DOL 534 • DOL 539
Computador de Clima
Manual de utilizador

611843 • 2021-05-27

Versão de software 7.3

DOL 534 • DOL 539
Alterações ao Produto e à Documentação
A SKOV A/S reserva-se o direito de alterar este documento e o produto nele descrito sem qualquer aviso
prévio. Em caso de dúvida, contacte a SKOV A/S.
A data de alteração aparece nas páginas de trás e da frente.
IMPORTANTE!
Notas relativas a sistemas de alarme
Avarias, anomalias ou definições defeituosas podem causar danos significativos e perdas financeiras aquando
da regulação e controlo do clima no pavilhão de exploração pecuária. Portanto, é fundamental instalar um
sistema de alarme separado e independente que controle o clima do pavilhão simultaneamente com o
controlador de clima e produção. De acordo com a diretiva 98/58/UE, deve instalar-se um sistema de alarme
em quaisquer pavilhões que sejam ventilados mecanicamente.
Chamamos a atenção para o facto de que a cláusula de responsabilidade do produto dos termos e condições
gerais de venda e de fornecimento especificar que deve instalar-se um sistema de alarme.

Em caso de erro de funcionamento ou utilização inadequada, os sistemas de ventilação podem
resultar em perdas de produção ou causar a perda de vidas entre os animais.
Recomendamos que os sistemas de ventilação sejam montados, operados e mantidos apenas
por pessoal qualificado e que seja instalada uma unidade de abertura de emergência separada e
um sistema de alarme, assim como mantidos e testados em intervalos regulares, de acordo com
os nossos termos e condições de venda e fornecimento.
A instalação, manutenção e resolução de problemas de todo o equipamento elétrico tem de ser
executado por pessoal qualificado de acordo com a norma nacional e internacional EN 60204-1 e
quaisquer outras normas da UE aplicáveis na Europa.
A instalação de um isolador de fonte de alimentação é necessária a cada motor e fonte de
alimentação para facilitar o trabalho sem tensão no equipamento elétrico. Não inclui o isolador de
fonte de alimentação.
Nota
• Todos os direitos pertencem à SKOV A/S. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida de qualquer
modo sem a autorização expressa por escrito da SKOV A/S em cada caso.
• Foram envidados todos os esforços razoáveis para garantir a exatidão das informações contidas neste
manual. Se, apesar de tudo, se verificar qualquer erro ou informação imprecisa, o(a) SKOV A/S
agradeceria ser informado(a).
• Independentemente do exposto anteriormente, o(a) SKOV A/S não aceita qualquer responsabilidade
relativamente a perdas ou danos causados ou alegadamente causados pela confiança depositada em
quaisquer informações aqui contidas.
• Direitos de autor de SKOV A/S.
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1 Diretrizes
O presente manual do utilizador trata do funcionamento diário do controlador do pavilhão. O manual fornece o
conhecimento fundamental sobre as funções do controlador que são necessárias para garantir a melhor
utilização do mesmo.
Algumas funções são opcionais e apenas utilizadas em cenários específicos do controlador do
pavilhão. Estas funções aparecem com um ícone opcional.

Caso uma função não seja utilizada, ex.: relógio de 24 horas, não é apresentado nos menus de utilizador do
controlador. O manual pode conter secções que não são relevantes ao cenário específico do seu controlador.
Consulte também o Manual técnico ou, se necessário, contacte o Serviço ou o seu revendedor.
As Instruções de Funcionamento deste manual consistem numa introdução geral, que descreve sucintamente
como operar o controlador do pavilhão.
São seguidas por descrições das funções do controlador.
Ecrã de controlador de 10” e 7”
Os ecrãs apresentados neste manual são de um controlador de 10”. Ao utilizar um controlador com um ecrã de
7”, deverá premir a seta no lado esquerdo do ecrã para visualizar o conteúdo do menu Definições.

Para selecionar um menu encontrado sob Definições, deverá primeiro premir
para conseguir abrir o menu desejado.
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2 Descrição do produto
DOL 53X é uma série de controladores de pavilhão único especialmente concebidos para aviários. A série do
controlador inclui diversas variantes. Todas preenchem os diferentes requisitos de controlo de clima e produção
em relação às formas de produção e às condições geográficas climatéricas.
• DOL 534 controlador de clima
• DOL 535 controlador de produção
• DOL 539 controlador de produção e clima (obtido através da combinação de DOL 534 e DOL 535)
DOL 534 encontra-se disponível nas seguintes variantes de software de clima:
• LPV
• T (Túnel)
• CT (Combi-Túnel)
• N (Ventilação Natural)
DOL 535 está disponível nas seguintes variantes de software de produção:
• Assador (assador)
• Produção (funções limitadas para frangos)
• Criador (de multiplicação)
• Camada (camadas)
O controlador trabalha através de um visor tátil grande com vistas gráficas do estado da ventilação, ícones e
curvas, entre outras coisas. As páginas exibidas no ecrã podem ser adaptadas de acordo com os requisitos do
utilizador, para que os procedimentos de trabalho mais frequentes sejam facilmente acessíveis.
Adicionalmente, uma grande variedade de funções tais como relógio de 24 horas, luz, contador de água - e
sensor extra são indicados pelo utilizador, o que torna as funções mais fáceis de reconhecer em menus e
alarmes.
Juntamente com duas portas USB, DOL 53X fornece duas portas LAN para ligação do programa de gestão
FarmOnline.

8
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3 Instruções de funcionamento
3.1 Funcionamento
O controlador de clima e produção é operado por meio do ecrã tátil.
A visualização no ecrã é denominada página. Uma página pode conter mais informação do que é
imediatamente visível e poderá arrastá-la para cima e para baixo dentro da própria página.

C

D

E

B

F
G

A

H
J
I

A

Páginas com valores chave e definições selecionados.

B

Ícone e nome da página.

C

Nome do pavilhão selecionado, hora e possivelmente número da semana e do dia.

D

Atalhos para páginas. Pode ser exibido aqui um máximo de 5 atalhos. O atalho selecionado é
destacado.

E

Registo de atividades. As atividades incluem operação, eventos e alarmes.

F

Inquérito de todas as páginas, acesso às definições e seleção de idioma.

G

Definições com acesso de ajusto direto.

H

Informação sobre de que forma o controlador está atualmente a funcionar.

I

Os 3 pontos indicam que premir o módulo exibirá informação adicional.

J

Uma função inativa tem um texto e ícone acinzentados.
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3.2 Utilização diária
O controlador é operado através das páginas criadas dando acesso a definições e informações.
Recomendamos a criação de páginas com o conteúdo necessário para a operação diária. As páginas facultam
informações sobre e o estado da operação. Além disso, o conteúdo das páginas funciona como atalhos para o
menu de definições para um acesso rápido e fácil que visa a alteração das definições. Consultar também as
secções Criar páginas [} 13] e Páginas [} 13].
5 destas páginas podem ser exibidas como atalhos na parte superior do visor do controlador:

A

A

Prima os atalhos para passar entre as páginas.
Se um menu tiver submenus, o mesmo é indicado por uma
seta a apontar para a direita . Prima sobre a linha para abrir
submenus.

Pode recuar um passo nos menus ao premir o botão com a
seta a apontar para a esquerda no canto esquerdo.

Em todos os menus e definições, as alterações podem ser
canceladas ao premir Cancelar ou confirmadas ao premir
Confirmar.

10
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3.3 TrustMe
TrustMe
Para áreas de controlo selecionadas, descreve-se o seguinte:
• o estado atual.
• a razão do ajuste atual.
• o próximo passo no ajuste.
As informações encontram-se disponíveis a partir de páginas
com módulos com o ícone
no canto direito. Prima o módulo
para visualizar como o controlador se encontra a trabalhar
atualmente. Prima o ícone
no canto esquerdo para voltar a
encerrar a janela.
A informação TrustMe serve o propósito de explicar ao
utilizador como o controlador está a funcionar.
As informações TrustMe também podem ser adicionadas como
módulo numa página. Consultar também Criar páginas [} 13].

3.4 Registo de atividades
O controlador regista operações, eventos e alarmes com a informação de quando surgiram e quando foram
desativados. Acontece frequentemente que vários alarmes se seguem uns aos outros porque uma função com
defeito também afeta outras funções.
Por exemplo, um alarme do defletor pode ser seguido por um alarme de temperatura pois o controlador não
consegue ajustar a temperatura corretamente com um defletor com defeito. Os alarmes concluídos dão a
possibilidade de seguir o curso de um alarme no tempo para detetar o erro que esteve na origem dos alarmes.
O registo de atividades contém informações sobre alarmes tais como:
• Quando o alarme ocorreu.
• Quando o alarme terminou.
• O valor que acionou o alarme.
Outros alarmes ativos estão marcados na lista.
• Alarmes fortes são marcados a vermelho.
• Alarmes ligeiros são marcados a amarelo.
• Alarmes desativados são marcados a cinzento.
O ícone do registo de atividades indica o número de alarmes ativos, desde que uma situação de alarme não
esteja terminada.
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Adicionalmente, é exibido aquando da informação da alteração de um valor/definição.

A

B
C

A

Prima o ícone para que o registo de atividades proceda à sua abertura.

B

Prima a linha de uma atividade para visualizar os detalhes, tais como quando um alarme foi ativado e
quando o alarme foi reconhecido.
Prima Fechar para voltar a encerrar a janela de detalhes.

C

Selecione entre diferentes vistas dos inúmeros tipos de atividades:
Todos: exibe todos os tipos
Alarme: exibe apenas alarmes
Operação: exibe a operação do controlador
Evento: exibe, por exemplo, a reposição do controlador

12
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3.5 Páginas
3.5.1 Selecionar páginas predefinidas
O controlador de clima e produção vem com um número de páginas predefinidas que variam de acordo com o
sistema de ventilação e tipo de animal.
De forma a simplificar a configuração do controlador, pode utilizar páginas predefinidas.
Lembre-se de ajustar as definições de acordo com as condições atuais.

Prima em Vista geral

e selecione Definições

.

De seguida, selecione Geral | Gerir páginas | Páginas
predefinidas | Carregar páginas predefinidas.
Selecione a recolha de páginas desejadas.

3.5.2 Criar páginas
Recomendamos que crie um número de páginas de forma a exibir exatamente as funções e valores exatos
usados no pavilhão individual e que cobrem as necessidades do utilizador quotidiano.
As páginas funcionam como atalhos para os valores chave e definições, facultando-lhe um rápido acesso para
ler valores e alterar as definições.
O conteúdo das páginas é integrado por 2 tipos de módulos com diferentes disposições.
Módulo superior: Apresentação de, por exemplo, curvas, vista do pavilhão, vista geral do programa ou vista
diária no topo da página. Valores chave abaixo do módulo superior.
Módulos: Valores chave em colunas com cabeçalhos.

Prima em Vista geral

e selecione Definições

.

Selecione Geral e Gerir páginas.
Prima em Nova página.

Dê um nome à página.
Selecione um ícone adequado para o conteúdo da página, de
forma a reconhecê-la facilmente.
Selecione caso deva ter um atalho para a página exibido no
visor. Pode ser exibido aqui um máximo de 5 atalhos. São
apresentadas páginas sem atalhos quando prime a Vista Geral
.
Prima Ir para a página para poder selecionar o conteúdo na
página.
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A nova página é exibida.
Prima sobre o ícone da roda de engrenagem no canto inferior
direito.

Selecione o conteúdo que deseja na página (vistas em
módulos superiores e/ou valores chave em módulos).

A
D

B
C

A

Prima uma das ferramentas para editar títulos ou conteúdo de módulos, para deslocar ou apagar os
módulos.
Editar
Deslocar
Eliminar

B

Quando é selecionada uma ferramenta, os ícones dos módulos alteram-se de forma a refletir a
ferramenta.

C

Adicionar mais módulos.

D

Termine a configuração ao premir Confirmar.

Ao editar módulos, vários módulos podem ser juntos entre si, por exemplo pode juntar a Temperatura a
Temperatura selecionada.

14
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Primeiro, selecione a ferramenta de edição
e clique sobre o
valor chave ao qual deseja adicionar valores pedidos.
Selecione Valor chave 2 e selecione o valor chave a exibir.
Selecione Valor chave 3, se for necessário, e selecione o valor
chave a exibir.
Caso os valores sejam exibidos sob a forma de gráficos, estes
também devem ser exibidos no módulo.
No lado direito do menu, é exibida uma pré-visualização do
módulo.
Pode adicionar até dois valores chave a uma vista de estado.
Pode exemplo, pode juntar:
Temperatura + Temperatura selecionada
Humidade + Humidade selecionada
Ventilação + Ventilação mínima/animal
Aquecimento + Desvio aquecimento
Consumo de alimentos + Adicionar alimento

Sempre e desde que as funções sejam suportadas pelo
controlador.

3.5.2.1 Simplificar as definições em pavilhões de duas zonas
Se desejar as mesmas definições nas zonas Frente e Atrás, algumas definições podem ser interligadas, o que
significa que altera ambos os valores em simultâneo, por exemplo: Temperatura selecionada, Desvio
aquecimento, Humidade selecionada e Seleção de humidificação.
A função deve ser instalada em ambas as zonas para que as definições sejam interligadas. (consulte o menu
Técnico | Instalação | Instalação manual | Clima...).
As definições interligadas podem ser adicionadas a um módulo.
O ícone no módulo é apresentado caso as definições estejam
ou não interligadas.
Prima sobre o ícone de interligação para passar entre a opção
interligado/não interligado. Se as definições de Frente e Atrás
forem diferentes, o controlador de clima utilizará as definições
para a Frente quando as definições se encontram interligadas.
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3.5.3 Editar páginas
Todas as páginas podem ser editadas ao premir a roda de
engrenagem no canto inferior direito.

A
B
C

A

Selecione um módulo superior para a página.

B

Selecione o conteúdo das páginas (módulos).

C

Abra o menu Gerir páginas, consulte também Criar páginas [} 13].

16
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3.5.4 Tipos de página
3.5.4.1 Vista do pavilhão
Esta vista fornece uma vista geral gráfica do pavilhão com as definições e os valores selecionados.
Em primeiro lugar, selecione o ângulo da ilustração do
pavilhão. A ilustração é exibida na pequena imagem à direita.
De seguida, selecione para ocultar ou exibir o pavilhão, as
chaminés e os silos. Finalmente, guarde a disposição ao premir
em Confirmar.

B
D

C

A
A

Adicionar valores chave.

B

Selecione uma das ferramentas para editar, deslocar ou apagar o valor chave.

C

Quando é selecionada uma ferramenta, o ícone do valor chave reflete a ferramenta selecionada.

D

Termine a configuração ao premir Confirmar.
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3.5.4.2 Vista geral do programa
Esta página permite visualizar inúmeros tipos de programas na mesma página. A vista gráfica faz com que seja
fácil adquirir uma vista geral de como os programas foram configurados em relação uns aos outros.

E
D
B

A

C

A

Lista de todos os programas exibidos na página.

B

Prima sobre o X para remover um programa da página.

C

Prima sobre o sinal mais para adicionar um programa.

D

A ordem dos programas pode ser alterada ao premir e manter premido um programa, enquanto o
mesmo é deslocado para cima ou para baixo.

E

Guarde a página ao premir Confirmar.
Um programa pode ser editado diretamente a partir da vista
geral do programa. Basta premir sobre a linha de um programa
para o editar.

18

Manual de utilizador

DOL 534 • DOL 539

3.5.4.3 Vista da ventilação
As várias vistas gráficas do estado do sistema de ventilação permitem-lhe ver que condições estão a influenciar
a forma como o pavilhão está a ser ventilado presentemente.
Não é possível desempenhar configurações de utilizador destas vistas.
Algumas das vistas de ventilação podem ser selecionadas aquando da configuração das páginas com
“Módulos superiores”, outras podem ser selecionadas como “Módulos”, consulte a secção Criar páginas [} 13].
Saída de ar ventilação (módulo superior)
Apresenta o nível de ventilação atual e quais os Stepless MultiSteps que se encontram ativos para os níveis de ventilação
individual.
Vista de pedido atual de refrigeração. A seta indica se o nível
de ventilação está a aumentar ou a diminuir.

Curva de ventilação (módulo superior)
Quando os valores chave são apresentados, também existe um
fácil acesso à alteração de definições premindo o valor.

Requisito de ventilação (módulo)
Mostra que parâmetros contribuem para a ventilação atual.
Entrada de ar ventilação (módulo)
Apresenta o nível de ventilação atual e o estado das entradas
de ar individual.
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3.5.4.4 Vista diária
A vista diária permite o fácil acesso e uma vista geral rápida das funções mais utilizadas. Os conteúdos do
menu dependem do tipo e da configuração do controlador de pavilhão.

A
A

B

C

D

Temperatura
O controlador do pavilhão apresenta a temperatura interior atual.
Clique em
pavilhão.

ou

para regular a temperatura interior de acordo com a temperatura desejada no

Ajuste: +/- 0,5 oC
Próximo ajuste possível: em duas horas.
B

Humidade
O controlador apresenta a humidade do ar atual.
Clique em

ou

para regular a humidade de acordo com a humidade do ar no pavilhão.

Ajuste: +/- 5%
Próximo ajuste possível: em 24 horas.
C

Qualidade do ar
O controlador apresenta a ventilação mínima atual no pavilhão.
Clique em

ou

para ajustar a ventilação de acordo com a qualidade do ar desejada.

Ajuste: +/- 5%
Próximo ajuste possível: em duas horas.
D

Número de animais
O controlador apresenta o número de animais adicionados ou removidos no dia atual (controladores
com funcionalidade de produção).
Clique em

ou

para remover ou adicionar um número de animais.

Inserir o número de animais que foram removidos ou adicionados de manhã ou à tarde.
O número sumário é reposto quando for concluído um período de 24 horas.
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3.6 Definições
O menu de definições é aberto ao premir a Vista geral

e depois as Definições

.

O menu está dividido nos seguintes submenus: Clima, Produção, Gestão, Definições de alarme, Técnico e
Geral.
O visor exibirá o último menu aberto.
O menu abre-se para a esquerda e as definições são exibidas
no lado direito.

Pesquisa em menus
Utilize o campo de pesquisa à esquerda para pesquisar nos
menus. Insira pelo menos 3 carateres para pesquisar.

O resultado é apresentado por baixo do campo de pesquisa à
esquerda do ecrã. O caminho para os menus individuais
também é apresentado, por exemplo: Clima | Ventilação |
Informações.
Pressione um resultado da pesquisa para ir diretamente para
esse menu.
Pressione o X no campo de pesquisa para remover os
resultados da pesquisa novamente.

Alteração de definições
Utilize as teclas numerárias para introduzir um valor ou deixe o
seu dedo deslizar no círculo para selecionar um valor.
As opções de definições mínimas e máximas são exibidas na
parte superior do círculo. O novo valor é exibido no meio e a
definição original é apresentada na parte inferior do círculo.
Prima Cancelar para cancelar a definição ou prima Confirmar
para confirmar a nova definição.
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Ativar/desativar funções
As funcionalidades e funções podem ser ativadas e
desativadas por meio do botão de comutação.

Deslocar para a direita/esquerda
Se o menu for mais largo do que o visor, pode deslocar para a
direita/esquerda.
A opção de deslocar para a direita/esquerda pode ser vista
pela sombra na primeira coluna no menu.

Navegar para cima/para baixo
Se a página ou o menu contiver mais informações do que as
que aparecem no visor, pode navegar para cima/para baixo.
A possibilidade de navegar para cima/para baixo é apresentada
na barra do lado direito do visor.
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3.7 Seleção de idioma
Prima Vista geral
para abrir o menu. O idioma selecionado
é exibido com um sinal de seleção.

Se o idioma selecionado não for exibido. Prima em Mais e
selecione o idioma a partir da lista. Prima em Confirmar.

Tenha em atenção que os nomes das funções (tais como, relógios de 24 horas, contadores de água), páginas
e programas que podem receber nome do utilizador não são traduzidos.
Apresentam os nomes ingleses de fábrica.

3.8 Palavra-passe
Esta secção apenas é relevante para pavilhões onde a função Palavra-passe está ativa

O controlador pode ser protegido contra operações não autorizadas ao usar palavras-passe. Esta função pode
ser ativada no menu

| Gestão | Utilizar palavra-passe.

Para ter acesso à alteração de uma definição, é necessário introduzir uma palavra-passe que corresponda ao
nível de utilizador onde a função relevante está localizada (Diário, Avançado e Serviço).
Inserir quatro dígitos.
Depois de introduzir a palavra-passe, o controlador pode ser
operado no nível de utilizador correspondente. Após 10
minutos sem operação, a sessão do utilizador é
automaticamente terminada.
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Devolver o controlador à página após a operação. Após 1
minuto, irá necessitar novamente de inserir a palavra-passe.
Pode alterar a palavra-passe para cada um dos três níveis de
utilizador no menu

| Gestão | Palavras-passe.

Para ganhar acesso a alterar uma palavra-passe, primeiro tem
de introduzir uma palavra-passe válida.

Nível de utilizador

Dá acesso a

Vista diária

Inserir os números de animais

(sem registo)

Afinar temperatura, humidade e
qualidade do ar

Diário

Diário:

Código com definição de fábrica

1111

Alteração de valores definidos
Avançado

Diário + avançado:

2222

Alteração de curvas do e definições
de alarme
Definir o controlador do pavilhão
para modo manual
Serviço

Diário + avançado + serviço:

3333

Alteração de definições no menu
Técnico
Limite de acesso para operação do controlador do pavilhão
Recomendamos que mude as palavras-passe predefinidas e subsequentemente altere a
palavra-passe regularmente.
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4 Clima
4.1 Temperatura
O controlador de clima ajusta a temperatura interior de acordo com a Temperatura selecionada.

