
   
 

WOW2 kaaluarvuti 

 

 

Kasuta loomade kaalumiseks WOW2 “käed vabad” kaalusüsteemi.  WOW2 võimaldab 

registreerida liikuva looma kehamassi. 

TruTesti WOW2 kaaluarvutit saab integreerida andmete analüüsi- ja 

tõlgendamisvõimekusega tarkvaraga. 

Regulaarne iga looma EID kõrvamärgi ja kehamassi registreerimine aitab jälgida loomade 

kaalu muutumist ning teha olulisi majandamisotsuseid. 

Kehamassi muutuste monitoorimine aitab varakult identifitseerida haiged ja/või lonkavad 

loomad, korrigeerida ratsiooni selleks, et pikendada tipptoodangu perioodi ja jälgida loomade 

kehakonditsiooni (oluline heade seemendustulemuste saavutamiseks). 

Kaalu paigaldamine lüpsiplatsi väljumisteele võimaldab loomi kaaluda pärast iga lüpsikorda ja 

pidevalt jälgida nende kehamassi ilma, et neid oleks vaja kaaluplatvormil fikseerida. 

• Ühildub EID märkide lugejaga. 

• Mahutab kuni 100 kaalumissessiooni ja kuni 30 000 looma andmed. 

• Loomade kaalumine ilma neid peatamata/fikseerimata. 

• Automaatne näidu nullimine. 

• Vee-, tolmu- ja põrutuskindel IP67 korpus. 

• Ühildub kolmanda osapoole tarkvaraga kas andmeid voogedastades või salvestades 

andmeid kaaluarvutis ja neid hiljem alla laadides. 

 

 



   
 

Omadused ja spetsifikatsioon 

Kogu neid andmeid, mida vajad. Mahutab kuni 100 kaalumissessiooni ja kuni 30 000 looma 

andmed. Ühildub kolmanda osapoole tarkvaraga kas andmeid voogedastades või salvestades 

andmeid kaaluarvutis ja neid hiljem alla laadides. 

Õiged kaaluandmed. 90% loomade kaaluandmete täpsus on +/-3% juhul, kui kasutatakse 

nädala keskmisi loomade kaalunäitusid, mis on arvutatud iga üksiku looma igapäevaste 

näitude põhjal. Statistiliselt pädeva kaalunäitude trendi loomiseks tuleks kasutada kolmanda 

osapoole tarkvara selleks, et välja filtreerida vigased andmed. 

Automaatne nullimine. Platvormile kogunenud pinnase või muu materjali kaal võetakse 

automaatselt kaalutava looma näidust maha.  

Vastupidav ja töökindel ehitus. Ideaalne kasutamiseks lüpsiplatsidel või mujal, kus loomi 

regulaarselt kaalutakse. Vee-, tolmu- ja põrutuskindel IP67 nõuetele vastav topeltseintega 

korpus. 

“Lülita sisse ja kaalu” ehitus. Ühildub kõigi TruTesti kaaluanduritega ega vaja kalibreerimist.  

Bluetooth juhtmevaba ühendus. Juhtmevaba ühendus EID märkide lugeja või muu 

seadmega võimaldab kasutada vähem juhtmeid, mis segavad tööd ning võivad viga saada.  

Toide. Tavaliselt on antud kaalusüsteem pidevalt vooluvõrku ühendatud. Tööaeg akutoitel on 

15 tundi.  

Andmeedastus. Kiire andmete edastamine mobiiltelefoni, nutiseadmesse (Android) või 

arvutisse (Windows). 

 

Mõõtmed  205 mm x 220 mm x 74 mm 

Kaal  1,1 kg 

Laadimise aeg Tavatingimustes 8 tundi. 

Tööaeg 2 kaalujalaga vähemalt 15 tundi pidevat kasutamist, 

taustavalgusega 9 tundi. Automaatne väljalülitamine = 15 

minutit. 

Ühendamine vooluallikaga  Vahelduvvoolu adapter või 11-16 V aku. 

Kaitse  IP67 - 100% vee- ja tolmukindel, talub 30 min 1 m sügavuses 

vees. 

Ühendused  Olemas Bluetooth juhtmevaba ühenduse võimekus klass 

1, tööraadiusega kuni 100 m ia 2 porti/pesa (R5232) EID 

kõrvamärkide lugeja ja muu riistvara ühendamiseks. 

 

Kui vajad abi, siis võta melega ühendust: www.epj.ee 


