
ViperTouch
Kümesiniz için havalandırma 

ve üretim bilgisayarı



ViperTouch
İyi. Daha iyi. En iyisi. – Dur durak bilmiyoruz

4 Tüm kanatlı tipleri(broyler, broyler damızlıkları,   
 hindiler, ördekler ve yumurtacı tavuklar) için ideal   
 havalandırma ve üretim bilgisayarı
4 Dokunmatik ekran ile mükemmel şekilde kolay   
 kullanım
4 Serbestçe ayarlanabilen kullanım modları: Basic,   
 Flex veya Profi mod
4 Çok hızlı hafıza ve işlemci
4 Türkçe dahil, 30 dil biliyor!
4 Özelleştirilebilen ana ekran
4 Entegre şebeke
4 Basit alarm yönetimi
4 BigFarmNet uzaktan erişim      
 ile uyumluluk

Rahatlık, hız ve performans açısından yeni bir deneyim
ViperTouch tüm fonksiyonların açık 
bir şekilde gösterildiği büyük, grafik 
renklerine sahip bir ekran 
sunmaktadır. Ana menülerde 
kullanılan sembolleri yorumlaması 
ve yönlendirme yapması kolaydır. 
ViperTouch şu anda Çince, Japonca, 
Danca, Romence, Rusça, İspanyolca, 
Lehçe, Fransızca, İtalyanca ve 
Endonezya dili da dahil, 30 dilde 

hizmet vermektedir.
Veriler ve ayarlar, üzerine yeni 
programlar yüklenebilen USB flaş 
bellek(yedekleme kopyası) ile 
kaydedilebilmektedir.
ViperTouch, aynı zamanda büyük 
kabinlere de kurulabilmektedir. Eğer 
standart versiyon yeterli değilse, 
ekleme kutuları ile bilgisayarın 
sürümü yükseltilebilmektedir. Bu 

ekleme kutuları, örneğin Amerikan 
pazarında sıkça talep edildiği 
biçimde, manuel kontrollü veya 
manuel kontrolsüz 10 ila 130 
arasında ek röle modülü kurulumuna 
olanak sağlamaktadır.
Bunlar, aynı zamanda tek fazlı fan 
veya motorların bağlantısını 
yönlendirmede kullanılabilen röle 
modülleridir.

Görüntü örnekleri – ana menü
ViperTouch; kullanıcının ana 
menüde tüm önemli havalandırma 
ve üretim kontrolü verilerini 
seçmesine ve düzenlemesine 
olanak sağlar. Bu şekilde, müşteri; 
kanatlı kümesindeki durumun 
özelleştirilmiş bir görünümüne hızlı 

bir şekilde ulaşır. 
Şifreli koruma fonksiyonu, üç 
seviyede güvenlik sağlar. Ayarlar 
sadece yetkili kişilerce 
değiştirilebilir.

1.örnek: standart ana menü 2. örnek: genişletilmiş ana menü Dil seçimi

Şifre fonksiyonu



4 yazılım basit ve kolay anlaşılır  
 semboller kullanır; 
4 hem grafik hem liste olarak hızlı  
 veri görünümü;
4 detaylı alarm günlüğü, geçmişi ve  
 analizi;
4 BFN-WebLink aracılığıyla mevcut  
 bilgisayarlar ile iletişim;
4 Fiber optik kablolar ve kablosuz  

 LAN bağlantısı ile ofis bilgisayarına  
 hızlı erişim;
4 standart IT bileşenlerinin kullanımı; 
4 şebeke üzerinden uzaktan veri  
 erişimi;
4 Hizmet Erişimi –> teknisyen   
 kullanıcılara kolayca destek   
 sağlayabilir.

