de gebulkte 
hoeveelheid automatisch op 0 
gezet. 

M.b.v. de toetsen 0..9 kunt u de 
naam van de component wijzigen. 
Voor meer informatie over het 
wijzigen van teksten zie pagina 10. 
 
Maximaal 2 PSW-1 silowegers 
kunnen op de PL-9200 worden 
aangesloten. 

 

 
Status silo 

 

 
Naast de momentele status van de silo wordt ook de hoeveel voer, die er 
vandaag uit de silo gevoerd is, weergegeven. De weergegeven status kunt 
u wijzigen (bijv. van “vrij”, “leeg”of “geblokkeerd” of andersom). Het kan 
enkele tientallen seconden duren voordat de status wordt overgestuurd 
naar de PFB. 
 
Bij 9 of meer silo’s verschijnt in de titelbalk het symbool   . Dit symbool 
geeft aan dat u met behulp van de cursortoeten “op” en “neer” (  ) de 
resterende silo’s kunt opvragen. 

 
Gebulkt 

 

 
Per silo wordt een overzicht getoond met daarin de laatste 5 keren dat u 
de bulkgegeven in scherm 211 “Silo-inhoud” heeft ingevoerd. Naast de 
hoeveelheid wordt ook de datum en het tijdstip van bulken weergegeven. 
Het is van belang dat u deze gegevens direct na het bulken (voor de 
volgende voerperiode) ingeeft. 
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STATUS SILOWEGING 

 

 
 
 
 
 
Bulk toestand is actief (tijd telt af) 
 
 
 
De status van de siloweger 2, mits geïnstalleerd, kan op 
overeenkomstige wijze worden opgevraagd. 

 
 Nulstellen silo: Indien u “Nee” wijzigt in “ja” dan wordt de actuele silo-inhoud op 0kg gezet. U kunt 

deze instelling alleen wijzigen indien de vijzel niet actief is en de silo niet gevuld wordt. Let op! Het is niet 
mogelijk om een eenmaal gewiste waarde te herstellen. 

 
 Vijzel actief: De silovijzel loopt. Indien de silovijzel loopt kunt u de silo-inhoud niet op nul stellen. 
 
 Vullen silo actief: Het bepalen van het gebulkte gewicht gebeurd automatisch. Bij een silo-

inhoudstoename van meer dan 50kg per halve minuut gaat de PL-9200 er van uit dat er gebulkt wordt 
(bulk toestand is actief). Tijdens het bulken, kunt u de silo-inhoud niet op nul stellen. Is er gedurende 5 
minuten geen gewichtstoename meer dan wordt de bulk toestand opgeheven. 

 

 Minimum silo-inhoud (optie): Zodra de silo-inhoud onder de ingestelde “Minimum silo-inhoud” daalt en 
de melding is actief wordt het bijbehorende relais (melding) ingeschakeld. U kunt de melding uitschakelen 
door achter “Melding actief” nee in te vullen. Let op! Actieveer na het bulken de melding weer indien u bij 
een volgende daling onder het minimum ook weer een melding wenst. 

 
ALARM SILOWEGING 

  

 

 
In dit scherm kunt u het alarm van de siloweger  
in-/uitschakelen. Daarnaast wordt ook de oorzaak van het alarm weergegeven. 
 
Is de siloweger gekoppeld aan een teller dan wordt in dit scherm ook de aanvoersnelheid getoond (meting). 
Indien de aanvoersnelheid gedurende 60 seconden onder de minimum aanvoersnelheid ligt (kg/u), dan wordt er 
een aanvoersnelheidsalarm gegeven. 
 
U kunt het aanvoersnelheidsalarm opheffen door: 
 de storingsoorzaak van het alarm te zoeken en de oorzaak op te heffen 
 het alarm van de siloweger uit te schakelen 
 het “Minimum aanvoeralarm” uit te schakelen 
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VOERSYSTEEM MET VOERTELLER(S) 
Indien er geen voerweger geïnstalleerd is maar er wel een of meerdere voertellers zijn geïnstalleerd dan hebben 
al deze voertellers betrekking op één en dezelfde silo, namelijk silo 1. 
 

  

 

 
SILO’S 

  

 

In dit scherm wordt de actuele silo 
inhoud weergegeven (voorraad of 
tekort). Daarnaast kunt u hier de 
gebulkte hoeveelheid ingeven. 
Direct nadat de gebulkte 
hoeveelheid bij de silo-inhoud is 
opgeteld wordt de gebulkte 
hoeveelheid automatisch op 0 
gezet. 

M.b.v. de toetsen 0..9 kunt u de 
naam van de component wijzigen. 
Voor meer informatie over het 
wijzigen van teksten zie pagina 10. 

 

 

 

 
Per silo wordt een overzicht getoond met daarin de laatste 5 keren dat u 
de bulkgegeven in scherm 211 “Silo-inhoud” heeft ingevoerd. Naast de 
hoeveelheid wordt ook de datum en het tijdstip van bulken weergegeven. 
Het is van belang dat u deze gegevens direct na het bulken (voor de 
volgende voerperiode) ingeeft 
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DIERWEGING 

 
 
 
De PW-2 dierweger vormt in combinatie met de weegschalen type WDP-50, WDH-50 en/of WDH-100 een 
pluimvee weegsysteem, dat de dagelijkse wegingen kan berekenen, registreren en weergeven. Per dag worden 
van alle metingen de volgende kentallen berekend: gemiddeld gewicht, groei, uniformiteit en standaard 
afwijking. 
 

  

 
Op de PW-2 kunnen maximaal twee 
weegschalen worden aangesloten. 
Van deze weegschalen kunnen de 
verzamelde gegevens zowel 
afzonderlijk als ook gezamenlijk 
geregistreerd worden. 
 

 

SCHALEN 
 
METINGEN 

 

Gemiddeld gewicht: Op deze regel wordt het gemiddeld gewicht van de 
dieren die vandaag gewogen zijn, weergegeven. 
 

Normgewicht: Het gemiddelde gewicht wordt berekend aan de hand van 
het weergegeven normgewicht (ingesteld of berekend uit curve) en de 
ingestelde relatieve onder- en bovengrens. Hierdoor worden te lichte en te 
zware dieren niet meegenomen in de berekening van het gemiddelde. 
 

Meerdaags gemiddelde: De computer zal aan het begin van elke dag 
het meerdaags gemiddeld gewicht berekenen over de dagen tot en met 
gisteren (afhankelijk van de instelling “Meerdaags gemiddelde”, zie pagina 
64). 

 
Groei: De groei is de toename van het gemiddeld gewicht ten opzichte van het gemiddeld gewicht van gisteren. 
 
Laatste weging: Op deze regel verschijnt het gewicht van het laatst gewogen dier. 
 
Aantal: Dit is het aantal gewogen dieren die binnen de grenzen van het normgewicht vielen. 
 
Uniformiteit: De uniformiteit geeft een indicatie over de spreiding van de gewichten van de dieren en is 
gedefinieerd als het percentage dieren met een gewicht tussen 90 en 110% van het normgewicht. 
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INSTELLINGEN 

  

 

 
Normbepaling 
Om het gewicht van een dier te kunnen bepalen heeft de computer een richtwaarde nodig, of te wel een 
normgewicht. Dit normgewicht kan op 5 verschillende manieren worden bepaald: 
 
1 Automatisch: De computer zal aan het begin van elke dag het gemiddeld gewicht nemen van de dag 

ervoor. Het normgewicht is gelijk aan het gemiddelde gewicht van de dag ervoor. 
2 Auto. + groei: Automatisch met groeiaanpassing. Gelijk aan 'Automatisch' echter nu wordt het 

normgewicht verhoogd met de gemiddelde groei. 
3 Normcurve: De computer zal aan het begin van elke dag het normgewicht berekenen uit de normcurve. 
4 Handmatig: Het normgewicht is gelijk aan de instelling. 
5 Meerdaags gemiddelde: De computer zal aan het begin van elke dag het meerdaags gemiddeld 

gewicht berekenen over de dagen tot en met gisteren (afhankelijk van de instelling “Meerdaags 
gemiddelde”, zie pagina 65). Het normgewicht is gelijk aan het berekende meerdaags gemiddelde gewicht. 

 
 
Normgewicht 
Zonder normcurve 
Om het gewicht van een dier te kunnen bepalen heeft de computer een richtwaarde nodig, ofwel een 
normgewicht. Bij het begin van elke opzet moet het normgewicht handmatig worden ingesteld op het gewicht 
van de dieren dat op dat moment in de stal geplaatst wordt. 
 
