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SIKKERHETSTILTAK 
 

Advarsel! All installasjon skal gjøres av autorisert eller opplærte personer.  

Advarsel! Strømforsyningen må monteres minst 1,5 meter over gulvet på et tørt sted 
utenfor dyrenes rekkevidde og mulighet for sprut av væske. 

Advarsel! Roterende aksel inne i fôr utmater. All service inne i fôr utmateren eller på 
automaten i det hele tatt skal kun gjøres når automaten er koblet fra strømmen. 

Advarsel! Bevegelige luftstyrte deler på inngangsporten. Ethvert servise på 
inngangsporten skal kun gjøres når trykkluft og strømtilførselen er koblet fra.    

 

LES DETTE FØR BRUK!                         

Før du bruker CF60 systemet og før installasjon bør du lese nøye igjennom 
instruksjoner gitt i vedlagte kapitler. En skikkelig håndtering, vedlikehold og stell av 
CF60 systemet er grunnlaget for feilfri drift.  

 Hvis av en eller annen grunn systemet ikke er operativt, eller at dyr ikke vil 
bruke automaten, så er den ansvarlige bonden ansvarlig for å fôre dyret eller 
dyra alternativt.  

 Det er gårdens ansvarlige person, som har et ansvar og kontinuerlig å se til 
dyra og utstyret.   

 Intet ansvar godtas for skader følge av feil installasjon, bruk, uriktig håndtering 
eller mangel på stell og vedlikehold av automaten. 

 Bruk aldri CF60 systemet til noe annet formål en hva som er beskrevet i denne 
brukerveiledning. 

Ikke spyl elektronikk eller luftdeler med høytrykk spyler. 

NB! Kalibrering av fôr utmateren er svært viktig for fôringsresultatet. Om kalibrert 
mengde av en eller annen grunn er blitt feil, vil utfôringen bli feil frem til en korrekt 
kalibrering er gjort.  

Utfør en ny kalibrering hver 4. uke, og hver gang ny fôr type blir tatt i bruk.  

Da det teknisk sett ikke er mulig å beskytte CF60 systemet mot lyn, er det eiers 
ansvar å montere en skikkelig lynavleder for hele bygningen. Vi anbefaler også å ta 
ut en forsikring for skader forårsaket av lynnedslag.   
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1. Generell Beskrivelse 

1.1 Innledning 
  
BioControl fôringsautomat CF60 er en datamaskinkontrollert kraftfôr utmater for 
storfe. Den kan fôre opp til 25 dyr per stasjon i et løsdrifts fjøs. Dyrene har tilgang til 
fôr, 24 timer i døgnet avhengig av hvordan maskinen er konfigurert. 
Spenningsforsyningen er 13,2 V DC, fra en installert transformator. 
Fra 1 opp til 15 stasjoner kan kobles til systemet.  
Hver stasjon har 1 fôr utmater. Hver stasjon er utstyrt for tilkobling for opp til 3 
fôrtyper. 
CF60 systemet er bygget rundt en serie buss hvor systemprosessoren kommuniserer 
med stasjonene i sann tid. 
 

1.2 Fôringsprinsipp 
 
All storfe må ha elektronisk ID i form av øretransponder for individuell identifikasjon. 
Transponderen kommuniserer med en leser i fôringsstasjonen. Første gang dyret blir 
identifisert i automaten legges den automatisk til gruppe 1. Den vil med en gang få 
tildelt fôr etter hva gruppen er satt opp med. Dette gjør det enkelt å introdusere nye 
dyr i systemet, siden man ikke må legge inn dyra manuelt. For å flytte dyr over til en 
annen gruppe kan dette enkelt gjøres under meny 7.  
 
Hver gang dyret har vært i automaten registreres den mengde fôr dyret har fått. Hvert 
dyr får tildelt hver sin mengde fôr. Den konsumerte mengde fôr for enkeltindivid kan 
ses i meny 8 ”RESTFOR”. Den tilgjengelige mengde for hvert individ kan ses i meny 
2 ”TILGJENGELIG”. Den totale konsumerte mengden for alle dyr kan ses under 
meny 6 ”TOTAL” 
 
CF60 kan leveres med sideporter og bakport. Bakporten er luftstyr og aktiveres når 
fôrskruen går, etter at transponderen til dyret er lest. Bakporten åpnes etter en satt 
forsinkelse etter siste fôrpuls. Dette for at dyret skal få tid til å spise opp det siste 
utfôrede fôret. Denne forsinkelsen settes i meny 3, grupper. 
 
 

1.3 Opptjening av Fôr 
 

Omtrent hvert tiende minutt får dyret oppdatert en hundredel av dagsrasjonen. Det vil 
si at om et dyr har en dagsrasjon på 200 gram vil den få lagt til 2 gram til tilgjengelig 
mengde per tiende minutt. Hver gang et dyr spiser trekkes denne mengden fra 
tilgjengelig mengde. Hvis et dyr ikke spiser dens tilgjengelige mengde overføres den 
resterende mengde ikke til neste døgn. Da må dyret opptjene ny mengde.  

For å regulere dyrets forinntak kan maks, min og mate-hastighet settes i meny 3.   
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Hver gang et dyr spiser trekkes den konsumerte mengden fra tilgjengelig fôr. Ingen 
fôr blir tildelt dersom ikke dyret har opptjent mer enn hva som er satt for minimum 
tilgjengelig for den gruppen som dyret tilhører. Men er hele dagsrasjon opptjent, og 
den resterende mengde fôr er mindre enn den satte minimum tilgjengelige, blir det 
resterende fôret allikevel tildelt. 

