
ViperTouch
Najnowszej generacji komputer klimatyczny i produkcyjny do odchowu 
i produkcji jaj w chowie ściółkowym, ekologicznym i na wolnym wybiegu



ViperTouch
Bezpieczny, komfortowy, genialnie prosty

  Komputer opracowany specjalnie z myślą o odchowie  
i produkcji jaj z chowu ściółkowego, na wolnym wybiegu 
i ekologicznego

  Dziecinnie prosta obsługa za pośrednictwem 7- lub 
10-calowego ekranu

  Niezwykle szybki procesor czterordzeniowy

  Ponad 30 wersji językowych!

  Wyświetlacz dostosowywany do indywidualnych potrzeb

  Proste zarządzanie alarmami

  Przyszłościowa inwestycja

  Kompatybilny z oprogramowaniem    
BigFarmNet Manager na PC lub     
z aplikacją BigFarmNet

W większych budynkach inwentarskich, 
przede wszystkim w nowych budyn kach, 
często stosuje się szafę sterowniczą. 
Mieszczą się w niej wszystkie bezpiecz-
niki, wyłączniki różnicowoprądowe, 
wyłączniki silnikowe, styczniki, przełącz-
niki, lampki kontrolne, urządzenia 
alarmowe itp. dla wszystkich systemów 
zamontowanych w kurniku. ViperTouch 
jest tam także zintegrowany i wbudo-
wany w wariancie 7- lub 10-calowym.  
W zależności od wyposażenia kurnika 
takie szafy sterownicze są projektowane 
i wykonywane specjalnie dla danego 
projektu. Są one dostarczane z okablo-
waniem przygotowanym do podłączenia, 
a zadaniem elektryka jest tylko podłą-
czenie odbiorników (silniki itp.).
W razie awarii diagnostyka błędów jest 
o wiele prostsza, ponieważ dostępne są 
szczegółowe projekty szafy sterowniczej.Nowoczesna szafa sterownicza: przejrzysta budowa, prosta obsługa, wysoki poziom bezpieczeństwa, atrakcyjny wygląd

ViperTouch stanowi podstawę bezpiecz-
nego sterowania klimatem i produkcją 
kurnika! Produkt wyróżnia się następu-
jącymi cechami:

  Kolorowy, 7- lub 10-calowy ekran 
dotykowy: Codziennie powtarzane 
procesy są widoczne na pierwszy 
rzut oka. Istotne krzywe wyświet lane 
w formie wykresów. 

  Konfigurowalny interfejs użytkow-
nika: Możliwość dostosowania 
wyświetlacza do indywidualnych 
potrzeb i preferencji.

  Modułowy sprzęt: Prosta rozbudowa 
w sytuacji, gdy potrzebne są nowe 
funkcje.

  Łatwe aktualizowanie oprogramo-
wania: Możliwość korzystania z 
nowych funkcji bez konieczności 
wymiany komputera.

  Pełna integracja z BigFarmNet: 
Dzięki BigFarmNet Manager można 
zdalnie sterować komputerami na 
fermie korzystając z komputera 
stacjonarnego lub przez aplikację.

  Pięć poziomów ochrony danych
  Wysoka niezawodność działania: 

ViperTouch działa niezawodnie nawet 
wtedy, gdy nie jest podłączony do sieci.

Jeżeli wyposażenie podstawowe jest 
niewystarczające, można zastosować 
dodatkowe rozszerzenia. Do tych 
urządzeń można zamontować od 10 do 
40 dodatkowych przekaźników. Ponadto 
dostępne są moduły przekaźnikowe 
służące do bezpośredniego podłączenia 
jednofazowych wentylatorów lub 
silników.
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Dzięki ViperTouch można w nowoczesny 
sposób sterować całym klimatem  
w kurniku.
Oznacza to, że Viper Touch można 
używać do wszystkich rodzajów wenty-
lacji, tj. wentylacji podciśnieniowej, 

naturalnej oraz Combi Tunnel. 
Komputer kontroluje:

  powietrze doprowadzane
  powietrze odprowadzane
  ogrzewanie przede wszystkim  

w odchowalni

  mieszalniki powietrza
  schładzanie
  otwieranie awaryjne
  alarmy

Dowolny wybór trybu sterowania klimatem
ViperTouch umożliwia sterowanie klima-
tem na trzy różne sposoby. Wybór trybu 
zależy od hodowcy.
  Tryb Basic (sterowanie podstawo-

we) Prostymi systemami wentylacji 
można sterować w trybie Basic za 
pomocą funkcji termostatu.