Met normcurve 
Aan de hand van de ingestelde curve en het actuele dagnummer wordt om middernacht het nieuwe 
normgewicht voor de betreffende dag bepaald. Bij een nieuwe opzet (nieuwe ronde) moet u zelf het 
dagnummer op de juiste waarde terugzetten. 
 
 
Gemiddeld gewicht / uniformiteit 
Zowel voor het gemiddeld gewicht alsook voor de uniformiteit kunt u een aparte onder- en bovengrens instellen. 
De onder- en bovengrens worden ingesteld als percentage van het normgewicht. De meetwaarden die liggen 
tussen de ingestelde grenzen van het gemiddeld gewicht worden opgeslagen in het geheugen. 
 
Het gemiddeld gewicht wordt verkregen door de opgeslagen metingen bij elkaar op te tellen en vervolgens de 
som van de metingen te delen door het aantal opgeslagen metingen. Op identieke wijze wordt de uniformiteit 
berekend met inachtneming van de ingestelde grenzen voor de uniformiteit (de grenzen van de uniformiteit 
dienen daarom binnen de grenzen van het gemiddeld gewicht te liggen). 
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WEEGPERIODE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Do Vr Za Zo Ma Di Wo 
 Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja 

 
 
 
 
 

7 dagen 

dag 

 

Wij adviseren u om 
“Weekprogramma” niet te activeren 
indien de normbepaling op “Auto. + 
groei” staat, omdat de groei op de 
dagen die worden overgeslagen 0 of 
zelfs negatief kan zijn. 

 
Weegperiode: periode waarbinnen de dieren gewogen worden. Wanneer het “van” tijdstip gelijk is aan het “tot” 
tijdstip wordt er de gehele dag gemeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meerdaags gemiddelde: Wanneer u hier “ja” invult wordt het gemiddelde over de laatste x dagen (x = het 
aantal dagen) weergegeven. Afwijkingen in de groeilijn van de dieren kunnen aan de hand van het meerdaags 
gemiddelde vroegtijdig worden opgemerkt. 
 
Weging actief op: Indien het “Weekprogramma” actief is worden de weegresultaten alleen op de “actieve” 
dagen opgeslagen. De actuele wegingen worden wel altijd weergegeven. 
 
Let op! Het (meerdaags) gemiddelde wordt ieder dag opnieuw berekend (ook indien de groei 0 of zelfs negatief 
is). Daarnaast wordt het aantal dagen dat de “Weging niet actief” is, wel meegenomen in de berekening van het 
gemiddelde gewicht, hierdoor neemt het gemiddelde gewicht na een “niet actieve dag” af. 
 
NORMCURVE 

  

 

 
De groeicurve van het normgewicht stelt u in dit scherm in. Deze instellingen worden gebruikt voor het bepalen 
van het normgewicht indien “Normbepaling” op “Normcurve” staat ingesteld. U kunt bijvoorbeeld de gegevens 
van de “Koppelkaart” (verkrijgbaar bij uw veevoederleverancier) overnemen en hier invullen. 

 

00:00 22:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 

van tot 

18:00 20:00 

gisteren vandaag 

00:00 22:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 

tot 

18:00 20:00 

van 

morgen 

04:00 
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OVERZICHT 

 

 
Selecteer met behulp van de cursortoetsen de gewenste dag en druk op 
de enter toets. Het “Klassen overzicht” verschijnt, achter iedere klasse 
staat het aantal metingen vermeld. 

 

  

Het hoogste aantal wordt op 100% 
gesteld, alle ander waarden zijn 
hieraan gerelateerd. 
In bovenstaand voorbeeld wordt dus 
71 gelijkgesteld met 100% 

 
MEERDAAGS GEMIDDELDE 

 

 
Naast het gemiddeld gewicht dat in de kolom “Gewicht” wordt 
weergegeven wordt ook het meerdaags gemiddelde gewicht in de kolom 
“Gemiddeld” weergegeven. 

 

OVERZICHT 

 

 
In het overzicht van de weegschalen wordt naast het gemiddelde gewicht 
ook het aantal wegingen (per weegschaal) en het actuele dagnummer 
weergegeven. 
 
Tevens kunt u in dit scherm het dagnummer van elke weegschaal 
(normcurve) afzonderlijk wijzigen. 

 

ALARM DIERWEGING 

 

 
In dit scherm kunt u tevens het alarm van de weegschaal in-/uitschakelen. 
Daarnaast wordt ook de oorzaak van het alarm weergegeven. 
 
Staat achter “Alarmstatus” de tekst “Niet gekalibreerd” dan dient u contact 
op te nemen met uw weegschalen leverancier. De weegschaal is niet 
gekalibreerd (standaard worden de weegschalen in de fabriek 
gekalibreerd). De weegschaal moet in dat geval terug naar de fabriek voor 
kalibratie. 
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TELLERS 

 
 
 
U kunt een overzicht van de tellerstanden opvragen. Daarnaast kunt u bij de water- en/of voertellers eventueel 
een doseringsalarm instellen. 
 
 

 

 

 

Wanneer een of meerdere tellerstanden via de communicatielus wordt 
overgenomen van de PFA-9200, PFV-9200 of FOETSIE dan verschijnt 
rechtsboven in het scherm de tekst “Communicatie”. 

 
 

WIS ALLE TELLERS 
Alle tellerstanden worden gewist, dit in tegenstelling met de instelling “Wis teller” bij de afzonderlijke tellers, 
waarbij alleen de tellerstanden van de geselecteerde teller worden gewist. 
 
Attentie! Tellerstanden die een kopie zijn van de tellerstanden op de PFA-9200, PFV-9200 of FOETSIE worden 
niet gewist, deze kunt u alleen wissen op de PFA-9200, PFV-9200 of FOETSIE. 
 

 

Let op! Bij het wissen van de teller worden ook de gegevens van vandaag gewist. Daarnaast 
worden de overzichten van de gevoerde hoeveelheden en de voertijden ook van de 
geselecteerde resp. alle tellers gewist. 

 
 
 

OVERIGE TELLERS 

  

 
De tellerstand van “Vandaag” kunt 
u wijzigen. 
 

 
URENTELLER 

 

 
Naast de bedrijfsuren van vandaag 
wordt ook de status van de ingang 
weergegeven. 
 
Totaal: Totaal aantal bedrijfsuren na 
laatste wis. 
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OVERZICHT TELLERS 

  

Wanneer meerdere water, voer 
en/of overige tellers geïnstalleerd 
zijn worden de tellerstanden van alle 
identieke tellers (water, voer en/of 
overige) opgeteld en weergegeven 
in de overeenkomstige kolom. Zijn 
er bijvoorbeeld twee watertellers 
geïnstalleerd dan staat achter 
vandaag in de kolom water de som 
van vandaag van waterteller 1 en 
waterteller 2 etc. 

 
Dag Waterteller 1 Waterteller 2 Water 

[l] 
Vandaag 1.323 1.376 2.699 
Zondag 1.245 1.235 2.480 
Zaterdag 1.311 1.314 2.625 
Vrijdag 1.047 1.140 2.187 
Donderdag 1.098 1.102 2.200 
Woensdag 1.002 1.035 2.037 
Dinsdag 1.049 1.122 2.171 
Maandag 1.053 1.130 2.183 

 

 
Het weektotaal is de som van de tellerstanden van de afgelopen week per type teller (vanaf eerste dag van de 
week t/m 7 dagen later, zie pagina 77). Het weektotaal is dus geen optelling van de weergegeven standen op 
het scherm maar een losstaand getal. 
 
PER DIER 
De getoonde tellerstanden zijn per dier. Tevens wordt in dit scherm de water/voer verhouding weergegeven. 
 
Per groep per dier 
De tellerstanden worden nu per diergroep per dier getoond. 
 
WIS TELLER 

  

 

De tellerstanden van de 
geselecteerde teller kunnen in dit 
scherm worden gewist. 

De weergegeven tellerstanden zijn in 
dit geval een kopie van de 
tellerstanden van “Stal 1 ”op de PFA-
9200, PFV-9200 of FOETSIE. De 
tellerstanden kunnen alleen op de 
PFA-9200, PFV-9200 of FOETSIE 
worden gewist. 

