
ViperTouch
Sistem komputer yang fleksibel untuk mengatur iklim dan 

produksi kandang unggas Anda



ViperTouch
Membuat yang baik menjadi lebih baik yang berarti kesempurnaan!

4 Komputer iklim dan produksi yang ideal untuk semua jenis   
 unggas – Broiler, induk broiler, kalkun, bebek, ayam petelur

4 Pengoperasian yang sangat mudah melalui layar sentuh 

4 Mode operasional dapat disesuaikan secara bebas: Basic,   
 Flex atau professional

4 prosesor dan memori yang sangat cepat

4 berbicara dalam 30 bahasa termasuk bahasa anda

4 konfigurasi display secara individu

4 Jaringan langsung yang terpadu

4 Pengaturan Alarm yang mudah 

4 Sesuai dengan Program PC     
 BigFarmNetManajer

Sebuah Pengalaman baru dalam hal kenyamanan, kecepatan dan kinerja
ViperTouch ditandai dengan tampilan 
layar grafis besar dan display berwarna, 
di mana semua fungsi dapat dengan 
mudah dibaca. Simbolsimbol yang 
digunakan dalam menu utama mudah 
dimengerti dan dijamin mempunyai cara 
kerja yang sangat mudah. 
ViperTouch saat ini tersedia dalam 30 
bahasa. Termasuk bahasa Rumania, 
Denmark, Rusia, Spanyol, Polandia, 

Perancis, Jepang, Italia, Indonesia, Cina, 
Thailand ...
Dengan bantuan USB, data dan penga
turan dapat disimpan (salinan cadangan) 
dan program baru mudah untuk diinstal.
ViperTouch tersedia dalam versi beragam 
yang dapat dikembangkan untuk kandang 
besar. Jika program dasar tidak mencu
kupi, program dapat ditingkatkan dengan 
perangkat tambahan. Perangkat ini dapat 

menginstal 10 sampai 130 modul relai 
tambahan dengan atau tanpa kontrol 
manual, misalnya seperti yang dibutuh kan 
di pasar Amerika.
Selain itu, modul relai juga dapat diguna
kan untuk kipas dengan tahap tunggal 
atau motor yang dapat diaktifkan secara 
langsung.

Contoh-contoh Monitor – Menu Utama
Semua datadata penting dari kontrol 
iklim dan pengendalian produksi dapat 
dipilih dan disusun oleh pemakai sendiri di 
menu utama. Dengan demikian setiap 
pelanggan mengetahui keadaan situasi di 
dalam kandang dengan cepat. Fungsi kata 

sandi sampai 3 tingkatan untuk menjaga 
keamanan. Hanya orang yang berwenang 
bisa melakukan pengaturan.

Contoh 1: menu utama standar Contoh 2: penambahan menu utama Pilihan Bahasa

Fungsi kata sandi
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4 perangkat lunak bekerja dengan menggu  
 nakan simbolsimbol yang mudah  
 dimengerti;
4 data menyeluruh, cepat, dan dalam  
 bentuk grafik dan tabel;
4 peringatan alarm yang terperinci, keja  
 diankejadian sebelumnya tersimpan  
 dan teranalisis;
4 komunikasi dengan komputer yang telah  
 tersedia melalui BFNWebLink;

4 koneksi yang berkecepatan tinggi ke  
 PC di kantor melalui LAN Ethernet yang  
 menggunakan kabel; 
4 penggunaan komponen IT yang standar;
4 akses data jarak jauh melalui akses  
 jaringan;
4 Layanan Access Light –> “Registrasi dari  
 jauh“ memungkinkan tekinisi melayani  
 atau memberikan bantuan dengan cepat.

Peternakan dengan BD 
komputer untuk iklim dan 
produksi

Peternakan dengan 
ViperTouch melalui WLAN  

Peternakan dengan Viper 
Touch melalui kabel 
(panjang max 100m)

