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Od ponad 40 lat firma SKOV rozwija 
i produkuje systemy wentylacji 
i zarządzania fermami trzody 

chlewnej oraz drobiu. Jesteśmy rozpo-
znawani, jako dostawca najlepszych 
systemów, co obliguje nas do ciągłego 
rozwoju i udoskonalania produktów w 
celu poprawiania warunków w budyn-
kach, z korzyścią dla zwierząt i ludzi.
 
Innowacyjny dostawca jakości
Znaczna część przychodów firmy 
jest przeznaczana na rozwój nowych 
produktów oraz ulepszanie istniejących 
systemów i komponentów. Zatrudniamy 

65 wykwalifikowanych pracowników w 
naszych oddziałach rozwoju w Danii i 
Malezji. Produkty są rozwijane w bliskiej 
współpracy z naszymi innowacyjnymi 
klientami, którzy dostarczają nam nie-
zbędnych informacji na temat potrzeb 
rynku. Jednym z powodów, dla których 
systemy SKOV cieszą się długą żywotno-
ścią, niezawodnością i wydajnością jest 
zwracanie uwagi, na jakość produktów 
zanim dotrą one do klienta.  Są one te-
stowane we wszystkich w warunkach kli-
matycznych, w jakich będą instalowane i 
następnie uzyskują certyfikat zgodnie ze 
standardem DS/EN ISO9001:2008.

Globalnie i lokalnie
Centrala SKOV znajduje się w Danii a 
firma jest reprezentowana globalnie 
poprzez sieć działów sprzedaży, de-
alerów i serwisantów. SKOV prowadzi 
również biuro w Bangkoku w Tajlandii, 
które zatrudnia 20 osób pracujących nad 
dostosowaniem naszych systemów do 
tamtejszych warunków klimatycznych i 
zapewnieniem wsparcia technicznego na 
wysokim poziomie. Systemy wentylacji 
SKOV są instalowane na całym świecie i 
adaptowane do wszystkich stref klima-
tycznych. 

Klimat dla wzrostu

WORLDWIDE SYSTEMSINNOVATIVE
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Prowadzimy sprzedaż bezpośrednią i 
za pośrednictwem naszych zaufanych 
partnerów. Mamy rozbudowaną sieć 
dealerów, aby nasi klienci mogli uzyskać 
pomoc i doradztwo techniczne bez 
względu na lokalizację geograficzną. 
Wentylacja jest jednym z najważniej-
szych systemów we współczesnych bu-
dynkach inwentarskich. Z tego powodu 
staramy się doradzać naszym klientom 
przy wyborze optymalnych rozwią-
zań przystosowanych do ich potrzeb. 
Zapewniamy instalację systemów oraz 
przeszkolenie pracowników z zakresu ich 
obsługi. Nasi specjaliści z zakresu utrzy-
mania zwierząt upewnią się czy systemy, 
które zaproponujemy stworzą najlepsze 
z możliwych warunków klimatycznych w 
chlewniach.  

Oszczędność energii 
Koszty energii stale rosną, dlatego firma 
SKOV jest skupiona na stosowaniu syste-
mów, które nie tylko tworzą optymalne 
warunki dla ludzi i zwierząt, ale są rów-
nież przyjazne środowisku.  Rozwijane 
przez lata produkty są projektowane w 
ten sposób, aby zmniejszyć zużycie ener-
gii z korzyścią dla producentów, zacho-
wując utrzymanie dobrych warunków 
klimatycznych dla zwierząt.

Firma SKOV ma najlepsze i najbardziej 
wydajne systemy wentylacji na rynku. 
Istniejemy na rynku już od ponad 40 
lat i jesteśmy dobrze prosperującym 
partnerem do współpracy, co również 
w przyszłości będzie bardzo ważnym 
czynnikiem na rynku. 



SKOV
systemy wentylacji
SKOV
systemy wentylacji

SKOV
systemy wentylacji



„Pracujemy nad uzyskaniem optymalnych warunków dla zwie-
rząt, ludzi oraz 
środowiska. Nasze systemy są dostosowane do wszystkich typów 
budynków i działają niezawodnie we wszystkich strefach  
klimatycznych”.