 

 

ALARM 

  

Om eventuele leidingbreuken of 
lekkages vroegtijdig te kunnen 
signaleren kunt u in dit scherm 
instellen hoeveel water/voer er 
maximaal, gedurende de ingestelde 
periode, door de leidingen/buis mag 
stromen alvorens er alarm wordt 
gegeven. Indien de teller is 
gekoppeld aan een doseerklok wordt 
tevens de uitgang van de doseerklok 
afgeschakeld 
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SCHAKELKLOKKEN 

 
 
 
Bij een schakelklok kunt u maximaal 24 perioden instellen. Alle tijdstippen moeten opeenvolgend zijn. Het 
tijdsverschil tussen twee tijdstippen moet minimaal 1 minuut bedragen. Maakt u gebruik van een groeicurve 
(“groeicurve schema”) dan kunt u, afhankelijk van de leeftijd van de dieren, automatisch een ander schema 
activeren. Daarnaast kunt u de schakelklok koppelen aan de “master klok”. 
 

De masterklok is een klok die de slave klokken synchroniseert. Stelt u bij een schakelklok in plaats van “aan” 
“slave” in dan zijn de tijdstippen gerelateerd aan de masterklok (u kunt daarna nog de begin en eind tijdstippen 
lokaal per klok corrigeren). 
 

Gekoppelde lichtschema’s worden gebruikt bij lichtklokken waarvan de instellingen aan elkaar gerelateerd zijn. 
In dat geval wordt er gebruik gemaakt van de masterklok om de klokken snel te kunnen synchroniseren. 
Variëren bijv. de voer- en watertijden binnen een kort tijdsbestek (enkele dagen/weken) dan kan gebruik 
worden gemaakt van verschillende tijdschema’s. Door de verschillende tijdschema’s vooraf te programmeren 
kan men snel van schema wisselen. 
 

  

 

Bij de schakelklokken kunt u kiezen 
voor een: 
 “Standaard klok” (met eigen 

lokale tijdstippen, niet 
gekoppeld aan een tijdschema) 
of  

 “Masterklok” (u maakt gebruik 
van tijdschema’s, de tijdstippen 
zijn gekoppeld aan een 
tijdschema). 

 

Standaard klok Het aantal periodes en de tijdstippen worden lokaal (in het “eigen” scherm) ingesteld. 

Masterklok  
Vast 
tijdschemanummer 

Zowel het aantal perioden als ook de periode tijdstippen kunt u niet lokaal wijzigen, 
deze instellingen zijn kopieën van het ingegeven schemanummer (tijd-, licht- of 
doseerschema). U kunt kiezen uit maximaal 6 verschillende schema’s  

Variabel 
tijdschemanummer 

Zowel het aantal perioden als ook de periode tijdstippen kunt u niet lokaal wijzigen, 
deze instellingen zijn kopieën van het actuele schemanummer dat uit de groeicurve 
komt (tijd-, licht- of doseer-schema). Staat in de groeicurve echter onder Schema 
“geen” ingesteld dan worden wederom de lokale tijdstippen gebruikt. 

MASTERKLOK 

   
Standaard klok (niet gekoppeld aan een 
tijdschemanummer) 

Met vast tijdschemanummer Met variabel tijdschemanummer 

STANDAARD KLOK 
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VAST TIJDSCHEMANUMMER 

  

 

Zowel het aantal perioden als ook 
de periode tijdstippen kunt u niet 
lokaal wijzigen (deze instellingen 
zijn kopieën van het ingestelde 
tijdschemanummer). 
 

U kunt het aantal periodes en de 
periode tijdstippen alleen in het 
ingestelde tijdschemanummer 
wijzigen (in dit voorbeeld is dat 
“Tijdschema 1”). 

VARIABEL TIJDSCHEMANUMMER 

   
 

   
 
In bovenstaande twee voorbeelden zijn de instellingen kopieën van het centrale tijdschema dat uit de curve 
komt. Let op! Staat in de groeicurve echter onder Schema “nee” ingesteld dan worden de lokale tijdstippen 
gebruikt. 
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LICHTKLOKKEN 
 
LICHTREGELING 
Bij een lichtklok is het mogelijk om gebruik te maken van een lichtregeling zodat het in/uit schakelen van de 
verlichting geleidelijk verloopt. Met een lichtregeling kunt u ideale dag- en nachtcondities creëren (dageraad 
schakeling). 
 

Standaard lichtschema 

 

 

80% 

100% 

1 3 4 

1% 
20% 

2 
 

 

 
1. Op het achter punt 1 ingesteld tijdstip (05:00) gaat de verlichting aan en wordt de intensiteit in een 

tijdsbestek van 4 minuten (  :04) naar 20% geregeld. 
2. Op het achter punt 2 ingesteld tijdstip (05:04) wordt de intensiteit in een tijdsbestek van 4 minuten (  

:04) naar 80% geregeld. 
3. Op het achter punt 3 ingestelde tijdstip start het dimmen van de verlichting, in een tijdsbestek 4 minuten 

(  :04) wordt de verlichting naar 1% terug geregeld en start de nabrandtijd. 
4. Op het achter punt 4 ingestelde tijdstip schakelt de verlichting uit. 
 

Vast lichtschemanummer 

  

 

 

Variabel lichtschemanummer 
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LICHTREGELING IN COMBINATIE MET DE MASTERKLOK 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien u bij de masterklok meer dan 1 periode instelt dan gelden de instellingen van de “Lichtsterkte” voor alle 
periodes van de masterklok. 
 
Correctie begin-eind tijdstip 

 

 
U kunt het werkelijke “Begin” en “Eind” tijdstip (laatste kolom) corrigeren 
door onder “Begin” en “Eind” tijstip (eerste kolom) een correctie in te 
geven (maximale correctie + of - 8:00 uur). Dit kan bijvoorbeeld nodig 
zijn wanneer u de masterklok voor meerder tijdprocessen wilt gebruiken 
met een zelfde aantal perioden. 

 
 
INSPECTIE LICHT 

 

 
Het is mogelijk het licht met behulp van een drukknop handmatig in te 
schakelen ten behoeve van de inspectie van de stallen. Het licht wordt dan 
gedurende een bepaalde tijd ingeschakeld (door installateur instelbaar). 
Wordt tijden de “Periode aan” nogmaals de drukknop ingedrukt dan 
schakelt het licht weer direct uit. 

 

 

80% 

100% 

1 

2 

3 

1% 

1 Dimtijd licht aan 
2 Dimtijd licht uit 
3 Nabrandtijd 

Begin Eind 
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DOSEERKLOKKEN 
Bij een doseerklok wordt de klokuitgang gekoppeld aan een telleringang, zodoende is men in staat de water- 
en/of voeropname te begrenzen. Bij een te lage opname kan de regelaar dan een “doseringsalarm” genereren 
en de water c.q. voerdosering stoppen. Is door de installateur de instelling “Dosering” op nee gezet dan 
gedraagt de doseerklok zich als een “normale” schakelkok. 
 
Waterklok De waterklok kan gebruikt worden om bijv. waterkleppen in- of uit te schakelen. Daarnaast 

bestaat de mogelijkheid om de werkelijke hoeveelheid toegediend water terug te koppelen 
naar een telleringang van de klimaatregelaar (zie waterdosering). 

Waterdosering Bij waterdosering wordt de werkelijke gedoseerde hoeveelheid water vergeleken met de 
ingestelde hoeveelheid. Als deze ingestelde hoeveelheid bereikt wordt stopt de dosering, ook 
al is de eindtijd nog niet bereikt. Wordt de eindtijd bereikt en is de hoeveelheid niet gehaald 
dan wordt een waterdoseringalarm gegenereerd. 

Voerklok De voerklok kan gebruikt worden om bijv. afvoervijzels in- of uit te schakelen. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid om de werkelijke gevoerd hoeveelheid voer terug te koppelen naar 
een telleringang van de klimaatregelaar (zie voerdosering). 

Voerdosering Bij voerdosering wordt de werkelijke gevoerde hoeveelheid vergeleken met de ingestelde 
hoeveelheid. Als de ingestelde hoeveelheid bereikt wordt stopt het voeren, ook al is de 
eindtijd nog niet bereikt. Wordt de eindtijd bereikt en is de hoeveelheid niet gehaald dan 
wordt een voerdoseringalarm gegenereerd. 

 
Vast doseerschema Variabel schema (uit curve) Slave (masterklok) 

   

   
 
 
 
 
 
 
De water en voerdosering maken gebruik van het aanwezige aantal dieren in de stal. Aan het begin van de 
eerste werkelijke doseerperiode wordt het aantal dieren bepaald waarmee de totaal te doseren hoeveelheid 
wordt berekend. Tussentijdse wijzigingen van het aantal dieren (door uitval, uitnemen of bijplaatsen) hebben 
daarna geen invloed meer op de berekening. 
 
