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شیـردوشـی پـارالل
DeLaval Parallel Parlour P2100 مدل

ضـامن ایـمنی، آسـایـش و کـارآمـدی



DeLaval Parallel Parlour P2100

2

ایمنی و آسایش
در سالن شیردوشی شما

عملکرد باال
مــدل  پارالــل  شیردوشــی  دســتگاه 
کــه  شــده  طراحــی  طــوری   P2100
لزومــی بــه طــی کــردن فواصــل طوالنــی 
نباشــد و  داخــل چالــه ی شیردوشــی 
همــه ی عناصــر تعییــن کننــده بــه ویــژه 
ــی  ــر دسترس ــه یکدیگ ــان ب دام و انس
ــتگاه  ــن دس ــرد ای ــد. عملک ــر دارن مؤث
بــه دلیــل دوشــش ســریع و امــکان 
انتقــال از یــک گــروه دام دوشــا بــه 
ــک  ــت. یکای ــیار باالس ــر بس ــروه دیگ گ
ــی  ــاظ شیردوش ــدار از لح ــای دام نیازه
ــن  ــیله ی ای ــه وس ــودآور ب ــد و س کارآم

می گــردد.  تأمیــن  دســتگاه 

طراحی مقرون به صرفه
 DeLaval P2100 دســتگاه شیردوشــی
بــرای دوشــش حرفــه ای در محیطــی 
ــایش  ــظ آس ــن حف ــدرن و ضم ــیار م بس
حداکثــری داِم دوشــا طراحــی شــده 
تکلــف  بــی   و  ســاده  طراحــی  اســت. 
ــی در  ــب صرفه جوی ــتگاه موج ــن دس ای
فضــای فیزیکــی ســالن شیردوشــی و 
در نتیجــه، کاهــش هزینه هــای ســاخت 
در  می گــردد. ســرمایه گذاری  و ســاز 
ایــن دســتگاه کامــاً اقتصــادی اســت و 
هیــچ دســتگاه مشــابه دیگــری عملکــرد 

آن را نــدارد. 

انتخابی ممتاز
توانایی هــای  از  باشــید  مایــل  اگــر 
اولیــه ی ایــن دســتگاه فراتــر برویــد 
و گزینه هــای متنــوع آن را نیــز بــرای 
ســفارش  خــود  شیردوشــی  ســالن 
بــاز  کامــاً  شــما  دســت  بدهیــد، 
مهم تریــن  میــان  از  بــود.  خواهــد 
دســتگاه  ایــن  سفارشــی  گزینه هــای 
سیســتم  حــاوی  کابینت هــای  بایــد 
ایــن  کــرد.  ذکــر  را  اتوماســیون 
چالــه ی  پاییــن  و  بــاال  در  کابینت هــا 
شیردوشــی نصــب می شــوند و ســطوحی 
صیقلــی و بــراق دارنــد. قطعات حســاس 
کابینت هــای  ایــن  در  اتوماســیون 
دور  محیطــی  گزندهــای  از  چشــم نواز 
نگــه داشــته می شــوند و در عیــن حــال، 
پاکســازی اجــزای دســتگاه را بســیار 
ــد – امــری کــه در وقــت،  آســان می کنن
نیــروی کار و هزینــه ی دامــداری بــه 

