
A mais nova geração de controladores para clima e produção.
ViperTouch



ViperTouch
Simples e confiável

  controlador para climatização e produção de aves:
frango de corte, perus e matrizes

  simples operação via tela touchscreen

  disponíveis nos modos: Basic, Flex e Profi

  processador e memória extremamente rápidos

  32 idiomas disponíveis - incluindo o seu!

  tela inicial personalizável

  simples gerenciamento dos alarmes

  compatível com o programa BigFarmNet
Manager PC e com o aplicativo BigFarmNet

  

Grandes galpões, especialmente novos, hoje 
são frequentemente equipados com um painel 
elétrico. Este painel contém todos os fusíveis, 
dispositivos de corrente residual, chaves de 
proteção do motor, contatores, chaves, 
lâmpadas de controle, dispositivos de alarme, 
etc. para todas as peças do sistema instaladas 
no aviário. Esse painel pode conter a versão de 
7 ou 10 polegadas do ViperTouch. O painel é 
planejado e fabricado individualmente para 
cada projeto, com base no equipamento do 
aviário.
A fiação de cada gabinete está pronta para 
conexão no momento do fornecimento, ou 
seja, o eletricista precisa apenas conectar os 
periféricos (motores, etc.).
Em caso de defeitos, o diagnóstico de erros é 
muito mais fácil, já que o painel de controle 
vem com planos detalhados.

Moderno painel: boa estrutura, operação simples, alto grau de proteção, aparência clean

O ViperTouch é a base para o controle de
produção e climatização confiável em seu
aviário! Suas principais características incluem:

  Tela touchscreen colorida de 7 ou
10 polegadas: As funções utilizadas 
diariamente estão imediatamente 
disponíveis no menu. Tendências de curva 
relevantes são exibidas como gráficos.

  Interface personalizável: Você pode
definir a exibição exatamente como preferir.

 

  Hardware modular: Fácil de expandir
sempre que você precisar de novas funções.

  Atualizações de software são fáceis de 
implementar, se necessário.

  Integração total com o BigFarmNet: 
Com o BigFarmNet Manager, você pode 
controlar remotamente os controladores 
em sua granja.

  
Alta confiabilidade operacional:
o ViperTouch continua trabalhando
normalmente, mesmo quando não está
conectado à rede.

Se a versão padrão não for suficiente, o 
controlador pode ser atualizado com módulos 
de extensão. Um adicional de 10 a 40 relés 
pode ser instalado. Existem também módulos 
de relé disponíveis que podem ser usados para 
conexão direta de exaustores ou motores 
monofásicos.



O ViperTouch é um controlador de climatização 
que permite controlar todo o ambiente do 
aviário de acordo com os princípios mais 
modernos. O controlador pode ser usado para 
todos os tipos estabelecidos de ventilação 
(natural, mecânica e combinada). 

Isso inclui ventilação lateral, cruzada, túnel e 
CombiTunnel.
O ViperTouch controla:

  ventilação natural
  ventilação mecânica (pressão negativa)

  aquecimento
  refrigeração
  abertura de emergência
  alarmes
  

Modos de controle de climatização
O ViperTouch torna possível controlar a 
climatização do aviário em três modos 
diferentes, que o usuário pode selecionar a seu 
critério:

  Modo Basic  (controle simples) 

  

Sistemas de ventilação simples podem ser 
controlados via modo Basic com um função 
do termostato.

  Modo Flex (controle flexível)  
No modo Flex, a combinação de ventilação 
natural e ventilação mecânica (pressão 
negativa) pode ser definida individualmente.

  Modo Profi  (controle avançado)  
O modo Profi permite, por exemplo, usar o 
controle PID (sistema muito preciso para 
controle de temperatura), exibir a temperatura 
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O uso de sensores para controle de climatiza-
ção na produção avícola moderna é essencial.
Sensores de temperatura, umidade, CO2 e 

NH3 efetivamente medem e monitoram 
mudanças no ar do galpão. Esses sensores 
são, portanto, a base para qualquer sistema 

climatizado controlado. Big Dutchman oferece 
uma ampla variedade de sensores.

Sensores: a base técnica para a coleta de dados

DOL 114 é o sensor que mede a 
umidade relativa dentro do galpão. 
Devido às suas duas saídas 
analógicas de 0-10 V, o sensor 
também pode determinar a 
temperatura (opcional).

DOL 12 é o sensor que determina a 
temperatura dentro do aviário.

DOL 18 é o sensor de pressão 
negativa que mede ativamente a 
pressão no galpão, emitindo um 
sinal de 0-10 V. A alimentação 
para este sensor é fornecida pelo 
ViperTouch.

 
 

DOL 53 é o sensor que mede 
continuamente a concentração de 
amônia no ar do galpão. O sensor é 
muito robusto e preciso, com uma 
faixa de medição de 0 a 100 ppm 
de NH3.

A estação meteorológica DOL 58 
permite incluir as condições 
meteorológicas locais no controle 
da climatização. A direção do 
vento, a velocidade do ar e a 
pressão do ar são medidas com 
esse objetivo.