Router

Serat optikSerat optik

Transmitor

WLAN LAN

Keterangam alarm menyeluruh 

Keterangan menyeluruh mengenai produksi

Keterangan secara menyeluruh tentang iklim kandang

Situasi iklim saat ini 

Keterangan data konsumsi pakan produksi broiler 
secara aktual

Keuntungan secara sekilas

BigFarmNet Manajer adalah sebuah 
program PC yang dapat menampilkan, 
mengedit dan mengelola data produksi 
dan suhu dalam grafik pada PC di kantor 
Anda. Hasil produksi dapat dianalisis 
dengan nyaman. Pengaturan yang terkait 
dengan pakan, air minum dan cahaya 
dapat digunakan dan dipindahkan secara 
otomatis ke kandang lain, yang berada 
dalam modus produksi yang sama.
Dengan menggunakan “modul broiler” 
khusus, prosesnya bisa didokumentasikan 
dengan sangat akurat. Dengan modul ini 
dapat dilihat konsumsi pakan dan air serta 

peningkatan berat badan ayam setiap 
harinya atau kerugiannya, dan juga 
mudah untuk membandingkan dengan 
nilai referensi yang sebelumnya. Dengan 
menggunakan “modul breeder” khusus, 
seluruh bagian dalam kandang Broiler 
dapat disimpan, dianalisis dan diban ding
kan dengan nilai acuan yang ditetapkan 
perusahaan peternakan. Ini adalah 
persyaratan yang terbaik untuk meman
faatkan lebih baik lagi potensi kinerja 
unggas, menghemat biaya dan mencapai 
hasil yang baik secara konsisten dengan 
efisiensi tinggi.

Viper Touch dan BigFarmNet-Manajer

Internet

PC di kantorPC di kantorPC di kantor



ViperTouch adalah sebuah komputer 
pengontrol iklim yang dapat mengontrol 
temperatur diseluruh kandang Anda 
dengan cara yang paling modern dan 
sangat mudah.
Ini Artinya :
ViperTouch dapat digunakan untuk semua 
jenis ventilasi (alami, mekanik dan kombi
nasi). Ini termasuk ventilasi samping, 
ventilasi menyilang, ventilasi berbentuk 
terowongan atau ventilasi kombinasi 
terowongan.

Contoh dari ventilasi samping
4 katup dinding CL Flex untuk pasokan udara;
4 cerobong CL 600 untuk pembuangan  
 udara;
4 gas pemanas JetMaster sebagai pemanas;
4 sistem pendingin Fogging Cooler 

Contoh dari ventilasi terowongan
4 terowongan untuk pasokan udara;
4 AirMaster untuk pembuangan udara;
4 sistem pendingin RainMaker

Kenyamanan yang tak tertandingi: pengatur iklim bertahap yang fleksibel
ViperTouch memungkinkan Anda untuk 
mengontrol iklim kandang dalam tiga 
tahapan yang berbeda dengan regulator 
yang bebas dipilih oleh pengguna.
4 Modus dasar (Pengendalian yang mudah)
4 Modus fleksibel (Pengendalian yang  
 fleksibel)
4 Modus profi (Pengendalian yang canggih)
Sistem ventilasi yang mudah dengan 

Modus dasar dengan fungsi pengontrol 
termostat. Dalam modus fleksibel dapat 
ditentukan secara individual bagaimana 
pasokan udara dan pembuangan udara 
bekerja secara bersamaan satu dengan 
yang lainnya. Sebagai contoh, anda dapat 
menonaktifkan kipas untuk sementara dan 
melakukan penukaran udara secara 
alamiah melalui cerobong, bilamana pintu 

keluar kandang dibuka (untuk peternakan 
dengan rentang yang bebas).
Modus profi memungkinkan anda, mene
rapkan kontrol PID (kontrol suhu secara 
akurat dan sesuai dengan keinginan) 
untuk menampilkan suhu di ventilasi 
terowongan atau volume pembuangan 
udara dalam m3/jam/unggas (prinsip 
udara) yang tertera dilayar monitor.

Penggunaan ViperTouch sebagai komputer iklim

Pembuka darurat untuk 
pengendalian temperatur 378 T

Alarm

Katup udara di dinding 
CL 1200 / CL 1900

Pengatur udara berkatup 
CL 1200

Katup penutup CL 1500

Katup udara di dinding 
CL Flex

Motor CL 75 yang 
dapat diregulasi

Motor CL 175 yang dapat diregulasi

Corobong udara FAC / Fumus

Pasokan udara

RainMaker

Pendingin

Sensor suhu/kelembaban DOL 114

Sensor tekanan

Sensor CO2

Sensor



Pengontrol iklim dengan ViperTouch: dengan berbagai kemungkinan ...