4.1.1 Menus de temperatura
| Clima | Temperatura

Atual

Apenas se
aplica a

Temperatura exterior
Temperatura atual
Temperatura experimentada

Valores pedidos [} 27]

Temperatura atual no túnel

T, CT

Temperatura túnel experimentada

T, CT

Temperatura selecionada
Temperatura pedida com adições
Desvio aquecimento
Pedido absoluto aquecimento
Pedido de pré-aquecimento
Pedido aquecimento FreeRange
Temperatura do túnel

T, CT

Temperatura aquecedor
Aquecedores individuais
Aquecedor individual FreeRange 1
Aquecedor do pavilhão
[} 28]

Aquecimento pavilhão ativo
Temperatura exterior abaixo
Aquecimento mínimo
Tempo de adaptação aquecimento

Aquecedor individual
[} 30]

Ativo
Aquecedor individual 1-4 ativo
Tempo de adaptação aquecimento

Aquecimento piso [} 30]

Temperatura de piso atual

LPV, CT

Temperatura de retorno do piso
Ponto de referência de temperatura do
piso
Pedido aquecimento do piso
Aquecimento do piso mínimo
Ativar aquecimento mínimo em
temperatura exterior abaixo
Temperatura exterior
Controlo temperatura exterior
Parar aquecimento em temperatura
exterior acima de
Hora adaptação controlo
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Ventilação extra [} 32]

Ventilação extra

Adições [} 33]

Temperatura conforto

LPV, CT

Conforto avançado
Conforto onda aquec ativo
Limite temperatura exterior
Tempo ativação
Conforto onda de calor

Conforto onda de calor
ativo

LPV, CT

Limite temperatura
exterior
Tempo ativação
Ajuste de dia e noite

Temperatura
Tempo de início
Tempo de paragem

Info [} 36]

LPV, CT, N

Temperatura exterior
Temperatura interior
Temperatura do túnel
Aquecedor do pavilhão
Aquecedores
individuais

4.1.2 Definições de temperatura
Quando a temperatura interior é demasiado elevada, o controlador aumenta o nível de ventilação para fornecer
mais ar fresco. Quando a temperatura é demasiado baixa, o controlador reduz o nível de ventilação para
manter o aquecimento no pavilhão; o nível de aquecimento é aumentado caso seja necessário.

4.1.3 Ajuste de temperatura duas zonas
Usando controlo de zona, frente e traseira têm a sua própria definição de temperatura. Assim, a temperatura
pode ser definida separadamente em cada zona individual. Contudo, as duas zonas utilizam a mesma curva de
temperatura.
Se deseja alterar a temperatura com o mesmo número de graus em ambas as zonas, pode aplicar a curva para
a alterar.

Temperatura alterada
na zona 2

Zona 1
Zona 2

Figura 1: Ajuste de temperatura em duas zonas

Se apenas deseja alterar a definição de temperatura numa das zonas ou alterar as duas zonas, mas com um
número diferente de graus em cada zona individual, tem de o fazer através da Temperatura selecionada.
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Saída de ar de incubação
Pode configurar a ventilação de forma a direcionar o ar para a
zona ativa, fazendo com que saia através da zona vazia nos
pavilhões de duas zonas, onde uma metade do pavilhão é
utilizada como zona de incubação, e a outra metade é utilizada
para secar a cama.

Figura 2: Saída de ar de incubação

4.1.4 Valores de temperatura
Clima | Temperatura | Atual
Temperatura exterior

Vista da temperatura exterior atual.

Temperatura atual

Apresentação da medição da temperatura atual.

Temperatura
experimentada

Indicação da temperatura sentida pelos animais, ou seja, a temperatura sentida.
O controlador calcula de forma contínua o efeito arrefecimento atual no pavilhão
dos animais.
O controlador considera o fator arrefecimento ao ajustar o fornecimento de
aquecimento

Temperatura atual no
túnel

Apresentação da medição da temperatura atual.

Temperatura túnel
experimentada

Indicação da temperatura sentida pelos animais, ou seja, a temperatura efetiva na
ventilação do túnel.
O controlador calcula de forma contínua o efeito arrefecimento atual no pavilhão
dos animais.
Ao regular o fornecimento de calor, o controlador do pavilhão tem o fator
arrefecimento em conta.

4.1.5 Valores pedidos
Clima | Temperatura | Valores pedidos
Temperatura
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Temperatura pedida com
adição

Apresentação de um valor de temperatura corrigido para Temperatura.
A temperatura selecionada inc. adição é o ponto inicial para os cálculos do
controlador do pedido de ventilação no pavilhão dos animais.
Se o controlador está configurado com as funções de temperatura conforto,
controlo de humidade com redução de temperatura ou ajuste de dia e noite, o
controlador irá corrigir a temperatura selecionada aumentando ou diminuindo
alguns graus e calculando o pedido de ventilação em conformidade.

4.1.6 Aquecedores do pavilhão
Esta secção é relevante apenas para pavilhões com sistemas de aquecimento.

Aquecedores do pavilhão são usados para aquecer todo o pavilhão e áreas frias no pavilhão. Todos os
aquecedores ligados como aquecedores do pavilhão são regulados de acordo com a mesma temperatura
selecionada.
O aquecimento do pavilhão pode ser regulado como aquecimento comum ou individual.
Aquecedores do pavilhão comum: São regulados até dois aquecedores de acordo com um pedido de
aquecimento comum.
Aquecedores do pavilhão individual: Por cada aquecedor, escolha que sensores devem controlar o pedido
de aquecimento.
Desvio aquecimento
Em pavilhões com sistemas de aquecimento, o controlador do
pavilhão regula a temperatura interior de acordo com a
temperatura definida, Temperatura e de acordo com um limite
de temperatura inferior, Pedido absoluto aquecimento.

Clima | Temperatura | Valores pedidos
Desvio aquecimento

Definir o número de graus que a temperatura interior tem de descer abaixo da
temperatura desejada antes do controlador do pavilhão ativar o fornecimento de
aquecimento.

Pedido absoluto
aquecimento

Apresentação da temperatura calculada que ativa o fornecimento do aquecimento
do pavilhão (= Temperatura - Desvio aquecimento).

Temperatura °C
Temperatura
Pedido absoluto
aquecimento
Desvio aquecimento

Hora

Figura 3: Definir desvio aquecimento
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Se deseja aumentar a Temperatura selecionada sem aumentar a Temperatura de aquecimento absoluta,
primeiro tem de ajustar a Temperatura selecionada e, de seguida, aumentar o Desvio de aquecimento pelo
número de graus correspondente.

Temperatura °C

Temperatura

O aquecimento automático aumenta
quando a Temperatura selecionada aumenta

Pedido
absoluto aquecimento
Alteração de ventilação

Hora

Figura 4: Fornecimento de aquecimento

Observe que, quando aumenta a Temperatura selecionada, a Temperatura de aquecimento absoluta irá
aumentar proporcionalmente de modo a que os desvio entre os dois valores será sempre o mesmo.
Clima | Temperatura | Aquecedores do pavilhão
Aquecimento pavilhão
ativo

Ligação e desconexão de aquecedores do pavilhão.
Quando deseja parar o fornecimento de aquecimento no pavilhão, desligue o
aquecimento. O controlador do pavilhão desliga automaticamente o fornecimento
de aquecimento.

Regulação inadequada
Se desligar o fornecimento de aquecimento manualmente sem desligar o aquecimento no controlador do
pavilhão, a regulação da ventilação será inadequada pois o controlador tentará regular com base no
pressuposto de que o aquecimento ainda se encontra disponível.

4.1.6.1 Aquecimento mínimo
O aquecimento mínimo é uma função que o controlador do
pavilhão ativa no tempo fresco. Aquecimento mínimo pode, por
exemplo, Minimizar a formação de gelo na entrada de ar.
Quando a temperatura exterior está definida para Temperatura
exterior abaixo, o controlador do pavilhão adiciona
constantemente o calor mínimo.

Clima | Temperatura | Aquecedores do pavilhão | Aquecimento mínimo
Temperatura exterior
abaixo

Configurar a temperatura exterior que ativa a função Aquecimento mínimo.

Aquecimento mínimo

Configurar a percentagem da capacidade do sistema de aquecimento na qual o
sistema abre em aquecimento mínimo.
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% fornecimento de aquecimento
Desligar sistema de aquecimento
Aquecimento mínimo

Temperatura exterior abaixo

°C Temperatura exterior

Figura 5: Aquecimento mínimo

O controlo de clima desconecta novamente o aquecimento apenas quando a temperatura exterior ultrapassar a
Temperatura exterior em mais de 2 °C. Tal evita que o sistema de aquecimento ligue e desligue de forma
contínua quando a temperatura exterior oscilar à volta da temperatura definida.

4.1.7 Aquecimento individual
Esta secção é relevante apenas para pavilhões com aquecedor individual

Aquecedores individuais são usados, ex.: em áreas frias do pavilhão para nivelar diferenças de temperaturas.
Pode utilizar até quatro aquecedores individuais aos quais deve
ser atribuída uma zona local na configuração do controlador. O
controlador do pavilhão regula o aquecimento nas zonas locais
do pavilhão de forma independente do aquecimento da sala e
aquece-as através de aquecedores localizados em cada uma
das zonas.

Como o aquecimento está concentrado nas zonas locais, a temperatura interior fora das zonas pode ser
mantida baixa para reduzir o consumo de aquecimento.

Clima | Temperatura | Valores pedidos
Aquecedores individuais

Configuração da temperatura que é a temperatura mais baixa permitida no
aquecedor em questão. Quando a temperatura interior está abaixo desta
definição, o aquecedor fornece calor.

Clima | Temperatura | Aquecedores individuais
Ativo

Ligar ou desligar todos os aquecedores individuais.

Aquecedor individual 1
ativo

Ligar ou desligar o aquecedor individual.

4.1.8 Aquecimento piso
Esta secção é relevante apenas para pavilhões de animais com sistemas de aquecimento do piso.
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O aquecimento do piso é utilizado para limitar a perda de calor dos animais através do piso e para secar o
pavilhão.
O controlador do pavilhão pode controlar o aquecimento do piso com ou sem sensores de temperatura. Com
um sensor, o controlador manterá o aquecimento do piso numa temperatura do solo definida. Sem um sensor,
o controlador irá fornecer calor com uma percentagem definida da capacidade do sistema de aquecimento do
piso.
% Aquecimento do piso

Ponto de referência de temperatura do piso

ºC Temperatura do solo

Figura 6: Aquecimento do piso com sensor de temperatura

O aquecimento do piso funciona entre 0 e 100% para manter a temperatura do solo na temperatura do solo
definida.

% Aquecimento do piso
Valor pedido de aquecimento do piso muda de 50% para 40%

Hora

Figura 7: Aquecimento do piso sem sensor de temperatura

O aquecimento do piso funciona com uma percentagem fixa definida da capacidade do sistema. Sem o sensor
não é possível determinar qual a temperatura que o piso deve ter.
O aquecimento do piso também pode ser regulado através de curvas do lote. Consultar a secção Curvas do
lote [} 82].
Parâmetros comuns (com ou sem sensor)
Clima | Temperatura | Aquecimento do piso

Temperatura piso
(somente com sensor)

Vista da temperatura exterior atual.

Temperatura de retorno
do piso

Vista da temperatura de água de retorno.

Temperatura selecionada
de piso

Definir a temperatura do piso.

(somente com sensor)
Valor pedido de
aquecimento do piso

Definição da percentagem com a qual o sistema de aquecimento do piso deve
operar.

(apenas sem sensor)
Pedido aquecimento do
piso
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Aquecimento do piso
mínimo

O aquecimento do piso mínimo é usado com aquecimento do piso de temperatura
controlada.
A função faz com que o sistema de aquecimento do piso trabalhe no mínimo com
a percentagem definida da capacidade do sistema de aquecimento. Mesmo que a
temperatura do piso atual seja superior à Temperatura selecionada do piso, o
sistema de aquecimento continua a fornecer aquecimento do piso.
O aquecimento do piso mínimo pode ser usado para manter uma temperatura de
aquecimento do piso específica no pavilhão dos animais e assim influenciar a
distribuição dos animais.

Ativar aquecimento
mínimo numa
temperatura exterior
inferior a

A definição de uma temperatura exterior que faz o controlador do pavilhão ativar
o aquecimento de piso mínimo.

Temperatura exterior

Apresentação da temperatura exterior atual.

Controlo temperatura
exterior

Ligação e desconexão do controlo temperatura exterior.

Parar aquecimento em
temperatura exterior
acima de

A definição da temperatura exterior que faz o controlador de clima desativar o
aquecimento do piso.

Hora adaptação controlo

Definir a que velocidade o ajuste deve reagir (Rápido/Médio/Ligeiro).

A função é dirigida às áreas com uma elevada temperatura diurna, sempre que
seja possível desativar o aquecimento do piso durante o dia.

Não é necessário alterar a definição de fábrica Médio, a menos que a regulação
reaja muito lentamente (selecionar Rápido) ou demasiado rápido (selecionar
Ligeiro). Tal irá depender do sistema em questão.
Além disso, consulte a secção de controlo Adaptável do Manual Técnico.

4.1.9 Definições de aquecimento
4.1.9.1 Controlo de aquecimento adaptável
SKOV A/S recomenda que o controlo de aquecimento seja configurado para controlo adaptável.
Ao utilizar o controlo adaptável, é possível afinar a velocidade de reação quando as condições mudam.
Clima | Temperatura | Aquecimento
Tempo de adaptação
aquecimento

Definir a que velocidade o ajuste deve reagir (Ligeiro/Médio/Rápido).
Não é necessário alterar a definição de fábrica Médio, a menos que a regulação
reaja muito lentamente (selecionar Rápido) ou demasiado rápido (selecionar
Ligeiro). Tal irá depender do sistema em questão.
Além disso, consulte a secção de controlo Adaptável do Manual Técnico.

4.1.10 Ventilação extra
A funcionalidade apenas está disponível em pavilhões onde a ventilação do túnel não está instalada.

Não é possível colocar a temperatura interior abaixo da temperatura exterior, mas a crescente velocidade do ar
no pavilhão irá arrefecer os animais.
A ventilação extra é ativada quando a temperatura interior está acima de Temperatura selecionada +
Temperatura conforto e a ventilação já se encontra no máximo. O controlador do pavilhão aumenta a
ventilação extra gradualmente.
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Clima | Temperatura

Configuração do número de graus a que a temperatura interior tem de ascender
para compensar o efeito arrefecimento a que os animais estão expostos a um
nível de ventilação elevado (apenas Lateral).

Ventilação extra

Ventilação
Temperatura conforto

Ventilação extra

Início da ventilação

Temperatura selecionada

Temperatura

Figura 8: Ventilação extra

A Velocid ar é de grande importância para os animais. Quanto mais alta a Velocid ar, mais arrefece.
Quando o tempo está quente, a Velocid ar elevada assemelha-se a uma brisa agradável. Quando o
tempo está frio, até a Velocid ar reduzida assemelha-se a uma corrente de ar desagradável.

4.1.11 Adições
Esta secção apenas é apenas relevante para pavilhões onde a temperatura adicional é utilizada em
relação à temperatura selecionada.

4.1.11.1 Temperatura conforto
Se o controlador do pavilhão aumentar a ventilação em dias quentes para manter a temperatura baixa, a
velocidade do ar superior no pavilhão irá tornar o ar mais fresco para os animais. Assim, por exemplo, 20 ºC
em condições calmas também se sentem mais quentes do que 20 ºC em tempo ventoso.
Para contrariar o facto de que os animais são arrefecidos devido a uma velocidade do ar superior, o controlador
do pavilhão aumenta a temperatura interior até à temperatura conforto, antes da ventilação aumentar até ao
máximo. A subida da temperatura contraria o facto de que os animais sentem a forte ventilação como uma
corrente de ar.
Durante a produção contínua, o controlador do pavilhão ativa a função de temperatura conforto quando o
pedido de ventilação é superior à taxa de ventilação configurada no Início da ventilação.
Clima | Temperatura | Adições
Temperatura conforto
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Configuração do número de graus a que a temperatura interior tem de ascender
para compensar o efeito de arrefecimento a que os animais estão expostos a um
nível de ventilação elevado.
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ºC Temperatura interior

Temperatura conforto

% Ventilação

Figura 9: Temperatura conforto em produção contínua

Na produção em lote, o controlador do pavilhão ativa a função de temperatura conforto quando o pedido de
ventilação é superior à taxa de ventilação configurada no Início da ventilação (no menu Técnico | Serviço |
Parâmetros de controlo | Conforto | Ventilação de conforto).
Na produção em lote, a temperatura conforto pode ser configurada como curva sobre dois números do dia.
Ventilação pode ser aumentada quando os animais crescem.
Temperatura conforto ºC

Dia

% Ventilação
Figura 10: Temperatura conforto na produção em lote

No menu técnico, Técnico | Serviço | Parâmetros de controlo | Conforto | Ventilação de conforto, os valores
de ventilação máx. e início de conforto são configurados para um intervalo de tempo de dois números do dia.

4.1.11.1.1 Conforto avançado

Ventila

Clima | Temperatura | Adições
Conforto avançado

A função Conforto avançado permite ao controlador do pavilhão otimizar a temperatura
interior em relação à idade dos animais, regulação de calor e o clima no pavilhão.

4.1.11.2 Conforto onda de calor
Uma onda de calor é um período de temperaturas exteriores elevadas, tanto de dia como de noite. Durante
uma onda de calor, é fundamental garantir a ventilação refrigerada e efetiva dos animais.
A funcionalidade de conforto com onda de calor elimina a temperatura conforto para uma ventilação mais
rápida devido à temperatura interior elevada. Consulte também a secção Temperatura conforto [} 33].
Clima | Temperatura | Adições
Onda de calor ativo

Ligação e desconexão da função.

Onda de calor:

Indica se as condições para uma onda de calor estão presentes ou não.

Limite temperatura
exterior

A configuração da temperatura exterior diurna e noturna para uma onda de calor.
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Tempo ativação

A configuração da quantidade de tempo que a temperatura exterior tem de
ultrapassar em termos do limite da onda de calor antes da funcionalidade ser
ativada.

Fator redução de
conforto

A configuração de um fator que determina a rapidez com que o acréscimo de
temperatura conforto deve ser reintroduzido (ºC/hora). Quanto mais elevado o fator,
mais rapidamente a temperatura conforto é reintroduzida.

Tempo conclusão onda A vista do número de horas desaparece antes de a temperatura conforto inteira ser
calor
reintroduzida.

A hora de conclusão é alterada alterando o fator redução de conforto.

Temperatura

Temperatura exterior

Limite temperatura exterior

Adição de
temperatura
conforto é removida

Conforto

Fator redução de conforto
Dias
Tempo conclusão
onda calor

Supervisão

Tempo ativação

Figura 11: Conforto onda de calor

Durante a onda de calor, deverá remover o acréscimo de temperatura conforto à temperatura selecionada.
Quando uma onda de calor para, o controlador de clima monitoriza a temperatura exterior durante 24 horas,
antes da temperatura conforto ser gradualmente reintroduzida.
Por exemplo, com um fator de redução de 0,06 ºC/hora, dura 50 horas até a temperatura conforto total ser
introduzida.
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4.1.11.3 Ajuste de dia e noite
Ajuste de dia e noite pretende alterar a temperatura interior durante um período determinado a cada 24 horas
por forma a apoiar o comportamento normal do animal. Uma temperatura interior mais baixa torna a
experiência dos animais num ritmo circadiano normal. Ademais, o nível de ventilação será relativamente mais
alto, assegurando assim uma qualidade do ar superior.
Não é possível ativar um ajuste de dia e noite quando o pavilhão está configurado para Pavilhão vazio.

Clima | Temperatura | Adições
Ajuste de dia e noite

Configuração do número de graus pelos quais a temperatura interior deve mudar
em relação à temperatura selecionada.

Tempo de início

Hora a que a função dia e noite inicia.

Tempo de paragem

Hora a que a função dia e noite para.

Temperatura selecionada
Tempo de início

Tempo de paragem

Ajuste de
dia e noite
2 °C

Hora

Figura 12: Ajuste de dia e noite

A temperatura interior irá gradualmente adaptar-se a ajustes de dia e noite dentro do período em que a redução
em temperatura está configurada para durar.
Esta função está concebida para um recuo na temperatura noturna, mas pode ser configurado para executar a
qualquer hora e para permitir que a temperatura suba (ao fixar o valor num número positivo).
Em modo de produção em lote, a função pode ser configurada para baixar a temperatura automaticamente
durante o processamento do lote. Consultar o menu Gestão | Curvas do lote | Clima para configurar uma
curva para ajustes de dia e noite.

4.1.12 Informações
Clima | Temperatura | Info
Temperatura mín./máx.
no exterior

A temperatura mais alta/baixa durante as últimas 24 horas e o período de
ocorrência estão fixados para todas as medições de temperatura exterior.

Temperatura mín./máx

Temperatura mais alta/baixa durante as últimas 24 horas e o período de
ocorrência estão fixados para todas as medições de temperatura.

Temperaturas do
aquecedor pavilhão

Temperatura atual no sensor (sensores) através da qual a fonte de calor é
controlada.

Pedido aquecimento pav

Atual fornecimento de aquecimento para as fontes de aquecimento instaladas.

Pedidos do aquecedor
individual

Atual fornecimento de aquecimento para o aquecedor individual.

Ajuste de dia e noite atual Alteração atual de temperatura com relação a Temperatura selecionada.
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4.2 Humidade
Esta secção é relevante apenas para pavilhões com um sensor de humidade.