می کنــد.  صرفه جویــی  شــدت 

شیردوشی حرفه ای از گاوهایی 
آسوده

ــا هــدف حفــظ آســایش  ایــن دســتگاه ب
کارگــران ســالن شیردوشــی و گاوهــای 
ــه  ــت. از جمل ــده اس ــی ش ــا طراح دوش
طراحــی  در  ایمنــی  پیش بینی هــای 
ایــن دســتگاه، مــوارد و اجــزای زیــر 
بــرای  افقــی  نــاودان  ذکرنــد:  قابــل 
عمــودی  ســینی  گاو،  لگدهــای  مهــار 
محافــظ  و  گاو،  مدفــوع  مهــار  بــرای 
ــز  ــری از لی ــرای جلوگی ــال ب ــای چ لبه ه
ــا  ــال. گاوه ــقوط گاو در چ ــوردن و س خ
ــنده  ــای دوش ــهولت وارد واحده ــه س ب
می شــوند و در طــول فراینــد دوشــش، 
بــه طــور طبیعــی و کامــاً آســوده در 
جــای خــود می ایســتند. ورود راحــت 
بــه واحدهــای دوشــنده و خــروج آســان 
هــای  نــرده   بــا  نیــز  آنهــا  از  روان  و 
متحــرک مجهــز بــه جک هــای پنوماتیــک 

می گــردد.   مدیریــت 

گزینه های اتوماسیون
بســته بــه نیازهــا و بودجــه ی دامــداری، 
ــترده ای  ــوع گس ــان تن ــد از می می توانی
از امکانــات اتوماســیون بــرای دســتگاه 
شیردوشــی خــود اســتفاده کنید. ســایر 
دســتگاه  ایــن  سفارشــی  گزینه هــای 
ــی،  ــیون ریل ــد از: اتوماس ــز عبارت ان نی
و  چالــه،  کــف  عمــق  تنظیــم  قابلیــت 
چــراغ مخصــوص روشــنایی سیســتم 

ــتانی. پس
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شیردوشی پارلل P2100: اولویت به آسایش دام            دسترسی آسان برای آسایش نیروی انسانی

طراحی هوشمندانه ی فریم
و درها

فریــم بــادوام ایــن دســتگاه، ضامــن 
ــت.  ــی آن اس ــیار طوالن ــد بس ــر مفی عم
درهــای متحــرک واحدهــای دوشــش نیز 
ــد  ــک مجهزن ــای پنوماتی ــک ه ــه ج ــه ب ک
ــداری از  ــتند و نگه ــادوام هس ــیار ب بس
آنهــا خیلــی آســان اســت. قابلیــت نصــب 
ســریع و آســان فریــم از یــک ســو و 
ــه در  ــه کار رفت ــن ب ــاد آه ــت زی ضخام
ــه ی  ــظ لب ــی و محاف ــی افق ــم، ناودان فری
ــتحکام  ــبب اس ــر س ــوی دیگ ــال از س چ
و دوام مضاعــف سیســتم فلــزی نصــب 
ــردد.  ــی می گ ــالن شیردوش ــده در س ش
ســاخت  در  اســتاندارد،  طــور  بــه 
عمــودی  ســینی های  و  افقــی  نــاودان 
کودگیــر از اســتنلس اســتیل اســتفاده 
ســفارش  صــورت  در  ولــی  می شــود 
مشــتری، می تــوان ســایر اجــزای فریــم 
ــال از  ــه ی چ ــظ لب ــون محاف ــز همچ را نی
جنــس اســتنلس اســتیل تأمیــن نمــود. 
کابینت هــای سفارشــی ســه گانه اعــم 
ــن  ــت پایی ــاالی چــال، کابین ــت ب از کابین
چراغ هــا  مخصــوص  کابینــت  و  چــال 
همگــی از اســتنلس اســتیل ســاخته 

می شــوند. 
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امکان چرخش وسیع گاو در محل نرده ی جدا کننده 
دوشش و هل دادن گاو به سمت لبه ی چال

سیلندر دوبل برای نرده ی متحرک 
جلوی واحد
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طراحی روزآمد نرده ی جداکننده که در کنترل 
ترافیک گاو در سالن نقش بسیار مهمی ایفا می کند

سینی و ناودان محافظت در برابر 
کودپاشی منطبق با فیزیک طبیعی گاو

سنسور جریان HFC که هیچ قطعه ی 
متحرکی درون آن وجود ندارد
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گزینه های اتوماسیون