Vandaag per dier: Indien de doseercurve actief is wordt aan de hand van het dagnummer de actuele 
hoeveelheid per dier uit de doseercurve berekend. Indien de curve niet actief is kunt u achter “Vandaag per 
dier” de actuele hoeveelheid voer per dier instellen. In de laatste kolom staat de reeds gedoseerde hoeveelheid 
vandaag per dier. 
 
Actieve periode: Op deze regel staat de actieve doseer periode vermeld met daar achter de totaal te doseren 
hoeveelheid en de reeds gedoseerd hoeveelheid in de actieve periode. 
 
Doseerschema / Groeicurve schema: Op deze regel staat het actuele tijdschema vermeldt (zie ook 
“Schakelklokken” pagina 68) 
 

Wanneer “Automatische beurtverdeling” door uw installateur is 
uitgeschakeld, kunt u handmatig de totale daghoeveelheid, van 
bijv. het voer, verdelen over het aantal ingestelde periodes. 
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Beurtverdeling 
 

 De te doseren hoeveelheid wordt tussen twee perioden door (opnieuw) berekend. 
 MET “Automatische beurtverdeling” - Wordt de totale hoeveelheid per dag verdeeld over het 

aantal ingestelde perioden. 

 ZONDER “Automatische beurtverdeling” - De onder “Deel” ingestelde percentages worden gedoseerd. 
Indien de totale dosering kleiner is dan de minimale dosering 
wordt er een d “Doseringsalarm” gegeven. 

 Onder de laatste kolom (ml/d of g/d) staat de gedoseerde hoeveelheid, per periode, vermeldt. Wordt de 
dosering binnen de periode gehaald dan staat onder “Gereed” het tijdstip waarop de beurt beëindigd is. 

 Als er iets fout is gegaan met de dosering in een van de voorafgaande beurten dan wordt dit in de laatste 
beurt, indien mogelijk, gecorrigeerd totdat de totale hoeveelheid gedoseerd is. 

 

PFA-9200, PFV-9200 OF FOETSIE VOERCOMPUTER 
Indien de “Voerklok” aan een voercomputer is gekoppeld neemt de voercomputer de instellingen van de PL-
9200 “Voerklok” over. Deze instellingen kunt u dan NIET meer op de voercomputer wijzigen. 
 
Uw installateur kan de naam van de doseerklok op de PL-9200 en schakelklok op de PFA-9200, PFV-9200 of 
FOETSIE m.b.v. het numerieke toetsenbord wijzigen, zie pagina 10. Wij adviseren u om de doseerklok op de PL-
9200 en de overeenkomstige schakelklok op de PFA-9200, PFV-9200 of FOETSIE met dezelfde naam te voorzien 
om verwarring over de naamgeving (bijv. bij de alarmering) te voorkomen. 
 
Let op! Is door uw installateur bij de PFA-9200, PFV-9200 of FOETSIE voercomputer een “Afvultijd” en/of een 
”Leegdraaitijd” bij de desbetreffende vijzel ingesteld dan geldt: Tijdsverschil tussen twee opeenvolgende 
perioden = 1 minuut + “Maximale afvultijd” + “Tijd leegdraaien” (vraag uw installateur of dat ook voor uw 
doseerklokken geldt). 
 
 

DOSEERCURVEN 
Indien er geen groeicurven bij de klimaatregeling geïnstalleerd zijn dan kunt u hier het dagnummer van de 
doseercurve instellen. 
 

Indien de doseercurven zijn geactiveerd door de installateur kunt u met behulp van programmeerbare curven 
de water en/of voerhoeveelheid per dier, afhankelijk van de leeftijd, automatisch laten toenemen. De totale 
hoeveelheid wordt elke dag opnieuw berekend aan de hand van de curve-instellingen, het actuele dagnummer 
en het momentele aantal dieren in de stal. 
 

  

 
 
In de doseercurve stelt u naast een 
dagnummer waarop de instellingen 
van het knikpunt actief moeten 
worden ook de hoeveelheid per dier 
per dag in. 
 

 
Voor ieder doseerklok kunt u een aparte doseercurve instellen. Een curve mag maximaal uit 15 knikpunten 
bestaan, het dagnummer dat moet liggen tussen 1 en 999. Het actuele dagnummer wordt automatisch op 
middernacht verhoogd.  
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WEEKPROGRAMMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Di Wo Do Vr Za Zo Ma 
 Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja 

 
 
 
 
 

dag 

7 dagen 

 

 
Met behulp van het 
“Weekprogramma” kunt u instellen 
dat de doseerklok niet elke dag 
moet worden ingeschakeld maar 
bijv. 6 dagen wel en 1 dag niet 
(bijv. om 1 dag in de week niet te 
voeren). 

 

De gegevens van klok 2 t/m klok 6 kunnen op overeenkomstige 
wijze worden gewijzigd resp. worden opgevraagd. 

 

OVERZICHTEN Gevoerde hoeveelheid Gevoerde componenten 

   
 

   
 

Overzicht van de gevoerde hoeveelheid waarin naast de totale hoeveelheid ook de hoeveelheid per dier (mits 
diergegevens aanwezig zijn) wordt weergegeven. Bij een doseerklok kunt u per voerperiode de gevoerde 
hoeveelheid per dier opvragen. De overzichten kunt u wissen door de tellerstanden te wissen, zie pagina 66.  
 

De pluimveecomputer kan de gegevens van de afgelopen 7 dagen opslaan. 
 
De overzichten van klok 2 t/m klok 6 kunnen op overeenkomstige wijze worden opgevraagd. 
 

SEQUENTIËLE KLOKKEN 

  

 
Bij een sequentiële klok worden de 
verschillende uitgangen die aan de 
klok zijn toegewezen na elkaar 
geactiveerd. Een uitgang wordt pas 
geactiveerd als de voorgaande 
uitgang niet meer actief is. De 
verschillende acties die na elkaar 
worden uitgevoerd worden ook 
fazen of stappen genoemd.  

 

Deze klokken worden onder ander gebruikt voor het aansturen van voerkettingen of om waterleidingen schoon 
te spoelen. 
 

Bij een sequentiële klok kunt u alleen het begintijdstip instellen het eindtijdstip wordt bepaald door de totale 
puls-pauze tijd en het aantal uitgangen. 
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VOERKETTING 

   
 
De ingestelde uitgangen worden op het starttijdstip sequentieel (beurtelings) aangestuurd. Met behulp van de 
externe ingang kunt u de tijd tijdelijk “bevriezen” (stoppen). Indien de externe ingang actief is wordt de tijd 
tijdelijk gestopt (onderbroken). Wordt de externe uitgang daarna gedeactiveerd dan loopt de tijd gewoon weer 
door. 
 
Voerketting: “Aan”  lokaal tijdschema. 

“Slave” de aan/uit tijden van de schakelklok zijn gebaseerd op de schakeltijden van de 
”Masterklok”. 

Tijdschema: U kunt de klok op basis van een voorgeprogrammeerd tijdschema laten in- en 
uitschakelen, vul achter “Tijdschema” het gewenste tijdschema in (1..6). 

Aantal periodes: “Aan zonder tijdschema”  Naast het aantal periodes kunt u ook de begin- en eindtijden 
invullen. 

“Aan met tijdschema” De instellingen zijn een kopie van het ingestelde tijdschema. 
Zowel het aantal periodes alsook de begin en eindtijden kunt u 
in dit scherm niet wijzigen. 

“Slave” De instellingen zijn een kopie van de masterklok. U kunt lokaal 
de tijden nog beïnvloeden door onder “Begin” een verschiltijd 
t.o.v. de masterklok in te geven, zie ook pagina 71. 

 
Uitgang 

Puls: Tijdsduur dat een uitgang ingeschakeld is. 
Pauze: Wachttijd alvorens de volgende ingang wordt ingeschakeld. 

 
Momentele status: Hier staat de momentele status van de “Voerketting” klok (kopie van scherm 5141). 

Uitgang: Achter uitgang staat het uitgangsnummer (1..6) dat momenteel wordt aangestuurd  
(0 = er wordt momenteel geen uitgang aangestuurd). 

 
SPOELKLOK 
De spoelklok kan bijv. gebruikt worden als legionellapreventie in het watersystemen, door de waterleiding door 
te spoelen voordat de waternippels opnieuw geactiveerd worden. 
 
De spoelklok wordt overeenkomstig de “Voerketting” klok ingesteld. 
 
