
ViperTouch
Комп’ютер останнього покоління для управління процесами виробництва та 

мікрокліматом при утриманні батьківського поголів’я або відгодівлі птиці 
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ViperTouch
надійно, просто, комфортно

  Даний комп'ютер управління виробничими процесами 
та мікрокліматом був розроблений спеціально 
для відгодівлі птиці – бройлерів, індичок, качок та 
батьківського поголів’я;

  геніально просте обслуговування за рахунок сенсорного 
дисплею;

  вибір режиму роботи: Basic, Flex або Profi;

  вражаюча швидкість процесора та робочої пам’яті;

  32 мови для роботи;

   індивідуальна конфігурація дисплею;

  спрощене управління системою    
сингалізації;

  сумісний із BigFarmNet-Manager на вашому    
ПК, а також із додатком BigFarmNet.

У великих та у першу чергу у нових корпусах часто вста-
нов люють шафу управління. Вона містить всі запобіжні 
пристрої: автоматичний вимикач диференціального 
захисту, захисний вимикач для двигуна, контактори, пере-
микачі, контрольні сигнальні лампочки, пристрої аварійної 
сингалізації і т.і. для всіх частин обладнання, що встанов-
лені у корпусі. Туди ж вбудований і ViperTouch із дисплеєм 
діагоналлю 7 або 10 дюймів. Такі шафи управління проек-
туються та збираються із урахуванням особливостей кож-
ного проекту, залежно від технічного оснащення корпуса.

ViperTouch – основа надійної системи 
управління мікрокліматом та проце-
сами виробництва у Вашому корпусі! 
Унікальні характеристики ViperTouch 
включають в себе:

  кольоровий 7- або 10-дюймовий 
сенсорний дисплей: миттєва дос-
тупність до меню функцій, якими 
Ви користуєтесь щоденно; 
відображення необхідних графіків;

  інтерфейс користувача конфігу ру-
ється індивідуально: тобто існує 
можливість налаштувати «робочий 

стіл» відповідно потребам та 
вимогам користувача;

  модульна конструкція апаратного 
забезпечення: просте розширення 
функцій за необхідності;

  просте оновлення ПЗ за необхід-
ності;

  повноцінне мережеве з’єднання із 
BigFarmNet: BigFarmNet-Manager 
забезпечує зручне віддалене управ-
ління всіма контролерами госпо дар-
ства – безпосередньо з Вашого ПК;

  висока надійність в роботі: 
ViperTouch працює безперервно 
навіть без зв’язку з мережею.

Якщо базового оснащення буде 
недостатньо, можна дооснастити 
обладнання блоками розширення. Ці 
пристрої містять від 10 до 40 додат ко-
вих реле. Крім того, є релейні модулі, 
що можуть напряму підключати 
однофазні вентилятори або двигуни.

Вони постачаються вже готовими 
до підключення, щоби електрику 
залишилось тільки під’єднати при-
лади до джерела електроенергії 
(двигуни і т.і.).
Раптом щось вийде з ладу – буде 
набагато простіше провести діаг нос-
тику, бо разом із шафою управління 
постачаються детальні плани.

Сучасна шафа управління: зрозуміла, наочна
конструкція, просте обслуговування, високий ступінь захисту, привабливий сучасний дизайн.
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ViperTouch є комп’ютером мікроклі-
мату, що дозволяє Вам регулювати 
мікроклімат у всьому пташнику від-
повідно найсучаснішим стандартам.
Це означає, що ViperTouch можна 
використовувати для управління 
усіма розповсюдженими видами 

вентиляції (природньої, механічної та 
змішаної). Сюди відносяться наступні 
види вентиляції: бокова, поперечна, 
тунельна або змішана вентиляція. 
Регулює:

  приливну вентиляцію,
  витяжну вентиляцію,

  систему опалення,
  теплообмінники,
  систему охолодження,
  систему аварійного відкриття,
  систему аварійної сигналізації.

Режими управління мікрокліматом, що встановлюються вільно
ViperTouch дозволяє управляти 
мікрокліматом в одному із трьох 
різних режимів. В якому саме – 
визначає сам користувач.
  Режим Basic (просте управління). 