BD havalandırma/üretim 
bilgisayarlarına sahip çiftlik

WLAN ile 
ViperTouch’a sahip 
olan çiftlik

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

Yönlendirici

Fiber optik
kablo

Fiber optik
kablo

Anahtar

WLAN LAN

Genel alarmlar 

Genel üretim

Genel havalandırma

Mevcut havalandırma verileri

Mevcut broyler yem dönüştürme üretimi

Özet olarak avantajlar

BigFarmNet Manager; müşterilerin 
kendi ofis bilgisayarlarında kümes 
havalandırması ve üretimi verilerini 
listelemesini, izlemesini, işlemesini 
ve kontrol etmesini sağlayan bir 
bilgisayar programıdır. Üretim 
sonuçları, rahatça analiz edilebil-
mektedir. Aynı zamanda aynı üretim 
modundaki diğer kümesler için yem, 
su ve ışık ile ilgili ayarları yapmak ve 
otomatik olarak aktarmak 
mümkündür.
Yeni broyler modülü, yetiştirme 
sürecinin tam bir dokümantasyonunu 
sağlar. Belli sayıda sürü, birbiriyle ve 

yem, su tüketimi, günlük ağırlık artışı 
veya azalışına ilişkin referans 
değerler ile karşılaştırılabilir. 
Özel damızlık modülü ile, broyler 
damızlık kümesindeki tüm üretim 
döngüsü belgelenebilir, analiz 
edilebilir ve aynı zamanda mevcut 
damızlık şirketlerinin referans 
değerleri ile karşılaştırılabilir. 
Bunlar, üreticinin maliyetleri 
azaltırken bir sürünün tüm 
avantajlarından yararlanabilmesi ve 
yüksek verimlilik ile tutarlı iyi 
sonuçlar elde edebilmesi için birinci 
ön koşuldur. 

ViperTouch ve BigFarmNet uzaktan erişim

Internet

Ofis PC



Yeni ViperTouch; mümkün olduğu 
kadar kolay ve verimli olarak tüm 
kümesi kontrol etmenize olanak 
sağlayan, son teknoloji bir hava-
landırma bilgisayarıdır.
Daha detaylı olarak, bu şu demek-
tir: 
ViperTouch, tüm mevcut havalan-
dırma tipleri(doğal, mekanik ve 
birleşik) için kullanılabilmektedir. 
Buna yan, çapraz, tünel ve kombi-
tünel havalandırma da dahildir.

Yan havalandırma örneği
4 Taze hava için CL Flex duvar   
 klapeleri;
4 CL 600 çatı fanı bacaları;
4 Isıtma sistemi olarak sıcak hava  
 üfleyici JetMaster;
4 Sisleme soğutma sistemi.

Tünel havalandırma örneği
4 Taze hava tüneli;
4 AirMaster fan;
4 RainMaker ped soğutma sistemi

Eşsiz konfor: Özgürce seçilebilen havalandırma kontrol seviyeleri
ViperTouch; kullanıcı tarafından 
özgürce seçilebilen üç farklı kontrol 
seviyesinde kümes havalandırma 
kontrolüne olanak sağlar:
4 Basic mod (basit kontrol)
4 Flex mod (esnek kontrol)
4 Profi mod (gelişmiş kontrol)
Basit havalandırma sistemli, bir 
termostat işlevi ile Basic modla 
kullanılabilmektedir. Flex modla, 

taze ve çıkan hava ayrı olarak 
düzenlenebilmektedir. Örneğin; 
serbest gezen tavuk üretiminde 
kapaklar açıkken, bacalar aracılı-
ğıyla doğal olarak havalandırma 
sağlamak için geçici olarak fanları 
kapatmak mümkündür.
Profi mod; PID kontrolünü kullan-
manıza (çok kesin ve gelişmiş bir ısı 
kontrol sistemi), tünel havalan-

dırma durumunda hissedilen 
sıcaklık faktörünü görmenize veya 
m3/sa/hayvan olarak(gerçek hava 
prensibi) çıkan havayı gözlem-
lemenize olanak sağlar.