4.2.1 Menu de humidade
Apenas se
aplica a

| Clima | Humidade

Estado

Controlo humidade não ativo em
modo túnel

CT

Bloqueado por humidade exterior
elevada
Atual

Humidade atual
Ventilação de humidade

LPV, CT

Humidade do exterior
Pedido de humidificação
Valores pedidos

Definições

LPV, CT

Valor pedido humidade
Humidificação

LPV, CT

Último dia de humidificação

LPV, CT

Modo de controlo de humidade
[} 40]
Controlo de humidade ativado
Ventilação de humidade máxima
Reação adaptativa para
ventilação

Rápido
Médio

Ventilação de
humidade [} 40]

Ligeiro
Reação adaptativa para calor

Rápido
Médio

Aquecimento
humidade [} 42]

Ligeiro
Alternar controlo de humidade
em lote dia
Alternar controlo de humidade
configuração
Info

Humidade mín. 24h
Humidade máx. 24h
Sensores de humidade
individuais
Estado controlo de
humidade

O controlador do clima ajusta a humidade do ar do pavilhão de acordo com o valor pedido da humidade. A
humidade é fornecida ao ar do pavilhão em parte dos animais, alimento, beber água e resíduos e em parte das
funções de refrigeração e humidificação.
Note que o controlador do clima regula apenas de acordo com a humidade quando o controlo da
temperatura o permite.

Manual de utilizador

37

DOL 534 • DOL 539
Quando a humidade do ar é superior à humidade definida, o controlador aumenta a ventilação para reduzir o
nível de humidade ou para aumentar o fornecimento de aquecimento, dependendo do modo de controlo de
humidade selecionado.
Quando a humidade do ar é inferior à humidade configurada, o controlador começa por reduzir a ventilação e,
de seguida, ativa a humidificação se a instalação tiver um humidificador.

Clima | Humidade
Humidade atual

Apresentação do nível de humidade atual.

Ventilação de humidade

Apresentação do quanto está a ser ventilado devido a humidade.

Humidade do exterior

Nível de humidade do exterior atual.

Valor pedido humidade

Configuração do limite superior de humidade do ar.

Modo de controlo de
humidade

Selecionar tipo de controlo de humidade. Consultar também a secção Controlo
de humidade [} 40].

Estado controlo de
humidade

Vista do controlo de humidade atual. Consultar secção Controlo de humidade
inteligente - na humidade exterior e temperatura exterior elevada [} 39].

Controlo de humidade
ativado

Ligação e desconexão do controlo de humidade.

Ventilação de humidade
máxima

Em caso de ventilação de humidade. Configuração do grau de ventilação onde a
ventilação de humidade para.

Tempo adaptação
ventilação

A configuração da velocidade de reação do ajuste ao controlo de humidade
adaptável. Consultar as secções Ventilação de humidade adaptável [} 43] e
Aquecimento humidade adaptável [} 43].

Alternar controlo de
humidade em lote dia

É possível alterar automaticamente o princípio de controlo de humidade num dia
específico do lote.

Quando o controlo de humidade é desconectado, a ventilação é apenas regulada
com base na temperatura interior.

Ao selecionar o princípio de controlo de humidade, com o qual o lote deve
começar e para o qual deve ser comutado, assim como o número do dia
selecionado no qual o turno deve ter lugar.
Alternar controlo de
humidade configuração

Ao selecionar o princípio de controlo de humidade, com o qual o lote deve ser
comutado, assim como o número do dia selecionado no qual o turno deve ter
lugar.

Informações
Humidade mín. 24h

A humidade mais baixa durante as últimas 24 horas e a hora a que ocorreu.

Humidade máx. 24h

A humidade mais alta durante as últimas 24 horas e a hora a que ocorreu.

Umidade mínima externa
24h

A humidade do exterior mais baixa durante as últimas 24 horas e a hora a que
ocorreu.

Saída máx. umidade 24h

A humidade do exterior mais alta durante as últimas 24 horas e a hora a que
ocorreu.

4.2.2 Humidificação
A humidificação aumenta a humidade do ar do pavilhão fornecendo água atomizada ao ar. É importante manter
uma determinada humidade do ar, entre outros fatores, para prevenir a desidratação das membranas mucosas
dos animais.
O controlador do pavilhão aumenta a humidificação desde que a humidade do ar esteja abaixo do valor pedido
de humidificação.
Clima | Humidade
Humidificação
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Configuração do número do dia quando o controlador do pavilhão desativa a
humidificação.

Último dia de
humidificação

O controlador do pavilhão humidifica apenas no início do lote, até o nível de
humidade natural no pavilhão ter atingido o nível desejado.
Apresentação do pedido de humidificação atual.

Pedido de humidificação

Humidificação/ventilação

Ventilação mínima 10%
Valor pedido de humidificação

Humidade do ar em %
Valor pedido humidade

Figura 13: Humidade e humidificação selecionada

Quando a temperatura interior está abaixo da Temperatura selecionada, o controlador de clima está
predefinido de fábrica para limitar a humidificação. A humidificação será desconectada se a temperatura interior
estiver 1 °C abaixo da Temperatura selecionada. A humidificação pode fazer a temperatura interior descer
ainda mais.

4.2.3 Controlo de humidade inteligente - na humidade exterior e
temperatura exterior elevada
Como alternativa à configuração padrão do controlador, o controlo de humidade pode ser alterado para que
uma humidade do ar elevada no pavilhão dos animais seja reduzida aumentando a temperatura interior. O
controlo de humidade inteligente regula a temperatura interior e exterior, assim como a humidade interior e
exterior, otimizando assim o controlo de humidade de acordo com as condições de clima atuais.
É visado para áreas com uma elevada temperatura exterior e um elevado nível de humidade exterior, sendo
que a humidade é menos adequada quando se trata de uma elevada humidade através de ventilação
aumentada.
Esta funcionalidade está apenas disponível quando um sensor de humidade exterior e interior se encontra
instalado.
O controlo de humidade inteligente sobrepõe-se quando as seguintes condições são cumpridas:
1. Humidade do interior elevada (superior à Humidade selecionada)
2. Humidade exterior elevada (acima do limite para Humidade exterior)
3. Temperatura exterior elevada (superior à temperatura selecionada de 6°C)

Valores de exemplo para quando o Controlo de humidade inteligente se sobrepõe
Condições atuais

Requisitos

Humidade interior 85%

1. Humidade interior elevada

85% > 75%

Valor pedido humidade 75%

2. Humidade do exterior elevada

82% > 80%

Humidade exterior 82%

3. Temperatura exterior alta

17 °C > (19 °C - 6 °C)

Temperatura exterior 17 °C
Temperatura selecionada em 19 °C
A função pode ser utilizada de duas formas:
Parar o controlo de humidade padrão (adequado a assadores).
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Parar o controlo de humidade padrão e aumentar a temperatura selecionada (adequado a camadas).
Selecionar o método de operação no menu Técnico | Serviço | Parâmetros de controlo | Controlo de
humidade | Humidade e temperatura exterior elevada.

Clima | Humidade | Atual
A humidade interior encontra-se acima/
abaixo do limite
A humidade exterior encontra-se acima/
abaixo do limite

Os menus mostram de que forma é que os valores atuais estão
relacionados com os valores pedidos. Desta forma, percebemos a
proximidade da regulação em relação à comutação.

A temperatura exterior encontra-se
acima/abaixo do limite

Clima | Temperatura | Valores pedidos | Temperatura pedida com adição
Subida por humidade

Vista do quanto a temperatura selecionada sobe devido à humidade.
O aumento máximo da temperatura é de 3°C, sendo tal equivalente a uma
redução de humidade de 15%
Um princípio básico define que, por cada 5% de redução da humidade do ar, a
temperatura aumenta 1°C.

4.2.4 Controlo de humidade
Se deseja regular a humidade do ar no pavilhão, pode aumentar ou diminuir o nível de ventilação, ou aumentar
ou diminuir o fornecimento de aquecimento.
Quanto mais quente, mais vapor de água o ar pode conter. A humidade relativa cai quando a temperatura sobe
e, reciprocamente, sobe quando a temperatura cai. Por cada 1 ºC que a temperatura cai, a humidade do ar
sobe 5%. Se a temperatura cair tanto que a humidade do ar relativa alcança 100%, o vapor de água começa a
condensar (ponto de condensação).

4.2.4.1 Ventilação de humidade
Esta função não está ativa na ventilação de túnel.
Consequências
Mantém a humidade definida

Método de operação
Aumenta a ventilação. A humidade é ventilada para fora
do pavilhão.
Quando a temperatura cai, o calor sobe para manter a
temperatura interior.

Quando o controlador do clima estiver configurado para controlar a humidade de acordo com o princípio de
aquecimento humidade, reduzirá um nível de humidade demasiado elevado aumentando gradualmente o
fornecimento de aquecimento. Uma maior renovação do ar fará com que a temperatura interior desça. Para
manter a temperatura de aquecimento, o sistema de aquecimento fornecerá gradualmente mais aquecimento.
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A ventilação de humidade possibilita manter a humidade do ar do pavilhão na humidade definida.
% Ventilação
Ventilação de humidade máxima 35%

Ventilação mínima 10%
Humidade do ar em %
Valor pedido humidade

Figura 14: Ventilação de humidade

4.2.4.2 Redução de temperatura
O controlador de pavilhão pode controlar a humidade do pavilhão de acordo com o princípio de controlo de
humidade com redução de temperatura quando os animais puderem tolerar uma descida de temperatura com
humidade do ar alta. Esta função limita o uso de aquecimento no pavilhão, mas não pode manter a humidade
do ar ao valor pedido de humidade.
No seu trabalho diário, só deverá ajustar a humidade através do valor pedido de humidade.
Consequências

Método de operação

Consumo de calor inferior

A temperatura interior que é controlada conforme é
reduzida para que a ventilação possa subir.

Possibilidade de regular a humidade sem calor
Não mantém a humidade definida
Os animais têm de conseguir tolerar a baixa da
temperatura em humidade alta.

Redução de temperatura com fornecimento de aquecimento
Quando o controlador do pavilhão estiver definido para controlar a humidade de acordo com o princípio de
redução de temperatura, o controlador ajustará um nível de humidade demasiado elevado reduzindo a
temperatura interior em alguns graus (redução).
Com uma definição de temperatura mais baixa, o controlador do pavilhão aumentará assim a ventilação e, por
conseguinte, a renovação do ar. Quando isto tiver ocasionado a descida da temperatura interior, a ventilação
diminuirá para a ventilação mínima para limitar a perda de aquecimento devido à ventilação.
Se isto for insuficiente para manter o pedido aquecimento do pavilhão reduzido, o controlador fornecerá
gradualmente mais aquecimento.
Redução de temperatura sem fornecimento de aquecimento
O processo de controlo da humidade é igual ao de fornecimento de aquecimento até ao ponto em que a
ventilação é reduzida à ventilação mínima. Sem fornecimento de aquecimento, a temperatura interior poderia
continuar a descer abaixo do Pedido aquecimento.
Temperatura interior

Temperatura selecionada

Dedução

Valor pedido humidade

Humidade do ar

Figura 15: Controlo de humidade com redução de temperatura

O controlador do pavilhão baixa a temperatura definida em 1 ºC sempre que a humidade do ar ultrapassar o
valor pedido de humidade em 5%.
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4.2.4.3 Aquecimento humidade
Quando o controlador do pavilhão estiver configurado para controlar a humidade de acordo com o princípio de
aquecimento humidade, reduzirá um nível de humidade demasiado elevado aumentando gradualmente o
fornecimento de aquecimento. Um maior fornecimento de aquecimento fará com que a temperatura interior
desça. Para manter a temperatura, o sistema de ventilação aumentará gradualmente a ventilação.
O aquecimento húmido possibilita manter a humidade do ar do pavilhão na humidade definida.
Consequências

Método de operação

O consumo aquecimento mais elevado

Aumenta o fornecimento de calor.

Mantém a humidade definida

A humidade e o aquecimento são removidos através de
ventilação quando a temperatura sobe demasiado.

Custos de aquecimento
Verifique o consumo de aquecimento em intervalos regulares ao usar o princípio de aquecimento
humidade para regular a humidade do pavilhão. Definições para controlo de humidade e aquecimento
devem ser analisadas para evitar custos de aquecimento excessivos.
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4.2.5 Definições de humidade
4.2.5.1 Ventilação de humidade adaptável
SKOV A/S recomenda que o controlo da humidade seja configurado para controlo adaptável.
Ao utilizar o controlo adaptável, é possível afinar a velocidade de reação quando as condições mudam.
Clima | Humidade | Definições
Reação adaptativa para
ventilação

Definir a que velocidade o ajuste deve reagir (Rápido/Médio/Ligeiro).
Não é necessário alterar a definição de fábrica Médio, a menos que a regulação
reaja muito lentamente (selecionar Rápido) ou demasiado rápido (selecionar
Ligeiro). Tal irá depender do sistema em questão.
Além disso, consulte a secção de controlo Adaptável do Manual Técnico.

4.2.5.2 Aquecimento humidade adaptável
SKOV A/S recomenda que o controlo da humidade seja configurado para controlo adaptável.
Ao utilizar o controlo adaptável, é possível afinar a velocidade de reação quando as condições mudam.
Clima | Humidade | Definições
Reação adaptativa para
calor

Definir a que velocidade o ajuste deve reagir (Rápido/Médio/Ligeiro).
Não é necessário alterar a definição de fábrica Médio, a menos que a regulação
reaja muito lentamente (selecionar Rápido) ou demasiado rápido (selecionar
Ligeiro). Tal irá depender do sistema em questão.
Além disso, consulte a secção de controlo Adaptável do Manual Técnico.
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4.3 CO2
Esta secção é relevante apenas para pavilhões com um sensor de CO2.

4.3.1 Menu CO2
| Clima | CO2

CO2 atual
Valor de referência de CO2
Ventilação mínima de CO2
Aplicar ventilação mínima de CO2
Usando um sensor de CO2, pode monitorizar o nível de CO2 atual no pavilhão dos animais e usá-lo como
indicador da qualidade do ar.
A funcionalidade aumenta ou diminui a ventilação mínima e o nível de ventilação atual, dependendo do
conteúdo de CO2 atmosférico, ou seja, se era superior ou inferior ao CO2 definido.
Antes do dia 10, a ventilação de CO2 pode ser limitada a 0%. Após o dia 10, a ventilação de CO2 não pode ser
inferior a 25% da ventilação mínima.
Clima | CO2
CO2 atual

Nível atual de CO2.

Valor de referência de
CO2

Limite superior de CO2 no ar.

Ventilação mínima de
CO2

Pedido de ventilação atual (uma percentagem da capacidade do sistema) para
manter o nível de CO2 abaixo do valor pedido de CO2.

Utilizar ventilação
mínima de CO2

Pode ligar e desligar a função de ventilação mínima de CO2, que está ativa quando
a ventilação mínima está ativa.

Quando o CO2 no ar ultrapassa o valor de CO2 definido, a função aumenta a
ventilação. O controlador reduz a ventilação mínima se o nível de CO2 no pavilhão
dos animais estiver abaixo do valor pedido de CO2.

Falta de ventilação em caso do alarme de CO2
No caso de erros do sensor de CO2 ou de alarme de CO2 superior, o controlador desativa a
função de CO2 e ativa a ventilação mínima. Visa evitar um sensor de CO2 avariado provocando
um nível de ventilação demasiado baixo ou demasiado elevado.
Assim, é essencial que a Ventilação mínima e o Número de animais sejam configurados
corretamente, mesmo ao utilizar a ventilação mínima de CO2.
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4.4 NH3
Esta secção é relevante apenas para pavilhões com um sensor de NH3.

4.4.1 Menu NH3
| Clima | NH3

NH3 atual
Ventilação NH3
Valor de referência de NH3
Aplicar ventilação mínima de NH3

Usando um sensor de NH3, o atual nível de NH3 (amoníaco) no pavilhão dos animais pode ser monitorizado e
usado como indicador da qualidade do ar.
A funcionalidade aumenta a ventilação e o nível de ventilação atual, , dependendo do teor atmosférico de NH3
do ar, ou seja, se é ou não mais elevado do que o valor pedido de NH3.
Clima | NH3
NH3 atual

Nível atual de NH3.

Ventilação NH3

Pedido de ventilação atual (uma percentagem da capacidade do sistema) para
manter o nível de NH3 abaixo do valor pedido de NH3.

Valor de referência de
NH3

Limite superior de NH3 no ar.

Aplicar ventilação
mínima de NH3

Pode ativar ou desativar a função de ventilação NH3.

Quando o conteúdo de NH3 no ar ultrapassa o valor pedido de NH3, a função
aumenta a ventilação.

Valor de referência de NH3 incorreto
Atenção à definição do valor de referência de NH3.
Enquanto o nível de NH3 estiver demasiado elevado, o controlador aumenta a ventilação para reduzir o
nível.
Uma definição demasiado baixa pode resultar em consumo aquecimento muito alto ou uma quebra na
temperatura no pavilhão dos animais se não for disponibilizado um fornecimento de aquecimento.
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4.5 Pressão
Esta secção é relevante apenas para pavilhões com controlo de pressão.

4.5.1 Menu de pressão para pressão negativa
| Clima | Pressão negativa

Atual

Pressão atual

Valores pedidos

Pedido de pressão estática

Definições

Ativo em modo lateral
Ativo em modo túnel
Info

Controlo de pressão parado
Requisito de entrada de pressão

Através de um sensor de pressão, o controlador de pavilhão pode controlar o nível de pressão no pavilhão.
Com base nas medições do sensor, o controlador de pavilhão controla a abertura dos defletores; deste modo,
mantém o nível de pressão necessário no pavilhão.
Clima | Pressão
Sensor de pressão

Apresentação do nível de pressão atual no pavilhão.

Pedido de pressão
estática

Configuração do nível de pressão.

Ativo em modo lateral

Ligação e desconexão do controlo de pressão na ventilação lateral.

Ativo em modo túnel

Ligação e desconexão do controlo de pressão na ventilação de túnel.

Requisito de entrada de
pressão

Indicação da percentagem de quanto os defletores devem estar abertos para
manter o Pedido de pressão estática.
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4.6 Unidade de recuperação de calor
Estas funções apenas estão acessíveis em pavilhões com unidades de recuperação de calor. A
disponibilidade das funções descritas depende da estrutura da unidade recuperação calor em
questão.

4.6.1 Menu unidade de recuperação de calor
| Clima | Unidade de recuperação de calor

Estado

A unidade de recuperação de
calor é parada devido a uma
temperatura exterior elevada
A unidade de recuperação de
calor é parada devido a uma
temperatura exterior baixa
A unidade de recuperação de
calor é anti-congelação

Atual

Unidade de recuperação de
calor

Definições

Ativar unidade de
recuperação de calor

Eficiência

Eficiência unidade
recuperação calor

Limites temperatura exterior

Limite temperatura exterior
baixa

Ativar limite de temperatura exterior
baixo
Temperatura exterior
Permitir unidade recuperação calor
Abandonar unidade de recuperação
de calor

Limite temperatura exterior
alta

Ativar limite temperatura exterior alta
Abandonar unidade de recuperação
de calor
Permitir unidade recuperação calor
Desativar unidade recuperação calor
abaixo do valor pedido

Programas de limpeza

Programa de limpeza

Estado do programa de limpeza
Tempo limpeza restante
Programas de limpeza
Relé limpeza

Anti-gelo

Anti-gelo
Anti-gelo ativo à temperatura
exterior inferior a
Temperatura exterior anti-gelo
Sensor anti-gelo
Aquecedor ativo
Info

Sensor anti-gelo
Temperatura entrada
Desumidificação
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Ventilador entrada unidade
recuperação calor 1
Defletor entrada unidade recuperação
calor 1
Ventilador saída unidade
recuperação calor 1
Defletor saída unidade recuperação
calor 1
A unidade recuperação calor pode ser controlada enquanto parte integrada do sistema de ventilação do
pavilhão. É utilizado para recuperação de calor na área de baixa ventilação durante um número de dias no
início de um lote. Quando é necessária uma saída de ar superior à capacidade da unidade de recuperação de
calor, o sistema de ventilação comum assume gradualmente.
A unidade de recuperação de calor tem dois ventiladores. Um dos ventiladores elimina o ar húmido e quente do
pavilhão. O outro ventilador leva ar fresco pré-aquecido para o pavilhão.
Clima | Unidade recuperação calor
Unidade de recuperação
de calor

A saída de ar atual da unidade recuperação calor aparece como uma percentagem
da saída total.

Ativar unidade de
recuperação de calor

Ligação e desconexão da unidade recuperação calor. Quando a unidade
recuperação calor está desconectada, os restantes componentes do sistema de
ventilação tomam conta.

Eficiência unidade
recuperação calor

Vista da eficiência, indicando quanto ar na entrada está aquecido em relação à
temperatura exterior. O valor deve ser considerado uma estimativa visto se basear
na temperatura média do ar na entrada de ar.

Eficiência energética da
unidade de recuperação
de calor

Vista do valor calculado da quantidade de energia que está a ser recuperada
(energia). O valor deve ser considerado uma estimativa, visto se basear em valores
estimados de volume de ar e temperatura média do ar na entrada de ar.

Ativar limite temperatura exterior baixa
Ativar limite
temperatura exterior
baixa

Ligação e desconexão da unidade recuperação calor na eventualidade de
temperatura exterior baixa. O objetivo desta função é evitar que o congelador da
unidade de recuperação de calor crie gelo com temperaturas exteriores muito
baixas.

Temperatura exterior

Vista da temperatura exterior atual.

Ativar limite
temperatura exterior
alta

Ligação e desconexão da unidade recuperação calor em temperatura exterior
elevada. O objetivo desta função é evitar que a unidade recuperação calor trabalhe
quando a diferença entre as temperaturas interior e exterior é demasiado pequena
para que a recuperação de calor seja eficiente.
A unidade recuperação calor desativa quando a temperatura exterior se aproxima
da temperatura selecionada. Configurar o número de graus para uma diferença
mínima entre a temperatura interior e exterior

Abandonar unidade de
recuperação de calor

Configurar a temperatura exterior para desligar a unidade recuperação calor.

