
ViperTouch
Nová generace klima – produkčního počítače pro vaši stáj

výkrmu drůbeže, nebo chovu rodičů



ViperTouch
Bezpečné, komfortní, jednoduché

  tento klimatizační a produkční počítač byl 
vyvinut speciálně pro výkrm – kuřat, krůt – 
kachen a chov rodičovského materiálu

  geniálně jednoduché ovládání na dotykové 
obrazovce

  volitelný provozní režim: Basic, Flex nebo Profi

  úžasně rychlý procesor a paměť

  mluví 32 jazyky – také vaším!

  individuálně konfigurovatelný display

  jednoduchý Alarm-Management

  kompatibilní s BigFarmNet-Manager   
na vašem PC a s BigFarmNet-App

Ve větších stájích, zejména v novo-
stavbách, se dnes používá hlavní 
rozvaděč pro všechny součásti 
technologie instalované ve stáji. 
Zahrnuje všechny pojistky, proudové 
jističe, motorové spouštěče, stykače, 
spínače, kontrolky, alarmy atd.. Také 7 
nebo 10 palcový ViperTouch je možné 
integrovat do tohoto rozvaděče. V 
závislosti na technologii jsou takové 
rozvaděče speciálně navrženy a 
postaveny pro každý projekt. Jsou 
připraveny k připojení, takže elektrikář 
musí pouze instalovat kabeláž a zapojit 
spotřebiče (motory atd.).
Jakákoliv porucha se díky přiloženému 
podrobnému plánu rozvaděče velice 
snadno diagnostikuje.

Moderní rozvaděč: přehledný, jednoduše ovladatelný, vysoký stupeň krytí, atraktivní vzhled

Viper Touch je ve vaší stáji základem 
pro bezpečnou funkci ventilace a 
řízení výroby! K jeho vynikajícím 
vlastnostem patří:

  Barevný 7“ nebo 10“ dotykový 
display: Funkce, pro denní 
nahlížení jsou okamžitě v menu k 
dispozici. Příslušné křivky se 
zobrazují graficky. 

  Individuálně konfigurovatelné 
uživatelské rozhraní: Umožňuje 
vám navrhnout zobrazení podle 
vašich preferencí a požadavků.

  Obsahuje modulární hardware: 
Snadno rozšiřitelný, pokud 
potřebujete nové funkce.

  Jednoduchá aktualizace 
softwaru: v případě potřeby.

  Úplné připojení k síti BigFarmNet: 
Pomocí nástroje BigFarmNet 
Manager můžete vzdáleně řídit 
počítače z jiného PC.

  Vysoká provozní spolehlivost: 
ViperTouch funguje bez přerušení i 
bez síťového připojení.

Pokud nestačí základní vybavení, je 
možné rozšíření pomocí rozšiřovacích 
boxů. V tomto zařízení může být 
nainstalováno 10 až 40 dalších 
relémodulů. Kromě toho jsou k 
dispozici relémoduly, které mohou 
přímo spínat jednofázové ventilátory 
nebo motory.
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Viper Touch je klimapočítač, kterým 
můžete moderním způsobem řídit 
klima ve stáji.
To znamená, že ViperTouch je vhodný 
pro všechny běžné typy větrání (přírodní, 

mechanické a kombinované). Patří mezi 
ně větrání boční-, příčné-, tunelové-, 
kombinované tunelové. Regulovat lze:

  Nasávání
  Odsávání

  Topení
  Výměníky tepla
  Chlazení
  Nouzové otevírání
  Signalizaci-alarm

Volitelný režim regulace
Viper Touch umožňuje řízení klimatu 
ve 3 různých režimech regulace, které 
jsou volně volitelné uživatelem.
  Basic Mode (jednoduché řízení) 

Základní systém ventilace v Basic 
Mode lze řídit principem 
termostatu.

  Flex Mode (flexibilní řízení)  
V tomto režimu se dá zcela 
individuálně nastavit součinnost 
nasávání a odsávání.

  Profi Mode (řízení pro náročné) 
Režim profi, umožňuje použít 
například PID regulaci (velice 

přesné a propracované řízení 
teploty), dále zobrazuje pocitovou 
teplotu, nebo množství 
odsávaného vzduchu v m3/hod 
na zvíře.

