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Vejeindikator
EZIWEIGH 7 BLUETOOTH ®

EziWeigh7 er et effektivt værktøj til vejning 
af dyr i kvæg-, får- og grisebesætninger i den 
hensigt at optimere ydelse og rentabilitet 
igennem de enkelte dyrs livscyklus.

EziWeigh7 kan identificere dyr både ved visuel identifi-

kation (VID) og elektronisk identifikation (EID) ved hjælp 

af elektroniske øremærker. De registrerede vejedata kan 

anvendes til analyse af de enkelte dyr historik af kortere 

eller længere perioder. Det betyder i praksis, at iagtta-

gelser baseret på formodning og erfaring i forbindelse 

med vægtændringer, bliver erstattet af de aktuelle 

kendsgerninger. 

EziWeigh7 har indbygget Bluetooth, som formidler 

trådløs forbindelse med Tru-Tests XRS stavantenne, 

hvorfra det scannede ID automatisk bliver overført til 

EziWeigh7 indikatoren. Det sparer tid og det giver større 

data sikkerhed. Alternativt kan dyrets VID indtastes på 

indikatorens store og holdbare tastatur.

EziWeigh7 er udstyret med Tru-Tests gennemprøvede 

Superdamp™ teknologi, der automatisk beregner de 

optimale kombination tiden, altså den tid det tager at 

veje selv meget urolige dyr og nøjagtigheden under 

dyrets vejning. 

EziWeigh7 har et stort display med baglys, der gør at 

indikatoren kan bruges lige fra klart dagslys til mørke. 

Som alle Tru-Tests indikatorer er den 100% støv- og 

vandtæt. Hjørnerne er desuden beskyttet imod slag ved 

hjælp af robuste gummihjørner. Alt i alt kan EziWeigh7 

bruges under selv de hårdeste fysiske miljøer.

 9 Effektiv opsamling af data vha. Bluetooth forbind-    

 else imellem stavantennen og vejeindikatoren

 9 Identificerer højest og lavest ydende dyr med 

  hensyn til vægt ved en overvågning af dyrenes 

 vægtændringer

 9 Registrerer kendetegn der er afgørende for

ledelsesbeslutninger i forbindelse for foder, avl og 

helbred

 9 Maximerer vejekapaciteten ved hjælp af en 

  “Hurtig Vejning” funktion med automatisk 

vægtregistrering

 9 Nem download af registrerede oplysninger på din  

  computer
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Specifikationer

Dimensioner 260 x 250 x 145 mm (B x H x D)

Vægt 1,2 Kg

Indbygget batteri

Opladningstid: 3 timer
Driftstid: 15 – 20 timer (uden displaybelysning og 
afhængigt af hvor lang tid Bluetooth er slået til)
Automatisk slukketid: 15 minutter

Strømtilslutning
Strømkabel til 230V eller USB til 5 V d.c. (må ikke tilsluttes 
12 V d.c.). Kabel til opladning i bilens cigartænder kan fås 
seperat.

Tæthed af kabinet Til IP67 standard, 100% vand- og støvtæt.

EZIWEIGH 7 VEJEINDIKATOR

Produktbeskrivelse Art. nummer Stregkode

EziWeigh7 Vejeindikator
Inkluderer: Strømledning, USB kabel, monterings 
beslag, EziLink™ Software CD.
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Nøglefunktioner:

•	 3-vejs sorterings muligheder. Gør sortering 
betydeligt hurtigere og nemmere ved at vise pile i 3 
retninger for 3 forskellige vægtklasser. 

•	 Bluetooth. Mulighed for trådløs kommunikation 
med EID læsere op til 100 m væk, eller tilslut læser 
og vejedindikator via kabel.

•	 ID øremærke muligheder. Registrerer data  
mod EID og VID øremærker. Visuelle numre bliver 
automatisk parret med deres EID, så du sparer tid 
og reducerer indtastning af data.

•	 Vægtforøgelses værktøj. Beregner og viser et 
dyrs daglige tilvækst siden sidste session.

•	 Registrer tilstande eller behandlinger. Gør 
noter ved hvert enkelt dyr.

•	 Hukommelses kapacitet. Gemmer op til 100 
vejnings sessioner og 15.000 poster.

•	 Statistik. Sammenlign statistikker fra sidste og 
tidligere vejnings sessioner på stedet.

•	 Robust og letlæseligt display. EziWeigh7 har 
et stort 35 mm display med kraftig oplyst LED-
baggrundsbelysning som gør det muligt at læse 
display i alle slags lysforhold.

•	 Slagkraftig. Alle Tru-Test produkter er designet 
til brug i barske arbejdsmiljøer. EziWeigh7 har 
desuden dobbeltvægget konstruktion og kraftige 
gummi hjørner.

•	 PC tilslutning. Kommunikerer med din computer 
via et USB-kabel og EziLink ™-softwaren.

•	 Auto Zero. Sikrer at ophobning af snavs fra dyrene 
på platformen nulstilles så de ikke lægges til dyrets 
vægt.

•	 Kompatibilitet. EziWeigh7 kan bruges med alle 
Tru-Tests vejeceller og -platforme. Der kræves 
ingen forudgående kalibrering idet EziWeigh7 
automatisk genkender hvilken enhed der er 
tilsluttet.

•	 Lang batteri levetid. Op til 20 timers driftstid 
og kun 3 timer genopladning. EziWeigh7 slukker 
automatisk efter 15 minutter uden aktivitet for at 
spare på batteriet.

•	 Superdamp ™ III-teknologi. Registrer nøjagtige 
vægte hurtigere end nogen anden vejeindikator 
på markedet.

•	 Kraftigt rødt lys når klar. Det er nemt at se når 
man har en stabil vægt.


