
ViperTouch
De flexibele klimaat- en productiecomputer

voor uw pluimveestal



ViperTouch
Het goede nog beter maken betekent perfectie!

4	Geniaal eenvoudige bediening via aanraakscherm
4	De klimaat- en productiecomputer voor alle pluimveesoorten  
 vleeskuikens, vleeskuiken ouderdieren, kalkoenen, eenden,   
 leghennen
4	Vrije keuze van de bedrijfsmodus: Basic-, Flex-, Profi Mode
4	Zeer snelle processor en geheugen
4	16 talen – ook de uwe
4	Individueel te configureren beeldscherm
4	Geïntegreerd netwerkinterface
4	Eenvoudig alarm management
4	Compatibel met het PC-Programma
 BigFarmNet-manager

De nieuwe ervaring op het gebied van comfort, snelheid en prestatie
ViperTouch onderscheidt zich door een 
groot grafisch en kleurrijk beeldscherm 
waarop men alle functies goed kan af-
lezen. De in de hoofdmenu‘s gebruikte 
symbolen zijn gemakkelijk te interpreteren 
en uitermate gemakkelijk in gebruik.
De computer wordt standaard in de talen 
Duits en Engels geleverd. Er zijn echter  

16 verschillende talen beschikbaar, o.a. 
Nederlands.
Met behulp van een USB-stick kunnen 
gegevens en instellingen opgeslagen 
worden (back-up) of nieuwe programma‘s  
gemakkelijk worden geïnstalleerd.
Wanneer de basisuitrusting niet volstaat, 
kan ze met een uitbreidingsbox worden 

uitgerust. In dit apparaat kunnen 10  tot 40 
bijkomende relaismodules met of zonder 
handbediening worden inge bouwd.
Bovendien zijn er ralaismodules beschik-
baar die eenfasige ventilatoren of moto-
ren tot 30 ampères rechtsreeks kunnen 
schakelen.

Voorbeelden van beeldscherm – Hoofdmenu
In het hoofdmenu kunnen alle belangrijke 
gegevens over de klimaat- en productie-
sturing door de gebruiker zelf worden 
geselecteerd en geordend. Zo kan elke 
klant snel een eigen overzicht van de 
situatie in de stal krijgen.

Een wachtwoordfunctie tot 3 niveaus 
zorgt voor veiligheid. Enkel geautori-
seerde personen kunnen instellingen 
doen.

Voorbeeld 1: basis-hoofdmenu Voorbeeld 2: uitgebreid hoofdmenu Taalkeuze

Wachtwoordfunctie



4 De software werkt met gemakkelijk te  
 begrijpen symbolen.
4 Snel overzicht van de gegevens,   
 grafisch en in tabelvorm.
4 Gedetailleerd alarmprotocol,   
 geschiedenis en analyse.
4 Snelle verbinding met de computer  
 in het kantoor via LAN ethernet bij  
 gebruik van glasvezelkabels.

4 Communicatie met bestaande   
 computers via BFN-weblink.
4 Gebruik van standaard IT-componenten.
4 Op afstand opvragen van gegevens  
 met de netwerktoegang.

Stallen met bestaande 
BD klimaat- en productie-
computers

Stallen met ViperTouch 
via WLAN

Stallen met ViperTouch 
via kabelverbinding 
(maximale lengte 100 m)
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kabel
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Schakelaar
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Alarmoverzicht

Productieoverzicht

Klimaatoverzicht

Actuele klimaatsituatie

Actueel productieoverzicht voerconversie braadkippen

De voordelen in één oogopslag

BigFarmNet-manager is een computer-
programma waarmee de klant zijn ganse 
stalklimaat en de productiegegevens op 
zijn computer in het kantoor in tabelvorm 
en grafisch kan weergeven, bewerken en 
beheren. De productieresultaten kunnen 
zeer comfortabel worden geanalyseerd. 
Instellingen van voer, water en verlichting 
kunnen worden gedaan en automatisch 
op andere stallem in dezelfde productie-
modus worden overgedragen. 
Met de nieuwe »vleeskuikens module« 
kan het verloop van de doorgang zeer 
nauwkeurig worden vastgelegd. Men kan 

meerdere doorgangen op het vlak van 
voer- en waterverbruik, dagelijkse ge-
wichtstoename of verliezen gemakkelijk 
vergelijken, ook met achterliggende 
referentiewaarden.
Dit is de beste voorwaarde voor het 
steeds beter benutten van het prestatie-
potentieel van de dieren, het besparen 
van kosten en zo altijd met grote effi-
ciëntie goede resultaten te behalen.

