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Siloweegcomputer PSW 
 

Per silo wordt een PSW-1 siloweger aangesloten die de weegdata doorgeeft aan 
de PSW-16. Deze siloweegcomputer registreert de ontvangen gegevens van 

maximaal 16 silowegers nauwkeurig. Duidelijke overzichten verschaffen u 

vervolgens voorraadinformatie per silo of van alle silo’s samen.  
 

U kunt 16 tellers instellen om cumulatieve gegevens op te roepen van data die 
voor u interessant zijn (gegevens blijven 7 dagen behouden). Het is bovendien 

mogelijk om per teller een alarm in te stellen. Dit alarm geeft een melding bij 
bijvoorbeeld een te lage silo-inhoud, een te lage aanvoersnelheid of 

voorraadverlies door een leidingbreuk.  

 
Aangezien de PSW-16 is uitgerust met een geheugenchip blijven bij het 

wegvallen van de netspanning alle instellingen bewaard. Door de PSW-16 te 
koppelen aan een Stienen voermanagementcomputer in combinatie met een  

voerweger heeft u totale controle over het voerproces van uw bedrijf. 

 
Kenmerken: 

- weergave van de actuele silo-inhoud 
- communicatie met maximaal 16 silowegers (PSW-1/PSW-1D) 

- instellen van 16 tellers ten behoeve van bijvoorbeeld voerhoeveelheden en bulkgegevens 
- voorzien van alarmfunctie 

- instellen van 8 voercomponenten 

- oproepen van een weekoverzicht 
- voorzien van geheugenfuncties waardoor instellingen bewaard blijven 

 

 
Technische gegevens: PSW-1 PSW-16 

Voedingspanning: 230 Volt 50/60 Hz 230 Volt 50/60 Hz 

Max. aansluitwaarde: 10 VA 20 VA 

Afmetingen (hxbxd): 215x225x120 mm 230x320x155 mm 

Behuizing: ABS ABS 

Beschermklasse: IP-54 IP-54 

Omgevingstemperatuur: -20 °C t/m +40 °C -5 °C t/m +40 °C 
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Overzichtsschema  
Alleen voor instructiedoeleinden, aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.  
 

 

Omschrijving: Artikelcode: 
  

PSW-1 siloweging voor 1 silo     26100702 

PSW-1-D Siloweging voor 1 silo met display    26100705 

PSW-16 silo weegcomputer max. 16 silo's      26100704 

PSW-16-i silo weegcomputer max. 16 silo's inbouw     26100706 

PSD-1 display op afstand voor PSW-1         26100703 

Servicehandleiding PSW 26100710 

 
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/

