
Rugalmas, nagy teljesítményű húsmarha megfigyelő rendszer, amely 
kielégíti az Ön igényeit ma, és a jövőben is

Allflex Livestock Intelligence

SenseHub™ Beef



A SenseHub™ Beef tehénfigyelő rendszer új gazdálkodási megközelítést hoz 
a húsmarha-ágazatba, ezzel segítve a termelékenység maximalizálását és a 
tenyésztési döntések javítását. 

A rendszer a piacon már bevált, tökéletesített algoritmusok segítségével elemzi az aktivitást, a kérődzést, 
az evést és egyéb viselkedési adatokat. A SenseHub Beef valós időben nyújt hasznos információkat a 
szaporodásról, és az egészségről, valamint az egyes tehenek és csoportok állapotáról. Ez magában foglalja 
a pontos információkat az ivarzási ciklusról és meghatározza a mesterséges termékenyítés optimális idejét, 
hogy termékenységi rátát optimalizálni lehessen.  A SenseHub Beef intelligens,  modul rendszerű megoldás, 
amelyet a tehénállományok kezelésének megkönnyítésére fejlesztettek ki. Használható mesterséges és bikás 
termékenyítés esetén is.

Segítség a szaporodásbiológiai stratégia 
megvalósításában, pontos képet ad az ivarzásról 
és a vemhességről
 • Lerövidíti a két ellés közti időt, így több borjút 

lehet eladni 
 • Páratlan az ivarzásérzékelési pontossága, mutatja 

a csendes/gyenge ivarzást is, így lehetővé teszi a 
megtermékenyítés pontos időzítését, így javul a 
vemhességi arány

 • Csökkenti a hormonfelhasználást és a munkaerőköltséget
 • Mutatja a vetélést
 • Korán felismeri az anösztruszos teheneket 

Optimalizálja az állatorvosi kezeléseket és 
beavatkozásokat, valamint hozzájárul az állatok 
általános jó közérzetének megteremtéséhez
 • Az egészségügyi problémák korai felismerése 

lehetővé teszi a megelőző intézkedéseket
 • Gyors betekintést nyújt az állatorvosi kezelés 

hatékonyságába
 • Online riasztások a vészhelyzetekről 
 • Az ellés utáni felépülés nyomon követése 
 • Az anya megfigyelése elválasztás után

Ivarzó állatok grafikon

A csoportok kezelése és takarmányozás
 • Csoport rutin és hőstressz megfigyelése
 • Csoport állapot figyelése, hogy a gazda időben lássa, 

hogyan hatnak a takarmányváltások az állatokra

Egészség megfigyelési grafikon

Csoport állapot grafikon



Távfelügyelet és szerviz 
szolgáltatás

Transzponderek

Plusz antennák

IBMS Adatbázis 
kezelő rendszer

Mobil alkalmazás

Webes alkalmazás

A húsmarha-megfigyelő rendszer egyúttal a gazda életminőségét is jobbá teszi, nyugalmat biztosít, 
és időt szabadít fel a napi tevékenységek elvégzésére. Kapcsolatban maradhat a farmjával bárhonnan 
bármikor, bármilyen okos eszköz használatával, a valós idejű riasztások segítségével tudni fogja, hogy mikor 
van szükség beavatkozásra.

SenseHubTM Kontroller

Egydobozos csatlakozás

Felépítés Egyetlen doboz szolgál adatszerverként és antennaként is

PoE SenseHub Controller az áramot az Ethernet (PoE) kábelen 
keresztül kapja – Nincs szükség külön áramcsatlakozóra

Milyen transzponderekkel kompatibilis Flex V2 fültranszponder,  Flex nyaki transzponder 
A transzponderek maximális száma Max. 5000

Frissítések Az összes komponens távolról frissíthető

Csatlakozási lehetőség Több felhasználó csatlakozhat különféle típusú eszközökön keresztül

SenseHub Kontroller - specifikáció



Kommunikáció
2.4GHz - 802.15.4
Lefedett terület
200 m x 500 m / 656 ft x 1640 ft
Hosszabb akkumulátor élettartam
Elektromos (akkumulátor): 5 év
Méretek
H x Sz x M: 68 mm x 38 mm x 15 mm / 
2.7 in x 1.5 in x 0.6 in
Súly
25 gr / 0.88 oz
Működési hőmérséklet
-30°C - 50°C / -22°F - 122°F
Ház
Vízálló (IP68) a tartós, egyedi műanyagból készült 
erős, légmentesen záródó burkolat
Led
Multi-funkciós LED kijelző két
felhasználó által beállítható villogó üzemmóddal