Permitir unidade
recuperação calor

Configurar a temperatura exterior para ativar a unidade recuperação calor.

Desativar unidade
recuperação calor
abaixo do valor pedido

Configurar graus. Quando a temperatura exterior se aproxima mais da temperatura
selecionada do que dos graus definidos, a unidade recuperação calor desliga-se.
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Temperatura

Desconectado
Desativar
- abaixo da temperatura selecionada
Ligado

Desativar - na temperatura exterior abaixo

Número do dia

Figura 16: Unidade recuperação calor - limites temperatura exterior alta e baixa

Função anti-gelo
Anti-gelo

Vista do estado ativado ou desativado da função.
Quando a função anti-gelo está ativa, a entrada de ar da unidade recuperação
calor liga e desliga de forma alternada para evitar a formação de gelo na unidade.

Anti-gelo ativo à
temperatura exterior
abaixo de

Configurar a temperatura exterior que ativa a função anti-gelo.

Sensor anti-gelo

Vista da temperatura atual no sensor anti-gelo. O valor de sensor não é usado para
controlar a função anti-gelo.

Ativar aquecimento

Ligação e desconexão de uma fonte de calor externa em relação com a unidade
recuperação calor.

Programa de limpeza
Programas de limpeza

Quando a unidade recuperação calor usada tem um sistema de limpeza
incorporado, o controlador do pavilhão pode executar três programas de limpeza a
cada 24 horas.
Configurar número de programas de limpeza a cada 24 horas.
Configurar os tempos de arranque e paragem para os programas de limpeza.

Info
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Visualizações de estado das partes individuais da unidade de recuperação de
calor.

49

DOL 534 • DOL 539

4.7 Ventilação
4.7.1 Menu ventilação
| Clima | Ventilação

Estado

Modo de ventilação ativo
Estacionamento de ventiladores

Atual

Pedido de ventilação
Ventilação mínima
Ventilação máxima
Reação adaptativa

Rápido
Médio
Ligeiro

Pedido de ventilação mínima

Ventilação mínima/animal
Ventilação mínima reduzida

Iniciar na temperatura exterior
Redução máx. em temperatura
exterior

Pontos de definição de ventilação
máxima

Ventilação máxima

FreeRange

Nív início IntervLivre
Nível parag IntervLivre
Atraso FreeRange/lateral
Ventilação mínima absoluta
Ventiladores vão iniciar às
Desvio temperatura ventiladores
Tempo de elevação
Valor pedido de CO2 FreeRange
Aquecimento com FreeRange
Reduzir pedido de aquecimento
Humidificação
Estado FreeRange

Horas abertura hoje
Horas abertura ontem
Horas abertura por dia em média

Buracos

Estado buracos
Programa buracos

Área coberta

Estado área coberta
Programa área coberta

Entradas controladas por zona
[} 57]

Desvio temperatura

Descongelação entrada [} 57]

Temperatura exterior abaixo
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Estado da ventilação

Info [} 55]

Ar Dinâmico stepless
Saída de ar
FreeRange
Ventilação mínima
Ventilação de humidade
A ventilação do pavilhão consiste em entradas de ar e saídas de ar. Além de fornecer ar fresco ao pavilhão, a
ventilação serve para remover humidade e calor excessivo, se existente.
O controlador ajusta regularmente a ventilação de acordo com um cálculo do pedido de ventilação. Assim, o
controlador aumenta ou limita a ventilação dependendo se a temperatura interior e humidade do ar são
demasiado elevadas ou demasiado baixas.

Figura 17: Princípio para ventilação lateral.

4.7.2 Controlo de ventilação adaptável
SKOV A/S recomenda que a ventilação seja configurada para controlo adaptável.
Ao utilizar o controlo adaptável, apenas é possível afinar a velocidade de reação quando as condições mudam.
Todos os outros comandos são feitos automaticamente pelo controlador.
Clima | Ventilação | Atual
Reação adaptativa

Definir a que velocidade o ajuste deve reagir (Rápido/Médio/Ligeiro).
Não é necessário alterar a definição de fábrica Médio, a menos que a regulação
reaja muito lentamente (selecionar Rápido) ou demasiado rápido (selecionar
Ligeiro). Tal irá depender do sistema em questão.
Além disso, consulte a secção de controlo Adaptável do Manual Técnico.

4.7.3 Estacionamento de ventiladores
Com esta função, os ventiladores podem ser colocados temporariamente fora de serviço. Isto pode, por
exemplo, ser utilizado em períodos frios, em que alguns ventiladores estão fechados para fins de isolamento ou
se um ventilador estiver com defeito e precisar de reparação.
Recomendamos que utilize o estacionamento de ventiladores que não estejam a ser utilizados, pois isto
permite que a regulação da ventilação se adapte automaticamente à capacidade de ventilação alterada.
Clima | Ventilação | Estacionamento de ventiladores
MultiStep
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Ligação e desconexão dos ventiladores em cada MultiStep LIGAR/DESLIGAR.
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Se precisar de alternar o MultiStep com frequência entre estacionado e ativo, é uma vantagem criar uma
página com atalhos para a função. Consulte também a secção Criar páginas [} 13].
Se os ventiladores estiverem estacionados e a ventilação estiver a funcionar no máximo há 5 minutos, o
controlador emitirá um alarme ligeiro para o alertar de que deve ativar os ventiladores novamente.
O estacionamento de ventiladores não deve ser utilizado como disjuntor de segurança em caso de
manutenção do ventilador.

4.7.4 Configurações de ventilação
Ventilação mínima
Clima | Ventilação
Ventilação mínima

O limite inferior para a baixa quantidade que é ventilada relativamente ao
requisito de ar dos animais.

A função de ventilação mínima fornece a quantidade de ar exata ao pavilhão para garantir uma qualidade do ar
aceitável. A função é particularmente importante durante períodos de tempo frio, quando não é necessário
ventilar para manter a temperatura interior baixa.
O controlador calcula a ventilação mínima necessária com base na necessidade de ar fresco dos animais.
A necessidade de ar fresco dos animais varia dependendo do peso e tipo de animal. Tem de indicar a
necessidade em metros cúbicos por hora (m3/h) por animal. Pode encontrar o valor correto na documentação
técnica ou pode perguntar ao seu consultor, em caso de dúvida.
Tenha em atenção que tem de se definir o número correto de animais no menu Gestão | Animais.
Ventilação mínima reduzida
Em pavilhões onde é necessária uma ventilação mínima elevada para evitar níveis elevados de amoníaco e
CO2, poderá ser relevante utilizar a função de ventilação mínima reduzida. A função permite que a ventilação
mínima siga a temperatura exterior.
Clima | Ventilação | Definições de ventilação mínima | Ventilação mínima reduzida
Iniciar na temperatura
exterior

Configurar a temperatura exterior que ativa uma redução da ventilação mínima.

Redução máxima em
temperatura exterior

Configurar a temperatura exterior onde a ventilação mínima não é reduzida mais
além.

Esta função é uma alternativa à redução da ventilação mínima através de um sensor de CO2. Contudo, se a
ventilação mínima de CO2 também for utilizada, terá precedência enquanto o nível CO2 determinar o pedido
de ventilação.
Consultar também o Manual Técnico.
Ventilação máxima
Clima | Ventilação
Ventilação máxima

O limite superior relativamente a quanto da capacidade do sistema o controlador
pode ativar.

A ventilação máxima define um limite para quanto da capacidade do sistema de ventilação (em percentagem) o
controlador pode ativar. A ventilação de 100% corresponde à necessidade calculada dos animais, ao passo
que a ventilação que utiliza a capacidade total do sistema pode atingir, por exemplo, 160% (consulte também a
secção sobre ventilação extra).
Pode ser importante usar a função quando se verificam temperaturas exteriores muito altas. Ventilação que
utiliza a capacidade total do sistema faria a temperatura interior ultrapassar a temperatura necessária, à
medida que grandes quantidades de ar quente são adicionadas. A função também pode evitar que animais
jovens sejam expostos a um nível de ventilação que não toleram.

52

Manual de utilizador

DOL 534 • DOL 539
Quando pretender ignorar a função, deve definir a Ventilação máxima para o valor máximo (definição de
fábrica de 300 %). Deste modo, garante que não foi definido um limite relativamente à quantidade da
capacidade de ventilação do sistema que pode ser utilizada.

4.7.5 FreeRange
Nos pavilhões FreeRange, as aves têm acesso às áreas exteriores através de buracos. Dependendo das
condições climatéricas locais, pode ser vantajoso estabelecer os pavilhões FreeRange com ventilação de
pressão negativa ou igual.
FreeRange com ventilação de pressão negativa é usado em regiões quentes. A casa é ventilada por uma
corrente de ar natural que passa pelas entradas da parede e buracos e sai pelas unidades de exaustão. Os
ventiladores são parados e os defletores abrem.

Saída de ar, unidade de exaustão

Entrada de ar, entrada de parede

Buraco FreeRange

Figura 18: A ventilação FreeRange num sistema de pressão negativa

FreeRange com ventilação de pressão igual é usado principalmente em regiões temperadas. O pavilhão dos
animais é ventilado pelo ar fresco que entra pelas entradas do telhado com ventiladores e sai pelas chaminés
com ventiladores ativados. Quando o sistema é devidamente regulado para uma pressão igual, minimiza a
quantidade de ar que entra.

Figura 19: A ventilação FreeRange num sistema de pressão igual

Quando FreeRange está ativo, a temperatura selecionada e o valor pedido de aquecimento são ajustados com
um desvio. Se a temperatura interior se tornar demasiado elevada ou demasiado baixa, o controlador fará
ajustes à ventilação ou ao fornecimento de aquecimento, os limites do alarme também são adaptados.

Clima | Temperatura | Valores pedidos
Pedido aquecimento
FreeRange

Apresentação da temperatura calculada que ativa o fornecimento de aquecimento
do pavilhão em FreeRange (= Temperatura – Desvio aquecimento).

Aquecedor individual
FreeRange 1

Configurar a temperatura que ativa o aquecimento do pavilhão em FreeRange.
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Clima | Ventilação | FreeRange
Ventilação mínima
absoluta

Configuração do limite inferior para a baixa quantidade que é ventilada
relativamente ao requisito de ar das aves.

Ventiladores vão iniciar
às

Apresentação da temperatura interior calculada que inicia os ventiladores em
saídas de ar (Temperatura selecionada + Desvio temperatura ventilador).

Desvio temperatura
ventiladores

Configurar um desvio em relação à curva do lote Temperatura de arranque
ventilador FreeRange.
O valor é reposto no início do lote.

Tempo de elevação

Configurar o tempo que deve demorar a mudar de FreeRange novamente para
ventilação ativa. Aqui tem lugar uma ativação gradual dos ventiladores.

Valor pedido CO2
FreeRange

Configuração de um nível máximo de CO2 no pavilhão quando os buracos estão
abertos.
Em pavilhões FreeRange, verifica-se frequentemente que o nível de CO2 sobe de
forma célere quando as aves reentram no pavilhão ao final do dia. O controlador
inicia os ventiladores nas saídas de ar assim que esta definição está ultrapassada.
Os ventiladores param novamente assim que o nível de CO2 fica reduzido a aprox.
250 ppm abaixo da definição

Aquecimento com
FreeRange

Ativação e desativação do fornecimento de aquecimento quando os buracos estão
abertos.

Reduzir valor pedido de
calor

Configurar um desvio para a temperatura que ativa aquecimento do pavilhão.

Humidificação

Ligação e desconexão da humidificação na ventilação em FreeRange.

Estado FreeRange

Indicar quantas horas os buracos estiveram abertos (hoje, ontem e para o lote em
média).

Clima | Refrigeração lateral | Definições
Início refrigeração
FreeRange

Configurar um desvio para a curva do lote Temperatura de arranque refrigeração
FreeRange.
O valor é reposto no início do lote.
Curvas de lote são definidas no menu Gestão | Curvas do lote
| Clima.
A temperatura de arranque ventilação FreeRange é um desvio
para a Temperatura selecionada. FreeRange permite que a
temperatura interior aumente quando os buracos estão abertos.
O controlador inicia os ventiladores assim que esta definição
está ultrapassada.
A temperatura de arranque refrigeração FreeRange é um
desvio para a Temperatura selecionada. O controlador inicia a
refrigeração quando as definições são ultrapassadas.
Consulte também a secção Definir Curvas [} 82].

4.7.5.1 Buracos
Esta função é usada juntamente com a ventilação FreeRange. Consulte também a secção FreeRange [} 53].
Buracos são aberturas no pavilhão onde os animais têm acesso a uma área coberta ou ao exterior. Devido ao
controlo de clima no pavilhão, o controlador de clima tem de saber se os buracos estão abertos ou fechados.
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Através de um programa do dia, o controlador consegue abrir e fechar automaticamente os buracos. Consegue
ainda emitir um alarme se a porta dos buracos não alcançar a posição necessária. Consulte também a secção
Alarme para buracos [} 104].
Para garantir que os animais têm tempo suficiente para voltarem para dentro, os buracos fecham lentamente
alternando entre fechar e pausar.
Em cada programa, deve seguir os passos seguintes:
• Número de aberturas/fechos por dia (1-4)
• Hora de abertura do dia
• Hora de fecho do dia
O programa mostra o período em que os buracos estão
abertos.

4.7.5.2 Área coberta
Esta função é usada juntamente com a ventilação FreeRange e buracos. Consultar também as secções
FreeRange [} 53] e Buracos [} 54].
Em alguns pavilhões, os animais têm acesso a uma área coberta. Devido ao controlo de clima no pavilhão, o
controlador de clima tem de saber se a porta para a área coberta está aberta ou fechada.
Através de um programa do dia, o controlador consegue abrir e fechar automaticamente a porta. Consegue
ainda emitir um alarme se a porta não alcançar a posição necessária. Consulte também a secção Alarmes área
coberta [} 104].
Para garantir que os animais têm tempo suficiente para voltarem para dentro, a porta fecha lentamente
alternando entre fechar e pausar.
Em cada programa, deve seguir os passos seguintes:
• Número de aberturas/fechos por dia (1-4)
• Hora de abertura do dia
• Hora de fecho do dia
O programa mostra o período em que os animais têm acesso à
área coberta.

4.7.6 Estado da ventilação
Posição Stepless e MultiStep
A saída de ar no pavilhão é composta, em parte, por uma ou mais unidades de exaustão stepless e, em parte,
por grupos de unidades de exaustão ON/OFF. A unidade de exaustão stepless é variável, visto que o
controlador pode ajudar o desempenho do motor e a abertura de defletor do ventilador, enquanto os
ventiladores nas restantes unidades de exaustão se encontram ligados ou desligados.
O sistema de ventilação liga primeiro a unidade de exaustão stepless. Quando o pedido de ventilação
ultrapassa a capacidade da unidade de exaustão stepless, um grupo das restantes unidades de exaustão está
ligado e, ao mesmo tempo, a saída da unidade de exaustão stepless é reduzida. Desta forma, o controlador
garante uma transição stepless de um nível de ventilação (MultiStep) para o seguinte. Se o pedido de
ventilação aumentar mais, a unidade de exaustão stepless funcionará até ao seu máximo até reduzir a
respetiva saída quando o grupo seguinte das unidades de exaustão ON/OFF for ligado.
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Todas as unidades de exaustão no pavilhão estão assinaladas, indicando se a unidade de exaustão é do tipo
stepless ou ON/OFF. As do último tipo estão numeradas de acordo com o MultiStep a que pertencem. Deste
modo, é possível reconhecer as unidades de exaustão individuais e comparar a respetiva saída atual com o
estado que se pode ler no menu de Ventilação. Isto é particularmente relevante para encontrar falhas.
Posição obturador
A posição defletor é uma indicação da percentagem de quão abertos estão os defletores da entrada e saída de
ar. Se estiver em dúvida sobre a saída de ventilação atual, pode comparar o visor do Estado da ventilação no
menu de ventilação com a saída que pode observar no pavilhão. As indicações de percentagem são
particularmente importantes para a resolução de problemas.

4.7.6.1 Temporizador cíclico na entrada de ar mínima
O objetivo do temporizador cíclico é ativar o controlo de correntes de ar no pavilhão num pedido de ventilação
muito limitado. A função abre e fecha as entradas de ar alternadamente enviando assim uma corrente de ar
mais forte através do pavilhão. Tal assegura um substituto rigoroso do ar do pavilhão. Consultar também o
Manual Técnico para o controlador de pavilhão.
O temporizador cíclico também pode ser exibido graficamente
como um módulo numa página, ver também Criar páginas
[} 13].

Clima | Ventilação | Info
Entrada mínima
temporizador cíclico

Quando o controlador regula ventilação mínima com temporizador cíclico, os
defletores abrem e fecham alternadamente.
Próxima alteração: indica quanto tempo falta até a posição do defletor mudar

novamente.
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4.7.7 Entrada controlada por zona
Esta secção é relevante apenas para pavilhões com entradas controladas por zona.

Para neutralizar possíveis diferenças de temperatura em pavilhões zona única muito grandes, as entradas de
ar podem ser agrupadas em até seis zonas e cada grupo é ajustado de acordo com a temperatura medida pelo
controlador de clima nessa zona particular. Quando a temperatura numa zona de entrada de ar diverge da
Temperatura selecionada, o controlador de pavilhão ajusta a posição obturador da entrada de ar.
Clima | Ventilação | Entrada controlada por zona

O intervalo de temperatura da Temperatura selecionada em relação ao qual o
controlador do pavilhão ajusta a posição defletor das entradas de ar.

Desvio temperatura

A configuração de temperatura especifica o nível de ajuste a ser desempenhado
pelo controlador.
Quando mais alto o desvio de temperatura estiver definido, mais lenta a
correção.
Fator de correção entrada Fator para regulação da zona da posição defletor de entradas.

Quanto mais alto for o fator, mais ajustada será a posição defletor.

Zona 3
Zona 2

Zona 1

Zona 6
Zona 5

Zona 4

Figura 20: Exemplo de pavilhão com entradas controladas por zona.

4.7.8 Descongelação entrada
Esta secção é relevante apenas para pavilhões com descongelação para entrada de ar.

Descongelação é uma função que altera a regulação da ventilação com temperaturas exteriores baixas para
tempo de ciclo para evitar a formação de gelo na entrada de ar.
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O controlador do pavilhão ativa a descongelação quando a temperatura exterior cai abaixo da definição para
Temperatura exterior abaixo.

LIGADO

A descongelação volta a desconectar

DESLIGADO
Temperatura exterior abaixo de
- 10 °C

Temperatura exterior

Figura 21: Ativação de descongelação

Clima | Ventilação | Descongelação entrada
Temperatura exterior
abaixo
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Configuração de um limite mais baixo para a temperatura exterior. Se a
temperatura exterior cair abaixo do limite inferior, o controlador ativa a função de
descongelação.
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4.8 Refrigeração lateral
Esta secção é relevante apenas para pavilhões com sistemas de refrigeração lateral.

4.8.1 Menu de refrigeração lateral
Apenas se
aplica a

| Clima | Refrigeração lateral

Atual

Pedido da refrigeração lateral
Requisito incl. humidificação

Valores pedidos

LPV, CT, T

Início refrigeração
Humidade para paragem de
refrigeração lateral
Refrigeração é gradualmente
removida 10% antes do limite de
humidade

Limpeza bocal
[} 60]

Limpeza bocal ativa
Intervalo limpeza bocal
Tempo de limpeza bocal

Refrig. antes
ventilação máx.

Refrig. antes ventilação máx.

Prioridade de refrigeração
Máximo
Médio
Mínimo
Ventilação necessária para iniciar
refrigeração:

A refrigeração é utilizada em pavilhões onde apenas a ventilação não consegue reduzir a temperatura interior
de forma suficiente.
A refrigeração tem a vantagem em relação à ventilação, no sentido em que consegue baixar a temperatura
interior abaixo da temperatura exterior. Por outro lado, a refrigeração aumenta também a humidade do ar no
pavilhão.
A combinação de uma temperatura interior alta e humidade do ar alta pode colocar a vida dos
animais em risco. Como a refrigeração faz a humidade do pavilhão subir, o controlador
desconecta automaticamente a refrigeração quando a humidade do pavilhão ultrapassa a
Humidade para paragem de refrigeração lateral (normalmente 75-85%, predefinição de fábrica:
85 %).
Clima | Refrigeração lateral | Atual
Pedido da refrigeração
lateral

Leitura de pedido atual de refrigeração.

Requisito incl.
humidificação

A leitura é apresentada quando a humidificação também está ligada ao relé para
sistema de refrigeração lateral. A leitura mostra a dimensão de uma percentagem
da capacidade do sistema refrigeração lateral que se encontra ativo.
Esta funcionalidade é particularmente útil em áreas secas e quentes onde a
refrigeração lateral é executada alternada com a humidificação, respetivamente
para refrigerar e aumentar a humidade.

Clima | Refrigeração lateral | Definições
Início refrigeração
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O número de graus a que a temperatura deve ultrapassar a Temperatura pedida
com adições antes de iniciar a refrigeração.
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Humidade para paragem
de refrigeração lateral

A percentagem de humidade do ar que faz o controlador parar a função de
refrigeração. Para além disso, pode definir-se um limite de humidade para a
refrigeração de túnel.

Refrigeração é
gradualmente removida
10% antes do limite de
humidade

Refrigeração

Iniciar desvio de refrigeração
Temperatura pedida + adição

Temperatura
Iniciar desvio refrigeração 2,5 ºC
Figura 22: Refrigeração

Contudo, um pré-requisito para a refrigeração ter início é a ventilação estar definida para Ventilação máxima
ou a temperatura exterior estar acima da Temperatura selecionada. O controlador aumenta gradualmente a
refrigeração.