Sensor DOL 19 mede a concentração 
de dióxido de carbono no ar do 
galpão. Sua célula de medição 
infravermelha de alta qualidade é 
capaz de detectar CO2 em uma faixa 
de 0 a 10.000 ppm. Assim, é possível 
controlar a ventilação mínima com 
base na concentração de CO2.

 

 

sentida pela ave ou visualizar o volume 
de ar de exaustão em m³/h/ave.



O que o ViperTouch pode gravar e controlar?

   8 sensores para temperatura interna,
2 sensores para umidade interna;

  aquecimento de sala em até 6 zonas;

  duas zonas climáticas separadas por
galpão com controle individual;

  controle de passo padrão dos ventiladores
no modo Básico e Flex (16 etapas no modo
lateral e 32 etapas no modo de túnel);

  4 zonas de aquecimento (gasodutos
ou aquecedores autónomos);

 

  

até 16 grupos MultiStep® (nos modos
lateral e túnel);

  

princípio do ar de exaustão
Dynamic MultiStep para ainda mais
ventilação com economia de energia
(até 40%);

  

  ventilação controlada em túnel com
até 4 atuadores;

  
contratempos noturnos de temperatura;

  

refrigeração e umidificação;

  

exibição da temperatura de resfriamento
através de 2 sensores de temperatura
(opcional);

  opções de controle de umidade
(via ventilação e / ou aquecimento);

Ventilação por pressão negativa no modo lateral

Ventilação CombiTunnel

Modo de túnel:
•  
  
 

 
 

 
 

 
 

O ar fresco entra pela 
abertura do túnel com pad 
cooling

• O ar de exaustão escapa 
pelos exaustores

Modo lateral:
• O ar fresco entra 

através dos inlets
• O ar de exaustão escapa 

pelas chaminés no telhado



  abertura de emergência com
temperatura controlada com 378 T ou 378 CT;

  controle de temperatura de conforto
otimizado que considera a umidade do ar;

  conexão de um sensor de CO2 e / ou
NH3 para regular a ventilação mínima
ativamente com base na concentração de
CO2 e / ou NH3 no ar do galpão;

  conexão de sensores livres adicionais,
por exemplo, para velocidade do ar,

  controle ativo de pressão negativa, isto é,
o sensor de pressão negativa mede a
diferença de pressão entre o ar exterior
e o ar interior;  
ventilação natural usando uma
estação meteorológica;

  exibição de curvas de tendência para
todo o lote.

conexão de sensores para monitorar o
tratamento do ar de exaustão (condutividade
e valor de pH da água);

Ventilação natural com controle de cortina

Ventilação em túnel com pad cooling

umidade externa ou NH3;



“O ViperTouch controla toda a minha 
granja de frango de corte. O controlador 

me ajuda a economizar e a manter 
minhas aves mais saudáveis”



“O ViperTouch controla toda a granja. Eu 
posso confiar totalmente neste sistema 

de controle ”



Módulo de extensão "Full Growing"
Com o módulo de extensão “Full Growing”, a Big Dutchman oferece funções adicionais e 
importantes para a produção de aves. Os mais essenciais estão listados na tabela abaixo.

Função Standard
Growing

Full 
Growing

Número de pés do silo com FW 99-B 2 5
Misturador de ração com FW 99-B –
Número de sensores de iluminação – 5
Número de balanças para aves 2 12
Número de células de carga – 4
Número de relés temporizadores 4 8
Número de hidrômetros 6 24

  consumo de ração: total, por dia e por ave;

  
usando o módulo de pesagem, até 4 balanças 
de silo com até 8 barras de peso podem ser 
conectadas para fácil monitoramento do 
conteúdo do silo e para registro de entregas 
de ração;

  controle da alimentação de destino: até 24 
caixas de ração que podem ser preenchidas 
com uma quantidade definida de ração, por 
exemplo, para alimentação separada de 
machos;

  
  consumo de água: total, por dia e por ave
com até 24 hidrômetros;

  conexão de até 12 balanças de
aves para registrar o peso das aves;

O ViperTouch não é apenas um controlador de climatização de última geração, mas também um controlador de 
produção profissional. Ele registra todos os dados importantes sobre crescimento, consumo de ração e água e 
mortalidade de seu lote (frangos, perus, patos). Isso permite que você reaja rapidamente às mudanças e tome as 
medidas necessárias, o que, por sua vez, resultará em melhores resultados de desempenho e aumentará a 
eficiência econômica.
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O que o ViperTouch pode gravar e controlar?

Pesagem da ração

Pesagem do silo

Consumo de água

a balança de alimentação FW 99 permite a
mistura de componentes de ração de
até 5 silos diferentes;

registro de até 32 contadores de ovos;



  controle de luz via 7 simuladores de luz do sol 
diferentes com simulação sequencial da fase 
crepuscular para o nascer e o pôr do sol; a 
intensidade luminosa e a temperatura da cor 
também podem ser alteradas;  

6 interruptores de tempo livre para tarefas
individuais;

  mensagens de alarme, por exemplo, em caso de 
falta de energia, desvios de valores definidos, 
como temperatura, umidade, consumo de água 
e ração e conteúdo mínimo de silo.