Maks tilgjengelig angir hvor mye fôr dyret kan få tilgang til per besøk. Om dyret har 
konsumert mengde lik hva som er satt for maks tilgjengelig for den gruppa dyret 
tilhører, stopper utfôringen selv om dyret har opptjent mer av dens dagsrasjon.  
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2. Systemets Komponenter 
 

Systemets Datamaskin 

Systemets datamaskin iMan er systemets 
hovedstyreenhet for CF60. Den inneholder CF60 
fôrprogram samt databasen.  

Den har farge, touchdisplay og tastatur. Det er 
anbefalt å plassere iMan på et kontor, men den 
kan enkelt bringes til stasjonen og kobles til der.    

Benytt ingen form for løsemiddel for å gjøre ren iMan.  

 

Fôrstasjonsboks 

Alle fôrstasjoner er utstyrt med en fôrstasjonsboks. 
Den mottar signal fra RFID-antennen og kontrollerer 
utfôring av fôr med fôrdispenseren.  

 

Fôrstasjon 

Fôrstasjonen inneholder en fôrstasjonsboks, en, eller 
flere fôrdispensere for kraftfôr, en RFID-antenne, og en 
luftstyrt bakport.  

 

Vekt 

Vekt kan kobles til fôrstasjonen for å registere vekt av storfe. 
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2.1 BioControl Fôrprosessor iMan  
 

PRODUKTDATA 

Generelt 

Denne robuste PDA kalles for iMan og brukes i 
CF60 systemet. 

 
Artikkelnummer 

CF60 iMan: 

Beskrivelse 

iMan er operatørens hovedstyreenhet med farge touch display og tastatur. Den inneholder 
CF60 fôr program for storfé. iMan driftes av et NiMh 2Ah batteri. iMan kan kobles av 
systemet for programmering aller annet bruk. Et fulladet batteri kan holde den operativ i ca. 4 
timer. Husk at når iMan ikke er koblet til systemet vil ikke CF60 stasjonen fungere. Når iMan 
er koblet til systemet igjen vil batteriet lades opp igjen.  

iMan kan slås av med av/på bryteren, men da må man gå ut av applikasjonen først. Ved 
strømkutt vil etter hvert iMan slås automatisk av. Når strømmen kommer tilbake vil iMan 
automatisk starte opp og gå inn i fôringsmodus. NB! CF60 programmet må kjøre om denne 
funksjonen skal tre i kraft.  

iMan er koblet til fôr stasjonen/stasjonene enten via dokking stasjon, da via dokking kabel 
eller direkte via 26 pin DSUB på stasjonen. Det er viktig at strømforsyningen til dokking 
stasjonen er koblet til uansett om iMan er koblet direkte til en stasjon eller om den er koblet til 
dokking stasjonen. Denne strømforsyningen forsyner RS485 bussen men også står for 
ladningen ev batteriet i iMan. 

RS485 kommunikasjonskabelen kobles mellom RS485 kontakt inne i dokking stasjon 
og RS485 kontakt på stasjonskontroller kort. For mer informasjon les kapittel om 
installasjon. 

 

 

 

 

 

 

RS485 Connection 
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Tekniske Data 
 
Strømforsyning dokking stasjon 
Spenning til strømforsyning:  
230 V AC (+10 -20 %) 50/60 Hz 
Fra strømforsyning til dokking stasjon: 
12 V DC 
 

Miljøkrav 
Temperatur: 0  to +40ºC 
Fuktighet: 15 - 85 % RH 
 

Minnekapasitet 
Maks antall dyr: 10 000 
Maks antall fôr i fôr stasjon: 3 
 
 
 
Advarsel! Det er fare for eksplosjon ved feil bytte av det interne batteriet i iMan. Bytt 
kun med det ekvivalente batteriet anbefalt av leverandør. Kast batteri i henhold til 
leverandørens anvisninger.   
 
 
Advarsel! Åpne aldri iMan lokk før den er stengt av og strømtilførsel er slått av.  
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2.2 Stationskontroller Boks 
PRODUKTDATA 

Artikkelnummer:  
0600.0066.00 
 

Beskrivelse 

Stasjonskontroller boksen er stasjonens styringsenhet. Dens elektronikk opererer 
transponder leser så vel som fôr dispenser. RFID enheten håndterer alle 
transpondere i henhold til ISO1184 standarden. 

Kapslingen er gjort av flammehemmende grå plast.    
 

Stasjonskontroller har følgende tilkoblinger for eksterne tilkoblinger: 

 System data bus  
 Spenning inn (13,2V DC) 
 En fôrdispenser for kraft fôr 
 Inngang for stopp posisjon dispenser 
 Kontakt for antenne  
 Utgang for bak port  

Elektrisk spesifikasjon. 

Effekt: 90W 

Spenning: 13,2 VDC 

Utgang maks: 5A 

Miljø krav 
Temperatur: -20 til +40 °C 
Fuktighet: 10 - 100 % RH 
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2.3 Strømforsyning  
PRODUKTDATA 

Artikkelnummer: 
0601.0004.00  
 
Enfaset, kortslutningssikret, jordet 13,2V 
strømforsyning.  
 
Kapslingen er gjort av flammehemmende 
grå plast.    
 
Den er til å montere med 4 skruer på 
veggen.  
 
Lengden på de leverte kablene må ikke 
endres.  
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3. Dimensjoner 
Mål i milimeter. 
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4. Installasjon 
 

4.1 Elektrisk Installasjon på Gården for CF60 
Følg alltid spesielle installasjonsrutiner for å unngå slitasje på apparater og kabler 
som kan skape pågående farlige situasjoner for mennesker og dyr som kan komme i 
berøring med det lokale vannrør systemet, drikkekar, matstasjon og andre ledende 
materialer på gården.  

