
CombiTunnel-Havalandırma
Kümesiniz	için	akıllı	havalandırma



Yılın herhangi bir zamanı hayvanlarınızın performans potansiyelini maksimuma çıkarmak için akıllıca bir çözüm sunmak adına CombiTunnel havalandırma iki farklı havalandırma sistemini bir araya getirir

Yan modda havalandırma
Stabil	bir	negatif	basınç	havalan-
dırma	sağlamak	için,	acil	açılma	
sistemi	de	dahil,	uygun	hava	giriş	
ve	kirli	hava	çıkış	ekipmanları,	
ısıtıcılar	ve	otomatik	bir	kontrol	
sistemi	kurmak	gerekmektedir.

1. Taze hava 
Tüm	kümes	boyunca	kurulan	duvar	
klapeleri:
4 Bina	tasarımına	göre,	duvara		
	 veya	flanş	klapesine	monte		
	 edilebilen	otomatik	motorlu		
	 vince	sahip,çok	amaçlı	duvar		
	 klapeleri	CL	Flex	ve	CL	1200;
4 otomatik	motorlu	vince	sahip		
	 bafflelar	ve	split	bafflelar.

Temiz	hava,	kümese	yüksek	bir	
hızla	girer	(3-5	m/s),	fakat	hayvan	
alanında	kuruluğu	neden	olmaz.	
Bu;	uniform	sıcaklık	ve	tüm	kümes	
boyunca	iyi	bir	hava	kalitesi	sağlar.

2. Kirli hava çıkışı
Aşağıdaki	ürünler	mevcuttur:
4 Sürekli	kontrollü	kirli	hava	çıkışı		
	 için	tasarlanan	tavana	monteli		
	 veya	kümesin	kısa	duvarına		
	 kurulan	duvar	fanları;
4 Sürekli	kontrollü	kirli	hava	çıkışı		
	 için	tasarlanan	tavana	monteli		
	 veya	kümesin	kısa	duvarına		
	 kurulan	duvar	fanlar.

Eğer	kirli	hava	çıkış	hızı	yeterli	
değilse,	arka	duvarlara	kurulu	olan	
büyük	fanları	çalıştırarak	hava	
kapasitesini	artırmak	mümkündür.

3. Isıtma cihazları
Big	Dutchman;	kışın	hayvanların	ısı	
gereksinimlerini	karşılayabilmek	
için,	ürün	yelpazesinde	bulunan	
aşağıdaki	ısıtma	cihazlarını	
sunmaktadır:
4	 sıcak	hava	üfleyici	(JetMaster);
4	 gaz	radyatörleri;
4	 kutu	ısıtıcılar
4	 kızılötesi	ısıtıcılar
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CombiTunnel -Havalandırma

Yan	modda	havalandırma	esnasında,	hava	kümesin	uzun	
kenarlarına	kurulan	baffle	klapeler	aracılığıyla	kümese	
dengeli	bir	şekilde	giriş	yapar.

Tünel	modunda	havalandırma	esnasında,	klapeleri	
kapalıdır	ve	hava;	yüksek	hızda	kümes	boyunca	hareket	
edecek	şekilde	tünel	klapesi	aracığıyla	çekilir.	Temiz	hava	
aynı	zamanda	bir	RainMaker	soğutma	sistemi	ile	de	
soğutulabilir.

Yan modda havalandırma Tünel modunda havalandırma

Big	Dutchman	tarafından	tavsiye	
edilen	CombiTunnel	havalandırma;	
bir	kümeste	iki	havalandırma	
sistemini	bir	araya	getirir.	Bu;	iki	
sistemin	de	avantajlarından	
faydalanmayı	mümkün	kılar:	
4 düşük	dış	sıcaklık	durumunda:		
	 yan	modda	havalandırma;	tüm		
	 kümeste	eşit	sıcaklıklar;
4 yüksek	dış	sıcaklık	durumunda:		
	 tünel	modunda	havalandırma;		
	 düşük	enerji	tüketimi	ve		 	
	 serinletici	rüzgar	etkisi	ile,		 	
	 yüksek	soğutma	verimi.