  Tryb Flex (sterowanie elastyczne)
W trybie Flex można indywidualnie 
regulować połączenie powietrza 
do- i odprowadzanego.

  Tryb Profi (sterowanie zaawanso-
wane) W trybie Profi można na 
przykład korzystać z regulacji typu 

PID (bardzo dokładna regulacja 
temperatury) i wyświetlać tempe-
ra turę odczuwalną w wentylacji 
tunelowej lub ilość powietrza 
odprowadzanego w m3/h/ptaka.

ViperTouch
Bezpiecznie, komfortowo, prosto: sterowanie klimatem
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Stosowanie czujników do sterowania 
klimatem w nowoczesnej produkcji dro-
biu jest obecnie standardem technicznym. 
Wszystkie czujniki temperatury, wilgot-

ności, CO2 oraz NH3 służą do pomiaru  
i kontroli zmian w powietrzu w kurniku. 
Tym samym czujniki stanowią podstawę 
każdego, sterowanego komputerowo 

systemu sterowania klimatem. Firma 
Big Dutchman ma w swojej ofercie 
odpowiednie do tego czujniki.

Czujniki: podstawa techniczna dla gromadzenia danych

DOL 12 to czujnik służący 
do pomiaru temperatury 
w kurniku.

DOL 114 to czujnik służący do 
pomiaru wilgotności względnej 
powietrza w kurniku. Ponieważ ma 
dwa wyjścia analogowe 0-10 V, 
można nim mierzyć także tempe-
raturę (opcja). 

DOL 18 to czujnik podciśnienia, 
który aktywnie mierzy ciśnienie  
w kurniku. Czujnik dostarcza 
sygnał pomiarowy 0-10 V. Czujnik 
z reguły jest zasilany przez kom-
puter Viper Touch.

DOL 53 to czujnik do stałego 
pomiaru i kontrolowania stę-
żenia amoniaku w powie trzu 
w kurniku. Jest on wytrzymały 
i bardzo dokładnie mierzy 
stężenie NH3 w zakresie od 0 
do 100 ppm.

Stacja meteorologiczna DOL 58 
umożliwia uwzględnienie warun-
ków pogodowych przy sterowaniu 
wentylacją. Mierzy się kierunek 
wiatru oraz prędkość i ciśnienie 
powietrza.

DOL 19 to czujnik służący do 
pomiaru stężenia dwutlenku 
węgla w powietrzu w kurniku. 
Wysokiej jakości cela pomia-
rowa na podczerwień mierzy 
stężenie CO2 w zakresie od 0 
do 10 000 ppm, umożliwiając 
tym samym kontrolowanie 
wentylacji minimalnej bazując 
na stężeniu CO2.



Co można rejestrować i regulować za pomocą komputera ViperTouch?
  8 czujników temperatury, 2 czujniki 
wilgotności wewnątrz budynku;

  minimalna wentylacja w trybie puls/
pauza (opcjonalnie);

  przeciwdziałanie oblodzeniu (zabez pie-
czenie wlotów powietrza przed mrozem);

  koncepcja wentylacji wykorzystująca 
zasadę Dynamic MultiStep umożliwia 
jeszcze większą oszczędność energii;

  obniżenie temperatury w nocy;

  kontrolowana wentylacja tunelowa z 
maks. 4 siłownikami;

  wentylacja z termicznymi przepływami 
powietrza uwzględnia otwieranie klap 
na wolny wybieg;

  zwiększenie wentylacji zmniejsza 
zapylenie;

  chłodzenie i nawilżanie;

  wskaźnik temperatury chłodzenia za 
pomocą 2 czujników temperatury w 
matach (opcja);

  możliwość ogrzewania ciepłą wodą 
(opcjonalnie);

  mieszanie wentylacji dachowej i 
bocznej;

  konwencjonalna regulacja stopniowa 
wentylatorów w trybie Basic lub Flex 
(16 stopni w trybie bocznym oraz 32 
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Opcja 1
- Wloty ścienne (świeże powietrze)
- Wentylatory szczytowe (powietrze   
 odprowadzane)
- Żaluzje w ścianach bocznych (świeże   
 powietrze)
- Pad-cooling w ścianach bocznych   
 (chłodzenie opcja)

Opcja 2
- Wloty ścienne (świeże powietrze)
- Kominy wyciągowe na dachu
- Wentylatory szczytowe (powietrze   
 odprowadzane)
- Żaluzje w ścianach bocznych (świeże   
 powietrze)
- Pad-cooling w ścianach bocznych   
 (chłodzenie opcja)