ViperTouch en BigFarmNet-manager

Internet

Computer in het 
kantoor



De nieuwe ViperTouch is een klimaat com-
puter waarmee u uw ganse stalklimaat op 
de modernste en gemakkelijkste manier 
kunt regelen.
Wat betekent dit in het bijzonder?
ViperTouch kan worden gebruikt voor alle 
gangbare soorten ventilatie (natuurlijke, 
mechanische of een combinatie van 
beide). Daartoe behoren laterale ventila-
tie, tunnel ventilatie of combinatie van de 
twee. 

Voorbeeld van een laterale ventilatie
4	Wandkleppen CL Flex voor de toevoerlucht
4	Dakventilatoren CL 600 voor de afvoerlucht
4	Gaskanonnen JetMaster voor de verwarming
4	Koelsysteem Fogging Cooler.

Voorbeeld van een tunnelventilatie
4	Tunnel voor de toevoerlucht
4	AirMaster voor de afvoerlucht
4	Koelsysteem Pad Cooling.

Uniek comfort: vrije keuze van de regeltrappen voor het klimaat
Met ViperTouch kan men het klimaat in 3 
verschillende regeltrappen sturen (vrij te 
kiezen door de gebruiker).
4	Basic Mode (eenvoudige sturing)
4	Flex Mode (flexibele sturing)
4	Profi Mode (veeleisende sturing)
Eenvoudige regelingen kunnen met de 
Basic Mode worden gestuurd. Met de 

Flex Mode kan men helemaal individueel 
bepalen hoe de toevoer- en afvoerlucht 
samenwerken. Men kan bijvoorbeeld de 
ventilatoren voorlopig uitschakelen om via 
de dakventilatoren natuurlijk te ventileren 
wanneer bij vrije uitloop de uitloop schoven 
open zijn. 
Met de Profi Mode is het dan bijvoorbeeld 

mogelijk de PID-regeling (heel precieze 
en doordachte temperatuurregeling) te 
gebruiken en de gevoelstemperatuur bij 
tunnelventilatie of de hoeveelheid afvoer-
lucht in m3/u per dier te bekijken.

Gebruik van de ViperTouch op het vlak van klimaat

Noodopening MC 378 T

Convectorverwarming HeatMaster

Wandklep CL 1200 / CL 1900

Wandklep CL Flex

JetMaster
Muurventilator

Regeling van de verwarming

PU-dakventilator 
voor afvoerlucht

Gasstraler type G 12

Pad Cooling



Klimaatsturing met ViperTouch: een heleboel mogelijkheden!
4	Men kan tot 8 sensoren voor de stal - 
 temperatuur en 2 sensoren voor de  
 stalvochtigheid aansluiten.
4	Men kan tot 2 stalverwarmingen in 2  
 zones regelen (JetMaster, RGA-ver - 
 warmingstoestel, verwarming met  
 warm water, infra-rood stralers).
4	Als slechts een gedeelte van de stal  
 moet worden verwarmd kan dit door  
 het indelen van de stal in/tot 3 zones  
 (opfokzones). Er wordt slechts een  
 gedeelte verwarmd en in de andere  
 zones wordt de temperatuur tegen de  
 vorst gehandhaafd.
4	Men kan tot 4 zoneverwarmingen (gas-  
 stralers of extra verwarming) regelen.
4	Men kan tot 14 MultiStep® groepen  
 (op de laterale- en de tunnelventilatie)  
 regelen.
4	Conventionele trappenregeling van de  
 ventilatoren (16 trappen bij laterale- en  
 tunnel ventilatie).

4	Minimale ventilatie in de Pulse-Pauze- 
 Modus is mogelijk.
4	Geregelde tunnelventilatie, d.w.z. de  
 tunnelopeningen worden volgens de  
 nodige luchtsnelheid geopend of  
 gesloten.
4	Nachtfunktie, d.w.z. voor een be grens-  
 de tijdsduur wordt de temperatuur ver-  
 laagd of verhoogd, waarna de Viper-  
 Touch automatisch terugschakelt naar  
 de normale sturing.
4	Sturing van koeling en bevochtiging  
 (Pad Cooling, Fogging Cooler).
4 Aflezing van de koeltemperatuur via 2  
 optionele Pad-temperatuursensoren.
4	Temperatuurgestuurde noodopening  
 met de MC 378 T of de MC 378 CT.
4	Aansluiting van een CO2-sensor om de  
 minimale ventilatie actief te regelen  
 volgens het CO2-gehalte van de stal - 
 lucht.

