
ViperTouch
Broyler yetiştiriciliği ve damızlıklar için en yeni nesil 

havalandırma ve üretim bilgisayarı



ViperTouch
Güvenli, konforlu, kullanımı kolay

  kümes hayvanları yetiştiriciliği için özel olarak 
geliştirilen havalandırma ve üretim bilgisayarı: 
broylerler, hindiler, ördekler ve damızlıklara özeldir

  dokunmatik ekran üzerinden oldukça basit kullanım

  serbestçe seçilebilir işletim modları: Basic, Flex veya 
Profi

  çok hızlı işlemci ve bellek

  32 dil konuşur - sizinkini de dahil! özelleştirilebilir 
ana ekran

  basit alarm yönetimi

  BigFarmNet uzaktan erişim PC    
programı ve uzaktan erişim uygulaması    
ile uyumlu

Büyük kümesler, özellikle de yeni 
binalar, günümüzde genellikle bir 
kontrol panosu ile donatılmıştır. Bu 
kontrol panosu, kümeste kurulu tüm 
sistem parçaları için tüm sigortaları, 
artan akım cihazlarını, motor koruma 
anahtarlarını, kontaktörleri, anahtarları, 
kontrol lambalarını, alarm cihazlarını 
vb. içerir. Böyle bir pano ViperTouch'ın 
7 inç veya 10 inç versiyonunu içerebilir. 
Kontrol panosu, kümesteki donanıma 
göre her proje için ayrı ayrı planlanır ve 
üretilir. Her panonun kabloları tedarik 
sonrasında bağlantıya hazırdır, yani 
elektrik teknisyeni sadece (motorları, 
vb.) bağlantı yapmak zorundadır.
Hata durumunda, hata teşhisi çok daha 
kolaydır, çünkü kontrol panosu ayrıntılı 
pano çizim planı ile birlikte gelir.

Modern kontrol panosu: iyi yapı, kolay kullanım, yüksek koruma derecesi, temiz görünüm

ViperTouch, kümesinizdeki güvenilir ve 
güvenli havalandırma ve üretim kon-
trolünün temelidir! Üstün özellikleri 
şunlardır:

  Renkli 7 inç veya 10 inç 
dokunmatik ekran: Günlük olarak 
kullandığınız fonksiyonlar menüde 
hemen bulunur. İlgili eğri trendleri 
grafik olarak gösterilir. 

  Özelleştirilebilir kullanıcı 
arayüzü: Ekranı tam istediğiniz gibi 
tasarlayabilir ve tercih edebilirsiniz.

  Modüler donanım: Yeni fonksiyon-
lara ihtiyacınız olduğunda genişlet-
mek kolaydır.

  Yazılım güncellemeleri gerek-
tiğinde uygulaması kolaydır.

  BigFarmNet ile tam entegra syon: 
BigFarmNet uzaktan erişim ile 
evinizde rahatça otururken 
çiftliğinizdeki bilgisayarları uzaktan 
kontrol edebilirsiniz.

  Yüksek operasyonel güvenilirlik: 
ViperTouch ağa bağlı olmasa bile 

hatasız çalışmaya devam eder.

Standart sürüm yeterli değilse, 
bilgisayar eklenti kutuları ile 
yükseltilebilir. Bu kutulara ilave 10 ila 
40 röle takılabilir. Tek fazlı fanların veya 
motorların doğrudan bağlantısı için 
kullanılabilen röle modülleri de vardır.
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ViperTouch, tüm kümes ortamını en 
gelişmiş ilkelere göre kontrol etmenizi 
sağlayan bir havalandırma bilgisaya rıdır.
Kontrolör tüm yerleşik havalandırma 
türleri için kullanılabilir (doğal, mekanik 

ve kombine). Bunlar; yan, çapraz, tünel 
ve Kombi tünel havalandırmasını içerir.
ViperTouch aşağıdakileri kontrol eder:

  temiz hava 
  kirli hava

  ısıtma
  ısı koruyucu 
  soğutma
  acil açma
  alarmlar

Serbestçe seçilebilir havalandırma kontrol modları
ViperTouch, kümes havalandırmasını 
kullanıcının isteğine göre seçebileceği 
üç farklı modda kontrol etmeyi 
mümkün kılar:
  Basic mod (basit kontrol)   

Basit havalandırma sistemleri, 
termostat işlevli Basic mod ile 

kontrol edilebilir.