Opcja 3
- Wloty ścienne (świeże powietrze)
- Centralne odprowadzanie powietrza > 10 m  
 nad kalenicą lub wieża wentylacyjna
- Żaluzje w ścianie szczytowej i/lub ścianach  
 bocznych (świeże powietrze)
- Pad-cooling w ścianach bocznych   
 (chłodzenie opcja)

Wentylacja podciśnieniowa w chowie z wolnym wybiegiem i ogrodem zimowym

Wentylacja CombiTunnel w chowie ściółkowym

- Wloty ścienne (świeże powietrze)
- Kominy wyciągowe na dachu
- Wentylatory szczytowe (powietrze   
 odprowadzane)
- Żaluzje w ścianach bocznych
- System schładzania (opcja)
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stopnie w trybie tunelowym);

  otwieranie awaryjne sterowane tem-
peraturą z pomocą 378 T lub 378 CT;

  podłączenie czujnika CO2 i/lub NH3 
aby sterować aktywnie wentylacją 
minimalną bazując na stężeniu CO2 i/
lub NH3 w powietrzu;

  podłączenie dodatkowych 16 niezależ-
nych czujników, np. prędkości powie-
trza, wilgotności na zewnątrz lub NH3;

  zastosowanie czujników DynamicAir 
do pomiaru rzeczywistego powietrza 
odprowadzanego;

  aktywne sterowanie podciśnieniem, tzn. 
czujnik podciśnienia mierzy różnicę 
ciśnień pomiędzy powietrzem na 
zew nątrz i wewnątrz a następnie od-
powiednio reguluje ustawienie wlotów;

  podłączenie czujników, monitorują cych 
oczyszczanie powietrza odprowadza-

nego (przewodnictwo oraz wartość 
pH wody);

  wentylacja naturalna z wykorzysta-
niem stacji meteorologicznej;

  prezentacja wykresów dla całego 
przebiegu produkcji;

  kontrola maks. 2 mieszaczy powietrza 
włącznie z programem oczyszczania.
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Wentylacja naturalna w chowie z wolnym wybiegiem, z lub bez ogrodu zimowego

Wentylacja naturalna w chowie ściółkowym

- Kominy doprowadzające świeże   
 powietrze
- Żaluzje w ścianach bocznych (świeże  
 powietrze)
- Wentylatory w ścianie szczytowej  
 (powietrze odprowadzane)
- System nawilżania (opcja)

Opcja 1
- Kominy doprowadzające świeże   
 powietrze (minimalna wentylacja zimą)
- Wloty ścienne (świeże powietrze  
 latem)
- Wentylatory w ścianie szczytowej  
 (powietrze odprowadzane)
- Żaluzje w ścianach bocznych
- Pad-cooling w ścianach bocznych (opcja)

Opcja 2
- Kominy doprowadzające świeże   
 powietrze (minimalna wentylacja zimą)
- Wloty ścienne (świeże powietrze  
 latem)
- Kominy wyciągowe (centralne odpro - 
 wadzanie powietrza > 10 m nad   
 kalenicą lub wieża)
- Żaluzje w ścianie szczytowej i/lub  
 ścianach bocznych
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„Mam wszystko pod kontrolą. 
ViperTouch niezawodnie

i precyzyjnie steruje pracą całej 
odchowalni. Dzięki temu stado 

jest bardzo wyrównane.”
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„ViperTouch steruje moim 
całym kurnikiem. W pełni 

polegam na tej technologii.”



Funkcje oprogramowania w zarządzaniu produkcją
Big Dutchman oferuje trzy pakiety oprogramowania. Najistotniejsze różnice 
przedstawiono w poniższej tabeli

  zużycie paszy: łączne, dzienne i na 
ptaka;

  dzięki UniScale można podłączyć do 4 
wag pod silosem każdorazowo do 8 
drążków wagowych –> łatwa kontrola 
zawartości silosu;

  rejestracja i zapis dostaw paszy;

  waga paszowa FW 99 umożliwia 
mieszanie komponentów paszy  
z maks. 5 różnych silosów;

  zużycie wody: łączne, dzienne i na 
ptaka z maks. 24 oznaczonymi liczni-
kami wody;

  możliwość podłączenia maks. 12 wag 

dla ptaków w celu rejestracji masy 
ptaków;

  kontrola oświetlenia 8 różnych grup  
z sekwencyjną symulacją fazy zmierz-
chu (zachód i wschód słońca); 
możliwa zmiana natężenia oraz 
barwy;

