Viper Touch
O controlador versátil de climatização
e produção para avicultura.

ViperTouch - Tecnologia de ponta ao alcance das mãos

Operação extremamente simples via tela touch screen;
Controlador de climatização e produção para todos os tipos de aves –
frangos de corte, matrizes de frango de corte, perus, patos e poedeiras;
Módulos de operação livremente ajustáveis para 3 níveis:
Básico, Flex ou Profi;
Processador extremamente rápido;
Disponível em 30 idiomas;
Tela inicial personalizável;
Interface de rede integrada;
Simples gerenciamento de alarme;
Compatível com o sistema BigFarmNet-Manager.

ViperTouch e BigFarmNet-Manager
BigFarmNet-Manager é um programa
para computador que permite ao usuário
listar, visualizar e controlar os dados de
climatização e produção do galpão do seu
computador pessoal, smartphone e tablet. É
possível fazer e transferir automaticamente
as configurações relativas à água,
alimentação e luz para outros galpões no
mesmo modo de produção.
O módulo de frangos de corte e o módulo
de matrizes preveem relatórios e gráficos
com desempenho de crescimento das

aves de vários lotes, que podem ser
comparadas umas com as outras ou valores
de referência sobre alimentação e consumo
de água ou ganho e perda de peso diário. O
módulo matrizes também permite a análise e
comparação dos valores de referência préestabelecidos pelas integradoras.
Estes são os melhores pré-requisitos para
o produtor poder aproveitar o potencial de
desempenho total de um lote, reduzindo
custos e obtendo bons resultados de forma
consistente em um alto grau de eficiência.

Dados atuais de clima

Vantagens
O software utiliza ícones simples de entender;
Rápida visão de dados, tanto de gráfico como listas;
Registro de alarme detalhado, histórico e análise;
Rápida conexão com o computador pessoal via LAN Ethernet em combinação
com cabos de fibra óptica;
Comunicação com computadores existente via BigFarmNet;
Acesso remoto via rede.

Visão geral da climatização

Uma nova experiência em termos de controle e performance
Em seu display touch screen de 7
polegadas, todas as funções são exibidas
de maneira simples. Os ícones usados no
menu principal são de fácil interpretação e

facilitam a navegação.
Dados e configurações podem ser salvos
em pendrive (cópia de segurança), além de
instalar novos programas.

Se a quantidade de saídas (relês) não
for suficiente, caixas de extensão podem
ser adicionadas, estas caixas permitem
incorporar de 10 a 30 módulos de relês.

Exemplos de display – menu principal
ViperTouch permite ao usuário selecionar e
organizar todos os dados importantes para
o controle de climatização e de produção
no menu principal. Desta forma, os usuários
ficam com uma visão personalizada da atual

Computador central

Dados de produção atuais como conversão alimentar dos frangos

Internet

situação em seu galpão.
A função de proteção por senha garante
segurança em até três diferentes níveis.
Estas configurações só podem ser alteradas
por pessoas autorizadas.

Roteador

Switch

Cabo de fibra
óptica

Cabo de fibra
óptica

Função senha

Visão geral da produção
LAN

WLAN

Exemplo 1: menu principal padrão

Exemplo 2: menu principal extendido

2

Seleção de idioma

Propriedade com computador
de controle de climatização
e produção Big Dutchman

Propriedade com
ViperTouch via
cabos (Máx 100m
de comprimento)

Propriedade com
ViperTouch via cabos
(Max. 10m comprimento)
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Visão geral de alarmes

Uso do ViperTouch como controlador de climatização
Controle de climatização com Viper Touch: uma diversidade de opções
O ViperTouch pode ser usado para todos
os tipos de ventilação (natural, mecânico e
combinado). Isso também inclui ventilação
lateral, cruzada, túnel ou combinada.

Exemplo de ventilação lateral
Inlet de parede para o ar fresco;
Chaminés CL 600 para exaustão do ar;
Aquecedor a gás JetMaster como
sistema de aquecimento;
Sistema de refrigeração e nebulização.

Exemplo de ventilação por túnel
Exaustor em uma das extremidades do
galpão;
Sistema de refrigeração PadCooling na
outra extremidade do galpão.

