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FarrowTech
intelligent overvågning 

i farestalden

Dansk
produkt

NYHED
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FarrowMat
- en varmemåtte til nyfødte smågrise
med en konstant temperatur på 40ºC

Varenr. 1411-5002

Cirka 20% af grisene har lav fødselsvægt, under 900 g. 
De små grise bliver hurtigt kolde og dør ofte af underaf-
køling. SEGES har vist i et forsøg, ”Meddelelse 1176”, 
at varme bag soen kan øge overlevelsen af de mindste 
grise, svarende til gennemsnitligt 0,28 ekstra grise per 
kuld.
FarrowMat er en robust og energieffektiv varmemåtte 
specielt udviklet til brug i farestier. Den placeres bag 
soen, hvor den holder en konstant temperatur på 40ºC 
og sikrer varme til de mindste grise i de første kritiske 
timer.
Måtten indeholder et 300 W varmelegeme og forbruger 
typisk kun 1,5 kWh. Mål: 35 cm × 85 cm × 5 mm 
• Giver en perfekt start
• Reducere dødeligheden
• Kan rulles sammen
• Nem at håndtere

FarrowFlow
måler vandforbrug på ventil niveau 
- overvåg og få overblik
Drikker dine smågrise nok på fravænningsdagen?
Kend vandforbruget til korrekt mængde ved evt. flokbehandling.
FarrowFlow er en trådløs måler, der registrerer vandindtaget for hver enkelt so. 
Den leveres med koblinger til 8 mm eller 15 mm PE-slanger og kan installeres 
direkte på indløbet til drikkevandskoppen i løbet af få sekunder.
De indsamlede vanddata kan vises i FarrowTech-app’en eller ethvert andet Farm-
Link-kompatibelt styresystem. Måleren har 5 års batteritid.

Varenr. 1411-5005
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FarrowCam
- værktøjet til den professionelle 
svineproducent til at 
reducere dødfødte smågrise
I gennemsnit dødfødes cirka 1,8 grise 
per kuld. Erfaring viser, at rettidig 
faringshjælp kan redde halvdelen af 
disse grise.
FarrowCam er et patenteret system til 
automatisk faringsovervågning.
Systemet bruger kunstig intelligens til 
at registrere fødsler automatisk, og det 
giver overblik over alle faringsforløb 
på en smartphone. Ved unormalt lange 
faringsintervaller, giver systemet alar-
mer, så der kan ydes præcis og effektiv 
faringshjælp med minimalt tidsforbrug.
FarrowCam kræver ingen fast installa-
tion. Det er enkelt og hurtigt at bruge 
og nemt at holde rent. 
Driftstid 30 timer. Ladetid 5 timer. 

Varenr. 1411-5001

FarrowTherm
er en trådløs temperaturføler til montering 
i stalden, f.eks. i pattegrisehuler
Ud over at vise temperaturen kan den også bruges sammen 
med FarmLink til at styre varmelamper eller ventilation for at 
sikre den rette temperatur.
De indsamlede data kan vises i FarrowTech-app’en eller ethvert 
andet FarmLink-kompatibelt styresystem.
Måleren har 5 års batteritid.

Varenr. 1411-5004

FARROWCAM
• Sørger for konstant overvågning 
 af dine faringer - du sørger for 
 den hjælpende hånd
• Overblik via app på mobil
• Ligger dødfødte over 6% i din 
 besætning – så red liv med 
 FarrowCam
• Sparer mandetimer
• Optimerer arbejdsgangen
• Færre forstyrrelser i farrestalden / 
 mindre stress for soen
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FarrowLink
- giver detaljeret overblik over din 
produktion af pattegrise
FarrowLink er en familie af trådløse sensorer, som 
gør det muligt at indsamle data rundt omkring i 
stalden. 
For at undgå behov for besøg af elektrikeren eller 
IT-fagfolk har vi lavet et modtager-system, som 
man let selv installerer. Modtagerne hænges op i en 
kæde med cirka 15 meter mellem hver og sluttes til 
sidst til en strømforsyning. Systemet styres via Far-
rowTech-appen eller ethvert andet FarmLink-kom-
patibelt styresystem.
Varenr. 1411-5006


