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COPILOT NET BÁSCULA DWS-20 
Balança de aves automática 

 

O Opticon DWS-20 é um sistema completo de gestão de dados projetados para a produção moderna exige grande 

informação. 

A unidade DWS-20 incorpora um sistema de pesagem de aves, registro de temperatura e controle de alarme de 

consumo de água e alimentos para granjas de aves. 

 CARATERÍSTICAS 

 

 
 

• A balança, sendo suspenso do teto, ele não entra em contato 

com agentes agressivos da cama. Garantindo assim maior 

durabilidade.  

• Ningún cabo passa pelo chão que pode ser destruído pelas 

aves ou por amônia. 

• A gran superficie de a balança permite um facil acceso a las 

aves, Então nós temos um maior número de pesagens. 

• A bálança não se descopensação, ainda que as aves estejam 

constantemente em el prato. 

• Grande número de pesagens por dia, também as galinhas 

mais pesada no final do período de engorde. 

• Para os animais criados em gaiolas, utilizados um poleiro 

com balança de pesagem. 

• A única balança que controla a engorde diário durante a vida 

do frango, combinado com o controle de temperatura e 

consumo de a raçao. 

UM SISTEMA ÚNICO COM MUITAS CARATERISTICAS 

O sistema mede e registra o peso da ave durante o crescimento. Adequado para uso com frangos, reprodutores, 

gaiolas, patos e perus. Seu single de estréia vai garantir a máxima precisão. A escala é fixa até o teto, então temos 

um grande número de pesagens com maior confiabilidade. 

A balança DWS-20 permite-nos conhecer num ápice se o peso dos animais é consistente com o que para sua idade. 

Também iremos alerta se detectar uma anomalia na taxa de crescimento normal. 

Ele também nos dá acesso a informações úteis: idade das aves, o peso médio atual, o crescimento que tiveram nas 

últimas 24 horas, peso teórico de peso diferença de peso teórico e real, número de pesagens, desviaçao padrão, 

coeficiente de variação (CV) e uniformidade. 

O sistema incorpora as curvas de peso padrão pré-programados para distintas estirpes como Cobb, Ross, BUT, etc. 
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REGISTRO DE TEMPERATURA, CONSUMO DE ÁGUA E ALIMENTOS PARA ANIMAIS 

A temperatura é automaticamente gravada, permitindo que possíveis problemas relacionados com peso e à 

ingestão de água. 

Todos os valores acima são registrados por 50 dias, podemos consultar os dados dentro desse período. Conectando 

o DWS-20 a um PC local ou um MODEM a um dispositivo externo, podemos obter informações através de gráficos 

e até mesmo armazenar lotes de referência. 

BENEFICIOS  DE PRODUTIVIDADE 

• Esta unidade oferece a melhor informação, mais completa e rápida para otimizar a produção. 

• Possivel obter  o peso para a abate, muito mais preciso dentro ≤ 1%, então temos melhor planificação para 

abatedouro. 

• Você pode realizar muitas pesagens ao dia com calma para o produtor e sem ansiedade nos animais. 

• O sistema é adequado para todas as espécies de aves. 

• Não requer manutenção quanto os componentes eletrônicos e os cabos não tocam na cama e os animais não 

pode tocar o parte mecânica. 

• Oferece maior controle da produção, aumentando a produtividade. 

• Monitoriza o peso, o ambiente e a consumo de agua e ração. 

 

 

OPTICON é uma marca registrada da H & F Eletrônicos BV, um fabricante na Holanda. www.opticon-agri.com 

www.copilot- system.com COPILOT System: representante oficial e distribuidor para Espanha e Portugal. 

 