4.8.2 Limpeza bocal
Para limpar os bicos, o controlador pode ativar a refrigeração lateral independentemente do pedido de
refrigeração do pavilhão.
Clima | Refrigeração lateral | Limpeza bocal
Limpeza bocal ativa

Ligação e desconexão da limpeza bocal.

Intervalo limpeza bocal

Definir a hora entre a refrigeração lateral ser ativada e a função de limpeza bocal
começar.

Tempo de limpeza bocal

Definir a hora a que a refrigeração lateral deve começar.

4.8.3 Início refrigeração
Por norma, o controlador de clima ajusta-se para uma temperatura interior crescente subindo a ventilação. A
refrigeração não inicia até o controlador de clima estar incapaz de manter a temperatura através de ventilação.

4.8.3.1 Início refrigeração lateral com base no nível de ventilação
Esta função Refrig. antes ventilação máx. torna possível o início da refrigeração a um nível de ventilação mais
baixo.
Um arranque prematuro da refrigeração é particularmente relevante em áreas quentes e secas. Ao aumentar o
nível de ventilação, obtém ar quente exterior no pavilhão dos animais. Um volume de ar inferior necessita de
refrigeração se ativar a refrigeração numa fase precoce. Tal facto reduz o consumo de água e energia.
Esta funcionalidade está apenas disponível quando um sensor de humidade exterior e interior se encontra
instalado.
Com esta definição, o controlador de clima irá calcular de modo contínuo o nível de ventilação a que a
refrigeração lateral deve começar.
Os cálculos baseiam-se na humidade exterior atual e na temperatura exterior, indicando o chamado potencial
de refrigeração. Consulte também a secção Potencial de refrigeração [} 62].
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Clima | Refrigeração lateral | Refrig. antes ventilação máx.
Refrig. antes ventilação
máx.

Ativação e reativação da função. A função não é ativada a partir de fábrica.

Prioridade de
refrigeração

Selecionar a altura na sequência de ventilação em que a refrigeração deve ter
início (Mínimo/Médio/Máximo). Consultar secção Prioridade de refrigeração
[} 61].

Ventilação necessária
Apresenta o nível de ventilação calculado no qual a refrigeração tem início (em
para iniciar refrigeração: percentagem de Ventilação máxima). A ventilação máxima é determinada por uma
curva de lote ou definida no menu Técnico | Serviço | Definições| Clima | Saída
de ar.

Temperatura °C
Temperatura selecionada

% Ventilação

Refrigeração em %

Ventilação máxima

Refrigeração máxima

Refrigeração mínima

Humidade interior (%)
Humidade para paragem de refrigeração

Hora

Figura 23: Para manter a temperatura interior necessária, a refrigeração tem início antes de o nível de ventilação ter
alcançado a ventilação máxima. Quando a refrigeração já não consegue manter a temperatura, a ventilação é novamente
aumentada.

4.8.3.1.1 Prioridade de refrigeração
É possível selecionar a prioridade da refrigeração para começar cedo: mínimo, médio e máximo.
Potencial de refrigeração (°C)
Limite superior

Limite inferior
% Ventilação
Ventilação máxima
Prioridade mínima
Prioridade média
Prioridade máxima

Figura 24: Quanto mais elevado o potencial de refrigeração, mais elevada a prioridade de iniciar a refrigeração cedo.
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Mínimo:
Utilizada em áreas onde a temperatura é principalmente mantida através da ventilação e onde o potencial de
refrigeração é baixo.
Com um potencial de refrigeração de 15 °C, a refrigeração começa, por exemplo, a 80% da ventilação máxima.
Médio:
Definição de fábrica. Por norma, a definição de fábrica não deve ser alterada. Poderá ser necessário alterar a
prioridade de refrigeração, se o ajuste ocorrer de forma demasiado lenta ou demasiado rápida.
Com um potencial de refrigeração de 15 °C, a refrigeração começa, por exemplo, a 70 % da ventilação
máxima.
Máximo:
Utilizada em áreas onde a temperatura é principalmente mantida através da refrigeração e onde o potencial de
refrigeração é alto.
Com um potencial de refrigeração de 15 °C, a refrigeração começa, por exemplo, a 60 % da ventilação
máxima.

4.8.3.1.2 Potencial de refrigeração
O potencial de refrigeração é uma forma de descrever até quanto a temperatura do ar pode ser baixada
adicionando refrigeração com base em água.
O potencial de refrigeração para refrigeração com base em água depende assim da humidade e da
temperatura exterior.
Em geral, existe um potencial de refrigeração mais elevado em áreas quentes do que em áreas frias. Ademais,
existe normalmente um potencial de refrigeração elevado em áreas com humidade muito baixa.

Figura 25: Quanto mais baixa a humidade do exterior, mais elevado o potencial de refrigeração.

Um princípio básico define que, por cada 5% de aumento da humidade do ar, a temperatura cai 1 °C.

4.9 Túnel
Esta secção é relevante apenas para pavilhões com ventilação de túnel.

4.9.1 Menu túnel
| Clima | Túnel
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Estado

Túnel bloqueado

Ventilação do túnel bloqueada por número de
dia
Modo túnel já não se encontra bloqueado
Ventilação lateral não está no máximo
Refrigeração lateral não está no máximo
Temperatura exterior demasiado baixa
Temperatura demasiado baixa para
velocidade mínima do ar
O túnel não pode iniciar antes
Temperatura de início do túnel
Temperatura exterior

Parar condições do túnel

Ventilação NÃO está a funcionar em modo
túnel
Túnel iniciado com temperatura exterior
Túnel para na temperatura exterior abaixo
Temperatura exterior
Fecha-se dentro de
Saída tardia em andamento
Entradas laterais abertas em menos de 80%
Entradas do túnel acima de 30% abertas

Temperatura túnel experimentada
Atual

Velocidade do ar atual
Requisito velocidade do ar
Efeito arrefecimento

Valores pedidos

Parar temporizador cíclico velocidade
Velocidade mínima do ar
Velocidade máxima do ar
Fator arrefecimento
Forçar saída do túnel
Queda de temperatura experimentada
aceite
Limite da temperatura exterior do túnel
Vent. mín./animal

Definições

Último dia do túnel bloqueado

Info

Estado velocidade do ar

Velocidade do ar bloqueada por refrigeração
de túnel
Refrigeração de túnel
Refrigeração de túnel máxima
Velocidade do ar bloqueada por blocos de
secagem
Velocidade máx. do ar possível
Velocidade máx. do ar limitada por utilizador

Requisito de túnel

Ciclos parados
Próxima alteração:
Entrada de túnel
Entrada lateral
Túnel stepless
MultiStep túnel
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Ventilação do túnel é utilizada com temperaturas altas. O ar entra através da abertura de um túnel numa ponta
do pavilhão dos animais e o ar é consumido através de vários ventiladores de parede na outra ponta do
pavilhão. Isto faz o ar circular de forma célere longitudinalmente no pavilhão dos animais, fazendo com que o ar
pareça mais fresco.

Saída de ar, unidade de exaustão
Saída de ar,
ventiladores de
parede

Entrada de ar, entradas
de parede

Entradas de ar,
abertura de túnel
Figura 26: Princípio da ventilação do túnel

A ventilação do túnel não pode ser ativada até as temperaturas interior e exterior serem suficientemente alta.
Clima | Túnel | Estado
Túnel bloqueado

Indicação da razão de não ser possível aplicar a ventilação ao túnel.

Parar condições do túnel

Vista das condições que devem estar presentes para parar a ventilação do túnel.

Clima | Túnel | Atual
Velocidade do ar atual

Leitura da velocidade do ar calculada no pavilhão dos animais.
A velocidade do ar atual é um valor calculado (metros/seg.). O controlador de
clima calcula a velocidade do ar atual através do pavilhão com base na área da
secção transversal (m2) do pavilhão e na capacidade atual dos ventiladores de
túnel.

Requisito velocidade do ar O atual pedido de ventilação (apenas túnel).
Efeito arrefecimento

O cálculo do controlador dos graus de refrigeração em ºC que experimentará um
animal de uma determinada idade e espécie.

Clima | Túnel | Valores pedidos
Parar temporizador cíclico Configurar a velocidade do ar mais alta aceitável quando a ventilação de túnel
velocidade
está a executar o temporizador cíclico (apenas Combi-Túnel). Acima deste nível,

a ventilação de túnel comum sem temporizador cíclico é utilizada para ventilar.
Consultar também a secção Temporizador cíclico na ventilação do túnel [} 65].
Velocidade mínima do ar

A configuração da velocidade do ar mais baixa que pode ser aceite no modo
túnel.
Na velocidade de ar baixa, existe uma diferença de temperatura demasiado
elevada a partir de uma ponta do pavilhão até à outra. Portanto, necessita de
definir um limite mais baixo para a velocidade do ar no modo túnel.

Velocidade máxima do ar

Configuração da velocidade do ar mais elevada aceitável em modo túnel.
Para evitar que os animais pequenos sejam demasiado ventilados, é possível
definir um limite superior para a velocidade do ar no pavilhão, Velocidade máxima
do ar.

Fator arrefecimento
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O grau de refrigeração que experimentará um animal de uma determinada idade
e espécie a 1.0 m/s. Consultar também a secção Fator arrefecimento e efeito
arrefecimento [} 66].
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Forçar saída do túnel

É possível forçar a ventilação do túnel para modo lateral. Tal pode ser desejável
em caso de falha mecânica ou reparação.

Limite da temperatura
exterior do túnel

O limite da temperatura exterior para ativação da ventilação de túnel. O limite é
definido na curva do lote pelo nome da curva de arrefecimento - temp. exterior.
(apenas Combi-Túnel)

Vent. mín. Por animal

O limite mais baixo para a baixa quantidade que é ventilada relativamente ao
requisito de ar dos animais (m3/h por animal).

Clima | Túnel | Definições
Último dia no qual o túnel
é bloqueado

Configurar o número do dia. A ventilação apenas pode ser trocada por ventilação
de túnel após este dia, independentemente dos restantes parâmetros
climatéricos.
Esta função destina-se a pavilhões Combi-Túnel onde, por consideração para
com os animais de pequeno porte, apenas deseja utilizar a ventilação de túnel
após um número do dia específico.

Clima | Túnel | Info
Velocidade do ar
bloqueada por
refrigeração de túnel

Vista de quando a velocidade do ar é bloqueada pela refrigeração de túnel.

Refrigeração de túnel

Leitura do pedido atual de refrigeração em ventilação de túnel.

Refrigeração de túnel
máxima

Apresentação do requisito de refrigeração máxima no nível de humidade interior
atual.

Velocidade do ar
bloqueada por blocos de
secagem

Vista de quando a velocidade do ar é bloqueada pelo procedimento de blocos de
secagem.

Velocidade máxima do ar
possível

Leitura da velocidade máxima do ar do sistema de ventilação.

Velocidade máx. do ar
limitada por utilizador

Leitura da velocidade máxima do ar definida (Velocidade máx. do ar) do sistema
de ventilação.

Ventilação de humidade

Ventilação do controlo de humidade.

Saída túnel

Apresentação do estado do modo baixo/alto do Dynamic MultiStep.

Entrada de túnel

Apresentação do estado para entradas de ar.

Estado do túnel

Menu do estado da entrada de ar, MultiStep e Dynamic MultiStep.

4.9.2 Temporizador cíclico na ventilação do túnel
Quando a ventilação do túnel em pedido de ventilação baixo (ex. abaixo 0,8 m/s), a distribuição de ar no
pavilhão pode ser assegurada através de um temporizador cíclico. O controlador alterna os ventiladores entre
ligado e desligado. Esta ação evita diferenças de temperatura.
O temporizador cíclico também pode ser exibido graficamente
como um módulo numa página, ver também Criar páginas
[} 13].
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Velocidade do ar real m/s

Lateral

Túnel sem temporizador cíclico

Túnel com temporizador cíclico

Requisito velocidade do ar m/s
Figura 27: Sequência de ventilação com temporizador cíclico na ventilação do túnel

Quando um temporizador cíclico é usado na ventilação de túnel, a velocidade do ar circula entre 0,0 e 0,8 m/s.
A configuração para Velocidade mín. do ar irá sempre funcionar como condição de arranque para túnel, mas
agora com a possibilidade de começar com uma definição mais baixa, ex. 0,2 m/s.

4.9.3 Fator arrefecimento e efeito arrefecimento
O fator arrefecimento reflete o facto de que o efeito de refrigeração do ar está dependente da idade e espécie
dos animais. Quanto mais jovens os pássaros, mais sentem a temperatura fresca a uma determinada
velocidade do ar.
O controlador calcula o atual efeito de refrigeração com base na velocidade dentro do pavilhão e no fator de
arrefecimento atual.
1,5 m/s

1,5 m/s

Fator arrefecimento

3

8

Efeito arrefecimento

4,5 °C

12 °C

30 °C sentem-se como

25,5 °C

18 °C

Velocidade do ar

Tabela 1: Fator arrefecimento e efeito arrefecimento

O controlador calcula continuamente que temperatura interior é necessária para ativar o modo túnel (apenas
Combi-Túnel).
• Para alterar para túnel a uma temperatura interior mais baixa, tem de reduzir o fator de arrefecimento.
• Para alterar para túnel a uma temperatura interior mais alta, tem de aumentar o fator de arrefecimento.

4.9.4 Ventilação combi-túnel: mudança entre lateral e túnel
Mudança de lateral para túnel
O controlador muda para ventilação-túnel automaticamente quando as seguintes condições foram cumpridas:
• Ventilação lateral está configurada no máximo.
• Refrigeração lateral está configurada no máximo.
• A temperatura interior (temperatura do túnel) é suficientemente alta para o interior do túnel estar ventilado
pela velocidade mínima do ar.
• O limite para a temperatura exterior foi ultrapassado.
Mudança de túnel para lateral
O controlador muda para ventilação lateral automaticamente quando as seguintes condições foram cumpridas:
• A temperatura exterior é mais de 1 °C abaixo da temperatura exterior presente quando a alteração para
túnel foi feita
• A temperatura percecionada está 1 °C abaixo da temperatura selecionada e a velocidade do ar está no
mínimo.
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4.10 Refrigeração de túnel
Esta secção é relevante apenas para pavilhões com ventilação de túnel.

4.10.1 Menu de refrigeração de túnel
| Clima | Refrigeração de túnel

Estado

Refrigeração bloqueada por:

Atual

Pedido da refrigeração de túnel

Velocidade do ar
Temperatura
Temperatura da
refrigeração de túnel
Humidade
Erro sensor humidade

Início baseado em: Velocidade do ar fixada
Valores pedidos

Início calculado
Velocidade ar início
Humidade para paragem de refrigeração de
túnel
A refrigeração para gradualmente 10% antes de
atingir o limite de humidade
Purga ativa
Tempo para purga (enxaguamento dos painéis)
Velocidade do ar ajustada
Início calculado
Velocidade do ar de arranque mais baixa
Velocidade ar de arranque atual
Humidade para paragem de refrigeração de
túnel
A refrigeração para gradualmente 10% antes de
atingir o limite de humidade
Purga ativa
Tempo para purga (enxaguamento dos painéis)
Início baseado em: Temperatura
Temperatura início
Humidade para paragem de refrigeração de
túnel
Humidade para reinício de refrigeração de túnel
Purga ativa
Tempo para purga (enxaguamento dos painéis)

Início baseado em:

Velocidade do ar fixada
Velocidade do ar ajustada
Temperatura
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Hora adaptação controlo

Rápido
Médio
Ligeiro

Info

Temperatura refrigeração atual no túnel (com
sensor de refrigeração de túnel DOL 10)
Inícios ontem
Tempo de funcionamento desde a última
drenagem (limpeza de painéis)
Tempo de funcionamento total
Relé
Relé tempo remanescente

A refrigeração de túnel pode ser configurada para começar a uma determinada velocidade do ar, a uma
determinada temperatura ou a uma velocidade do ar adaptada.
Clima | Refrigeração de túnel | Início baseado em
Início baseado em:

Selecionar que fator deve ativar a refrigeração de túnel (Velocidade aérea
fixada / Velocidade do ar adaptável / Temperatura).
Consultar secções Início da refrigeração de túnel baseado numa velocidade do ar
fixada [} 68], Início da refrigeração de túnel baseado numa velocidade do ar
adaptada [} 69] e Início refrigeração de túnel com base na temperatura interior
[} 70].

Clima | Refrigeração de túnel | Info
Refrigeração bloqueada
por:

Para garantir que o sistema de refrigeração não funciona em condições
inadequadas (não desejada devido ao bem-estar dos animais), o controlador irá
parar a refrigeração apesar de a temperatura interior ser elevada. Assim, a
refrigeração pode ser bloqueada através de velocidade do ar, temperatura,
temperatura da refrigeração de túnel e erro sensor humidade.

Pedido da refrigeração de
túnel

Leitura do pedido atual de refrigeração em ventilação de túnel.

Temperatura de controlo
da refrigeração de túnel

Leitura da temperatura que controla a refrigeração de túnel quando um sensor de
refrigeração de túnel dedicado é usado.

Inícios ontem

Leitura de quantas vezes a refrigeração foi iniciada ontem.

A combinação de uma temperatura interior alta e humidade do ar alta pode colocar a vida dos
animais em risco. Como a refrigeração faz a humidade do pavilhão subir, o controlador
desconecta automaticamente a refrigeração quando a humidade do pavilhão ultrapassa a
Humidade para paragem de refrigeração de túnel (normalmente 75-85%, predefinição de
fábrica: 85 %).

4.10.2 Início refrigeração
Por norma, o controlador de clima ajusta-se para uma temperatura interior crescente subindo a ventilação. A
refrigeração não inicia até o controlador de clima estar incapaz de manter a temperatura através de ventilação.

4.10.2.1 Início da refrigeração de túnel baseado numa velocidade do ar fixada
Clima | Refrigeração de túnel | Valores pedidos
Início refrigeração
calculado

O cálculo da temperatura interior que inicia a refrigeração de túnel quando o
lançamento se baseia na velocidade do ar.

Velocidade ar início

Configuração da velocidade do ar que inicia a refrigeração de túnel.

68

Manual de utilizador

DOL 534 • DOL 539
Humidade para paragem
de refrigeração de túnel

A percentagem de humidade do ar que faz o controlador de parar a refrigeração
de túnel.
A refrigeração de túnel reinicia a 3% abaixo do nível de humidade.
Além disso, pode definir um limite de humidade para a refrigeração lateral.

4.10.2.2 Início da refrigeração de túnel baseado numa velocidade do ar
adaptada
A função torna possível o início da refrigeração a um baixo nível de ventilação.
Um arranque prematuro da refrigeração é particularmente relevante em áreas quentes e secas. Ao aumentar o
nível de ventilação, obtém ar quente exterior no pavilhão dos animais. Um volume de ar inferior necessita de
refrigeração se ativar a refrigeração numa fase precoce. Tal facto reduz o consumo de água e energia.
Esta funcionalidade está apenas disponível quando um sensor de humidade exterior e interior se encontra
instalado.
Com esta definição, o controlador irá calcular de modo contínuo a velocidade do ar a que a refrigeração de
túnel deve começar.
Os cálculos baseiam-se na humidade exterior atual e na temperatura exterior, indicando o chamado potencial
de refrigeração. Consulte também a secção Potencial de refrigeração [} 71].
Potencial de refrigeração (°C)
Limite superior

Limite inferior
Velocidade do ar para início refrigeração (m/s)
Velocidade máx. do ar

Velocidade do ar de arranque mais baixa

Figura 28: Em áreas com humidade do exterior baixa e um elevado potencial de refrigeração, a refrigeração pode começar
a uma velocidade do ar inferior. Inversamente, em áreas com um potencial de refrigeração baixo, deverá aguardar o
máximo de tempo possível para iniciar a refrigeração por forma a iniciar à velocidade máxima do ar.

Clima | Refrigeração de túnel | Valores pedidos
Início refrigeração
calculado

O cálculo da temperatura interior que inicia a refrigeração de túnel quando o
lançamento se baseia na velocidade do ar.

Velocidade de arranque
refrigeração mais baixa

Configuração da velocidade do ar necessária antes do início de refrigeração do
túnel. O objetivo é garantir uma determinada velocidade do ar no pavilhão dos
animais quando a refrigeração está ativa.
O valor é definido enquanto curva de lote no menu Gestão | Curvas de lote |
Clima | Velocidade de arranque refrigeração túnel.

Velocidade de arranque
refrigeração atual

Vista da velocidade do ar na qual a refrigeração do túnel pode começar a
qualquer momento. O valor é calculado com base no potencial de refrigeração
atual. Deve ver também a figura acima.

Humidade para paragem
de refrigeração de túnel

A percentagem de humidade do ar que faz o controlador de parar a refrigeração
de túnel.
A refrigeração de túnel para gradualmente 10% antes de atingir o limite de
humidade e reinicia-se 3% abaixo do limite de humidade.
Além disso, pode definir um limite de humidade para a refrigeração lateral.
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Temperatura (°C)
Temperatura medida
Temperatura experimentada

Velocidade do ar (m/s)
Velocidade máx. do ar

Velocidade ar de arranque atual
Velocidade do ar de arranque mais baixa
Refrigeração (%)
Refrigeração máx.

Refrigeração mín.

Figura 29: A refrigeração tem início a uma velocidade do ar baixa para manter a temperatura interior necessária. Quando a
refrigeração não consegue manter a temperatura, a velocidade do ar é novamente aumentada.

4.10.2.3 Início refrigeração de túnel com base na temperatura interior
Clima | Refrigeração de túnel | Valores pedidos
Temperatura início

Configurar o número de graus que a temperatura sentida - em ventilação máxima
de túnel - deve ultrapassar a Temperatura selecionada, antes de a refrigeração
de túnel começar.

Humidade para paragem
de refrigeração de túnel

Configurar a percentagem de humidade do ar que faz o controlador parar a
refrigeração de túnel.