Bu	çözüm;	özellikle	güçlü	sıcaklık	
dalgalanmaları	yaşanan	iklimler	için	
uygundur-	örneğin;	yazın	yüksek	
sıcaklıklar,	kışın	düşük	sıcaklıklar	
veya	yüksek	gece-gündüz	sıcaklık	
farkları.
İki	havalandırma	sistemi	de,	Viper-
Touch	havalandırma	bilgisayarı	
tarafından	kontrol	edilmektedir.	Bu,	
aynı	zamanda	iki	havalandırma	
sistemi	arasında	otomatik	geçiş	
sağlar.	
Sitem	tünel	modunda	çalışırken,	
bilgisayar;	hava	hızını	ve	dolayısıyla	
serinletici	rüzgar	etkisini	de	kaydeder.

Güç	kesintisi	veya	teknik	bir	arıza	durumunda,	entegre	
bakım	gerektirmeyen	24	V	bataryalı	MC	378	CT	acil	durum	
açma	sistemi;	kümesteki	sıcaklık	gereksinimine	göre	hava	
klapeleri	veya	çıkışları	için	servo	motorları	çalıştırır.	

Çok	uzun	kümeslerde,	hava	hızı;	tünel	modunda	4	m/s’nin	
üzerine	çıkabilmektedir.	Bu	durumda,	double	tünel	
kullanımını	tavsiye	ediyoruz.	Bu	yöntem;	basınç	kaybını	
minimumda	tutar.	
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Tünel modunda havalandırma
Dışarı	hava	sıcakken	ve	havalandır	ma	
sistemi	tünel	modunda	çalışıyorken,	
temiz	hava;	yan	duvarlara	konum-
landırılan	hava	klapeleri	aracılığıyla	
kümese	girer.	Temiz	hava	yüksek	
performanslı	fanlar	aracılığıyla,	
boylamsal	bir	doğrultuda	kümese	
doğru	»çekilir«.	Bu;	minimum	enerji	
tüketimi	düzeyinde	yer	değiştirmeli	
havalandırma	olarak	adlandırılır.	
Temiz	hava;	kümese,	büyük	bir	
yüzey	vasıtasıyla	girer	ve	kirli	hava	
ile	karışmadan,	onu	dışarı	atar.	
Hayvan	seviyesindeki	2-3	m/s’lik	
eşit	ve	yüksek	hava	hızı	sayesinde,	
serinletici	rüzgar	etkisi;	hayvanların	
yaşı	ve	ağırlığına	göre,	hayvanlar	
tarafından	hissedilen	sıcaklığı	3-8°C	
ye	kadar	düşürür.	Eğer	dış	sıcaklık	
30°C’yi	aşıyorsa,	hava	hızının	
neden	olduğu	serinleticinin	önemi	
kalmaz.	Bu	durumda,	dışarıdaki	
temiz	hava,	kümese	girmeden	önce	
ek	olarak	soğutulmalıdır.

1. Tünel hava klapeleri
Hava	klapeleri,	emniyet	muhafaza-
sına	sahip	büyük	açıklıklardır.	
Klapeler,	silindir	perdeler,	kapaklar	
veya	sürgüler	ile	otomatik	olarak	
açılır	ve	kapanır.

2. Kirli hava çıkışı
Kirli	hava;	düşük	enerji	tüketimi	ile	
yüksek	hava	çekme	kapasitesi	olan	
fanlar	aracılığıyla	dışarı	atılır.	
Konik	fanlar;	özellikle	-80	Pa’ya	
kadar	yüksek	basınç	ile	çalışan	
kümeslerde	veya	fanların	kurulumu	
için	çok	az	alana	sahip	kümeslerde	
kullanılır.
Bu	fanlar	çok	yüksek	hava	hızlarına	
ulaşabilir,	dolayısıyla	kümeslerde	
tünel	havalandırma	için	idealdir.