Níveis de controle de climatização facilmente selecionáveis
Mecanismo de controle simples podem ser
controlados no modo básico. No modo Flex,
exaustores e entradas de ar (Padcooling)
podem ser regulados individualmente.
Por exemplo, é possível desligar
temporariamente os exaustores, a fim de
ventilar naturalmente através de cortinas

ViperTouch torna possível controlar a
climatização do galpão em 3 diferentes
níveis, que podem ser facilmente
selecionados pelo usuário:
modo básico (de controle simples)
modo Flex (controle flexível)
modo Profi (controle avançado)

CL 175 - Atuator

Inlet

laterais.
O módulo Profi permite usar controle
“PID” (controle de temperatura preciso e
sofisticado), ou para apresentar a sensação
térmica em caso de ventilação em túnel ou
ainda o volume de ar de exaustão em m³/h/
ave (“princípio ar real”).

Multivent

Conexão de até 8 sensores de
temperatura ambiente e 2 sensores de
umidade;
Controle de até 6 zonas de aquecimento
(JetMaster, aquecedores e infravermelhos);
Se o galpão está sendo aquecido apenas
parcialmente, até 2 zonas de cria podem
ser controladas, o que significa que apenas
uma parte do galpão é aquecido e o resto é
mantido à temperatura ambiente;
Controle de até 4 zonas de aquecedores;
Controle de até 14 grupos de Multi-Step®
(no modo lateral ou túnel);
Controle padrão de ventiladores (16
estágios na lateral e 16 estágios em modo
túnel);

Ventilação em túnel controlada, isso
significa que entradas de ar são abertas
ou fechadas com base na ventilação
necessária;
Função noturna; a temperatura é reduzida
(ou aumentada) por um período definido e
depois o Viper Touch volta para o controle
normal;
Controle de refrigeração e umidificação
(Padcooling, nebulização);
Display de temperatura de refrigeração
por meio de até 2 sensores opcionais;
Abertura de emergência com temperatura
controlada com o MC 378 T ou 378 MC TC;
Ligação de um sensor de CO2 para
controle de ventilação ativa com base na

Padcooling

Estação
meteorológica

DOL 18 - Sensor de
pressão negativa

Nebulização

JetMaster

Abertura de emergência
MCT 378 T

DOL 53 - Sensor de
amônia
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Sensor de CO2

DOL 114 - Sensor de
umidade/temperatura

Exaustor sem cone

quantidade de CO2 do ar do galpão;
Conexão de sensores, por exemplo, para
NH3, velocidade do ar, ou para umidade
externa;
Regulagem de pressão negativa,
significa que os sensores medem a pressão
atmosférica externa e a pressão negativa
no galpão; o computador controla a
climatização com base nesses dados ou
ativa o alarme;
Controle otimizado da temperatura de
conforto, incluindo a umidade do ar;
Visualização das curvas de tendência ao
longo de todo crescimento, no display do
painel.

Exaustor com cone
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Criadeira

Ventilador de parede

Utilização do ViperTouch como controlador de produção
O ViperTouch não é apenas um controlador
profissional de climatização, mas também
um controlador completo de gestão da
produção. Ele registra todos os dados

importantes relativos à produção:
crescimento, mortalidade, consumo de água
e alimentação. Isso permite que o produtor
possa reagir rapidamente a qualquer

Controle de produção com ViperTouch

mudança e tome as medidas necessárias
que levarão aos melhores resultados de
desempenho e aumento da eficiência
econômica da produção.

Registro do consumo alimentar: total,
diário e por ave, com um silo balança,
balança de tambor ou de pulso, o módulo
de escala permite a conexão de até 4
silos balança com 8 células de carga cada
para monitorar o seu conteúdo facilmente;
tratos de alimentação são registrados e
documentados;
Controle de alimentação por linha; até 24
moegas por galpão podem ser preenchidas
com uma quantidade definida de ração;
por exemplo, para a alimentação de
reprodutoras e alimentação de machos
separadas;
As balanças de ração FW 99-B e FW

Módulo de extensão “funcionalidade completa para frangos de corte”
Como o módulo “funcionalidade completa
para frangos de corte”, o ViperTouch
fornece funções estendidas para frangos de
corte e matriz pesada:
Por meio da balança FW 99-B e FW 99-40,
o consumo de ração pode ser gravado e até
5 tipos de ração podem ser misturadas;
Até 4 balanças eletrônicas de silo podem

ser controladas por meio do módulo de
pesagem;
É possível utilizar programas de
alimentação diferentes – ad libitum,
alimentação diária controlada – para
ajudar a atingir o peso alvo no dia do abate
previsto;
Controla até 24 moegas por galpão.