 

LEGNESTKLOK 
De PL-9200 heeft een schakelklok met aan/uit tijden om de legnesten te openen of af te sluiten. Het openen en 
sluiten van de legnest kan zelfs met tussenpozen gebeuren (volgens een puls-pauze principe). Uw installateur 
stelt de puls-pauze tijden in, zodat de legnest in het door u vereiste tempo zal openen respectievelijk sluiten. 
 

De legnestklok wordt conform een standaard schakelklok ingesteld, zie “Schakelklokken”. 
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SCHAKELKLOKKEN 
Dit zijn aan/uit” schakelklokken. Indien een masterklok geïnstalleerd is kunt u deze klokken koppelen aan de 
masterklok (slave mode klok). Indien de klok niet gekoppeld is aan de masterklok dan kunt u gebruik maken 
van tijdschema’s (of van een groeicurve van tijdschema’s). 
 

  

 

U kunt het werkelijke “Begin” en 
“Eind” tijdstip (laatste kolom) 
corrigeren door onder “Begin” en 
“Eind” tijdstip (eerste kolom) een 
correctie in te geven (maximale 
correctie + of - 8:00 uur). Dit kan 
bijvoorbeeld nodig zijn wanneer u 
de masterklok voor meerder 
tijdprocessen wilt gebruiken met 
een zelfde aantal perioden. 

 
 
 

TIJDSCHEMA’S 

   
 

U kunt maximaal 6 verschillende tijdschema’s instellen. Ieder tijdschema kan uit maximaal 24 perioden bestaan. 
 
 
LICHTSCHEMA’S 

   
 

U kunt maximaal 6 verschillende lichtschema’s instellen. Ieder lichtschema mag uit maximaal 48 perioden 
bestaan. 
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DOSEERSCHEMA’S 

   
 

 

Let op! Indien door uw installateur bij een doseerklok “Automatische beurt verdeling” is ingesteld 
wordt de hoeveelheid te voeren voer verdeeld over het aantal periodes en WORDT NIET het deel 
genomen zoals dit in het tijdschema is ingesteld, zie pagina 72. 

 
GROEICURVEN 

   
 

U kunt de tijdschema’s in een groeicurve opnemen. Wordt het dagnummer bereikt dan wordt een ander 
tijdschema geselecteerd. Staat achter een knikpunt nee dan worden de tijden van de originele klok gebruikt, zie 
ook pagina 69. 
 

DATUM/TIJD 
Naast de datum en tijd kunt u de “Eerste dag van de week” instellen. De “Eerste dag van de week” wordt 
gebruikt om de weektotalen te bepalen. Stelt u bijv. “Eerste dag van de week” in op zo (zondag) dan worden op 
zondag de weektotalen berekend (een weektotaal is de som van zondag, zaterdag, vrijdag etc. t./m maandag) 
 

Indien de PL-9200 pluimveecomputer aan een voercomputer is gekoppeld kunt u de instelling “Eerste dag van 
de week” en de instelling “Begin nieuwe dag” NIET op de PL-9200 pluimveecomputer wijzigen, deze 
instellingen worden overgenomen van de voercomputer 
 

Wees voorzichtig met het wijzigen van de instelling “Begin nieuwe dag”, indien dit tijdstip binnen 
een doseer-periode ligt wordt de foutmelding “Begin dag in periode” gegenereerd. 
 

OVERZICHT 
Er verschijnt een grafisch overzicht van de schakelklokken op het scherm. Alleen van de schakelklokken die 
geactiveerd zijn worden de aan/uit tijden weergegeven. Indien een masterklok geïnstalleerd is wordt deze op 
elk scherm weergegeven. 
 

ALARM 

 

 
Bij een doseerklok (water of voer) kunt u hier de minimale 
doseerhoeveelheid instellen die gedoseerd moet worden (in procenten van 
de te doseren hoeveelheid). Wordt dit percentage niet gehaald dan wordt 
een doseringsalarm gegeneerd. 
 
Bij de legnestklok wordt naast de alarmstatus ook de status van het 
legnest weergegeven. 
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INFO 

 
 
 

  

 

 
De schermen van Temperatuur, Tellers, Schakelklokken, Voersysteem en Dierweging zijn identiek aan deze 
menu-keuze “17 Temperatuur overzicht”, “48 Overzicht tellers”, “54 Overzicht schakelklokken”, “211 Silo-
inhoud” en “3114 Overzicht weegschaal 1”, zie pagina 40, 66, 77, 43 en pagina 65. 
 
M.b.v. de instelling “Reset min/max temp.” worden in alle temperatuuroverzichten de min/max metingen gewist 
en wordt “Vandaag” gevuld met de actuele waarde. 
 
 

DIERGEGEVENS 

 

 
MUTEREN 
Indien er meerdere diergroepen zijn kunnen onderstaande gegevens per 
diergroep worden ingegeven. M.b.v. de toetsen  en  kunt u de 
volgende/vorige diergroep selecteren. 
 
 

 
Uitval  Geef hier het aantal dieren in dat “uitgevallen” is. De uitval van “Vandaag”wordt 

automatisch met de ingegeven waarde verlaagd, daarna wordt de ingaven gewist. 
Ingeval van een foutieve ingaven kan men door een positieve ingaven de foutieve 
ingaven herstellen. 

Uitval “Vandaag” Totaal uitval van vandaag 

Uitval “Totaal” Onder "Totaal" staat de totale uitval die is berekend aan de hand van de uitval van de 
voorgaande dagen en de uitval van “Vandaag” 

Uit Wanneer er tussentijds een aantal dieren uit de stal verwijderd worden kunt u bij 'Uit' 
het aantal dieren invullen dat verwijderd werd.  

Uit “Totaal” Het “Totaal” aantal uitgeladen dieren. 

In Wanneer er tussentijds een aantal dieren in de stal worden bijgeplaatst kunt u bij 'In' 
het aantal dieren invullen dat bijgeplaatst werd.  

In “Totaal” Het “Totaal” aantal bijgeplaatste dieren. 

Aanwezige dieren Dit is de som van het aantal dieren bij opzet – de totale uitval - totaal uit + totaal in. 

Aantal bij opzet Dit is het aantal dieren bij opzet. 
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OVERZICHT MUTATIES 
Overzicht van de uitval, het aantal uitgeladen (uit) en het aantal bijgeplaatste (in) dieren per dag per diergroep 
wordt weergegeven. 
 
 
OVERZICHT AANWEZIGE DIEREN 
Overzicht van het resterende aantal dieren in de stal per dag (per diergroep) wordt weergegeven. 
 
 
OPZETGEGEVENS 

 

 
Deze gegevens in dit scherm dienen aan het begin van een nieuwe opzet 
(nieuwe ronde) te worden ingevoerd. De pluimveecomputer gebruikt deze 
gegevens om het resterende aantal dieren, de voerdosering etc. te 
berekenen. 
 
Bij twee of meerdere diergroepen is de bezettingsgraad afhankelijk van de 
som van het totale aantal dieren van alle diergroepen bij elkaar. 
 

 
Opzet datum De opzet datum wordt automatisch ingevuld wanneer u bij “Nieuwe opzet” “Ja” invult. 

 
De opzetdatum wordt gebruikt voor het bepalen van de leeftijd van de dieren. Daarnaast 
wordt deze instelling gebruikt voor het vullen van de uitvaltabel die gerelateerd is aan de 
leeftijd van de dieren. De pluimveecomputer kan de gegevens van de afgelopen 7 dagen 
opslaan. 

Aantal bij opzet Dit is het aantal dieren bij opzet (per diergroep). 

Nieuwe opzet Wanneer u bij “Nieuwe opzet”' “Ja” invult wordt: 
 de uitvaltabel gewist.  
 de opzet datum ingevuld 
 de bezettingsgraad opnieuw berekend (indien de bezettingsgraad afhankelijk is van 

de opzet gegevens) 
 de voerdosering gestart (indien een voerbeurt actief is) 
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ALARM 

 
 
 
In dit scherm kunt u het hoofdalarm uitschakelen. Daarnaast wordt de oorzaak en de regeling van het alarm 
weergegeven (en eventueel het klemnummer of adres) 
 

 

 LAATSTE ALARMEN STAL 
De laatste 5 alarm oorzaken, die het alarmrelais deden afvallen, worden 
opgeslagen. Naast de oorzaak van het alarm wordt ook de datum en de 
tijd weergegeven. 
 
