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COMPUTERUL DE MANAGEMENT AL CLIMEI THOMAS

"Un climat plăcut înseamnă o mai bună bunăstare a animalelor ce contribuie la sănătatea porcilor”

În creșterea modernă a porcilor, este important să se optimizeze condițiile climatice pentru a îmbunătăți 
producția. Porktec oferă un computer de creștere a porcilor „Thomas clima” care controlează clima pe 
compartiment sau central, și se caracterizează prin ușurința sa de utilizare.

Computerul poate fi controlat de la distanță cu smartphone sau tabletă cu ThomApp, care oferă control 
deplin asupra tuturor proceselor oriunde și oricând.

Toate elementele care afectează în general 
climatul unei ferme pot fi controlate, cum ar fi 
ventilația, încălzirea, răcirea și iluminatul, printre 
altele. Computerul climatic Thomas controlează 
până la douăsprezece camere. Asigură rezultate 
optime prin gestionarea mediului de viață al 
animalelor.

Porcii de diferite vârste au cerințe diferite. Din 
acest motiv, computerul Thomas este echipat cu o 
funcție – “curbă” care permite calcularea 
ventilației minime și maxime și a temperaturii 
optime în funcție de vârstă, greutăți și 
performanța de creștere a porcilor.

Fiecare tip de ventilație poate fi controlat:

 Natural spre mecanic
 Plafonul la conductă
 Combinat

Sistemul nostru de ventilație menține condițiile climatice, rezultând o creștere optimă și porci sănătoși.

Senzorii de temperatură, umiditate relativă și presiune negativă garantează sisteme de ventilație, încălzire și răcire 
echilibrate. Este important să aveți un flux adecvat de aer, fără nici un tiraj pentru porci.

Ventilare

Sistemul de alertă la incendiu funcționează prin monitorizarea unui număr de senzori de temperatură configurabili. 
Dacă o temperatură crește mai mult de 5°C în decurs de 1 minut este detectată sau dacă senzorul detectează o 
temperatură peste 58°C, va fi emisă o alertă de incendiu.

Alertă de incendiu

Acest buton permite selectarea diferitelor faze, iar apoi computerul Thomas aranjează ca programul de ventilație 
definit anterior să fie activat pentru fiecare fază. Aceste faze ar putea fi mutate, înmuiere, curățare, uscare, încălzire și 
producție.

Buton ușor

Computerul climatic Thomas este, de asemenea, 
prevăzut cu un contact ON / OFF pentru a 
permite răcirea atunci când temperatura este 
peste zona de confort, ceea ce este crucial pentru 
porci.

Răcire

Două modalități de control posibile: prima prin controlul pornit / oprit și a doua prin cantitatea de ore de lumină pe 
zi.

Control de iluminare reglabil

Legat de un nivel RH, umidificatorul poate fi 
reglat printr-un contact pornit / oprit.

Umidificare

FUNCTII CONTROLATE PE CAMERA
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Thomas permite fermierului să controleze sistemul de hrănire uscată. Este potrivit pentru implementarea strategiei de 
hrănire pentru animale mai sănătoase și pentru rezultate mai bune.

Thomas poate controla până la 4 silozuri în același timp și cu 2 regulatoare de frecvență alimentarea provenită din 2 
silozuri diferite este amestecată.

Calculatoarele din hala pot fi operate de la distanță prin smartphone sau tabletă prin ThomApp. În plus, datele din 
computerul fermierului pot fi afișate grafic, permițând să se vadă performanța fermei, să recunoască rapid fluctuațiile 
nedorite pentru o mai bună prevenire în viitor.

COMPUTERULUI THOMAS PENTRU MANAGEMENTUL FURAJARII 

Maxim patru melci de siloz
Maxim cinci circuite de alimentare
Cântărirea silozului
Alimentare fazică (opțional):

Diapozitive de alimentare (maximum cinci poziții)
O supapă pe amestec (maximum nouă amestecuri)
O supapă pe cameră (maxim 32 de camere)

Alimentarea cu apă
Înregistrarea consumului de furaje și apă
Funcționarea dozatoarelor
Temporizatoare (maxim patru)

Thomas poate controla:

Orientul Mijlociu și Africa
Liban - Beirut
Tel  : +961 1 888983
Fax : +961 1 874969

România
București
Mobil : +40 756020000

Belgia - Anvers
Jordaenskaai 24 B-2000 
Tel  : +3232269850
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Adresa de email :  info@porktec.net 
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