MPC150 با کاربری بسیار آسان
از  اســتفاده  بــا  خرچنگــی  جداســازی 
ایــن  اســت.  آســان  بســیار   MPC150
دکمــه ی  یــک  بــه  اتوماســیون  سیســتم 
ــرای  ــف ب ــای مختل ــا رنگه ــراغ دار ب ــاری چ فش
بــرای  اســت.  مجهــز  متفــاوت  کاربری هــای 
و  محیطــی  آســیب های  برابــر  در  محافظــت 
افزایــش طــول عمــر مفیــد، ایــن سیســتم 
اتوماســیون در یــک قــاب مقــاوم نســبت بــه 

می شــود.  تأمیــن  و  تعبیــه  فرســایش 
باشــد  ایــن سیســتم ســاده  ظاهــر  شــاید 
گســترده  بســیار  آن  کاربــری  تنــوع  امــا 
ــا  ــه ت ــی گرفت ــک پیش دوش ــت و از تحری اس
پولســاتورهارا  ضربــان  جداگانــه ی  کنتــرل 
در برمی گیــرد. کنتــرل اجــزای حیاتــی زیــر 
ــیون  ــتم اتوماس ــن سیس ــده ی ای ــر عه ــز ب نی
 ،ComfortStart  ،Duovac™ واحــد  اســت: 
ــزی از راه دور،  ــوی مرک ــا شستش ــش ی دوش
ــری  ــی، و آبگی ــودکار خرچنگ ــن آوردن خ پایی
مقدماتــی اجــزای هــر واحــد دوشــش قبــل از 

شستشــوی اصلــی.

پیشــرفته  ی  نرم افــزار  بــه  اتصــال 
DelPro گلــه  مدیریــت 

 ،DeLaval MPC580 اتوماســیون  سیســتم 
شیردوشــی ســریع و کارآمــد گلــه ی دوشــا 
ــه ی یــک ACR مســتقل مدیریــت  را بــه منزل
سنســور  بــا  اتصــال  صــورت  در  می کنــد. 
سیســتم  ایــن  شــیر،  Fl7نمایشــگرجریان 
اتوماســیون میــزان بــازده شــیر هــر گاو را 
رصــد و در صــورت ورود غیــر طبیعــی جریــان 
هــوا بــه داخــل خرچنگی بــه متصدی دوشــش 
اتوماســیون  سیســتم  می دهــد.  هشــدار 
ــتم  ــات سیس ــر امکان ــاوه ب ــز ع MPC680 نی
ــد دوشــش  ــرل فراین ــر کنت ــه نظی پیــش گفت
و رکوردگیــری، امکانــات اضافــی بیشــتری را 

در اختیــار کاربــر قــرار می دهــد. 

DeLaval MPC580 سیستم اتوماسیون
در صورتــی کــه ایــن سیســتم اتوماســیون بــه 
نرم افــزار مدیریــت DelPro متصــل شــود، 
امکانــات و توانایی هــای خیلــی بیشــتری پیــدا 

ــال: ــوان مث ــه عن ــد؛ ب می کن
ــی را  ــر  طبیع ــیر غی ــون و ش ــده ی خ  باقی مان
ــی  ــر گاو ردیاب ــده از ه ــیده ش ــیر دوش در ش

می کنــد؛
ــورد  ــه روش م ــیر را ب ــانایی ش ــم و رس  حج

می کنــد؛ اندازه گیــری   ICAR تأییــد 
 داده هــای آمــاری جمــع آوری شــده را در 
نرم افــزار مدیریتــی DelPro ثبــت می کنــد؛
واضــح  عملیاتی/مدیریتــی  پیام هــای   
 Block / Dump milk / Don't Milk :می دهــد

Slip  /
ــد  ــر واح ــا را در ه ــر گاو دوش ــازی ه  جداس

ــد. ــن می کن ــش ممک دوش

DeLaval MPC680 سیستم اتوماسیون
ایــن سیســتم اتوماســیون بهتریــن گزینــه 
Del� ــزار مدیریتــی  بــرای اتصــال بــه نرم اف

Pro اســت. مثــاً:
 بــه طــور کامــل کنتــرل از راه دور واحدهــای 
ــر اتوماســیون MPC680 را  دوشــش متکــی ب

