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ضـامن ایـمنی،آسـایـش و کـارآمـدی

شیـردوشـی پـارالل
مدل DeLaval Parallel Parlour P2100
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ایمنی و آسایش
در سالن شیردوشی شما

عملکرد باال

دســتگاه شیردوشــی پارالــل مــدل
 P2100طــوری طراحــی شــده کــه
لزومــی بــه طــی کــردن فواصــل طوالنــی
داخــل چالــهی شیردوشــی نباشــد و
همـهی عناصــر تعییــن کننــده بــه ویــژه
دام و انســان بــه یکدیگــر دسترســی
مؤثــر دارنــد .عملکــرد ایــن دســتگاه
بــه دلیــل دوشــش ســریع و امــکان
انتقــال از یــک گــروه دام دوشــا بــه
گــروه دیگــر بســیار باالســت .یکایــک
نیازهــای دامــدار از لحــاظ شیردوشــی
کارآمــد و ســودآور بــه وســیلهی ایــن
دســتگاه تأمیــن میگــردد.

طراحی مقرون به صرفه

دســتگاه شیردوشــی DeLaval P2100

بــرای دوشــش حرفــهای در محیطــی
بســیار مــدرن و ضمــن حفــظ آســایش
دام دوشــا طراحــی شــده
حداکثــری ِ
ی تکلــف
اســت .طراحــی ســاده و بــ 
ایــن دســتگاه موجــب صرفهجویــی در
فضــای فیزیکــی ســالن شیردوشــی و
در نتیجــه ،کاهــش هزینههــای ســاخت
و ســاز میگــردد .ســرمایهگذاری در
ایــن دســتگاه کام ـا ً اقتصــادی اســت و
هیــچ دســتگاه مشــابه دیگــری عملکــرد
آن را نــدارد.

انتخابی ممتاز

اگــر مایــل باشــید از تواناییهــای
اولیــهی ایــن دســتگاه فراتــر برویــد
و گزینههــای متنــوع آن را نیــز بــرای
ســالن شیردوشــی خــود ســفارش
بدهیــد ،دســت شــما کامــا ً بــاز
خواهــد بــود .از میــان مهمتریــن
گزینههــای سفارشــی ایــن دســتگاه
بایــد کابینتهــای حــاوی سیســتم
اتوماســیون را ذکــر کــرد .ایــن
کابینتهــا در بــاال و پاییــن چالــهی
شیردوشــی نصــب میشــوند و ســطوحی
صیقلــی و بــراق دارنــد .قطعات حســاس
اتوماســیون در ایــن کابینتهــای
چشــمنواز از گزندهــای محیطــی دور
نگــه داشــته میشــوند و در عیــن حــال،
پاکســازی اجــزای دســتگاه را بســیار
آســان میکننــد – امــری کــه در وقــت،
نیــروی کار و هزینــهی دامــداری بــه
شــدت صرفهجویــی میکنــد.

شیردوشی حرفهای از گاوهایی
آسوده

ایــن دســتگاه بــا هــدف حفــظ آســایش
کارگــران ســالن شیردوشــی و گاوهــای
دوشــا طراحــی شــده اســت .از جملــه
پیشبینیهــای ایمنــی در طراحــی
ایــن دســتگاه ،مــوارد و اجــزای زیــر
قابــل ذکرنــد :نــاودان افقــی بــرای
مهــار لگدهــای گاو ،ســینی عمــودی
بــرای مهــار مدفــوع گاو ،و محافــظ
لبههــای چــال بــرای جلوگیــری از لیــز
خــوردن و ســقوط گاو در چــال .گاوهــا
بــه ســهولت وارد واحدهــای دوشــنده
میشــوند و در طــول فراینــد دوشــش،
بــه طــور طبیعــی و کامــا ً آســوده در
جــای خــود میایســتند .ورود راحــت
بــه واحدهــای دوشــنده و خــروج آســان
و روان از آنهــا نیــز بــا نــرد ه هــای
متحــرک مجهــز بــه جکهــای پنوماتیــک
مدیریــت میگــردد.

