
Agri Automation

• Managementcomputer: regelt alle vitale processen, zoals 
 klimaat, voer, water, licht, weeg-, tel- en klokfuncties
• Niet gebruikte functies houdt u buiten beeld
• Exact af te stemmen op uw bedrijfssituatie
• Door de modulaire opbouw altijd uit te breiden
• Groot grafisch display voor compleet staloverzicht
• Snel en gemakkelijk in te stellen
• Beveiligde communicatie met 

Het hart van uw pluimveebedrijf
PL-9200
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PL-9200

Alleen voor instructiedoeleinden! Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 
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De PL-9200 regelt alle vitale processen in uw bedrijf
Deze managementcomputer vormt het hart van uw pluimveebedrijf. Hij regelt, 
bewaakt en bestuurt automatisch alle vitale processen in uw stal zoals ventilatie, 
verwarming, verlichting, luchtvochtigheid en CO2. De PL-9200 heeft een groot 
aanbod aan verschillende groeicurven waardoor het stalklimaat meegroeit met 
uw dieren. Het grote display met grafi sche weergave geeft u in één oogopslag 
een compleet overzicht van uw stal. De PL-9200 is eenvoudig te bedienen aan de 
hand van de functietoetsen. Door ongebruikte functies buiten beeld te houden 
blijft de aansturing uiterst eenvoudig en overzichtelijk.

Technische specifi caties PL-9200

Algemeen
• 230Vac - 50/60Hz voedingsspanning
• 55 VA aansluitwaarde 
• beschermklasse: IP-54
• afmetingen: 360 x 320 x 155mm

Ingangen
• 10 temperatuursensoren
• 5 pulsingangen voor tellers,   
 meetventilatoren etc.
• 4 ingangen 0-10Vdc t.b.v. 
 RV sensor, druksensor etc. 

Uitgangen
• 7 relaisuitgangen van 230Vac/2A
• 8 uitgangen 0-10Vdc
• 1 voeding 24Vdc/80mA voor 
 1 AQC-unit
• 1 voeding 12Vdc/15mA voor   
 meetventilatoren
• 1 storingscontact 24Vdc/2A

Opties
• communicatie via RS-485 print
• 3 aansluitingen Module-bus voor 
 communicatie met externe 
 modules
• 1 aansluiting FN-bus

Stienen dierweegsysteem

Stienen voer- en siloweging

Stienen eiertelling

Met de dierweging van Stienen BE volgt 
u nauwgezet de groei van uw dieren 
en zet u gegevens om naar belangrijke 
kengetallen zoals gemiddeld gewicht, 
toegenomen gewicht, normgewicht en 
uniformiteit. De PL-9200 management-
computer rapporteert nauwkeurig sa-
mengestelde grafi eken op een overzich-
telijk display en biedt u zo een duidelijk 
inzicht in de gezondheid van uw dieren.

Inzicht in de eierproductie is zeer               
belangrijk. Wanneer er continuïteit is 
weet u dat uw dieren het goed doen. 
Met de PEC-9200 houdt u dit proces 
nauwgezet in de gaten. De PEC-9200 
beschikt over  maximaal 10 banden, 24 
rijen en 240 tellers.

Voerkosten zijn een belangrijke fac-
tor in uw bedrijf. Door voerweging toe 
te voegen aan uw PL-9200 beheerst 
u deze kosten voortaan zo zorgvuldig               
mogelijk. De PL-9200 functioneert dan 
als bedienings- en informatiepaneel voor 
uw voer- of siloweger.
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FarmConnect is het innovatieve Cloud 
Computing systeem van Stienen BE. 
Door middel van de IP-485 gateway 
heeft u op iedere plek ter wereld 
beschikking over uw bedrijfsdata. Alle 
managementinformatie uit de proces-
computers wordt opgeslagen bij het 
data centre in de ‘cloud’. Via een SSL 
beveiligde webbrowser verbinding kunt 
u hier inloggen. Doordat alle gegevens,                                          
eventueel van verschillende locaties,     
gecentraliseerd zijn, heeft u meteen een 
compleet overzicht. Met FarmConnect 
bent u overal ter wereld ‘connected’ met 
uw bedrijf.