4 memungkinkan pemasangan hingga 8  
 sensor untuk suhu ruangan dan 2  
 sensor untuk kelembaban ruangan;
4 penghangat ruangan bisa mengatur 6  
 lokasi (JetMaster, pemanas Thermorizer,  
 pemanas air hangat, radiator);
4 melalui pembagian kandang di 2 ruan gan  
 yang berbeda, (ruangan pengeraman)  
 maka hanya perlu satu ruangan saja yang  
 dipanaskan, artinya sebagian ruangan  
 dipanaskan dan mempertahankan  
 kestabilan suhu ruangan yang lain;
4 kandang dapat dibagi menjadi dua lokasi  
 iklim yang berbeda dan pengaturan suhu,  
 ventilasi minimum dan kelembaban  
 dapat diatur individual;
4 dapat mengendalikan hingga 4 lokasi  
 pemanas (pemanasan dari gas atau  
 pemanasan ekstra);
4 dapat mengendalikan hingga 16 kelom  
 pok MultiStep® (di mode samping dan  
 mode terowongan);
4 kandang dapat dengan menggunakan  
 prinsip udara DynamichMultiStep untuk  
 efisiensi ventilasi dapat mengatur  

 penghematan energi;
4 kontrol kipas bertahap yang konven  
 sional (16 tingkat di mode samping dan  
 16 tingkat dalam mode terowongan)  
 bila menggunakan modus dasar atau  
 fleksibel;
4 PulsPauseModus memungkinkan  
 ventilasi menjadi minimum;
4 ventilasi terowongan terkontrol dengan  
 4 yang teregulasi, ini berarti bukaan  
 terowongan akan terbuka dan tertutup  
 sesuai dengan kecepatan udara yang  
 dibutuhkan;
4 pengurangan suhu di malam hari,  
 artinya dalam jangka waktu tertentu  
 suhu diturunkan atau juga ditingkatkan,  
 setelah itu ViperTouch secara otomatis  
 kembali ke kontrol normal;
4 pengendalian pendinginan dan kelem  
 baban (RainMaker, FoggingCooler);
4 ada berbagai cara untuk mengontrol  
 kelembaban (melalui ventilasi dan/atau  
 pemanasan);
4 pengontrol penukar panas Earny dapat  
 disesuaikan dengan pengontrol kipas;

4 tampilan suhu pendinginan dengan cara  
 hingga 2 opsional sensor suhu Pad;
4 pembuka darurat untuk mengendalikan  
 temperatur dengan alat 378 T atau  
 378 CT;
4 pemasangan sensor CO2 memung  
 kinkan ventilasi menjadi minimum  
 untuk mengendalikan kandungan CO2  
 dalam kandang;
4 dapat dihubungkan dengan sensor lain,  
 misalnya untuk NH3, kecepatan aliran  
 udara atau kelembaban di luar;
4 kontrol tekanan negatif aktif, yaitu  
 sensor tekanan udara negatif mengukur  
 tekanan udara luar dan dalam kandang,  
 berdasarkan data ini pasokan udara  
 diatur atau mengaktifkan alarm;
4 kontrol suhu kenyamanan yang   
 optimal, dengan memperhitungkan  
 kelembaban udara; 
4 tren grafik tentang perkembangan  
 secara keseluruhan di layar berwarna.

Pemancar gas type G 12

Pengatur pemanas udaraKonveksi pemanas HeatMaster

Penukar panas

Corobong pembuangan udara CL 600 dan CL 920

Kipas angin di dinding

Kipas angin AirMaster 
dengan corong

Pembuangan udara

JetMaster

Pemanas Thermorizer

Pemanas

Kipas angin AirMaster

Earny

Pendingin dengan sistim 
kabut FoggingCooler

Pendingin



Penggunaan ViperTouch sebagai komputer produksi

Modul tambahan “fungsi Broiler secara menyeluruh" dan ”fungsi breeder secara menyeluruh”

ViperTouch tidak hanya suatu komputer 
iklim professional, melainkan juga sebagai 
komputer pengendalian dan manajemen 
produksi. Itu artinya, komputer menyimpan 
semua datadata penting tentang perkem
bangan produksi, konsumsi pakan dan air 

dan juga kematian unggas. Hal ini memung
kinkan anda untuk bereaksi dengan cepat 
terhadap perubahan kondisi dan mengam
bil tindakan yang diperlukan. Ini akan 
memberikan hasil yang lebih baik dan 
ekonomis. Modul tambahan “fungsi broiler 

secara menyeluruh” dan “fungsi breeder 
secara menyeluruh” menyediakan fungsi 
tambahan yang sangat penting untuk 
manajemen peternakan broiler dan 
breeder.

