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Změny výrobku a dokumentace
Společnost SKOV A/S si vyhrazuje právo změnit tento dokument a zde popsaný výrobek bez jakéhokoli dalšího
upozornění. V případě pochybností se obraťte na společnost SKOV A/S.
Datum změny je uvedeno na přední a zadní stránce.
DŮLEŽITÉ!
Poznámka k systému alarmů
Poruchy, závady nebo chybná nastavení mohou při regulaci a kontrole klimatu ve stáji způsobit značné škody
a finanční ztráty. Je proto nezbytné nainstalovat samostatný, nezávislý systém alarmu, který sleduje klima stáje
současně s řízením klimatu a produkce. Dle směrnice 98/58/ES je požadováno, aby byl ve všech stájích
s mechanickým větráním instalován systém alarmu
Rádi bychom vás upozornili na to, že ustanovení o odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem ve
všeobecných obchodních a dodacích podmínkách stanovují, že musí být instalován systém alarmu.

V případě provozní chyby nebo nesprávného použití mohou ventilační systémy způsobit ztrátu
produkce nebo ztráty na životech zvířat.
Doporučujeme, aby byly ventilační systémy instalovány, obsluhovány a opravovány pouze
proškolenými osobami a aby byl ve stáji instalován nezávislý systém nouzového otevírání a
systém alarmu. Stejně tak musí být ventilační systémy udržovány a testovány v pravidelných
intervalech v souladu s našimi všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami.
Instalaci, servis a odstraňování závad veškerého elektrického zařízení musí provádět
kvalifikovaný personál v souladu s příslušnou státní a mezinárodní normou EN 60204-1 a všemi
dalšími normami EU platnými v Evropě.
Pro každý motor a napájení je nutná instalace izolátoru napájení tak, aby bylo možné provádět
práce na elektrickém zařízení v prostředí bez napětí. Izolátor napájení není součástí dodávky.
Poznámka
• Všechna práva jsou vyhrazena společnosti SKOV A/S. Reprodukce tohoto návodu nebo částí v něm
jakýmkoliv způsobem je bez písemného svolení firmy SKOV A/S zakázána
• Bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti informací obsažených v této příručce. V případě zjištění
chyb nebo nepřesných informací by společnost SKOV A/S ocenila, kdyby o tom byla informována.
• Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti společnost SKOV A/S nemá žádnou odpovědnost za škodu
způsobenou nebo údajně způsobenou spoléháním se na jakékoli informace obsažené v tomto dokumentu.
• Copyright by SKOV A/S.
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1 Čtení návodu k obsluze
Tento návod k obsluze popisuje každodenní práci s klimapočítačem. Návod k obsluze poskytuje uživateli
základní znalosti o funkcích klimapočítače, které jsou potřeba pro jeho optimálního využití.
Některé funkce jsou volitelné a používají se jen v určitých konfiguracích klimapočítače. U těchto
funkcí je zobrazena ikona pro volitelné možnosti.

Pokud se funkce nepoužívá, např. Spínací hodiny, vůbec se v uživatelských menu klimapočítače nezobrazuje.
Návod proto může obsahovat části, které se nevztahují ke specifickému nastavení vašeho klimapočítače. Viz
také Technická příručka nebo v případě nutnosti kontaktujte servis nebo svého dodavatele.
Provozní pokyny tohoto návodu k obsluze se skládá z obecného úvodu, který stručně popisuje, jak klimapočítač
obsluhovat.
Následuje popis funkcí klimapočítače, rozdělený do čtyř hlavních oddílů. Jak hlavní, tak také dílčí oddíly jsou
uvedeny ve stejném pořadí jako funkce v menu klimapočítače.
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2 Popis výrobku
DOL 53X je řada stájových počítačů pro jednu stáj, která byla vyvinuta speciálně do stájí pro drůbež. Řada
počítačů obsahuje několik variant. Každá z nich splňuje různé požadavky na řízení klimatu a produkce
v souvislosti s formami produkce a geografickými klimatickými podmínkami.
• Klimapočítač DOL 534
• Produkční počítač DOL 535
• DOL 539 klima a produkční počítač (získaný kombinací DOL 534 a DOL 535)
DOL 534 je dostupný v následujících variantách:
• LPV
• Tunel
• Kombi-tunel
• Přirozená ventilace
DOL 535 je dostupný v následujících variantách produkce:
• Brojleři
• Rodiče
• Nosnice
Počítač se ovládá pomocí velkého dotykového displeje s grafickým zobrazením mimo jiného stavu ventilace,
ikon a křivek. Úvodní menu mohou být upravena v souladu s požadavky uživatelů tak, aby byly nejčastěji
používané pracovní postupy snadno přístupné. Kromě toho může uživatel pojmenovat širokou škálu funkcí, jako
jsou spínací hodiny, světlo, vodoměr a extra senzory, tak, je lze v menu a alarmech snadněji rozpoznat.
DOL 53X má dva porty LAN pro připojení k FarmOnline a dva porty USB.
V tomto návodu jsou uvedeny funkce variant DOL 534 a DOL 539 (dále uváděné jako DOL 53X).
Regulace podle křivek
Klimapočítač DOL 53X může řídit klima podle křivek pro teplotu, vytápění, vlhkost, venkovní teplotu a minimální
a maximální ventilaci. V běžném provozu je proto nutné pouze mírně upravovat řídící parametry vzhledem
k možným provozním odchylkám výskytu choroby.
Optimalizovaná regulace
Klimapočítač DOL 53X využívá způsob pokročilého řízení klimatu, který zlepšuje spojení mezi regulací vlhkosti
a teploty ve stáji. Aktuální klima je tedy neustále optimalizováno pomocí nashromážděných historických dat.
Tato metoda zajišťuje mnohem hladší a více uniformní regulaci.
SKOV A/S vám gratuluje k novému
klimapočítači DOL 53X
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3 Provozní pokyny
3.1 Provoz
Klimapočítač je obsluhován výhradně pomocí dotykového displeje.
Datum a čas

Přístup do menu

Název stáje
Číslo dne

Hlavní menu
Přehled alarmů
Zvolit jazyk

Vybrané hodnoty
a možnosti nastavení

Úvodní menu

Zkratky pro úvodní menu

3.2 Každodenní použití
Úvodní menu mohou mít několik stran. Mezi stranami můžete procházet
stisknutím klávesových zkratek umístěných ve spodní části displeje.

Zvolit jazyk
Stiskněte a zvolte požadovaný jazyk.

Hlavní menu
Stisknutím získáte přístup do hlavního menu.
Pokud je tlačítko červené, právě se používá vzdálený přístup ke
klimapočítači prostřednictvím FarmOnline Explorer. Viz také
Technická příručka.
Hlavní menu je rozděleno do následujících dílčích menu: Klima,
Produkce, Management, Nastavení alarmu, Technické menu
a Nastavení úvodního menu

Uživatelská příručka
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Stisknutím nadpisu se zobrazí rozbalovací menu určené pro rychlý
přechod mezi menu.

Změna nastavení
Stiskněte pro změnu aktuální hodnoty. Modrá značka na liště
zobrazuje změnu.
Stiskněte pro uložení změny.
Stiskněte pro zrušení.
Stiskněte pro možnost zadat nastavení pomocí numerické
klávesnice.
Stisknutím číselných kláves zadejte hodnotu.
Stiskněte pro uložení změny.
Stiskněte pro zrušení.
Stiskněte pro možnost zadat nastavení pomocí posuvníku.

10
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3.3 Přehled alarmů
Ikona přehledu alarmů označuje počet aktivních alarmů, dokud není
alarmová situace ukončena.
Klimapočítač zobrazuje alarmy v podobě vyskakovacího okna.
Stiskněte pro potvrzení alarmu.

Stiskněte pro otevření přehledu alarmů.
Přehled alarmů obsahuje následující informace:
• Kdy k alarmu došlo.
• Kdy byl alarm deaktivován (stav alarmu pominul).
• Hodnota, která aktivovala alarm.
Další aktivní alarmy jsou vyznačeny na seznamu.
• Tvrdé alarmy jsou označeny červeně.
• Měkké alarmy jsou označeny žlutě.
• Deaktivované alarmy jsou šedé.
Relé alarmu je spuštěno pouze tvrdými alarmy.
Měkké alarmy generují vyskakovací okno na displeji.

Uživatelská příručka
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3.4 Výběr výchozího úvodního menu
Klimapočítač je vybaven řadou standardních nastavení úvodního menu, které se liší podle ventilačního systému
a typu zvířat.
Vyberte Konfigurovat úvodní menu| Nahrát výchozí úvodní menu.
Vyberte požadované úvodní menu.

3.5 Nastavení úvodních menu
Úvodní menu může být nastaveno tak, aby zobrazovalo přesně stanovené funkce a hodnoty použité
v jednotlivých stájích, které kryjí potřeby běžného uživatele.
Stiskněte a vyberte Konfigurovat úvodní menu.
Vyberte Konfigurovat úvodní menu.

Změna úvodního menu
Stiskněte úvodní menu, které chcete změnit. Modrý rámeček okolo
náhledu označuje výběr daného menu.
Použijte ikonu umístěnou v horní liště pro:
Změna pořadí úvodních menu.
Úprava úvodního menu.
Smazání úvodního menu.
Přidání nového úvodního menu
Vyberte si z dostupných úvodních menu.
Stiskněte pro přidání nového úvodního menu.
Náhled stáje. Poskytuje grafický náhled stáje. Viz také Náhled stáje
[} 13].
Klíčové hodnoty. Zobrazuje přehled vybraných klíčových hodnot.
Viz také Klíčové hodnoty [} 13].
Přehled programu. Flexibilní přehled s až 16 volitelnými programy
a možnostmi nastavení. Viz také Přehled programu [} 14].
Přehledy ventilace
Podle typu klimapočítače a nastavení jsou k dispozici různé přehledy
ventilace. Poskytují podrobné zobrazení parametrů, které určují aktuální
ventilaci.
Denní přehled. Jednoduchý přehled s rychlým náhledem zvolených
hodnot a omezených provozních možností. Viz také Denní přehled
[} 16].
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3.6 Úvodní menu
3.6.1 Náhled stáje
Tento náhled poskytuje grafický přehled zvolených hodnot a nastavení.
Stiskněte klíčovou hodnotu pro změnu tohoto nastavení.

Nastavení
Konfigurace úvodního menu | Konfigurovat úvodní menu

Lišta v horní části vám umožňuje vybrat požadovanou ilustraci stáje,
změnit umístění klíčových hodnot a smazat klíčové hodnoty.
Stiskněte stáj a přidejte novou klíčovou hodnotu. Klíčová hodnota se
umístí do místa, které stisknete.

3.6.2 Klíčové hodnoty
Tento náhled vám umožní vybrat hodnoty a nastavení, které budou přístupné v úvodním menu.
V úvodním menu se zobrazí malé nebo velké ikony podle velikosti náhledu a počtu vybraných funkcí.

Stiskněte klávesu pro přímý přístup ke změně příslušné hodnoty.

Stiskněte ikonu šipky pro přístup do dílčích menu.

Když se ikona zobrazí bez barvy, znamená to, že data pro tuto funkci
nejsou aktuálně přístupná. To může být způsobeno tím, že je stáj
prázdná (nastaveno na prázdnou stáj) nebo běží v jiném režimu.

Uživatelská příručka
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Nastavení
Konfigurace úvodního menu | Konfigurovat úvodní menu

Lišta v horní části vám umožňuje vybrat požadovaný počet klíčových
hodnot, abyste mohli změnit umístění klíčové hodnoty nebo ji smazat.
Stiskněte ikonu plus a přidejte novou klíčovou hodnotu.

Křivky trendu jsou zobrazeny v úvodním menu klimapočítačů s 10“
displeji, když jsou klíčové hodnoty zobrazeny ve dvou sloupcích.

3.6.3 TrustMe
TrustMe
U vybraných kontrolních oblastí je popsáno následující:
• Aktuální stav.
• Důvod aktuálního nastavení.
• Jaký bude další krok úpravy.
Informace jsou dostupné v úvodním menu TrustMe. Stiskněte otazník
a podívejte se na to, jak klimapočítač právě pracuje.
Informace TrustMe jsou určeny k tomu, aby uživateli poskytly údaje
o tom, jak klimapočítač pracuje.

3.6.4 Přehled programu
Toto menu vám umožňuje vidět různé typy programů ve stejném úvodním menu. Grafické zobrazení usnadňuje
získat přehled o tom, jak byly programy jeden vůči druhému nastaveny.

Stiskněte ikonu šipky pro změnu nastavení programu.

Nastavení
Konfigurace úvodního menu | Konfigurovat úvodní menu

Lišta v horní části vám umožňuje změnit pořadí programů a smazat je.
Stiskněte ikonu plus a přidejte nový program.

3.6.5 Přehled ventilace
Různá grafická zobrazení stavu ventilačního systému vám umožňují zobrazit to, které podmínky ovlivňují
způsob, jakým je stáj právě větrána.

14
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U přehledů, kde jsou klíčové hodnoty zobrazeny jako rady, existuje také rychlý přístup pro změnu zobrazeného
nastavením, a to stisknutím dané rady

.

U těchto přehledů není možné provádět uživatelské nastavení.
Požadavek ventilace
Zobrazuje, které parametry ovlivňují aktuální ventilaci.

Nasávání ventilace
Zobrazuje aktuální úroveň ventilace a stav jednotlivých přívodů vzduchu.

Odsávání ventilace
Zobrazuje aktuální úroveň ventilace, a které plynulé jednotky nebo
jednotky MultiStep jsou aktivní v jednotlivých úrovních ventilace.
Zobrazuje aktuální požadavek ventilace. Šipka udává, zda se úroveň
ventilace zvyšuje nebo snižuje.
V tomto příkladu jsou uvedeny tři jednotky MultiSteps a jedna plynulá
jednotka.

Teplotní ventilace

Zobrazení minimální ventilace
Zobrazení/změna nastavení teploty
Zobrazení/změna komfortní teploty nebo extra ventilace
Zobrazení aktuální teploty
Zobrazuje aktuální požadavek ventilace.
Šipka udává, zda se úroveň ventilace zvyšuje nebo snižuje

Uživatelská příručka
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3.6.6 Denní přehled
Denní přehled umožňuje rychlý přístup k nejpoužívanějším funkcím a jejich rychlý přehled.
Klikněte jednou na
nebo
pro změnu nastavené hodnoty. Změna musí být provedena do 30 sekund.
Upravování je potom na určitou dobu uzamčeno.

Teplota
Klimapočítač zobrazuje aktuální vnitřní teplotu.
Klikněte na
nebo
požadovanou úroveň.

pro regulaci vnitřní teploty ve stáji na

Nastavení: +/- 0,5 oC
Další možné nastavení: za dvě hodiny

Vlhkost
Klimapočítač zobrazuje aktuální vlhkost.
Klikněte na
úroveň.

nebo

pro regulaci vlhkosti ve stáji na požadovanou

Nastavení: +/- 5%
Další možné nastavení: za 24 hodin

Kvalita vzduchu
Klimapočítač zobrazuje aktuální minimální ventilaci ve stáji.
Klikněte na
vzduchu.

nebo

pro úpravu ventilace na požadovanou kvalitu

Nastavení: +/- 5%
Další možné nastavení: za dvě hodiny
Počet zvířat
Klimapočítač zobrazuje počet zvířat přidaných nebo odebraných
v aktuální den (kontroléry bez produkční funkčnosti).
Klikněte na

nebo

pro přidání nebo odebrání počtu zvířat.

Zadejte počet zvířat, která byla odstraněna nebo přidána ráno a večer.
Souhrnný počet je resetován na konci 24hodinového období.

16
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3.7 Heslo
Tato část je relevantní pouze pro stáje s aktivovanou funkcí Heslo.

Klimapočítač může být chráněn proti neoprávněné obsluze použitím hesel. Tuto funkci lze aktivovat v menu
Technické menu| Použít heslo.
Pro přístup ke změně nastavení musíte zadat heslo, které odpovídá uživatelské úrovni, ve které se daná funkce
nachází (Denní, Pokročilé a Servis).
Zadejte čtyři číslice.
Po zadání hesla lze klimapočítač obsluhovat na odpovídající úrovni
uživatele, dokud se nevrátí po 10 minutách nečinnosti do úvodního
menu.

Po skončení práce vraťte klimapočítač do úvodního menu. Po uplynutí 1
minuty bude znovu vyžadovat zadání hesla.
Heslo můžete změnit pro každou ze tří uživatelských úrovní v menu
Management| Změnit heslo.
Pro přístup ke změně hesla musíte nejdříve zadat platné heslo.

Uživatelská úroveň

Poskytuje přístup k

Denní přehled

Zadání počtu zvířat

(bez přihlášení)

Doladění teploty, vlhkosti a kvality
vzduchu

Denní

Denní:

Výchozí heslo

1111

Změna nastavených hodnot
Pokročilé

Denní + pokročilé:

2222

Změna turnusových křivek a
nastavení alarmu
Nastavení klimapočítače do
manuálního režimu
Servis

Denní + pokročilé + servis:

3333

Změna nastavení v Technickém
menu

Omezení přístupu k operacím klimapočítače
Doporučujeme, abyste původní hesla změnili a poté je měnili pravidelně.

Uživatelská příručka
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4 Klima
4.1 Teplota
Klimapočítač upravuje vnitřní teplotu v závislosti na Nastavení teploty.

4.1.1 Menu Teplota
Platí pouze pro
Teplota [} 19]
Nastavení teploty vč. přídavků
Nastavení

Teplota
Topení - offset
Nastavení absolutního topení
Nastavení topení FreeRange
Teplota tunelu

T, CT

Teploty topení stáje
Samostatná topidla
Samostatné topidlo FreeRange
Info [} 20]

Pocitová teplota tunel

T, CT

Pocitová teplota tunel

T, CT

Aktuální teplota
Venkovní teplota
Aktuální nastavení den a noc

LPV, CT

Požadavky vytápění stáje
Potřeba samostat. topidla
Teploty topení stáje
Teplota samostatného topidla
Samostatné topidlo FreeRange
Min./Max. Teplota
Jednotlivé teplotní senzory
Min./max. tunelová teplota

T, CT

Min./max. venkovní teplota
Vytápění stáje
[} 21]

Minimální topení

Venkovní teplota pod
Minimální topení

Vytápění stáje aktivní
Aktivní
Samostatná topidla
Samostatné topidlo 1-4 aktivní
[} 22]
Podlahové vytápění
Teplota podlahy při zpětném toku
[} 23]

LPV, CT, Basic

Teplota podlahy
Nastavení podlahové teploty
Nastavení podlahového vytápění
Požadavek podlahového vytápění
18
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Minimální podlahové vytápění
Aktivovat minimální vytápění při
venkovní teplotě pod
Venkovní teplota
Řízení podle venkovní teploty
Vypnout vytápění při venkovní
teplotě nad
Přídavky [} 25]

Komfortní teplota

LPV, CT, Basic

Pokročilý komfort

LPV, CT

Extra ventilace

LPV, CT

Ne Vlna veder detekována

LPV, CT

Vlna veder - komfort

Vlna veder - komfort aktivní

LPV, CT

Limit venkovní teploty
Čas aktivace
Nastavení dne a noci

Teplota

LPV, CT, N

Start čas
Stop čas

4.1.2 Nastavení
Klima | Teplota| Nastavení
Teplota

Horní nastavená teplota aktivuje větrání.

