
ViperTouch
Komputer do sterowania klimatyzacją 

i produkcją w kurnikach



ViperTouch
Ulepszanie tego co dobre, to dopiero perfekcja!

4 komputer do sterowania klimatyzacją i produkcją   
 dla każdego rodzaju drobiu – brojlerów, kur stada   
 rodzicielskiego brojlerów, indyków, kaczek, niosek
4 genialnie prosta obsługa za pomocą ekranu dotykowego
4 dowolny wybór trybu pracy: Basic, Flex lub Profi
4 wyjątkowo szybki procesor i pamięć
4 obsługa w 30 językach – także w języku polskim
4 wyświetlacz, który można skonfigurować stosownie  
 do indywidualnych potrzeb
4 zintegrowany interfejs sieciowy
4 proste zarządzanie funkcjami     
 alarmowymi
4 kompatybilny z programem     
 zarządzającym BigFarmNet

Nowe doświadczenia w zakresie komfortu, prędkości i wydajności
ViperTouch posiada duży kolorowy 
wyświetlacz graficzny, na którym 
dobrze widać wszystkie funkcje. 
Ikony użyte w menu głównym są 
łatwe do zinterpretowania, co w 
dużym stopniu ułatwia obsługę.
ViperTouch jest dostępny w 30 róż-
nych wersjach językowych. Wśród 
nich m. in. rumuński, duński, 
rosyjski, hiszpański, polski, francuski, 

japoński, włoski, indonezyjski, 
chiński, tajski ...
Za pomocą pamięci USB można 
zapisać dane i ustawienia (kopia 
bezpieczeństwa) lub w prosty sposób 
zainstalować nowe programy.
ViperTouch można zamontować w 
dużych szafach sterowniczych. Jeżeli 
standardowy pakiet jest niewystarcza-
jący, można zastosować rozszer ze-

nie pozwalające na dodanie od  
10 do 130 dalszych modułów 
przekaźnikowych ze sterowaniem 
ręcznym lub bez, co przykładowo 
często jest wymagane na rynku 
amerykańskim.
Ponadto dostępne są także moduły 
przekaźnikowe służące do bezpoś-
redniego dołączania wentylatorów 
jednofazowych i silników.

Przykłady obrazu na wyświetlaczu – menu główne
Użytkownik może sam wybrać i 
ustawić w menu głównym wszystkie 
istotne dane dotyczące sterowania 
klimatyzacją i produkcją. Każdy 
klient uzyskuje, w ten dogodny dla 
siebie sposób, szybki przegląd na 
temat tego, co dzieje się w kurniku.

Funkcja wprowadzania hasła aż na 
trzech różnych poziomach gwaran-
tuje bezpieczeństwo. Wyłącznie 
autoryzowany personel może 
dokonać zmian ustawień.

Przykład 1: Menu główne – widok podstawowy Przykład 2: Menu główne – widok rozszerzony Wybór języka

Funkcja wprowadzania hasła



4 programy posługują się prostymi,  
 zrozumiałymi symbolami
4 szybki przegląd danych w formie  
 tabel i wykresów
4 szczegółowy protokół alarmowy,  
 historia i analiza
4 szybkie połączenie z komputerem  
 w biurze przez sieć LAN Ethernet  
 za pomocą kabli światłowodowych

4 komunikowanie się z istniejącymi  
 już komputerami za pomocą  
 modułu BFN-WebLink
4 wykorzystanie standardowych  
 komponentów IT
4 Service Access Light –> „dostęp  
 na odległość” pozwala technikom  
 na szybkie udzielenie  e pomocy.