  Flex mod (esnek kontrol)  
Flex modunda, temiz hava ve kirli 
havası kombinasyonu ayrı ayrı 
tanımlanabilir.

  Profi mod (gelişmiş kontrol) 
Profi modu, örneğin, PID 

kontrolünü (sıcaklık kontrolü için 
çok hassas bir sistem) kullan-
manıza, algılanan sıcaklığı aktif 
tünel havalandırmasıyla görün-
tülemenize veya kirli havası 
hacmini m3/sa/hayvan cinsinden 
görüntülemenize olanak sağlar.

ViperTouch
Güvenli, konforlu, kolay: havalandırma kontrolü
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Modern kanatlı üretiminde havalan dırma 
kontrolü için sensör kullanmak günü-
müzde son teknolojidir. Sıcaklık, nem, 

CO2 ve NH3 sensörleri kümes havasın-
daki değişiklikleri etkin bir şekilde ölçer 
ve izler. Bu yüzden bu sensörler bilgi-

sayar kontrollü havalan dırma sistem-
lerinde temel oluşturur. Big Dutchman, 
çok çeşitli uygun sensörler sunar.

Sensörler: veri toplama için teknik temel

DOL 114, kümes içindeki bağıl nemi 
ölçen bir sensördür. İki analog 0-10 V 
çıkışı nedeniyle, sensör sıcaklığı da 
belirleyebilmektedir (isteğe bağlı).

DOL 12, kümes içindeki sıcak-
lığı belirleyen bir sensördür. DOL 18, kümesteki 

basıncı aktif olarak ölçen 
ve 0-10 V basınç sensö-
rüdür. Bu sensörün gücü 
ViperTouch tarafından 
sağlanır.

DOL 53, kümes havasın-
daki amonyak konsan tra-
syonunu sürekli olarak 
ölçen bir sensördür. 
Sensör, 0 ile 100 ppm 
NH3 arasında bir ölçüm 
aralığı ile çok dayanıklı ve 
hassastır.

DOL 58 hava durumu 
istasyonu, yerel hava 
koşullarının havalandırma 
kontrolüne dahil edilme-
sine izin verir. Bu amaçla 
rüzgar yönü, hava hızı ve 
hava basıncı ölçülür.

DOL 19 sensörü, kümes hava-
sının karbondioksit konsantra-
syonunu ölçer. Yüksek kaliteli 
kızılötesi ölçüm hücresi CO2'yi 
0 ila 10,000 ppm aralığında 
tespit edebilmektedir. Böylece 
CO2 konsantrasyonuna bağlı 
olarak minimum havalandır mayı 
kontrol etmek mümkündür.



ViperTouch neyi kaydedebilir ve kontrol edebilir?
  iç sıcaklık için 8 sensör, iç nem için 
2 sensör;

  6 bölgeye kadar bölgesel ısıtma;

  bireysel kontrolle kümes başına iki 
ayrı havalandırma bölgesi;

  Basic ve Flex modunda fanların 
standart kademe kontrolü (yan 
modda 16 kademe ve tünel 
modunda 32 kademe);

  kümes başına 2 farklı “civciv 
bölgesi”: bir kısım ısıtılırken diğer 
kısım soğuk tutulur;

  4 bölge ısıtıcıları (gazlı ısıtıcılar veya 
tekli ısıtıcılar);

  16'ya kadar MultiStep® grubu (yan 
mod ve tünel modunda);

  dur/kalk modunda minimum 
havalandırma;

  daha da fazla enerji tasarrufu 
sağlayan havalandırma için Dynamic 
MultiStep kirli hava prensibi (% 40'a 
kadar); 

  4’e kadar aktüatöre sahip kontrollü 
tünel havalandırması;

  sıcaklığın gece gerilemesi;

  soğutma ve nemlendirme;

  soğutma sıcaklığının 2 ped sıcaklık 
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Yan modda negatif basınçlı havalandırma