4	Mogelijkheid om meerdere sensoren  
 aan te sluiten, bijvoorbeeld meeting  
 van NH3, luchtsnelheid of de vochtig-  
 heid buiten.
4	Actieve onderdrukregeling, d.w.z. de  
 onderdruksensoren meten de luchtdruk  
 buiten en de onderdruk in de stal.  
 Daarvan afhankelijk wordt de toevoer-  
 lucht geregeld of komt er een alarm.
4	Geoptimaliseerde comfort-temperatuur - 
 sturing, d.w.z. er wordt ook rekening  
 gehouden met de luchtvochtigheid.
4	Aflezing van trendcurves over het  
 ganse opfokgebeuren op het grote  
 kleurrijke beeldscherm.

Dakventilator CL 600 
voor afvoerlucht

Fogging Cooler

RGA gasverwarmingsapparaat CL 75 servo-motor

PU-dakventilator 
voor afvoerlucht

AirMaster met kegel

CO2-sensor

AirMaster

Dakventilator voor toevoer-
lucht FAC / Fumus



Gebruik van de ViperTouch op het vlak van productie
ViperTouch is niet enkel een professio-
nele klimaatcomputer, maar tezelfdertijd 
een volwaardige productie- en manage-
mentcomputer. Dit betekent dat hij alle 
nodige gegevens over productie, groei, 
voer- en waterverbruik en mortaliteit 

registreert. Men kan dus zeer snel reage-
ren op gewijzigde toestanden en de over-
eenkomstige maatregelen nemen. Dit leidt 
tot betere prestaties van de dieren en 
meer rentabiliteit. 
De uitbreidingsmodule » volle functionali-

teit voor vleeskuikens« biedt verdere 
functies die vooral voor het houden van 
vleeskuikens en vleeskuiken ouderdieren 
belangrijk zijn. 

ViperTouch biedt met de »volle functio-
nali teit voor vleeskuikens« verdere func-
ties op het vlak van het voederen van 
vleeskuikens en vleeskuiken ouderdieren: 
4 Met behulp van de elektronische door - 
 loopbalans FW 99-B kan men het  
 voerverbruik registreren en tot 4   
 voersoorten mengen.
4 Men kan tot 2 elektronische silo-   
 balansen sturen via de weegmodule.
4 Men kan verschillende voerpro gramma‘s  

 gebruiken: ad libitum, tijdgestuurd  
 (voor het precies bereiken van het  
 streefgewicht op de dag van het   
 slachten).
4 Tot 9 voer vooraadtrechters per stal  
 kunnen worden aangestuurd.

Uitbreidingsmodule »volle functionaliteit voor vleeskuikens«

Sturing van de verlichting

Pluimveeweger SWING 20

Pluimveeweger SWING 70

Pluimveeweger INCAS 2
Pauzefunctie

Voerbalans FW 99-B

Voerbalans

Siloweging



Productiesturing met ViperTouch: een heleboel mogelijkheden!
4	Registratie van het voerverbruik: totaal,  
 dagelijks en per dier met een silo-,  
 trommel- of impulsbalans. Via de  
 weeg module kunnen tot 2 silobalansen  
 met elk tot 8 weegstaven aangesloten  
 worden – zo kan men de inhoud van de  
 silo gemakkelijk controleren, voerleve-  
 ringen registreren en protocolleren.
4	Tot 9 voer vooraadtrechters per stal  
 kunnen met een bepaalde hoeveelheid  
 voer worden gevuld, zoals bijvoorbeeld  
 bij het voederen van vleeskuiken  
 ouderdieren met aparte voedering van  
 de hanen.
4	Met de voerbalans FW 99-B kunnen uit  
 4 silo‘s 4 verschillende voercomponen-  
 ten met elkaar worden vermengd (vb.  
 extra tarwevoedering).
4	Registratie van het waterverbruik:  
 totaal, dagelijks en per dier met/tot 6  
 watertellers.
4	Aansluiting van/tot 4 pluimveewegers  

 (INCAS of SWING) voor de registratie  
 van het diergewicht.
4	Regeling van de verlichting met 4 ver - 
 schillende zonlichtsimulatoren met  
 simulatie van de deemsteringsfase  
 voor zonsopgang en zonsondergang.  
 Ook het wijzigen van de verlichtings - 
 intensi teit is mogelijk.
4	Men kan tot 4 vrije tijdklokken voor  
 individuele taken aansluiten, bijvoor - 
 beeld Egg-Saver, zoneverlichting, nest - 
 uitworp, klaprooster onder de volière.
4	Pauzefunctie: helpt de kweker bij het  
 optimaliseren van de periodes tussen  
 de doorgangen op het vlak van inwe-  
 ken, reinigen, drogen en opwarmen  
 van de stal.
4	Compatibel met de BigFarmNet-  
 manager, het computerprogramma  
 voor de verwerking en registratie van  
 alle productie- en klimaatgegevens in  
 reële tijd, zowel in tabelvorm als gra-  

 fisch. Eveneens mogelijk met afstands-  
 bediening.
4	Alarmmelding bij stroomuitval, af wij - 
 kingen van de temperatuur, de lucht - 
 vochtigheid, het water- en voerverbruik  
 en de minimale voorraad in de silo.