گزینههای اتوماسیون

بســته بــه نیازهــا و بودجـهی دامــداری،
میتوانیــد از میــان تنــوع گســتردهای
از امکانــات اتوماســیون بــرای دســتگاه
شیردوشــی خــود اســتفاده کنید .ســایر
گزینههــای سفارشــی ایــن دســتگاه
نیــز عبارتانــد از :اتوماســیون ریلــی،
قابلیــت تنظیــم عمــق کــف چالــه ،و
چــراغ مخصــوص روشــنایی سیســتم
پســتانی.
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شیردوشی پارلل  :P2100اولویت به آسایش دام

طراحی هوشمندانهی فریم
و درها

فریــم بــادوام ایــن دســتگاه ،ضامــن
عمــر مفیــد بســیار طوالنــی آن اســت.
درهــای متحــرک واحدهــای دوشــش نیز
کــه بــه جــک هــای پنوماتیــک مجهزنــد
بســیار بــادوام هســتند و نگهــداری از
آنهــا خیلــی آســان اســت .قابلیــت نصــب
ســریع و آســان فریــم از یــک ســو و
ضخامــت زیــاد آهــن بــه کار رفتــه در
فریــم ،ناودانــی افقــی و محافــظ لبــهی
چــال از ســوی دیگــر ســبب اســتحکام
و دوام مضاعــف سیســتم فلــزی نصــب
شــده در ســالن شیردوشــی میگــردد.
بــه طــور اســتاندارد ،در ســاخت
نــاودان افقــی و ســینیهای عمــودی
کودگیــر از اســتنلس اســتیل اســتفاده
میشــود ولــی در صــورت ســفارش
مشــتری ،میتــوان ســایر اجــزای فریــم
را نیــز همچــون محافــظ لبــهی چــال از
جنــس اســتنلس اســتیل تأمیــن نمــود.
کابینتهــای سفارشــی ســهگانه اعــم
از کابینــت بــاالی چــال ،کابینــت پاییــن
چــال و کابینــت مخصــوص چراغهــا
همگــی از اســتنلس اســتیل ســاخته
میشــوند.
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دسترسی آسان برای آسایش نیروی انسانی
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سیلندر دوبل برای نردهی متحرک
جلویواحد
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امکان چرخش وسیع گاو در محل نردهی جدا کننده
دوشش و هل دادن گاو به سمت لبهی چال
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سینی و ناودان محافظت در برابر
کودپاشی منطبق با فیزیک طبیعی گاو

طراحی روزآمد نردهی جداکننده که در کنترل
ترافیک گاو در سالن نقش بسیار مهمی ایفا میکند

سنسور جریان  HFCکه هیچ قطعهی
متحرکی درون آن وجود ندارد
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گزینههایاتوماسیون

 MPC150با کاربری بسیار آسان

جداســازی خرچنگــی بــا اســتفاده از
 MPC150بســیار آســان اســت .ایــن
سیســتم اتوماســیون بــه یــک دکمــهی
فشــاری چــراغدار بــا رنگهــای مختلــف بــرای
کاربریهــای متفــاوت مجهــز اســت .بــرای
محافظــت در برابــر آســیبهای محیطــی و
افزایــش طــول عمــر مفیــد ،ایــن سیســتم
اتوماســیون در یــک قــاب مقــاوم نســبت بــه
فرســایش تعبیــه و تأمیــن میشــود.
شــاید ظاهــر ایــن سیســتم ســاده باشــد
امــا تنــوع کاربــری آن بســیار گســترده
اســت و از تحریــک پیشدوشــی گرفتــه تــا
کنتــرل جداگانــهی ضربــان پولســاتورهارا
در برمیگیــرد .کنتــرل اجــزای حیاتــی زیــر
نیــز بــر عهــدهی ایــن سیســتم اتوماســیون
اســت :واحــد ™،ComfortStart ،Duovac
دوشــش یــا شستشــوی مرکــزی از راه دور،
پاییــن آوردن خــودکار خرچنگــی ،و آبگیــری
مقدماتــی اجــزای هــر واحــد دوشــش قبــل از
شستشــوی اصلــی.

اتصــال بــه نرمافــزار پیشــرفتهی
مدیریــت گلــه DelPro

سیســتم اتوماســیون ،DeLaval MPC580
شیردوشــی ســریع و کارآمــد گلــهی دوشــا
را بــه منزل ـهی یــک  ACRمســتقل مدیریــت
میکنــد .در صــورت اتصــال بــا سنســور
Fl7نمایشــگرجریان شــیر ،ایــن سیســتم
اتوماســیون میــزان بــازده شــیر هــر گاو را
رصــد و در صــورت ورود غیــر طبیعــی جریــان
هــوا بــه داخــل خرچنگی بــه متصدی دوشــش
هشــدار میدهــد .سیســتم اتوماســیون
 MPC680نیــز عــاوه بــر امکانــات سیســتم
پیــش گفتــه نظیــر کنتــرل فراینــد دوشــش
و رکوردگیــری ،امکانــات اضافــی بیشــتری را
در اختیــار کاربــر قــرار میدهــد.