Nastavení teploty vč.
přídavků

Zobrazení opravené hodnoty pro teplotu.
Nastavená teplota s přídavky je základem pro výpočty klimapočítače určené pro
požadavek ventilace ve stáji.
Pokud jsou využívány funkce: komfortní teplota, regulace vlhkosti s teplotním
poklesem nebo nastavení dne a noci, počítač podle nich upraví nastavení teploty zvýšením nebo snížením o několik stupňů, a také vypočítá potřebu ventilace.

Když je vnitřní teplota příliš vysoká, klimapočítač zvyšuje úroveň ventilace a dodává tak více čerstvého
vzduchu.
Když je teplota příliš nízká, klimapočítač snižuje úroveň větrání, aby udržel teplo ve stáji, a případně
zapne vytápění, aby dodal více tepla.

Uživatelská příručka
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4.1.3 Nastavení dvouzónové teploty
Při použití zónové ovládání má přední a zadní své vlastní nastavení teploty. Teplota tedy může být nastavena
samostatně v každé jednotlivé zóně. Obě zóny však používají stejnou teplotní křivku.
Pokud chcete změnit teplotu o stejný počet stupňů v obou zónách, můžete ji změnit pomocí křivky.

Teplota změněna v zóně
2

Zóna 1
Zóna 2

Obrázek 1: Nastavení teploty ve dvou zónách

Pokud chcete změnit nastavení teploty pouze v jedné zóně nebo chcete změnit obě zóny, ale o jiný počet
stupňů v každé jednotlivé zóně, musíte to provést prostřednictvím Nastavení teploty.

4.1.4 Info
Klima | Teplota | Info
Pocitová teplota tunel

Indikace teploty pociťované zvířaty, tzn. efektivní teplota při tunelové ventilaci.
Klimapočítač neustále vypočítává aktuální ochlazovací efekt ve stáji.
Při regulaci přívodu tepla klimapočítač také bere v úvahu faktor ochlazování.

Pocitová teplota tunel

Zobrazení naměřené teploty.

Aktuální teplota

Zobrazení naměřené teploty.

Venkovní teplota

Zobrazení aktuální venkovní teploty.

Aktuální nastavení den a
noc

Aktuální změna teploty vzhledem k Nastavení teploty.

Požadavky vytápění stáje

Aktuální dodávka tepla pro nainstalované zdroje tepla.

Potřeba samostat. topidla

Aktuální dodávka tepla pro jednotlivá samostatná topidla.

Teploty topení stáje

Aktuální teplota na senzoru/senzorech, která reguluje topidlo.

Teplota samostatného
topidla

Aktuální teplota na senzoru/senzorech, která reguluje topidlo.

Minimum 24 h

Nejnižší/nejvyšší teplota během posledních 24 hodin a doba výskytu jsou uvedeny
pro všechna měření teploty.

Maximum 24 h
Senzor min.

Nejnižší/nejvyšší teplota během posledních 24 hodin na individuálním senzoru.

Senzor max.
Jednotlivé teplotní
senzory

20
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4.1.5 Vytápění stáje
Tato část je relevantní pouze pro stáje s topnými systémy.

Prostorové topení se používá k ohřevu celé stáje a chladných oblastí ve stáji. Všechna topidla připojená jako
prostorové topení jsou regulován podle stejného nastavení teploty.
Prostorové topení lze regulovat jako společné nebo individuální topení.
Společná prostorová topení: Jsou regulovány až dvě topné jednotky podle společných požadavků na
vytápění.
Individuální prostorová topení: Pro každé topení zvolte, jaké senzory mají řídit požadavek topení.
Topení - offset
U stájí s topnými systémy klimapočítač reguluje vnitřní teplotu podle
nastavené teploty, Teplota, a podle nižšího limitu, Nastavení absolutního
topení.

Klima | Teplota| Nastavení
Topení - offset

Nastavte počet stupňů, o které musí vnitřní teplota klesnout pod požadovanou
teplotu předtím, než klimapočítač aktivuje přívod tepla.

Nastavení absolutního
topení

Zobrazení vypočítané teploty, která zapne přívod tepla (= Teplota- Offset topení).

Teplota °C
Teplota
Nastavení absolutního topení
Topení - offset

Čas

Obrázek 2: Nastavení offsetu topení

Pokud chcete zvýšit Nastavení teploty bez zvýšení Absolutní teploty topení, musíte nejdříve upravit Nastavení
teploty a poté zvýšit Offset topení o odpovídající počet stupňů.

Teplota °C

Teplota

Automatické zvýšení vytápění,
když se zvýší nastavení teploty.

Nastavení absolutního
topení
Změna ventilace

Čas

Obrázek 3: Vytápění

Uživatelská příručka
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Všimněte si, že když zvýšíte Nastavení teploty, Absolutní teplota topení se odpovídajícím způsobem také
zvýší, takže offset mezi těmito dvěma hodnotami bude vždy stejný.

Klima | Teplota | Prostorové topení
Vytápění stáje aktivní

Zapnutí a vypnutí prostorového topení.
Chcete-li ve stáji zastavit přívod tepla, odpojte topení. Klimapočítač pak
automaticky vypne přívod tepla.

Nepřesná regulace
Pokud vypnete přívod tepla ručně bez odpojení topení na klimapočítači (Vytápění stáje aktivní), regulace
ventilace bude nepřesná, protože klimapočítač se bude snažit regulovat na základě předpokladu, že
vytápění je stále k dispozici.

4.1.5.1 Minimální topení
Minimální topení je funkce, kterou klimapočítač aktivuje v chladném
počasí. Minimální topení může např. minimalizovat tvorbu ledu v
nasávacích klapkách. Když je venkovní teplota nastavena na Venkovní
teplota pod, klimapočítač může konstantně dodávat minimální teplo.

Klima | Teplota | Prostorové topení | Minimální topení
Venkovní teplota pod

Nastavení venkovní teploty, které aktivuje funkci Minimální topení.

Minimální topení

Nastavení procenta kapacity topného systému, na které se systém zapne při
minimálním topení.

Přívod tepla %
Odpojení systému vytápění
Minimální topení

Venkovní teplota pod

Obrázek 4: Minimální topení

Venkovní teplota
°C

Dokud venkovní teplota nepřesáhne nastavení Venkovní teplota o více než 2 °C, klimapočítač topení opět
nevypne. To zabrání tomu, aby se systém vytápění neustále nezapínal a nevypínal, když bude venkovní teplota
kolísat okolo nastavené teploty.

4.1.6 Samostatná topidla
Tato část je relevantní pouze pro stáje se samostatnými topidly.

Samostatná topidla se používají např. v chladných místech stále, aby vyrovnávala teplotní rozdíly.

22

Uživatelská příručka

DOL 534 • DOL 539

Můžete použít až čtyři samostatná topidla, ke kterým by měly být
přiřazeny lokální zóny v nastavení klimapočítače. klimapočítač reguluje
topení v lokálních zónách stáje nezávisle na prostorovém topení a ohřívá
je pomocí topidel umístěných v jednotlivých zónách.

Protože je topení koncentrováno v místních zónách, vnitřní teplota mimo zóny může být udržována nízko
pro snížení celkové spotřeby tepla.

Klima | Teplota| Nastavení

Nastavení teploty, která je nejnižší povolenou teplotou na příslušném topidlu.
Když je vnitřní teplota nižší než toto nastavení, topidlo dodává teplo.

Samostatná topidla

Klima | Teplota | Samostatná topidla
Aktivní

Připojení nebo odpojení všech samostatných topidel

Samost. topidlo 1 aktivní

Připojení nebo odpojení jednotlivého samostatného topidla.

4.1.7 Podlahové vytápění
Tato část je relevantní pouze pro stáje se systémy podlahového vytápění.

Podlahové vytápění se používá k omezení ztráty tepla zvířat přes podlahu a k vysoušení stáje.
Klimapočítač může regulovat podlahové vytápění pomocí teplotních senzorů nebo bez nich. S teplotním
senzorem klimapočítač udrží podlahové vytápění na nastavené teplotě podlahy. Bez senzoru klimapočítač
dodává teplo podle nastaveného procentního podílu kapacity systému podlahového vytápění.
Podlahové vytápění %

Nastavení teploty podlahy

Teplota podlahy °C

Obrázek 5: Podlahové vytápění s teplotním senzorem

Výkon podlahového vytápění se pohybuje mezi 0 a 100 % pro udržení podlahové teploty na požadované
hodnotě.

Podlahové
vytápění %
Nastavení podlahového vytápění se mění z 50 % na 40%.

Čas

Obrázek 6: Podlahové vytápění bez teplotního senzoru

Uživatelská příručka
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Podlahové vytápění pracuje s pevně nastaveným procentem kapacity systému. Bez senzorů není možné určit
požadovanou teplotu podlahy.
Podlahové vytápění lze také regulovat prostřednictvím křivek turnusu, viz část Křivky turnusu [} 70].
Sdílené parametry (se senzorem a bez senzoru)
Klima | Teplota | Podlahové vytápění
Teplota podlahy při
zpětném toku

Zobrazí teplotu zpětného toku.

Teplota podlahy

Zobrazení aktuální teploty podlahy.

(pouze se senzorem)
Nastavení podlahové
teploty
(pouze se senzorem)

Nastavení teploty podlahy.

Nastavení podlahového
vytápění

Nastavení procent, se kterými má systém podlahového vytápění pracovat.

(pouze bez senzoru)
Požadavek podlahového
vytápění

Aktuální výkon podlahového vytápění v procentech.

Minimální podlahové
vytápění

Minimální podlahové vytápění se používá u podlahového vytápění s řízenou
teplotou.
Funkce vyžaduje, aby systém podlahového vytápění běžel na minimum při
nastaveném procentu kapacity systému. I v případě, že je aktuální teplota podlahy
vyšší než Nastavení podlahové teploty, systém bude pokračovat ve vytápění
podlahy.
Minimální podlahové vytápění lze použít k udržení určité úrovně podlahového
vytápění ve stáji a tím k ovlivnění chování a rozložení zvířat.

Aktivovat minimální
vytápění při venkovní
teplotě pod

Nastavení venkovní teploty, které způsobí, že klimapočítač aktivuje minimální
podlahové vytápění.

Venkovní teplota

Zobrazení aktuální venkovní teploty.

Řízení podle venkovní
teploty

Připojení a odpojení řízení podle venkovní teploty

Vypnout vytápění při
venkovní teplotě nad

Nastavení venkovní teploty, která způsobí, že klimapočítač deaktivuje minimální
podlahové vytápění.
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4.1.8 Přídavky
Tato část je relevantní pouze pro stáje, kde se v souvislosti s nastavením teploty používá přídavná
teplota.

4.1.8.1 Komfortní teplota
Pokud klimapočítač zvýší v horkých dnech ventilaci, aby se udržela nižší teplota, vyšší rychlost vzduchu ve stáji
způsobí, že vzduch bude pro zvířata pocitově chladnější. Například 20 °C v klidných podmínkách tak bude
pocitově teplejší než 20 °C za větrného počasí.
Pro vyrovnání toho, že zvířata jsou ochlazována díky vyšší rychlosti vzduchu, klimapočítač zvýší vnitřní teplotu
o hodnotu komfortního teplota, než se ventilace zvýší na maximum. Zvýšení teploty vyrovnává fakt, že zvířata
pociťují výkonnější ventilaci jako průvan.
Při kontinuální produkci aktivuje klimapočítač funkci komfortní teploty, když je potřeba ventilace vyšší než
hodnota ventilace, na kterou je nastaven Start ventilace.
Klima | Teplota | Přídavky

Nastavení počtu stupňů, o které musí vnitřní teplota stoupnout pro kompenzaci
ochlazovacího efektu, kterému jsou zvířata vystavena při vysokém stupni
ventilace.

Komfortní teplota

Vnitřní teplota °C

Komfortní teplota

Ventilace %

Obrázek 7: Komfortní teplota při kontinuální produkci

Při turnusové produkci klimapočítač aktivuje funkci komfortní teploty, když je potřeba ventilace vyšší než
hodnota ventilace, na kterou je nastavena Komfortní ventilace (v menu Technické menu | Servis | Řídící
parametry | Komfort | Komfortní ventilace).
Při turnusové produkci lze komfortní teplotu nastavit jako křivku mezi dvěma čísly dnů. Ventilaci lze tedy zvýšit,
když zvířata vyrostou.
Komfortní teplota °C

Den

Ventilace %
Obrázek 8: Komfortní teplota při turnusové produkci

V technickém menu Technické menu | Servis | Řídící parametry | Komfort | Komfortní ventilace se nastavuje
start komfortu a hodnoty max. ventilace tak, aby vykryly časové rozpětí mezi dvěma čísly dnů.

Venti

Uživatelská příručka
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4.1.8.1.1 Pokročilý Komfort
Klima | Teplota | Přídavky

Funkce Pokročilý Komfort umožňuje, aby mohl klimapočítač optimalizovat vnitřní
teplotu v závislosti na věku zvířat, regulaci tepla a klimatu ve stáji.

Pokročilý Komfort

4.1.8.2 Extra ventilace
Funkce je k dispozici pouze ve stájích, ve kterých není instalována tunelová ventilace.

Extra ventilace je extra kapacita ventilačního systému, která přesahuje vypočítaný požadavek na vzduch u
zvířat. Není možné snížit vnitřní teplotu pod hodnotu venkovní teploty, ale zvýšená rychlost vzduchu ve stáji
bude zvířata ochlazovat.
Extra ventilace se aktivuje, když vnitřní teplota přesáhne hodnotu Nastavení teploty + Komfortní teplota
a ventilace již běží na maximum. Klimapočítač zvyšuje extra ventilaci postupně.

Klima | Teplota | Přídavky

Nastavení počtu stupňů, o které musí vnitřní teplota stoupnout pro kompenzaci
ochlazovacího efektu, kterému jsou zvířata vystavena při vysokém stupni
ventilace (pouze stranová).

Extra ventilace

Ventilace
Komfortní teplota

Extra ventilace

Start ventilace

Nastavení teploty

Teplota

Obrázek 9: Extra ventilace

Rychlost vzduchu je pro zvířata velmi důležitá. Čím vyšší je rychlost proudění vzduchu, tím více
ochlazuje. Když je horké počasí, vysoká rychlost vzduchu je pocitově příjemný vánek. Při chladném
počasí je pocitově nepříjemná i nízká rychlost vzduchu.
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4.1.8.3 Vlna veder - komfort
Vlna veder je období vysokých venkovních teplot, ve dne i v noci. Při vlně veder je nezbytné zajistit efektivní
a ochlazující ventilaci zvířat.
Funkce Vlna veder - komfort odstraňuje přídavek komfortní teploty, takže je stáj ventilována díky vzhledem
k vnitřní teplotě rychleji. Viz také Komfortní teplota [} 25].
Klima | Teplota | Základní nastavení| Přídavek
Vlna veder - komfort
aktivní

Aktivace a deaktivace funkce:

Vlna veder:

Na displeji se zobrazuje, zda nastávají nebo nenastávají podmínky pro vlnu veder.

Limit venkovní teploty

Nastavení venkovní teploty vyžadované po dobu 24 hodin, aby se počítala jako vlna
veder.

Čas aktivace

Nastavení doby, po kterou musí venkovní teplota překročit limit vlny veder před
aktivací funkce.

Faktor snížení
komfortní teploty

Nastavení faktoru určujícího, jak rychle má být přídavek komfortní teploty zaveden
(°C/hod.). Čím vyšší faktor je, tím rychleji bude přídavek komfortní teploty zaveden.

Čas ukončení vlny
veder

Na displeji se zobrazuje, kolik hodin je zapotřebí k zavedení přídavku komfortní
teploty.
Čas ukončení můžete změnit úpravou možnosti Faktor snížení komfortní teploty.

Teplota

Venkovní teplota

Limit venkovní teploty

Přídavek na
komfortní teplotu je
odstraněn

Komfort

Činitel snížení komfortu
Dny
Čas ukončení vlny
veder

Dohled

Čas aktivace

Obrázek 10: Vlna veder - komfort

V průběhu vlny veder je odstraněn přídavek komfortní teploty k nastavení teploty.
Když vlna veder skončí, bude klimapočítač sledovat venkovní teplotu po dobu 24 hodin před tím, než se
přídavek komfortní teploty postupně obnoví.
Pokud například nastavíte faktor snížení na 0,06 ° C/hod., bude úplné zavedení přídavku komfortní teploty trvat
50 hodin.

Uživatelská příručka
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4.1.8.4 Nastavení dne a noci
Nastavení režimu dne a noci je určeno ke snížení vnitřní teploty každou noc ve stanovené době každých 24
hodin, aby se tím podpořilo přirozené chování zvířat. Při nižší vnitřní teplotě budou zvířata zažívat normální
biologický cyklus. Dále bude úroveň ventilace relativně vyšší, čímž se zajistí lepší kvalita vzduchu.
Nastavení dne a noci nelze aktivovat, když je stáj nastavena na Prázdná stáj.

Klima | Teplota | Přídavky
Nastavení dne a noci

Nastavení počtu stupňů, o které se vnitřní teplota musí změnit vzhledem k
nastavení teploty.

Čas startu

Čas, kdy se spustí funkce den a noc.

Čas vypnutí

Čas, kdy se vypne funkce den a noc.

Nastavení teploty
Čas startu

Stop čas

Nastavení den a
noc
2 °C

Čas

Obrázek 11: Nastavení dne a noci

V době trvání nastavení snížení teploty se vnitřní teplota postupně upraví podle nastavení den a noc.
Tato funkce je určena pro nastavení nočního poklesu teploty, ale může být nastavena také pro jinou denní
dobu, a také pro nárůst teploty (nastavením hodnoty na kladné číslo).
V režimu turnusu může být funkce nastavena pro automatické snižování teploty v průběhu turnusu. Podívejte se
na menu Management | Křivky turnusu | Klima pro nastavení křivky pro úpravu funkce den a noc.
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4.2 Vlhkost
Tato část je relevantní pouze pro stáje s vlhkostními senzory.

4.2.1 Menu Vlhkost
Platí pouze
pro

Vlhkost [} 30]
Nastavení

Info

Vlhkost
Zvlhčování

LPV, CT

Zvlhčování poslední den

LPV, CT

Aktuální vlhkost
Vlhkostní větrání

LPV, CT

Venkovní vlhkost
Požadavek zvlhčování

LPV, CT

Min./max. vlhkost
Jednotlivé vlhkostní senzory
Stav ovládání vlhkosti

Vnitřní vlhkost nižší než cílová
hodnota
Vnitřní vlhkost vyšší než cílová
hodnota
Aktuální vlhkost
Vlhkost
Venkovní vlhkost nižší než limit
Venkovní vlhkost vyšší než limit
Venkovní vlhkost
Limit venkovní vlhkosti
Venkovní teplota nižší než limit
Venkovní teplota vyšší než limit
Venkovní teplota
Teplota
Tolerance cílové teploty

Ovládání aktivováno
Režim regulace
vlhkosti [} 32]

Nastavení ovládání

Vlhkostní větrání

LPV, CT

Teplotní pokles

LPV, CT

Vlhkostní topení

LPV, CT, T

Maximální vlhkostní ventilace
Doba přizpůsobení větrání

Rychle
Střední

Vlhkostní
větrání

Pomalu
Doba přizpůsobení tepla

Rychle
Střední

Vlhkostní
topení

Pomalu

Uživatelská příručka
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Ovládání přepínače vlhkosti
během dne

Nastavení ovládání přepínače vlhkosti

Klimapočítač upraví vzdušnou vlhkost ve stáji podle nastavení vlhkosti. Vlhkost se do ovzduší stáje dostává
částečně ze zvířat, krmení, napájecí vody, výkalů a částečně ze systémů chlazení a zvlhčování.
Mějte na paměti, že klimapočítač reguluje podle vzdušné vlhkosti, pouze když to regulace teploty umožní.
Pokud je vzdušná vlhkost vyšší než nastavená vlhkost, klimapočítač buď zvýší ventilaci pro snížení úrovně
vlhkosti, nebo zvýší dodávku tepla, podle zvoleného režimu regulace vlhkosti.
Když je vzdušná vlhkost nižší než nastavení, klimapočítač nejdříve sníží ventilaci, a potom aktivuje zvlhčování,
pokud stáj má zvlhčovací systém.