Управління простими системами 
вентиляції може відбуватись у 
режимі Basic із функцією термос-
тата.

  Режим Flex (гнучке управління). 
Цей режим дозволяє індивіду-
ально обирати характер і тип 
взаємодії приливного та відпра-
цьо ваного повітря.

  Режим Profi (професійне управ-
ління). Цей режим дозволяє, 
наприклад, використовувати ПІД-
регулятор (пропорційно-інте-

грально-диференціальний), а 
також відображати температуру, 
яку відчуває поголів’я в умовах 
роботи тунельної вентиляції або 
кількість відпрацьованого 
повітря у м3/год./голову.

ViperTouch
надійно, просто, комфортно: управління системою мікроклимату

Датчики – технічна основа збору даних
Використання датчиків для управ ління 
мікрокліматом в сучасному птахів-
ництві наочно відображає рівень 
науково-технічного прогресу. Датчики 
для відстеження параметрів темпера-

тури, вологості повітря, вмісту СO2 
або NH3 – служать для вимірювання 
та контролю концентрації таких 
речовин у повітрі приміщення, і таким 
чином відіграють основну роль в 

процесах регулювання мікроклімату 
на основі комп’ютерного управління. 
Big Dutchman може запропонувати 
моделі датчиків, що підійдуть саме 
Вам.

Датчики – технічна основа збору даних

DOL 114 – датчик для вимірювання 
відносної вологості повітря у корпусі.  
Він має два аналогових виходи 0-10В і  
крім цього здатний замірювати  
показники температури (опція).

DOL 12 – датчик для вимірю-
вання температури повітря 
у корпусі.

DOL 18 – датчик роз рід-
ження для активного 
вимірювання тиску в 
приміщенні для тварин-
ництва, він перетворює 
показники тиску у сигнал 
напруги 0-10 В. 
Живлення датчика, як 
правило, відбувається 
від ViperTouch.

DOL 53 – датчик для 
безперервного вимірю-
вання вмісту аміаку в 
повітрі приміщення.
Відрізняється міцністю 
та надвисокою точністю 
вимірювань в діапазоні 
від 0 до 100 ppm NH3.

Метеостанція DOL 58 
дозволяє враховувати 
місцеві погодні умови при 
регулюванні роботи 
системи вентиляції. Вона 
вимірює тиск та швидкість 
повітря, а також визначає 
напрямок вітру.

DOL 19 – датчик для вимірю-
вання вмісту двоокису вуг-
лецю у повітрі корпуса на 
основі інфрачервоного 
випромінювання в діапазоні 
від 0 до 10 000 ppm. Забез-
печує управління мінімаль-
ним рівнем вентиляції 
залежно від вмісту двоокису 
вуглецю у повітрі.



4

Що вимірює та регулює ViperTouch?
  8 датчиків для вимірювання темпе-
ратури у приміщенні, 2 датчика для 
вологості повітря;

  обігрів приміщення у макс. 6 зонах;

  корпус можна розділити на 2 зони 
із різним мікрокліматом та індиві-
дуальним управлінням;

  традиційне ступеневе управління 
вентиляторами в режимах Basic 
або Flex (16 рівнів у боковому та 32 
у тунельному режимі);

  ділення корпуса на 2 «брудерні» 
зони (Brooding Zones): в той час, як 
одна зона опалюється, в іншій 
утримується температура, що 
запобігає замерзанню;

  4 типи зонального опалення (газ. 
випромінювач або окр. опалення);

  до 16 груп Multi-Step® (в боковому 
та тунельному режимі);

  мінімальна вентиляція в режимі 
«пульс-пауза»;

  принцип витяжної вентиляції 
Dynamic MultiStep для економії 
макс. 40 % електроенергії;

  збалансована тунельна вентиляція 
із макс. 4 серводвигунами;

  зниження температури в нічний час;

  охолодження та зволоження;

  індикація температури охолод-
ження за рахунок 2 температурних 
датчиків для випаровувальної 
касети (опція);

Вентиляція від’ємного тиску в режимі бокової вентиляції 

Вентиляція змішаного, тунельного типу

Тунельний режим:
• прилив повітря за допомогою  
 тунельного отвору із випаро-  
 ву вальним охолодженням
• відвід відпрацьованого   
 повітря за допомогою   
 вентиляторів в горизонталь-  
 ному ребрі даху.

