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Pluimveecomputer PL-9400 
 

Deze managementcomputer vormt het hart van uw 
pluimveebedrijf. Hij regelt, bewaakt en bestuurt automatisch 

alle vitale processen in uw stal zoals ventilatie, verwarming, 

verlichting, luchtvochtigheid en CO2.  
 

Door het gebruik van een nieuwe processorprint biedt de 
PL-9400 voordelen zoals een groot grafisch kleurendisplay 

met de belangrijkste instellingen, Unicodetekst voor weergave 
in alle talen, usb-aansluiting en Mobile Remote Acces.  

 

De PL-9400 is eenvoudig te bedienen aan de hand van de 
functietoetsen. Door ongebruikte functies buiten beeld te 

houden blijft de aansturing uiterst eenvoudig en overzichtelijk. 

 
Kenmerken: 

- managementcomputer: regelt alle vitale processen zoals 
klimaat, voer, water, licht, weeg-, tel- en klokfuncties 

- groot grafisch kleurendisplay voor compleet staloverzicht 
- Unicodetekst voor weergave in alle talen 

- usb-aansluiting voor programma-updates, back-ups en datalogging 

- Mobile Remote Acces 
- exact af te stemmen op de bedrijfssituatie 

- door de modulaire opbouw altijd uit te breiden 
- beveiligde communicatie met FarmConnect en FarmRemote 

 
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: 360 x 320 x 155 mm 

Beschermklasse: IP54 

Aansluitwaarde: 38 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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 overzicht stal 

 
 

Omschrijving: Artikelcode:  

  

Pluimveecomputer PL-9400 8 zones    
Met kleurendisplay, usb en remote access 

24200100 

Pluimveecomputer PL-9400-i 8 zones inbouw 
Met kleurendisplay, usb en remote access 

24200105 

  

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

  

Installateurshandleiding PL-9400   24200150 

Gebruikershandleiding PL-9400        24200160 

 