Humidade para reinício de Vista da humidade de ar calculada onde a refrigeração de túnel se inicia
refrigeração de túnel
novamente. Tal fica 3% abaixo do limite de humidade.

4.10.3 Enxaguamento de painéis
Clima | Refrigeração de túnel | Valores pedidos
Purga ativa

Ligação e desconexão da limpeza de painéis.

Tempo para purga
(enxaguamento dos
painéis)

A hora a que a função de purga inicia após a refrigeração de túnel ter funcionado
durante um intervalo definido (Tempo de funcionamento entre intervalos de
purga).
A purga não tem início enquanto a ventilação de túnel estiver ativa.

Clima | Refrigeração de túnel | Info
Tempo execução desde
última purga
(Enxaguamento painéis)

Leitura do tempo de funcionamento da refrigeração de túnel desde a última
purga.

Tempo execução total

Leitura da hora execução total da purga. Pode ser usado como indicador da
necessidade de substituir painéis de refrigeração.
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4.10.4 Potencial de refrigeração
O potencial de refrigeração é uma forma de descrever até quanto a temperatura do ar pode ser baixada
adicionando refrigeração com base em água.
O potencial de refrigeração para refrigeração com base em água depende assim da humidade e da
temperatura exterior.
Em geral, existe um potencial de refrigeração mais elevado em áreas quentes do que em áreas frias. Ademais,
existe normalmente um potencial de refrigeração elevado em áreas com humidade muito baixa.

Figura 30: Quanto mais baixa a humidade do exterior, mais elevado o potencial de refrigeração.

Um princípio básico define que, por cada 5% de aumento da humidade do ar, a temperatura cai 1 °C.

4.10.5 Refrigeração de túnel adaptável
SKOV A/S recomenda que o controlo de aquecimento seja configurado para controlo adaptável.
Ao utilizar o controlo adaptável, é possível afinar a velocidade de reação quando as condições mudam.
Clima | Refrigeração de túnel
Reação adaptativa

Definir a que velocidade o ajuste deve reagir (Ágil/Médio/Ligeiro).
Não é necessário alterar a definição de fábrica Médio, a menos que a regulação
reaja muito lentamente (selecionar Rápido) ou demasiado rápido (selecionar
Ligeiro). Tal irá depender do sistema em questão.
Além disso, consulte a secção de controlo Adaptável do Manual Técnico.

4.11 Ventilador de mistura
Esta secção é relevante apenas para pavilhões com ventiladores de mistura.

4.11.1 Menu ventilador de mistura
| Clima | Ventilador de mistura

Estado de ventilador LIGADO/
DESLIGADO

Ventilador de mistura

Estado de ventilador variável

Ventilador de mistura
Direção de ventilador de mistura 1

Definições LIGAR/DESLIGAR de
ventiladores
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Relógio de 24 horas Tempo de início
Tempo de paragem
Tempo ON
Tempo desligado
Iniciar na ventilação
Parar na ventilação
Ativar controlo de substituição
Estado de relé de substituição
Temperatura Iniciar na ventilação
Parar na ventilação
Controlo
Sensores instalados
N.º do sensor
Desvio de temperatura - arranque
Parar temperatura natural
Temperatura de paragem - lateral/
túnel
Tempo ON
Tempo desligado
Ativar controlo de substituição
Estado de relé de substituição
Definições variáveis de ventiladores Iniciar na ventilação
Parar na ventilação
Velocidade mínima
Velocidade máxima
Sensores instalados
N.º do sensor
Desvio de temperatura - arranque
Parar temperatura natural
Temperatura de paragem - lateral/
túnel
Faixa de temperatura variável
Inverter desvio de temperatura
Ativar controlo de substituição
Velocidade de substituição
Direção de substituição
Um ventilador de mistura é tipicamente usado para melhorar a circulação do ar no pavilhão proporcionando
assim uma temperatura mais uniforme no pavilhão. Dependendo do tipo, localização e método de ligação pode,
no entanto, ser utilizado para inúmeros fins diferentes.
O controlador pode regular até quatro ventiladores de mistura de uma vez.
Clima | Ventilador de mistura
Estado

Ventilador LIGADO/DESLIGADO: LIGADO ou DESLIGADO.
Ventilador variável (0-10 V): velocidade ventilado em %.
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Definições

Menu para definições do ventilador individual. O conteúdo do menu depende do
tipo de ventilador de mistura.

4.11.1.1 Regulação através de relógio de 24 horas
O ventilador de mistura funciona de acordo com uma hora ON/OFF e a configuração da hora de quando deve
iniciar e parar.

Temperatura
Tempo de início: 14:00
hh:mm
Tempo de paragem: 16:00
hh:mm
Tempo ligado: 00:05:00
hh:mm:ss
Tempo desligado: 00:05:00
hh:mm:ss
Hora
Figura 31: Regulação de 24 horas

4.11.1.2 Regulação através de temperatura
Quando um ventilador de mistura opera em relação à temperatura no pavilhão, configure qual o sensor que o
controlador deve controlar, e a temperatura que ativa o ventilador de mistura.
Instalação com relé (LIGADO/DESLIGADO)
Um ventilador de mistura controlador por relé pode ser regulado com base numa temperatura medida no
pavilhão (com 1 sensor de temperatura) ou com base numa diferença entre duas localizações no pavilhão (com
2 sensores de temperatura). Quando estiver ativo, opera e para alternativamente por curtos períodos de tempo.
Clima | Ventilador de mistura
Modo

Selecione se o ventilador de mistura deva ser regulado pela temperatura ou por
um relógio de 24 horas.

Iniciar na ventilação/
Parar na ventilação

Definir a área de ventilação ativa para que o ventilador de mistura fique ativo.
Quando o pedido de ventilação for superior e inferior a este nível, o ventilador de
mistura não está ativo.
Não usado em pavilhões de animais apenas com ventilação natural.

Controlo

Selecione o número de sensores de temperatura para controlo de ventilador de
mistura.
Utilizando 1 sensor, o controlo é efetuado de acordo com um desvio na
temperatura interior.
Utilizando 2 sensores, o controlo é efetuado de acordo com uma diferença de
temperatura entre os 2 sensores.

Sensores instalados

Visor de quantos sensores de temperatura estão instalados.

1 sensor de temperatura
N.º do sensor

Selecionar o sensor de temperatura para utilizar no controlo.

Desvio de temperatura arranque

Definir um desvio para Temperatura selecionada. O ventilador de mistura é
ativado quando a temperatura interior for superior a Temperatura selecionada +
Desvio de temperatura início.
Em temperaturas altas, pode ser utilizando um ventilador de mistura para criar a
experiência de refrigeração através de velocid ar.

Parar temperatura natural Definir a temperatura onde o ventilador de mistura para.
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Temperatura de paragem
- lateral/túnel

Nos pavilhões de animais que também têm ventilação lateral/de túnel.
Visor da temperatura onde o ventilador de mistura para na ventilação lateral e de
túnel.

2 sensores de temperatura
Sensor 1 temperatura nº.

Selecionar o sensor de 2 temperatura para utilizar no controlo.

Sensor 2 temperatura nº.
Ativação por diferença de
temperatura

Definir a diferença de temperatura entre os 2 sensores. O ventilador de mistura é
ativado quando a diferença de temperatura exceder a configuração.
No caso de diferenças de temperatura no pavilhão, o ventilador de mistura pode
ser utilizado para compensar pelas diferenças de temperatura entre áreas mais
frias e mais quentes.

Comum
Tempo ON

Definir o período ativo para o ventilador de mistura.

Tempo desligado

Definir o período durante o qual o ventilador de mistura não é operado, enquanto
a função se encontra ativa.

Ativar controlo de
substituição

Selecionar caso seja possível que o utilizador proceda ao início e à paragem do
ventilador de mistura manualmente.

Estado de relé de
substituição

Ativação ou desativação manual do ventilador de mistura - por exemplo, para
aumentar o movimento de ar num curto espaço de tempo.
Lembre-se de voltar a desativar a função.

Temperatura °C
Hora LIGADA/Hora
DESLIGADA
05:00 min:seg

Desvio de temperatura início 4 °C

Temperatura selecionada

Hora
Figura 32: Ventilador de mistura controlado por relé (LIGADO/DESLIGADO) com um sensor de temperatura.

Instalação com 0-10V (variável)
Um ventilador de mistura controlado por 0-10-V pode ser regualdo com base numa temperatura medida no
pavilhão. Varia em veloc relativamente à temperatura.
Clima | Ventilador de mistura
Iniciar na ventilação/
Parar na ventilação

Definir a área de ventilação ativa para que o ventilador de mistura fique ativo.
Quando o pedido de ventilação for superior e inferior a este nível, o ventilador de
mistura não está ativo.
Não usado em pavilhões de animais apenas com ventilação natural.

Velocidade mínima

Definir a veloc na qual o ventilador de mistura se inicia.

Velocidade máxima

Definir a veloc máxima na qual o ventilador de mistura opera.
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Sensores instalados

Visor de quantos sensores de temperatura estão instalados.

N.º do sensor

Selecionar o sensor de temperatura para utilizar no controlo.

Desvio de temperatura arranque

Definir um desvio para Temperatura selecionada. O ventilador de mistura é
ativado quando a temperatura interior for superior a Temperatura selecionada +
Desvio de temperatura início.
Em temperaturas altas, pode ser utilizando um ventilador de mistura para criar a
experiência de refrigeração através de velocid ar.

Parar temperatura natural Definir a temperatura que para o ventilador de mistura na ventilação natural.
Temperatura de paragem
- lateral/túnel

Nos pavilhões de animais que também têm ventilação lateral/de túnel.

Faixa de temperatura
variável

Definir um âmbito de temperatura interior sempre que o ventilador de mistura
operar entre a velocidade mínima e máxima.

Ativar controlo de
substituição

Ativação manual do ventilador de mistura. Opera à veloc definida sob Velocidade
de substituição.

Visor da temperatura onde o ventilador de mistura para na ventilação lateral e de
túnel.

Lembre-se de voltar a desativar a função.
Definir a velocidade na qual o ventilador de mistura deve operar quando se
encontra em modo manual.

Velocidade de
substituição

Veloc em %

Faixa de temperatura variável

Velocidade máxima em 0%
Velocidade máxima em 100%

Temperatura °C

Temperatura selecionada de 20°C

Desvio de temperatura - arranque
Figura 33: Ventilador de mistura controlado por 0-10-V

Instalação de 0-10V e relé inverso (variável)
Um ventilador de mistura controlado por 0-10V com relé inverso funciona tal como acima descrito, mas também
pode inverter a rotação do ventilador de mistura.
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Invertido

Normal

Veloc em %

Temperatura °C
Temperatura selecionada 20°C
Inverter desvio de temperatura
Figura 34: Ventilador de mistura controlado por 0-10-V com relé inverso

Clima | Ventilador de mistura
Inverter desvio de
temperatura

Definir um desvio para Temperatura selecionada. Quando a temperatura interior
se desvia da temperatura selecionada, o ventilador de mistura é ativado.
O desvio pode ser composto por valores negativos, que farão a direção do ar
deslocar-se na direção oposta à temperatura interior em queda.

Direção de substituição

Selecione se o ventilador de mistura tiver que ser invertido no modo manual.

4.11.1.3 Regulação através da fonte de aquecimento
Quando o ventilador de mistura opera em ligação com fontes de aquecimento, deve optar por uma forma de
controlar e definir a hora de início e de paragem do ventilador
Controlo:
Com aquecedor: O ventilador de mistura trabalha enquanto a fonte de aquecimento fornece calor, mas inicia e
para com um atraso na hora definida (Atraso início/ Parar atraso).
Após aquecedor: O ventilador de mistura trabalha após a fonte de aquecimento ter fornecido calor. Começa
com um atraso na hora (Atraso início) e trabalha por um período definido (Tempo ON).
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Esta função está ativa apenas quando o aquecimento é necessário.

Modo de controlo: Com
aquecedor

Aquec.
Ventilador de
mistura

Modo de controlo: Após
aquecedor

Parar atraso

Atraso início

Atraso início

Tempo ON
Hora
Figura 35: Controlo com aquecedor
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4.12 Estação meteorológica
4.12.1 Menu estação meteorológica
| Clima | Estação meteorológica

Atual

Direção média do vento - absoluta
Direção média do vento - relativa
Direção média relativa do vento com o
celeiro
Direção do vento
Velocidade média do vento
Velocidade do vento

A estação meteorológica é usada para registo da direção e velocidade do vento.
Clima | Estação meteorológica
Direção média do vento
- absoluta

Apresentação da direção média do vento em relação aos cantos do mundo.

Direção média do vento
- relativa

Apresentação da direção média do vento em relação ao pavilhão (frente/trás)

Direção média relativa
do vento com o celeiro

Apresentação da direção média do vento em graus em relação ao pavilhão. A
direção é apresentada em graus em relação ao pavilhão.

Direção do vento

Apresentação da direção atual do vento.

Velocidade média do
vento

Apresentação da velocidade média do vento.

Velocidade do vento

Apresentação da velocidade atual do vento.

4.13 Estado do tempo
4.13.1 Menu de estado do tempo
Os conteúdos do menu dependem do tipo e da configuração do controlador de pavilhão.
| Estado do tempo

DESVIOS DO UTILIZADOR - TEMPERATURA
DESVIOS DO UTILIZADOR - AQUECIMENTO
DESVIOS DO UTILIZADOR - VENTILAÇÃO
DESVIOS DO UTILIZADOR - TÚNEIS
DESVIOS DO UTILIZADOR - OUTROS
PRINCÍPIOS DE CONTROLO
Clima | Estado do tempo
Desvios do utilizador
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5 Gestão
5.1 Dados do pavilhão
| Gestão | Dados do pavilhão

Estado do
pavilhão

Estado

Pavilhão ativo/ Pavilhão
vazio

Data

Ajustar data e hora
Número do dia
Dia da semana
Iniciar no dia

Outros

Nome do pavilhão
Acesso Remoto ativado

5.1.1 Pavilhão ativo - Pavilhão vazio
Defina o estado do lote para Pavilhão ativo na véspera de os
animais serem armazenados para que o controlador tenha
tempo de adaptar o clima às necessidades dos animais. O
número do dia muda para dia 0 e o controlador opera de
acordo com as definições automáticas.
Defina o estado para Pavilhão vazio após despovoar o
pavilhão.
Quando definido para pavilhão vazio, o controlador desliga o
ajuste e controlos de acordo com as funções de pausa com o
pavilhão vazio e pré-aquecimento.
Esta função protege os animais caso um pavilhão esteja
definido para Pavilhão vazio por engano.
Por outro lado, se deseja que o sistema feche quando o estado
é pavilhão vazio, deve repor as definições de função de pausa
com o pavilhão vazio.
Em estados Pavilhão vazio, o controlador também repõe todas
as alterações a curvas, que possa ter feito no decurso do lote
anterior.

5.1.2 Definições
Gestão | Dados do pavilhão
Estado

Estado de leitura (Pavilhão ativo / Pavilhão vazio).

Animais armazenados

Configuração do número de animais (apenas DOL 534).

Ajustar data e hora

Configuração da data e hora atuais.
A configuração correta do relógio é importante, tanto em relação a várias funções
de controlo e em relação ao registo de alarmes. Por conseguinte, todos os
programas no controlador utilizam a data e a hora, e o número do dia.
O relógio não para em caso de falha energética.
Hora de verão e de inverno
Não existe qualquer adaptação automática em relação à hora de verão e de
inverno, visto que alguns tipos de animais são muito sensíveis a alterações no seu
ritmo circadiano. Se desejar que o controlador siga a hora local de verão e de
verão e de inverno, deverá alterar manualmente a definição da hora em +/´1 hora.
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Número do dia

Configurar o número do dia. À meia-noite, o número do dia 1 conta acima por cada
24 horas que passam após o pavilhão ter sido definido para pavilhão ativo. O
número do dia corresponde normalmente à idade dos animais.
Um número do dia pode ser definido tão baixo quanto -9. Deste modo, o
controlador de clima e produção pode controlar o pré-aquecimento do pavilhão
antes dos animais serem armazenados.

Número da semana

Apresentação do atual número da semana (apenas criador).

Dia da semana

Apresentação do dia da semana.

Iniciar no dia

Configuração do dia em que o lote deve ter início.

Nome do pavilhão

Configuração do nome do pavilhão.
Quando o controlador está integrado numa rede LAN, é importante que cada
pavilhão de animais tenha um nome único.
Definir um plano para nomear todos os controladores ligados à rede.

Acesso ao serviço
ativado

Informação de que o controlador de clima e produção está a ser controlado
remotamente através do programa de gestão da quinta FarmOnline Explorer.

5.1.2.1 Pré-aquecimento por número do dia
Definir um número de dias negativos para utilizar Número do
dia para pré-aquecer o pavilhão.
Definir o estado para Pavilhão ativo.
Definir o número do dia para o número de dias necessários
para pré-aquecimento, ex.: -3.
Certifique-se que o primeiro ponto de curva de ventilação
mínima está definido para 0% no menu Gestão | Curvas do
lote | Clima | Ventilação mín.

5.2 Curvas de histórico
Apenas se aplica a

| Gestão | Curvas de histórico
Curvas de histórico

Clima

Apenas Controladores de clima e Controladores de
clima e produção

Produção

Apenas Controladores de produção e
Controladores de clima e produção

Monitorização da energia

Apenas Controladores de clima e Controladores de
clima e produção

Curvas de histórico do clima mostram como o clima se
desenvolveu durante as últimas 24 horas.
Dependendo do tipo e configuração do controlador do pavilhão,
as seguintes curvas de histórico para o clima podem estar
disponíveis:
• Temperatura
• Humidade
• Humidade do exterior
• Temperatura exterior
• Sensores auxiliares
• Ventilação
• …
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A monitorização das curvas de histórico de energia mostra o
nível de consumo energético para as últimas 24 horas e os
últimos 50 dias.
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5.3 Curvas do lote
Esta secção aplica-se apenas a pavilhões com a produção de lotes.

Apenas se aplica a

| Gestão | Curvas do lote

Curvas do lote

Clima

Apenas Controladores de clima e
Controladores de clima e produção

Produção

Apenas Controladores de produção
e Controladores de clima e
produção

Juntamente com outras informações, as definições de curvas formam a base dos cálculos do controlador de
regulação climatérica.
O controlador pode ajustar automaticamente de acordo com a
idade dos animais.
Quando o controlador de pavilhão é ligado a uma rede com o
programa de gestão FarmOnline Explorer as curvas também
podem ser alteradas através de FarmOnline.
Dependendo do tipo e configuração do controlador do pavilhão,
as seguintes curvas do lote podem estar disponíveis:
• Temperatura interior
• Temperatura do desvio aquecimento
• Temperatura aquecedor individual
• Humidade
• Ventilação mínima
• Ventilação máxima
• …

5.3.1 Definir Curvas
Utilize o botão Adicionar atividade para adicionar os pontos de
curva necessários.
Por cada curva definir:
• um número do dia por cada um dos pontos de curva
necessários.
• o valor da função necessário de cada um dos pontos de
curva.
Consultar também a secção .
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Humidade

Alterações são
processadas no menu
Clima | Humidade

Sequência de curvas alterada

Dias
Figura 36: Curva para humidade do ar

É geralmente o caso para as funções de curva que o controlador do pavilhão automaticamente desloque o
resto de uma sequência de curva em paralelo quando altera a configuração associada no decurso de um
bando.
Alterações em definições podem ser vista no menu Desvios do utilizador.
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5.4 Funções de pausa
| Gestão | Funções de pausa

Funções de
pausa

O pavilhão está:

Absorção/ Lavagem/ Secagem/ Vazio

Sequência do programa

Fora dos intervalos programados, o estado é
Pavilhão vazio
Iniciar lavagem
Iniciar a secagem
Iniciar desinfeção

Absorção/ Lavagem/ Secagem

Defletor entrada telhado
Ventilador entrada telhado
Entrada de recirculação
Entrada lateral
Entrada de túnel
Ventilação
Defletor de saída de ar
Velocidade do ventilador da saída de ar
Tempo de absorção
Tempo ciclo
Tempo ON
Tempo de lavagem
Aquecimento
Valor pedido de aquecimento do piso
Tempo de secagem

Desinfeção

Hora da desinfeção
Temperatura
Valor pedido de aquecimento do piso

Pavilhão vazio

Defletor entrada telhado
Ventilador entrada telhado
Entrada de recirculação
Entrada lateral
Entrada de túnel
Ventilação
Defletor de saída de ar
Velocidade do ventilador da saída de ar
Aquecimento
Pré-aquecimento
Pedido pré-aquecimento
Pré-aquecimento parado
Valor pedido de aquecimento do piso
Vigilância de temperatura ativa
Vigilância de temperatura limite
Vigilância de temperatura tempo

As funções de pausa estão concebidas parcialmente para facilitar as atividades que deve desempenhar no
pavilhão para o limpar e parcialmente para assegurar a mudança de ar e temperatura no pavilhão enquanto
está vazio.
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Estado
O controlador do pavilhão pode ativar as funções de pausa
apenas quando o estado é Pavilhão vazio (no menu Gestão/
Dados do pavilhão/ Estado).
O menu apenas é visível quando o estado é Pavilhão vazio.

Limpeza

Fornecimento

Animais
armazenados

Pavilhão ativo

Funções de
pausa

Pavilhão vazio
Gestão

Dia 0

armazenados
Aquecimento

Animais

Pavilhão ativo

Funções de
pausa
Limpeza

Pavilhão vazio

Quando a hora para uma função de pausa chega, o controlador
regula novamente de acordo com as definições para Pavilhão
vazio.