Боковий режим:
• прилив за допомогою   
 стінних клапанів
• відвід відпрацьованого   
 повітря за допомогою   
 камінів на даху.
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  Різні способи регулювання рівня 
вологості повітря (за допомогою 
вентиляції та/або опалення);

  теплообмінник Earny 2, інтегро ваний 
в систему управління вентиляцією;

  система аварійного відкриття, що 
працює на основі температури 
повітря із комп’ютерами 378 Т або 
МС 378 СТ;

  покращене управління комфорт-
ною температурою із урахуванням 
вологості повітря;

  підключення датчиків CO2 та/або 
NH3 для активного управління 
мінімальною вентиляцією залежно 
від вмісту CO2 та/або NH3 в повітрі 
корпуса;

  можливість підключення датчиків, 
обраних у вільний спосіб, наприк-
лад, для визначення швидкості 
потоку повітря, вологості повітря 
зовні приміщення або NH3;

  активне регулювання розрідження 
за рахунок того, що датчик розрід-

ження вимірює різність тиску між 
повітрям всередині та зовні 
приміщення;

  природня вентиляція за допомогою 
метеостанції;

  можливість підключення датчиків з 
метою моніторингу очищення від-
працьованого повітря (коефіцієнт 
провідності та показник pH води 
для промивання);

  індикація графіків тенденцій про-
тягом всього циклу утримання.

Природня вентиляція із управлінням за допомогою завіс

Тунельна вентиляція із випаровувальним охолодженням 
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«Мій  комп’ютер управляє всім 
пташником для бройлерів та, 

звичайно, теплообмінником Earny. 
Це дозволяє мені зекономити 

на витратах на опалення та 
покращити рівень здоров’я птиці».
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«ViperTouch управляє 
всім моїм пташником для 
утримання батьківського 

поголів’я бройлерів. Я можу 
повністю довіряти системі 

управління».
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Модуль розширення «повна функціональність відгодівлі»
Модуль розширення «повна функціональність відгодівлі» від компанії Big 
Dutchman пропонує Вам додаткові важливі функції для відгодівлі птиці. 
Найбільш важливі із них наведено у наступній таблиці.

Функція Звичайна 
відгодівля

Повна функціональ-
ність відгодівлі

Кількість кормобункерів з FW 99-B 2 5

Змішування корму з FW 99-B – ✔

К-сть датчиків освітлення – 5
К-сть вагів для птиці 2 12
Бункери на тензодатчиках – 4
К-сть таймерів 4 8
К-сть лічильників для води 6 24

  Витрати корму: загальний, добовий  
на голову;

  ваговий модуль дозволяє підклю-
чити до 4 бункерних ваг, кожні по 
макс. 8 тензодатчиків –> це спро-
щує контроль вмісту бункера;

  проводяться облік та реєстрація 
поставок корму;

  завдяки кормовим вагам FW 99 мож-
на змішувати компоненти із макс.  
5 бункерів (додавання пшениці);

  лічильник води: загальних, добових 
витрат на голову за допомогою 
макс. 24 лічильників витрат води;

  підключення до 12 ваг для птиці 
для обліку ваги птиці;

  регулювання освітлення за допомо-
гою більше ніж 7 різних імітаторів 
сонячного світла, що послідовно 
імітують сутінки на сході та заході; 
також є можливість змінити інтен сив-
ність та кольорову гаму освітлення;

  функція паузи: допомагає фермеру 
оптимізувати паузу між окремими 

ViperTouch не тільки професійно регулює роботу мікроклімату, але й водночас на високопрофесійному 
рівні забезпечує управління процесами виробництва. Тобто, комп’ютер реєструє всі важливі дані щодо 
зростання, витрат води та корму, а також падіжу птиці на відгодівлі (бройлери, качки, індички).   
Таким чином Ви можете швидше реагувати на зміну умов та вживати необхідних заходів.    
Це дозволяє підвищити продуктивність тварин та рентабельність виробництва.