KombiTünel havalandırması

Tünel mod:
• Temiz hava ped   
 soğutmalı tünel   
 açıklığından girer
• Kirli hava, duvardaki  
 fanlardan çıkar

Yan mod:
• Temiz hava duvar  
 klapelerinden girer
• Kirli hava, çatıdaki  
 bacalardan çıkar



sensörüyle gösterilmesi (isteğe bağlı);

  nem kontrolü için seçenekler 
(havalandırma ve / veya ısıtma 
yoluyla);

  havalandırma kontrolüne entegre 
olan Earny ısı koruyucu;

  378 T veya 378 CT cihazları ile 
sıcaklık kontrollü acil açma;

  hava nemini dikkate alan optimize 

edilmiş konfor sıcaklık kontrolü;

  CO2 ve/veya NH3 sensörünün 
kümes havasındaki CO2 ve/veya 
NH3 konsantrasyonuna dayanarak 
aktif olarak minimum havalandırmayı 
düzenlemek adına bağlanabilmesi;

  hava hızı, dış nem veya NH3 gibi 
ilave serbest sensörlerin bağlanması;

  aktif negatif basınç kontrolü, yani 

negatif basınç sensörü, dış hava ile 
iç hava arasındaki basınç farkını ölçer;

  bir hava istasyonu kullanarak doğal 
havalandırma;

  atık hava işlemini izlemek için 
sensörlerin bağlantısı (atık suyunun 
iletkenliği ve pH değeri);

  tüm parti için trend eğrilerinin 
gösterimi.
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Perde kontrollü doğal havalandırma

Ped soğutmalı tünel havalandırması
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“Elbette Earny de dahil olmak üzere 
bilgisayarım tüm kümesi kontrol 

ediyor. Isı koruyucu, ısıtma 
maliyetlerinden tasarruf etmeme 

yardımcı oluyor ve hayvanlarım artık 
daha sağlıklı.”
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“ViperTouch bütün broyler 
damızlık kümesimi kontrol 

ediyor. Bu kontrol sistemine 
tamamen güvenebilirim.”



“Tam Yetiştirme” eklenti modülü
“Tam Yetiştirme” modülüyle Big Dutchman, kanatlı hayvan yetiştiriciliği için ek 
ve önemli işlevler sunar. En önemli işlevler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

İşlev Standart Yetiştirme Tam Yetiştirme
FW 99-B ile yem silolarının sayısı 2 5
FW 99-B ile yem karıştırma – ✔

Işık sensörü sayısı – 5
Hayvan tartısı sayısı 2 12
kantara sahip silolar – 4
Zamanlayıcı sayısı 4 8
Su sayacı sayısı 6 24

  yem tüketimi: toplam, günlük ve 
hayvan başına;

  tartım modülünü kullanarak, her biri 
8 tartı ayağına sahip 4 taneye kadar 
silo tartısı, silo içeriğinin kolay 
izlenmesi için bağlanabilir;

  yemleme miktarı kaydedilir;

  FW 99 yem tartısı, yem bileşenle-
rinin 5 farklı silodan karıştırılmasını 
sağlar (ek buğday yemi);

  su tüketimi: 24 su sayacına kadar 
toplam, günlük ve hayvan başına;

  hayvan ağırlıklarını kaydetmek için 
12'ye kadar hayvan tartısı bağlantısı;

  gün doğumu ve gün batımı için sıralı 
simülasyonu ile 7 farklı güneş ışığı 
simülatörü ile ışık kontrolü; ışık 
şiddeti ve renk sıcaklığı da 
değiştirilebilir;

ViperTouch sadece son teknoloji ürünü bir havalandırma bilgisayarı değil aynı zamanda çok profesyonel 
bir üretim bilgisayarıdır. Büyüme, yem ve su tüketimi ile hayvanlarınızın ölüm oranı (broylerler, hindiler, 
ördekler) ile ilgili tüm önemli verileri kaydeder. Bu, değişikliklere hızlı bir şekilde tepki vermenize ve 
ileride daha iyi performans sonuçlarına yol açacak ve ekonomik verimliliği artıracak şekilde 
gerekli önlemleri almanıza olanak sağlar.