Controle da iluminação Alarme AC TouchBalança de aves

Câmera no aviário



  consumo de ração: total, por dia e por ave;

  usando o módulo de pesagem, até 4 balanças 
de silo com até 8 barras de peso podem ser 
conectadas para fácil monitoramento do 
conteúdo do silo e para registro de entregas 
de ração;

  controle da alimentação de destino: até 24 
caixas de ração que podem ser preenchidas 
com uma quantidade de ração, por exemplo, 
para alimentação separada de machos;

  a balança de alimentação FW 99 permite a 
mistura de componentes de ração de até 5 
silos diferentes;

  consumo de água: total, por dia e por ave
com até 24 hidrômetros;

  conexão de até 12 balanças de aves para 
registrar o peso das aves;

  registro de até 32 contadores de ovos;

ViperTouch
Seguro e fácil: controle de produção para manejo de matrizes

O que o ViperTouch pode gravar e controlar?

Módulo de Extensão “Full Breeder”
Com o módulo de extensão “Full Breeder”, a Big Dutchman oferece funções adicionais importantes para a 
produção de ovos para incubação. Os mais essenciais estão listados na tabela abaixo.

Função Basic
Breeder

Full 
Breeder

Número de pés do silo com FW 99-B 5 5
Misturador de ração com FW 99-B
Número de destinos para ração - matrizes 8 24
Número de sensores de iluminação 5 5
Número de balanças para aves 12 12
Número de células de carga 4 4
Número de relés temporizadores 10 10
Número de hidrômetros 8 24
Número de contador de ovos – 32

O ViperTouch não é apenas um controlador de climatização de última geração, mas também um controlador de produção 
profissional. Registra todos os dados importantes sobre pesos de aves, consumo de ração e água e mortalidade dos 
animais. Isso permite a você reagir rapidamente às mudanças e tomar as medidas necessárias, o que, por sua vez, 
aumentará a produção de ovos e eficiência econômica.

a

b

a

Pesagem do silo
Alimentação de destino com 

válvula eletrônica de alimentação
Pesagem da ração

Consumo de água

Separar a alimentação dos
machos com MaleChain ou
Separar a alimentação dos
machos com MalePan



  controle de luz via 7 simuladores de luz do 
sol diferentes com simulação sequencial da 
fase crepuscular para o nascer e o pôr do 
sol; a intensidade luminosa e a temperatura 
da cor também podem ser alteradas;

  6 interruptores de tempo livre para tarefas
individuais;

  função de pausa: ajuda o produtor a otimizaro-
limpeza, secagem e aquecimento entre lotes, 
reduzindo assim custos;

  mensagens de alarme, por exemplo, em caso de
falta de energia, desvios de valores definidos,
como temperatura, umidade, consumo de água

e ração e conteúdo mínimo de silo.

b

Contador de ovos

Controle da iluminação

Câmera no aviário

Alarme AC Touch

Balança de aves SWING 20

Balança de aves Nesca
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Granja de matrizes de frangos de corte

Como trabalhar com o BigFarmNet

No aviário
com ViperTouch

No escritório
com o BigFarmNet Manager

Em qualquer lugar
com o aplicativo BigFarmNet

R E Ú N E  T O D A S  A S  T A R E F A S  D E  G E S T Ã O  D E  
S U A  G R A N J A  E M  U M  Ú N I C O  S O F T W A R E

  Sempre atualizado:
acompanhe tudo

  Mais segurança
Toda a sua produção é gravada em um único 
software, o que também significa que os dados 
de todas os galpões são armazenados em 
backup automaticamente e todos os alarmes 
são gerenciados centralmente. As entradas no 
PC e no aplicativo são aprovadas e registradas 
em um ponto central.

Use seu controlador ViperTouch, seu PC 
de escritório ou um dispositivo móvel 
para fazer entradas - diretamente no 
aviário, enquanto você está relaxando em 
casa ou até mesmo em granjas diferen-
tes. Todos os componentes do BigFarm-
Net são atualizados e sincronizados 
automaticamente e em tempo real.

  Tudo em um único software - 
prático, rápido e multilíngue
Alimentação de frangos de corte, 
alimentação de destino para matrizes, 
gestão de luz, água, climatização e silo e 
alarme. Cada usuário pode selecionar 
entre mais de 32 idiomas.

  Resultados de produção
otimizados e custos reduzidos
Melhore seus resultados de produção 
usando ferramentas de análise eficientes 
e economize tempo e evitando erros 
graças a processos otimizados.

  Confiável e preparado para
o futuro
Beneficie-se do fato de que todas as 
aplicações do BigFarmNet são exaustiva-

mente testadas no campo e continua-
mente desenvolvidas pela Big Dutchman.

  Compre apenas o que você 
precisa
Não importa se você tem um grande 
complexo ou uma pequena propriedade 
familiar: o BigFarmNet atende a qualquer 
requisito de acordo com suas necessida-
des.

  Serviço e suporte
Estamos felizes em ajudá-lo pessoalmente 
em loco, mas também podemos acessar 
seu computador para manutenção remota.
Isso pode economizar seu tempo e 
dinheiro.