ViperTouch
надійно, просто, комфортно: управління виробництвом на відгодівлі птиці 

Що вимірює і регулює ViperTouch?

Зважування бункера

Зважування корму
Витрати води
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циклами відгодівлі щодо замочу-
вання, чищення, сушіння та обігріву 
приміщення; знижує витрати;

  до 8 вільних таймерів для вико-
нання завдань, що встановлені 
індивідуально;

  функція відлову: дозволяє автома-
тично проводити контрольоване 

спорожнення обладнання для 
роздачі корму перед висадкою 
птиці і одночасно індивідуально 
регулювати загальний мікроклімат 
протягом висадки птиці;

  система аварійної сигналізації 
спрацьовує у випадку: відключення 
електроенергії, виходу за порогові 

показники температури повітря, 
вологості повітря, витрат води та 
корму, а також мінімальних запасів 
корму в бункері.

ViperTouch
надійно, просто, комфортно: управління виробництвом на відгодівлі птиці 

Прилад сигналізації AC TouchЗважування птиці

Камера у пташнику

Управління системою освітлення
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  Витрати корму: загальний, добовий 
та на голову;

  ваговий модуль дозволяє підклю-
чити до 4 бункерних вагів, кожні по 
макс. 8 тензодатчиків –> це спро-
щує контроль вмісту бункера та 
забезпечує облік і реєстрацію 
поставок кормів;

  управління процесом точної годів лі: 
можна заповнити макс. 24 ємкості 
на пташник встановленою кількістю 
корму, подібно до окремої годівлі 
півників;

  завдяки кормовим вагам FW 99 
можна змішувати компоненти із 
макс. 5 бункерів;

  витрати корму: загальний, добовий 
та на голову за допомогою макс. 24 
лічильників витрат води;

  підключення до 12 вагів для птиці – 
облік ваги птиці;

  облік роботи макс. 32 лічильників 
для яєць;

  управління освітленням за допомо-

Що вимірює та регулює ViperTouch?

Модуль розширення «повна функціональність батьківського поголів’я»
Модуль розширення «повна функціональність батьківського поголів’я» від компанії Big 
Dutchman пропонує Вам додаткові важливі функції у сфері виробництва інкубаційного 
яйця.Найважливіші з них наведені у таблиці нижче.

Функція Basis
батьк.поголів’я

Повна функціональ-
ність батьк.поголів’я

Кількість кормобункерів із FW 99-B 5 5

Змішування корма з FW 99-B ✔ ✔

К-сть годівниць (батьк.поголів’я) 8 24
К-сть датчиків освітлення 5 5
К-сть вагів для птиці 12 12
Бункери на тензодатчиках 4 4
К-сть таймерів 10 10
К-сть лічильників для води 8 24
К-сть лічильників для яєць – 32

ViperTouch не тільки професійно регулює роботу мікроклімату, але й водночас на високоякісному рівні забез-
печує управління процесами виробництва. Тобто, комп’ютер реєструє всі важливі дані щодо ваги птиці, витрат 
води і корму, а також падіжу птиці із батьківського поголів’я. Ви отримуєте можливість швидше реагувати на 
зміну умов та швидше вживати необхідні заходи. Це дозволяє покращити виробництво інкубаційного яйця  
та рентабельність виробництва.

ViperTouch
надійно, просто, комфортно: управління виробництвом при утриманні   
батьківсього поголів’я бройлерів

Зважування бункера
Точна годівля за допомогою 
електронного кормоклапану

Зважування корму

Витрати води

окрема годівля півників системою 
годівлі MaleChain
окрема годівля півників за допомогою 
чашкових годівниць MalePan
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гою понад 7 різних імітаторів 
сонячного світла, що послідовно 
імітують сутінки на сході та заході; 
також можна змінити інтенсивність 
кольорової гами освітлення;

  до 6 вільних таймерів для вико-
нання завдань, що встановлюються 
індивідуально;

  функція паузи: допомагає фермеру 
оптимізувати паузу між окремими 
циклами відгодівлі щодо замочу-
вання, чищення, сушіння та обігріву 
приміщення; знижує витрати;

  система аварійної сигналізації 
спрацьовує у випадку: відключення 
електроенергії, виходу за порогові 
показники температури повітря, 

вологості повітря, витрат води та 
корму, а також мінімальних запасів 
корму в бункері.