Havalandırma bilgisayarı olarak ViperTouch kullanımı

Isı kontrollü, acil durumda 
devreye giren 378 T

CL 1200/CL1900 duvar klapeleri CL 1200 flanş klapesi

CL 1500 tavan klapesi

CL Flex duvar klapesi

CL 75 actüatör CL 175 actüatör

FAC/Fumus  taze hava bacaları

RainMaker Ped sistemi

DOL 114 – nem/sıcaklık sensörü

Negatif basınç sensörü

CO2 sensör

Sensörler

AlarmTaze hava Soğutma



ViperTouch ile havalandırma kontrolü: imkan bolluğu
4 oda sıcaklığı için 8, iç nem için 2  
 sensöre kadar bağlantı;
4 6 alana kadar oda ısıtma   
 sistemleri kontrolü(JetMaster,  
 Thermorizer, sıcak su ısıtması,  
 infrared ısıtıcılar);
4 eğer kümes sadece kısmen   
 ısıtılacaksa, örneğin; kümesin  
 sadece bir kısmı ısıtılıp, diğer  
 kısmı farklı sıcaklığında tutula - 
 caksa, kümesin 2 ayrı bölgeye  
 ayrılması;
4 kümesin 2 ayrı havalandırma  
 alanına bölünmesi ve ayrı   
 sıcaklık kontrolü, bu alanlarda  
 minimum havalandırma ve nem  
 kontrolü;
4 4 alan ısıtıcıya kadar kontrol  
 imkanı (gazlı radyatör veya   
 ekstra ısıtma);
4 16 MultiStep® gruba kadar   
 kontrol (Yan ve tünel modu);
4 Daha çok enerji tasarrufu için  
 Dinamik MultiStep çıkış hava  
 prensibi ile havalandırma;

4 Basic veya Flex modunda   
 çalışırken, standart kademe fan  
 kontrolü (Yan modunda 16   
 kademe ve tünel modunda 16  
 kademe);
4 Pulse-pause modda minimum  
 havalandırma;
4 4 aktüatöre kadar kontrollü tünel  
 havalandırması, örneğin; gerekli  
 hava hızına göre tünel kapakları  
 açılır ya da kapanır;
4 gece fonksiyonu, örneğin; belirli  
 bir süre için sıcaklık azaltılır(veya  
 yükseltilir), daha sonra ViperTouch  
 otomatik olarak normal kontrole  
 geçer;
4 soğutma ve nemlendirme   
 kontrolü (RainMaker ped sistemi,  
 Sisleme soğutucu);
4 nem kontrolü için birkaç imkan  
 (havalandırma ve/veya ısıtma ile);
4 havalandırma kontrolüne entegre  
 edilen Earny ısı değiştirici   
 kontrolü;
4 2 opsiyonel ped ısı sensörü  

 vasıtasıyla, soğutma sıcaklığı  
 gösterimi;
4 378 T veya 378 CT ile sıcaklık  
 kontrollü acil durum aktivasyonu;
4 Kümes havasındaki CO2 içeriğine  
 bağlı olarak, aktif minimum  
 havalandırma için CO2 sensörü  
 bağlantısı;
4 ek serbest sensör bağlantısı,  
 örneğin; Amonyak (NH3), hava  
 hızı veya dış nem;
4 aktif negatif basınç düzenlemesi,  
 örneğin; negatif basınç sensörleri  
 dış hava basıncını ve kümesteki  
 negatif basıncı ölçer, bilgisayar  
 ise bu verilere göre taze havayı  
 kontrol eder veya alarm devreye  
 sokar;
4 havadaki nem de dahil, optimize  
 konfor sıcaklığı;
4 Büyük renkli ekranda tüm   
 yetiştirme sürecine ilişkin eğilim  
 eğrilerinin gösterimi. 

Çıkan Hava

Gazlı radyatör G 12

Isıtma düzenlemeHeatMaster konveksiyon 
ısıtıcı

CL 600 ve CL 920 atık hava bacaları

Duvar fanı

Konili AirMaster

JetMaster

Thermorizer

Isıtma

AirMaster

Earny

Sisleme soğutucu

Isı değiştiriciSoğutma



Üretim bilgisayarı olarak ViperTouch kullanımı

Ekleme modülleri “tam broyler ve damızlık fonksiyonelliği”

ViperTouch sadece profesyonel bir 
havalandırma bilgisayarı değil, aynı 
zamanda komple bir üretim ve 
yönetim bilgisayarıdır. Üretim, 
büyüme, yem ve su tüketimi ile 
ölüm oranına ilişkin tüm önemli 
verileri kaydeder. 

Bu; üreticinin değişikliklere kolayca 
cevap vermesini ve sonuç olarak 
daha iyi performans sağlayacak ve 
üretimin ekonomik verimliliğini 
artıracak eylemleri uygulamasını 
sağlar. 
Ekleme modülleri “tam broyler 

fonksiyonelliği” ve “tam damızlık 
fonksiyonelliği”; özellikle broyler ve 
broyler damızlık yönetimi için 
önemli olan ekstra fonksiyonlar 
sağlar. 

