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HHR 3000 Pro V2 leser 
informasjon fra øremerket 
til sauene og registrerer de 
til Sauekontrollen via 
spesiallagde program som 
forenkler registreringen. 

Moderniser registreringen! 
Programmet AnimaliaHHR kan lasts ned gratis fra BioControl sine 
hjemmesider, og brukes med HHR 3000 Pro V2. Med ett tasteklikk kan 
du laste ned data fra Sauekontrollen Animalia og et spesialtilpasset 
program for HHR, slik at du kan koble fra PCen og gå direkte til fjøset. 

Registreringene av dyrets ID-nummer gjøres ved å trykke på en knapp, 
og deretter kan informasjon om oppgaven registreres. Håndleseren har 
programmer for parring, lamming, beite og vekt, og disse programmene 
overføres automatisk sammen med informasjonen fra Animalia 
Sauekontrollen. 

Etter registreringene er gjort kobles HHR til PCen, og ved ett tasteklikk 
lastes informasjonen inn. Deretter kan disse gjennomgås manuelt, og 
endringer gjøres om det er ønskelig. Deretter lastes informasjonen opp 
til Animalia Sauekontrollen. 

HHR 3000 er en håndleser som er utviklet av BioControl AS i Rakkestad i Østfold. 
Leseren er utviklet for bruk på gården under krevende forhold. Den har en svært god 
leseavstand, og leser øremerker elektronisk selv om de har skitt på seg. Leseren 
kommer med enten en lang eller kort antenne, og printer kan også kjøpes separat. 

Oppgrader! 

HHR 3000 Pro V2 

Informasjon om bruk av        
HHR 3000 med    

Sauekontrollen fra Animalia 



 

 

Aldri mer feilnotering av ID-nummer! 
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BioControl har laget programvaren 
AnimaliaHHR som kan brukes for å 
laste inn data fra håndleseren til 
Animalia Sauekontrollen. 
Programmet lastes ned gratis fra våre 
hjemmesider etter at du har kjøpt 
BioControl’s håndleser. Når du 
starter programmet legger du inn 
Produsentnummer og 
Dyreholdsnummer, og deretter kan 
du laste ned data fra Animalia til 
håndleseren ved et tasteklikk. 

Mange bruksområder 

Etter at du har startet AnimaliaHHR 
kan du velge mellom forskjellige 
oppgaver. Programmet kan brukes til 
lamming, parring, veiing, og til beite. 

HHR 3000 er lett å bruke, og data som er registrert lastes opp til 
Animalia Sauekontrollen ved ett tasteklikk. 
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Når du trykker på en oppgave og 
knappen ”hent data fra Animalia” så 
laster håndleseren inn programmet 
du trenger for å utføre oppgaven 
sammen med data fra Animalia. 
Dermed kan du bare koble 
håndleseren fra PCen og gå ut i fjøset 
med all data og program lastet inn på 
håndleseren, klar til bruk.  

Enkel opplasting 

Etter du er ferdig med oppgaven går 
du tilbake til PCen og kobler til 
håndleseren. Ved å klikke ”hent data 
fra HHR” så lastes all data du har 
registrert opp på datamaskinen og du 
kan gå igjennom det og rette manuelt 
om det er 
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noe du vil endre. Deretter klikker du 
på ”last opp data til Animalia”, og du 
har lastet alt opp til Sauekontrollen 
Animalia. 

Veiing 

HHR 3000 kan kobles til 
veiestasjonen WSS som BioControl 
har laget. Informasjon fra 
Sauekontrollen kan lastes inn på 
håndleser, deretter kobles HHR til 
vekta, og dyrene kjøres igjennom og 
veies. Deretter kobles HHR til PCen 
og veiedata lastes enkelt opp til 

Animalia Sauekontrollen. 

Kontakt oss for mer informasjon! 

BioControl AS  
Gautestadveien 75 
1890 Rakkestad 
Telefon: 69 22 52 55 
E-post: info@biocontrol.no 
www.biocontrol.no 
 