Alarm 0: De oorzaak van het laatst opgetreden alarm wordt achter 

“Alarm 0” weergegeven, daarnaast wordt de tijd weergeven tot 
aan welke tijdstip het alarm actief is/was. 
 

Door op de cursortoets pijl omlaag te drukken verschijnen de 
gegevens van de voorgaande alarmen. 

 
 

EXTERENE ALARMEN 
De namen van de “Externe alarmen” kunt u door uw installateur laten wijzigen in een door u gewenste namen 
(max. 15 karakters per naam). 
 

  

 

 
In dit scherm kunt u de externe alarmen (maximaal 10) aan- of uitschakelen. Daarnaast wordt in het 
vervolgscherm de actuele status van de ingang en de actuele alarmstatus weergegeven. 
 
GEEN VOERSYSTEEM ALARM ? 

 

  
 
 
U krijgt geen alarm op de PL-9200 pluimvee-computer terwijl wel het 
alarmrelais van de PFB-35/70 voerweger of PFS-16 voerweeg-
computer in is. U heeft waarschijnlijk het alarm in scherm 271 “Alarm 
voerweger” uit gezet (zie pagina 49), hierdoor worden de alarmen die 
vanaf de PFB-35/70 of PFS-16 komen niet doorgegeven aan de PL-
9200 pluimvee-computer, schakel het alarm weer “aan”. 
 

 
 
 
Noot VERGEET NOOIT EEN ALARM WEER "AAN" TE ZETTEN, wanneer u het uitgeschakeld heeft voor 

bijv. het oplossen van een storing. Dit kan namelijk nadelige gevolge hebben voor mens, dier, 
apparatuur of goederen. 
 

Gebruik bij voorkeur de functie  (afstel alarm) om een storing te verhelpen. 
 

Installatie fouten zoals “Uitgang reeds toegewezen”, “Foutief type uitgang”, “Ingang reeds 
toegewezen” etc. dienen allereerst te worden opgelost alvorens de installatie in bedrijf wordt 

genomen. 
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Alarm code Omschrijving 

Aanvoersnelheid De aanvoersnelheid is gedurende de laatste 60 seconden onder de ingestelde 
minimum aanvoersnelheid gebleven. 

Alarm onbekend (xxx) Deze alarmcode kan niet worden vertaald naar een tekst. Noteer het nummer 
dat wordt weergegeven en neemt contact op met uw leverancier. 

Alarm silo x 
 Silonummer x is geblokkeerd/leeg 
 Alternatieve component zit niet in een van de aanwezige silo’s (het aantal 

componenten is groter dan het aantal silo’s). 

Begin dag in periode Het tijdstip “Begin nieuwe dag” valt binnen een periode, dit is niet toegestaan. 
Het tijdstip “Begin nieuwe dag” MOET VOOR de eerste periode vallen. 

Buigstaaf x defect 

 Buigstaaf x: Niet aangesloten. 
 Buigstaaf x: De spanning tussen E- en S+ en/of tussen E- en S- ligt niet 

tussen de 2,0Volt en de 3,0Volt. Controleer de spanning. Controleer de 
bedrading. 

 Buigstaaf 0 defect, deze melding komt van de PFS-16, controleer de 
werking van de buigstaven op de PFS-16. 

Buitenvoeler defect Meting buitentemperatuursensor < -50,0°C of > +50,0°C 

Capaciteit mengsilo te laag De berekende dosering is groter dan de maximale hoeveelheid voer die in de 
menger past. Pas de doseerhoeveelheid aan op de PFS-16. 

CO2 te hoog De gemeten CO2 is hoger dan de berekende maximum alarmgrens 
CO2 te laag De gemeten CO2 is lager dan de berekende minimum alarmgrens 
CO2-sensor defect Meting CO2-sensor ligt buiten de ingestelde grenzen. 

Component niet in silo 

 Het silonummer staat op 0, dit mag niet, u dient altijd een geldig 
silonummer in te vullen bij een actieve component. 

 Bij de silo-inhoud staat de silo met de geselecteerde component op leeg of 
geblokkeerd, zie pagina 45. 

 Component zit niet in geselecteerde silo, zie pagina 44. 
 De component is niet aan een silo toegewezen maar bij de 

samenstelling achter de component staat wel een waarde ingevuld, zie 
pagina 46. 

 Bij silo-inhoud is een andere component toegewezen. 
 Bij de silotoewijzing staat achter een component in de eerste kolom 

(actieve silo) een silonummer dat niet langer meer de opgegeven 
component bevat, zie pagina 44. 

Configuratie gewijzigd Module configuratie (in-/uitgangen etc.) gewijzigd. Lees module nummer 
opnieuw in. 

Dosering te laag De gedoseerde hoeveelheid voer of water is lager dan de ingestelde minimale 
te doseren hoeveelheid, zie pagina 77. 

Druk te hoog De gemeten druk is hoger dan de berekende maximum alarmgrens 
Druk te laag De gemeten druk is lager dan de berekende minimum alarmgrens 
Druksensor defect Meting druksensor ligt buiten de ingestelde grenzen. 
Extern alarm Er is een extern alarm opgetreden, zie scherm 72. 

Foutief type ingang Het ingestelde type ingang voldoet niet aan het type ingang waarop de 
regeling kan regelen. 

Foutief type uitgang Het ingestelde type uitgang voldoet niet aan het type uitgang die de regeling 
kan aansturen. 

Foutieve kleminstelling Foutieve toewijzing. De functie die u toekent aan de klem wordt niet 
ondersteund door de module. 

Geen buitenvoeler Regeling geïnstalleerd die een buitenvoeler nodig heeft maar er is geen 
buitenvoeler geïnstalleerd. 

Geen communicatieadres Apparaat adres PL-9200 en/of PFB-35/70 ontbreekt. 

Geen drukregeling Regeling geïnstalleerd die een drukregeling nodig heeft maar er is geen 
drukregeling geïnstalleerd. 

Geen gewichtsafname Het gewicht in de menger neemt niet of onvoldoende af gedurende de status 
“Lossen menger”, controleer de menger/afvoervijzel. 

Geen ingang toegewezen Geen ingangsklemnummer ingevuld. 

Geen PFA-9200 of 
Geen FOETSIE 

Een in-/uitgang verwijst naar de “PFA-9200/FOETSIE” maar er is geen PFA-
9200/FOETSIE voercomputer geïnstalleerd (ga naar scherm 932 en wijzig de 
instelling “Voerweger aanwezig” in PFA-9200/FOETSIE). 
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Geen PFB-35/70 Een in-/uitgang verwijst naar de PFB-35/70 voerweger maar er is geen PFB-
35/70 voerweger geïnstalleerd. 

Geen PFS-16 Een in-/uitgang verwijst naar de PFS-16 voer weeg- en mengcomputer maar 
er is geen PFS-16 voer weeg- en mengcomputer geïnstalleerd. 

Geen siloweger De teller staat ingesteld op “PSW-1” terwijl er geen PSW-1 geïnstalleerd is. 
Geen of foutief silonummer bij de teller in gevuld. 

Geen stalinfo 

U heeft een centrale regelingen op de klimaatregelaar geïnstalleerd maar de 
regeling heeft geen data ontvangen van de externe regelaar voor de 
aansturing van de centrale regeling (bijv. een foutief ingestelde voercomputer 
of een foutief centrale regelingsnummer etc.). 
 
Indien de PL-9200 is gekoppeld aan een voersysteem: 
 De diergroep bij de PL-9200 staat niet op communicatie. 
 Het communicatienummer op de PL-9200 komt niet overeen met het 

communicatienummer op de PFA-9200. 
 Het voersysteem op de PL-9200 staat niet op PFA-9200. 
 De voerteller op de PL-9200 staat niet op PFA-9200. 
 U voert met behulp van ventielen en de schakelklok op de PL-9200 staat 

op PFA-9200/FOETSIE in plaats van op geschakeld. 
 U maakt gebruik van doseerklokken en bij een van de bijbehorende tellers 

staat de instelling “Teller in groep” op “Beide groepen”. Dit is niet 
toegestaan, kies voor “Dieren 1” of “Dieren 2”. 

 Softwareversie in PL-9200 is niet meer actueel genoeg, update software. 
 Stal is uitbedrijf. 

Geen uitgang toegewezen Geen uitgangsklemnummer ingevuld. 

Geen siloweger De teller staat ingesteld op PSW-1 siloweger terwijl er geen PSW-1 siloweger 
geïnstalleerd is. 

Geen voerweger De teller staat ingesteld op “PFB-35/70 voer” of “PFB-35/70 water” terwijl er 
geen PFB-35/70 voerweger geïnstalleerd is. 

