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Voercomputer PFA-9400 voor vijzelvoersysteem 
 

Voerkosten zijn een belangrijke factor in elk bedrijf. Door de voercomputer 
PFA-9400 te koppelen aan een Stienen voerweger beheerst u deze kosten-

post voortaan efficiënt en zorgvuldig. De PFA-9400 maakt het mogelijk om 

verschillende grondstoffen te mengen en vervolgens te doseren voor de 
diverse diergroepen. U beheert bovendien de silovoorraden. Zo heeft u altijd 

een duidelijk overzicht van de actuele situatie van uw voersysteem.  
 

Deze voermanagementcomputer is door zijn vijzelaansturing uitstekend 
geschikt voor het voeren van meerdere stallen. Omdat iedere pluimvee-

houderij anders is, worden alleen die regelfuncties geactiveerd die in uw 

situatie van toepassing zijn. Hierdoor blijft de bediening van de PFA-9400 
eenvoudig en overzichtelijk. 

 
Kenmerken: 

- voermanagementcomputer met vijzelaansturing voor meerdere stallen en diergroepen 

- communicatie met de Stienen voerwegers 
- diermanagement in combinatie met de PL-9400 / PL-9500 

- instellen en registreren van voerbeurten, voerhoeveelheden per dier en voersamenstelling 
- programmeren van alternatieve componenten 

- silorestvermenging 
- gemakkelijk uit te breiden door modulaire opbouw 

- stuurt maximaal 6 vijzels aan in combinatie met 1 voerweger 

- schakelen van verlichting, waterkleppen en voermachines 
- 10 externe alarmingangen 

 
Technische gegevens:  

Voedingspanning: 230 Volt, 50/60 Hz 

Aansluitwaarde: 55 VA 

Afmetingen: 305 x 232 x 150 mm 

Beschermklasse: IP-54 

Behuizing: ABS 

Minimale omgevingstemp.: -5 °C 

Maximale omgevingstemp.: 40 °C 

Digitale ingangen: 3 

Digitale uitgangen 35 Vdc/30 mA: 3 

Relaisuitgangen 24 Vac/2A: 6 

Alarmrelais 24 Vdc/2 A: 1 

Voedingsspanning 24 Vdc/120 mA: 1 

Voedingsspanning 24 Vdc/30 mA: 2 

Voedingsspanning 24 Vac/25 VA t.b.v. voerweger: 1 

 
Enkele functionaliteiten: 

- geschikt voor maximaal 6 stallen 

- mengt maximaal 8 grondstoffen uit maximaal 6 silo’s 
- overzicht silovoorraden 

- te combineren met een PFB-SV (wisselklep) voor bijvoorbeeld het voeren van hanen en hennen 
- efficiënt aansturen van het voersysteem door middel van een sensor 

 
Opties: 
- functionele uitbreiding door module-bus en/of FN-bus  

- communicatie via RS-485 print 
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Overzichtsschema  
Alleen voor instructiedoeleinden, aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
 

Omschrijving: Artikelcode: 
  

PFA-9400 Voercomputer voor vijzelvoersysteem 27100060 

PFA-9400-i Voercomputer voor vijzelsysteem als inbouwmodel   27100061 

  

Voerweger PFB-35 + aangeb. besturingscomputer, excl. deksel  27100055 

Voerweger PFB-70 + aangeb. besturingscomputer, excl. deksel  27100059 

  

Gebruikershandleiding PFA-9400 27100670 

Installateurshandleiding PFA-9400 27100672 

 
De accessoires voor de voerweger PFB vindt u op de documentatie “Voerweger PFB-35/PFB-70”.  

 
 
 

http://www.kleventa.nl/agrarisch/producten/voeren/voerweger-pfb-35-pfb-70/