ViperTouch
надійно, просто, комфортно: управління виробництвом при утриманні   
батьківсього поголів’я бройлерів

Лічильник для яєць

Витрати води

Управління системою освітлення

Камера у пташнику

Пристрій сигналізації AC Touch

Зважування птиці за 
допомогою SWING 20

Зважування птиці за допомогою Nesca

окрема годівля півників системою 
годівлі MaleChain
окрема годівля півників за допомогою 
чашкових годівниць MalePan



Ферма, що спеціалізується на утриманні батьківсього поголів’я бройлерів.

  Завжди маєте свіжу інформацію: 
легко тримати все під контролем

Вводити дані в систему можна як з 
комп’ютера ViperTouch, центрального 
комп’ютера господарства, так і з 
мобільних пристроїв – безпосередньо 
із корпусу, або відпочиваючи вдома, 
або навіть із іншого корпуса. Всі 
компоненти програми BigFarmNet 
оновлюються та синхронізуються 
автоматично, у реальному часі.

  Все в одній програмі – зручно, 
швидко та різними мовами

Годівля бройлерів, точна годівля 
батьківського поголів’я, освітлення, 
водопостачання, управління мікро клі-
матом, а також роботою кормобун керів 
та системою аварійної сигналізації. 
Програма підтримує понад 32 мови 
на одного користувача.

  Підвищення рівня безпеки 
Весь цикл Вашого виробництва запи-
сується у єдиній програмі, це означає, 
що резервні копії щодо всіх систем 
створюються автоматично, а також, 
що всі аварійні сигнали управляються 
централізовано. Централізований 
ввід даних, а також єдині елементи 
контролю зменшують ризики того, що 
будуть введені невірні дані.

  Оптимізація виробництва – 
зменшуються витрати 

Можна покращити результати влас-
ного виробництва за допомогою 
інструментів ефективного аналізу. 
Таким чином можна зберегти свій час 
та запобігти помилкам, завдяки 
оптимізації процесів. 

  Надійність та перспективність
Отримайте вигоду від того, що всі 

додатки BigFarmNet постійно тесту-
ються нашими спеціалістами «у польо-
вих умовах» та проходять постійний 
процес оновлення і покращення.

  Платите тільки за те, що Вам 
дійсно потрібно 

Неважливо, чи Ви маєте великий 
птахокомплекс, чи маленьку сімейну 
ферму: BigFarmNet буде відповідати 
Вашим потребам та зростати разом із 
Вами.

  Сервісне обслуговування та 
технічна підтримка 

Ми завжди раді надати Вам підтримку 
або безпосередньо на місці, або 
шляхом дистанційного обслугову-
вання із прямим доступом до Ваших 
контролерів. Це дозволяє значно 
скоротити витрати фінансів та часу.

ОБ’ЄДНУЄ ВСІ ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
ВАШОГО ГОСПОДАРСТВА – В ОДНІЙ ПРОГРАМІ

Так виглядає Ваша робота із BigFarmNet
В корпусі
з ViperTouch

В офісі
з BigFarmNet-Manager

В дорозі
з додатком BigFarmNet
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США: Big Dutchman, Inc.
Teл.: +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com
Бразилія: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Teл.: +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br
Росія: ООО «Биг Дачмен»
Teл.: +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru
Азія/Тихоокеанський регіон: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Teл.: +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com
www.bigdutchman.com
Китай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Teл.: +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.cn

Європа, Близький Схід та Африка: 
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Німеччина
Teл.: +49(0)4447 801-0 · Факс: -237
big@bigdutchman.de · www.bigdutchman.de

ТОВ «БД Агрікалче (Україна)»
04080, м. Київ
вул. Новокостянтинівська 13/10, оф. 306
Тел.:  (+ 380 44) 390 62 20
Факс: (+ 380 44) 390 62 21
E-Mail: big@bigd.kiev.ua
www.bigdutchman.ua