ViperTouch
Bezpiecznie, komfortowo, prosto: zarządzanie produkcją w odchowalni kur niosek 
w chowie ściółkowym

Co można rejestrować i regulować za pomocą komputera ViperTouch?
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ViperTouch to nie tylko sprawdzony komputer klimatyczny, lecz również niezwykle profesjonalny 
komputer produkcyjny. Rejestruje on wszystkie istotne dane dotyczące wzrostu, zużycia paszy   
i wody przez ptaki, umożliwiając hodowcy szybkie reagowanie na zmiany oraz podejmowanie 
niezbędnych działań. To z kolei przekłada się na lepszy wzrost stada i jego wydajność. 

Funkcja Basic Medium Full
Silosy na drążkach wagowych 4 4 4

Liczba silosów z wagą FW 99 2 4 5
Mieszanie paszy – ✔ ✔

Pojemnik dozujący dodatkowy składnik paszy – ✔ ✔

Liczba ściemniaczy 4 (1+3) 8 8
Liczba wag dla ptaków 2 4 12
Liczba wyłączników czasowych 4 4 10
Liczba liczników wody 1 8 24
Liczba linii wody z monitorowaniem ustawienia 4 32 64

Automatyczny system płukania
Sterowanie oświetleniem 

Ważenie silosu

Zużycie wody











  funkcja przerwy ułatwia hodowcy 
optymalizację czasu między 
odchowami: czyszczenie, suszenie  
i ogrzewanie kurnika a tym samym 
pozwala obniżyć koszty;

  10 niezależnych wyłączników czaso-
wych do zadań indywidualnych;

  funkcja zakończenia odchowu kontro-
lowane i automatyczne opróżnienie 
systemu karmienia jeszcze przed 
przeniesieniem ptaków, przy 
przenoszeniu można również całą 
wentylację indywidualnie ustawić;

  alarmy przy: awarii zasilania, odchy-

leniach od zadanych wartości takich 
jak temperatura, wilgotność, zużycie 
wody i paszy, braku wody w liniach 
pojenia oraz minimalnego napełnienia 
silosu.

ViperTouch
Bezpiecznie, komfortowo, prosto: zarządzanie produkcją w odchowalni kur niosek 
w chowie ściółkowym

Co można rejestrować i regulować za pomocą komputera ViperTouch?
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Sterowanie oświetleniem Urządzenie alarmowe AC Touch

BigFarmNet Manager

Ważenie ptaków Kamera wewnętrzna




























  precyzyjne rejestrowanie dziennego 
rytmu niosek w odniesieniu do paszy, 
wody, światła i zachowania;

  zużycie paszy: łączne, dzienne i na 
ptaka;

  zastosowanie UniScale, możliwość 
podłączenia maks. 4 wag paszowych 
każda z 8 drążkami wagowymi – 

łatwa kontrola zawartości silosu oraz 
rejestracja i zapis dostaw paszy;

  waga do paszy, np. FW 99 lub 
mieszalnik stożkowy umożliwiają 
mieszanie maks. 5 składników paszy;

  zużycie wody: łączne, dzienne i na 
ptaka z maks. 24 oznaczonymi 
licznikami wody;

  kontrola automatycznego systemu 
płukania dzięki specjalnym regulato-
rom ciśnienia;

  monitorowanie poziomu wody   
w liniach pojenia;

  rejestracja maks. 128 liczników jaj;

  możliwość podłączenia maks. 12 wag 

ViperTouch
Bezpiecznie, komfortowo, prosto: zarządzanie produkcją w chowie ściółkowym i na wolnym wybiegu

Co może rejestrować i kontrolować ViperTouch?

Funkcje oprogramowania w zarządzaniu produkcją
Big Dutchman oferuje trzy pakiety oprogramowania. Najistotniejsze różnice przedstawiono 
w poniższej tabeli.