Advarsel! All installasjon skal utføres av autorisert personell i henhold til lokale 
regler.  

 

Overspenningsvern 

Det er viktig at overspenningsvern er montert på gården. Mye utstyr er ikke forsikret 
om overspenningsvern ikke er montert.  

Merknad! Sjekk alltid med de nasjonale standardene om hva som er gjeldende for 
overspenningsvern.  

  

Installasjon av busskabel 

 Alle enheter koblet til systemet skal være koblet til samme fase. 
 Systemet skal spenningsforsynes med 230V AC med en maks variasjon < 

20 %.   
 Hvis busskabelen trekkes i parallell med 230V AC kabler til for eks lys eller 

annet utstyr skal avstanden være minimum 30 cm.  

 Hvis busskabelen går i parallell i mer en 3 meter med en AC kabel med 
høyere spenning en 230V AC og mindre en 500V skal avstanden være 
minimum 1,5 meter.   

 Maks busskabellengde er 500 meter. Kabeltype er 2x2x0,25 TP skjermet.   
 Oppretthold minimum avstand på 1,5 meter fra systemdeler til lysstoffrør, 

kontaktorer og andre støykilder. 
 Fôrstasjonen skal jordes i henhold til lokale regler. 
 Strømforsyning skal installeres i henhold til lokale regler.    
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4.2 Planlegging av Installasjon 
CF60 fôr stasjon for storfé er laget for å monteres i en innhegning. Venstre side er 
helt eller delvis dekket slik at dyrene ikke når kraftfôret fra utsiden. Høyresiden 
anbefales at er skjermet fra dyra da denne siden har gjennomføringer for luft, bus 
kabel og strøm samt tilførselsrør for fôr. Denne siden er også viktig at er enkelt og nå 
for vedlikehold av stasjonen.  

Stasjonen skal alltid monteres under tak for beskyttelse mot regn og snø.  

Det er anbefalt at stasjonen er montert på en rampe hevet godt over det øverste 
nivået av tallegulvet. 

Ved montasje av rør fra silo anbefales det å montere et spjeld så nærme stasjonen 
som mulig. Dette for enkelt å komme til fôrskruen for vedlikehold. 

Merk! Om annet ID utstyr er montert i samme bygning må det være montert 
minimum 50 meter fra stasjonen for å unngå forstyrrelser.  

 

 

Advarsel! Strømforsyningen må monteres minst 1,5 meter over gulvet på et tørt sted 
utenfor dyrenes rekkevidde og mulighet for sprut av væske. 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 CF60 leveres med følgende 
utstyr:  
 

 Påfyllingsrør for fôr 
 Pneumatisk utgangsport 

(opsjon) 
 iMan 
 Strømforsyning 
 Dokkingstasjon  
 Strømforsyning dokking stasjon 



5. Hurtigveiledning iMan program 

Hovedmeny   
 

     

1 Start Fôrmodus F1: Start fôring    
      F2: Stopp fôring    

2 Tilgjengelig Oversikt over tilgjengelig fôr per 
individ F1: Legg til 

Manuell fôrkvalifisering for 
alle dyr 

 

   F2: Endre Endre tilgjengelig for dyr  

3 Gruppe Oversikt og modifikasjon for all 
data  F1: Grupper F1: Legg Til Legger til ny gruppe 

    vedrørende alle individer en 
gruppe      

Gruppe ID 
Fôrplan 

    
       

Min tilgjengelig 
Maks tilgjengelig 

           Matehastighet 
    

       
Dagsrasjon 
Holdetid port 

     F2: Endre Endre en gruppe 
  

    

Fôrplan 
Min tilgjengelig 
Maks tilgjengelig 

      Matehastighet 
      Dagsrasjon 
      Holdetid port 
     F3: Slett  
    

 

F2: Fôrplaner F1: Legg til en förplan Fôrplan 
Startrasjon 
Sluttrasjon 
Dag i fôrplan 

    

    

F3:  Endre Fôrplan 
Startrasjon 
Sluttrasjon 
Dag i fôrplan 

        F3: Slett Slette en gruppe 

  

   F1: Endre 

Endre dag i fôrplan for dyr eller gruppe 
Gruppe  
Dyrenummer 
Fôrplan 
Dager  
Rasjon 

  
 F3: Fôrplan dag F1 Endre (dag i forplan) 

OK: Still for dyr 
F1:Still for gruppe 
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4 Stasjon Legge til, editere og sette 
parametere  F1: Legg til 

Legg til stasjon 
 

    for stasjon     Stasjons nummer  
    

      

Stasjon kalibrering i gram per 
puls 
Vekt Aktiver/deaktiver 

 

    
  F2: Endre 

Endre parametere for valgt 
stasjon 

 

          F1:Kalibr fôr F1: Kalibrer 
     F2:Kjør utmater manuelt F1: Kjør utmater 
    

      
F3: Autotune antenne 

F1: Start 
F2: Autotune alle 

    

      
F4:Oppsett 
 

Stasjonsnummer 
Fôrkalibrering i gram per puls 
Vekt Aktiver/deaktiver 

  

   1: Kalibrer vekt 

Ny kalibrering(vekt i kg) 
F1: Kalibrer 
F2: Tarer (nullstiller vekta) 

       F3: Slett   
5 Alarm Oversikt og sletting av alarm F1: Slette alarm    
   F2:  Stopp alarm   

6 Total Oversikt over den totale 
konsumerte 
mengde fôr for alle dyr 

F1: Nullstill 
mengde 

  

 

    
 

     
7 Dyr 

Legge til, endre eller slette dyr 
F1: Legg til dyr Elektronisk ID 

Visuelt ID 
 

          Gruppenummer  
    

  
F2: Endre Visuelt ID 

Gruppenummer 
 

      F3: Slett Slette et dyr  

8 Restfôr Oversikt over dyr med lavt 
forinntak I dag   

Verdi som vises for hvert dyr 
er %  

 

    
      

konsumert av dagsrasjon i 
dag. 