ViperTouch
Güvenli, konforlu, kolay: kanatlı yetiştiriciliği için üretim kontrolü

ViperTouch neyi kaydedebilir ve kontrol edebilir?
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Yem tartımı

Silo tartımı

Su tüketimi



  duraklama işlevi: üreticinin partiler 
arasında ıslatma, temizleme, 
kurutma ve ısıtma için süreyi 
optimize etmesine yardımcı olarak 
maliyetleri düşürür;

  bireysel görevler için 8 saatli 
anahtara kadar;

  eş zamanlı olarak seyreltme 
sırasında iklimin bireysel 
konfigürasyonuna izin verirken, 
hayvanlar dışarı çıkarılmadan önce 
yemleme sistemini kontrollü ve 
otomatik olarak boşaltmak için 
yakalama fonksiyonu;

  örneğin, elektrik kesintileri, sıcaklık, 
nem, su ve yem tüketimi gibi 
ayarlanmış değerlerden sapmalar ve 
minimum silo içeriği durumunda 
alarm mesajları.

ViperTouch
Güvenli, konforlu, kolay: kanatlı yetiştiriciliği için üretim kontrolü
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Işık kontrolü AC Dokunmatik Alarm cihazıHayvan tartımı

Kümes kamerası



  yem tüketimi: toplam, günlük ve 
hayvan başına;

  tartım modülünü kullanarak, her biri 
8 tartı ayağına sahip 4 taneye kadar 
silo tartısı, silo içeriğinin kolay 
izlenmesi ve yemleme miktarlarının 
kaydı için bağlanabilir;

  destinasyon yemleme kontrolü: 
Kümes başına en fazla 24 kazan, 
örneğin horozların ayrı ayrı yem-
lenmesi için belirlenmiş miktarda 
yem ile doldurulabilir;

  FW 99 yem tartısı, yem bileşen-
lerinin 5 farklı silodan karıştırılmasını 

sağlar (ek buğday yemi);

  su tüketimi: 24 su sayacına kadar, 
toplam, günlük ve hayvan başına;

  hayvan ağırlıklarını kaydetmek için 
12'ye kadar hayvan tartısı bağlantısı;

  32'ye kadar yumurta sayacının kaydı;

ViperTouch
Güvenli, konforlu, kolay: damızlık yönetimi için üretim kontrolü

ViperTouch neyi kaydedebilir ve kontrol edebilir?

“Tam Damızlık” eklenti modülü
“Tam Damızlık” modülüyle Big Dutchman, kuluçkalık yumurta için ek ve önemli 
işlevler sunar. En önemli işlevler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

İşlev Temel Damızlık Tam Damızlık
99-B ile yem silolarının FW sayısı 5 5
FFW 99-B ile yem karıştırma ✔ ✔

Yemleme yerlerinin sayısı - 
damızlıklar

8 24

Işık sensörü sayısı 5 5
Hayvan tartısı sayısı 12 12
Kantara sahip silolar 4 4
Zamanlayıcı sayısı 10 10
Su sayacı sayısı 8 24
Yumurta sayacı sayısı – 32

ViperTouch sadece son teknoloji ürünü bir havalandırma bilgisayarı değil aynı zamanda çok profesyonel bir 
üretim bilgisayarıdır. Hayvan ağırlıkları, yem ve su tüketimi ve damızlıklarınızın ölüm oranı ile ilgili tüm önemli 
verileri kaydeder. Bu, değişikliklere hızlı bir şekilde tepki vermenize ve gerekli önlemi almanıza olanak sağlar; 
bu da hem kuluçkalık yumurtaların üretimini hem de ekonomik verimliliği artıracaktır.
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Silo tartımı
Otomatik valf ile destinasyon 

yemleme
      Yem tartımı

Su tüketimi

HorozKanalı ile ayrı 
horoz yemleme veya
Horoz tabak yemliği ile 
ayrı horoz yemleme 



  gün doğumu ve gün batımı için sıralı 
simülasyonu ile 7 farklı güneş ışığı 
simülatörü ile ışık kontrolü; ışık 
şiddeti ve renk sıcaklığı da 
değiştirilebilir;

  bireysel görevler için 6 saatli 
anahtara kadar;

  duraklama işlevi: üreticinin partiler 
arasında yıkama, temizleme, 
kurutma ve ısıtma için süreyi 
optimize etmesine yardımcı olarak 
maliyetleri düşürür;