Bu modüller yardımıyla, ViperTouch 
broyler ve broyler damızlık 
yemlemesi için ekstra fonksiyonlar 
sağlamaktadır:
4 yem tüketimi kaydedilebilmekte  
 ve elektronik sürekli tartım yem  
 kantarları FW 99-B ve FW 99-40  
 ile, 5 tipe kadar yem karıştırılabil - 
 mektedir;
4 4 silo kantarı, bir kantar modülü  
 aracılığıyla kontrol edilebilmekte  
 ve aynı zamanda sürekli tartım  

 yem kantarı ile çalışabilmektedir.
4 Sınırsız olarak, zaman kontrollü  
 ve miktar kontrollü farklı yemleme  
 programları kullanılabilir;
4 Kümes başına 24 hedef (kazan)  
 (yem kantarı, kantarları kg   
 kesinliği ile doldurma amaçlı  
 kontrol edilebilmektedir.

Işık kontrolü

Canlı tartım SWING 20

Canlı tartım SWING 70

Canlı tartım INCAS 2
Durdurma fonksiyonu

Sürekli tartım yem kantarları FW 99-B ve FW 99-40

Yem tartımı

Silo kantarı



ViperTouch ile üretim kontrolü: imkan bolluğu
4 yem tüketiminin kaydedilmesi:  
 silo, sürekli veya tek seferli kantar  
 ile genel, günlük ve hayvan  
 odaklı kayıtlar; kantar modülü,  
 silo içeriğinin kolay izlenebilmesi  
 adına 4 load cell ve 4 silo kantarı  
 bağlantısına olanak sağlar; yem  
 verimi kaydedilir; 
4 hedef yemleme kontrolü; kümes  
 başına 24 kantar belirli miktarda  
 yem ile doldurulabilmektedir,  
 örneğin broyler damızlık yemle - 
 mesi vehoroz için ayrı yemleme; 
4 FW 99-B ve FW 99-40 kantarlar, 5  
 farklı silonun yem bileşenlerinin  
 karışmasına olacak sağlar(ekstra  
 buğday yemlemesi); 
4 su tüketimi kaydı: 5 su sayacı  
 vasıtasıyla genel, günlük ve  
 hayvan odaklı kayıtlar; 
4 hayvan ağırlıklarının ölçümü için  

 12 canlı tartım bağlantı imkanı  
 (INCAS veya SWING) ;
4 32 yumurta sayıcı kaydı imkanı;
4 güneş doğumu ve batımı   
 simülasyonuna sahip 7 güneş  
 ışığı simülatörü vasıtasıyla ışık  
 kontrolü; 
4 Yumurta koruyucu, bölge ışığı,  
 folluk kontrol fonksiyonu, kafesin  
 altındaki katlanır ızgaralar gibi  
 ayrı görevlere serbestçe   
 programlanabilen zamanlayıcı  
 bağlantısı imkanı;
4 durdurma fonksiyonu: kümesin  
 yıkanması, temizlenmesi, kurutul-  
 ması ve ısıtılmasına ilişkin olarak  
 iki büyütme süreci arasındaki  
 dönemi optimize ederek   
 maliyetleri düşürür; 
4 Gerçek zamanlı, üretim ve   
 havalandırmaya ilişkin, uzaktan  

 erişim fonksiyonu da barındıran  
 grafiksel ve çizelgesel bir PC  
 (bilgisayar) programı olan   
 BigFarmNet uzaktan erişim;
4 alarm mesajları, örneğin; güç  
 kesintilerinde, ısı, nem, su ve  
 yem tüketimi gibi belirli   
 değerlerden minimum sapma ve  
 silo içeriği. 