Ingang reeds toegewezen Ingang is aan twee of meerdere regelingen toegewezen. 
Losklep gesloten 
Losklep geopend 

Klep na 10 seconden nog niet geopend/gesloten terwijl de klep wel dicht resp. 
open gestuurd werd. 

Maximum aanvoeralarm De teller overschrijdt, binnen het ingestelde tijdsbestek, het opgegeven 
maximum. 

Meerdere PFA-9200s gebruikt 

Omdat sommige algemene gegevens zoals ”Eerste dag van de week”, “Begin 
nieuwe dag” etc. van de PFA-9200 voercomputer worden overgenomen mag 
de PL-9200 pluimveecomputer maar gebruik maken van één PFA-9200 
voercomputer. 

Menger niet leeg 
Bij het vullen van de menger zit er nog teveel voer in de menger. Controleer 
de oorzaak (aankoeken voer etc.), laat de menger handmatig leeg lopen. 
Herstart het voersysteem daarna. 

Meteo defect 
Meting meteo-station (windrichting, windsnelheid en/of regen niveau) ligt 
buiten de ingestelde grenzen (deze grenzen zijn afhankelijk van het type 
opnemer ME-54 of PL-MWA). 

Module niet geïnstalleerd 

 Het ingestelde module nummer bij de klem bestaat niet. 
 Slechte of geen verbinding tussen PL-9200-MODULE en module. 
 Verbindingskabel tussen PL-9200-MODULE en PL-9200 bodemprint 

ontbreekt of zit los. 
Module reageert niet Module adres niet gevonden, controleer instellingen op module. 
Module reset alarm Module blijft resetten t.g.v. een storing, controleer module. 
Niet dicht Legnest is na verstrijken looptijd nog steeds open. 

Niet gekalibreerd 
De weegschaal is niet gekalibreerd (standaard worden de weegschalen in de 
fabriek gekalibreerd). De weegschaal moet in dit geval terug naar de fabriek 
voor kalibratie. 

Niet open Legnest is na verstrijken looptijd nog niet open. 
Nummer x Staat achter regeling Nummer x (x is een getal tussen 1 en 6) dan is er een 

overlapt met een doseerklok van een andere PL-9200 pluimveecomputer. 
Onbekend type klem Het geselecteerde type klem bestaat niet. 

Ongeldige combinatie 
Doseerklok en diergroep staan beide ingesteld op “communicatie”. Dit is niet 
toegestaan u kunt of alleen doseerklokken via communicatie instellen (vijzels) 
of de diergegevens via communicatie verzenden (ventielen). 
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Ongeldige component In de “Silotoewijzing” staat bij een component een silonummer die niet de 
juiste component bevat (de component in een van de silo’s is gewijzigd). 

Ongeldige diergroep 
De voerweger staat op PFV-9200 ingesteld, bij de voerteller staat achter 
“Teller in groep” “Beide groepen” ingesteld. De PFV-9200 kan echter maar aan 
één diergroep worden toegewezen. 

Ongeldige ingang Het ingangsnummer komt niet voor op de module. 

Ongeldige mengpercentage De ingestelde mengpercentages waarbij de menger kortstondig actief is 
dienen oplopend te zijn. Controleer de mengpercentages. 

Ongeldige meting 

Het gemeten gewicht is kleiner dan -1000kg of groter dan 110% van de 
maximale weegcapaciteit van de menger. Controleer de fysieke werking van 
de weger, controleer de werking van de PSW-1/WDS-6 en/of de werking van 
de buigstaven. 

Ongeldige periode (x) 

 De tijdstippen bij een schakelklok moeten oplopend zijn en het verschil 
tussen “Begin” en “Einde” en tussen twee periodes moet minmaal 1 
minuut zijn. 

 Bij een lichtregeling geldt dat het begintijdstip + de looptijd niet na de 
daaropvolgende begintijd mag vallen (het tijdstip mag wel gelijk vallen 
met het daaropvolgende begintijd). 

 Datum en/of tijd op de PL-9200 pluimveecomputer komen niet overeen 
met de datum en/of tijd op de PFA-9200 voercomputer. 

 De PL-9200 pluimveecomputer is aangesloten op een PFA-9200 
voercomputer die gebruik maakt van vul- en nalooptijden. Voor meer 
informatie zie gebruikershandleiding PFA-9200 voercomputer. 

 
X = periode nummer 

Ongeldige PFA-9200 of 
Ongeldige FOETSIE 

Softwareversie in de PFA-9200 is niet actueel genoeg. Neem contact op met 
uw leverancier. Voer een software-update van de PFA-9200 uit met de 
correcte softwareversie. 

Ongeldige samenstelling De samenstelling staat bij alle componenten op -0,0% terwijl er toch een 
doseer-hoeveelheid wordt berekend. 

Ongeldige samenstelling 
De voersamenstelling komt niet overeen met de silo-inhouden, u probeert een 
component te voeren uit een silo die niet de gewenste component bevat. 
Controleer de voersamenstelling, de curve correcties etc. 

Ongeldige silo  Component zit niet in geselecteerde silo. 
 U heeft restvermenging aan staan maar er is geen silo met een identiek 

voersoort. 

Ongeldige teller 
Het type teller komt niet overeen met het type schakelklok (bijv. voerteller 
geselecteerd bij water dosering of het type schakelklok staat op communicatie 
en er is geen PFA-9200 geïnstalleerd). 

Ongeldige uitgang Het uitgangsnummer komt niet voor op de module. 
Ongeldige uitgang silo Het uitgangsnummer komt niet voor op de module. 

Ongeldige zoekvolgorde 

 Silonummer bestaat niet. 
 Silotoewijzing gewijzigd. 
 Silonummer staat op 0, er moet altijd een geldig silonummer achter een 

actieve component staan. 
 Achter de component staat een niet bestaand silonummer. 

Overlappende periodes 2 De foutmelding 'Overlappende periodes' treedt op indien 1 of meerdere voer- 
doseerklokken op hetzelfde tijdstip actief moeten zijn. 

PFA-9200 of 
FOETSIE 

Staat achter regeling PFA-9200 dan is er een overlapt met een “standaard” 
doseerklok op de PFA-9200 voercomputer. 

Potentiometer defect Meting potentiometer buiten de grenzen (EGM-100P, liermotoren etc.) 
RV te hoog De gemeten RV is hoger dan de berekende maximum alarmgrens 
RV te laag De gemeten RV is lager dan de berekende minimum alarmgrens 
RV-sensor defect Meting RV-sensor ligt buiten de ingestelde grenzen. 

Sensor defect Meting sensor (temperatuur, RV, CO2, druk etc.) ligt buiten de ingestelde 
grenzen 

Sensor detecteert voer De voersensor is bedekt met voer bij het openen van de losklep. 

Silo al toegewezen Bij de volgorde van de silotoewijzing is meermaals hetzelfde silonummer 
ingesteld, zie pagina 44. 

Silonr. al toegewezen Het ingestelde silonummer is reeds toegewezen aan een andere silo. 
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Siloweger ongeldig Softwareversienummer in de PSW-1 siloweger niet voldoet aan de eisen van 
de besturingssoftware van de PL-9200. Update de software van de PSW-1. 

Stal x zonder AQC De stal met het weergegeven nummer beschikt niet over een klep met 
meetventilator terwijl de centrale ventilatie is ingesteld op “afd. met AQC” 

Tarra: meting onstabiel 

 Het door de PFB-35/70 voerweger gemeten gewicht is instabiel bijv. t.g.v. 
het 'schommelen' van de weegbunker. 

 Omgevingstrillingen beïnvloeden het meetresultaat (weegbunker raakt 
aan). 

Tarra: meting te hoog Meetwaarde na tarreren van de PFB-35/70 voerweger is te hoog. 
Tarra: meting te laag Meetwaarde na tarreren van de PFB-35/70 voerweger is te laag. 
Teller reeds toegewezen De teller is aan twee of meerdere regelingen toegewezen. 
Temperatuur te hoog De gemeten temperatuur is hoger dan de berekende maximum alarmgrens 
Temperatuur te laag De gemeten temperatuur is lager dan de berekende minimum alarmgrens 
Temperatuurvoeler defect Meting temperatuursensor < -50,0°C of > +100,0°C 

Thermosdifferentiaal 
Voeler x 

Het temperatuurverschil tussen de twee laatste metingen van de voeler is 
groter dan het maximaal toegestane verschil of de voelertemperatuur ligt 
boven de absolute grens, zie pagina 31 en 41. 