3. Soğutma
Dış	sıcaklık	30°C’yi	aşıyorsa,	Rain-
Maker	soğutma	sistemi	kullanılır.	
Soğutma	sistemi,	Dog	House	
olarak	adlandırılan	ayrı	bir	odada	

kurulmalıdır.Bu	aşağıdaki	
avantajlara	sahiptir:
4 tünel	açıklıkları	daha	küçüktür
	 –>	yüksek	hava	hızları	elde	edilir
	 –>	daha	iyi	hava	dağılımı
	 –>	gerekli	hava	hızı	daha	kesin		
	 	 biçimde	ayarlanabilir
	 –>	daha	iyi	yalıtım,	örn;	kış		 	
	 	 dilimi	için	daha	az	yalıtım		
	 	 levhasına	ihtiyaç	duyulur	
4 perdeler,	kapaklar	veya		 	
	 sürgüler;	toz	ve	diğer	çevresel		
	 etkilerden	daha	iyi	korunur
4 rüzgar	ve	yağmura	karşı	daha		
	 iyi	koruma
4 kümese	su	girme	tehlikesi	yoktur;
4 pedlere	iki	taraftan	da	kolayca		
	 erişilebilir	–>	kümes	doluyken		
	 bile	kolay	bakım.



•	 Temiz	ve	kirli	hava	kontolü:
	 –	Yan	mod
	 –	Tünel	modu
	 –	CombiTunnel	havalandırması
•	 Maks.	Temiz	hava	motoru	sayısı:	6
•	 Maks.	Tünel	açılışı	motoru	sayısı:	2
•	 Maks.	Isı	sensörleri	sayısı:	8
•	 Maks.	Nem	sensörleri	sayısı:	2
•	 Sensör	dış	sıcaklığı:	1
•	 Kontrol	edilebilir	ısıtıcı	sayısı:	6
•	 Eğer	kümesin	sadece	bir	kısmı		

	 kullanılıyorsa,	bilgisayardan	kolay		
	 geçiş	
•	 Havalandırma	adımları/grupları:		
	 14	adım
•	 Pulse/pause	modda	minimum		
	 havalandırma
•	 Nemlendirme	ve	soğutma		
	 kontrolü
•	 Ped	sensörleri	aracılığıyla		
	 soğutma	kontrolü;(opsiyon)
•	 Basınç	sensörü	ile	otomatik		

	 negatif	basınç	kontrolü
•	 Maksimum	röle	sayısı:	20,	30,	40
•	 Isı	kontrollü	acil	açılma	sistemi	
•	 Havalandırma	kontrolü	seçeneği:
	 –	Basic	Mod	(basit	kontrol)
	 –	Flex	Mod	(esnek	kontrol)
	 –	Profi	Mod	(gelişmiş	kontrol)
•	 Profi	Modda	hissedilen	sıcaklık		
	 faktörü	

CombiTunnel havalandırmalı ViperTouch’ın önemli işlevleri

Mevcut	havalandırma	durumu

Genel	havalandırma

Genel	alarm

BigFarmNet-Manager;	müşterinin	
kümes	havalandırması	ve	üretim	
verilerini	ofis	bilgisayarından	list-
elemesi,	gözlemlemesi,	işlemesi	ve	
kontrol	etmesine	olanak	sağlayan	
bir	PC	programıdır.	Üretim	sonuç-
ları	rahatça	analiz	edilebilir.	Aynı	
zamanda;	aynı	üretim	modundaki	
diğer	kümeslere	ilişkin	yem,	su	ve	

ışık	ayarlarını	yapmak	ve	otomatik	
olarak	aktarmak	mümkündür.
Bunlar,	üreticinin	maliyetleri	
azaltması	ve	yüksek	verimlilik	
derecesinde	sürekli	iyi	sonuçlar	
elde	etmesi	için	gerekli	en	önemli	
ön	koşullardır.