Lote 1

Lote 2

Figura 37: Função de pausa na produção de lote

Dia n.º

Aquecedor

desligada

Ventilação

Pré-aquecimento

temperatura

Controlo de

Ventilação desligada

Desinfeção 24:00 h

Aquecimento

Ventilação

Secagem 06:00 h

Ventilação

Lavagem 01:00 h

Ventilação fechada

Absorção 24:00 h

Vigilância de temperatura

Ventilação

Pavilhão vazio

Em

Figura 38: Sequência de funções de pausa
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Sequência do programa
Com o controlo de tempo, cada função de pausa pode ser
definida para começar a uma hora específica. Deste modo, é
possível definir uma sequência completa para as funções de
pausa.

Absorção
A absorção encharca o pavilhão com água para soltar pó e sujidade. Tal ação não só reduz a quantidade de pó
durante a limpeza subsequente, mas facilita igualmente a limpeza.
No modo absorção, pare a ventilação para manter a humidade no pavilhão. Definir o sistema de absorção para
trabalhar em intervalos (Tempo ciclo) durante uma série de minutos (Tempo ON) durante o período total (tempo
de absorção) que o processo de absorção deve durar.
Lavagem
Ao lavar o pavilhão manualmente, a ventilação deve funcionar novamente para começar a mudar o ar no
pavilhão.
Secagem
A secagem é uma combinação de ventilação com fornecimento de calor. Quanto mais aquecimento for
fornecido ao pavilhão, mais rapidamente seca.
O aquecimento pode ser fornecido enquanto aquecimento do pavilhão ou aquecimento do piso.
É definida uma temperatura desejada quando é usado aquecimento do pavilhão.
Quando o aquecimento do piso é usado, a percentagem a que o sistema de aquecimento do piso vai funcionar
deve ser definido. O aquecimento do piso para quando a temperatura interior ultrapassa a temperatura que foi
definida.
Desinfeção
A desinfeção é executada manualmente adicionando desinfetante à água.
Deve ser mantida uma determinada temperatura no pavilhão durante a desinfeção para o desinfetante ter um
efeito otimizado (frequentemente acima dos 20 °C).
O controlador do pavilhão desliga o sistema de ventilação e fornece aquecimento na medida do necessário
para manter a temperatura correta para desinfeção.
O aquecimento pode ser fornecido enquanto aquecimento do pavilhão ou aquecimento do piso.
É definida uma temperatura desejada quando é usado aquecimento do pavilhão.
Quando o aquecimento do piso é usado, a percentagem a que o sistema de aquecimento do piso vai funcionar
deve ser definido. O aquecimento do piso para quando a temperatura interior ultrapassa a temperatura que foi
definida.
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5.4.1 Pavilhão vazio
Pavilhão vazio
Quando o estado do lote é Pavilhão vazio (no menu Gestão |
Dados do pavilhão), o controlador do pavilhão irá regular de
acordo com as definições para Pavilhão vazio (definidas no
menu Funções de pausa).
Esta função mantém a mudança de ar no pavilhão permitindo
que a ventilação funcione numa percentagem fixa (50%) da
capacidade do sistema. Esta função protege os animais caso
um pavilhão esteja definido como Pavilhão vazio por engano.

Quando o estado é Pavilhão vazio, todas as funções de alarme – exceto vigilância de
temperatura em pavilhão vazio – são desligadas. Consultar também a secção Vigilância de
temperatura [} 89].
Quando o estado do lote é Pavilhão vazio, o controlador do pavilhão desativa todas as
regulações automáticas e opera de acordo com as definições na função de pausa Pavilhão
vazio.

5.4.2 Definições
Gestão | Funções de pausa
O pavilhão está

Menu para seleção da função de pausa

Defletor entrada telhado Configuração da posição defletor para as entradas telhado (telhado).
Ventilador entrada
telhado

Configuração do controlo de velocidade para as entradas telhado (telhado).

Entrada de recirculação

Configuração de ventilador de recirculação para as entradas telhado (telhado).

Entrada lateral

Configurar a abertura do defletor para entrada de ar lateral.

Entrada de túnel

Configuração da abertura do túnel (túnel).

Ventilação

Definir a percentagem de ventilação nominal.
Quando o pavilhão está em Pavilhão vazio, esta função é tipicamente usada para
abrir um número de saídas de ar ON/OFF.

Defletor saída de ar 1

Configurar a abertura do defletor para saída de ar.
Quando o pavilhão está em Pavilhão vazio, esta função é tipicamente usada para
abrir o defletor stepless.

Velocidade do ventilador Configurar o controlo de velocidade para saída de ar.
da saída de ar

Quando o pavilhão está em Pavilhão vazio, esta função é tipicamente usada para
desligar o ventilador stepless.

Tempo de absorção

Configurar o período ativo para absorção.

Tempo ciclo

Configurar os intervalos nos quais o sistema de absorção está ativo.

Tempo ON

Configurar o período ativo para absorção.

Tempo de lavagem

Configurar o período ativo para lavagem.

Aquecimento

Configurar o aquecimento em ligação com a função de Secagem.

Tempo de secagem

Configurar o período ativo para secagem.

Hora de desinfeção

Configurar o período ativo para desinfeção.

Temperatura

Configurar a temperatura a que precisa de estar no pavilhão durante a desinfeção.
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5.4.3 Pré-aquecimento
O pré-aquecimento garante que a temperatura interior não fica
abaixo da temperatura definida quando o estado do lote está
em pavilhão vazio por um período de tempo mais longo.
Assim, a função também pode ser usada para proteger o
pavilhão contra gelo.
O aquecimento pode ser fornecido enquanto aquecimento do
pavilhão ou aquecimento do piso.
É definida uma temperatura desejada quando é usado
aquecimento do pavilhão.
Quando o aquecimento do piso é usado, a percentagem a que
o sistema de aquecimento do piso vai funcionar deve ser
definido. O aquecimento do piso para quando a temperatura
interior ultrapassa a temperatura que foi definida.
Na produção de lote, a função Pré-aquecimento parado
mantém uma temperatura interior de 4 ºC, por exemplo, entre
dois lotes. Observe que a ventilação deve ser desligada e o
sistema de aquecimento tem de ser ligado.

Temperatura interior

Pedido de préaquecimento

Pré-aquecimento
parado

Número do dia

Figura 39: Exemplo de configuração de pré-aquecimento.

Quando o estado do lote é Pavilhão vazio (Gestão/ Dados do pavilhão) e o Pré-aquecimento está ligado, o
controlador do pavilhão regula de acordo com a temperatura para Pré-aquecimento parado.
Gestão | Funções de pausa
Pré-aquecimento

Ligação e desconexão da função de pré-aquecimento.

Pedido de préaquecimento

Temperatura selecionada para pré-aquecimento em início de lote.

Pré-aquecimento parado Temperatura selecionada para pré-aquecimento parado.
Valor pedido de préaquecimento do piso
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Configurar a percentagem a que o aquecimento do piso irá operar quando usado
para pré-aquecimento.
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5.4.4 Vigilância de temperatura
O controlador do pavilhão evita definições incorretas de
Pavilhão vazio. O controlador de clima monitoriza a
temperatura no pavilhão durante três horas após alterar o
estado do lote para Pavilhão vazio. Se a temperatura aumentar
neste período mais de 4 ºC (indicar existência de animais no
pavilhão), o controlador do pavilhão aciona um alarme e ativa a
ventilação.
Esta vigilância da temperatura é interrompida se uma função
de pausa for ativada.

Gestão | Funções de pausa
Vigilância de
temperatura limite

Apresentação do número de graus a que a temperatura tem de ascender após a
paragem do lote.

Vigilância de
temperatura tempo

Apresentação do período de tempo quando a temperatura é monitorizada após a
paragem do lote.
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5.5 Estado de equipamento
Aquando a monitorização de equipamento, tal como, um sensor atual para os componentes individuais do
sistema, pode ser vista uma visão geral no menu Gestão | Estado de equipamento.
Consultar também a secção Estado de equipamento [} 105].

5.6 Impulso de ventilação
Esta secção é apenas relevantes para os pavilhões onde o impulso de ventilação é ativada no menu
|

| Técnico | Instalação | Instalação manual | Gestão| Impulso de ventilação

| Gestão | Impulso de ventilação

Impulso de ventilação

Estado

Estado de impulso de ventilação

Manual

Arranque manual
Período manual

Programa do dia

Programa do dia ativo
Programa do dia
Período de adaptação

Temperatura

Ajuste de temperatura

Humidade

Ajuste de humidade

Ventilação

Acréscimo de ventilação

Temporizador cíclico
do relé de boost de
ventilação

Tempo ciclo
Tempo ON

O impulso de ventilação é uma função que visa melhorar a qualidade do ar no pavilhão, a função pode reduzir
CO2 e NH3, assim como a quantidade de pó no ar. O mesmo é conseguido ao ativar a função uma ou várias
vezes durante o dia.
A qualidade do ar é melhorado ao aumentar a ventilação e ao ativar um sistema ambiente que humidifica o
pavilhão dos animais com água (óleo adicionado como opção). Isto reduz a quantidade de pó e gás presente
no ar no pavilhão dos animais. Quando a função de impulso de ventilação se iniciar, o controlador do clima
ajusta gradualmente o clima às definições da função e depois gradualmente reverte-o para a definição regular.
Pode ativar/desativar o programa do dia da função, que pode ter até 8 períodos ativos. Pode também ativar a
função manualmente se entrar no pavilhão fora de um dos períodos definidos. Se ativar a função manualmente,
deixa de haver qualquer tempo de adaptação de arranque, mas o controlador de clima reverter-se-á
gradualmente para as definições regulares.
A função não se encontra ativa quando o pavilhão é definido como Pavilhão ativo.
Gestão | Impulso de ventilação
Arranque manual

Ativação manual da função. A função é desativada automaticamente.

Período manual

Defina o período ativo da função após um arranque manual.

Programa do dia ativo

Ative o programa do dia da função. Com um programa do dia, a função pode
arrancar automaticamente até 8 vezes por dia.

Programa do dia

Defina até 8 períodos diários. Defina quando e durante quanto tempo a função
permanece ativa.

Período de adaptação

Defina durante quanto tempo o controlador de clima necessita de adaptar o clima
do pavilhão às definições da função e reverter as definições regulares.

Ajuste de temperatura

Defina o número de graus de redução da temperatura interior quando a função se
encontrar ativa.

Ajuste de humidade

Apresenta o ajuste de humidificação.
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Acréscimo de ventilação

Defina um percentil para o valor de aumento da ventilação quando a função se
encontra ativa.

Temporizador cíclico do
relé de boost de
ventilação

O relé pode ativar um humidificador para reduzir a quantidade de pó presente no
ar.
Defina um tempo ON e um tempo ciclo para o relé.

Clima | Temperatura | Adições
Ajuste ao conforto do
pessoal

Apresentação do número de grau com o qual a temperatura é diminuída para
adaptar a ventilação ao impulso de ventilação.

Ventilação mínima
Período de adaptação

Iniciar programa
Parar programa
Figura 40: Adaptação gradual à ventilação mínima.

Hora

Deve definir os períodos do programa do dia para quando a função deve estar ativa. Além disso, deverá ajustar
Ajuste de temperatura com os graus de diminuição da temperatura interior e Acréscimo de ventilação com o
percentil através do qual a Ventilação mínima deve aumentar.
Quando a função começa e para, a temperatura deve ser ajustada dentro do período especificado. Para atingir
o efeito completo, o tempo de início deve ser definido aprox. 30 minutos ants de desejar entrar no pavilhão dos
animais.
Definir:
• Número de períodos por dia (1-8)
• Hora de início
• Hora de paragem
Prima o campo na coluna Início para alterar a hora de início.
Prima o campo na coluna Fim para alterar a hora de paragem.
Prima Adicionar atividade para um novo período e depois
defina a hora de início e a hora de paragem.
Os blocos na linha temporal indicam quando e durante quanto
tempo o impulso de ventilação se encontra ativo.
Prima

para apagar um período.

A função opera da mesma forma todos os dias. Quando o
Estado do lote for Pavilhão vazio, a função é desconectada.

5.7 Apanha
| Gestão | Apanha

Apanha
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Info clima apanha

(exibido após a apanha)

Contagem decrescente para
hora de restauração

(exibido após a apanha)

Balança alimento parada
Alimentação parou
Paragem mistura alim
Paragem balança alim
Alimentação fim
Continuar alim
Apanha pronta

Data/ Hora

Configuração

Temporização
Clima
Controlo de luz
Produção

A função de apanha foi concebida para alterar a mudança de ar no pavilhão relativamente a todos ou a alguns
dos animais que saem do pavilhão. O estado da ventilação muda para Apanha, adaptando as respetivas
definições. Quando volta a mudar, a ventilação regressa a metade do pedido de ventilação que existia antes da
função se iniciar e exibindo a informação de restauro. A função também modifica o programa de alimentação,
controlo de luz e alarmes.
A apanha pode ser configurada para ativar de três formas:
• Chave externa
• Pressionar botão
• Operação visor
Gestão | Apanha
Apanha

Ligação e desconexão da função. (com a operação visor)

Apanha pronta

Configurar a data e hora na qual o utilizador pode ativar a função.

Início apanha

Apresentação da hora a que a apanha foi ativada. Apenas visível quando a função
está ativa.

Paragem apanha

Apresentação da hora a que está previsto a função parar (usando Auto paragem
apanha pós). Contudo, se a apanha durar mais tempo do que o esperado, o tempo
de paragem pode ser alterado. Apenas visível quando a função está ativa.

Permitir período início
apanha

Configurar o período de tempo no qual o utilizador pode ativar a função. (apenas
botão e tecla)

Auto paragem apanha
pós

Configurar o período máximo que a Apanha pode estar ativa.

Entrada de ar

Definir quão abertas têm de estar as entradas de ar em termos percentuais durante
a apanha.

Entrada telhado

Definir a entrada telhado, deflexão, ventilador e ventilador de mistura em
percentagem durante a apanha.

Stepless

Definir quão abertas têm de estar as saídas de ar em termos percentuais durante a
apanha.

MultiSteps

Selecionar que MultiStep deve estar ativo durante a Apanha. Por exemplo, pode
controlar a direção desejada do fluxo de ar. Basta ativar o MultiSteps numa
extremidade do pavilhão.

Controlo de luz

Selecionar se a ativação da Apanha irá alterar o controlo de luz.
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Parar sistema de
alimentação

Selecionar se a ativação da Apanha irá parar o sistema de alimentação.

Parar balança do
alimento antes do
sistema de alimentação
ser parado

Configurar o período de tempo. O período de tempo deve corresponder ao tempo
que os animais levam a comer o alimento distribuído no sistema.

Parar mistura de
alimentos antes de a
balança do alimento ser
parada

Configurar o período de tempo. O período de tempo deve corresponder ao tempo
durante o qual os animais apenas devem ter um tipo de alimento.

Tipo de alimento quando Seleção do último tipo de alimento a ser usado antes do sistema de alimentação
a mistura de alimentos é ser parado.
parada

Opcional:
Parar balança
Parar mistura de
alimentos (sem trigo) de alimento

A Apanha começa
Parar
Chave ativada
alimentação

Limite de
tempo

Opcional:
Arranque manual da
alimentação

Chave da Apanha ativa
Os animais apenas Animais comem
recebem um tipo de até o sistema
alimento
estar vazio

A função de apanha para
automaticamente caso não
seja parada pelo utilizador

Figura 41: A sequência ao parar o sistema de alimento durante a apanha

5.8 Sensores auxiliares
Esta secção é relevante apenas para pavilhões com sensores auxiliares.

5.8.1 Menu sensor auxiliar
| Gestão | Sensores auxiliares

Sensores auxiliares

Sensor de CO2
Sensor de pressão
Sensor de NH3
Sensor de O2
Sensor de temperatura
Sensor de humidade
Sensor de velocidade do ar
Sensor de direção do vento
Sensor de frio
Sensor de pH
Sensor de nível da água
Sensor de condutividade
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O menu Sensores auxiliares oferece uma vista geral rápida dos registos do controlador do pavilhão dos
sensores auxiliares. Os sensores auxiliares não têm influência na regulação.
O controlador do clima regista o conteúdo de CO2, NH3, O2 e humidade no ar do pavilhão, assim como
pressão e temperatura. Pode ainda ligar a velocidade do ar e sensores de direção do vento que podem medir a
direção do vento e a velocidade do ar fora do pavilhão.
O visor do menu dos sensores auxiliares depende dos tipos de sensores auxiliares que Sensor auxiliar
Clima | Sensores auxiliares
Sensor auxiliar

Valor atual registado pelo sensor.

5.9 Consumo
| Gestão | Consumo

Consumo

Consumo ventilação
Consumo aquec
Consumo aquec. individual
Consumo de energia

Gestão | Consumo

O menu apresenta o consumo de energia no pavilhão. Os conteúdos do menu dependem do tipo e da
configuração do controlador de pavilhão.
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6 Alarmes
Os alarmes apenas trabalham quando o estado é Pavilhão ativo.
As únicas exceções são teste do alarme e alarmes para comunicação CAN e vigilância da
temperatura para Pavilhão vazio.

Quando ocorre um alarme, o controlador do pavilhão regista o
tipo de alarme e a hora a que ocorreu.
A informação no tipo de alarme irá aparecer numa janela de
alarme separada juntamente com uma breve descrição da
situação do alarme.
O relé do alarme apenas é acionado por alarmes fortes.
Alarmes ligeiros geram um pop-up no visor.
Vermelho: alarme ativo
Amarelo: aviso ativo
Cinzento: alarme desativado (estado de alarme cessado)
Existem dois tipos de alarme:
Alarme forte: Alarme pop-up vermelho no controlador e
geração alarme com as unidades de alarme ligadas, ex.: sirene
Alarme ligeiro: Alerta pop-up amarelo no controlador.
No menu de alarme, é possível selecionar se algum alarme de
clima e produção deve ser forte ou ligeiro.

O controlador também ativa um sinal de alarme, que pode
optar por manter.
O sinal de alarme continua assim a tocar até reconhecer o
alarme. Tal também se aplica mesmo que a situação que
acionou o alarme tiver parado
Alarmes mantidos:
SIM: O sinal continua após a situação de alarme ter terminado.
NÃO: O sinal para após a situação de alarme ter terminado.

O controlador pode lembrá-lo de uma situação de alarme
contínuo após ter reconhecido um alarme forte. Tal serve para
garantir que a causa do alarme é controlada.
Definições para lembretes:
Hora do alarme: Configurar quanto tempo após o alarme o

lembrete deve aparecer.
Repetir vezes: Configurar quantas vezes o lembrete deve

aparecer.

6.1 Parar um sinal de alarme
A janela de alarme desaparece e o sinal de alarme para quando reconhece o alarme premindo Reconhecer.
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6.2 Teste do alarme
Testes do alarme regular ajudam a assegurar que os alarmes funcionam mesmo quando é necessário. Assim,
deve testar os alarmes semanalmente.
Ativar Teste do alarme para iniciar o teste.
Teste se a luz do alarme pisca.
Teste se o sistema de alarme alarma, conforme desejado.
Premir Reconhecer para terminar o teste.
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6.3 Menu alarme
Apenas se
aplica a

| Definições de alarme
Definições
gerais

Informação geral Alarme falha na alimentação
[} 99]

Alarme sempre forte

Alarmes mantidos
Teste do alarme [} 96]
Teste alarme produção

Alarmes Activos
[} 95]

Controlador de
produção,
Controlador de
clima e produção

Lembrete de gravidade
Hora de lembrete de alarmes ativos
Repetir vezes

Alarmes
Ligação ao Cliente perdida
principais/cliente
Ligação ao Mestre perdida

Com
equipamento
partilhado

Clima

Controlador de
clima,
Controlador de
clima e produção

Produção

Controlador de
produção,
Controlador de
clima e produção

Extra

6.4 Menu alarme - Clima
Apenas se
aplica a

| Definições de alarme | Clima

Temperatura
[} 100]

Limite de temperatura alta

4 °C

Limite de alarme atual
Alarme de temperatura baixa
Limite de temperatura baixo
Limite de temperatura baixa com
FreeRange
Temperatura de verão a 20 ºC/68 ºF
exterior

- 3 °C
- 10 °C
8 °C
4 °C
32 °C
0,0 °C

Temperatura de verão a 30 ºC/86 ºF
exterior
Temperatura alta abs. atual
Diferença de temperatura frente/
atrás no túnel
Humidade [} 102] Limite humidade alta absoluta
Limite humidade alta absoluta
Entrada e saída
[} 102]

100 %

Erro na entrada telhado 1-6
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Erro na entrada lateral 1-6
Erro na entrada de túnel 1-2
Erro saída túnel 1-2
Sensores [} 102]

Erro sensor de temperatura interior:
Alarme sempre forte
Erro no sensor de temperatura
exterior

5 °C

Sensor exterior mal colocado

2 °C

Alarme de falha na abertura do túnel
1
Limite do alarme do sensor de
refrigeração de túnel. Falha na
abertura do túnel

- 1 °C

Alarme falha bomba de refrigeração
1
Limite do alarme do sensor de
refrigeração de túnel. Limite de
bomba refrigeração
Alarme no sensor de refrigeração de
túnel 1
Erro no sensor de humidade 5%
Erro no sensor de humidade externo
(5%)
Sensores auxiliares
Erro no sensor de temperatura
aquecimento do piso: Alarme
sempre forte
Pressão [} 103]

Atraso alarme de sensor de pressão
Alarme de pressão alta

ON/OFF

Limite elevado pressão

100 Pa

Alarme de pressão baixa lateral
Alarme de pressão baixa túnel
Limite de pressão baixa
CO2 [} 103]

1:00 AM m:s

ON/OFF
ON/OFF
5 Pa

CO2 baixo
Limite CO2 baixo

300 ppm

CO2 alto
Limite CO2 elevado
NH3 [} 103]

8500 ppm

NH3 baixo
Limite NH3 baixo

5 ppm

NH3 alto
Limite NH3 elevado
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Unidade de
recuperação de
calor [} 104]

Erro Defletor entrada unidade
recuperação calor
Erro Defletor saída unidade
recuperação calor
Erro Sensor temp. entrada unidade
recuperação calor

-3 °C

Temperatura baixa entrada unidade
recuperação calor
Limite temperatura baixo unidade
recuperação calor
Ar Dinâmico
[} 104]

Alarme não pode ser desativado em
modo Controlo
Alarme Ar Dinâmico
Limite desvio pressão

Abertura de
emergência
[} 106]

10%

Temperatura alta
Temperatura alta absoluta
Limite humidade alta absoluta
Alarme de pressão alta: LIGADO
Alarme de pressão baixa: LIGADO
Falha na alimentação: LIGADO

Abertura de
emergência
controlada por
temperatura
[} 106]

Valor pedido de abertura de
emergência
Temperatura selecionada
Aviso na temp. emerg.