Uitgang reeds toegewezen Uitgang is aan twee of meerdere regelingen toegewezen. 
Ventilatie te hoog 1 De gemeten ventilatie is hoger dan de berekende maximum alarmgrens 
Ventilatie te laag 1 De gemeten ventilatie is lager dan de berekende minimum alarmgrens 

Voerweger (xx) xx = alarmcode afkomstig van PFB-35/70 voerweger, voor meer informatie zie 
handleiding PFB-35/70 voerweger. 

Voerweger ongeldig Softwareversie in de PFB voerweger en/of voercomputer is niet actueel 
genoeg. Neem contact op met uw leverancier. Update de software. 

Weegschaal niet gevonden Het weegschaalnummer komt niet voor. 
 

1 

2 
Controleer bij een klepregeling eerst of de klep niet op handbediening staat. 
 LET OP! Indien ALLE voerdoseerklokken met vrijgave contacten werken mogen de perioden zich wel 
overlappen. 

 
Indien u een fout hersteld heeft maar de voerweger start niet en het voeren gebeurt met behulp 
van een PFA-9200 
 Zet de status van de bijbehorende doseerklok op de PL-9200 op uit. 
 Ga dan naar scherm “Status voerweger” op de PFA-9200 en zet in dit scherm het alarm uit. 
 Vul achter “Herstart weger” Ja in (dit wijzigt automatisch weer in “nee” en zet het alarm in het 

status scherm weer aan. Herhaal deze stappen tot de weger start. 
 Zet de status van de bijbehorende doseerklok op de PL-9200 weer op aan. 
 
 
 

COMMUNICATIE ALARM 
Een communicatie alarm kan optreden bij: 
 een hoofdstation wanneer het hoofdstation geen data heeft ontvangen van een apparaat dat deel uitmaakt 

van dezelfde RS-485 datacommunicatielus. 
 een klimaatregelaar waarop een externe regelingen geïnstalleerd is en die geen data ontvangen heeft voor 

de betreffende regeling (bijv. een PFA-9200 voercomputer, een centrale afzuiging etc.). 
 een klimaatregelaar waarop een PFB-35/70 voerweger is geïnstalleerd en de klimaatregelaar ontvangt geen 

data van de PFB-35/70 voerweger. 
 een klimaatregelaar waarop een SW-2 dierweging is geïnstalleerd en de klimaatregelaar ontvangt geen data 

van de SW-2 dierweging. 
 een klimaatregelaar waarop een PSW-1-D siloweger is geïnstalleerd en de klimaatregelaar ontvangt geen 

data van de PSW-1-D siloweger. Controleer op de PSW-1-D siloweger of dipswitch SW1-6 in de stand “OFF” 
staat (slave mode). 

 een klimaatregelaar waarop een PFS-16 voerweeg- en mengcomputer is geïnstalleerd en de klimaatregelaar 
ontvangt geen data van de PFS-16 voerweeg- en mengcomputer. 

 
 

Pagina 84 van 86 



 

SYSTEEM 

 
 
 
In dit scherm staat naast het apparaat naam onder andere ook het apparaat type (59=PL-9200), de 
programmaversie en programmadatum vermeld 
 

  

 

 
Taal: Hier stelt u de taal van scherm teksten in. Voor deze handleiding stelt u de taal in op NLD (Nederlands)  
U kunt de taal ook wijzigen door de functietoets F1 ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de linker of rechter 
cursortoets te drukken. 
 
 

FAHRENHEIT 
Fahrenheit: Standaard wordt de temperatuur in °C weergegeven. Indien u achter “Fahrenheit” “ja” 
invult worden de temperaturen in °F weergegeven. Temperaturen in Fahrenheit of Celsius zijn met 
een betrekkelijk eenvoudige formule naar elkaar om te rekenen. Als TC en TF resp. het aantal graden 
Celsius en het aantal graden Fahrenheit is, geldt: 
 
Absoluut  Relatief 
°F = 32 + (°C * 9/5)  °F = °C * 9/5 
°C = (°F -32) * 5/9  °C = °F * 5/9 
   
19,5°C = 32 + 19,5* 9/5 = 67,1°F  3,1°C = 3,1* 9/5 ≈ 5,6°F 

 
 
 

WEERGAVE 
Contrast Geeft de verhouding aan tussen de "kleuren" wit en zwart. 

Helderheid Hier stelt u de helderheid van de achtergrondverlichting in. 

aantijd Aantal seconden dat de schermverlichting blijft oplichten na de laatste toetsdruk. Indien u 0 
seconden instelt schakelt de verlichting niet uit. 

Cursor links “ja” de cursor wordt op het meest linkse cijfer geplaatst als u een instelling gaat wijzigen. 
“Nee” de cursor wordt op het meest rechtse cijfer geplaatst als u gaat wijzigen. 
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Zorg voor regelmatig onderhoud en controle van de apparatuur. 
 
 Vergeet bij het schoonmaken van de stal het ventilatiesysteem niet. 

Om het energiegebruik te beperken, is het belangrijk dat de ventilatoren schoon zijn. Dit geldt ook voor de 
kleppen, meetventilatoren en de ventilatiekoker. Stof en vuil kunnen namelijk de werking van de 
apparatuur beïnvloeden. U kunt de ventilatoren reinigen met behulp van een handveger of borstel. Reinig 
de klimaatregelaar, de meetwaaier en kleppen met een vochtige doek. De koker kunt u het beste met de 
hogedrukspuit schoonmaken. Gebruik nooit en te nimmer een hogedrukspuit voor het reinigen van de 
klimaatregelaar, de meetwaaier, kleppen en andere elektrische apparatuur. 

 
 Controleer regelmatig de onderdruk in de stal. 

Door dichtzittende filters of door luchtinlaatkleppen die bijvoorbeeld nog op “winterstand” staan kan het 
voorkomen dat de tegendruk in het ventilatiesysteem, bij stijgende temperatuur, ongemerkt toeneemt. Dit 
heeft tot gevolg dat de ventilatoren veel harder moeten draaien dan nodig is. Controleer bij het openen of 
sluiten van de staldeur de weerstand waarmee de deur open respectievelijk dicht gaat. Als de onderdruk 
voelbaar is raden we aan de filters en kleppen te controleren op hun werking. 

 
 Controleer de stal op luchtlekken. 

Luchtlekken kunnen naast tocht s’ zomers ook voor ongewenste opwarming zorgen. Er kan bijvoorbeeld 
warme lucht van tussen het dak en de isolatie worden aangezogen. Dit heeft tot gevolg dat de ventilatoren 
extra hard moeten draaien om de ingestelde staltemperatuur te halen waardoor de energiekosten onnodig 
toenemen. 
 

 Controleer de meetventilatoren 
Ten gevolge van slijtage zullen de meetventilatoren stroever gaan draaien. Het gevolg hiervan is dat bij een 
gelijkblijvend toerental er meer geventileerd wordt! Laat een deskundige tijdig de meetventilatoren 
controleren. 

 
 Meetwaarden en instellingen controleren 

De klimaatregelaar doet wat de voelers aangeven, controleer daarom regelmatig (bijvoorbeeld na het 
reinigen van de stal) de meetwaarden van de voelers. Laat, bij voorkeur, een deskundige minstens een keer 
per jaar alle instellingen en meetwaarden controleren. 

 
 Ventilator 

Schakel minimaal 1x per week, ook in de winter, alle ventilatoren kortstondig in om vastzitten van de 
ventilatoren te voorkomen. 

 
 Bandbreedte 

Verhoog in de zomer de bandbreedte naar 5,0ºC à 6,0ºC om te voorkomen dat de ventilatoren continue op 
een hoog toerental lopen. 

 
 Verwarmingen 

Verwarmingen in het voorjaar niet te snel uitschakelen om mogelijke temperatuurschommelingen tussen 
dag en nacht op te kunnen vangen. 

 
 Alarmering 

Controleer regelmatig, bijvoorbeeld 1x per maand, de werking van de alarminstallatie. 
 
 Temperatuursensoren 

Temperatuursensoren ieder maand reinigen. 
 
 Ventilatie 

Ventilatiekokers minimaal 1x per jaar reinigen. 
 
 
 
 
 
 
Een goede klimaatregeling is onmisbaar voor een goede bedrijfsvoering. Preventie van ziekten begint 
bij het optimaliseren van het stalklimaat. Regelmatige controle van de ventilatoren en 
klimaatregelaars is nodig. 
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