 

    
      

Alarm nivå er % av dags 
rasjon.  

 

    
  I går   

Verdi som vises for hvert dyr 
er % konsumert av 
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          dagsrasjon i går.  
    

      
Alarm nivå er % av dags 
rasjon.  

 

9 System Oversikt og editering av 
systemoppsett. 1: Still klokke År, Måned, Dag 

 

    Programversjon     Time, Minutt, Sekund  
      2: Nullstill Nullstill all data.   
          (tilbake til fabrikkinnstillinger)  
      3: Språk F1:English  
          F2:Norsk  
      4:  Avslutt Avlutt program (pinkode) Kode: 1234 
    

  5: Backup 
Ta sikkerhetskopi av 
database 

 

      6: Gjenopprett F1: Gjenopprett database.   
  

   

F2: Velg fil (lagret internt på 
iMan) 
 

 

  
 

7:  Logg Aktiver hendelseslogg 
F1: Kopier filer 

 

   9: iMan info Generelt SPV Dato 
      Batteri 
      Ledig RAM 
      Ledig flash 

  

   

Minne Brukt minne 
Ledig RAM 
Ledig Virtual 
Ledige Sider 
Total RAM 
Total Virtual 
Totalt Sider 
 

  

   

Batteri Strøm 
Tilkoblet lader 
Flagg 

F1: Vektinfo Oversikt over vekt registrert på 
dyr 

F1: Vekt Dato fra til 
Visuelt ID 

 
 

     F1: Diagram Dato fra til 
Visuelt ID 
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F2: Rapporter  F1:  Eksporter filer Bin fil til USB  

   F2:  Eksporter CSV CSV(XL) til USB  

F3: Nettverk  Server IP  
          

   

   F1:    
 

Oppdater IP   
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CF60 programmet funger I to moduser: 
• Programmerings modus 
• Fôrings modus 
Ved å trykke F2 eller Stopp I start menyen stoppes fôringen. 
Det vil si at systemprosessoren ikke kommuniserer med stasjonen/stasjonene. 
For å starte fôring gå inn på meny 1 i hovedmenyen og press F1 eller start. 
Hvis ingen av tastene eller skjermen er blitt trykket på i løpet av ca. 20 minutter går programmet 
automatisk i fôringsmodus for å unngå at prosessoren er satt i programmerings modus ved et uhell.  
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6. Programmering 
Når et system programmers for første gang, skal følgende prosedyrer følges.  
Detaljer vedrørende hver meny finnes i ”Program beskrivelse”. 
•Null still all data I databasen for å sett alle variable tilbake til fabrikkinnstillinger. Meny 9 
• Velg språk. Menu 9 
• Set prosessorens interne klokke. Menu 9 
• Legg til fôrstasjoner. Kalibrer utmater i hver stasjon. Autotune hver stasjon. Meny 4 
• Programmer gruppedata og fôrplaner. Meny 3 
• Slett alle alarmer. Meny 5 
• Velg START for å sette systemet i fôringsmodus. Når systemet er startet og dyra identifiseres for 
første gang vil den bli lagt til i gruppe 1. Dyret får tildelt noe av dagsrasjonen ved første besøk. Meny1 

 
 

 

7. Programbeskrivelse 

7.1 Generelt om Bruk av Programmet på iMan  
Displayet er et grafisk, touch fargedisplay. 
Alle programmets funksjoner kan håndteres ved å trykke på knappene  
direkte på skjermen bortsett fra Esc eller ved å trykke på de mekaniske knappene 
som samsvarer med knappen på skjermen som for eksempel F1, F2, 1, 2, 3, OK og 
så videre. For å gå til bake eller forlate en meny trykk Esc knappen. 
Tastaturet er laget av silikonmaterialet. Bruk ikke skarpe gjenstander for å trykke på 
tastaturet, da dette vil skade tastaturet. 
Berør touch displayet kun med finger eller plastpennen som følger med iMan 
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7.2 Gjennomgang av Menyer
 
 

 

 
For å komme til hovedmenyen når 
prosessoren er i fôringsmodus, press 
F2 tasten, eller stopp knappen på 
touch displayet for å stoppe 
fôringsmodus. Trykk deretter Esc 
knappen for å gå ut av menyen og 
tilbake til hovedmenyen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.2.1 Meny 1: START 
(Fôringsmodus) 
For å starte fôringsmodus trykk på 
knappen merket 1: START på 
skjermen eller ved å trykke numerisk 
tast 1 fra hovedmenyen. Trykk så på 
knapp merket F1:START på skjermen 
eller ved å trykke tast F1. For å stoppe 
fôringsmodus trykk knappen merket 
F2:STOPP på skjermen eller ved å 
trykke på tast F2. Hvis ingen av 
tastene er trykket på, eller at skjermen 
er berørt i løpet av ca. 20 minutter, går 
programmet automatisk i 
fôringsmodus.  
 
Hvis to eller flere stasjoner er installert 
kan kun en stasjon bli vist på skjermen 
av gangen. Man kan skifte mellom 
stasjoner ved å trykke på 
stasjonsnummer øverst på skjermen. 
Om en alarm er trigget vil en blinkende 
rød ”A” vises i det øvre høyre hjørne av 
skjermen. For å se årsaken til alarmen 
gå til meny 5.   
 