  örneğin, elektrik kesintileri, sıcaklık, 
nem, su ve yem tüketimi gibi 

ayarlanmış değerlerden sapmalar ve 
minimum silo içeriği durumunda 
alarm mesajları.
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Yumurta sayacı
Su tüketimi

Işık kontrolü

Kümes kamerası

AC Dokunmatik alarm cihazı

SWING 20 ile hayvan tartımı

Nesca ile hayvan tartımı



Broyler damızlık çiftliği

  Her zaman güncel: her şeyi 
takip edin

ViperTouch kontrolörünüzü, ofis PC'nizi 
veya bir mobil cihazı kullnarak, evde 
veya hatta farklı çiftliklerde dinlenirken 
doğrudan kümesteki girişleri yapın. 
Tüm BigFarmNet bileşenleri otomatik 
olarak ve gerçek zamanlı olarak 
güncellenir ve senkronize edilir.

  Hepsi tek yazılımda – rahat, 
hızlı ve çok dilli

Broyler yemleme, damızlıklar için 
destinasyon yemleme, ışık, su, 
havalandırma kontrolü ve silo ve alarm 
yönetimi. Her kullanıcı 32'den fazla dil 
arasından seçim yapabilir.

  Daha fazla güvenlik
Tüm üretiminiz tek bir yazılıma 
kaydedilir, bu da tüm kümes verilerinin 
otomatik olarak yedeklendiği ve tüm 
alarmların merkezi olarak yönetildiği 
anlamına gelir. PC'deki ve uygula ma-
daki girişler tek bir merkezi noktada 
onaylanır ve kaydedilir.

  Optimize edilmiş üretim 
sonuç ları ve düşük maliyetler

Verimli analiz araçlarını kullanarak 
üretim sonuçlarınızı iyileştirin, zaman 
kazanın ve optimize süreçler 
sayesinde hatalardan kaçının. 

  Güvenilir ve geleceğe uygun
Tüm BigFarmNet uygulamalarının 

sahada iyice test edildiğinden ve Big 
Dutchman tarafından sürekli 
geliştirildiğinden emin olarak kullanın.

  Sadece ihtiyacınız olanı 
satın alın

Büyük bir çiftlik kompleksi veya daha 
küçük, aile tarafından işletilen bir 
çiftliğe sahip olmanız fark etmez: 
BigFarmNet her gereksinimi karşılar 
ve ihtiyaçlarınızla birlikte büyür.

  Hizmet ve destek
Sizi kişisel olarak yerinde destekle mek-
ten mutluluk duyarız, ancak uzaktan 
bakım için bilgisayarınıza da erişebiliriz. 
Gerekirse bu şekilde zaman ve 
paradan tasarruf edebilirsiniz.

Ç İ F T L İ Ğ İ N İ Z D E K İ  T Ü M  Y Ö N E T İ M  İ Ş L E V -
L E R İ N İ  T E K  B İ R  Y A Z I L I M D A  B İ R L E Ş T İ R İ R

BigFarmNet ile nasıl çalışılır?

Kümeste
ViperTouch ile

Ofiste
BigFarmNet Manager ile

Herhangi bir yerde
BigFarmNet uygulaması ile
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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 · bdbr@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 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com
www.bigdutchman.com

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

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

BD Agriculture Tarım Mak.
Kafes Dıș. Ticaret Ltd. Şti.
286 Sokak No. 35 Gültekinler
Sitesi Kat 2, Mansuroglu Mahallesi
35535 Bayrakli, Izmir
Tel: +90 232 461 75 60
Fax: +90 232 461 75 68
e-mail: bilgi@bigdutchman.com