Allflex megfigyelő eszköz
Flex V2 fültranszponder

Kommunikáció
2.4GHz - 802.15.4
Lefedett terület
200 m x 500 m / 656 ft x 1640 ft
Hosszabb akkumulátor élettartam
Elektromos (akkumulátor): 7 év
Méretek
H x Sz: 84 mm x 64 mm / 3.3 in x 2.5 in
Súly
98 gr / 3.46 oz
Működési hőmérséklet
-30°C - 50°C / -22°F - 122°F
Ház
Vízálló (IP68) a tartós, egyedi műanyagból készült 
erős, légmentesen záródó burkolat

Allflex megfigyelő eszköz
Flex nyaki transzponder





Elválasztási esemény grafikonja

Elválasztási esemény - Borjúból üsző Farm statisztikák

Csoport Rutin Grafikon

Hőstressz grafikon

A kategóriájában legjobb felhasználói felület 
könnyen és és hatékonyan használható,  
egyszerűen konfigurálható, ami lehetővé teszi hogy 
alkalmazható legyen a különböző gazdaságokhoz és 
irányítási módszerekhez. Kifejezetten a marhahús-
ágazatra jellemző, speciális statisztikákkal és 
mutatószámokkal.

A rendszer lehetővé teszi az üszővé váló borjúhoz 
az elválasztási esemény felvitelét. Használható 
olyan bikaborjúhoz is, amelyet az elválasztás után 
selejteztek vagy különítettek el.

A borjú elválasztása az anyjától stresszes lehet 
mind az anya, mind a borjú számára. Azokban az 
esetekben, amikor a tehén ebben az időszakban 
segítségre szorul, a rendszer figyelmeztetés küld 
Önnek.

Valós idejű betekintést nyerhet abba, hogy állatai 
hogyan viselik a meleget, ez lehetővé teszi, hogy 
megtegye a szükséges intézkedéseket.

A csoportos alkalmazások lehetővé teszik, hogy 
megalapozottabb döntéseket hozzon az állomány 
és a gazdaság irányításával kapcsolatban, hogy 
tovább javítsa a hatékonyságot, csökkentse a 
költségeket és többet tehessen a fenntarthatóbb 
gazdálkodás érdekében.





V-N-V Kft
H-8500 Pápa, Jókai u.76.
T/F: +36 89 511015
Mobil:+36 306876102
E-mail: info@fejestechnika.hu
www.fejestechnika.hu

www.allflex.global  |  info@allflex.global
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Az Allflex Livestock Intelligence-ről
Az Allflex Livestock Intelligence világelső az állatok azonosítására, megfigyelésére és nyomon követésére szolgáló megoldások tervezésében, fejlesztésében, 
gyártásában és szállításában. Adatvezérelt megoldásainkat gazdák, vállalatok és országok használják világszerte több száz millió állat kezelésére. Azáltal, 
hogy intelligens, irányítási információkat adunk a gazdák kezébe, melyek alapján cselekedni tudnak, megoldásaink lehetővé teszik számukra, hogy időben 
tegyenek állataik egészségének és jólétének védelme érdekében, miközben optimális termelési eredményeket érnek el az egészséges élelmiszer ellátás 
biztosításához. Az Allflex Livestock Intelligence az MSD Animal Health digitális termékeinek állattenyésztési portfólióját képviseli. 
A Science of Healthier Animals® (Tudomány az egészségesebb állatokért) iránti elkötelezettsége révén az MSD Animal Health állatorvosoknak, gazdáknak, 
állattartóknak és kormányoknak kínálja az állatgyógyászati készítmények, vakcinák és egészségügyi menedzsment megoldások és szolgáltatások egyik 
legszélesebb választékát, valamint a digitálisan összekapcsolt azonosításra, nyomon követhetőségre és megfigyelésre szolgáló termékek széles körét. 
Az MSD Animal Health elkötelezett az állatok és az őket gondozó emberek egészségének, jólétének és teljesítményének megőrzése és javítása mellett.

Copyright© 2021 Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ USA és leányvállalatai, Kenilworth, New Jersey, USA számára. Az itt található információk 
előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az Allflex termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó egyetlen jótállást az ezeket a termékeket és 
szolgáltatásokat kísérő kifejezett jótállási nyilatkozatok tartalmazzák. Semmi sem értelmezhető úgy, hogy az kiegészítő garanciát jelentene. 
Az Allflex Livestock Intelligence nem vállal felelősséget az itt található technikai vagy szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.