Klima| Vlhkost
Vlhkost

Nastavení horního limitu vzdušné vlhkosti.

Aktuální vlhkost

Zobrazení aktuální úrovně vlhkosti.

Vlhkostní větrání

Zobrazení toho, jak velká část ventilace běží kvůli vlhkosti.

Venkovní vlhkost

Aktuální venkovní vlhkost.

Min. vlhkost za 24 h

Nejnižší vlhkost během 24 hodin a čas, kdy k tomu došlo.

Max. vlhkost za 24 h

Nejvyšší vlhkost během 24 hodin a čas, kdy k tomu došlo.

Stav ovládání vlhkosti

Zobrazení aktuální regulace vlhkosti. Viz oddíl Inteligentní regulace vlhkosti – při
vysoké venkovní teplotě a venkovní vlhkosti [} 31].

Ovládání aktivováno

Zapnutí a vypnutí regulace vlhkosti.
Při odpojení regulace vlhkosti klimapočítač reguluje ventilaci výhradně podle
vnitřní teploty.

Režim regulace vlhkosti

Výběr typu regulace vlhkosti. Viz také oddíl Regulace vlhkosti [} 32].

Nastavení ovládání
Maximální vlhkostní
ventilace

V případě vlhkostního větrání. Nastavení stupně ventilace, kde vlhkostní větrání
skončí.

Doba přizpůsobení

Nastavení toho, jak rychle musí regulace reagovat při použití adaptivní regulace
vlhkosti. Viz oddíl Adaptivní vlhkostní větrání [} 34] a Adaptivní vlhkostní topení
[} 34].

Ovládání přepínače
vlhkosti během dne

Je možné automaticky přepínat princip regulace vlhkosti ve specifický den
turnusu.
Výběr počátečního principu regulace vlhkosti, principu, na který se má přepnout
a výběr dne, ve kterém má k přepnutí dojít.

4.2.2 Zvlhčování
Zvlhčování zvyšuje vlhkost vzduchu ve stáji rozprašováním vody do vzduchu. Je důležité kromě jiných věcí
dodržovat určitou vlhkost vzduchu, aby nedocházelo k dehydrataci sliznic zvířat.
Klimapočítač zvýší zvlhčování, pokud je vzdušná vlhkost nižší než Nastavení vlhkosti.
Klima| Vlhkost
Zvlhčování

Nastavení spodního limitu vzdušné vlhkosti.

Zvlhčování poslední den

Nastavení dne, kdy klimapočítač deaktivuje zvlhčování.
Klimapočítač tedy zvlhčuje pouze na začátku turnusu až do doby, kdy úroveň
přirozené vlhkosti dosáhne požadované úrovně.

Požadavek zvlhčování
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Zvlhčování/ ventilace %

Minimální ventilace 10 %
Nastavení zvlhčování

Vzdušná vlhkost, %
Nastavení vlhkosti

Obrázek 12: Nastaví vzdušnou vlhkost a zvlhčování

Když je vnitřní teplota nižší než Nastavení teploty, klimapočítač je z výroby přednastaven na omezení
zvlhčování. Zvlhčování se odpojí, když je vnitřní teplota 1 °C pod hodnotou Nastavení teploty. Zvlhčování by
jinak mohlo zapříčinit další pokles vnitřní teploty.

4.2.3 Inteligentní regulace vlhkosti – při vysoké venkovní teplotě
a venkovní vlhkosti
Jako alternativu ke standardnímu nastavení klimapočítače lze regulaci vlhkosti nastavit tak, aby se snížila
vysoká vnitřní vlhkost zvýšením vnitřní teploty. Inteligentní regulace vlhkosti se nastavuje na základě vnitřní
a venkovní teploty, jakož i vnitřní a vnější vlhkosti, a tak optimalizuje regulaci vlhkosti na základě aktuálních
klimatických podmínek.
Jedná se o funkce, kterou lze použít v oblastech s vysokou venkovní teplotou a vlhkostí, kde je regulace
vlhkosti při vysoké vlhkosti pomocí zvýšené ventilace méně vhodná.
Funkce je k dispozici, pouze pokud je nainstalován senzor venkovní vlhkosti.
Inteligentní regulace vlhkosti se spustí, když jsou splněny následující podmínky:
1. Vysoká vnitřní vlhkost (vyšší než nastavení vlhkosti)
2. Vysoká vnější vlhkost (nad limitem venkovní vlhkosti)
3. Vysoká venkovní teplota (vyšší než nastavení teploty - 6 °C)

Příklady hodnot, při kterých se spustí inteligentní regulace vlhkosti
Aktuální podmínky

Podmínky

Vnitřní vlhkost 85%

1. Vysoká vnitřní vlhkost

85% – 75%

Nastavení vlhkosti 75%

2. Vysoká venkovní vlhkost

82% – 80%

Venkovní vlhkost 82%

3. Vysoká venkovní teplota

17 °C > (19 °C - 6 °C)

Venkovní teplota 17 °C
Nastavení teploty 19 °C
Funkci lze použít dvěma způsoby:
Zastavení standardního regulace vlhkosti (vhodné pro brojlery).
Zastavení standardní regulace vlhkosti a zvýšení nastavení teploty (vhodné pro nosnice).
Vyberte režim funkce v menu Technické menu | Servis | Řídící parametry | Regulace vlhkosti | Vysoká
venkovní teplota a vlhkost.

Klima | Vlhkost| Info | Stav regulace vlhkosti
Vnitřní vlhkost je vyšší/nižší než limit
Venkovní vlhkost vyšší/nižší než limit

Uživatelská příručka
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Venkovní teplota vyšší/nižší než limit

Klima | Teplota | Nastavení | Nastavení teploty vč. přídavků

Zobrazí, o kolik se zvýšilo nastavení teploty vzhledem k vlhkosti.

Zvýšení vlhkostí

Teplota se nesmí zvýšit o více než 3 °C, což odpovídá snížení vlhkosti o 15 %.
Pravidlo uvádí, že na každé snížení vzdušné vlhkosti o 5 % se teplota zvýší
o 1 °C.

4.2.4 Regulace vlhkosti
Pokud chcete regulovat relativní vlhkost vzduchu ve stáji, můžete buď zvýšit nebo snížit úroveň ventilace, nebo
zvýšit nebo snížit přívod tepla.
Čím je tepleji, tím více vodních par může být ve vzduchu. Relativní vlhkost proto klesne, když teplota stoupne, a
naopak se zvýší, když teplota klesne. Na každý 1 °C teplotního poklesu se vlhkost vzduchu zvýší o 5 %. Pokud
teplota klesne natolik, že relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 %, vodní pára začne kondenzovat (rosný bod).

4.2.4.1 Vlhkostní větrání
Tato funkce není u tunelové ventilace k dispozici.
Následky

Způsob provozu

Vyšší spotřeba tepla

Zvyšuje ventilaci. Vlhkost je ventilována mimo stáj.

Udržuje nastavenou vlhkost

Při poklesu teploty se teplo zvýší, aby se udržela vnitřní
teplota.

Když je klimapočítač nastaven na regulaci vlhkosti podle principu vlhkostního větrání, snižuje příliš vysokou
vlhkost tím, že postupně zvýší větrání. Zvýšená vzduchová výměna způsobí pokles vnitřní teploty. Pro udržení
teploty na hodnotě teploty pro vytápění, bude topný systém postupně dodávat více tepla.
Vlhkostní větrání umožňuje udržet vlhkost vzduchu ve stáji na nastavené hodnotě.
Ventilace %
Maximální vlhkostní ventilace 35 %

Minimální ventilace 10 %
Nastavení vlhkosti

Vzdušná vlhkost, %

Obrázek 13: Vlhkostní větrání

4.2.4.2 Teplotní pokles
Klimapočítač může regulovat vlhkost ve stáji podle principu regulace s teplotním poklesem, pokud zvířata
mohou tolerovat tento teplotní pokles při vysoké vlhkosti vzduchu. Tato funkce omezuje použití vytápění ve stáji,
ale nemůže udržet vlhkost vzduchu na požadované hodnotě.
Ve své běžné práci byste měli nastavovat vlhkost pouze přes nastavení vlhkosti.
Následky

Způsob provozu

Menší spotřeba tepla

Vnitřní teplota, která je při snižování regulovaná, aby bylo
možné zvýšit ventilaci.

Možnost regulovat vlhkost bez topení
Neudržuje nastavenou vlhkost
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Následky

Způsob provozu

Zvířata musí být schopná tolerovat pokles teploty
při vysoké vlhkosti.
Teplotní pokles s dodáním tepla
Když je klimapočítač nastaven na regulaci vlhkosti podle principu teplotního poklesu, upraví příliš vysokou
úroveň vlhkosti snížením vnitřní teploty o několik stupňů (pokles).
Při nastavení nižší teploty bude klimapočítač zvyšovat ventilaci, a tím pádem i výměnu vzduchu. Až poté vnitřní
teplota poklesne, ventilace se sníží na minimum s cílem omezit tepelné ztráty z větrání.
Pokud toto nestačí pro udržení teploty na hodnotě Nastavení stájového topení, klimapočítač postupně dodá
více tepla.
Teplotní pokles bez dodání tepla
Postup regulace vlhkosti je stejný jako pro regulaci s přívodem tepla až do bodu, v němž je ventilace omezena
na minimální ventilaci. Bez přívodu tepla by vnitřní teplota mohla stále klesat pod Nastavení vytápění.
Vnitřní teplota

Nastavení teploty

Pokles

Nastavení vlhkosti

Vzdušná vlhkost

Obrázek 14: Regulace vlhkosti s teplotním poklesem

Klimapočítač sníží nastavenou teplotu o 1 °C pokaždé, když vlhkost vzduchu překročí nastavení vlhkosti o 5 %.

4.2.4.3 Vlhkostní topení
Když je klimapočítač nastaven na regulaci vlhkosti podle principu vlhkostního topení, sníží příliš vysokou vlhkost
tím, že postupně zvýší přívod tepla. Zvýšený přívod tepla zvýší vnitřní teplotu. Pro udržení teploty bude
ventilační systém postupně zvyšovat ventilaci.
Vlhkostní topení umožňuje udržet vlhkost vzduchu ve stáji na nastavené hodnotě.
Následky

Způsob provozu

Nejvyšší spotřeba tepla

Zvyšuje přívod tepla.

Udržuje nastavenou vlhkost

Vlhkost a teplo jsou odváděny ventilací, když se teplota
příliš zvýší.

Náklady na vytápění
Pokud pro regulaci vlhkosti stáje používáte princip vlhkostního topení, pravidelně kontrolujte spotřebu
topení. Nastavení regulace vytápění a vlhkosti musí být pravidelně kontrolováno, aby se předešlo
nadměrným nákladům na vytápění.

Uživatelská příručka
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4.2.5 Nastavení vlhkosti
4.2.5.1 Adaptivní vlhkostní větrání
V technickém menu Technické menu | Servis | Řídící parametry | Regulace vlhkosti | Řízení ventilace |
Provozní režim lze regulaci vlhkosti nastavit jako PID regulace nebo adaptivní regulace. Výrobní nastavení je
PID.
Při použití adaptivní regulace je možné doladit, jak rychle bude regulace reagovat při změně podmínek.
Klima | Vlhkost | Nastavení ovládání
Doba přizpůsobení větrání Nastavení toho, jak rychle by měla regulace reagovat (Pomalé/Střední/Rychlé).

Výrobní nastavení Střední není nutné měnit, pokud regulace nereaguje příliš
pomalu (vybrat Rychle) nebo příliš rychle (vybrat Pomalu). To bude záviset na
daném systému.
Viz také oddíl Adaptivní ovládání v Technické příručce.

4.2.5.2 Adaptivní vlhkostní topení
V technickém menu Technické menu | Servis | Řídící parametry | Regulace vlhkosti | Regulace vytápění |
Provozní režim lze regulaci vlhkosti nastavit jako PID regulace nebo adaptivní regulace. Výrobní nastavení je
PID.
Při použití adaptivní regulace je možné doladit, jak rychle bude regulace reagovat při změně podmínek.
Klima | Vlhkost | Nastavení ovládání
Doba přizpůsobení tepla

Nastavení toho, jak rychle by měla regulace reagovat (Pomalé/Střední/Rychlé).
Výrobní nastavení Střední není nutné měnit, pokud regulace nereaguje příliš
pomalu (vybrat Rychle) nebo příliš rychle (vybrat Pomalu). To bude záviset na
daném systému.
Viz také oddíl Adaptivní ovládání v Technické příručce.
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4.3 CO2
Tato část je relevantní pouze pro stáje se senzory CO2.

4.3.1 Menu CO2
CO2
CO2
Minimální ventilace CO2
Nastavení CO2
Aktivní

Pomocí CO2 senzoru lze monitorovat aktuální hladinu CO2 ve stáji a použít ji jako indikátor kvality vzduchu.
Tato funkce buď zvyšuje, nebo omezuje minimální ventilaci a aktuální úroveň ventilace podle obsahu CO2 ve
vzduchu, tj. jestli je vyšší nebo nižší než nastavení CO2.
Před dnem 10 lze ventilaci CO2 omezit na 0 %, po dni 10 nesmí být ventilace CO2nižší než 25 % minimální
ventilace.

Klima| CO2
CO2

Aktuální úroveň CO2.

Minimální ventilace CO2

Aktuální potřeba ventilace (jako procentní část kapacity systému) pro udržení
úrovně CO2 pod Nastavení CO2.

Nastavení CO2

Horní limit CO2 ve vzduchu.
Když vzdušný obsah CO2 překročí nastavení CO2, funkce zvýší ventilaci.
Klimapočítač sníží minimální ventilaci, pokud je úroveň CO2 ve stáji nižší než
nastavení CO2.

Aktivní

Můžete připojit a odpojit funkci minimální ventilace CO2, která je aktivní, když je
minimální ventilace aktivní.

Chybějící ventilace při alarmu CO2
V případě chyby senzoru CO2 nebo alarmu vysoké úrovně CO2 klimapočítač funkci CO2 odpojí
a aktivuje minimální ventilaci. To zabrání tomu, aby vadný senzor CO2 způsobil, že bude úroveň
ventilace příliš nízká nebo příliš vysoká.
Proto je důležité, aby byly hodnoty Minimální ventilace a Počet zvířat nastaveny správně, a to
i při použití minimální ventilace CO2.

Uživatelská příručka
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4.4 NH3
Tato část je relevantní pouze pro stáje se senzory NH3.

4.4.1 Menu NH3
NH3
NH3
NH3 ventilace
Nastavení NH3
Aktivní

Pomocí NH3 senzoru lze monitorovat aktuální hladinu NH3 (amoniak) ve stáji a použít ji jako indikátor kvality
vzduchu.
Tato funkce zvyšuje ventilaci a aktuální úroveň ventilace podle obsahu NH3 ve vzduchu, tj. jestli je vyšší nebo
nižší než nastavení NH3.

Klima| NH3
NH3

Aktuální úroveň NH3.

NH3 ventilace

Aktuální potřeba ventilace (jako procentní část kapacity systému) pro úrovně NH3
pod Nastavení NH3.

Nastavení NH3

Horní limit NH3ve vzduchu.
Pokud NH3 ve vzduchu překročí nastavení NH3, funkce zvýší ventilaci.

Aktivní

NH3 ventilaci můžete zapnout a vypnout.

Špatné nastavení NH3
Zaznamenejte si nastavení možnosti Nastavení NH3.
Pokud je úroveň NH3 příliš vysoká, klimapočítač pro snížení této úrovně zvýší ventilaci.
Příliš nízké nastavení může vést k velmi vysoké spotřebě tepla nebo poklesu teploty ve stáji, pokud není k
dispozici žádný tepelný zdroj.
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4.5 Podtlak
Tato část je relevantní pouze pro stáje s aktivní regulací podtlaku.

4.5.1 Menu podtlaku
Podtlak
Podtlakový senzor
Nastavení

Nastavení podtlaku
Aktivní v bočním režimu
Aktivní v tunelovém režimu

Info

Regulace podtlaku zastavena
Požadavky vstupu podtlaku

Pomocí podtlakového senzoru může klimapočítač řídit úroveň podtlaku ve stáji. Na základě měření senzorů
klimapočítač řídí otevření klapek. Tímto způsobem udržuje požadovanou úroveň podtlaku ve stáji.
Klima| Podtlak
Podtlakový senzor

Zobrazení aktuální úrovně podtlaku ve stáji.

Nastavení podtlaku

Nastavení úrovně podtlaku

Aktivní v bočním režimu

Zapnutí a vypnutí regulace podtlaku v boční ventilaci.

Aktivní v tunelovém
režimu

Zapnutí a vypnutí regulace podtlaku v tunelové ventilaci.

Požadavky vstupu
podtlaku

Procentuální údaj, nakolik se mají klapky otevřít pro zachování Nastavení podtlaku.

Uživatelská příručka
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4.6 Rekuperační jednotka
Tyto funkce jsou přístupné pouze v halách s rekuperačními jednotkami. Dostupnost popsaných
funkcí závisí na konstrukci příslušné rekuperační jednotky.

4.6.1 Menu tepelné rekuperační jednotky
Rekuperační jednotka
Rekuperační jednotka
Aktivace rekuperační jednotky
Účinnost rekuperační jednotky
Energetická efektivita rekuperační
jednotky
Limit nízké venkovní teploty

Limit nízké venkovní teploty - povolit
Venkovní teplota
Povolit rekuperační jednotku
Opustit rekuperační jednotku

Limit vysoké venkovní teploty

Limit vysoké venkovní teploty - povolit
Opustit rekuperační jednotku
Povolit rekuperační jednotku
Deaktivace rekuperační jednotky pod nastavenou hodnotou

Opatření proti námraze

Opatření proti námraze
Aktivní opatření proti námraze při venkovní teplotě pod
Venkovní teplota opatření proti námraze
Senzor opatření proti ledu
Povolit topení

Programy čištění
Info

Program čištění
Senzor opatření proti ledu
Teplota nasávání
Ventilátor nasávání 1 rekuperační jednotky
Klapka nasávání 1 rekuperační jednotky
Ventilátor odsávání 1 rekuperační jednotky
Klapka odsávání 1 rekuperační jednotky
Čisticí relé

Rekuperační jednotku lze také ovládat jako integrovanou součást ventilačního systému stáje. Slouží pro
rekuperaci tepla při nízké ventilaci pro několik dnů na začátku turnusu. Když je vyžadována vyšší ventilace, než
může rekuperační jednotka dodávat, činnost postupně převezme běžný ventilační systém.
Rekuperační jednotka má dva ventilátory. Jeden z ventilátorů odstraňuje ze stáje teplý, vlhký vzduch. Druhý
ventilátor čerpá do stáje čerstvý, předehřátý vzduch.
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Klima | Rekuperační jednotka
Rekuperační jednotka

Aktuální výstup vzduchu rekuperační jednotky je zobrazen jako procentní část
celkového výstupu.

