
Sterowanie pulsacją
Funkcja stymulacji
Funkcja automatycznego ściągania aparatów
Programowanie z poziomu urządzenia
System Link umożliwiający łączenie kilku urządzeń w sieć
Wyświetlanie temperatury mleka
Wyświetlanie temperatury mycia
Wyświetlanie alarmu dla wysokiej przewodności mleka
Wyświetlanie czasu udoju
Wyświetlanie całkowitej ilości udojonego mleka na stanowisku
Możliwa manualna lub automatyczna identyfikacja
Współpraca z programem zarządzającym stadem MPC (MilkPointControler)
Selekcja krów bez identyfikacji
Blokowanie statusu dojenia
Separacja krów bezpośrednio z urządzenia
Wyświetlanie numeru identyfikacyjnego krowy
Wyświetlacz o wysokim kontraście z kolorowym podświetleniem LED
Niskie zużycie energii
Wykres udoju w czasie rzeczywistym podczas dojenia
Wyświetlanie ilości udojonego mleka przez ostatnie 30/60/120 sekund
Kolorowe podświetlenie LED wyświetlacza sygnalizujące pracę oraz alarmy urządzenia

niebieski - dojenie
zielony - dojenie z wybranym statusem
żółty - alarm wysoka przewodność mleka
czerwony - alarm wysoka temperatura
czerwony migający - wykrycie rui

Małe rozmiary licznka 
Integracja z czujnikiem przepływu oraz z zaworem odcinającym 
Klawiatura membranowa
Obudowa o klasie wodoodporności IP67

MM COMPACT PLUS LED komplet
80007-24 Zasilacz dla maksymalnie 20 stanowisk

77005 Pojemnik do próbek (opcjonalnie)

Licznik mleka MM COMPACT PLUS LED
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Licznik mleka PanaZoo MM COMPACT PLUS LED jest urządzeniem zliczającym ilość 
udojonego mleka z funkcją samościągania aparatów udojowych po zakończeniu doju oraz z 
możliwością sterowania pulsacją pulsatorów elektronicznych a także funkcją stymulacji. Jego 
zaletami są małe kompaktowe wymiary urządzenia ze zintegrowanym czujnikiem przepływu, 
duży graficzny wielofunkcyjny wyświetlacz z dużą ilością wyświetlanych informacji oraz 
możliwość zainstalowania na działającej hali udojowej wyposażonej w pulsatory elektroniczne. 
Dzięki zastosowaniu kolorowego podświetlenia wyświetlacza LED, dołożono funkcję wizualnych 
alarmów. Dodatkowo MM COMPACT PLUS LED może współpracować z manualną lub 
automatyczną indentyfikacją krów oraz systemem zarządzania stadem MPC. Urządzenie 
wymaga podłączenia zasilania oraz podłączenia, poprzez czujnik przepływu, do węża 
mlecznego aparatu udojowego. 
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UWAGA !  TRWA PROCES AUTORYZACJI ICAR
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