امکان پذیــر می کنــد.
و  یکدســت  کامــاً  دوشــش  دلیــل  بــه   
کارآمــد، باعــث افزایــش حداکثــری تولیــد 

می گــردد. شــیر 
 اطاعــات و پیام هــای مدیریتــی واضح تــر 
و جامع تــری مثــاً بــرای مدیریــت جیــره یــا 

درمــان گاو ارائــه می کنــد.
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نصب سریع و آسان فریم شیردوشی پارالل P2100 دالوال 

نرده ی کنترل ورود،  
آخرین گاو را به آرامی 

در موقعیت دوشش 
قرار می دهد

داده هــای  از  گســترده ای  دامنــه ی  ورود   
مدیریتــی گلــه را بــه سیســتم اتوماســیون 

می ســازد. ممکــن 
صــرف  اتوماســیون  سیســتم  دو  ایــن 
بیــن  رابــط  واقــع  در  مدل شــان  ار  نظــر 
و  تمــام سنســورها  و  دســتگاه شیردوشــی 
در  هســتند.  شــده  نصــب  میلکومترهــای 
تک تــک  مزبــور  سیســتم های  حــال،  عیــن 
پولســاتورها را کنتــرل می کننــد و تحریــک 
سیســتم پســتانی بــر اســاس جریــان شــیر هــر 
گاو نیــز در زمــره ی امکانــات ویــژه ی آنهاســت.

نازل های آبگیری 
به کف سالن برای حفظ 

بهداشت محیط سالن

المپ های مخصوص 
روشنایی



P2100 ویژگی های استاندارد
 سایزهای موجود: از )1 در 3( تا )2 در 4۰(
 فاصله ی هر گاو تا گاو مجاور: 711 میلی متر

 سایز هر گروه دوشش: 3 یا4 گاو
 نوع و جنس سازه ی فریم: پیچ و مهره ای – گالوانیزه ی داغ

 شکل ظاهری: سطوح صیقلی و براق برای جلوه ی حرفه ای و پیشرفته ی کل سالن شیردوشی
 شیوه ی باز و بسته شدن ورودی سالن: نرده ی چرخشی

 راهروهای داخل سالن: راهروهای عریض برای سهولت حرکت گاو از ورودی سالن تا واحد 
دوشش

 نرده های جداکننده ی گاو: آهن گالوانیزه
 نرده های جداکننده: مجهز به فنر داخلی برای حفظ قابلیت ارتجاعی نرده

 نرده های جداکننده: امکان دور زدن گاو تا شعاع ۹۰ درجه به دلیل قابلیت ارتجاع زیاد نرده
 نرده های کنترل خروج گاو از جلوی واحد دوشش: قدرتمند و دارای فضاهای باز

- گاوها به آسانی وارد واحد دوشش می شوند وبه حالت طبیعی خود می ایستند.
- در طول مدت دوشش، گاوها به آسودگی در فضای واحد دوشش می ایستند.

- گاوها به سهولت می توانند از سالن خارج شوند.
 کل اجزای فلزی متحرک سالن با نیروی پنوماتیک کنترل می شود.

 میزان فشار نیروی پنوماتیک )برای نرده های کنترل خروج گاو از جلوی واحد دوشش، 
نرده های هل دهنده ی گاو به سمت لبه ی چال و نرده ی کشویی ورودی سالن( به شکل 

جداگانه و مستقل از یکدیگر قابل تنظیم است.
 گزینه ی All Exit: تمام گاوهای ایستاده در یک سمت چال شیردوشی می توانند به طور 

همزمان از واحدهای دوشش خود خارج بشوند.
 گزینه ی All Indexing: تمام گاوهای ایستاده در یک سمت چال شیردوشی به طور همزمان 

به سمت لبه ی چال هل داده می شوند.
 سینی عمودی محافظت در برابر کود گاو مجهز به ناودان برای جمع آوری و انتقال کود و 

