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Rescounter III (nožní a krční)
Nástupce rescounteru II je již nyní dostupný
+ + + Využívejte jako náhradní díl a pro rozšíření
stávajících systémů s rescounterem II + + +

Rescounter II (7160-5851-290 nožní a 7160-5851-320 krční) se již nadále nebude vyrábět.
GEA Farm Technologies proto přichází s jeho nástupcem, který bude nadále využíván:
Rescounter III.
Nový rescounter III (nožní a krční) je možné využít jako náhradní díl a také jako rozšíření
stávajících systémů společně se svým předchůdcem, rescounterem II.
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U nových systémů by CowScout měl být vždy nabízen jako nožní nebo krční verze. Technická
implementace bude zjednodušena díky stávajícímu napojení na DairyPlan pro zajištění přenosu dat o
aktivitě a ve srovnání s předešlými instalacemi CowScout je výhodnější, protože zde – v závislosti na
konfiguraci – nemusí být zapotřebí jednotky VPU.
Nový výrobek se od rescounteru II liší v následujících bodech:
1. Kryt krčního rescounteru je podobný tomu u CowScout, i když je trochu hranatější. Na rozdíl od
předešlého krytu nový tvar zajišťuje, že zařízení padne ve správné poloze na krk dojnice.
Kromě toho není již zapotřebí kovového protizávaží.
Mějte prosím na paměti: Kryt nožního rescounteru III je stejný, jako u předchozího rescounteru
II.
2. Obvodová deska byla upravena tak, aby byla podobná těm využívaným také u jiných výrobků.
To znamená, mimo jiné, že kuličkový spínač byl nahrazen elektronickým snímačem zrychlení.
Díky tomu je detekce říje ještě lepší a počet falešně pozitivních alarmů se tak snižuje na
minimum.
3. Software rescounteru byl upraven tak, aby lépe odpovídal novému elektronickému hardwaru.
V následujícím přehledu jsou uvedeny rozdíly mezi rescounterem II, rescounterem III a CowScout –
vše v případě krčního zařízení. Vedle tvaru pouzdra je možné také rozlišit mezi jednotlivými
rescountery pomocí funkčních symbolů.
Stávající rescounter II (krční)

Nový rescounter III (krční)

CowScout (krční)

Reálný čas s FDX ID 434 MHz
(CowScout I)

InTime (rescounter II)

Reálný čas bez FDX ID 434
MHz (CowScout I)

Poznámka:
K dostání je nyní pouze omezené množství Rescounteru II. Stávající objednávky Rescounteru II
budou vybaveny dle dostupných skladových zásob.

Rescounter III
Nová objednací čísla:
7160-5851-490

Rescounter III nožní

7160-5851-500

Rescounter III krční

7160-5854-430

Nožní Rescounter III s popruhem

7160-5854-440

Krční Rescounter III s obojkem
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