SenseHub™ Beef
Flexibilní, vysoce výkonné řešení pro monitorování
krav masného typu, které splňuje vaše potřeby nyní
i dlouho do budoucnosti

SenseHub Beef je monitorovací systém, který přináší zcela nový přístup k řízení farem
s masnými plemeny a napomáhá maximalizovat produkci a zlepšit rozhodování o
připouštění.
Díky trhem prověřenému, sofistikovanému algoritmu analyzujícímu chování na základě pohybové aktivity,
přežvykování, příjmu krmení a dalších klíčových ukazatelů chování, SenseHub Beef poskytuje uchopitelné
informace týkající se reprodukce, zdraví a pohody jednotlivých krav i celých skupin v reálném čase. To
zahrnuje precizní informace o cyklu a přesné pokyny k UI pro optimalizaci míry zabřezávání. SenseHub
Beef představuje chytré a modulární řešení pro chovy s UI i přirozeným připouštěním (provozy matka-tele)
a podporuje farmy s klasickým ustájením i pastevní odchov.

Zlepšete vaše reprodukční strategie díky
přesnému náhledu na říje a březost
• Zkrácení mezidobí a více telat k prodeji každý rok
• Bezkonkurenční přesnost vyhledávání říje včetně tichých říjí,
což umožňuje přesné načasování inseminace pro optimalizaci míry zabřezávání
• Snížení používání hormonů a mzdových nákladů
• Detekce krav, které zmetaly
• Nalezení anestrických krav již v raném stádiu
Graf Krávy v říji

Optimální zdravotní ošetření, zásahy a
celková pohoda krav
• Včasné objevení zdravotních problémů umožňující
preventivní zákrok
• Rychlý náhled na účinnost veterinární léčby
• Online upozornění na urgentní případy potíží
• Monitoring zotavení po otelení
• Monitoring matky po odloučení telete
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Zlepšete management skupin a výživy
• Rutina skupiny a sledování tepelného stresu
• Monitoring konzistence skupiny pro včasný náhled na to, jak
změny v krmení ovlivňují vaše krávy
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Zlepšete kvalitu vašeho života díky speciálnímu monitorujícímu řešení pro
masné krávy, které vám dodá klid na duši a umožní vám se bezstarostně
věnovat vašim každodenním činnostem. Zůstaňte v každém okamžiku
připojeni k farmě, ať už jste kdekoliv, s použitím jakéhokoli zařízení a
upozorněními v reálném čase.

PŘIPOJENÍ POMOCÍ SAMOSTATNÉ JEDNOTKY
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SenseHub™ Ovladač

SPECIFIKACE
Nastavení

Samostatná řídící jednotka sloužící jako datový server a anténa

PoE

SenseHub ovladač využívá Power over Ethernet (PoE) - není
zapotřebí připojení napájení

Kompatibilita senzoru

eSense Flex ušní senzor, cSense Flex krční senzor

Maximální množství
senzoru

Až 1,000

Aktualizace

Všechny komponenty lze aktualizovat vzdáleně

Konektivita

Možné současné připojení několika uživatelů pomocí
různých zařízení

Senzor eSenseTM Flex
Komunikace
2.4GHz - 802.15.4
Oblast pokrytí: 200 x 500m
Očekávaná životnost baterie
Elektrická (baterie): 3 roky
Velikost
V 68mm / Š 38mm / H 15mm
Hmotnost
25 gr
Provozní teplota
-30° až +50°C (-22° až 122°F)
Obal
Vodotěsný (IP68); odolné, unikátní
plastové složení vytvářející silnou a
vzduchotěsnou schránku

Senzor cSenseTM Flex
Komunikace
2.4GHz - 802.15.4
Oblast pokrytí: 200 x 500m
Očekávaná životnost baterie
Elektrická (baterie): 7 let
Velikost
V 84mm / Š 64mm
Hmotnost
98 gr
Provozní teplota
-30° až +50°C
Obal
Vodotěsný (IP68); odolné, unikátní
plastové složení vytvářející silnou a
vzduchotěsnou schránku

Nejlepší uživatelské prostředí ve své
třídě umožňuje jednoduché a efektivní
používání, snadné nastavení vyhovující
různým typům farem a manažerských
přístupů, upravené pro potřeby masných
chovů s jedinečnými statistikami a
klíčovými ukazateli výkonu.
Statistiky farmy

Systém nabízí zadat událost "Odstavení"
telat, která se pak stanou jalovičkami. Lze
také použít pro tele-býčka, které bylo
vyřazeno nebo odstaveno po odloučení.

Událost odstavení - z telete na jalovici

Odloučení telete od matky poté, co je
odchováno, může být stresující jak pro
matku, tak i její tele. V případech, kdy je
kráva v potížích v tomto období, systém
vás na to upozorní a pošle alert.

Událost odstavení v grafu

Získáte náhled v reálném čase na to, jak se
skupiny vašich zvířat vyrovnávají s vysokými
teplotami, což můžete využít a efektivně
přizpůsobit strategická rozhodnutí týkající
se jejich ochlazování.

Graf tepelného stresu

Díky skupinovým aplikacím můžete dělat
lepší a informovanější rozhodnutí týkající se
vašeho stáda a faremních procesů, dále tak
zlepšit efektivnost, snížit náklady a získat
větší kontrolu pro udržitelné hospodaření.

Graf rutiny skupiny
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