Aktivovat rekuperační
jednotku

Zapne a vypne rekuperační jednotku. Když je rekuperační jednotka vypnutá,
přebírají činnost ostatní součásti ventilačního systému.

Účinnost rekuperační
jednotky

Zobrazení účinnosti, které udává jaký objem vzduchu v přívodu je ohříván
s ohledem na venkovní teplotu. Hodnota musí být považována za přibližnou,
protože je založena na průměrné teplotě vzduchu v nasávání.

Energetická účinnost
rekuperační jednotky

Zobrazení vypočítané hodnoty toho, jaký objem energie je právě rekuperován
(výkon). Hodnota musí být považována za přibližnou, protože je založena na
odhadovaných hodnotách objemu vzduchu a průměrné teplotě vzduchu v nasávání.

Limit nízké a vysoké venkovní teploty
Spodní limitní hodnota
venkovní teploty
povolena

Připojení a odpojení rekuperační jednotky v případě nízké venkovní teploty. Účelem
této funkce je zabránit chodu odmrazovače rekuperační jednotky při velmi nízkých
venkovních teplotách.

Venkovní teplota

Zobrazení aktuální venkovní teploty.

Povolit limit vysoké
venkovní teploty

Zapne a vypne rekuperační jednotku při vysoké venkovní teplotě. Účelem této
funkce je zabránit chodu rekuperační jednotky, když je rozdíl mezi venkovní
a vnitřní teplotou příliš malý, aby byla rekuperační jednotka účinná.
Rekuperační jednotka se vypne, když se venkovní teplota přiblíží nastavené
hodnotě teploty. Nastavte počet stupňů jako minimální rozdíl mezi venkovní
a vnitřní teplotou.

Opustit rekuperační
jednotku

Nastavení venkovní teploty, při níž se rekuperační jednotka vypne.

Povolit rekuperační
jednotku

Nastavení venkovní teploty, při níž se rekuperační jednotka zapne.

Zakázat rekuperační
jednotku pod
nastavením

Nastavení stupňů. Když je venkovní teplota blíže k nastavené hodnotě teploty, než
je nastavená hodnota stupňů, rekuperační jednotka se vypne.

Teplota

Odpojena
Deaktivovat
- pod nastavením teploty
Připojena

Deaktivovat - při venkovní teplotě pod

Číslo dne

Obrázek 15: Rekuperační jednotka – limity nízké a vysoké venkovní teploty

Funkce zamezení zamrznutí
Opatření proti námraze
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Když je funkce zamezení zamrznutí aktivní, nasávání rekuperační jednotky se
střídavě zapíná a vypíná, aby nedošlo k zamrznutí jednotky.
Aktivovat opatření proti
námraze při venkovní
teplotě pod

Nastavení venkovní teploty, které aktivuje funkci proti zamrznutí.

Senzor proti námraze

Zobrazení aktuální teploty senzoru proti zamrznutí. Pro kontrolu funkce proti
námraze se nepoužívá hodnota senzoru.

Aktivace tepla

Připojení nebo odpojení externího zdroje tepla ve spojení s rekuperační jednotkou.

Program čištění
Programy čištění

Pokud rekuperační jednotka použila integrovaný systém čištění, může klimapočítač
spustit až tři čisticí programy za 24 hodin.
Nastavení počtu programů čištění za 24 hodin.
Nastavení času spuštění a ukončení programů čištění.

Aktuální stav
Info
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4.7 Ventilace
4.7.1 Menu Ventilace
Ventilace
Nastavení minimální ventilace

Minimální ventilace/zvíře
Snížená minimální ventilace

Nastavení maximální ventilace
FreeRange

Spustit při venkovní teplotě
Max. snížení při venkovní teplotě

Maximální ventilace
Absolutní minimální ventilace
Ventilátory se spustí v
Offset teploty ventilátoru
Doba náběhu
Nastavení CO2 FreeRange
Topení ve FreeRange
Snížení nastavení topení
Zvlhčování
Stav FreeRange

Doba otevření – dnes
Doba otevření – včera
Průměrně otevřeno hodin za den

Otvory

Stav otvorů
Program tvorů

Zimní zahrada

Stav zimní zahrady
Program zimní zahrady

Zónově řízené nasávání [} 44]

Teplotní odchylka
Korekční faktor nasávání

Protizámrzné nasávání [} 47]
Info [} 43]

Venkovní teplota pod
Požadavek ventilace
Vzduch, celkem
Dynamic Air plynulý
Odsávání
FreeRange
Minimální ventilace
Vlhkostní větrání
Maximální ventilace
Stav ventilace

Ventilace stáje se skládá z nasávání a odsávání vzduchu. Kromě dodávání čerstvého vzduchu do stáje, musí
ventilace odstraňovat vlhkost a přebytečné teplo, je-li nějaké.

Uživatelská příručka
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Klimapočítač průběžně upravuje ventilaci podle výpočtu potřeby ventilace. Klimapočítač proto zvýší nebo omezí
ventilaci podle toho, zda vnitřní teplota a vlhkost vzduchu jsou buď příliš vysoké, nebo příliš nízké.

Obrázek 16: Princip boční ventilace

Minimální ventilace
Klima | Ventilace
Minimální ventilace

Dolní limit toho, jak málo bude ventilováno ve vztahu k požadavkům zvířat na
vzduch.

Funkce minimální ventilace dodává do stáje přesné množství vzduchu, které zajišťuje přijatelnou kvalitu
vzduchu. Funkce je zvláště důležitá v období chladného počasí, kdy není třeba pro snížení vnitřní teploty větrat.
Klimapočítač vypočítá nezbytnou minimální ventilaci podle potřeby zvířat na čerstvý vzduch.
Požadavky na čerstvý vzduch zvířat se liší podle jejich druhu a hmotnosti. Musíte zadat požadavek na metr
krychlový za hodinu (m3/h) na zvíře. Správné hodnoty můžete najít v technické literatuře nebo se v případě
pochybností obraťte na svého poradce.
Nezapomeňte, že správný počet zvířat musí být nastaven v menu Management | Zvířata.
Maximální ventilace
Klima | Ventilace
Maximální ventilace

Horní limit toho, jak velkou kapacitu systému může klimapočítač aktivovat.

Maximální ventilace nastavuje limit toho, jakou kapacitu ventilačního systému (v procentech) může klimapočítač
aktivovat. 100% ventilace odpovídá vypočtenému požadavku zvířat, zatímco ventilace s využitím celkové
kapacity systému může dosáhnout např. 160 % (viz také část o extra ventilaci).
Tato funkce může být relevantní pro použití při velmi vysokých venkovních teplotách. Ventilace využívající
celkovou kapacitu systému by způsobila, že vnitřní teplota přesáhne požadovanou teplotu, protože by bylo
přidáváno velké množství teplého vzduchu. Funkce může také zabránit tomu, aby byla mladá zvířata vystavena
takové úrovni ventilace, kterou již netolerují.
Když chcete funkci ignorovat, nastavte Maximální ventilaci na maximální hodnotu (výrobní nastavení 300 %).
Tím zajistíte, že ve skutečnosti není omezeno, kolik kapacity ventilačního systému bude možné využít.
Redukovaná minimální ventilace
U stájí, ve kterých je vyžadována vysoká minimální ventilace pro zabránění vzniku vysokých úrovní CO2
a amoniaku, může být důležité použití funkce redukované minimální ventilace. Tato funkce umožňuje, aby se
minimální ventilace řídila podle venkovní teploty.
Klima | Ventilace | Body nastavení min. ventilace | Redukovaná minimální ventilace
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Zahájení při venkovní
teplotě

Nastavení venkovní teploty, která aktivuje redukci minimální ventilace.

Maximální redukce při
venkovní teplotě

Nastavení venkovní teploty, při které se minimální ventilace již neredukuje.

Tato funkce je alternativou k redukci minimální ventilace prostřednictvím senzoru CO2. Pokud je však také
použita i minimální ventilace CO2, bude mít přednost, dokud bude úroveň CO2 určovat požadavky na ventilaci.
Víz také Technická příručka.

4.7.2 Stav ventilace
Poloha Plynule a MultiStep
Odsávání ve stáji sestává částečně z jedné nebo několika plynulých odsávacích jednotek a částečně ze skupin
ON/OFF odsávacích jednotek. Plynulá odsávací jednotka je variabilní, protože klimapočítač může nastavit
výkon motoru a otevření klapky ventilátoru. Ventilátory v ostatních odsávacích jednotkách jsou buď zapnuté,
nebo vypnuté.
Ventilační systém se nejdříve spustí aktivací plynulé odsávací jednotky. Pokud požadavek na ventilaci překročí
kapacitu plynulé odsávací jednotky, zapne se skupina dalších odsávacích jednotek a současně je snížen výkon
plynulé odsávací jednotky. Tímto způsobem klimapočítač zajišťuje plynulý přechod z jedné úrovně ventilace
(MultiStep) na další. Pokud se požadavek na ventilaci zvýší, odsávací jednotka pracuje na maximální výkon,
dokud se její výkon nesníží po připojení další skupiny ON/OFF odsávacích jednotek.
Všechny odsávací jednotky ve stáji jsou označeny, aby bylo zřejmé, zda se jedná o plynulou nebo ON/OFF
odsávací jednotku. ON/OFF jednotky jsou očíslovány podle toho, ke kterému MultiStepu patří. Tímto způsobem
je možné rozpoznat jednotlivé odsávací jednotky a porovnat jejich aktuální výkon se stavem, který najdete v
menu Ventilace. Toto je důležité obzvláště při řešení problémů.
Pozice klapky
Pozice klapky je procentuální údaj o tom, jak moc jsou otevřeny klapky otvorů pro nasávání a odsávání. Pokud
máte pochybnosti o skutečném výkonu ventilace, můžete porovnat zobrazení stavu v menu Ventilace s
výkonem, který můžete pozorovat ve stáji ve skutečnosti. Procentní údaje jsou důležité obzvláště při řešení
problémů.

4.7.2.1 Časovač cyklů minimálního nasávání
Cílem funkce Časovač cyklů je umožnit řízení proudů vzduchu ve stáji při velmi nízkém požadavku na ventilaci.
Funkce střídavě otvírá a zavírá nasávací klapky a posílá tak silnější proud vzduchu přes stáj. Tím je zajištěna
důkladná výměna vzduchu ve stáji. Viz také Technická příručka pro klimapočítač.
Klima | Ventilace | Info
Cyklus minimálního
nasávání

Když klimapočítač reguluje minimální ventilaci pomocí časovače, klapky se střídavě
otevírají a zavírají.
Další změna: indikuje dobu, kdy se znovu změní poloha klapek.
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4.7.3 Zónově řízené nasávání
Tato část je relevantní pouze pro stáje se zónově řízeným nasáváním.

Aby bylo možné neutralizovat teplotní rozdíly ve velmi velkých jedno-zónových stájích, lze seskupit nasávací
klapky do až šesti zón a každá skupina je řízena podle teploty naměřené klimapočítačem v dané zóně. Pokud
se teplota dané zóně nasávání liší od Nastavení teploty, klimapočítač upraví polohu nasávacích klapek.
Klima | Ventilace | Zónově řízené nasávání

Teplotní rozsah od Nastavení teploty podle kterého klimapočítač upraví pozici
nasávacích klapek.

Teplotní odchylka

Nastavení teploty určuje úroveň změny, kterou má klimapočítač provést.
Čím vyšší je nastavení Teplotní odchylka, tím je korekce pomalejší.
Korekční faktor nasávání

Faktor pro zónovou regulaci pozice nasávacích klapek.
Čím vyšší faktor je nastaven, tím více se pozice klapek změní.

Zóna 3
Zóna 2

Zóna 1

Zóna 6
Zóna 5

Zóna 4

Obrázek 17: Příklad stáje se zónově řízeným nasáváním.
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4.7.4 FreeRange
Ve stájích FreeRange mají zvířata prostřednictvím otvorů přístup do vnějších prostorů. V závislosti na místních
klimatických podmínkách může být výhodné zřídit stáje FreeRange s podtlakovou ventilací nebo ventilací
s vyrovnaným tlakem.
FreeRange s podtlakovou ventilací se používá v horkých oblastech. Stáj je ventilována přirozeným prouděním
vzduchu, který je přiváděn otvory ve stěnách a odváděn odsávacími jednotkami. Ventilátory jsou zastaveny
a klapky otevřeny.

Odsávací otvory, odsávací jednotka

Nasávací otvory, otvory ve stěnách

FreeRange otvory

Obrázek 18: FreeRange ventilace v podtlakovém systému

FreeRange s ventilací s vyrovnaným tlakem se převážně používá v horkých oblastech. Stáj se zvířaty je
ventilována čerstvým vzduchem, který prochází střešními otvory s ventilátory, a je odsáván prostřednictvím
komínů se spuštěnými ventilátory. Pokud je v systému řádně udržován vyrovnaný tlak, minimalizuje se množství
přiváděného vzduchu.

Obrázek 19: FreeRange ventilace v systému s vyrovnaným tlakem
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Když je FreeRange aktivní, nastavení teploty a nastavení topení se upraví pomocí rozdílu. Pokud bude vnitřní
teplota příliš vysoká nebo nízká, klimapočítač ji upraví pomocí ventilace nebo topení. Budou upraveny i limity
alarmu.

Klima | Teplota| Nastavení
Bod nastavení topení
FreeRange

Zobrazí vypočítanou teplotu, která zapne zdroj tepla stáje u FreeRange (= Teplota
– offset topení).

Samostatné topení –
FreeRange 1

Nastaví teplotu, která aktivuje prostorové topení u FreeRange.

Klima | Ventilace | FreeRange
Absolutní minimální
ventilace

Nastavení spodní limit toho, jak málo je ventilováno ve vztahu k požadavkům ptáků
na vzduch u FreeRange.

Ventilátory se spustí v

Zobrazí vypočítanou vnitřní teplotu, která spouští ventilátory v odsávání (Nastavení
teploty + Offset teploty ventilátoru).

Offset teploty
ventilátoru

Nastaví offset ve vztahu ke křivce turnusu Teplota spuštění ventilátoru
u FreeRange.
Hodnota je resetována na začátku turnusu.

Doba náběhu

Nastavení, jak dlouho bude trvat změna z FreeRange zpět na aktivní ventilaci. Zde
dochází k postupné aktivaci ventilátorů.

Nastavení CO2
FreeRange

Nastavení maximální hladiny CO2 ve stáji, když jsou otvory otevřené .

Topení ve FreeRange

Aktivace a deaktivace dodávky tepla při otevřených otvorech.

Ve stájích FreeRange se hladina CO2 při návratu zvířat na konci dne zpět do stáje
rychle zvyšuje. Klimapočítač spustí ventilátory odsávání okamžitě po překročení
tohoto nastavení. Ventilátory se znovu zastaví okamžitě po snížení hladiny CO2 na
přibližně 250 ppm pod nastavenou úroveň.

Snížení nastavení topení Nastaví offset teploty, která aktivuje prostorové topení.
Zvlhčování

Zapnutí a vypnutí zvlhčování při FreeRange ventilaci.

Stav FreeRange

Uveďte kolik hodin byly otvory otevřené (dnes, včera a průměrně u turnusu).

Klima| Boční chlazení| Možnosti
Start chlazení
FreeRange

Nastaví offset křivky turnusu Teplota spuštění chlazení u FreeRange.
Hodnota je resetována na začátku turnusu.

Křivky turnusu se nastavují v menu Management | Křivky turnusu |
Klima.
Teplota spuštění ventilátoru u FreeRange je offset k Nastavení teploty.

FreeRange umožňuje zvýšení vnitřní teploty, když jsou otevřené otvory.
Klimapočítač spustí ventilátory okamžitě po překročení tohoto nastavení.
Teplota spuštění chlazení u FreeRange je offset k Nastavení teploty.

Klimapočítač spustí chlazení po překročení nastavení.
Viz také Nastavení křivek [} 70].

4.7.4.1 Otvory
Tato funkce se používá společně s ventilací FreeRange. Viz také FreeRange [} 45].
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Otvory se rozumí místa ve stáji, kterými mají zvířata přístup do zimní zahrady nebo venkovních prostor.
Vzhledem k regulaci klimatu ve stáji musí klimapočítač vědět, zda jsou otvory otevřené nebo zavřené.
Pomocí denního programu může klimapočítač otvory automaticky otevřít a zavřít. Může také odeslat alarm,
pokud dvířka otvorů nedosáhnou požadované polohy. Viz také Alarmy pro otvory [} 86].
Aby se zajistilo, že zvířata budou mít dostatek času, aby se vrátila dovnitř, budou se otvory zavírat pomalu
střídáním zavírání a pauzy.
V každém programu musíte nastavit následující:
• Počet otevírání/zavírání za den (1–4)
• Čas otevření
• Čas zavření
Program zobrazí období, po které je jsou otvory otevřené.

4.7.4.2 Zimní zahrada
Tato funkce se používá společně s ventilací FreeRange a otvory. Viz také FreeRange [} 45] a Otvory [} 46].
U některých stájí mají zvířata přístup do zimní zahrady. Vzhledem k regulaci klimatu ve stáji musí klimapočítač
vědět, zda jsou dvířka do zimní zahrady otevřené nebo zavřené.
Pomocí denního programu může klimapočítač dvířka automaticky otevřít a zavřít. Může také odeslat alarm,
pokud dvířka nedosáhnou požadované polohy. Viz také Alarmy zimní zahrady [} 87].
Aby se zajistilo, že zvířata budou mít dostatek času, aby se vrátila dovnitř, budou se dvířka zavírat pomalu
střídáním zavírání a pauzy.
V každém programu musíte nastavit následující:
• Počet otevírání/zavírání za den (1–4)
• Čas otevření
• Čas zavření
Program zobrazí období, po které mají zvířata přístup do zimní zahrady.

4.7.5 Protizámrzné nasávání
Tato část je relevantní pouze pro stáje s protizámrzným nasáváním.

Protizámrzné nasávání je funkce, která mění regulaci ventilace při nízkých teplotách na cyklické otvírání, což
zabraňuje tvorbě námrazy v nasávání.
Klimapočítač aktivuje tuto funkci, když venkovní teplota klesne níže, než je nastavení pro Venkovní teplota pod.

ON

Znovu vypne rozmrazování

VYP
Venkovní teplota nižší než
-10 °C

Venkovní teplota

Obrázek 20: Aktivace protizámrzného nasávání
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Klima | Ventilace | Protizámrzné nasávání
Venkovní teplota pod

48

Nastavení dolního limitu pro venkovní teplotu. Pokud venkovní teplota klesne pod
dolní limit, klimapočítač aktivuje funkci protizámrzného nasávání.
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4.8 Boční chlazení
Tato část je relevantní pouze pro stáje se systémy bočního chlazení.