Når et dyr identifiseres i stasjonen vil 
dens konsumerte mengde fôr og dens 
tilgjengelige mengde fôr vises på 
skjermen i gram.   
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Hvis et dyr har spist en mengde fôr lik 
det som er begrenset av ”Maks per 
besøk” vil den ikke få fôr før et annet 
dyr er identifisert. Om dyret ikke har 
opptjent mengde fôr mer en ”minimum 
per besøk”, vil 0 tilgjengelig mengde bli 
vist på skjermen. Men om all fôr er 
opptjent og den tilgjengelige mengde 
fôr er mindre enn ”Minimum per besøk” 
vil den bli vist på skjermen og bli matet 
ut. Dette for at dyret skal ha mulighet 
for få tilgang til hele rasjonen uansett.  
 
Hvert 10 minutt vises et timeglass som 
indikerer at fôrmengdene oppdateres. 
Den vises under hele oppdateringen. 
Om databasen er liten er det ikke 
sikkert timeglasset syns i det hele tatt.
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7.2.2 Meny 2: Tilgjengelig 
Ved å trykke på knappen merket 
2:TILGJ. i hovedmenyen, eller 
numerisk tast 2, kan en oversikt over 
alle dyrenes tilgjengelige mengde fôr 
vises. Ved å taste inn et dyrs 
elektroniske ID nummer med de 
numeriske tastene vil programmet bla 
seg frem til det ønskede dyret. Den 
tilgjengelige mengden fôr er vist i 
gram. 
 
F1: MER TID 
Legg til antall minutter. Programmet vil 
automatisk kalkulere og tildele fôr etter 
hvor mye fôr som er opptjent i forhold 
til tillagte minutter.  
 
 
 
 
 
 
 
F2: ENDRE 
Ved å markere ønsket dyr og klikke 
”F2:ENDRE” eller F2 på tastaturet kan 
du endre tilgjengelig for det valgte 
dyret.  
 
Du legger kun til tilgjengelig for det 
valgte dyret, og oppdaterer ikke 
tilgjengelig for gruppen dyret tilhører. 
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7.2.3 Meny 3: Gruppe 
Ved å trykke på knappen merket 3: 
GRUPPE fra hovedmenyen får du fire 
undermenyer for grupper: 
F1: Grupper 
F2: Fôrplaner 
F3: Fôrplan Dag 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undermeny F1: Grupper  
Denne undermenyen viser alle 
registrerte fôrgrupper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F1: LEGG TIL 
Ved å trykke knappen merket F1: 
LEGG TIL på skjermen, eller tast F1, 
kan nye grupper legges til. Når en 
gruppe legges til, skal disse 
parameterne legges til:  
- Gruppe Id: gruppens nummer som 

legges til det individuelle dyret for å 
angi at dyret hører til den spesifikke 
gruppen 

- Fôrplan: fôrplanen gruppen tilhører 
- Min tilgjengelig: angir minimum 

mengde fôr et dyr må ha opptjent 
for å få tilgang i stasjonen 

- Maks tilgjengelig: angir en maks 
verdi for hvor mye fôr et dyr kan bli 
tildelt per besøk 

- Matehastighet: angir hvor mange 
gram stasjonen skal fôre ut i løpet 
av et minutt 

- Holdetid port: angir i sekunder hvor 
lang tid det skal gå før bakporten 
åpnes etter siste fôr puls.  
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F2: ENDRE 
Ved å merke linjen for den gruppen 
man ønsker å endre ved å berøre 
skjermen, eller ved å trykke numerisk 
tast med gruppens nummer, for så å 
trykke knappen F2: ENDRE på 
skjermen, eller ved å trykke tast F2 kan 
de samme parameterne endres i 
eksisterende grupper.   
 
 
 
 
F3: SLETT 
Ved å markere linjen for den gruppen 
man ønsker å slette ved å berøre 
skjermen, eller ved å trykke numerisk 
tast med gruppens nummer for så å 
trykke knappen F3: SLETTE på 
skjermen, eller ved å trykke tast F3 kan 
den spesifikke gruppen slettes. Gruppe 
nummer 1 kan editeres men ikke 
slettes. Alle nye dyr identifisert i 
stasjonen legges automatisk til gruppe 
1.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Undermeny F2: Fôrplaner 
Denne undermenyen viser alle 
registrerte fôrplaner. 
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F1: LEGG TIL 
Ved å trykke knappen merket F1: 
LEGG TIL på skjermen, eller tast F1, 
kan nye fôrplan legges til. Når en 
fôrplan legges til, skal disse 
parameterne legges til:  
- Fôrplan: Nummeret for den nye 

fôrplan. 
- Daglig rasjon start: Den rasjon 

fôrplan starter på.  
- Daglig rasjon slutt: Den rasjonen 

fôrplanen ender på. 
- Dager: Antall dager til forplan har 

nådd sluttrasjon. Sluttrasjon vil ha 
den samme verdi etter att siste dag 
er nådd. 

 
 
 
F2: ENDRE 
Ved å merke linjen for den fôrplan man 
ønsker å endre ved å berøre skjermen, 
eller ved å trykke numerisk tast med 
fôrplanens nummer, for så å trykke 
knappen F2: ENDRE på skjermen, 
eller ved å trykke tast F2 kan de 
samme parameterne endres i 
eksisterende fôrplan.   
 