Ayrı horoz yemleme

Yem tüketimi

Yumurta koruyucu Yumurta sayıcı IR4-810

AC Touch alarm cihazı

Su tüketimi

Günlük kazan

BigFarmNet-Manager



ViperTouch; gereksinimlere göre, farklı genişletme aşamalarında kullanılabilmektedir

A ve B sırasında listelenenden daha fazla analog girdi veya dijital çıktı kullanmak mümkün değildir. Viper kantar modülü, ViperTouch’ın tüm genişleme 
aşamalarında bağlanabilmektedir. ViperTouch tipine göre, kademesiz fanlar iç veya dış triyak vasıtasıyla kontrol edilebilmektedir. 
◊ kullanılan yazılıma göre
* sadece Profi modda ** sadece Basic veya Flex modda *** sadece Profi veya Flex modda **** Profi modda iki alanlı kontrol
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ViperTouch 710 1520 2330 1500/2300 X30/X40
A) Maksimum analog girdi ve çıktı sayısı 7 15 23 15/23
- dış sıcaklık sensörleri 1 1 1 1
- kümes ısı sensörleri, maks. 8 8 8 8
- nem sensörleri, maks. 2 2 2 2
- ped sensörleri 2 2 2 2
- negatif basınç sensörler 1 1 1 1
- serbest sensörler (NH3, CO2, O2, hava hızı), maks 4 4 4 4
- minimum havalandırma* kontrolü için CO2 sensörleri 1 1 1 1
- hız kontrolü*** için dış sinyal 0-10 V 2 2 2 2
- CL 74 için Sinyal (baca aktüatörü 0-10 V)*** 2 2 2 2
- Kademeli çıkan hava*** için potansiyometreli CL 74 V  2 2 2 2
- aktüatör taze hava potansiyometre 6 6 6 6
- aktüatör tünel potansiyometre 4 4 4 4
- su sayacı 6 6 6 6
- Helezon sensörü 1 1 1 1
- sayaç girdisi 1 1 1 1
- canlı tartım (tam broyler/damızlık fonksiyonelliği) ◊ 2 (4) (12) 2 (4) (12) 2 (4) (12) 2 (4) (12)
- dimmer, analok çıktı ◊ 4-7 4-7 4-7 4-7
- ışık sensörü 5 5 5 5
- ısıtma, analog çıktı 6 6 6 6
- gazlı ısıtıcı 4 4 4 4
- manuel tünel açılımı 1 1 1 1
- yumurta sayacı ◊ 16 (32) 16 (32) 16 (32) 16 (32)
B) Maksimum dijital çıktı sayısı 12 22 32  30/40
- ısıtma sistemi kondaktörleri 6 6 6  6
- gazlı kuluçka makinesi kondaktörleri 4 4 4  4
- ped soğutma kondaktörleri  6 6 6  6
- sprey soğutma kondaktörleri 3 3 3  3
- yıkama kondaktörleri 1 1 1  1
- nem kondaktörleri 1 1 1  1
- CL 74 çıkan hava bacası (aktüatör başına 2 röle) 2 2 2  2
- CL 74/75 taze hava bacası Fumus/FAC (motor başına 2 röle) 1 1 1  1
- MultiStep’teki çıkan hava için yan mod grupları 16 (8****) 16 (8****) 16 (8****)  16 (8****)
- MultiStep’teki çıkan hava için tünel mod grupları 14 14 14  14
- çıkan hava için yan mod grupları açık/kapalı** 16 16 16  16
- çıkan hava için tünel mod grupları tünel kademeleri** 16 16 16  16
- yan klapeler (aktüatör başına 2 röle) 6 6 6  6
- tünel klapeleri (aktüatör başına 2 röle) 4 4 4  4
- acil durum aktivasyonu 1 1 1  1
- hava sirkülasyon fanları (termostat) 4 4 4  4
- silo 1 ve 2 evet evet evet  evet
- silo 3 ila 5 (tam broyler/damızlık fonksiyonelliği) evet tak evet  evet
- çapraz matkap 1 1 1  1
- ışık açık/kapalı ◊ 4-7 4-7 4-7  4-7
- zamanlayıcılar ◊ 4-6 4-6 4-6  4-6
- yemleme 1 1 1  1
- su vanası 1 1 1  1
- silo kantarı 1 1 1  1
- Kantar FW 99B, FW 99-40 1 1 1  1
- Yıkama 1 1 1  1
- broyler damızlıkları için hedefler (tam broyler/damızlık fonksiyonelliği) ◊ 2 (9) 2 (9) 2 (9)  2 (9)
- alarm 1 1 1  1