4.8.1 Menu bočního chlazení
Platí pouze
pro

Boční
chlazení
Nastavení

Start chlazení
Vlhkost pro stop bočního chlazení
Chlazení se postupně odstraní 10 %
před dosažením limitu vlhkosti
Požadavek na boční chlazení

Info

Požadavek vč. zvlhčování
Čištění trysek [} 50]

LPV, CT, T

Čištění trysek aktivní
Interval čištění trysek
Čas čištění trysek

Chlazení před maximální
ventilací

Chlazení před maximální ventilací
Priorita chlazení
Maximum
Střední
Minimální
Požadovaná ventilace pro spuštění chlazení:

Chlazení se používá ve stájích, kde samotná ventilace nemůže dostatečně snížit vnitřní teplotu.
Chlazení má výhodu oproti ventilaci v tom, že může snížit vnitřní teplotu pod venkovní teplotu. Na druhé straně
chlazení také zvýší vlhkost vzduchu ve stáji.
Kombinace vysoké vnitřní teploty a vysoké vlhkosti vzduchu může být pro zvířata život ohrožující.
Protože chlazení způsobuje nárůst vlhkosti ve stáji, klimapočítač automaticky vypne chlazení,
pokud vlhkost ve stáji překročí Vlhkost pro stop bočního chlazení (běžně 75–85 %, výrobní
nastavení: 85 %).
Klima | Boční chlazení | Možnosti
Start chlazení

Počet stupňů, o které se musí teplota překročit Nastavení teploty vč. přídavků
před startem chlazení.

Vlhkost pro stop bočního
chlazení

Procento vzdušné vlhkosti, při kterém klimapočítač vypne chlazení. Dále lze
nastavit limit vlhkosti také pro tunelové chlazení.

Chlazení se postupně
odstraní 10 % před
dosažením limitu vlhkosti

Klima | Boční chlazení | Info
Požadavek na boční
chlazení
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Požadavek vč. zvlhčování

Tento řádek se zobrazí, pokud k relé pro boční chlazení připojeno také
zvlhčování. Zobrazení udává, jak velké procento kapacity systému bočního
chlazení je v současné době aktivní.
Tato funkce je obzvláště užitečná v horkých a suchých oblastech, kde boční
chlazení poběží střídavě na zvlhčování, respektive ochlazení a zvýšení vlhkosti.

Chlazení

Start chlazení 2,5 °C

Nastavená teplota
vč. přídavků
Start chlazení

Teplota
Obrázek 21: Chlazení

Předpokladem toho, aby chlazení mohlo sepnout, je to, že ventilace je nastavena na Maximální ventilace nebo
že venkovní teplota je vyšší než Nastavení teploty. Klimapočítač postupně zvyšuje chlazení.

4.8.2 Čištění trysek
Pro čištění trysek může klimapočítač krátce zapnout boční chlazení nezávisle na požadavku chlazení stáje.
Klima | Boční chlazení | Čištění trysek
Čištění trysek aktivní

Zapnutí nebo vypnutí funkce čištění trysek.

Interval čištění trysek

Nastavení doby, která uplynula od startu bočního chlazení do doby, kdy se spustí
funkce čištění trysek.

Čas čištění trysek

Nastavení času, kdy se má boční chlazení spustit.
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4.8.3 Start chlazení
Klimapočítač se standardně přizpůsobí zvýšení vnitřní teploty zvýšením ventilace. Chlazení se nespustí, dokud
klimapočítač nebude schopen udržet teplotu ventilací.

4.8.3.1 Spuštění bočního chlazení podle úrovně ventilace
Funkce Chlazení před maximální ventilací umožňuje zahájit chlazení na nižší úrovni ventilace.
Včasné spuštění chlazení je užitečné zejména v horkých a suchých oblastech. Při zvýšení ventilace se do stáje
dostává horký venkovní vzduch. Včasným aktivování chlazení se sníží množství ochlazovaného vzduchu. To
sníží spotřebu energie i vody.
Funkce je k dispozici, pouze pokud je nainstalován senzor venkovní vlhkosti.
Pomocí této funkce bude klimapočítač průběžně vypočítávat úroveň ventilace, při které se musí spustit boční
chlazení.
Výpočty jsou založeny na aktuální venkovní vlhkosti a venkovní teplotě a indikují tzv. chladicí potenciál. Viz také
oddíl Chladicí potenciál [} 52].

Klima | Boční chlazení | Chlazení před maximální ventilací
Chlazení před maximální Aktivace a deaktivace funkce. Z výroby je funkce nastavena jako neaktivní.
ventilací
Priorita chlazení

Výběr, jak brzy v sekvenci ventilace se má chlazení spustit (Minimální/Střední/
Maximální). Viz oddíl Priorita chlazení [} 52].

Požadovaná ventilace
pro spuštění chlazení:

Zobrazuje vypočítanou úroveň ventilace, při které se spustí chlazení (v procentech
Maximální ventilace). Maximální ventilace je buď stanovena jako křivka turnusu
nebo nastavena v menu Technické menu | Servis | Možnosti | Klima | Výstup
vzduchu.

Teplota (°C)
Nastavení teploty

Ventilace (%)

Maximální ventilace

Chlazení (%)

Maximální chlazení

Minimální chlazení

Vnitřní vlhkost (%)
Vlhkost pro stop chlazení

Čas

Obrázek 22: Aby se udržovala požadovaná vnitřní teplota, chlazení se spustí předtím, než úroveň ventilace dosáhne
Maximální ventilace. Když chlazení již nemůže teplotu udržet, ventilace se znovu zvýší.
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4.8.3.1.1 Priorita chlazení
Je možné zvolit prioritu včasného spuštění chlazení: minimální, střední a maximální.
Chladicí potenciál (°C)
Horní limit

Dolní limit
Ventilace (%)
Maximální ventilace
Minimální priorita
Střední priorita
Maximální priorita

Obrázek 23: Čím vyšší je chladicí potenciál, tím vyšší je priorita včasného spuštění chlazení.

Minimum:
Používá se v oblastech, kde je teplota primárně udržována pomocí ventilace a kde je nízký chladicí potenciál.
Při chladicím potenciálu 15 °C se chlazení například spustí při 80 % maximální ventilace.
Střední:
Výrobní nastavení. Obvykle výrobní nastavení, nemělo by být měněno. Pokud je nastavení příliš pomalé nebo
příliš dlouhé, může být nutné změnit prioritu chlazení.
Při chladicím potenciálu 15 °C se chlazení například spustí při 70 % maximální ventilace.
Maximum:
Používá se v oblastech, kde je teplota primárně udržována pomocí chlazení a kde je vysoký chladicí potenciál.
Při chladicím potenciálu 15 °C se chlazení například spustí při 60 % maximální ventilace.

4.8.3.1.2 Chladicí potenciál
Chladicí potenciál je způsob, jak popsat, o kolik lze teplotu vzduchu snížit přidáním chlazení na vodní bázi.
Chladicí potenciál chlazení na vodní bázi tedy závisí na vlhkosti a venkovní teplotě.
Obecně je vyšší chladicí potenciál v horkých oblastech než v chladných oblastech. Kromě toho bude obvykle
velmi vysoký chladicí potenciál v oblastech s velmi nízkou vlhkostí.

Obrázek 24: Čím nižší je venkovní vlhkost, tím vyšší je chladicí potenciál.

Pravidlo uvádí, že na každé zvýšení vzdušné vlhkosti o 5 % se teplota sníží o 1 °C.
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4.9 Tunelová ventilace
Tato část je relevantní pouze pro stáje s tunelovou ventilací.

4.9.1 Menu tunelové ventilace
Tunelová
ventilace
Poslední den, ve kterém je tunelová ventilace blokována
Nastavení

Zastavit časovač cyklů rychlosti
Minimální rychlost vzduchu
Maximální rychlost vzduchu
Faktor ochlazování
Limit venkovní teploty při tunelu
Nucené ukončení tunelové ventilace
Limit venk. teploty tunelové ventilace
Min. vent./zvíře

Info

Tunelová ventilace blokována

Tunelové ventilace blokována uživatelem
Režim tunelové ventilace již není blokován
Boční ventilace není na maximu
Boční chlazení není na maximu
Příliš nízká venkovní teplota
Příliš nízká teplota pro minimální rychlost
vzduchu
Tunelová ventilace nemůže být spuštěna
před
Teplota pro start tunelu
Podmínky zastavení tunelové ventilace
Venkovní teplota

Vlhkostní větrání
Požadavek na rychlost vzduchu
Rychlost vzduchu uzamčena

Rychlost vzduchu
Max. možná rychlost vzduchu
Uživatelem omezená max. rychlost
vzduchu

Ventilace NEBĚŽÍ v režimu tunelové ventilace
Tunelová ventilace spuštěna při venkovní
teplotě
Tunelová ventilace zastavena při venkovní
teplotě pod
Venkovní teplota
Ukončit v
Probíhá odložené ukončení
Boční nasávání pod 80 % otevřeno
Tunelové nasávání nad 30 % otevřeno

Tunelové chlazení
Maximum tunelového chlazení
Sušicí panely

Ochlazovací efekt
Výstupy tunelové ventilace
Stav tunelové ventilace
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Počítání cyklů zastaveno
Další změna:
Tunelové nasávání
Plynulá tunelová ventilace
MultiStep tunelová ventilace
Tunelová ventilace se používá při vysokých teplotách. Vzduch je přiváděn otvorem tunelu na jednom konci stáje
a odsáván prostřednictvím řady nástěnných ventilátorů na druhém konci stáje. Díky tomu se vzduch ve stáji
rychle pohybuje v podélném směru, a proto se zdá být chladnější.

Odsávací otvory, odsávací jednotka
Odsávací otvory,
ventilátory ve
stěnách

Nasávací otvory, otvory ve
stěnách

Nasávací otvory,
otvory tunelu
Obrázek 25: Princip tunelové ventilace

Tunelovou ventilaci nelze aktivovat, dokud venkovní i vnitřní teplota nejsou dostatečně vysoké.
Klima | Tunelová ventilace
Poslední den, ve kterém je Nastavení čísla dne. Ventilaci lze na tunelovou ventilaci přepnout až po tomto dni,
tunelová ventilace
bez ohledu na všechny ostatní klimatické parametry.
blokována

Tato funkce je určena pro stáje s kombi-tunelovou ventilací, kde vzhledem
k umístění malých zvířat chcete použít tunelovou ventilaci pouze podle
konkrétního čísla dne.

Klima | Tunelová ventilace| Nastavení
Zastavit časovač cyklů
rychlosti

Nastavení nejvyšší přijatelné rychlosti vzduchu, když má tunelová ventilace
spuštěný časovač cyklů (pouze Kombi-tunel). Nad touto úrovní je pro ventilaci
použita pouze běžná ventilace bez časovače cyklů. Viz také oddíl Časovač cyklů
při tunelové ventilaci [} 55].

Minimální rychlost
vzduchu

Nastavení nejnižší rychlosti vzduchu přijatelné v režimu tunelové ventilace.

Maximální rychlost
vzduchu

Nastavení nejvyšší rychlosti vzduchu přijatelné v režimu tunelové ventilace.

Faktor ochlazování

Úroveň chlazení, kterou budou zvířata určitého stáří a chovu zažívat při 1,0 m/s.
Viz také oddíl Faktor ochlazování a ochlazovací efekt [} 55].

Pokud je rychlost příliš nízká, bude teplotní rozdíl mezi dvěma konci stáje příliš
vysoký. Proto musíte v režimu tunelové ventilace nastavit dolní limit rychlosti
vzduchu.
Aby se zabránilo příliš velké ventilaci u malých zvířat, je ve stáji možné nastavit
horní limit rychlosti vzduchu, Maximální rychlost vzduchu.

Nucené ukončení tunelové Je možné přesunout ventilaci z tunelového režimu do bočního. To může být
ventilace
žádoucí v případě mechanické poruchy nebo její opravy.
Limit venkovní teploty při
tunelu

Dolní limit venkovní teploty pro aktivaci tunelové ventilace. Limit se nastavuje
v křivce hejna Křivka ochlazování. – venkovní teplota (pouze Kombi-tunel).

Min. vent./zvíře

Dolní limit toho, jak málo je ventilováno ve vztahu k požadavkům zvířat na vzduch
(m3/h na zvíře).
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Klima | Tunelová ventilace| Info
Tunelová ventilace
blokována

Zobrazení toho, proč tunelová ventilace není aktuálně k dispozici.

Požadavek na rychlost
vzduchu

Aktuální potřeba ventilace (pouze tunelová ventilace).

Rychlost vzduchu

Zobrazení vypočítané rychlosti vzduchu ve stáji (m/s).
Aktuální rychlost vzduchu je vypočítaná hodnota (m/s). Klimapočítač vypočítává
aktuální rychlost vzduchu ve stáji na základě plochy průřezu stáje (m2) a aktuální
kapacity ventilátorů tunelové ventilace.

Max. možná rychlost
vzduchu

Zobrazení maximální rychlosti vzduchu systémů.

Uživatelem omezená max. Zobrazení nastavené maximální rychlosti vzduchu systémů. (Max. rychlost
rychlost vzduchu
vzduchu).
Ochlazovací efekt

Výpočet klimapočítače úrovně chlazení, kterou budou zvířata určitého stáří
a chovu zažívat.

Stav tunelové ventilace

Menu stavu nasávání vzduchu, MultiStep a dynamický MultiStep.

4.9.2 Časovač cyklů při tunelové ventilaci
Když má tunelová ventilace nízkou potřebu ventilace (např. nižší než 0,8 m/s), může být distribuce vzduchu ve
stáji zajištěna pomocí časovače cyklů. Klimapočítač bude alternativně ventilátory zapínat a vypínat. To zabrání
teplotním rozdílům.
Aktuální rychlost proudění vzduchu m/s

Bok

Tunelová ventilace bez časovače cyklů

Tunelová ventilace s časovačem cyklů

Požadavek na rychlost proudění vzduchu m/s
Obrázek 26: Sekvence ventilace s časovačem cyklů při tunelové ventilaci

Když je při tunelová ventilaci použit časovač cyklů, rychlost vzduchu bude cyklovat mezi 0,0 m/s a 0,8 m/s. Jako
vždy bude nastavení Min. rychlost vzduchu sloužit jako výchozí stav tunelové ventilace, nyní však s možností
spuštění při nižším nastavení, např. 0,2 m/s.

4.9.3 Faktor ochlazování a ochlazovací efekt
Faktor ochlazování odráží skutečnost, že efekt ochlazování vzduchu závisí na stáří a chovu zvířat. Čím mladší
zvířata jsou, tím chladnější budou pociťovat teplotu při dané rychlosti vzduchu.
Klimapočítač vypočítává aktuální efekt ochlazování na základě rychlosti uvnitř stáje a aktuálního faktoru
ochlazování.
1,5 m/s

1,5 m/s

Faktor ochlazování

3

8

Ochlazovací efekt

4,5 °C

12 °C

30 °C je pocitově jako

25,5 °C

18 °C

Rychlost vzduchu

Tabulka 1: Faktor ochlazování a ochlazovací efekt
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Klimapočítač vypočítává, jaká vnitřní teplota je vyžadována pro aktivaci režimu tunelové ventilace (pouze
Kombi-tunel).
• Pokud chcete provést změnu na tunelovou ventilaci při nižší vnitřní teplotě, musíte snížit faktor ochlazování.
• Pokud chcete provést změnu na tunelovou ventilaci při vyšší vnitřní teplotě, musíte faktor ochlazování
zvýšit.

4.9.4 Ventilace Kombi-tunel: změna mezi boční a tunelovou ventilací
Změna z boční na tunelovou ventilaci
Klimapočítač automaticky mění na tunelovou ventilaci, pokud jsou splněny následující podmínky:
• Boční ventilace je na maximu.
• Boční chlazení je na maximu.
• Vnitřní teplota (teplota tunelu) je dostatečně vysoká, aby umožnila tunelovou ventilaci při minimální rychlosti
vzduchu.
• Byl překročen limit venkovní teploty.
Změna z tunelové na boční ventilaci
Klimapočítač automaticky mění na boční ventilaci, pokud jsou splněny následující podmínky:
• Venkovní teplota je o více než 1 °C pod venkovní teplotou, která byla při změně na tunelovou ventilaci.
• Pociťovaná teplota je 1 °C pod nastavením teploty a rychlosti vzduchu je na minimu.
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4.10 Tunelové chlazení
Tato část je relevantní pouze pro stáje s tunelovým chlazením.

4.10.1 Menu tunelového chlazení
Tunelové chlazení
Start na základě: Fixní rychlost vzduchu
Nastavení

Kalkulovaný start
Rychlost vzduchu pro zapnutí
Vlhkost pro stop tunelového chlazení
Vlhkost pro opakované spuštění tunelového
chlazení
Oplach aktivní
Čas pro oplach (PAD).
Start na základě: Adaptivní rychlost vzduchu
Kalkulovaný start
Nejnižší rychlost proudění vzduchu pro zapnutí
Aktuální rychlost proudění vzduchu pro zapnutí
Vlhkost pro stop tunelového chlazení
Chlazení se postupně odstraní 10 % před
dosažením limitu vlhkosti
Oplach aktivní
Čas pro oplach (PAD).
Start na základě: Teplota
Teplota pro zapnutí
Vlhkost pro stop tunelového chlazení
Vlhkost pro opakované spuštění tunelového
chlazení
Oplach aktivní
Čas pro oplach (PAD).

Info

Chlazení blokováno:

Požadavky na tunelové chlazení
Aktuální teplota tunelového chlazení (se
senzory tunelového chlazení DOL 10)

Rychlost vzduchu
Teplota
Teplota tunelového
chlazení
Vlhkost
Chyba vlhkostního
senzoru

Včerejší zapnutí
Doba chodu od posledního oplachu (PAD)
Celková doba chodu
Relé
Relé zbývajícího času
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Fixní rychlost vzduchu

Start na základě:

Adaptivní rychlost vzduchu
Teplota
Doba přizpůsobení ovládání

Rychle
Střední
Pomalu

Tunelové chlazení lze nastavit tak, aby začínalo buď při dané rychlosti vzduchu, při dané teplotě nebo při
přizpůsobené rychlosti vzduchu.
Klima | Tunelové chlazení | Start na základě
Start na základě:

Výběr, který faktor spustí tunelové chlazení (Stanovená rychlost vzduchu /
Adaptivní rychlost vzduchu / Teplota).
Viz oddíl Start tunelového chlazení založený na stanovené rychlosti vzduchu
[} 58], Start tunelového chlazení založený na adaptivní rychlosti vzduchu [} 59]
a Spuštění tunelového chlazení podle vnitřní teploty [} 60].

Klima | Tunelové chlazení | Info
Chlazení blokováno:

Aby se zajistilo, že chladicí systém nebude pracovat za nevhodných podmínek
(nežádoucí z důvodu dobrých životních podmínek zvířat), klimapočítač zastaví
chlazení. Chlazení tak může být blokováno rychlostí vzduchu, teplotou, teplotou
tunelového chlazení, vlhkostí a chybou vlhkostního senzoru.

Požadavky na tunelové
chlazení

Zobrazení aktuálního požadavku chlazení při tunelové ventilaci.

Teplota řízení tunelového
chlazení

Odečet teploty, kterou je tunelové chlazení řízeno, když je použit určený senzor
tunelového chlazení.