Ferma, która posiada już 
komputery BD do stero wania 
klimatyzacją i produkcją

Ferma z komputerem 
ViperTouch, 
połączenie WLAN

Ferma z komputerem 
ViperTouch, połącze nie 
kablowe (maks. dłu gość 
100 m)

Router

Kabel świa -
tłowodowy

Kabel świa-  
t łowodowy

Przełącznik

WLAN sieć LAN

Widok alarmu

Widok produkcji

Widok klimatyzacji

Aktualne warunki klimatyczne

Aktualny widok produkcji, spożycia paszy, brojlerów

Rzut oka na zalety

Program zarządzający BigFarmNet to 
program komputerowy, za pomocą 
którego mogą Państwo na swoim 
komputerze w biurze przygotować, 
przedstawiać w formie tabel i wykresów 
dane dotyczące produkcji i klimatu 
panującego w kurniku oraz nimi 
sterować. Wyniki produkcyjne można 
analizować w bardzo wygodny sposób. 
Można nastawić ilość zadawanej paszy, 
wody oraz oświetlenie, a następnie 
przenieść te ustawienia na dalsze 
kurniki, które znajdują się w tym 
samym trybie produkcyjnym. 
Za pomocą specjalnego „trybu dla 
broilerów“ można szczegółowo udoku-
mentować przebieg cyklu produkcyjnego. 

W prosty sposób można porównać 
między sobą lub z wartościami referen-
cyjnymi, otrzymanymi od dostawcy 
piskląt, kilka cyklów pod kątem 
spożycia paszy, wody lub dziennego 
przyrostu lub strat.
Dodatkowy „tryb dla stad rodzicielskich 
brojlerów” pozwala udokumentować 
cały rzut w kurniku dla stad rodzicielskich 
brojlerów oraz analizować i porównać 
wyniki z wartościami referencyjnymi 
dostawcy ptaków.
Powyższe stwarza najlepsze warunki, aby 
coraz lepiej wykorzystywać potencjał 
produkcyjny zwierząt, zmniejszać koszty 
i stale osiągać dobre wyniki przy 
wysokiej wydajności. 

ViperTouch i program zarządzający BigFarmNet-Manager

Internet

Komputer w biurze



Nowy komputer ViperTouch jest 
komputerem sterującym klimatyzacją, 
który pozwala w nowoczesny i 
prosty sposób sterować klimatem 
w całym kurniku.
Co to dokładnie oznacza: 
Komputer ViperTouch można sto so-
wać do wszelkich typów wentylacji 
(naturalnej, mechanicznej i łączonej). 
Obsługuje wentylację boczną, 
poprzeczną, tunelową i kombi-
tunelową.

Przykład zastosowania wentylacji bocznej
4 wloty ścienne CL Flex do dostarc zania  
 świeżego powietrza
4 komin wentylacyjny CL 600 do  
 usuwania powietrza zużytego
4 nagrzewnica gazowa JetMaster
4 system chłodzenia FoggingCooler

Przykład zastosowania wentylacji tunelowej
4 tunel do dostarczenia świeżego  
 powietrza
4 AirMaster do usuwania powietrza  
 zużytego
4 system chłodzenia RainMaker.

Jedyny w swoim rodzaju komfort: dowolny wybór trybu sterowania klimatyzacją
ViperTouch umożliwia sterowanie 
klimatyzacją na trzy różne sposoby. 
Wybór trybu pracy zależy od użyt-
kow nika.
4 Tryp Basic (podstawowy) – proste  
 sterowanie
4 Tryp Flex (elastyczny) – stero wanie  
 elastyczne)
4 Tryp Profi – sterowanie wyrafinowane
Prostymi systemami wentylacji można 

sterować w trybie Basic za pomocą 
funkcji termostatu. W trybie Flex 
można zupełnie samemu regulować 
kombinację powietrza wlotowego i 
wylotowego. Można na przykład 
tymczasowo wyłączyć wentylatory, 
aby wentylacja odby wała się w 
sposób naturalny przez kominy, gdy 
przy chowie na wolnym wybiegu 
wyjścia dla ptaków są otwarte.

