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Pluimveecomputer PL-9500 
 

In de afgelopen jaren heeft de touchscreentechnologie zich 
razendsnel ontwikkeld. De mogelijkheden binnen deze 

technologie worden alsmaar groter en deze ontwikkelingen 

zijn vertaald naar de nieuwe PL-9500. Deze doordachte 
touchscreen managementcomputer vormt het interactieve 

hart van uw moderne pluimveebedrijf.  
 

Door de grafische weergave van parameters op het gebied 
van temperatuur, water, voer, RV, gewicht en CO2 beschikt 

u in één oogopslag over alle belangrijke management-

informatie. Met de strakke en moderne userinterface kunt u 
alle vitale processen in de stal eenvoudig en overzichtelijk 

regelen, bewaken en besturen. Revolutionair is het gebruik 
van niet één, maar twee processoren die zorgen voor een 

supersnelle bediening en extra bedrijfszekerheid. 

 
Kenmerken: 

- staldata wordt automatisch omgezet in heldere managementoverzichten 
- dual processor 

o razendsnelle schermopbouw en direct weergave van gegevens 
o extra bedrijfszekerheid 

- groot 12-inch touchscreen 

- universele userinterface opgebouwd uit duidelijke symbolen en tekst 
- programmeerbaar in elke gewenste taal (o.a. Chinees) 

- managementoverzicht en snelkoppelingen naar eigen wens samen te stellen 
- 3D staloverzicht met meetwaardes 

- usb-poort t.b.v. programma-updates, back-ups en logging 

- in combinatie met FarmConnect en FarmRemote overal en altijd toegang en de mogelijkheid tot 
aansturing van de stal(gegevens) 

- RFID en Mobile Remote Acces voorbereid 
 

Opties: 

- communicatie via RS-485 
- 3 aansluitingen module-bus voor communicatie met externe modules 

- 1 aansluiting FN-bus 
 

Technische gegevens: 

Voedingsspanning: 230 Vac, 50/60 Hz 

Afmetingen: 370 x 320 x 155 mm 

Beschermklasse: IP54 

Aansluitwaarde: 48 VA 

Temperatuursensoren: 10 

Pulsingangen voor tellers, meetventilatoren e.d.: 5 

Ingangen 0-10 Vdc t.b.v. rv-sensor, druksensor e.d.: 4 

Relaisuitgangen 230 Vac/2 A: 7 

Uitgangen 0-10 Vdc: 8 

Voedingsspanning 24 Vdc/80 mA: 1 

Voedingsspanning 12 Vdc/15 mA: 1 

Alarmrelais 24 Vdc/2 A: 1 
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 staloverzicht  
 

 
 overzicht warmtewisselaar 
 
 

Omschrijving: Artikelcode:  

  

PL-9500 Pluimvee management touch computer 
10,1" kleurendisplay 

24200200 

PL-9500-i pluimvee management touch comp. inbouw  
10,1" kleurendisplay       

24200205 

  

  PL-9X00-MODULE communicatieprint t.b.v. module- en FN-bus    24100182 

  

Installateurshandleiding PL-9500 24200250 

Gebruikershandleiding PL-9500 24200260 

 