Dengan dua modul ViperTouch menyedia
kan fungsifungsi penting di bidang broiler 
dan pakan induk ayam broiler: 
4 Dengan bantuan timbangan pakan  
 elektronik FW 99B dan FW 9940 dapat  
 mendeteksi konsumsi pakan dan dapat  
 mencampur sampai 5 jenis pakan;
4 Dapat mengendalikan sampai 4 tim  
 bangan silo elektronik secara bersamaan;
4 Dapat diterapkan untuk berbagai  
 macam program pakan – seperti yg  

 diinginkan, waktu yang terkendali dan  
 pengawasan kuantitas;
4 Per kandang dapat mengontrol sampai  
 24 target (wadah pakan) untuk pengi  
 sian pakan dengan jumlah kilogram  
 secara tepat.

Pengatur penerangan

Timbangan unggas model 
SWING 20

Timbangan unggas model 
SWING 70 Timbangan unggas model 

INCAS 2 Fungsi istirahat

Timbangan pakan model 
FW 99B dan FW 9940

Timbangan pakan

Timbangan silo



Pengendalian produksi dengan ViperTouch: berbagai kemungkinan ...
4 pencatatan konsumsi pakan: secara  
 keseluruhan, harian dan per unggas  
 dengan timbangan silo, drum atau  
 timbangan impuls; modul timbangan  
 dapat dipasang hingga 4 timbangan  
 silo dan setiap timbangan menghu  
 bung kan hingga 8 batang timbangan –>  
 sehingga isi silo dengan mudah   
 dikontrol, pengiriman pakan terdaftar  
 dan tercatat;
4 pengontrolan target pakan: dapat diisi  
 dengan 24 wadah per kandang dengan  
 jumlah pakan tertentu, misalnya   
 pemberian pakan induk broiler dengan  
 pemberian pakan ayam secara   
 terpisah;
4 dengan timbangan pakan FW 99B dan  
 FW 9940 pencampuran komponen  
 pakan bisa sampai 5 silo yang berbeda;
4 pencatatan konsumsi air: secara kese  
 luruhan, harian, dan per unggas dapat  
 mencapai hingga 6 meteran alat air;

4 koneksi hingga 12 timbangan unggas  
 (INCAS atau SWING) untuk pencatatan  
 berat unggas;
4 dapat dipasangkan hingga 32 penghi  
 tung telur;
4 dapat mengontrol cahaya hingga 7  
 simulator dengan fungsi masing  
 masing yang berbeda dan berurutan,  
 simulasi fase senja untuk matahari  
 terbit dan terbenam; dan perubahan  
 intensitas cahaya adalah hal yang  
 mungkin dilakukan;
4 dapat menghubungkan hingga 6   
 pengukur waktu dengan fungsi masing 
 masing, misalnya pengaman telur, zona  
 cahaya, peletakan telur disarangnya,  
 kisikisi buka tutup di bawah kandang;
4 fungsi istirahat: membantu peternak untuk  
 mengoptimalkan tahap pengge mukan  
 saat istirahat, berikut peren daman,  
 pembersihan, pengeringan dan pema  
 nasan kandang yang menghemat biaya;

4 sesuai dengan BigFarmNet Manajer,  
 Program PC untuk pengolahan tabel  
 dan grafik dan tampilan semua data  
 produksi dan iklim serta akses jarak  
 jauh secara aktual;
4 memberi pesan alarm pada saat listrik  
 padam, penyimpangan temperatur,  
 kelembaban udara, konsumsi minum  
 dan pakan serta stok minimum dalam  
 silo.