40,0 °C
19,0 °C
ON/OFF
6 °C

Aviso limite temperatura emergência
Alarme da bateria: Sempre LIGADO

16 V

Limite de tensão da bateria
Falha na alimentação
Tensão atual da bateria
Tensão medida mais baixa da
bateria
Entrada de
emergência
[} 107]

Entrada de emergência
Temperatura alta absoluta

4 °C

Erro sensor de temperatura
Falha na alimentação: LIGADO

Buracos [} 104]

Buracos não estão fechados

LPV, CT

Buracos não estão abertos
Área coberta
[} 104]

A área coberta não está fechada

LPV, CT

A área coberta não está aberta

6.5 Alarme falha na alimentação
O controlador gera sempre um alarme e ativa abertura de emergência em caso de falha na alimentação.
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6.6 Definições de alarme
O controlador do pavilhão contém um número de alarmes, que vai ativar se ocorrer um erro técnico ou limites
do alarme forem ultrapassados. Alguns dos alarmes estão sempre ligados, ex.: falha na alimentação. Os
restantes alarmes podem ser ativados / desativados, e para alguns deles, pode até definir os limites do alarme.

O utilizador é sempre responsável por assegurar que todas as definições de alarme estão
corretas.

6.6.1 Alarmes principais/cliente
Se o controlador for definido para partilhar equipamento com outros controladores, ativa um alarme caso se
perda a ligação entre os controladores. Um controlador do “Cliente” continuará a regular de acordo com o mais
recente valor recebido do equipamento do controlador “Principal” até a ligação de rede ser restaurada.
Ligação perdida para o
Cliente

Selecione o tipo de alarme Grave, Ligeiro ou Desativado.

Ligação perdida para o
Principal

Selecione o tipo de alarme Grave, Ligeiro ou Desativado.

6.6.2 Alarmes de temperatura
Definições de alarme | Clima | Temperatura
Limite de temperatura alta

O alarme de temperatura para temperatura alta apenas está ativo quando o
estado do lote é Pavilhão ativo. O alarme é definido como temperatura
excessiva para Temperatura selecionada.
FreeRange
O limite do alarme em pavilhões FreeRange aumenta quando os buracos
estão abertos, com um acréscimo no Desvio temperatura ventilador.

Limite de temperatura baixo

Alarme para temperatura excessivamente baixa em relação à Temperatura
selecionada.

Temperatura
Área da temperatura onde o alarme é acionado (com conforto)
Temp. alta
Área da temperatura onde o alarme é acionado (sem conforto)
Temp. selecionada
Temp. aquecimento
Área da temperatura onde o alarme é acionado (sem conforto)
Temp. baixa
Área da temperatura onde o alarme é acionado (com conforto)
Hora
Figura 42: Alarme temperatura alta e baixa

Se o controlador do pavilhão está configurado com as funções de temperatura conforto ou de controlo de
humidade com redução de temperatura, o controlador adiciona o número de graus para os quais a temperatura
conforto está definida para Temperatura, ou subtrai o número de graus para os quais o controlo de humidade
com redução de temperatura está definido a partir de Temperatura. O alarme de temperatura alta será,
portanto, calculado relativamente a Temperatura mais uma adição para Temperatura conforto ou menos
Redução para controlo de humidade.
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Limite temperatura baixa
com FreeRange

Em pavilhões FreeRange, o limite de alarme é baixado com esta definição
quando os buracos estão abertos.
Exemplo Aquecimento instalado mas não ativo com FreeRange
Temperatura selecionada 19 °C
Desvio aquecimento: -2 °C
Limite temperatura baixa com FreeRange: -5 °C
Quando não está em modo FreeRange, o aquecimento está regulado nos 17
°C
Alarme é acionado nos 12°C
Exemplo Aquecimento ativo em FreeRange
Temperatura selecionada 19 °C
Desvio aquecimento: -2 °C
Redução FreeRange: -5 °C
Limite temperatura baixa com FreeRange: -5 °C
Quando não está em modo FreeRange, o aquecimento está regulado nos 17
°C
Em modo FreeRange, o aquecimento está regulado nos 12 °C
Alarme é acionado nos 7 °C
Quando os buracos fecham, os limites do alarme regressam aos limites do
alarme de temperatura geral no espaço de 30 minutos.

Alarme de verão a 20 °C e 30 A função tem um limite de alarme variável que monitoriza alterações na
°C no exterior
temperatura exterior elevada. Quando a temperatura sobe, o limite do alarme

também sobe. Quando a temperatura sobe, o limite do alarme também sobe.
Deste modo, adia a hora a que o alarme de temperatura alta é acionado.
O controlador do pavilhão apenas aciona o alarme se a temperatura interior
também ultrapassar o alarme de temperatura alta.

Temperatura
Área da temperatura onde o alarme é acionado

Limite do alarme

Temperatura exterior
Limite de temperatura
alta

Hora
Figura 43: Temperatura de verão a 20 °C e 30 °C no exterior

1. O limite do alarme não cai abaixo do limite de temperatura alta.
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2. Abaixo dos 20 ºC no exterior, o limite do alarme é 8 ºC, escalonado relativamente à temperatura exterior.
3. Entre 20 ºC e 30 ºC, existe uma transição gradual de 8 ºC para 4 ºC. Numa temperatura exterior de, por
exemplo, 25 ºC, a temperatura interior tem de ser 6 ºC mais alta (acima dos 30 ºC) para o alarme ser
acionado.
4. Acima dos 30 ºC no exterior, o limite do alarme é 4 ºC, escalonado relativamente à temperatura exterior.

O alarme para temperatura alta absoluta é acionado por uma temperatura real,
por exemplo, 32 ºC. O controlador do pavilhão aciona o alarme de temperatura
alta absoluta quando a temperatura interior exceder este valor pedido.

Temperatura alta absoluta

O alarme de temperatura alta absoluta é definido como uma curva de
temperatura.
O alarme está ativo em ventilação de túnel onde a ventilação é regulada de
acordo com um valor médio das temperaturas da frente e atrás. O controlador
do pavilhão gera um alarme quando a diferença de temperatura entre as
zonas da frente e atrás ultrapassa o número de graus definido.

Diferença de temperatura
frente/atrás no túnel

(Duas zonas)

6.6.3 Alarme de humidade
Definições de alarme | Clima | Alarme de humidade

O controlador do pavilhão aciona o alarme para humidade alta absoluta
quando a humidade excede o ponto de referência. Isto pode dever-se, por
exemplo, à falta de ventilação ou a um erro do sensor técnico.

Humidade alta absoluta

6.6.4 Alarme de entrada e saída
Definições de alarme | Clima | Alarme de entrada e saída
Alarme de entrada e saída

Os alarmes de entrada e saída são alarmes técnicos. O controlador do
pavilhão aciona um alarme se a posição atual do defletor na entrada de ar ou
saída de ar se desviar do valor pedido que o controlador calculou como
correto.

Definição do ventilador em
falta

Este alarme indica que a tensão do ventilador não foi configurada no menu da
Instalação. Quando um ventilador de saída 0-10 V tiver sido selecionado, um
valor de tensão tem de ser configurado, o que corresponde ao ventilador a
trabalhar a uma velocidade total e baixa.

Temperatura da refrigeração
de túnel

Alarme para quando a temperatura interior ultrapassar a temperatura exterior.
Tal indica um erro na abertura de túnel.

6.6.5 Alarme de sensor
Definições de alarme | Clima | Erros de sensor
Erro sensor de
temperatura interior

O controlador do pavilhão aciona um alarme se o sensor estiver desligado ou em
curto-circuito.
Sem este sensor, o controlador do pavilhão não pode controlar a temperatura
interior e, além deste alarme, o erro também aciona um controlo de emergência
do sistema de ventilação, que abre 50%.
O alarme é sempre um alarme físico.

Erro no sensor de
temperatura exterior
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O controlador do pavilhão aciona um alarme se o sensor de temperatura exterior
estiver desligado ou em curto-circuito.
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Sensor exterior mal
colocado

O alarme indica se o sensor está exposto a aquecimento solar e, deste modo,
apresenta uma temperatura exterior incorreta. O controlador do pavilhão aciona
um alarme quando a temperatura interior medida pelo controlador é o número de
graus abaixo da temperatura exterior para a qual a função está definida (ex.: 5
ºC).

Erro sensor de humidade

O controlador aciona um alarme quando o sensor de humidade está desligado ou
a humidade do ar está mais baixa do que o valor pedido de humidade.

Falha no sensor de
humidade no exterior
Sensores auxiliares

O controlador do pavilhão aciona um alarme se o valor para o sensor ultrapassar
o valor pedido.

Erro sensor de
O controlador do pavilhão aciona um alarme se o sensor estiver desligado ou em
temperatura aquecimento curto-circuito.
do piso

O alarme é sempre um alarme físico.

6.6.6 Alarme sensor de refrigeração de túnel
Definições de alarme | Clima | Erros de sensor
Alarme para falha na
abertura de túnel

O controlador do pavilhão aciona um alarme quando a temperatura do túnel
ultrapassa a temperatura exterior pelo número de graus que definiu para Limite
do sensor de refrigeração de túnel. Falha na abertura do túnel
O alarme apenas está ativo na ventilação de túnel.

Falha bomba refrigeração

O controlador do pavilhão aciona um alarme quando a temperatura do túnel
ultrapassa a temperatura exterior pelo número de graus que definiu para Limite
do sensor de refrigeração de túnel. Limite de bomba refrigeração

Alarme no sensor de
refrigeração de túnel 1

O controlador do pavilhão aciona um alarme se o sensor estiver desligado ou em
curto-circuito.
Em caso de falha de sensor, o controlador de clima ajusta a refrigeração de túnel
de acordo com a temperatura exterior + 2 °C.

6.6.7 Sensor de pressão
Definições de alarme | Clima | Sensor de pressão
Sensor de pressão

Com a função Atraso do alarme de sensor pode adiar o sinal de alarme para que
o alarme não seja acionado por alterações temporárias do nível de pressão no
pavilhão, ex. quando uma porta é aberta.
O controlador do pavilhão aciona um alarme quando a pressão no pavilhão cai
abaixo ou ultrapassa o valor pedido de Limite elevado pressão/Limite baixo
pressão.

6.6.8 Sensor auxiliar e alarme de CO2
Definições de alarme | Clima | Erros de sensor/alarme de CO2
Sensor auxiliar
Alarme de CO2

O controlador do pavilhão aciona um alarme se os valores para o sensor caírem
ou ultrapassarem os valores pedidos.

6.6.9 Alarme de NH3
Definições de alarme | Clima | Alarme de NH3
Alarme de NH3
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O controlador do pavilhão aciona o alarme quando o conteúdo de NH3 do ar no
pavilhão regista acima ou abaixo do limite do alarme.
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O alarme baixo é desligado a partir da fábrica. O limite do alarme é pré-definição
de fábrica num nível tão baixo (5%) que o alarme apenas é acionado mediante
erros de sensor intrínsecos.
No caso de um alarme alto (30 ppm), o controlador do pavilhão ventila 100%.

6.6.10 Alarme de recuperação de calor
Definições de alarme | Clima | Recuperação de calor
Unidade de recuperação
de calor

O alarme do defletor para a unidade de recuperação calor trabalha da mesma
forma dos restantes alarmes do defletor, consultar Alarme de entrada e saída
[} 102].
O controlador por gerar um alarme se o sensor de temperatura na entrada de ar
estiver em curto-circuito ou desligado.
O controlador gera um alarme quando a temperatura na entrada de ar se
encontra abaixo do limite definido (-5 ºC).

6.6.11 Alarme Ar Dinâmico
Definições de alarme | Clima | Ar Dinâmico
Ar Dinâmico

O alarme Ar Dinâmico pode dever-se a um erro mecânico no ventilador, o sensor
de pressão ou a posição defletor. O controlador do pavilhão aciona um alarme se
a medição da produção de ventilação desviar do pedido de ventilação calculado.
Verificar o ventilador quando em execução. A resolução de problemas está ao
cuidado de pessoal com formação técnica.

6.6.12 Alarme para buracos
Dependendo da instalação da função, o controlador cria um alarme para quando os buracos não abrirem e/ou
fecharem conforme necessário.
Enquanto o alarme estiver ativo, o controlador não abre nem fecha os buracos. O utilizador deve reconhecer o
alarme antes de se realizar novamente o ajuste.
Definições de alarme | Clima | Alarme buracos
Tempo máx. para fechar
buracos

O alarme monitoriza se os buracos estão abertos/fechados no período de tempo
definido.

Tempo máx. para abrir
buracos

6.6.13 Alarmes área coberta
Dependendo da instalação da função, o controlador cria um alarme para quando o acesso à área coberta não
abrir e/ou fechar conforme necessário.
Enquanto o alarme estiver ativo, o controlador não abre nem fecha o acesso à área coberta. O utilizador deve
reconhecer o alarme antes de se realizar novamente o ajuste.
Definições de alarme | Clima | Alarme área coberta
Tempo máx. para fechar
área coberta

O alarme monitoriza se o acesso à área coberta é aberto/fechado no período de
tempo definido.

Tempo máx. para abrir
área coberta
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6.6.14 Apanha
Apanha
Erro chave apanha

Alarme que a apanha não está concluída no período definido.

6.6.15 Alarmes auxiliares
É possível criar vários alarmes auxiliares. Por exemplo, o controlador pode emitir um alarme de um controlador
de motor ligado, uma bomba de água ou outro equipamento.
Os alarmes são configurados no menu Definições de alarme | Auxiliar | Alarmes auxiliares | Definições de
alarmes auxiliares

Pressione Adicionar para adicionar um novo alarme.
Pressione o campo Nome para dar um nome ao alarme.
Pressione Categoria para selecionar a categoria à qual o
alarme pertence.
Defina o modo de controlo Forte, Ligeiro ou Desativado.
Defina um atraso, se necessário.
Defina a ativação que deve ocorrer em caso de entrada alta ou
baixa.
Selecione se o alarme deve estar ativo sempre ou a partir de
um dia específico.
Para eliminar um alarme auxiliar, pressione o ícone

Depois de criar o alarme, veja o menu
onde ligar o equipamento extra.

.

| Instalação | Mostrar a ligação para obter informações sobre

6.6.16 Estado de equipamento
Ao ligar o equipamento de monitorização, tal como, um sensor de corrente para os componentes individuais do
sistema (ventiladores stepless e MultiStep), é possível obter um alarme que consiga indicar o tipo de falha
possível.
Existem 3 tipos de alarme:
Alarme baixo

Possível falha de equipamento. O equipamento pode ser desconectado por erro.
Alarme devido a consumo de corrente em falta. Por exemplo, MultiStep/stepless
pode ser ativado e o consumo de energia ser demasiado baixo, caso a paragem
de emergência do ventilador seja ativada.

Alarme alto

O equipamento exibe sinais de desgaste.
Alarme devido a consumo de corrente excessivo.

Alarme LIGADO

O equipamento está ativo, mas não deve estar em relação à regulação do
controlador.
Alarme devido ao consumo de corrente, que não deve lá estar. Por exemplo,
MultiStep/stepless pode ser ativado e o consumo de energia demasiado elevado,
caso exista um defeito emergente no ventilador.

Os alarmes são apenas ativados caso um limite seja excedido por 5 minutos.
Os alarmes são definidos para corresponderem ao equipamento de monitorização ligado. Isto é feito no menu
Definições de alarme | Estado de equipamento.
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Selecione o tipo de alarme Grave, Ligeiro ou Desativado.
Defina os âmbitos de tensão para Alarme baixo, Alarme alto e
Alarme LIGADO. Leia primeiro o consumo atual durante a
operação normal para obter uma indicação dos âmbitos de
tensão.

6.7 Controlo de emergência
6.7.1 Abertura de emergência
O controlador do pavilhão tem abertura de emergência como função padrão independentemente de estar ou
não instalada uma abertura de emergência. Desde que exista energia, o controlador abrirá o sistema de
ventilação 100% em caso de alarme relevante, mesmo que esteja frio no exterior.
A abertura de emergência pode ser ativada por cinco tipos de alarme.
Ativado por

Lateral
Sim

Túnel (CT, T)

Temperatura alta absoluta

Sim

Sim

Humidade alta absoluta

Sim

Sim

Alarme de pressão alta

Sim

Sim

Alarme de pressão baixa (pressão
negativa)

Sim

Sim

Alarme de pressão baixa (pressão
positiva)

Não

Não

Falha na alimentação

Sim

Sim

Temperatura alta

Pode ser uma vantagem desligar a humidade alta absoluta em pavilhões situados em áreas com uma
humidade do ar exterior muito alta e quando ocorrer um erro técnico do sensor.

6.7.2 Abertura de emergência controlada por temperatura
Esta secção é relevante apenas para pavilhões com abertura de emergência controlada por
temperatura instalada.

Abertura de emergência controlada por temperatura apenas é acionada quando a temperatura interior
ultrapassa a temperatura selecionada para abertura de emergência (Valor pedido de abertura de emergência).
Pode fazer uma leitura do valor pedido enquanto número de temperatura real no visor do controlador do
pavilhão. A abertura de emergência também é acionada em caso de falha na alimentação.
Temperatura de abertura de emergência
Pode configurar a temperatura com a qual deve ocorrer a abertura de emergência diretamente no botão de
ajuste da abertura de emergência. O valor pedido pode ser lido no visor juntamente com a Temperatura
selecionada.
Aviso na temp. emerg.
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O controlador do pavilhão pode emitir um aviso que apareça no visor para o caso de o Valor pedido de
abertura de emergência ser demasiado elevado relativamente à Temperatura selecionada (temperatura
interior). Isto é particularmente relevante na produção de lotes e numa curva de temperatura em queda. É aqui
que tem de ajustar regularmente os Valores pedidos de abertura emergência para baixo. Todavia, uma
definição demasiado elevada também pode ser provocada por um erro.
A função de aviso pode ser ligada e desligada. A definição aqui deve ser o número de graus pelo qual os
Valores pedidos de abertura emergência têm de ultrapassar a Temperatura selecionada para o controlador
emitir um aviso.
Alarme de bateria e tensão da bateria
Abertura de emergência controlada por temperatura tem uma bateria que assegura que a abertura de
emergência abre, apesar da falha na alimentação, se a temperatura interior ultrapassar o Valor pedido de
abertura de emergência.
Pode ler a tensão medida mais baixa e a atual na bateria. Estas leituras indicam se necessita de substituir a
bateria ou se poderá haver uma falha técnica na origem do alarme de bateria.
O controlador do pavilhão pode acionar um alarme se a bateria que opera abertura de emergência não estiver
a trabalhar.
Tenha atenção para não configurar o Limite de tensão da bateria para demasiado baixo, pois isto
desativa o alarme.

6.7.3 Entrada de emergência
Esta secção é relevante apenas para pavilhões onde as entradas de emergência estão instaladas.

A entrada de ar de emergência pode ser acionada por quatro tipos de alarmes.
Ativado por
Entrada de emergência (temperatura)

Definir

Temperatura alta absoluta

Ligar ou desligar

Erro sensor de temperatura

Ligar ou desligar

Falha na alimentação

Ativa sempre

Se a ativação da entrada de emergência por um erro do sensor de temperatura interior depende das condições
do clima em geral. Se estiver muito quente, pode beneficiar da utilização da função. Contudo, se estiver frio,
deve considerar a necessidade de a utilizar e se os animais vão sofrer.
A entrada de emergência tem a sua própria definição de temperatura Entrada de emergência, onde os
números de graus são inseridos para a Temperatura selecionada e qualquer Temperatura conforto.
Esta definição possibilita abrir a entrada de ar durante uma estação quente onde a entrada de ar, em condições
normais, não é acionada pelo limite do alarme de temperatura alta normal.
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7 Instruções de manutenção
O controlador do pavilhão não requer manutenção para funcionar corretamente.
Deve testar o sistema de alarme semanalmente.
Utilize apenas peças suplentes originais.
Observe que a vida útil do controlador do pavilhão será prolongada se se mantiver ligado o tempo todo, pois tal
mantê-lo-á seco e livre de condensação.

7.1 Limpeza
Limpe o produto com um pano que foi torcido quase seco em água e evite utilizar:
• detergente de alta pressão
• solventes
• agentes cáusticos/corrosivos
Bloquear ecrã para limpeza
Quando o controlador estiver prestes a ser limpo, é possível
bloquear o ecrã para evitar o funcionamento indesejado
durante a limpeza. Bloqueie o ecrã no menu

| Geral |

Manutenção | Bloquear ecrã para limpeza.

O ecrã indica que se encontra bloqueado. Prima e mantenha
premido o ecrã durante cinco segundos para o desbloquear. O
controlador cancela automaticamente o bloqueio após 15
minutos.

7.2 Reciclagem/Eliminação
Os produtos adequados para reciclagem são marcados com um pictograma.

Tem de ser possível aos clientes entregarem os produtos em pontos de recolha/ecocentros locais de acordo
com as instruções locais. O ecocentro tratará do transporte adicional para uma instalação aprovada para
reutilização, recuperação e reciclagem.
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