سیستم اتوماسیون

DeLaval MPC580

در صورتــی کــه ایــن سیســتم اتوماســیون بــه
نرمافــزار مدیریــت  DelProمتصــل شــود،
امکانــات و تواناییهــای خیلــی بیشــتری پیــدا
میکنــد؛ بــه عنــوان مثــال:
باقیمانــدهی خــون و شــیر غیــر طبیعــی را
در شــیر دوشــیده شــده از هــر گاو ردیابــی
میکنــد؛
حجــم و رســانایی شــیر را بــه روش مــورد
تأییــد  ICARاندازهگیــری میکنــد؛
دادههــای آمــاری جمــعآوری شــده را در
نرمافــزار مدیریتــی  DelProثبــت میکنــد؛
پیامهــای عملیاتی/مدیریتــی واضــح
میدهــدBlock / Dump milk / Don't Milk :
Slip /
جداســازی هــر گاو دوشــا را در هــر واحــد
دوشــش ممکــن میکنــد.

سیستم اتوماسیون

DeLaval MPC680

ایــن سیســتم اتوماســیون بهتریــن گزینــه
بـ�رای اتصـ�ال بـ�ه نرمافـ�زار مدیریتـ�ی �Del
 Proاســت .مثــا ً:
بــه طــور کامــل کنتــرل از راه دور واحدهــای
دوشــش متکــی بــر اتوماســیون  MPC680را
امکانپذیــر میکنــد.
بــه دلیــل دوشــش کامــا ً یکدســت و
کارآمــد ،باعــث افزایــش حداکثــری تولیــد
شــیر میگــردد.
اطالعــات و پیامهــای مدیریتــی واضحتــر
و جامعتــری مثــا ً بــرای مدیریــت جیــره یــا
درمــان گاو ارائــه میکنــد.

6

DeLaval Parallel Parlour P2100

نصب سریع و آسان فریم شیردوشی پارالل  P2100دالوال

ورود دامنــهی گســتردهای از دادههــای
مدیریتــی گلــه را بــه سیســتم اتوماســیون
ممکــن میســازد.
ایــن دو سیســتم اتوماســیون صــرف
نظــر ار مدلشــان در واقــع رابــط بیــن
دســتگاه شیردوشــی و تمــام سنســورها و
میلکومترهــای نصــب شــده هســتند .در
عیــن حــال ،سیســتمهای مزبــور تکتــک
پولســاتورها را کنتــرل میکننــد و تحریــک
سیســتم پســتانی بــر اســاس جریــان شــیر هــر
گاو نیــز در زمــرهی امکانــات ویــژهی آنهاســت.

نازلهای آبگیری
به کف سالن برای حفظ
بهداشت محیط سالن

المپهای مخصوص
روشنایی

نردهی کنترل ورود،
آخرین گاو را به آرامی
در موقعیت دوشش
قرار میدهد
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گروه شرکتهای زانیار

نمایندهی انحصاری شرکت دالوال در ایران:
تهران ،کیلومتر  ۱۷بزرگراه فتح ،خیابان نخل (فتح  ،)۵۶پالک یک.
تلفن۰۲۱-۴۴۱۹۲۱۱۹ :
رایانامهinfo@xaniarco.com :
وبگاهwww.xaniarco.com:

ویژگیهای استاندارد P2100

سایزهای موجود :از ( 1در  )3تا ( ۲در )۴۰
فاصلهی هر گاو تا گاو مجاور ۷۱۱ :میلیمتر
سایز هر گروه دوشش ۳ :یا 4گاو
نوع و جنس سازهی فریم :پیچ و مهرهای – گالوانیزهی داغ
شکل ظاهری :سطوح صیقلی و براق برای جلوهی حرفهای و پیشرفتهی کل سالن شیردوشی
شیوهی باز و بسته شدن ورودی سالن :نردهی چرخشی
راهروهای داخل سالن :راهروهای عریض برای سهولت حرکت گاو از ورودی سالن تا واحد
دوشش
نردههای جداکنندهی گاو :آهن گالوانیزه
نردههای جداکننده :مجهز به فنر داخلی برای حفظ قابلیت ارتجاعی نرده
نردههای جداکننده :امکان دور زدن گاو تا شعاع  ۹۰درجه به دلیل قابلیت ارتجاع زیاد نرده
نردههای کنترل خروج گاو از جلوی واحد دوشش :قدرتمند و دارای فضاهای باز
 گاوها به آسانی وارد واحد دوشش میشوند وبه حالت طبیعی خود میایستند. در طول مدت دوشش ،گاوها به آسودگی در فضای واحد دوشش می ایستند. گاوها به سهولت میتوانند از سالن خارج شوند.کل اجزای فلزی متحرک سالن با نیروی پنوماتیک کنترل میشود.
میزان فشار نیروی پنوماتیک (برای نردههای کنترل خروج گاو از جلوی واحد دوشش،
نردههای هلدهندهی گاو به سمت لبهی چال و نردهی کشویی ورودی سالن) به شکل
جداگانه و مستقل از یکدیگر قابل تنظیم است.
گزینهی  :All Exitتمام گاوهای ایستاده در یک سمت چال شیردوشی میتوانند به طور
همزمان از واحدهای دوشش خود خارج بشوند.
گزینهی  :All Indexingتمام گاوهای ایستاده در یک سمت چال شیردوشی به طور همزمان
به سمت لبهی چال هل داده میشوند.
سینی عمودی محافظت در برابر کود گاو مجهز به ناودان برای جمعآوری و انتقال کود و
نردهی کنترل حرکات ُدم و لگد گاو
ورقههای استنلس استیل با دوام باال
محافظ ایمنی لبهی چال از جنس آهن گالوانیزه یا استنلس استیل
 با بیرونزدگی کافی از لبهی چال برای نصب آسانتر امکان میدهد که نازلهای آبگیری به کف سالن را بعدا ً نصب کنیم امکان میدهد که کابینتهای پایینی (در امتداد دیوارههای چال) را بعدا ً نصب کنیمشویندهی خرچنگی در تناسب با قد کارگر شیردوشی نصب میشود
استفاده از سیستم بست و گیرهی مخصوص برای زیر لبهی 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 ،بینیازی از پلکان و امکان انتقال رسیور
شیر به بیرون چال و خلوت شدن محیط چال

تجهیزات سفارشی برای دستگاه شیردوشی DeLaval P2100
گزینهی  :Gang Exitگاوها در گروههای  ۳تا  ۴رأسی در هر یک از دو طرف چال به
طور اتوماتیک از واحدهای دوشش خارج میشوند.
گزینهی  :Gang Indexingگاوها در گروههای  ۳تا  ۴رأسی به سمت لبهی چال هل
داده میشوند.
محافظ لبهی چال با جنس استنلس استیل قابل تأمین است (ضخامت استاندارد ورق
استیل ۳ :میلیمتر)
امکان پوشش دیوارههای چال از زیر محافظ تا کف چال با ورقههای استنلس استیل
امکان نصب نازلهای 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 پالک شمارهدار برای هر واحد دوششحمایل کشویی شیلنگ
چراغ LEDدر هر واحد دوشش برای روشنایی سیستم پستانی
کابینت استنلس استیل حاوی المپهای افقی که روی کابینت باالی چال نصب میگردد
کابینت پایین چال (حاوی تجهیزات اتوماسیون) از جنس استنلس استیل
پلکان نردهدار یا نردبان برای دسترسی نیروی انسانی به چال

گزینههای اتوماسیون

 MPC150با کابینت یا بدون آن

قابلیت نصب  MPC150روی سینی عمودی محافظ کود یا زیر محافظ لبهی چال
 MPC580/MPC680با کابینت یا بدون آن
تعداد و ترکیب دو اتوماسیون  MPC580و  MPC680را میتوان بر اساس نیازهای
خاص فارم تعیین نمود.
تجهیزات جانبی متنوع از قبیل سنسور جریان شیر و میلکومتر:
برای  :MPC150این تجهیزات عبارتاند از HFC, Fl2, Fl7
برای  :MPC580/680این تجهیزات عبارتاند از Fl2, Fl7, MM27BC

سیستم  ComfortStartعالوه بر دکمهی Remote Start
نصب شیلنگ شیر و خأل از زیر نردهی لبهی چال برای ترکیبهای متنوع اتوماسیون
شویندهی تاشوی خرچنگی