 
 
 
 
F3: SLETT 
Ved å markere linjen for den fôrplanen 
man ønsker å slette ved å berøre 
skjermen, eller ved å trykke numerisk 
tast med fôrplanens nummer for så å 
trykke knappen F3: SLETTE på 
skjermen, eller ved å trykke tast F3 kan 
den spesifikke fôrplanen slettes. 
Fôrplan nummer 1 kan editeres men 
ikke slettes.  
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Undermeny F3: Fôrplan Dager 
I denne menyen kan man flytte dagen i 
fôrplanen. Dette kan gjøres for hele 
gruppa eller for enkelt individ.  
 
F1: ENDRE PLAN 
Velg gruppen som skal endres ved å 
berøre skjermen i boksen for grupper. 
Alle dyr som er i den valgte gruppa 
vises i listen. 
Ved å merke linjen for det dyret man 
ønsker å endre ved å berøre skjermen, 
eller ved å trykke numerisk tast med 
dyrets visuelle ID nummer, for så å 
trykke knappen F1: ENDRE på 
skjermen, eller ved å trykke tast F1 kan 
dagen endres for eksisterende fôrplan. 
Tast inn den dagen som måtte ønskes 
for dager. Om endringen ønskes kunn 
for den visuelle ID som er editert trykk 
OK:STILL FOR DYR enten ved å 
berøre skjermen eller ved å trykke på 
den fysiske OK tasten på iMan.  
Ønskes endringen for hele gruppa som 
den visuelle ID tilhører trykk F1: STILL 
FOR GRUPPE enten ved å berøre 
skjermen eller ved å trykke på den 
fysiske OK tasten på iMan.  
 
 
  



           
Fôringsautomat for Storfe 

30 
 

 

6.1.6 Meny 4: STASJON 
Ved å trykke på knappen merket 4: 
Stasjoner på skjermen, eller numerisk 
tast 4 vises en oversikt over den, eller 
de stasjoner som er lagt inn. 
Stasjonsnummer med kalibrerings 
mengde samt om vekt er aktivert eller 
deaktivert vises. Kalibrert mengde 
vises som gram per puls. Ved å 
markere en stasjon og trykke 
F3:SLETTE, eller ved å trykke på F3 
tasten kan en stasjon slettes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F1: LEGG TIL 
Ved å trykke knappen F1:” Legg til” på 
skjermen, eller ved å trykke på tast F1 
kan man legge til en ny stasjon. Man 
kan manuelt legge til kalibrert mengde 
som angis i gram per puls. Vekt kan 
aktiveres eller deaktiveres.  
 
 
F2: ENDRE 
Ved å merke linjen til den stasjonen 
man ønsker å endre ved å berøre 
skjermen, eller ved å trykke numerisk 
tast med stasjon nummer for så å 
trykke knappen F2: ENDRE på 
skjermen, eller ved å trykke tast F2 får 
man tilgang til 4 funksjoner for den 
spesifikke stasjonen: 
- Kalibrer fôr 
- Kjør utmater,  
- Autotune 
- Oppsett 
- Kalibrer vekt (vises kun om vekt er 

aktivert for CF60 systemet) 
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Undermeny F1: Kalibrer Fôr 
Ved å trykke på knappen merket 
F1:Kalibrer, eller ved trykke på tast F1: 
starter man kalibreringsrutinen for 
kraftfôrutmateren. 
CF60 automaten vil da fore ut 10 
pulser med kraftfôr.  
 
 
 
 
 
En søyle vises som på bildet til venstre 
for å indikere hvor automaten er i 
kalibreringsrutinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når de 10 pulsene er blitt fôret ut veies 
fôret. Den veide mengden skrives så 
inn i feltet merket ”Ny kalibrering”. 
CF60 applikasjonen kalkulerer og 
lagrer verdi for gram per fôr puls.  
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Undermeny F2: Kjør Utmater 
Ved å trykke på knappen merket 
F2:Kjør utmater på skjermen, eller ved 
trykke på tast F2: når man er i endre 
stasjon menyen vil vinduet til venstre 
vises. Trykker man da F1:”KJØR 
UTMATER” vil fôrutmateren gå helt til 
man trykker F2:STOPP. 
 
 
 
 
 
Undermeny F3: Autotune 
Ved å tryke på knappen merket F3: 
AUTOTNE på skjermen, eller ved å 
trykke på tast F3: går man i autotuning 
menyen. Trykker man da på knappen 
merket F1: START, eller på tast F1: så 
starter atotuningen. Trykker man F2: vil 
den samme rutinen gjøres for alle 
stasjoner tilkoblet iMan.  Autotuning 
kan ikke avbrytes. Har man først 
startet den, går den helt til den er 
ferdig. 
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Undermeny F4: Oppsett 
Ved å trykke på knappen merket F4: 
oppsett på skjermen, eller ved å trykke 
på tast F4: når programmet står i endre 
stasjon menyen går du inn i oppsett 
meny for en spesifikk stasjon. 
Stasjonsnummer og kalibrert mengde 
kan endres. Sett markøren i feltet du 
ønsker å endre for så å bruke pil tast 
opp eller ned på skjermen eller ved 
dem fysiske pil tastene. Du kan også 
bruke de numeriske tastene til å angi 
den ønskede verdien når markøren 
står i feltet du ønsker å endre. 
 