ViperTouch ve BigFarmNet-Manager

4 yazılım;	basit	ve	kolay	anlaşılır		
	 semboller	kullanır;
4 Hem	grafik	hem	liste	olarak		
	 hızlı	veri	görünümü;
4 Fiber	optic	kablolar	ile	birlikte,		

	 LAN	Ethernet	aracılığyla	ofis		
	 bilgisayarına	hızlı	erişim;
4 detaylı	alarm	protokolü,	geçmiş		
	 ve	analiz;
4 BFN-WebLink	aracılığıyla,		 	

	 mevcut	bilgisayarlarla	iletişim;
4 standart	IT	bileşenlerinin		 	
	 kullanımı;
4 ağ	aracılığıyla	uzaktan	veri		 	
	 erişimi.

Kısaca avantajlar

Internet
Yönlendirici

LAN LAN

Fiber	optik	
kablo

Anahtar

Anahtar
Fiber	optik	
kablo

Mevcut	BD	havalandırma	
/üretim	bilgisayarına	
sahip	çiftlik

Kablo	ile	ViperTouch’a	
sahip	çiftlik	(maks.	
uzunluk	100	m)

Kablo	ile	ViperTouch’a	
sahip	çiftlik	(maks.	
uzunluk	100	m)

Office PC



4	 özellikle	soğuk	kış	ve	sıcak	yaz		
	 yaşayan	bölgeler	için	uygundur	
	 –>	tüm	yıl	ideal	iklim	koşulları.		
	 	 Sağlıklı	hayvanlar;

4	 tüm	yıl	boyuncsa	sabit	iklim			
	 koşulları	
	 –>	mükemmel	üretim	sonuçları,		
	 	 hayvanların	genetik	potansiye	-	
	 	 linden	tamamen	yararlanma;		
	 	 iyi	yem	dönüştürme;

4	 Yaklaşık	20°C	ila	+40°C	arasında		
	 değişen	sıcaklık	yelpazesinde		
	 kullanılabilir
	 –>	yan	modda	düşük	dış		 	
	 	 sıcaklıklar:	küçük	bir	hava	akış		
	 	 hızı	bile;	tüm	kümesteki	eşit		
	 	 sıcaklığı	koruma	amaçlı	olarak		
	 	 düzenlenebilmektedir;
	 –>	tünel	modunda	yüksek	dış		
	 	 sıcaklık	havalandırması:		 	
	 	 Serinletici	rüzgar	etkisi		 	

	 yardımıyla,	hayvan	yaşına	göre		
	 hesaplanan	yüksek	hava	hızları;

4	 ViperTouch	havalandırma		 	
	 bilgisayarı;	yan	moddan	tnel			
	 moduna	veya	tam	tersi	yönde		
	 akıcı	geçiş	sağlamaktadır.	
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ABD: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brezilya: Big Dutchman Brasil Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bigdutchman@bigdutchman.com.br www.
bigdutchman.com.br

Rusya: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asya/Pasifik: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Cin: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Almanya: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

CombiTunnel havalandırma avantajları

CombiTunnel-havalandırma ve yerleşke seçenekleri

Tünel modunda hava girişi
•	 RainMaker	soğutma	sistemli/	 	
	 sistemsiz	
•	 Rack&Pinion	dişli	ile	çalışan	tünel		
	 kapak	sistemi	
•	 Servo	motor	ile	silindir	perdenin		
	 otomatik	ayarlanması	

Yan modda hava girişi
•	 Duvar	klapeleri	ile
•	 Baffle	veya	split	baffle	ile		
	 (kafes	kümesler	için)

Yan modda kirli hava çıkışı
•	 baca	fanları	ile
•	 duvar	fanları	ile

Kümesteki	sıcaklık	ve	
nemlilik	için	sensörler	

Dış	sıcaklık	sensörü	
(doğrudan	güneş	
ışığından	korunmalı)

CombiTunnel havalandırma kontrolü
•	 ViperTouch	havalandırma	bilgisayarı	ve	sıcaklık-		
	 kontrollü	acil	açılma	sistemi	MC	378	CT	ile

Tünel modunda kirli hava çıkışı 
•	 Konik	veya	düz	yan	duvardaki		
	 çıkış	fanları	ile		