W trybie Profi można na przykład 
korzystać z regulacji typu PID (bardzo 
dokładne i wyrafinowane sterowanie 
temperaturą) lub wyświetlić współ-
czynnik chłodzenia strumieniem 
powietrza w przypadku wentylacji 
tunelowej lub wyświetlać ilość 
wypływającego powietrza w m3/
godz./ptak („zasada rzeczywistej 
ilości powietrza“).

Zastosowanie komputera ViperTouch do sterowania klimatyzacją

Otwieranie awaryjne stero-
wane temperaturą 378 T

Wlot ścienny CL 1200 / CL 1900 Wlot kołnierzowy CL 1200

Wlot sufitowy CL 1500

Wlot ścienny CL Flex

Wciągarka CL75 Wciągarka CL 175

Komin nawiewny FAC / Fumus

RainMaker

DOL 114 – czujnik wilgotności

Czujnik podciśnienia

Czujnik CO2

Czujniki

AlarmDoprowadzanie powietrza Schładzanie



Sterowanie klimatyzacją za pomocą komputera ViperTouch: istnieje tyle możliwości ...
4 podłączenie maks. 8 czujników  
 temperatury wewnętrznej i 2  
 czujników wilgotności;
4 sterowanie systemami ogrzewania  
 hali w 6 strefach (nagrzewnica  
 gazowa JetMaster, Thermorizer,  
 ogrzewanie ciepłą wodą, pro - 
 mien niki cieplne);
4 jeżeli ma być ogrzana tylko część  
 kurnika, można podzielić go na 2  
 różne strefy, tzn. można ogrzewać  
 część kurnika, a temperatura w  
 pozostałej części jest utrzymywana  
 na poziomie zabezpieczającym  
 przed zamarzaniem;
4 kurnik można podzielić na 2 różne  
 strefy i osobno regulować w nich  
 temperaturę, wentylację minimalną  
 i wilgotność;
4 sterowanie maks. 4 grzejnikami  
 strefowymi (promienniki gazowe  
 lub dodatkowe ogrzewanie);
4 sterowanie maks. 16 grupami  
 MultiStep®(w trybie wentylacji  
 bocznej lub tunelowej);
4 wentylacja w kurniku może zostać  
 ustawiona zgodnie z energo osz-  

 czędnym systemem wentylacji  
 DynamicMultiStep;
4 konwencjonalne sterowanie  
 grupami wentylatorów (16 grup  
 w trybie wentylacji bocznej i 16  
 grup w trybie wentylacji tunelowej)  
 dzięki modułom Basic lub Flex;
4 minimalna wentylacja w trybie  
 „impuls-przerwa“; 
4 sterowanie wentylacją tunelową, tzn.  
 wloty powietrza są zamykane lub  
 otwierane stosownie do potrzebnej  
 szybkości przepływu powietrza;
4 tryb nocny, tzn. temperatura jest  
 obniżana (lub podwyższana) przez  
 określony czas, a następnie kom-  
 puter ViperTouch wraca automa - 
 tycznie do sterowania normalnego;
4 chłodzenie i nawilżanie (RainMaker,  
 FoggingCooler);
4 możliwość regulacji poziomu  
 wilgotności (za pomocą wentylacji  
 i/lub ogrzewania);
4 sterowanie wymiennikiem ciepła  
 Earny, zintegrowane z regulacją  
 wentylacji;

4 wskazywanie temperatury chłod - 
 zenia za pomocą maks. 2 opcjonal-  
 nych czujników chłodzenia z matami;
4 sterowane temperaturą otwarcie  
 awaryjne klap za pomocą 378 T  
 lub 378 CT;
4 dołączenie czujnika CO2 pozwala  
 aktywnie sterować minimalną  
 wentylacją w zakresie zawartości  
 CO2 w powietrzu w kurniku;
4 możliwość dołączenia dalszych  
 czujników, np. czujnika NH3, czuj - 
 nika szybkości przepływu powietrza  
 lub czujnika wilgotności na zewnątrz;
4 aktywna kontrola podciśnienia w  
 hali, tzn. czujniki mierzą ciśnienie  
 na zewnątrz kurnika i podciśnienie  
 wewnątrz kurnika i na podstawie  
 tych wartości komputer ViperTouch  
 steruje dopływem powietrza lub  
 uruchamia alarm;
4 zoptymalizowane ustawianie tem  
 peratury komfortu, uwzględniające  
 wilgotność powietrza;
4 na dużym i kolorowym ekranie mogą  
 być wyświetlane wykresy trendów  
 dla całego cyklu produkcyjnego.