 
 
Undermeny F5: Kalibrer Vekt 
Denne menyen vises kun om en vekt 
er aktivert for CF60 systemet.  
Sørg for at det ikke står noe vekt på 
vekta. Trykk på F2:TARE eller den 
fysiske tasten F2 på iMan. Vekta vil da 
nullstilles. Velg så et kalibrerings-lodd. 
Anbefalt ca. 100kg. Plasser loddet på 
vekta, tast in dens vekt og trykk på 
F1:KALIBRERING eller den fysiske 
tasten F1 på iMan. Vekten er da 
kalibrert. Når du da fjerner loddet fra 
vekta skal vekten vise tilnærmet lik 0.  
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6.1.7 Menu 5: ALARMER 
Ved å trykke på knappen merket 
5:ALARMER på skjermen i 
hovedmenyen, eller numerisk tast 5 
vises en oversikt over alarmer.  

Ved å trykke på knappen merket F1: 
SLETT ALARMER, slettes alle 
alarmer. 

Ved å trykke på F2: STOPP ALARM 
stopper du alarmen, men sletter ikke 
meldingene om hva alarmen er 
forårsaket av.  
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6.1.8 Meny 6: TOTAL 
Ved å trykke på knappen merket 
6:TOTAL på skjermen i hovedmenyen, 
eller numerisk tast 4 vises en oversikt 
over totalt konsumert. Dette er den 
totale mengden fôr som er matet ut av 
alle stasjoner i systemet til sammen.  

Ved å trykke på knappen merket F1: 
NULLSTILL, eller ved å trykke på F1: 
tasten nullstilles telleren for den totale 
mengden.  Den totale mengden angis i 
gram. 
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6.1.9 Meny 7: DYR 
Ved å trykke på knappen merket 
7:DYR på skjermen i hovedmenyen, 
eller numerisk tast 7 vises en oversikt 
over alle dyr som er lagt inn i systemet.  

Ved å markere et dyr og klikke 
”F3:Slett” eller F3 tasten kan dyret 
slettes. Man kan enkelt søke i listen 
etter et spesifikt dyr ved å taste inn 
elektronisk ID med de numeriske 
tastene eller ved å bla seg gjennom 
listen med rullefeltet til venstre, eller 
med piltastene på tastaturet. 

 

F1: Legg Til 
Ved å trykke på knappen merket 
F1:Legg til, eller ved å trykke på F1 
tasten kan man manuelt legge til et nytt 
dyr. Dyrets transpondernummer som 
er dyrets elektroniske ID legges inn i 
feltet merket elektronisk ID ved at 
markør settes i feltet for så at 
nummeret tastes in med de numeriske 
tastene. Visuelt ID på dyret legges til 
på lik måte. I feltet Gruppe Id kan man 
velge hvilken gruppe dyret skal tilhøre. 
 

F2: Endre 
Ved å markere et dyr, og trykke på 
knappen merket F2:Endre, eller ved å 
trykke på F2 tasten kan man endre 
informasjon om dyret. Dyrets visuelle 
ID kan legges inn i feltet merket visuelt 
ID ved at markør settes i feltet for så at 
nummeret tastes in med de numeriske 
tastene. I feltet Gruppe Id kan man 
velge hvilken gruppe dyret skal tilhøre. 
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6.1.10 Menu 8: RESTFÔR 
Ved å trykke på knappen merket 
8:RESTFÔR på skjermen i 
hovedmenyen, eller numerisk tast 8 
vises en oversikt over alle dyr som ikke 
har konsumert mer i % av dags rasjon 
enn den angitte % mengden i 
alarmnivå boksen. Man kan enkelt 
velge å se på enten for i dag eller i går 
ved å trykke på et av de runde feltene 
merket i dag eller i går. 

For å endre Alarmnivået settes 
markøren i boksen merket Alarm nivå 
for så å bruke pil tast opp eller ned på 
skjermen eller ved dem fysiske pil 
tastene. Du kan også bruke de 
numeriske tastene til å angi den 
ønskede verdien når markøren står i 
boksen. Verdien som vises for hvert 
dyr er % mengde av dagsrasjon som 
er konsumert.  
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6.1.11 Meny 9: SYSTEM 

Ved å trykke på knappen merket 
9:SYSTEM på skjermen i 
hovedmenyen, eller numerisk tast 9 
går programmet til system menyen. 
Vinduet til venstre vises på skjermen. 
System versjon er CF60 programmets 
versjon. Fra system-menyen får tilgang 
til 9 undermenyer:  

- Klokke 
- Nullstille 
- Språk 
- Avslutt 
- Sikkerhetskopi 
- Gjenopprett 
- Logger 
- iMan informasjon 

1. Klokke 
Trykker man på knappen på skjermen 
merket 1:KLOKKE, eller ved å trykke 
på numerisk tast 1 vises vinduet til 
venstre. Man kan da stille klokke dato 
og år. Sett markøren i den angitte 
boksen for så å angi den ønskede 
verdien enten ved å trykke på pil 
tastene på skjermen eller ved å bruke 
de fysiske piltastene, eller ved å taste 
inn verdien med de numeriske tastene. 
Endringene lagres først når man har 
trykket på OK: BEKREFT. Trykker man 
på ESC: AVBRYT, går programmet 
tilbake uten å lagre endringene.  

2. Nullstill 
Trykker man på knappen på skjermen 
merket 2:NULLSTILL, eller ved å 
trykke på numerisk tast 2 vises vinduet 
til venstre. Ved å trykke på knappen 
OK: BEKREFT på skjermen, eller på 
OK tasten vil all data i databasen 
slettes. Trykkes det på ESC: AVBRYT 
på skjermen eller på ESC tasten går  
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programmet et steg tilbake uten at data 
i databasen er rørt. 

 

3. SPRÅK   

Trykker man på knappen på skjermen 
merket 3:SPRÅK, eller ved å trykke på 
numerisk tast 3 vises vinduet til 
venstre. Velg språk ved å trykke på 
knappen på skjermen, eller tasten som 
angir det språket som 
ønskes(F1:ENGLISH F2:NORSK). 

