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Eierbandregelaar PEC-9200 
 

Om de capaciteit van de eierinpakmachine zo optimaal mogelijk te 
benutten, is het belangrijk dat er een constante aanvoer van 

eieren is. De PEC-9200 regelt en bewaakt dit proces. De regelaar 

is zodanig ontworpen dat de eieren met alle zorgvuldigheid en een 
zo hoog mogelijke snelheid worden aangeboden aan de 

eierinpakmachine. Beschadiging van de eieren wordt voorkomen 
en inpaktijden worden geminimaliseerd. Zo verdient u uw 

investering snel terug.  
 

De PEC-9200 beschikt bovendien over de functie eiertelling. Een 

zeer nauwkeurige registratie van alle gelegde eieren per etage en 
rij geven u volledig inzicht in de eierproductie. De optionele 

functie terugloopdetectie zorgt ervoor dat het eventueel 
teruglopen van de band geen onnauwkeurigheden in uw telling 

geeft. U regelt en bewaakt het complete proces. Wanneer er 

continuïteit is, weet u dat uw dieren het goed doen. 
 

Kenmerken: 
- voorzien van eiertelling - maximaal 240 tellers 

- geschikt voor maximaal 10 etages en 24 rijen 
- optimaliseert de toevoer naar de eierinpakmachine 

- zeer hoge verzamelcapaciteit 

- nauwkeurige registratie van gelegde eieren per rij en per etage 
- automatische regeling van de eierbandsnelheid aan de hand van raapgegevens van voorgaande 

dagen 
- overzicht legpercentage in combinatie met de PL-9200 

- optioneel uit te breiden met de functie terugloopdetectie 

- beschikt over een ‘egg saver’ besturing 
- beschikt over ochtendregeling voor een betere verdeling van de eieren over de eierband 

- aansturing van een stofzuiger 
- 25 externe alarmingangen 

 

Technische gegevens: 

Voedingsspanning: 230 Vac, 50/60 Hz 

Aansluitwaarde: 20 VA 

Beschermklasse: IP54 

Afmetingen: 305 x 232 x 150 mm 

Behuizing: ABS 

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +40 °C 

 
Opties: 

- communicatie via RS-485 

- functionele uitbreiding door middel van module-bus en/of FN-bus 
- beveiligde communicatie met FarmConnect 
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Overzichtsschema 
Alleen voor instructiedoeleinden, aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Omschrijving: Artikelcode:  

  

PEC-9200 eierbandregelaar met eitelling     
10 etages, 24 rijen 

28100350 

PEC-9200-i eierbandregelaar met eitelling inbouw      
10 etages, 24 rijen 

28100351 

EC-1 eierteller excl. montageplaat 28100200 

MOEC-1 Montageplaat eierteller 28100300 

PEC-R handbedieningsunit voor PEC-9200 
10 etages, 24 rijen  

28100355 

PEC-9210 optische eierteller 10 cm breed 28100360 

PEC-9220 optische eierteller 20 cm breed 28100362 

PEC-9230 optische eierteller 30 cm breed 28100364 

PEC-9250 optische eierteller 50 cm breed     28100366 

PEC-RMIS draairichting - indicatorset tbv asmontage       28100370 

PEC-LMIS spijlenband beweging - indicatorset               28100371 

Installateurshandleiding PEC-9200 28100356 

Gebruikershandleiding PEC-9200 28100355 

 