Odprowadzanie powietrza

Promiennik gazowy G 12

Regulacja ogrzewaniaOgrzewanie konwektorowe 
HeatMaster

Komin wentylacyjny CL 600 i CL 920

Wentylator ścienny

AirMaster z kołnierzem

JetMaster

Thermorizer

Ogrzewanie

AirMaster

Earny

Chłodzenie przez zamgławianie 
FoggingCooler

Wymiennik ciepłaSchładzanie



Zastosowanie komputera ViperTouch do sterowania produkcją

Tryb rozszerzony „Pełna funkcjonalność dla brojlerów i stada rodzicielskiego brojlerów“

Komputer ViperTouch to nie tylko 
profesjonalny komputer sterujący 
klimatyzacją, ale także komputer w 
pełni zarządzający i sterujący pro-
dukcją. Oznacza to, że rejestruje 
wszystkie istotne dane dotyczące 
produkcji, przyrostów, spożycia 

paszy i wody oraz upadków. Dzięki 
temu istnieje możliwość szybkiej 
reakcji na wszystkie zmiany zacho - 
dzące podczas produkcji. Pozwala to 
uzyskać lepszą wydajność produkcji 
i wyższe jej wskaźniki.
Tryb rozszerzony „Pełna funkcjonal-

ność dla brojlerów“ i „Pełna funk-
cjonalność dla stada rodzicielskiego 
brojlerów” pozwalają na uruchomienie 
innych funkcji istotnych dla chowu 
brojlerów i kur stada rodzicielskiego 
brojlerów

Komputer ViperTouch dzięki obu 
trybom oferuje dodatkowe funkcje 
w zakresie żywienia brojlerów i kur 
stada rodzicielskiego brojlerów: 
4 za pomocą elektronicznej wagi  
 przelotowej FW 99-B i FW 99-40  
 można obliczyć spożycie paszy  
 oraz zmieszać maks. 5 rodzajów  
 pasz;
4 za pomocą modułu ważącego  
 można sterować maks. 4 elektro-  
 nicznymi wagami pod silos, które  

 za pomocą wagi przelotowej  
 mogą również współpracować;
4 można zastosować różne pro - 
 gramy karmienia – ad libitum,  
 regulacja czasowa, regulacja  
 ilościowa;
4 można sterować maks. 24   
 koszami zasypowymi w każdym  
 kurniku, aby nasypać paszy  
 dokładnie co do kg.

Sterowanie oświetleniem

Waga ptaków SWING 20

Waga ptaków SWING 70

Waga ptaków INCAS 2
Funkcja przerwa

Waga do paszy FW 99-B i EW 99-40

Waga do paszy

Waga pod silos



Sterowanie produkcją za pomocą komputera ViperTouch: istnieje tyle możliwości ...
4 rejestracja spożycia paszy – łączne,  
 dzienne i na ptaka, za pośrednic-  
 twem wagi pod silos, wagi obję-  
 tościowej bębnowej lub wagi  
 przelotowej; moduł wagi pozwala  
 dołączyć maks. 4 wagi pod silos z  
 maks. 8 drążkami ważącymi każda  
 –> w ten sposób można łatwo  
 śledzić ilość paszy w silosie, a  
 dostawy paszy są rejestrowane i  
 protokołowane na bieżąco;
4 kontrola wagi docelowej dzięki  
 maks. 24 koszom zasypowym dla  
 jednego kurnika, które można  
 napełniać żądaną ilością paszy, na  
 przykład do żywienia kur stada  
 rodzicielskiego brojlerów i oddziel-  
 nie do żywienia kogutów;
4 za pomocą wagi do pasz FW 99-B  
 lub FW 99-40 można mieszać  
 składniki z maks. 5 silosów   
 (dokarmianie pszenicą);