Včerejší zapnutí

Údaj, kolikrát bylo chlazení včera spuštěno.

Kombinace vysoké vnitřní teploty a vysoké vlhkosti vzduchu může být pro zvířata život
ohrožující. Protože chlazení způsobuje nárůst vlhkosti ve stáji, klimapočítač automaticky vypne
chlazení, pokud vlhkost ve stáji překročí Vlhkost pro stop tunelového chlazení (běžně 75–85 %,
výrobní nastavení: 85 %).

4.10.2 Start tunelového chlazení
Klimapočítač se standardně přizpůsobí zvýšení vnitřní teploty zvýšením ventilace. Chlazení se nespustí, dokud
klimapočítač nebude schopen udržet teplotu ventilací.

4.10.2.1 Start tunelového chlazení založený na stanovené rychlosti vzduchu
Klima | Tunelové chlazení | Provozní režim
Kalkulovaný start

Výpočet vnitřní teploty, na jehož základě klimapočítač spustí tunelové chlazení,
když je spuštění založeno na rychlosti vzduchu.

Rychlost vzduchu pro
zapnutí

Nastavení rychlosti vzduchu, která spouští tunelové chlazení.

Teplota pro zapnutí

Nastavení stupňů, o které musí pocitová teplota – při maximální tunelové
ventilaci – překročit Nastavení teploty, než se spustí tunelové chlazení.
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Vlhkost pro stop
tunelového chlazení

Procento vzdušné vlhkosti, při kterém klimapočítač vypne funkce tunelového
chlazení.
Tunelové chlazení se znovuspustí při 3 % pod limitem vlhkosti.
Dále lze nastavit limit vlhkosti také pro boční chlazení.

4.10.2.2 Start tunelového chlazení založený na adaptivní rychlosti vzduchu
Tato funkce umožňuje zahájit chlazení na nižší úrovni ventilace.
Včasné spuštění chlazení je užitečné zejména v horkých a suchých oblastech. Při zvýšení ventilace se do stáje
dostává horký venkovní vzduch. Včasným aktivování chlazení se sníží množství ochlazovaného vzduchu. To
sníží spotřebu energie i vody.
Funkce je k dispozici, pouze pokud je nainstalován senzor venkovní vlhkosti.
Pomocí této funkce bude klimapočítač průběžně vypočítávat, při jaké rychlosti vzduchu se musí spustit tunelové
chlazení.
Výpočty jsou založeny na aktuální venkovní vlhkosti a venkovní teplotě a indikují tzv. chladicí potenciál. Viz také
oddíl Chladicí potenciál [} 61].
Chladicí potenciál (°C)
Horní limit

Dolní limit
Rychlost proudění vzduchu pro zapnutí
chlazení (m/s)

Max. rychlost vzduchu

Nejnižší rychlost proudění
vzduchu pro zapnutí

Obrázek 27: V oblastech s nízkou venkovní vlhkostí a vysokým chladicím potenciálem se může chlazení spustit při nižší
rychlosti vzduchu. Zatímco v oblastech s nízkým chladicím potenciálem se chlazení spustí co možná nejpozději, což
znamená, že se spustí při maximální rychlosti vzduchu.

Klima | Tunelové chlazení | Nastavení
Kalkulovaný start

Výpočet vnitřní teploty, na jehož základě klimapočítač spustí tunelové chlazení,
když je spuštění založeno na rychlosti vzduchu.

Nejnižší rychlost proudění Nastavení požadované rychlosti vzduchu před spuštěním tunelového chlazení.
vzduchu pro zapnutí
Účelem je zajistit, aby byla ve stáji určitá rychlost vzduchu, když je chlazení

aktivní.
Hodnota se zadává jako křivka turnusu v menu Management | Křivky turnusu |
Klima | Minimální rychlost vzduchu v tunelu.
Aktuální rychlost proudění Zobrazení rychlosti vzduchu, při které se okamžitě spustí tunelové chlazení.
vzduchu pro zapnutí
Hodnota je vypočítána na základě aktuálního chladicího potenciálu. Viz také výše

uvedený obrázek.
Vlhkost pro stop
tunelového chlazení

Procento vzdušné vlhkosti, při kterém klimapočítač vypne funkce tunelového
chlazení.
Tunelové chlazení se postupně zastaví 10 % před dosažením limitu vlhkosti
a znovu se spustí 3 % pod limitem vlhkosti.
Dále lze nastavit limit vlhkosti také pro boční chlazení.
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Teplota (°C)

Naměřená teplota
Pocitová teplota

Rychlost vzduchu (m/s)
Max. rychlost vzduchu

Aktuální rychlost proudění vzduchu pro
zapnutí
Nejnižší rychlost proudění vzduchu pro
zapnutí
Chlazení (%)
Max. chlazení

Min. chlazení

Obrázek 28: Chlazení se již spustilo při nižší rychlosti vzduchu, aby se udržela požadovaná vnitřní teplota. Když chlazení již
není schopno teplotu udržet, rychlost vzduchu se znovu zvýší.

4.10.2.3 Spuštění tunelového chlazení podle vnitřní teploty
Klima | Tunelové chlazení | Nastavení
Teplota pro zapnutí

Nastavení stupňů, o které musí pocitová teplota – při maximální tunelové
ventilaci – překročit Nastavení teploty, než se spustí tunelové chlazení.

Vlhkost pro stop
tunelového chlazení

Nastavení procentního vyjádření vzdušné vlhkosti, díky které klimapočítač zastaví
tunelové chlazení.

Vlhkost pro opakované
spuštění tunelového
chlazení

Zobrazení vypočítané vlhkosti, při které se znovu spustí tunelové chlazení. To
bude 3 % pod limitem vlhkosti.

4.10.3 PAD
Klima | Tunelové chlazení | Nastavení
Oplach aktivní

Zapnutí a vypnutí oplachu panelu.

Čas pro oplach (PAD).

Doba, kdy se spustí funkce oplachu poté, co tunelové chlazení běželo po
stanovený interval (doba spuštění mezi intervaly oplachu).
Oplach se nespustí, když je tunelová ventilace aktivní.

Klima | Tunelové chlazení | Info
Doba chodu od posledního Odečet času, po který bylo tunelové chlazení spuštěno od posledního oplachu.
oplachu (PAD)
Celková doba chodu
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4.10.4 Chladicí potenciál
Chladicí potenciál je způsob, jak popsat, o kolik lze teplotu vzduchu snížit přidáním chlazení na vodní bázi.
Chladicí potenciál chlazení na vodní bázi tedy závisí na vlhkosti a venkovní teplotě.
Obecně je vyšší chladicí potenciál v horkých oblastech než v chladných oblastech. Kromě toho bude obvykle
velmi vysoký chladicí potenciál v oblastech s velmi nízkou vlhkostí.

Obrázek 29: Čím nižší je venkovní vlhkost, tím vyšší je chladicí potenciál.

Pravidlo uvádí, že na každé zvýšení vzdušné vlhkosti o 5 % se teplota sníží o 1 °C.

4.10.5 Adaptivní tunelové chlazení
V technickém menu Technické menu | Servis | Řídící parametry | Tunelové chlazení | Provozní režim lze
tunelové chlazení nastavit jako PID regulaci nebo adaptivní regulaci. Výrobní nastavení je PID.
Při použití adaptivní regulace je možné doladit, jak rychle bude regulace reagovat při změně podmínek.
Klima | Tunelové chlazení

Nastavení toho, jak rychle by měla regulace reagovat (Pomalé/Střední/Rychlé).

Doba přizpůsobení
ovládání

Výrobní nastavení Střední není nutné měnit, pokud regulace nereaguje příliš
pomalu (vybrat Rychle) nebo příliš rychle (vybrat Pomalu). To bude záviset na
daném systému.
Viz také oddíl Adaptivní ovládání v Technické příručce

4.11 Míchací ventilátor
Tato část je relevantní pouze pro stáje s míchacími ventilátory.

4.11.1 Menu míchacího ventilátoru
Míchací ventilátor
Míchací ventilátor
Režim

Spínací hodiny
Teplota
Vytápění
Spínací hodiny Start čas
Stop čas
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ON čas
OFF čas
Start na ventilaci
Stop na ventilaci
Teplota Start na ventilaci
Stop na ventilaci
Režim

Jeden senzor / dva senzory

Senzory instalovány
Senzor č.
Teplota 1–2 senzor č.
Teplota pro mích. ventilátor
Diferenční teplota mích. ventilátoru
ON čas
OFF čas
Vytápění Start na ventilaci
Stop na ventilaci
Režim

S topením

Zpožděný start
Prodleva vypnutí
ON čas
Míchací ventilátor zlepšuje cirkulaci vzduchu a tím zajišťuje rovnoměrnější teplotu ve stáji.
Klimapočítač může regulovat až čtyři míchací ventilátory najednou.
Klima| Míchací ventilátor
Start na ventilaci / Stop
na ventilaci

Míchací ventilátory jsou aktivní pouze v rámci určených úrovní ventilace.

Režim

Každý míchací ventilátor může být regulován v kombinaci se zdrojem tepla,
jedním nebo dvěma teplotními senzory nebo spínacími hodinami.

4.11.1.1 Prostřednictvím spínacích hodin
Míchací ventilátor pracuje podle nastaveného ON/OFF času a času spuštění a vypnutí.

Teplota
Čas startu: 14:00 HH:MM
Čas zastavení: 16:00 HH:MM
Čas ZAP: 00:05:00 HH:MM:SS
Čas VYP: 00:05:00 HH:MM:SS

Čas
Obrázek 30: 2.13.1 Regulace míchacího ventilátoru pomocí spínacích hodin
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4.11.1.2 Regulace pomocí teplotního senzoru
Pokud má míchací ventilátor pracovat v kombinaci s teplotními senzory, musíte nastavit jejich počet (jeden nebo
dva) a také to, podle kterého senzoru by měl klimapočítač regulovat, a teplotu aktivace míchacího ventilátoru
Míchací ventilátor běží po nastavenou ON/OFF dobu
• Jeden teplotní senzor: Tepl. míchacího ventilátoru je odchylka od nastavení teploty.
• Dva teplotní senzory Rozd. tepl. míchacího ventilátoru je rozdíl mezi dvěma senzory

Teplota

Teplota pro mích. ventilátor 2 °C
Nastavení teploty
Čas ZAP/Čas VYP
00:05:00 hh:mm:ss
Čas
Obrázek 31: Regulace podle teplotního senzoru

4.11.1.3 Regulace zdroje tepla
Když má míchací ventilátor fungovat v kombinaci se zdroji tepla, musíte zvolit způsob regulace a nastavit čas
zapnutí a vypnutí
Řízení:
S topením: Míchací ventilátor běží, když zdroj tepla dodává teplo, ale spustí se a zastaví s nastavenou
prodlevou (Zpožděný start / Prodleva vypnutí).
Po topení: Míchací ventilátor se spustí poté, co zdroj tepla dodal teplo. Spustí se s prodlevou (Zpožděný start) a
běží po stanovenou dobu (ON čas).
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Tato funkce je aktivní pouze tehdy, pokud je zapotřebí vytápění.

Řízení: S topením

Prodleva vypnutí

Topení
Míchací ventilátor

Řízení: Po topení

Zpožděný start

Zpožděný start

ON čas
Čas
Obrázek 32: Regulace podle zdroje tepla
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4.12 Pomocné senzory
Tato část je relevantní pouze pro stáje s pomocnými senzory.

4.12.1 Menu pomocného senzoru
Pomocné senzory
Pomocné senzory

CO2 senzor
Podtlakový senzor
NH3 senzor
O2 senzor
Teplotní senzor
Vlhkostní senzor
Senzor rychlosti vzduchu
Senzor směru větru
Senzor ochlazování
Senzor pH
Senzor hladiny vody
Senzor vodivosti

Menu Pomocné senzory poskytne rychlý přehled záznamů klimapočítače z pomocných senzorů. Pomocné
senzory nemají vliv na regulaci.
Klimapočítač zaznamenává obsah CO2, NH3, O2 a vlhkosti vzduchu ve stáji, dále podtlak a teplotu. Můžete
připojit také senzory rychlosti vzduchu a směru větru, které měří směr větru a rychlost vzduchu mimo stáj,
a také senzory ochlazování, které zaznamenávají rychlost vzduchu ve stáji. Pro použití například s čištěním
vzduchu lze nainstalovat senzor hladiny vody a senzor vodivosti.
Zobrazení menu pomocných senzorů závisí na tom, jaké typy pomocných senzorů jsou nainstalovány.
Klima | Pom. senzory
Pomocný senzor (x)

Uživatelská příručka

Aktuální hodnota registrovaná senzorem.

65

DOL 534 • DOL 539

4.13 Meteorologická stanice
4.13.1 Menu Meteorologická stanice
Absolutní směr větru

Meteorologická stanice

Relativní směr větru
Rychlost větru
Meteorologická stanice slouží k zaznamenání směru větru a rychlosti větru.
Klima| Meteorologická stanice
Směr větru

Zobrazí aktuální směr větru.

Rychlost větru

Zobrazí aktuální rychlost větru

4.14 Změny uživatele
4.14.1 Menu změny uživatele
Platí pouze pro

Změny uživatele
Teplota
Teploty topení stáje
Komfortní teplota

LPV, CT, Basic

Samostatné topidlo 1–4
Vlhkost
CO2
Faktor ochlazování

CT, T

Limit venkovní teploty při tunelu

CT, T

Minimální ventilace
Maximální ventilace
Minimální rychlost vzduchu

LPV, CT, T

Maximální rychlost vzduchu
Rychlost vzduchu pro zapnutí tunelového
chlazení

T
T

Rychlost vzduchu pro vypnutí tunelového
chlazení
Teplota den a noc

LPV, CT

Klima| Změny uživatele
Změny uživatele
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Zobrazení aktuálních změn uživatele pro standardní hodnoty křivek.
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5 Management
5.1 Data stáje
Data stáje
Aktivní stáj / Prázdná stáj

Stav
Servisní přístup
aktivován
Číslo dne
Číslo týdne
Nastavit datum a čas
Den v týdnu
Název stáje
Start ve dne

5.1.1 Aktivní stáj – Prázdná stáj
Management| Data stáje
Stav

Stav odečtu a změny (Aktivní stáj / Prázdná stáj).
Nastavte stav turnusu na Aktivní stáj den před naskladněním zvířat, aby
měl klimapočítač čas přizpůsobit klima požadavkům zvířat a je-li to
požadováno, aby je nakrmil. Číslo dne se pak přepne na 0 o půlnoci a
klimapočítač pracuje podle automatického nastavení.
Po vyprázdnění stáje nastavte stav na Prázdná stáj.
Když je nastaveno na prázdnou stáj, klimapočítač odpojí nastavení
a ovládací prvky podle funkcí prázdné stáje a předehřátí v pauze.
Tato funkce slouží pro ochranu zvířat pro případ, že by stáj byla omylem
nastavena do režimu Prázdná stáj.
Pokud naopak chcete, aby se systém zavřel, když je turnus ve stavu
Prázdná, měli byste resetovat nastavení prázdné stáje v pauze.
Ve stavu Prázdná stáj klimapočítač také resetuje jakékoli změny křivek,
které jste provedli během předchozího turnusu.
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5.1.2 Nastavení
Management | Data stáje
Stav

Stav odečtu (Aktivní stáj / Prázdná stáj).

Servisní přístup
aktivován

Informace, že produkční počítač je vzdáleně ovládán pomocí programu pro správu
farmy FarmOnline Explorer. Když je aktivován Servisní přístup, ikona pro
uživatelské menu se v hlavním menu změní na červenou.

Číslo dne

Nastavení čísla dne. Číslo dne přičte 1 za každých 24 hodin, které uběhnou od
nastavení stáje na aktivní stáj.
Číslo dne lze nastavit až na -9, takže klima a produkční počítač může ovládat
předehřátí stáje před naskladněním zvířat.

Číslo týdne

Zobrazení aktuálního čísla týdne (pouze rodiče).

Naskladněná zvířata

Nastavení počtu zvířat (pouze DOL 534).

Nastavit datum a čas

Nastavení aktuálního data a času.
Správné nastavení hodin je důležité jak z hlediska několika řídicích funkcí, tak
z hlediska registrace alarmů.
V případě výpadku proudu se hodiny nezastaví.

Den v týdnu

Zobrazí den v týdnu.

Název stáje

Nastavení názvu stáje.
Je-li stájový počítač integrován v síti LAN, je důležité, aby každá stáj měla
jedinečný název. Název stáje je přenášen sítí a stáj by proto měla být
identifikovatelná na základě svého názvu.
Stanovte plán pro pojmenování všech klimapočítačů připojených k síti.

Start v den

Nastavení dne, ve kterém má turnus začít.

5.1.2.1 Předehřátí podle čísla dne
Nastaví počet negativních dnů, které mají být použity jako číslo dne pro
předehřátí stáje.
Nastaví stav turnusu na Aktivní stáj.
Nastaví číslo dne na počet dní nutných pro předehřátí, například -3.
Ujistěte se, že první bod křivky minimální ventilace bude v menu
Management | Křivky turnusu | Klima | Minimální ventilace nastaven na
0 %.

5.2 Křivky trendu
Platí pouze pro

Křivky trendu
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Klima

Pouze klimapočítače a počítače pro řízení klimatu
a produkce.

Produkce

Pouze počítače pro řízení produkce a klimatu
a počítače pro řízení produkce.

Monitorování napájení

Pouze klimapočítače a počítače pro řízení klimatu
a produkce.

Uživatelská příručka
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Křivky trendu klimatu poskytují představu o vývoji klimatu ve stáji během
posledních 24 hodin.
V závislosti na typu a nastavení klimapočítače jsou pro klima k dispozici
následující křivky trendu:
• Teplota
• Teplota tunelu
• Vlhkost
• Venkovní vlhkost
• Venkovní teplota
• CO2
• NH3
• Podtlak
• Naměřená pocitová teplota
• Pomocné senzory
• Ventilace
• Chlazení
• Vytápění
• Samostatná topidla
• Rekuperační jednotka
Sledování spotřeby pomocí křivky trendu ukazuje úroveň spotřeby
energie v posledních 24 hodinách a posledních 50 dnech.
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5.3 Křivky turnusu
Tato část je relevantní pouze pro turnusovou produkci.

Křivky hejna
Klima
Produkce

Pouze klimapočítače a počítače pro
řízení klimatu a produkce.
Pouze počítače pro řízení produkce
a klimatu a počítače pro řízení
produkce.