نرده ی کنترل حرکات ُدم و لگد گاو
 ورقه های استنلس استیل با دوام باال

 محافظ ایمنی لبه ی چال از جنس آهن گالوانیزه یا استنلس استیل
- با بیرون زدگی کافی از لبه ی چال برای نصب آسان تر

- امکان می دهد که نازل های آبگیری به کف سالن را بعداً نصب کنیم
- امکان می دهد که کابینت های پایینی )در امتداد دیواره های چال( را بعداً نصب کنیم

 شوینده ی خرچنگی در تناسب با قد کارگر شیردوشی نصب می شود
 استفاده از سیستم بست و گیره ی مخصوص برای زیر لبه ی چال جهت نصب تجهیزات 

اتوماسیون در مواردی که کابینت داخل چال سفارش داده نشده باشد

مشخصات عمومی سالن شیردوشی
 قابلیت تنظیم عمق کف چال متناسب با قد کارگران شیردوش

 اتوماسیون ریلی
 عمق کم چال برای ورود و خروج آسان نیروی کار، بی نیازی از پلکان و امکان انتقال رسیور 

شیر به بیرون چال و خلوت شدن محیط چال 

DeLaval P2100 تجهیزات سفارشی برای دستگاه شیردوشی
 گزینه ی Gang Exit: گاوها در گروه های 3 تا 4 رأسی در هر یک از دو طرف چال به 

طور اتوماتیک از واحدهای دوشش خارج می شوند.

 گزینه ی Gang Indexing: گاوها در گروه های 3 تا 4 رأسی به سمت لبه ی چال هل 
داده می شوند.

 محافظ لبه ی چال با جنس استنلس استیل قابل تأمین است )ضخامت استاندارد ورق 
استیل: 3 میلی متر(

 امکان پوشش دیواره  های چال از زیر محافظ تا کف چال با ورقه های استنلس استیل 

 امکان نصب نازل های آبکیری برای شستشوی کف سالن

 امکان تأمین کابینت باالی چال )برای محافظت از تجهیزات اتوماسیون( از جنس 
استنلس استیل

-جدا کن اتوماتیک خرچنگی با نیروی خأل
- بست معلق شیلنگ در کابینت باالی چال یا به شکل مجزا به ازای هر واحد دوشش

- پاک شماره دار برای هر واحد دوشش

 حمایل کشویی شیلنگ

 چراغ LEDدر هر واحد دوشش برای روشنایی سیستم پستانی 

 کابینت استنلس استیل حاوی المپ های افقی که روی کابینت باالی چال نصب می گردد

 کابینت پایین چال )حاوی تجهیزات اتوماسیون( از جنس استنلس استیل

 پلکان نرده دار یا نردبان برای دسترسی نیروی انسانی به چال

گزینه های اتوماسیون
 MPC150 با کابینت یا بدون آن

 قابلیت نصب MPC150 روی سینی عمودی محافظ کود یا زیر محافظ لبه ی چال
 MPC580/MPC680 با کابینت یا بدون آن

 تعداد و ترکیب دو اتوماسیون MPC580 و MPC680 را می توان بر اساس نیازهای 
خاص فارم تعیین نمود.

 تجهیزات جانبی متنوع از قبیل سنسور جریان شیر و میلکومتر:
HFC, Fl2, Fl7 این تجهیزات عبارت اند از :MPC150 برای 

Fl2, Fl7, MM27BC این تجهیزات عبارت اند از :MPC580/680 برای 
Remote Start عاوه بر دکمه ی ComfortStart سیستم 

 نصب شیلنگ شیر و خأل از زیر نرده ی لبه ی چال برای ترکیب های متنوع اتوماسیون
 شوینده ی تاشوی خرچنگی

نماینده ی انحصاری شرکت دالوال در ایران:
تهران، کیلومتر 17 بزرگراه فتح، خیابان نخل )فتح 56(، پاک یک.

تلفن: ۰21-441۹211۹
info@xaniarco.com :رایانامه

www.xaniarco.com:وبگاه

گروه شرکت های زانیار