4 rejestracja spożycia wody – łączne,  
 dzienne i na ptaka za pomocą  
 maks. 6 wodomierzy;
4 dołączenie maks. 12 wag ptaków  
 (INCAS lub SWING) do rejes tro - 
 wania wagi ptaków;
4 rejestrowanie do 32 liczników do  
 jaj;
4 sterowanie oświetleniem za poś-  
 rednictwem 7 różnych symulato-  
 rów światła słonecznego z sek-  
 wencyjną symulacją wschodów/ 
 zachodów słońca, z możliwością  
 zmiany natężenia oświetlenia;
4 możliwość dołączenia maks. 6  
 zegarów dla niezależnych zadań,  
 np. do sterowania urządzeniem  
 do ochrony jaj w klatkach, strefo-  
 wego oświetlenia, mechanizmu  
 zamykania gniazda lub siatki  
 składanej zamykającej dostęp  
 kurom pod wolierę;

4 funkcja „przerwa“ pomaga pro - 
 ducentom zoptymalizować fazę  
 między dwoma cyklami produk - 
 cyjnymi w zakresie czyszczenia,  
 suszenia i ogrzewania wstępnego  
 kurnika a tym samym zmniejszyć  
 koszty;
4 kompatybilność z programem  
 zarządzającym BigFarmNet   
 Manager, a mianowicie z pro - 
 gramem służącym do przygoto-  
 wania i wyświetlenia danych o  
 warunkach klimatycznych i danych  
 o produkcji w formie tablic i  
 wykresów oraz do zdalnego stero - 
 wania i to w czasie rzeczywistym;
4 aktywacja alarmów w razie   
 zaniku zasilania, odstępstwie od  
 zadanej wartości temperatury,  
 wody i paszy, a także minimalnej  
 ilości paszy w silosie.

Oddzielne żywienie kogutów

Spożycie paszy

Urządzenie do ochrony jaj Egg-Saver Licznik do jaj IR4-810

Urządzenie alarmowe AC Touch

Spożycie wody

Pojemnik na dzienną porcję 
paszy

Program zarządzający 
BigFarmNet-Manager



ViperTouch jest oferowany w różnych konfiguracjach – stosownie do Państwa wymagań

Nie ma możliwości używania większej liczby wejść analogowych i wyjść cyfrowych niż podano w kolumnie A i B. Moduł wagi Viper można dołączyć do każdego stopnia rozbu dowy 
ViperTouch. W zależności od typu komputera ViperTouch, sterowanie wentylatorami bezstopniowymi jest realizowane za pośrednictwem wewnętrznego lub zewnętrznego triaka.
◊ w zależności od stosowanego oprogramowania
* tylko w trybie Profi ** tylko w trybie Basic lub Flex *** tylko w trybie Profi lub Flex **** regulacja 2 strefami w trybie Profi
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USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazylia: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

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

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

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

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

Big Dutchman Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 7
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 896 28 00
fax 61 816 44 51
e-mail: biuro@bigdutchman.pl
www.bigdutchman.pl