Pemberian pakan induk ayam 
secara terpisah

Konsumsi pakan

Pengaman telur EggSaver Alat penghitung telur IR4810

Alarm dengan layar sentuh

Konsumsi air minum

Wadah pakan seharihari 

Manajemen BigFarmNet



ViperTouch tersedia dalam macam tahap pengaturan yang berbeda – tergantung pada kebutuhan

Hal ini tidak mungkin menggunakan pemasukan secara analog maupun pengeluaran secara digital dari jumlah yang tercantum di kolom A dan B. Pada pemasangan  
ViperTouch dapat dipasang sistem timbangan Viper. Pengaturan ventilasi tanpa regulasi dapat diatur dengan TRIAC didalam dan diluar, tergantung dari tipe ViperTouch.
◊ Tergantung software yang digunakan
* terdapat pada model profi   ** hanya terdapat pada model standar dan Flex  *** hanya terdapat pada model profi dan Flex  **** pengaturan 2 zona dalam model profi
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Amerika Serikat: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasil: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusia: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

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

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

Jerman: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 8010 · Fax 237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

ViperTouch 710 1520 2330 1500 / 2300 X30 / X 40
A) Jumlah maksimum dari input dan output analog 7 15 23 15/23
 sensor suhu eksternal 1 1 1 1
 sensor suhu internal, maksimum 8 8 8 8
 sensor kelembaban, maksimum 2 2 2 2
 sensor pad 2 2 2 2
 sensor tekanan 1 1 1 1
 sensor lainnya (NH3, CO2, O2, kecepatan udara), maksimum 4 4 4 4
 sensor untuk CO2 untuk mengatur ventilasi minimum* 1 1 1 1
 sinyal eksternal 010 V untuk mengatur kecepatan*** 2 2 2 2
 sinyal untuk CL 74 (motor pengatur dekat cerobong 010V)*** 2 2 2 2
 CL74 dengan Feedback potensiometer untuk pembuangan udara utama *** 2 2 2 2
 motor pengatur pasokan air dengan potensiometer umpan balik 6 6 6 6
 motor pengatur saluran udara dengan potensiometer umpan balik 4 4 4 4
 meteran air 6 6 6 6
 sensor untuk auger horisontal  1 1 1 1
 penghitung pemasukan di timbangan impuls 1 1 1 1
 timbangan unggas (fungsi Broiler dan Breeder secara menyeluruh) ◊ 2 (4) (12) 2 (4) (12) 2 (4) (12) 2 (4) (12)
 pengatur cahaya dengan sistem analog ◊ 4 7 4 7 4 7 4 7
 sensor cahaya  5 5 5 5
 pemanas, dengan sistem analog 6 6 6 6
 emisi gas 4 4 4 4
 panduan pembukaan terowongan manual  1 1 1 1
 penghitung telur ◊ 16 (32) 16 (32) 16 (32) 16 (32)
B) Jumlah maksimum output digital 12 22 32  30/40
 kontak untuk pemanas 6 6 6  6
 kontak untuk emisi gas 4 4 4  4
 kontak untuk pad cooling* 6 6 6  6
 kontak untuk pendinginan dengan cara penyemprotan* 3 3 3  3
 kontak untuk merendam 1 1 1  1
 kontak untuk kelembaban 1 1 1  1
 CL 74 cerobong udara tanpa pengatur (2 relai per motor pengatur) 2 2 2  2
 CL 74/75 cerobong udara sistem Fumus/FAC (2 relai per motor) 1 1 1  1
 pengatur udara samping dengan tahap bertingkat  16 (8****) 16 (8****) 16 (8****)  16 (8****)
 pengatur udara melalui saluran dengan tahap bertingkat 16 16 16  16
 untuk mematikan dan menghidupkan pengatur udara samping** 16 16 16  16
 pengatur udara dengan regulasi** 16 16 16  16
 pembuka pengatur udara samping (2 relai per motor pengatur) 6 6 6  6
 pembuka pengatur udara saluran (2 relai per motor pengatur)* 4 4 4  4
 pembuka darurat 1 1 1  1
 kipas untuk sirkulasi udara (Termostat) 4 4 4  4
 silo 1 dan 2 ja ja ja  ja
 silo 35 (fungsi Broiler/Breeder secara menyeluruh) ja ja ja  ja
 auger horisontal 1 1 1  1
 pengatur mati/hidupnya cahaya ◊ 4  7 4  7 4  7  4  7
 jam pengatur waktu ◊ 4  6 4  6 4  6  4  6
 pemberian pakan 1 1 1  1
 katup air 1 1 1  1
 timbangan silo 4 4 4  4
 timbangan pakan FW 99B; FW 9940 1 1 1  1
 merendam 1 1 1  1
 target untuk broiler breeder (fungsi Broiler/Breeder secara menyeluruh) ◊ 6  24 6  24 6  24  6  24
 alarm 1 1 1  1