ViperTouch
Bezpečné, komfortní, jednoduché: řízení ventilace
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Moderní řízení klimatu ve stájích pro 
drůbež vyžaduje využívání různých 
druhů senzorů. Jedná se o senzory 

teplotní, vlhkostní, CO2 nebo NH3. 
Slouží k měření a kontrole změn stavu 
vzduchu ve stáji. Senzory proto tvoří 

základ pro počítačem řízení klimatu ve 
stáji. Big Dutchman má v nabídce ty 
správné senzory.

Senzory jsou technickým základem sběru dat

DOL 114 je senzor pro měření 
relativní vlhkosti ve stáji. Vzhledem k 
tomu, že má dva analogové výstupy 
0-10 V, může také měřit teplotu (to je 
volitelné).

DOL 12 je senzor pro měření 
teploty ve stáji. DOL 18 je podtlakový 

senzor, který aktivně 
měří podtlak ve stáji. 
Senzor je dodáván
v měřicím signálu 0-10 V. 
Napájení senzoru jde z 
počítače ViperTouch.

DOL 53 je senzor pro 
kontinuální měření 
koncentrace amoniaku ve 
vzduchu stáje. Je robustní 
a měří velmi přesně v 
rozsahu měření od 0 do 
100 ppm NH3.

Meteorologická stanice 
DOL 58 umožňuje řízení 
ventilace podle místních 
povětrnostních podmínek. 
Snímá směr větru, rychlost 
a tlak vzduchu.

DOL 19 je senzor pro měření 
obsahu oxidu uhličitého ve 
stáji. Vysoce kvalitní infra-
červený měřící článek měří 
CO2 v rozmezí 0 až 10 000 
ppm. Minimální ventilace 
může být proto regulována 
podle koncentrace CO2.



Co všechno lze počítačem Viper Touch řídit a znamenávat?
  8 vnitřních teplotních senzorů a 2 
senzory pro měření vnitřní vlhkosti 
vzduchu;

  prostorové vytápění v 6 zónách;

  stáj může být rozdělena do dvou 
různých klimatických zón a indivi-
duálně regulována;

  konvenční stupňovitá regulace 
ventilátorů v režimu Basic nebo Flex 

(16 skupin v bočním režimu a 32 
skupin v tunelovém);

  rozdělení stájí na 2 různé zóny 
(Odchovnová zóna): pouze jedna 
část je ohřívána a v druhé je 
udržována nezámrzná teplota;

  4 zónové vytápění (plynové zářiče, 
nebo extra vytápění);

  až 16 skupin ventilace (v bočním 

nebo tunelovém režimu);

  minimální ventilaci je možné řídit 
časových cyklech;

  princip odsávání Dynamic MultiStep 
ušetří až 40% energie na ventilaci;

  regulovaná tunelová ventilace 4 
servopohony;

  noční snížení teploty;
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Podtlaková ventilace s režimem stranového nasávání

Ventilace kombi-tunel

Tunelový režim:
• Nasávání vzduchu  
 chladicími voštinami  
 pro tunelovou   
 ventilaci.
• Odsávání ventilátory  
 ve štítu

Režim bočního nasávání:
• Vzduch je přiváděn bočními  
 nasávacími klapkami.
• Odsávání ventilátory ve   
 stropních komínech



  chlazení a zvlhčování;

  zobrazení ochlazovací teploty pomocí 
2 volitelných čidel u PAD chlazení

  možnosti regulace vlhkosti (buďto 
ventilací anebo topením);

  výměník tepla Earny je integrovaný 
s řízením ventilace;

  teplotou řízené nouzové otevírání 
pomocí zařízení 378T nebo 378CT;

  optimalizované řízení teplotního 
komfortu, tzn. je zohledněná také 
vlhkost vzduchu;

  připojení senzorů CO2 a NH3, jejich 
pomocí se pak aktivně řídí minimální 
ventilace v závislosti na koncentraci 
CO2 a NH3 ve stájovém vzduchu;

  lze připojit i další senzory, jako např. 
senzor rychlosti proudění vzduchu, 
venkovní vlhkost a NH3;

  aktivní řízení podtlaku tzn. podtla-
kové čidlo měří tlakový rozdíl mezi 
venkovním a stájovým tlakem vzduchu;

  přirozená ventilace s meteorolo-
gickou stanicí;

  mohou být připojeny také senzory 
pro sledování čištění odsávaného 
vzduchu (vodivost a pH prací vody);

  zobrazení křivek průběhu zástavu.
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Přirozená ventilace s ovládáním závěsů

Tunnelventilation mit PAD-Kühlung
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„Můj počítač ovládá celou stáj s 
drůbeží samozřejmě včetně Earny.
Výměník tepla mi spoří náklady na 

vytápění a také drůbež je zdravější.“
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„ViperTouch řídí celou 
moji stáj s rodičovským 

materiálem.
Mohu se plně na ovládání 

spolehnout“.