ViperTouch 710 1520 2330 1500/2300 X30/X40
A) Maksymalna liczba wejść/wyjść analogowych 7 15 23 15/23
- czujniki temperatury zewnętrznej 1 1 1 1
- czujniki temperatury wewnętrznej, maksymalnie 8 8 8 8
- czujniki wilgotności, maksymalnie 2 2 2 2
- czujniki chłodzenia z klapami 2 2 2 2
- czujniki podciśnienia 1 1 1 1
- czujniki dodatkowe (NH3, CO2, O2, szybkość przepływu powietrza), maksymalnie 4 4 4 4
- czujniki CO2 do sterowania minimalną wentylacją* 1 1 1 1
- sygnał zewnętrzny 0-10 V do sterowania obrotami wentylatorów*** 2 2 2 2
- sygnał dla CL 74 (serwomotor klapy komina wentylacyjnego z regul. obrotów 0-10 V)*** 2 2 2 2
- CL 74 V z potencjometrem sprzężenia zwrotnego do płynnej wentylacji*** 2 2 2 2
- potencjometr sprzężenia zwrotnego wciągarki sterowania wlotami powietrza 6 6 6 6
- potencjometr sprzężenia zwrotnego wciągarki wentylacji tunelowej 4 4 4 4
- wodomierz 6 6 6 6
- czujnik przenośnika ślimakowego poprzecznego 1 1 1 1
- wejście licznika dla wagi przelotowej 1 1 1 1
- wagi ptaków (w „pełna funkcjonalność dla brojlerów/stada rodzicielskiego brojl.“) ◊ 2 (4) (12) 2 (4) (12) 2 (4) (12) 2 (4) (12)
- ściemniacz światła, wyjście analogowe ◊ 4-7 4-7 4-7 4-7
- czujnik światła 5 5 5 5
- grzanie, wyjście analogowe 6 6 6 6
- promiennik gazowy 4 4 4 4
- manualne otwieranie wentylacji tunelowej 1 1 1 1
- licznik do jaj ◊ 16 (32) 16 (32) 16 (32) 16 (32)
B) Maksymalna liczba wyjść cyfrowych 12 22 32  30/40
- zestyki dla grzania 6 6 6  6
- zestyki dla promienników gazowych 4 4 4  4
- zestyki dla chłodzenia zraszanymi matami Pad Cooling 6 6 6  6
- zestyki dla chłodzenia przez zamgławianie 3 3 3  3
- zestyki dla zmoczenia kurnika 1 1 1  1
- zestyki dla zwilżania kurnika 1 1 1  1
- CL 74 komin wentylacyjny bezstopniowy (2 przekaźniki na jeden serwomotor) 2 2 2  2
- CL 74/75 komin nawiewny Fumus/FAC (2 przekaźniki na jeden silnik) 1 1 1  1
- grupy w trybie wentylacji bocznej dla wentylatorów sterowanych w MultiStep 16 (8****) 16 (8****) 16 (8****)  16 (8****)
- grupy w trybie wentylacji tunelowej dla wentylatorów sterowanych w MultiStep 14 14 14  14
- grupy w trybie wentylacji bocznej dla wentylatorów sterowanych w trybie wł/wył** 16 16 16  16
- grupy w trybie wentylacji tunelowej dla stopni wentylatorów wentylacji tunelowej** 16 16 16  16
- wloty wentylacji bocznej (2 przekaźniki na jeden serwomotor) 6 6 6  6
- wloty wentylacji tunelowej (2 przekaźniki na jeden serwomotor) 4 4 4  4
- otwieranie awaryjne 1 1 1  1
- wentylatory recyrkulacyjne (termostat) 4 4 4  4
- silos nr 1 i 2 tak tak tak  tak
- silos nr 3 i 5 (w trybie „pełna funkcjonalność dla brojlerów/stada rodzicielskiego brojlerów”) tak tak tak  tak
- przenośnik ślimakowy poprzeczny 1 1 1  1
- wł./wył. oświetlenia ◊ 4-7 4-7 4-7  4-7
- zegary ◊ 4-6 4-6 4-6  4-6
- żywienie 1 1 1  1
- zawór wody 1 1 1  1
- waga pod silos 1 1 1  1
- waga do paszy FW 99B; FW 99-40 1 1 1  1
- zmaczanie 1 1 1  1
- kosze zasypowe dla brojlerów (w trybie „pełna funkcjonalność dla brojlerów/stada rodzicielskiego brojl.“) ◊ 2 (9) 2 (9) 2 (9)  2 (9)
- alarm 1 1 1  1