Balança para silo

99-40 permitem a mistura dos componentes
de alimentação de até 4 silos diferentes;
Registro do consumo de água: total,
diária e por aves, por meio de até 6
medidores;
Conexão de até 12 balanças de aves
(INCAS ou SWING) para registro de pesos
das aves;
Controle de luz através de 7 simuladores
diferentes de luz solar com simulação
nascer/pôr do sol; a intensidade luminosa
também pode ser alterada;
É possível conectar até 6 temporizadores
programáveis para tarefas individuais,
como zona de luz, função expulsar do

ninho, etc;
Função de pausa, ajuda o produtor a
otimizar a fase entre dois lotes, em relação
a limpeza, secagem e aquecimento do
galpão;
Compatível com o BigFarmNet Manager,
processando e coletando dados de
climatização e produção em tempo real;
Mensagens de alarme, por exemplo,
em caso de falha de energia, desvios
dos valores de referência, tais como a
temperatura, umidade, consumo de água
e ração bem como o conteúdo mínimo do
silo.

Consumo alimentar
Balança de ração

Reservatório diário
Alimentação de machos separada

Balança de ração FW 99-B e FW-99-40
Consumo de água

imagem 7

Balança de aves SWING 20

Central de alarme AC touch

BigFarmNet Manager

Balança de aves SWING 70
Balança de aves INCAS 2

Função de pausa
Controle de luz
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Egg saver

Contador de ovos
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ViperTouch está disponível em níveis diferentes de configuração
ViperTouch
A) Número máximo de entradas/saídas analógicas
Sensores de temperatura externa
Sensores de temperatura do galpão, máx.
Sensores de umidade, máx.
Sensores do padcooling
Sensores de pressão negativa
Sensores (NH3, CO2, O2, velocidade do ar), máx.
Sensores de CO2, para controle de ventilação mínima *
Sinal externo de 0-10 V para controle de velocidade ***
Sinal para CL 74 (atuador para cortina e chaminé 0-10V) ***
CL 74 V com potenciômetro para ar de exaustão ***
Potenciômetro para máquina de cortina de entrada de ar
Potenciômetro para máquina de inlet
Medidor de água
Sensor helicoide
Contador de entrada para balança de pulso
Balança de aves (funcionalidade completa para frangos de corte/matrizes pesadas) ◊
Dimerizador de luz, saída analógica ◊
Sensor de luz
Aquecimento, saída analógicas
Aquecedor a gás
Abertura manual do túnel
Contador de ovos ◊

B) Número máximo de saídas digitais
Contatos para sistema de aquecimento
Contador para aquecedor a gás
Contatos para padcooling *
Contatos para refrigeração por nebulizador *
Contatos para imersão
Contatos para absorção
CL 74/ sistema de exaustão por chaminé (2 relês por atuador)
Grupos de módulo lateral para exaustão de ar em várias etapas
Grupos de módulo túnel para exaustão de ar em várias etapas
Módulo de grupos laterais para ar de exaustão on/off **
Módulo de grupos túnel para etapas de exaustão de ar **
Entradas laterais (2 relês por atuador)
Entradas de túneis (2 relês) *
Abertura de emergência
Ventiladores para recirculação do ar (termostato)
Silo 1 e 2
Silo 3 a 5 (funcionalidade completa para frango de corte/matrizes pesada)
Linhas primárias
Luz on/off ◊
Temporizadores ◊
Alimentação
Válvula de água
Balança do silo
Balança de ração (FW 99B/ FW 99-40)
Absorção
Válvulas eletrônicas (frango de corte/matrizes pesadas) ◊
Alarme

710
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2330

1500/2300
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X30/X40
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6
4
6
3
1
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Não é possível usar mais entradas analógicas ou saídas digitais do que o número listado nas linhas A e B
O módulo do Viper pode ser conectado com todos os estágios estendidos do ViperTouch. Dependendo do tipo de passo do ViperTouch os exaustores podem ser controlados por meio de um dimmer externo ou interno.
*apenas no modo Profi
**apenas no modo básico e Flex ***apenas no modo Flex e Profi ****duas zonas controlam no modo Profi ◊ depende do software

