SenseTime za dojilje

Prilagodljiv in visoko zmogljivsistem za spremljanje
krav dojilj,ki bo zadostil vašim potrebam danes in
daleč v prihodnost

SenseTime, sistem za spremljanje krav dojilj, prinaša popolnoma nov pristop v upravljanju
reje goveda za meso. Pomaga vam zvišati prirejo in izboljšati rejske odločitve.
Sistem je usklajen z zelo naprednimi, na trgu preizkušenimi algoritmi za analizo
obnašanja. Temelji na gibanju, prežvekovanju, času prehranjevanja in ostalih ključnih
prvin obnašanja. SenseTime za dojilje vam zagotavlja stvarne informacije o plodnosti,
zdravju in dobrem počutju tako posamezne krave, kot skupin krav na kmetiji v realnem
času. Sistem vam posreduje natančne informacije o pojatvah in o času osemenitve – s
tem izboljšanje dobo med dvema telitvama. Pametna in sestavljiva rešitev SenseTime za
dojilje podpira tako osemenjevanje kot pripust v pašnih in vezanih rejah.

Sistem izboljša vašo kakovost življenja z naprednim spremljanjem obnašanja
mesnega goveda, ki vam omogoča mirnejše razmišljanje in vas osvobaja
dnevnih skrbi z dolgotrajnim opazovanjem krav dojilj. Ostanite povezani s
svojo kmetijo kjerkoli in kadarkoli z uporabo različnih elektronskih naprav, ki
vam pošiljajo opozorila v realnem času, ko je potrebo vaše posredovanje v
čredi.

POVEZLJIVOST PREKO ENE SAME NAPRAVE

Izboljša plodnost vaše črede z zanesljivim
vpogledom v pojatve in brejost

Mobilna aplikacija

• Hitra povrnitev naložbe zaradi krajše dobe med telitvama

• Večja zanesljivost odkrivanja pojatev vključno s tihimi pojatvami, ki omogoča bolj natančen čas osemenitve za boljšo
plodnost krav

Servis in podpora
na daljavo

Pametne
znamke in
ovratnice

• Manjša poraba hormonov in manjši stroški za laboratorijske
preiskave
• Odkrivanje splavov

• Zgodnje odkrivanje krav, ki nimajo pojatev
Graf krav v pojatvi

Osnovni sistem
za upravljanje s
kmetijo

Spletna aplikacija
Dodatna
antena

Izboljša zdravje, zdravljenje in dobro
počutje krav

• Zgodnje odkrivanje bolezenskih znamenj z možnostjo
hitrega posredovanja
• Hitro zaznavanje uspešnosti veterinarskih posegov

SenseTime kontrolnik

• On line alarmi za predporodne in poporodne težave
• Spremljanje okrevanja po porodu

• Spremljanje počutja krave po odstavitvi teleta

TEHNIČNI PODATKI

Graf spremljanja zdravja krav

Izboljša upravljanje s čredo in prehrano
• Spremljanje dogajanja po skupinah in toplotnega stresa krav
• Spremljanje konsistence za pravočasni vpogled počutja krav
pri spremenjeni prehrani

Graf konsistence skupine krav

Nastavitve

Ena naprava služi kot antena in računalnik

PoE

SenseTimeTM anteno napajamo preko Etherneta – ne rabi
dodatnega kabla

Združljivost znamk

eSenseTM pametna znamka, cSenseTM pametna ovratnica

Največje število znamk

Do 1000

Nadgradnja

Vsi paketi kadarkoli na daljavo

Povezljivost

Več oseb sočasno preko različnih elektronskih naprav

eSenseTime pametna znamka

cSenseTime pametna ovratnica

Komunikacija
2,4 GHz – 802.15.4
Območje pokrivanja: 200x500m

Komunikacija
2,4 GHz – 802.15.4
Območje pokrivanja: 200x500m

Pričakovana življenjska doba baterije
Električna (baterija): 3 leta

Pričakovana življenjska doba baterije
Električna (baterija): 7 let

Velikost
višina 68mm / širina 38mm / globina 15mm

Velikost
višina 84mm / širina 64mm

Masa
25g

Masa
98 gr

Temperaturni razpon
od -30°C do +50°C

Temperaturni razpon
od -30°C do +50°C

Ohišje
Vzdržljivo, vodoodporno (IP68), neprodušno,
plastično ohišje iz enega dela

Ohišje
Vzdržljivo, vodoodporno (IP68), neprodušno,
plastično ohišje iz enega dela

Vmesnik - najboljši v razredu – omogoča
enostavno in učinkovito uporabo.
Enostavna zgradba le tega nam omogoča
prilagajanje na pogoje različnih kmetij in
njihovih načinov vodenja reje. Prilagojen je
reji krav dojilj z izpopolnjeno statistiko in
ovrednoten s ključnim indeksom izvedbe.
Statistika kmetije

Sistem nam zagotavlja poročanje o
odstavitvah, celo o teh, pri katerih gre za
odstavljanje telic. Uporaben je tudi za
zapisovanje izločitve ali odstavitve bikca.

Dogodek odstavitve – od teleta do telice

Odstavitev teleta od matere je lahko
stresna za oba. Če ima krava probleme
v tem obdobju, nas bo SenseTime na to
opozoril in nam poslal alarm.

Krivulje dogodkov ob odstavitvi

Sistem nam zagotavlja vpogled kako
skupine goveda prenašajo visoke. To
omogoča uporabo najbolj uspešnih metod
za blaženje toplotnega stresa.

Krivulje ob toplotnem stresu

Skupine omogočajo, da smo bolj
obveščeni o uspehih upravljanja s čredo in
kmetijo. Izboljšanje uspešnosti reje v bližnji
prihodnosti nam zniža stroške, omogoči
več nadzora in posledično bolj trajnostno
rejo.
Krivulje reje po skupinah
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