Rozšiřovací modul: „plně funkční verze pro výkrm“
Big Dutchman nabízí rozšiřovací modul „plně funkční verzi pro brojlery“. 
Nejdůležitější funkce lze nalézt v následující tabulce.

Funkce Standardní
výkrm

Plná funkčnost
výkrmu

Počet sil s váhou FW 99-B 2 5
Míchání krmení váhou FW 99-B – ✔

Počet světelných senzorů – 5
Počet vah pro drůbež 2 12
Sila na vážných snímačích – 4
Počet spínacích hodin 4 8
Počet vodoměrů 6 24

  spotřeba krmiva: celková, denní a 
na zvíře;

  pomocí modulu vážení lze připojit až 
4 sila, z nichž každé může obsaho-
vat až 8 snímačů –> to usnadňuje 
kontrolu obsahu sila;

  registrace a zaprotokolování 
dodávek krmiva;

  váhou krmiva FW 99 lze míchat 
krmné komponenty až z 5 sil 
(přikrmování pšenicí);

  spotřeba vody: celkově, denní a na 

zvíře a to až z 24 vodoměrů;

  připojení až 12 vah pro drůbež pro 
záznam hmotnosti drůbeže;

  řízení osvětlení prostřednictvím 7 
různých simulátorů slunečního svitu 
s plynulým stmíváním a 

ViperTouch není pouze profesionální klimapočítač, ale současně také profesionální produkční počítač. 
To znamená, že registruje všechna potřebná data o produkci, přírůstek, spotřebu krmiva, vody a úhyn. 
Tím se dá rychle reagovat na měnící se podmínky a pak včas provádět odpovídající opatření. 
To vede k lepším přírůstkům a vyšší užitkovosti.

ViperTouch
Bezpečné, komfortní, jednoduché: řízení produkce při výkrmu drůbeže

Co všechno lze s Viper Touch zaznamenávat a regulovat?
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Vážení krmné směsi

Vážení sil

Měření spotřeby vody



rezedníváním; je možná také změna 
intenzity a barvy světla;

  funkce pauzy: pomáhá chovateli ve 
fázi mezi turnusy při namáčení, 
čištění, sušení a vytápění stáje ke 
snížení nákladů;

  až 8 volných časových spínačů pro 
jednotlivé úkoly;

  funkce začátek: slouží před vys klad-
něním k vyprázdnění krmného sys-
tému chodem naprázdno, současně 
se dá individuálně nastavit ventilace 
během vyskladňování;

  hlášení signalizace alarmu: Výpadek 
proudu, odchylky pokud jde o 
teplotu, vlhkost, spotřebu vody a 
krmiva minimální zásoba v silu.

ViperTouch
Bezpečné, komfortní, jednoduché: řízení produkce při výkrmu drůbeže
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Řízení osvětlení Signalizace AC TouchVáha kuřat

Kamera ve stáji



  spotřeba krmiva: celková, denní a 
na zvíře;

  pomocí modulu vážení lze připojit až 
4 sila, z nichž každé může obsaho-
vat až 8 snímačů –> to usnadňuje 
kontrolu obsahu sila, registrace a 
zaprotokolování dodávek krmiva;

  kontrola cílového krmení: může být 
plněno až 24 násypek v hale s 
jedním stanoveným množstvím 
krmiva, např. u samostatného 
krmení kohoutů;

  váhou krmné směsi FW99 lze 
míchat různé komponenty až z 5 sil;

  spotřeba vody: celkem, denně a na 
zvíře prostřednictvím až 24 
vodoměrů;

  připojení až 12 vah na zvířata k 
zaznamenávání jejich hmotnosti;

  záznam až od 32 počítadel vajec;

ViperTouch
Bezpečné, komfortní, jednoduché: řízení produkce při chovu rodičů

Co všechno lze s Viper Touch zaznamenávat a regulovat?

Rozšiřovací modul: „plně funkční verze chovatele“
Big Dutchman nabízí rozšiřovací modul „plně funkční verzi pro chovatele“. 
Dodatečně i důležité funkce v oblasti produkce násadových vajec. Nejdůležitější 
funkce lze nalézt v následující tabulce. 