Funkcja Basic Medium Full
Silosy na drążkach wagowych 4 4 4

Liczba silosów z wagą FW 99 2 4 5
Mieszanie paszy – ✔ ✔

Pojemnik dozujący dodatkowy składnik paszy – ✔ ✔

Liczba ściemniaczy 4 (1+3) 8 8
Liczba wag dla ptaków 2 4 12
Liczba wyłączników czasowych 4 4 10
Liczba liczników wody 1 8 24
Liczba liczników jaj 1 8 128
Liczba linii wody z monitorowaniem ustawienia 4 32 64

ViperTouch to nie tylko sprawdzony komputer klimatyczny, lecz również niezwykle profesjonalny komputer 
produkcyjny. Rejestruje on wszystkie istotne dane dotyczące zużycia paszy i wody, masy ptaków oraz 
nieśności, umożliwiając hodowcy szybkie reagowanie na zmiany oraz podejmowanie niezbędnych działań.  
To z kolei przekłada się na wzrost produkcji jaj i wydajność. Ponadto można ustawić ViperTouch   
odpowiednio do własnych potrzeb umożliwiając ręczne wprowadzanie danych jak np. waga jaj.
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Ważenie silosu z UniScale Dozownik preparatu wapniowego Automatyczny system płukania Zużycie wody









dla ptaków w celu rejestracji masy 
ptaków;

  kontrola oświetlenia 8 różnych grup  
z sekwencyjną symulacją fazy zmierz-
chu (zachód i wschód słońca); 
możliwa zmiana natężenia oraz barwy 
światła;

  10 niezależnych przełączników 

czasowych do zadań indywidualnych 
takich jak otwieranie i zamykanie 
gniazd lub klap na wolny wybieg;

  możliwość dodatkowego, ręcznego 
wprowadzania danych np. wagi jaj  
w celu uzupełnienia dokumentacji; 
dane są od raz dostępne w 
BigFarmNet Manager;

  alarmy przy: awarii zasilania, odchy-
leniach od zadanych wartości takich 
jak temperatura, wilgotność, zużycie 
wody i paszy, braku wody w liniach 
pojenia oraz minimalnego napełnienia 
silosu.

ViperTouch
Bezpiecznie, komfortowo, prosto: zarządzanie produkcją w chowie ściółkowym i na wolnym wybiegu
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Licznik jajZużycie wody Sterowanie oświetleniem Kamera wewnętrzna

Urządzenie alarmowa AC Touch

Ważenie ptaków SWING 20

BigFarmNet Manager

































Ferma z wolnym wybiegiem

  Stale aktualny: prosty 
przegląd sytuacji

Można wprowadzać dane w ViperTouch, 
w komputerze stacjonarnym lub na 
urządzeniu mobilnym – bezpośrednio  
w kurniku w domu lub z dowolnego 
miejsca na fermie. Wszystkie kompo-
nenty BigFarmNet są aktualizowane  
i synchronizowane automatycznie,  
w czasie rzeczywistym.

  Wszystko w jednym pro gra-
mie – komfortowo, szybko  
i w wielu językach

Karmienie, oświetlenie, woda, sterowa-
nie klimatem oraz zarządzanie silosem  
i alarmami. Program dostępny w ponad 
30 językach.

  Większe bezpieczeństwo
Ponieważ cała produkcja jest w jednej 
aplikacji, oznacza to, że dane ze 
wszystkich budynków są zapisywane 
automatycznie, a alarmy są zarządzane 
centralnie. Dane wprowadzane na 
komputerze i w aplikacji są również 
centralnie zatwierdzane i zapisywane.

  Optymalizacja produkcji – 
niższe koszty

Możecie Państwo poprawić wyniki pro-
dukcyjne stosując skuteczne narzędzia 
analityczne, zaoszczędzić czas oraz 
wyeliminować błędy dzięki zoptymalizo-
wanym procesom. 

  Niezawodny i sprawdzony
Skorzystajcie Państwo ze wszystkich 

funkcji BigFarmNet, które zostały 
sprawdzone w praktyce i są stale 
udoskonalane przez Big Dutchman.

  Kupują Państwo tylko to, co 
potrzebują

Nie ma znaczenia, czy posiadają 
Państwo dużą fermę czy małe, rodzinne 
gospodarstwo: BigFarmNet pasuje do 
każdego budynku i rozwija się wraz z 
potrzebami hodowcy.

  Serwis i wsparcie
Pomagamy nie tylko na miejscu. 
Również zdalnie możemy połączyć się  
z kompu terem w kurniku, co pozwoli 
zaoszczędzić czas i pieniądze.

JEDNA APLIKACJA, KTÓRA ŁĄCZY WSZYSTKIE 
ELEMENTY ZARZĄDZANIA FERMĄ

Jak można pracować z BigFarmNet

Na fermie
z ViperTouch

W biurze
z BigFarmNet Manager

Z dowolnego miejsca
z aplikacją BigFarmNet
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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 16 2108 5300 · 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 3 334 83 555 · 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

Europa, Bliski Wschód & Afryka:
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Niemcy
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
e-mail: biuro@bigdutchman.pl
www.bigdutchman.pl


