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CallBack
A precisão da alimentação eletrônica de matrizes em união
com a simplicidade das gaiolas de livre acesso

CallBack
Solução simples e ampla para alimentação individual de matrizes em gestação coletiva.
O sistema de alimentação de matrizes em gestação coletiva CallBack une o ambiente de gaiolas de livre
acesso à Alimentação Individualizada para Matrizes. Esta solução é uma alternativa simples e fácil para
modernizar galpões com sistemas de gestação individual em sistemas de gestação coletiva com controle
eletrônico e individualizado de alimentação das matrizes. O sistema é composto por várias estações de
alimentação por galpão, permitindo que várias matrizes se alimentem simultaneamente. Há a flexibilidade de aumentar o número de estações caso decida aumentar o tamanho do grupo.
Utilizando nosso Controlador MC510, todas as estações de alimentação podem ser gerenciadas a partir
de um único controlador (até 10 estações), que poderá ser convenientemente instalado em uma sala de
comando ou em um escritório. Além disso, nosso sistema supervisório BigFarmNet Manager® permite
que você controle as estações, além de monitorar e gerenciar matrizes, alimentação, clima e todos os
outros dados de qualquer lugar e a qualquer momento.

Recursos e Vantagens
•

Garante fácil modernização de qualquer galpão
convencional;

•

A gaiola de livre acesso permite que as matrizes
aprendam rapidamente as técnicas de alimentação;

•

Cada estação comporta entre 15 e 20 matrizes;

•

Redução da competição durante a alimentação, pois
várias matrizes se alimentam simultaneamente;

•

Todas as estações de alimentação são, convenientemente, gerenciadas por meio de de um controlador
central (MC510);

•

Não há necessidade de vários controladores e
peças eletrônicas não estão expostas ao ambiente
agressivo do galpão;

•

Maior economia no tempo de gerenciamento do
plantel;

•

Compatível com o Software Big Dutchman
BigFarmNet: Fácil monitoramento e controle via
app – 24 horas por dia, 07 dias por semana;

BigFarmNet - software de gerenciamento
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O BigFarmNet é a solução completa de software de última geração que permite
que os gestores coletem dados de maneira contínua, além de gerenciar e monitorarem todas as atividades em tempo real. O software grava os dados digitalmente, fornece respostas e melhora o controle da produção. Pode ser acessado por meio do controlador no
galpão, do PC no escritório ou de qualquer lugar
utilizando a versão mobile do app.

