
  

EziWeigh7i 

 

Kaalu. Jälgi. Tegutse. 

Loomade kaalumine ja nende kaaluiibe muutuste jälgimine on lihtne ja kiire. Annab loomapidajale 

võimaluse kasutada oma karja majandamisel kindlaid fakte, mitte aga oletusi ja ennustamist.  

Informatsiooni salvestamise ja kõrvamärgiga sidumise võimekus annab loomapidajale võimaluse 

mugavalt koguda ja analüüsida iga üksiku looma jõudlusnäitajaid ja ajalugu. EziWeigh7i -ga näete 

looma juurdekasvu muutust pärast eelmist kaalumist otsekohe kaalumiskohas. 

Sisse ehitatud Bluetooth tehnoloogia võimaldab luua juhtmevaba ühenduse EziWeigh7i ja TruTesti 

kõrvamärgilugejatega ning automaatselt üle kanda loetud EID kõrvamärgi info otse kaaluarvutisse, mis 

vähendab ajakulu ja parandab andmete täpsust. Samuti on klaviatuuri kasutades võimalik sisestada 

tavaliste kõrvamärkide numbrid.  

EziWeigh7i loomisel on kasutatud TruTesti Superdamp III tehnoloogiat mis on täpne ning kiire ning 

võimaldab saada ka kõige liikuvamate loomade täpsed kaaluandmed. 

• Leidke kiiremini ja aeglasemalt kasvavad loomad nende kaaluandmeid jälgides ja võrreldes. 

• Kiire ja mugav andmete kogumine tänu juhtmevabale ühendusele EiD märkide lugejaga. 

• Maksimaalne kaalutud loomade arv ajaühikus tänu ülikiirele kaalunäidu lukustumisele ja 

näidu automaatsele salvestamisele. 

• Tugev ja töökindel ehitus sobib farmikeskkonda. 

• DataLinki kasutades andmete allalaadimine Windowsi arvutisse, Android või Apple 

nutitelefoni on lihtne.  

 

Omadused ja spetsifikatsioon 

• ID võimekus. Salvestab EID ja tavaliste kõrvamärkide info. Tavaliste kõrvamärkide 

automaatne vastavus EID märkidega säästab aega ja vähendab andmete sisestamise vajadust. 



  
• Juhtmevaba või seotud ühenduvus EID märkide lugejaga. Valida saab klass 1 Bluetooth 

juhtmevaba ühenduse (tööraadius kuni 100 m) või kaabliga ühenduse vahel.  

• Juurdekasv. Arvutab ja kuvab looma päevase juurdekasvu perioodil alates eelmisest 

kaalumisest. 

• Halda vajalikke näitajaid ja raviandmeid. Võimaldab salvestada märkusi/hoiatusi iga looma 

kohta. 

• Mälu. Mahutab kuni 100 kaalumissessiooni ja kuni 20000 kirjet. 

• Informatsiooni edastamine. Kiire andmevahetus nutiseadmete ja Windowsi arvutitega. 

• Statistika. Käimasoleva ja eelmise kaalumissessiooni kõkkuvõtlikku statistikat saab vaadata 

kasvõi sealsamas kohapeal.  

• Eelvalikute võimekus. Võimaldab kiiresti leida õiget kaaluvahemikku. Kuvab kuni 3 

kaaluvahemiku parameetrid. 

• Väga hästi loetav ekraan. Suur 35 mm ekraan on väga ereda taustavalgustusega, mis 

võimaldab ekraani lugeda nii eredas päikesevalguses kui ka pimeduses.  

• Superdamp III tehnoloogia. Väga kiiresti lukustuv kaalunäit. Saab kiiremini kaaluda ka kõige 

rahutumaid loomi. 

• Vastupidav korpus. IP67 veekindlusega, topeltõmblustega korpus. Vastupidavuse 

parandamiseks on korpuse nurkades kummist kaitsepadjad. 

• Kauakestev ja kiiresti laetav aku. Tööaegle 15 tunni ja laadimisaeg 3 tundi. Saab laadida nii 

komplekti kuuluvat adapteriga voolujuhet kui USB-d kasutades.  

• Mõõtmed. 205 mm X 220 mm X 74 mm. 

• Kaal. 1,2 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