Apparte voedering voor hanen

Voerverbruik

Egg-Saver

Alarmtoestel AC 208

Waterverbruik

Voertrechter voor dagrant-
soen met mengfunctie

BigFarmNet-manager



ViperTouch is leverbaar in 5 verschillende opbouwtrappen – volgens behoefte

In totaal kunnen er niet meer analoge ingangen of digitale uitgangen worden gebruikt dan aangegeven onder A) en B).
De Viper balansmodule kan worden aangesloten op alle uitbouwtrappen van de ViperTouch.
De regeling van de trappenloze ventilatoren kan gebeuren met interne of externe Triac, afhankelijk van het type ViperTouch. 
* enkel in Profi Mode ** enkel in de Basic- of de Flex Mode *** enkel in de Profi- of de Flex Mode **** Regeling 2 zones in de Profi Mode

ViperTouch 710 1520 2330 1500 / 2300 X30 / X 40
A) Maximaal aantal analoge in-/uitgangen 7 15 23 15/23
- Sensoren buitentemperatuur 1 1 1 1
- Sensoren binnentemperatuur, maximaal 8 8 8 8
- Sensoren vochtigheid, maximaal 2 2 2 2
- Pad-Sensoren 2 2 2 2
- Sensoren onderdruk 1 1 1 1
- Vrije sensoren (NH3, CO2, O2, luchtsnelheid), maximaal 4 4 4 4
- Sensoren CO2 voor regeling van de minimale ventilatie* 1 1 1 1
- Extern signaal 0-10 V voor toerentalregelaar*** 2 2 2 2
- Signaal voor CL 74 (servomotor op dakventilator 0-10 V)*** 2 2 2 2
- CL 74 V met terugmelding voor trappenloze afvoerlucht*** 2 2 2 2
- Servomotor met terugmelding voor toevoerlucht 6 6 6 6
- Servomotor met terugmelding voor tunnel 2 2 2 2
- Waterteller 6 6 6 6
- Sensor dwarsvijzel 1 1 1 1
- Teller ingang impulsbalans 1 1 1 1
- Pluimveeweger (bij volle functionaliteit van de vleeskuikens) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4)
- Dimmer verlichting, analoge uitgang 4 4 4 4
- Sensor verlichting, passief (geen regeling) 1 1 1 1
- Verwarming, analoge uitgang 2 2 2 2
- Gasstraler 4 4 4 4
- Manuale opening van de tunnel 1 1 1 1
B) Maximaal aantal digitale uitgangen 12 22 32  30/40
- Contacten voor verwarming 4 (6**) 4 (6**) 4 (6**)  4 (6**)
- Contacten voor gasstraler 4 4 4  4
- Contacten voor Pad Cooling 2 2 2  2
- Contacten voor sproeikoeling 2 2 2  2
- Contacten voor inweken 1 1 1  1
- Contacten voor bevochtiging 1 1 1  1
- CL 74 dakventilator voor afvoerlucht (2 relais per servomotor) 2 2 2  2
- CL 74/75 dakventilator voor toevoerlucht Fumus/FAC (2 relais per motor) 1 1 1  1
- Laterale modus-groepen voor afvoerlucht in MultiStep 14 (8****) 14 (8****) 14 (8****)  14 (8****)
- Tunnelmodus-groepen voor afvoerlucht in MultiStep 14 14 14  14
- Laterale modus-groepen voor afvoerlucht aan/uit** 16 16 16  16
- Tunnelmodus-groepen voor afvoerlucht tunneltrappen** 16 16 16  16
- Laterale inlaten (2 relais voor 1 servomotor) 6 6 6  6
- Tunnelinlaten (2 relais voor 1 servomotor) 2 2 2  2
- Noodopening 1 1 1  1
- Ventilatoren voor omgevingslucht (thermostaat) 4 4 4  4
- Silo 1 en 2 ja ja ja  ja
- Silo 3 en 4 (bij volle functionaliteit van de vleeskuikens) ja ja ja  ja
- Dwarsvijzel 1 1 1  1
- Verlichting aan/uit 4 4 4  4
- Tijdklokken 4 4 4  4
- Voedering 1 1 1  1
- Waterklep 1 1 1  1
- Balans 1 1 1  1
- Inweken 1 1 1  1
- Doelen voor vleskuiken ouderdieren (bij volle functionaliteit van de vleeskuikens) 2 (9) 2 (9) 2 (9)  2 (9)
- Alarm 1 1 1  1
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Verenigde Staten: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

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

Rusland: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · ikotov@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

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

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

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