Funkce Základní
chov

Kompletní 
chovatelské funkce

Počet sil s váhou FW 99-B 5 5
Míchání krmení váhou FW 99-B ✔ ✔

Počet krmných cílů 8 24
Počet světelných senzorů 5 5
Počet vah zvířat 12 12
Sila na vážných snímačích 4 4
Počet spínacích hodin 10 10
Počet vodoměrů 8 24
Počet počítadel vajec – 32

ViperTouch není pouze profesionální klimapočítač, ale současně také profesionální produkční počítač. 
To znamená, že registruje všechna potřebná data o produkci, přírůstku, spotřebě krmiva, vody a úhyn 
vašeho rodičovského materiálu. Tím se dá rychle reagovat na měnící se podmínky a pak včas provádět 
odpovídající opatření. To vede k lepším přírůstkům a vyšší užitkovosti. 
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Vážení sil
Cílové krmení s elektr, výpadem

   Vážení krmné směsi
Měření spotřeby vody

Samostatné krmení 
krmítky MaleChain, nebo 
samostatné krmení 
krmítky MalePan



  řízení osvětlení prostřednictvím 7 
různých simulátorů slunečního svitu 
s plynulým stmíváním a 
rozedníváním; je možná změna 
intenzity i barvy;

  k dispozici je 6 spínacích hodin k 
různým zadáním;

  Funkce při pauze: pomáhají chova-
teli optimalizovat činnosti mezi 
zástavy v návaznosti na namáčení, 
mytí, sušení a vytápění stáje;

  Spouštění alarmu: při výpadku 
proudu, odchylky od požadované 
teploty, vlhkosti vzduchu, spotřeby 

vody, krmiva nebo nízkého stavu 
krmiva v silech.

ViperTouch
Bezpečné, komfortní, jednoduché: řízení produkce při chovu rodičů
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Počítadlo vajec
Měření spotřeby vody

Řízení světla

Kamera do stáje

Alarm AC Touch

Váha na drůbež

Váha na drůbež pod hnízdem



Farma – Rodičovského materiálu masných slepic

  Vše vždy aktuální: stačí 
sledovat přehled

Zadávání můžete provádět jak na 
ViperTouch, tak i na PC, nebo na mobil-
ních zařízeních - přímo ve stáji, z pohodlí 
domova, dokonce i na různých místech 
provozu. Všechny komponenty v Big-
FarmNet jsou automaticky aktu alizo-
vány a synchronizovány v reálném čase.

  Vše v jednom programu 
snadné rychlé a vícejazyčné

Krmení brojlerů, cílené krmení pro 
rodiče, světlo, napájení, ovládání 
klimatizace jakož i management sil a 
signalizace. Program podporuje pro 
uživatele 32 jazyků.

  Více bezpečnosti
Vzhledem k tomu, že veškerá vaše 
výroba je v jednom programu, auto-
maticky jsou prováděny zálohy všech 
stájí, také alarmy jsou centrálně evido-
vány. Zadání na PC a v aplikaci jsou 
centrálně autorizovány a zaznamenávány.

  Optimalizace výroby- nižší 
náklady

Zlepšete své výsledky výroby pomocí 
výkonných analytických nástrojů, 
ušetříte čas a vyhnete se chybám 
pomocí optimalizovaných procesů. 

  Spolehlivý a do budoucna 
odolný

Využijte důkladné testování v praxi a 
neustálý vývoj všech aplikací 
BigFarmNet od Big Dutchman.

  Kupujete jen to, co 
potřebujete

Je absolutně jedno, zda vlastníte velký 
drůbežářský komplex, nebo jen malý 
rodinný podnik, BigFarmNet je vhodný 
pro každého a roste s Vámi.

  Servis a poradenství
Rádi vám pomůžeme přímo u Vás. 
Současně se můžeme prostřednictvím 
vzdálené údržby také spojit přímo s 
vaším počítačem. Tím se ušetří v řadě 
případů hodně času a peněz.

SJEDNOCUJE VŠECHNY ÚKONY MANAGEMENTU 
VAŠEHO PODNIKU DO JEDNOHO PROGRAMU

Takto se používá BigFarmNet

Ve stáji
s ViperTouch

V kanceláři
s BigFarmNet-Managementem

Na cestách
s BigFarmNet-App
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USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazílie: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

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

Asie a Pacifik: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com
www.bigdutchman.com

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

Evropa, Střední východ & Afrika: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Deutschland
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de · www.bigdutchman.de