Spolu s dalšími informacemi tvoří nastavení křivek základ výpočtů klimapočítač pro regulaci klimatu.
Klimapočítač se může automaticky nastavit podle stáří zvířat.
Když je klimapočítač připojen k síti pomocí řídicího programu FarmOnline
Explorer, lze křivky také změnit pomocí FarmOnline.
V závislosti na typu a nastavení klimapočítače jsou pro klima k dispozici
následující křivky hejna:
• Vnitřní teplota
• Topení - offset teplota
• Komfortní teplota
• Teplota samostatného topidla
• Podlahové vytápění
• Teplota tunelu
• Vlhkost
• Křivka pocitové teploty – faktor
• Minimální ventilace
• Maximální ventilace
• Minimální rychlost vzduchu v tunelové ventilaci
• Maximální rychlost vzduchu v tunelové ventilaci
• Rychlost vzduchu v tunelovém chlazení
• Nastavení dne a noci
• Teplota spuštění chlazení u FreeRange
• Teplota spuštění ventilátoru u FreeRange

5.3.1 Nastavení křivek
Pro každou křivku nastavte:
• číslo dne pro každý z osmi bodů křivky.
• požadovaná hodnota funkce každého z osmi bodů křivky.
Viz také oddíl .
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Vlhkost

Změny se provádí v
menu Klima | Vlhkost
Změna sekvence křivky

Dny
Obrázek 33: Křivka pro vlhkost vzduchu

Toto je obecně případ křivky funkce, kdy klimapočítač automaticky posune zbytek křivky paralelně v okamžiku,
kdy provedete změnu během hejna.
Změny v nastaveních lze zobrazit v menu Změny uživatele.
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5.4 Funkce v pauze
Funkce v pauze
Namáčení/ Mytí/ Sušení/ Prázdná

Tato stáj je:
Sekvence programu

Mimo naprogramované intervaly je stav Prázdná stáj
Spustit mytí
Spustit sušení
Spustit dezinfikování

Namáčení/ Mytí/ Sušení

Klapky střešního nasávání
Ventilátor střešního nasávání
Nasávání recirkulace
Boční nasávání
Tunelové nasávání
Ventilace
Klapka střešního nasávání
Rychlost ventilátoru odsávání vzduchu
Doba namáčení
Doba cyklu
ON-čas
Doba mytí
Vytápění
Nastavení podlahového vytápění
Doba sušení
Doba dezinfekce
Teplota
Nastavení podlahového vytápění

Dezinfekce

Klapky střešního nasávání
Ventilátor střešního nasávání
Nasávání recirkulace
Boční nasávání
Tunelové nasávání
Ventilace
Klapka střešního nasávání
Rychlost ventilátoru odsávání vzduchu
Vytápění
Předehřátí
Nastavení předehřátí
Předehřátí při zastavení
Limit pro dohled na teplotu
Doba dohledu na teplotu

Prázdná stáj

Funkce v pauze jsou navrženy částečně pro usnadnění aktivit, které musíte ve stáji provádět kvůli čištění, a
částečně pro zajištění výměny vzduchu a teploty ve stáji, když je prázdná.

Stav
Aktivovat funkce v pauze pouze v případě, že je stav turnusu Prázdná
stáj (v menu Management / Data stáje / Stav).
Menu je viditelné, pouze když je stav turnusu Prázdná stáj.
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zvířata

Naskladněná

Aktivní stáj
Topení

Čištění

Dodávka

Management

Funkce v pauze

Prázdná stáj

Den 0

zvířata

Naskladněná
Topení

Aktivní stáj

Funkce v pauze
Čištění

Prázdná stáj

Když čas pro funkci v pauze vyprší, klimapočítač bude znovu regulovat
podle nastavení pro Prázdná stáj.

Turnus

Turnus

Obrázek 34: Funkce v pauze při turnusové
produkci
1

2

Den č.

Předehřátí
Ventilace vypnutá
Topidlo

Dezinfekce 24:00 h
Ventilace vypnutá
Řízení teploty

Sušení 06:00 h
Ventilace
Vytápění

Mytí 01:00 h
Ventilace

Namáčení 24:00 h
Ventilace vypnutá

Sledování teploty

Prázdná stáj
Ventilace

V

Obrázek 35: Sekvence funkcí v pauze

Sekvence programu
S řízením času lze každou funkci v pauze nastavit tak, aby se spustila
v zadanou dobu. Tak je možné nastavit celkovou sekvenci pro funkce
v pauze.

Namáčení
Při namáčení se stáj namočí do vody, aby se uvolnil prach a nečistoty.
Tím se nejen sníží množství prachu během následného čištění, ale také
se čištění usnadní.
V režimu namáčení vypněte ventilaci pro udržení vlhkosti ve stáji.
Nastavte systém namáčení tak, aby běžel v pravidelných intervalech
(Doba cyklu) po několik minut (ON čas) v průběhu celé nastavené doby
namáčení.
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Mytí
Během ručního mytí stáje se ventilace musí znovu spustit, aby probíhala
výměna vzduchu.

Sušení
Sušení je kombinace ventilace a přívodu tepla. Čím více tepla do stáje
dodáváte, tím rychleji schne.
Vytápění může být dodáváno jako prostorové vytápění nebo podlahové
vytápění.
Pokud je používáno prostorové vytápění, nastaví se požadovaná teplota.
Pokud je používáno podlahové vytápění, musí se nastavit procenta, za
kterých bude systém podlahového vytápění pracovat. Podlahové
vytápění se vypne, když vnitřní teplota překročí nastavenou teplotu.
Dezinfekce
Dezinfekce se provádí ručně přidáním dezinfekčního prostředku do vody.
Během dezinfekce musí být ve stáji udržována určitá teplota, aby měl
dezinfekční prostředek optimální účinek (často přes 20 °C).
Klimapočítač vypne ventilační systém a dodává teplo podle potřeby k
udržení správné teploty pro dezinfekci.
Vytápění může být dodáváno jako prostorové vytápění nebo podlahové
vytápění.
Pokud je používáno prostorové vytápění, nastaví se požadovaná teplota.
Pokud je používáno podlahové vytápění, musí se nastavit procenta, za
kterých bude systém podlahového vytápění pracovat. Podlahové
vytápění se vypne, když vnitřní teplota překročí nastavenou teplotu.

5.4.1 Prázdná stáj
Prázdná stáj
Když je stav turnusu Prázdná stáj (v menu Management | Data stáje),
klimapočítač bude regulovat podle nastavení pro Prázdná stáj
(nastaveno v menu Funkce v pauze).
Tato funkce zachová výměnu vzduchu ve stáji tím, že povolí ventilaci běh
na dané procento (50 %) kapacity systému. Je to pro ochranu zvířat pro
případ, že by stáj byla omylem nastavena do režimu Prázdná stáj.
Pokud je nastaven stav Prázdná stáj, jsou všechny odpojeny funkce alarmů kromě sledování
teploty při prázdné stáji. Viz také oddíl Sledování teploty [} 76].
Když je stav turnusu Prázdná stáj, klimapočítač odpojí všechna automatické regulace a pracuje
podle nastavení ve funkci v pauze Prázdná stáj.
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5.4.2 Nastavení
Management | Funkce v pauze
Stáj je

Menu pro výběr funkcí v pauze

Klapka střešního
nasávání

Nastavení pozice klapky pro střešní nasávání (střecha).

Ventilátor střešního
nasávání

Nastavení řízení otáček pro střešní nasávání (střecha).

Cirkulace - nasávání

Nastavení recirkulačního ventilátoru pro střešní nasávání (střecha).

Boční nasávání

Nastavení otevření klapky pro boční nasávání.

Tunelové nasávání

Nastavení otevření tunelu (tunel).

Ventilace

Nastavení procent nominální ventilace.
Když je stáj v režimu Prázdná stáj, tato funkce se obvykle používá k otevření
několika ON/OFF odsávacích jednotek.

Klapka odsávání 1

Nastavení otevření klapky pro odsávání.
Když je stáj v režimu Prázdná stáj, tato funkce se obvykle používá k otevření
plynulé klapky.

Odsávání - otáčky
ventilátoru

Nastavení řízení otáček pro odsávání.

Doba namáčení

Nastavení aktivní doby namáčení.

Doba cyklu

Nastavení intervalů, ve kterých je systém namáčení aktivní.

ON čas

Nastavení aktivní doby namáčení.

Doba mytí

Nastavení aktivní doby mytí.

Vytápění

Nastavení topení v souvislosti s funkcí Sušení.

Doba sušení

Nastavení aktivní doby sušení.

Doba dezinfekce

Nastavení aktivní doby Dezinfekce.

Teplota

Nastavení teploty, která musí ve stáji být při dezinfikování.

Když je stáj v režimu Prázdná stáj, tato funkce se obvykle používá k vypnutí
plynulého ventilátoru.

5.4.3 Předehřátí
Předehřátí zaručí, že vnitřní teplota neklesne pod nastavenou teplotu, když je stav turnusu po delší dobu v
režimu Prázdná stáj.
Proto lze funkci použít i k ochraně stáje proti mrazu.
Vytápění může být dodáváno jako prostorové vytápění nebo podlahové vytápění.

Pokud je používáno prostorové vytápění, nastaví se požadovaná teplota.
Pokud je používáno podlahové vytápění, musí se nastavit procenta, za
kterých bude systém podlahového vytápění pracovat. Podlahové
vytápění se vypne, když vnitřní teplota překročí nastavenou teplotu.
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U turnusové produkce může funkce Předehřátí při zastavení udržovat
např. vnitřní teplotu 4 °C, např. mezi dvěma turnusy. Nezapomeňte, že
ventilace musí být vypnutá a systém vytápění musí být připojený.

Vnitřní teplota

Nastavení předehřátí

Předehřátí při
Číslo dne

zastavení turnusu
Obrázek 36: Příklad nastavení předehřátí

Když je stav turnusu Prázdná stáj (Management / Data stáje) a je připojeno Předehřátí, klimapočítač reguluje
podle teploty pro Předehřátí při zastavení.
Management | Funkce v pauze
Předehřátí

Zapnutí a vypnutí funkce Předehřátí.

Nastavení předehřátí

Nastavení teploty pro předehřátí na začátku turnusu.

Předehřátí při zastavení
turnusu

Nastavení teploty pro předehřátí při zastavení.

Nastavení předehřátí
podlahového vytápění

Nastavení procentního vyjádření, ve kterém bude podlahové vytápění pracovat,
pokud bude vybráno pro předehřátí.

5.4.4 Sledování teploty
Klimapočítač předchází nesprávnému nastavení Prázdná stáj.
Klimapočítač monitoruje teplotu ve stáji ještě tři hodiny po změně stavu
turnusu na Prázdná stáj. Pokud se teplota v tomto období zvýší o více
než 4 °C (to znamená, že ve stáji jsou zvířata), klimapočítač spustí alarm
a aktivuje veškerou ventilaci.
Teplotní dohled se přeruší, pokud je aktivována funkce v pauze.
Management | Funkce v pauze
Limit pro dohled na
teplotu

Zobrazení počtu stupňů, o které musí teplota stoupnout po zastavení turnusu.

Doba dohledu na teplotu Zobrazení časové periody po zastavení turnusu, kdy je teplota sledována.
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5.5 Chytání
Chytání
Chytání
Chytání připraveno

Neaktivní/Aktivní
Datum/čas

Start chytání
Ukončení chytání
Nastavení

Časování
Klima
Produkce
Regulace osvětlení

Chytání je určeno ke změně výměny vzduchu ve stáji v případě, že zvířata nebo jejich část mají být ze stáje
odebrána. Stav ventilace se změní na Chytání a upraví své nastavení. Když se změní zpět, ventilace se vrátí na
polovinu potřeby ventilace, která byla použita těsně před spuštěním funkce. Tato funkce také mění program
krmení, regulace osvětlení a alarmy.
Aktivaci funkce Chytání lze nastavit dvěma způsoby:
• Externí klíč
• Zobrazení provozu

Management | Chytání – pomocí klíče
Chytání připraveno

Nastavení data a času, ve který může klimapočítač funkci aktivovat.

Maximální doba
připravenosti

Nastavení období, ve kterém může klimapočítač funkci aktivovat. Pokud funkci
chytání zapomenete ukončit, klimapočítač DOL 53X spustí po překročení této doby
alarm.

Management | Chytání – pomocí zobrazení provozu
Chytání

Aktivace a deaktivace funkce:

Management | Chytání – sdílená nastavení
Maximální doba chodu

Nastavení maximálního období, po které může být funkce Chytání aktivní.

Start chytání

Zobrazení času, ve který byla funkce chytání aktivována. Viditelné pouze když je
funkce aktivní.

Ukončení chytání

Zobrazení času, kdy se má funkce vypnout (pomocí Maximální doby chodu). Pokud
však chytání trvá déle, než se očekávalo, čas vypnutí lze změnit. Viditelné pouze
když je funkce aktivní.

Přívod vzduchu

Procentuální nastavení toho, nakolik se musí nasávání otevřít.

S plynulou regulací

Procentuální nastavení toho, nakolik se musí odsávání otevřít.

MultiStepy

Vybere, které MultiStepy musí být při chytání aktivní.

Zastavit krmný systém

Můžete například ovládat požadovaný směr proudění vzduchu pouhou aktivací
MultiStepů na jednom konci stáje.

Zastavit váhu krmiva
před zastavením
krmného systému

Vyberte, zda aktivace funkce Chytání zastaví krmný systém.

Uživatelská příručka

77

DOL 534 • DOL 539
Zastavit míchání krmiva
před zastavením váhy
krmiva

Nastavení časového období. Časové období by mělo odpovídat době, kterou
zvířata potřebují ke zkrmení krmiva, které je distribuováno v systému.

Typ krmiva při zastavení Nastavení časového období. Časové období by mělo odpovídat době, kdy by
míchání krmení
zvířata měla mít pouze jeden druh krmiva.
Aktivní

Výběr posledního typu krmiva, které má být použito před zastavením systému
krmení.

Intenzita

Výběr, zda aktivace funkce Chytání zastaví regulaci osvětlení.

Maximální doba chodu

Nastavení maximálního období, po které může být funkce Chytání aktivní.

Volitelné:
Zastavit krmnou směs Zastavit váhu
krmiva
(bez pšenice)

Zastavit
krmení

Chytání spuštěno
Klíč aktivován

Časový limit

Volitelné:
Manuální spuštění krmení

Klíč chytání je aktivní
Zvířata dostanou
pouze jeden typ
krmiva

Zvířata budou
krmena, dokud se
systém nevyprázdní

Chytání automaticky
ukončeno, pokud nebude
zastaveno

Obrázek 37: Sekvence, kdy zastavit systém krmení v průběhu chytání.

5.6 Spotřeba
Spotřeba
Spotřeba ventilace
Spotřeba tepla
Spotřeba samostat. topidel
Spotřeba energie
Management | Spotřeba

Menu ukazuje spotřebu energie ve stáji. Obsah menu závisí na typu a nastavení klimapočítače.
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6 Alarmy
Alarmy fungují pouze v případě, kdy je turnus ve stavu Aktivní stáj.
Jedinou výjimkou jsou testy alarmů a alarmy pro komunikaci CAN a sledování teploty v Prázdná
stáj.

Když se spustí alarm, klimapočítač zaregistruje typ alarmu a čas události.
Informace o typu alarmu se zobrazí ve zvláštním okně spolu se stručným
popisem situace.

Existují dva typy alarmu:
Tvrdý alarm: Červené vyskakovací okno na klimapočítači a vyvolání
alarmu na jednotkách připojených na alarm, např. siréna.
Měkký alarm: Žluté vyskakovací okno s upozorněním klimapočítači.
V menu alarmu je možné zvolit, zda mají být alarmy klimatu a produkce
tvrdé nebo měkké.
Klimapočítač také aktivuje signál alarmu, který můžete nechat spuštěný.
Signál alarmu bude znít, dokud alarm nepotvrdíte. To se děje i v případě,
že situace, která spustila alarm, již ustala.
Alarmy zachovány:
ANO: Signál pokračuje i po zaniknutí alarmové situace.
NE: Signál se po zaniknutí alarmové situace vypne

Klimapočítač vás může upozornit na probíhající alarm i po potvrzení
tvrdého alarmu. To slouží k zajištění toho, aby byla situace, která alarm
způsobila, vyřešena.
Nastavení pro připomenutí:
Doba alarmu: Nastavení toho, jak dlouho po alarmu se bude připomenutí
objevovat.
Počet opakování: Nastavení toho, kolikrát se připomenutí objeví.

6.1 Vypnutí signálu alarmu
Okno alarmu zmizí a signál alarmu se vypne, když alarm potvrdíte stiskem ikony zaškrtnutí.

6.2 Přehled alarmů
Klimapočítač registruje alarmy s informací, kdy vznikly a kdy byly deaktivovány. Často se stane, že následuje
několik alarmů po sobě, protože jedna vadná funkce ovlivní také další funkce.
Například po alarmu klapky může následovat teplotní alarm, protože klimapočítač nemůže správně nastavit
teplotu, pokud je klapka rozbitá. Ukončené alarmy vám tak dávají možnost sledovat průběh alarmu v čase a
určit tak poruchu, která alarmy způsobila.
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Stiskněte pro otevření přehledu alarmů.
Barvy v přehledu alarmů vyjadřují stav alarmu:
Červená: Dostupné aktivní alarmy
Žlutá: Aktivní upozornění
Šedá: Deaktivovaný alarm (alarmový stav zanikl)
Klimapočítač ukládá až 20 aktivních a deaktivovaných alarmů. Když se
vyskytne 21. alarm, klimapočítač vymaže z paměti nejstarší alarm.
Ikona přehledu alarmů označuje počet aktivních alarmů, dokud není
alarmová situace deaktivována.
Stiskněte
situace.

a uvidíte obecný popis typu alarmu a délku trvání alarmové

6.3 Test alarmu
Pravidelné testy alarmu pomáhají zajistit, že alarmy budou v případě potřeby opravdu funkční. Proto byste měli
alarmy testovat každý týden.
Alarmy
Zvolte Test alarmu a stiskněte ON pro spuštění testu.
Zkontrolujte, že kontrolka alarmu bliká.
Zkontrolujte, že systém alarmu funguje správně.
Testování ukončíte kliknutím na
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6.4 Menu Alarm
Klima

Teplotní alarm [} 83]

Limit vysoké teploty

4 °C

Alarm nízká teplota
Limit nízké teploty
Limit nízké teploty v FreeRange
Letní teplota při 20°C/ 68°F venku
Letní teplota při 30°C/ 86°F venku
Aktuální absolutní vysoká teplota

- 3 °C
- 10°C
8 °C
4 °C
32 °C
0,0 °C

Teplotní rozdíl v tunelu Vpředu/Vzadu
Alarm - vlhkost [} 85]

Absolutní vysoká vlhkost
Limit absolutní vysoké vlhkosti

Alarm nasávání a odsávání
[} 85]

100 %

Chyba střešního nasávání 1-6
Chyba bočního nasávání 1-6
Chyba tunelového nasávání 1-2
Chyba tunelového odsávání 1-2

Chyby senzoru [} 85]

Chyba venkovního teplotního senzoru: Vždy
tvrdý alarm
Chyba senzoru venkovní teploty

5 °C

Chybně umístěný venkovní senzor
Alarm chyby v otevření tunelu 1

2 °C

Alarm limitu senzoru tunelového chlazení
Selhání otevření tunelu
Alarm chyby čerpadlo chlazení 1

- 1 °C

Alarm limitu senzoru tunelového chlazení
Limit čerpadla chlazení
Alarm senzoru tunelového chlazení 1
Chyba vlhkost. senzoru (5%)
Chyba senzoru venkovní vlhkosti (5 %)
Pomocné senzory
Chyba teplotního senzoru podlahového
vytápění: Vždy tvrdý alarm
Senzor tlaku [} 86]

Zpožděný alarm senzoru
Alarm vysokého tlaku
Limit vysokého tlaku
Alarm nízkého tlaku při boční ventilaci
Alarm nízkého tlaku při tunelové ventilaci
Limit nízkého tlaku

Alarm CO2 [} 86]

1:00 m:s
ZAP/VYP
100 Pa
ZAP/VYP
ZAP/VYP
5 Pa

Nízká úroveň CO2
Limit nízké úrovně CO2

300 ppm

Vysoká úroveň CO2
Limit vysoké úrovně CO2
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Alarm NH3 [} 86]

Nízká úroveň NH3
5 ppm

Limit nízké úrovně NH3
Vysoká úroveň NH3

20 ppm

Limit vysoké úrovně NH3
Rekuperační jednotka [} 87]

Chyba klapky nasávání rekuperační jednotky
Chyba klapky odsávání rekuperační jednotky
Chyba teplotního senzoru nasávání
rekuperační jednotky
Nízká teplota nasávání rekuperační jednotky

-3 °C

Limit nízké teploty rekuperační jednotky
Nouzové otevírání [} 87]

Vysoká teplota
Absolutní vysoká teplota
Absolutní vysoká vlhkost
Vysoký tlak - alarm ON
Nízký tlak - alarm ON
Výpadek proudu: ON

Nouzové otevírání řízené
teplotou [} 87]

Nastavení nouzového otevírání

40,0 °C

Nastavení teploty

19,0 °C

Varování při nouzové teplotě
Varování limitu nouzové teploty
Alarm baterie: Vždy ON
Limit napětí baterie

ZAP/VYP
6 °C
16 V

Výpadek proudu
Aktuální napětí baterie
Nejnižší naměřené napětí baterie
Nouzový přívod [} 88]

Nouzové nasávání
Absolutní vysoká teplota

4 °C

Chyba teplotního senzoru
Výpadek proudu: ON
Alarm průchodů [} 86]

Průchody nejsou uzavřeny
Průchody nejsou otevřeny

Alarm zimní zahrady [} 87]

Zimní zahrada není uzavřena
Zimní zahrada není otevřena

Připomenutí aktivních alarmů [} 79]

Máte aktivní alarmy
Čas upozornění pro: Máte aktivní alarmy
Počet opakování

Alarm výpadek proudu: Vždy tvrdý alarm
Alarmy zachovány
Test alarmu
[} 80]

82

Uživatelská příručka

DOL 534 • DOL 539

6.5 Nastavení alarmu
Klimapočítač obsahuje množství alarmů, které aktivuje, pokud dojde k technické poruše nebo dojde k
překročení limitů alarmu. Několik alarmů je vždy zapojeno, např. výpadek proudu. Ostatní alarmy lze aktivovat/
deaktivovat, a u některých můžete dokonce nastavit limity alarmu.