 

 

4. AVSLUTT 

Ønskes det og avlutte applikasjonen 
trykker man på knappen på skjermen 
merket 4: AVLUTT eller med numerisk 
tast 4. Vinduet til venstre vises på 
skjermen. Bekreft at du vil avslutte 
programmet ved å trykke på OK: 
BEKREFT knappen på skjermen, eller 
på OK: tasten. Tast inn pin 1234 og ok. 
Da stenger applikasjonen. 

 

5: BACKUP 

Ønskes det å ta sikkerhetskopi av 
databasen gjøres dette ved å trykke på 
knappen merket 5: SIKKERHETSKOPI 
eller på den numeriske tasten 5. Vinduet til 
venstre vises på skjermen. Tastaturet vil 
automatisk åpne. Om det står i veien berør 
den blå delen av tastaturet å dra det bort. 
Angi lokasjon for hvor databasen skal 
lagres og hva den skal hete. Om USB 
minne står i dokkingstasjonen kan 
databasen lagres dit om ønskelig eller 
lokalt på iMan. Du kan lagre til minnet på 
iMan hvor du måtte ønske.  
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6: Gjenopprett 

Om det er ønskelig kan man 
gjenopprette databasen fra et tidligere 
tidspunkt. Marker da det tidspunktet du 
ønsker. Press på F1:GJENOPPRETT 
eller den fysiske tasten F1 på iMan. 
Databasen gjenopprettes da fra den 
filen du velger. Om du trykker på 
F2:VELG FIL eller ved å trykke på den 
fysiske tasten F2 på iMan, kan du 
velge fil fra USB minne eller fra en 
lokasjon på iMan som du skal 
oppdatere fra.  

7. Logg 

Om du huker av Aktiver hendelseslogger 
vil iMan logge alle hendelser på iMan. 
Loggene kan være behjelpelig for å finne 
ut av eventuelle problemer som har 
oppstått med iMan. Ved å trykke på 
F1:KOPIER eller den fysiske tasten F1 kan 
loggen kopieres til USB minne eller lokalt 
på iMan.  

 

9. Diagnostikk 

Viser tilstanden til iMan vedrørende minne 
batteri strøm og så videre. 
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6.1.12 Meny F1: Vektinfo 
Ved å trykke på skjermen F1:Vekt eller 
ved å trykke på tasten merket F1: kan man 
editere vekt for alle individer.  

 

 

 

 

Undermeny F1: Vekt 

Velg dato for perioden for registrerte 
vekter og velg hvilket dyr vektene ønskes 
å ses for. En vekt for hver dag samt 
konsumert mengde for vises for dyret.  

 

 

 

F1:Diagram 

Ved å trykkepå skjermen F1:diagram eller 
ved å trykke på knappen F1: på iMan 
vises et diagram som indikerer vekt over 
tid. Diagrammet kan også nås fra vektinfo 
hovedmeny ved å trykke på F2:diagram på 
skjermen eller knapen merketF2: på iMan. 
Tidsperiode og hvilket dyr man ønsker å 
se vektdiagrammet for kan velges direkte i 
diagram menyen.  
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6.1.13 Meny F2: Rapporter 
F1: EKSP. FILER  

Ved å trykke på F1:EKSP. FILER eller den 
fysiske tasten F1 på iMan kan du lagre 
databasen til USB minne i binær format.  

F2: EKSP. CSV 

Ved å trykke på F2: EKSP. CSV eller den 
fysiske tasten F2 på iMan kan du lagre 
databasen til USB minne i CSV format. 
CSV fila kan åpnes i XL hvor data 
vedrørende alle dyra vises.  

 

 

 

  



           
Fôringsautomat for Storfe 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.14 Meny F3: Nettverk 
Her vises IP adressen iMan har på det aktuelle 
nettverket.  
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8. Overvåking av iMan over nett 

iMan og CF60-programmet kan overvåkes eksternt via programmet VNC Viewer på PC. 
Programmet VNC Viewer installeres på PC via installasjonslinken levert sammen med CF60-
systemet. Det er viktig at iMan får en fast IP på nettet(ikke DHCP). Velg da en så høy som 
mulig IP for å unngå konflikter. IP adressen settes i windows meny Settings/Network and 
Dial-up connection. Dobbeltklikk da på koblingen for å taste inn den rette IP adressen.   

Når iMan installeres må iMan være koblet til et nettverk. Ved å gå til meny F3:Nett på iMan 
kan du se IP-adressen for nettverket iMan er tilkoblet til.  

8.1 Ekstern tilkobling til iMan  

For å koble til iMan via VNC Viewer må du:  

1. Sjekke at iMan er tilkoblet et nett, og gå til meny F3:Nett for å se IP-adressen for 
nettverket: 

 
2. Installere VNC Viewer på PC du vil bruke for å koble til iMan. Installasjonsfil for VNC 

Viewer blir levert sammen med CF60-systemet. 
3. Koble til VPN for nettverket hvor iMan er installert (om du ikke allerede er tilkoblet 

samme nettverk). 
4. Åpne VNC Viewer på PC og taste inn IP-adresse fra iMan under informasjon for 

”VCN Server”. Klikk deretter på ”Connect”: 
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5. Tast inn passordet for tilkoblingen: 

 
 

6. Du er dermed tilkoblet iMan, og kan bruke datamusen til å klikke deg inn i menyer, 
slik som du vanligvis klikker på touch-skjermen på iMan. Bruk ”Esc” på tastaturet for å 
gå ut av menyen og ”tilbake” til tidligere skjermbilde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