Uživatel je vždy zodpovědný za správnost všech nastavení alarmu.

6.5.1 Teplotní alarmy
Nastavení alarmu | Klima | Teplota
Limit vysoké teploty

Teplotní alarm vysokých teplot je aktivován pouze, když stav turnusu je Aktivní
stáj. Alarm se nastavuje jako překročení Nastavení teploty o určitý počet
stupňů.
FreeRange
Limit alarmu ve stájích FreeRange se zvyšuje, když jsou otvory otevřené,
k tomu se přidá Offset teploty ventilátoru.

Limit nízké teploty

Alarm nadměrně nízké teploty spojené s Nastavením teploty.

Teplota
Teplotní rozsah, ve kterém se spustí alarm (s komfortem)
Vysoká teplota
Teplotní rozsah, ve kterém se spustí alarm (bez komfortu)
Nastavení teploty
Teplota topení
Teplotní rozsah, ve kterém se spustí alarm (bez komfortu)
Nízká tepl.
Teplotní rozsah, ve kterém se spustí alarm (s komfortem)
Čas
Obrázek 38: Alarm vysoké a nízké teploty

Pokud jsou na klimapočítači nastaveny funkce Komfortní teplota nebo Regulace vlhkosti s poklesem teploty,
klimapočítač přičte počet stupňů, na které je nastavena komfortní teplota, k nastavení Teplota nebo od Teplota
odečte počet stupňů, na které je nastavena regulace vlhkosti. Alarm vysoké teploty se tedy vypočítá jako
Teplota plus přídavek pro Komfortní teplota nebo minus Pokles pro regulaci vlhkosti.

Limit nízké teploty
s FreeRange

Ve stájích FreeRange je pomocí tohoto nastavení snížen limit alarmu, když
jsou otvory otevřené.
Příklad Topení je nainstalováno, není však ve FreeRange aktivní.
Nastavení teploty: 19 °C
Offset topení: -2 °C
Limit nízké teploty s FreeRange -5 °C
Pokud není v režimu FreeRange, je topení nastaveno na 17 °C.
Alarm je spuštěn při 12 °C.
Příklad Topení je u FreeRange aktivní
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Nastavení teploty: 19 °C
Offset topení: -2 °C
FreeRange redukce: -5 °C
Limit nízké teploty s FreeRange -5 °C
Pokud není v režimu FreeRange, je topení nastaveno na 17 °C.
V režimu FreeRange je topení nastaveno na 12 °C.
Alarm je spuštěn při 7 °C.
Když se otvory zavřou, limit alarmu se do 30 minut vrátí na všeobecné limity
teplotního alarmu.
Letní teplota při 20° C a 30°
C venku

Funkce má proměnlivý limit alarmu, který monitoruje změny vysoké venkovní
teploty. Když teplota stoupá, stoupne i limit alarmu. Tím se posouvá čas, kdy
se spustí alarm vysoké teploty.
Klimapočítač spustí alarm pouze v případě, že vnitřní teplota také překročí
alarm vysoké teploty.

Teplota
Teplotní rozsah, ve kterém se spustí alarm

Limit alarmu
Venkovní teplota
Limit vysoké teploty

Čas
Obrázek 39: Letní teplota při 20 °C a 30 °C venku

1. Limit alarmu neklesne pod Limit vysoké teploty.
2. Při venkovní teplotě pod 20 °C je limit alarmu 8 °C rozložen podle venkovní teploty.
3. Od venkovní teploty 20 °C až 30 °C dochází k postupnému přechodu z 8 °C na 4 °C. Např. při venkovní 25°
C musí být proto vnitřní teplota o 6 °C vyšší (nad 30 °C), aby se alarm spustil.
4. Při venkovní teplotě nad 30 °C je limit alarmu 4 °C rozložen podle venkovní teploty.

Absolutní vysoká teplota

Alarm pro absolutní vysokou teplotu je aktivován skutečnou teplotou, například
32 °C. V případě, že vnitřní teplota překročí tuto hodnotu, klimapočítač spustí
alarm absolutní vysoké teploty.
Alarm absolutní vysoké teploty se nastavuje jako teplotní křivka.

Teplotní rozdíl v tunelu
Vpředu/Vzadu

(Dvě zóny)
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Alarm je aktivní při tunelové ventilaci, kde je ventilace regulována podle
průměrné hodnoty teploty vpředu a vzadu. Klimapočítač generuje alarm, když
teplotní rozdíl mezi přední a zadní zónou překročí nastavený počet stupňů.
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6.5.2 Alarm - vlhkost
Nastavení alarmu | Klima | Alarm - vlhkost

Klimapočítač spustí alarm pro absolutní vysokou vlhkost, když vlhkost překročí
nastavenou hodnotu. Může to být např. kvůli nedostatečné ventilaci nebo
technické chybě senzoru.

Absolutní vysoká vlhkost

6.5.3 Alarm nasávání a odsávání
Nastavení alarmu | Klima | Alarm nasávání a odsávání
Alarm nasávání a odsávání

Alarmy nasávání a odsávání jsou technické alarmy. Klimapočítač spustí alarm,
pokud se aktuální poloha nasávání nebo odsávání liší od nastavení, které
klimapočítač vypočítal jako správné.

Nastavení chybějícího
ventilátoru

Alarm označuje, že v menu Instalace nebylo nastaveno napětí ventilátoru.
Pokud byl vybrán ventilátor s výstupem 0–10 V, musí být nastavena hodnota
napětí, která odpovídá chodu ventilátoru za pomalé a plné rychlosti.

Teplota tunelového chlazení

Alarm překročení venkovní teploty vnitřní teplotou. Označuje chybu otevření
tunelu.

6.5.4 Alarm senzoru
Nastavení alarmu | Klima | Chyby senzoru
Chyba senzoru vnitřní
teploty

Klimapočítač spustí alarm, když je venkovní teplotní senzor zkratován nebo
odpojen.
Bez tohoto senzoru nemůže klimapočítač regulovat vnitřní teplotu a kromě alarmu
tato chyba spustí také nouzové řízení ventilačního systému, který se otevře na 50
%.
Alarm je vždy tvrdý alarm.

Chyba senzoru venkovní
teploty

Klimapočítač spustí alarm, když je venkovní teplotní senzor zkratován nebo
odpojen.

Chybně umístěný
venkovní senzor

Alarm udává, zda je senzor vystaven slunečnímu svitu, a proto zobrazuje
nesprávnou venkovní teplotu. Klimapočítač spustí alarm, když je vnitřní teplota
naměřená klimapočítačem o daný počet stupňů nižší než venkovní teplota, na
kterou je funkce nastavena (např. 5 °C).

Chyba vlhkostního
senzoru

Klimapočítač spustí alarm, když je vlhkostní senzor odpojen nebo vzdušná vlhkost
je nižší než nastavení vlhkosti.

Chyba senzoru venkovní
vlhkosti
Pomocné senzory

Klimapočítač spustí alarm, když hodnota senzoru překročí nastavenou hodnotu.

Chyba teplotního senzoru
podlahového vytápění

Klimapočítač spustí alarm, když je venkovní teplotní senzor zkratován nebo
odpojen.
Alarm je vždy tvrdý alarm.

6.5.5 Alarm senzoru tunelového chlazení
Nastavení alarmu | Klima | Chyby senzoru
Alarm selhání otevření
tunelu

Klimapočítač spustí alarm, když teplota tunelu překročí venkovní teplotu o počet
stupňů nastavený pro Limit senzoru tunelového chlazení. Selhání otevření tunelu
Alarm je aktivní pouze při boční ventilaci.

Selhání čerpadla chlazení

Uživatelská příručka

Klimapočítač spustí alarm, když teplota tunelu překročí venkovní teplotu o počet
stupňů nastavený pro Limit senzoru tunelového chlazení. Limit čerpadla chlazení
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Alarm senzoru tunelového Klimapočítač spustí alarm, když je venkovní teplotní senzor zkratován nebo
chlazení 1
odpojen.

V případě selhání senzoru upraví klimapočítač tunelové chlazení podle venkovní
teploty + 2 °C.

6.5.6 Podtlakový senzor
Nastavení alarmu | Klima | Podtlakový senzor
Podtlakový senzor

Ve funkci Zpožděný alarm senzoru můžete posunout signál alarmu tak, že se
alarm nespustí při přechodných změnách úrovně podtlaku ve stáji, např. při
otevření dveří.
Klimapočítač aktivuje alarm, když tlak ve stáji klesne pod nastavení Limit
vysokého tlaku / Limit nízkého tlaku, nebo tuto hodnotu překročí.

6.5.7 Alarm pomocného senzoru a alarm CO2
Nastavení alarmu | Klima | Chyby senzoru/ Alarm CO2
Pomocný senzor
Alarm CO2

Klimapočítač spustí alarm, když hodnoty senzoru klesnou nebo překročí
nastavenou hodnotu.

6.5.8 Alarm NH3
Nastavení alarmu | Klima | Alarm - NH3
Alarm NH3

Klimapočítač spustí alarm, když zaregistruje, že je obsah NH3 ve vzduchu stáje
vyšší nebo nižší než je limit alarmu.
Alarm pro nízký vzestup je v továrním nastavení přerušen. Limit alarmu je od
výrobce nastaven na tak nízké úrovni (5 %), že alarm může být obvykle spuštěn
pouze skutečnými poruchami senzoru.
V případě vysokého alarmu (30 ppm) klimapočítač ventiluje na 100 %.

6.5.9 Dynamic Air alarm
Nastavení alarmu | Klima | Dynamic Air
Dynamic Air

Alarm Dynamic Air může být způsoben mechanickou poruchou ventilátoru,
podtlakového senzoru nebo polohy klapky. Klimapočítač spustí alarm, pokud se
měření ventilačního výkonu liší od vypočteného požadavku.
Zkontrolujte, zda ventilátor běží. Další řešení problémů musí být provedeno
technicky vyškolenou osobou.

6.5.10 Alarmy pro otvory
V závislosti na instalaci funkce spustí klimapočítač alarm, pokud se otvory neotevřou nebo nezavřou podle
požadavků.
Pokud je alarm aktivní, klimapočítač otvory neotevře ani nezavře. Před dalším nastavením musí uživatel alarm
potvrdit.
Nastavení alarmu | Klima | Alarm otvorů
Maximální doba pro
zavření otvorů

Alarm kontroluje, zda jsou otvory otevřeny/zavřeny v nastaveném časovém období.

Maximální doba pro
otevření otvorů
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6.5.11 Alarmy zimní zahrady
V závislosti na instalaci funkce spustí klimapočítač alarm, pokud se přístup do zimní zahrady neotevře nebo
nezavře podle požadavků.
Pokud je alarm aktivní, klimapočítač přístup do zimní zahrady neotevře ani nezavře. Před dalším nastavením
musí uživatel alarm potvrdit.
Nastavení alarmu | Klima | Alarm zimní zahrady
Maximální doba pro
zavření zimní zahrady

Alarm kontroluje, zda je přístup do zimní zahrady otevřen/zavřen v nastaveném
časovém období.

Maximální doba pro
otevření zimní zahrady

6.5.12 Alarm rekuperační jednotky
Nastavení alarmu| Klima| Rekuperační jednotka
Rekuperační jednotka

Alarm klapky pro rekuperační jednotku funguje stejným způsobem, jako alarmy
jiných viz Alarm nasávání a odsávání [} 85].
Klimapočítač může generovat alarm, pokud je senzor teploty nasávání zkratován
nebo odpojen.
Klimapočítač generuje alarm když je teplota nasávání vzduchu pod nastavenou
mezní hodnotou.

6.5.13 Chytání
Chytání
Chyba klíče chytání

Upozornění na to, že chytání nebylo dokončeno ve stanovené časové období.

6.6 Nouzové ovládání
6.6.1 Nouzové otevírání
Klimapočítač má nouzové otvírání jako standardní funkci bez ohledu na to, zda je skutečně nainstalována
jednotka nouzového otevírání. Pokud je k dispozici napětí, klimapočítač otevře ventilační systém na 100 %
v případě příslušného alarmu – i když je venku chladno.
Nouzové otevírání může být aktivováno různými typy alarmů.
Spouští

Tunelová ventilace (CT, T)

Vysoká teplota

Bok
Ano

Absolutní vysoká teplota

Ano

Ano

Absolutní vysoká vlhkost

Ano

Ano

Alarm vysokého tlaku

Ano

Ano

Alarm nízkého tlaku

Ano

Ano

Výpadek proudu

Ano

Ano

Může být výhodné odpojit absolutní vysokou vlhkost ve stájích, které jsou umístěny v oblastech s velmi vysokou
vlhkostí vzduchu (ve venkovním prostředí) a v situacích, kdy dojde k technické chybě senzoru.

6.6.2 Nouzové otevírání řízené teplotou
Tato část je relevantní pouze pro stáje, kde je nainstalován teplotně řízený systém nouzového
otevírání.
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Teplotně řízené nouzové otevírání se spustí pouze v případě, kdy vnitřní teplota překročí nastavení teploty pro
nouzové otevírání (Nastavení nouzového otevírání). Nastavení lze zjistit v menu pro teplotu na displeji
klimapočítače. Nouzové otevírání se také spustí v případě výpadku proudu.
Teplota nouzového otevírání
Můžete nastavit teplotu, při které se má spustit nouzové otevírání, otočným knoflíkem přímo na jednotce
nouzového otevírání. Nastavení lze zjistit na displeji spolu s funkcí Nastavení teploty.
Varování při nouzové teplotě
Klimapočítač může vydat varování, které bude blikat na displeji v případě, že Nastavení teploty nouzového
otevírání je příliš vysoké vzhledem k Nastavení teploty (vnitřní teplota). Toto je obzvláště důležité při turnusové
produkci a klesající teplotní křivce. Zde musíte průběžně upravovat Nastavení nouzového otevírání dolů. Příliš
vysoké nastavení však může být způsobeno i chybou.
Funkci varovné signalizace lze zapnout nebo vypnout. Nastavuje se zde počet stupňů, o něž Nastavení teploty
nouzového otevírání musí překročit Nastavení teploty , aby klimapočítač vydal varování.
Alarm baterie a napětí baterie
Teplotně řízené nouzové otevírání má baterii, která zajišťuje, že nouzové otevírání bude fungovat i při výpadku
proudu, pokud vnitřní teplota překročí Nastavení nouzového otevírání.
Na displeji lze zjistit aktuální a nejnižší naměřené napětí na baterii. Tyto hodnoty udávají, zda je třeba baterii
vyměnit, nebo zda mohlo dojít k technické poruše, která způsobuje alarm baterie.
Pokud baterie v jednotce nouzového otevírání nefunguje, může klimapočítač spustit alarm.
Postupujte opatrně, abyste Limit napětí baterie nenastavili příliš nízko, čímž by se alarm prakticky
deaktivoval.

6.6.3 Nouzové nasávání
Tato část je relevantní pouze pro stáje, kde je nainstalováno nouzové nasávání.

Nouzové nasávání může být aktivováno čtyřmi typy alarmů.
Spouští
Nouzové nasávání (teplota)

Nastavení

Absolutní vysoká teplota

Připojit nebo odpojit

Chyba teplotního senzoru

Připojit nebo odpojit

Výpadek proudu

Vždy spustí

To, zda chyba vnitřního teplotního senzoru teploty, spustí nouzové nasávání, závisí na všeobecných
klimatických podmínkách. Pokud je velmi horko, můžete profitovat z používání funkce. Pokud je však zima, měli
byste zvážit nutnost jeho použití a zda zvířata nebudou trpět.
Nouzové nasávání má své vlastní nastavení teploty, Nouzové nasávání, kde se zadává počet stupňů pro
Nastavení teploty a Komfortní teplotu.
Toto nastavení umožňuje otevření nasávání během horkého období, kdy nasávání za normálních podmínek
není aktivováno normálním limitem alarmu vysoké teploty.

6.7 Alarm výpadku proudu
V případě výpadku napětí klimapočítač vždy spustí alarm a aktivuje nouzové otevírání.
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7 Pokyny pro údržbu
Klimapočítač pro správné fungování nevyžaduje žádnou údržbu.
Je potřeba každý týden provádět test systému alarmu.
Používejte pouze originální náhradní díly.
Nezapomeňte, že životnost klimapočítače bude delší, pokud zůstane připojen na napětí po celou dobu, protože
tak bude udržován v suchu a bez kondenzace.

7.1 Čištění
Výrobek čistěte pomocí hadříku, který byl vyždímaný téměř do sucha a vyhněte se
používání:
• vysokotlakých myček
• rozpouštědel
• korozivních/žíravých látek

7.2 Recyklace/likvidace
Výrobky vhodné pro recyklaci jsou označeny piktogramem, který zobrazuje přeškrtnutý
odpadkový koš. Viz obrázek.

Zákazníkům musí být umožněno odvézt produkty na místní sběrná místa/recyklační stanice v souladu
s místními pokyny. Recyklační stanice pak zajistí další přepravu do certifikovaného závodu pro opětovné
použití, obnovení a recyklaci.
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