           – Jørgen Yde Jensen, dyrektor zarządzający, SKOV A/S



Aby zwierzęta w chlewni miały optymalne warunki do chowu, niezwykle ważne jest 
zapewnienie im odpowiedniego klimatu. Bez względu na rozmiar, rozmieszczenie 
pomieszczeń i lokalizację budynku, SKOV zawsze znajdzie rozwiązanie do stworzenia 
optymalnych warunków – zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. 
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W celu uzyskania jak najlep-
szych wyników w dzisiejszym 
rolnictwie, konieczna jest ciągła 

optymalizacja i zwiększanie wydajności 
produkcji. Aby zwierzęta miały opty-
malne warunki do chowu, otaczające 
je środowisko musi spełniać określone 
wymogi. Klimat chlewni jest jednym z 
najważniejszych czynników, decydu-
jących o dobrostanie zwierząt. Istnieje 
również wiele istotnych wymagań w 
zakresie systemów wentylacji, które mu-
szą zapewnić prawidłową temperaturę 
oraz jakość i wilgotność powietrza, bez 
względu na strefę klimatyczną, w której 
znajduje się budynek.  

W chłodnych miesiącach systemy wen-
tylacyjne służą do tworzenia zdrowego 
klimatu w budynkach i zmniejszają 
poziom różnych niepożądanych gazów 
do minimum. Zasysane z zewnątrz 
powietrze jest zimne i nie może dotrzeć 
do zwierząt bez zmieszania go z ogrza-
nym powietrzem w budynku. System 
wentylacji miesza powietrze w takich 
proporcjach, aby zapewnić prawidłową 
temperaturę w strefie chowu zwierząt 
i nie wystawiać zwierząt na negatywne 

działanie przeciągów. W ciepłych mie-
siącach system usuwa nadmiar ciepła 
wydzielanego przez zwierzęta i zasysa 
powietrze, zapewniając jego przepływ i 
chłodząc zwierzęta.
Producent, który zapewnia zwierzętom 
prawidłowy klimat, minimalizuje ryzyko 
chorób oraz zapewnia stały i wysoki 
dzienny przyrost masy. W podobny 
sposób, odpowiedni klimat zapewnia 
prawidłową i idealną utylizację odpadów 
w budynku.

Bez względu na rozmiar, rozmieszczenie 
pomieszczeń i lokalizację budynku, SKOV 
zawsze znajdzie rozwiązanie do stworze-
nia optymalnych warunków – zarówno 
dla zwierząt, jak i dla ludzi. Wykwalifiko-
wani technicy SKOV dostosowują system 
wentylacji do indywidualnych wymagań 
budynku, a jednocześnie zapewniają jak 
najmniejsze zużycie energii.

Podstawowe elementy systemu wen-
tylacji
Stworzenie idealnego klimatu w chlewni 
wymaga doprowadzenia do budynku 
świeżego powietrza, odprowadzenia 
powietrza zużytego i optymalnych tem-

Dlaczego systemy wentylacji są tak ważne?
peratur dostosowanych do rasy i wieku 
zwierząt. Zwierzęta nie powinny być 
narażone na przeciągi, a wentylacja musi 
być taka sama w każdej części budynku.  
Powietrze musi więc zostać pobrane z 
odpowiedniej wysokości, mieć odpo-
wiedni kierunek, jakość i prawidłową 
prędkość. Aby odpowiednio sterować 
powietrzem, wymagany jest komputer 
klimatyczny. Zapewnia on odpowiednie 
ustawienie wlotów i wylotów powietrza 
względem siebie. Z kolei prawidłowa 
praca komputera klimatycznego oraz 
wlotów i wylotów powietrza zależy od 
stabilnego i prawidłowego połączenia 
tych elementów. Większość produktów 
zastosowanych w systemie wentylacji 
SKOV zostało opracowanych i wypro-
dukowanych w firmie SKOV w Danii. 
Wszystkie produkty zostały opracowane 
i zaprojektowane względem siebie, dzię-
ki czemu klienci otrzymują niezawodny i 
wydajny system wentylacji, gwarantują-
cy idealny klimat dla zwierząt i pracow-
ników chlewni.
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System energooszczędnej wentylacji 
(Low Power Ventilation, LPV) firmy 
SKOV jest klasycznym systemem 

podciśnieniowym, używanym przy 
produkcji trzody chlewnej. System ten 
został zaprojektowany dla regionów 
o umiarkowanym klimacie i może być 
dostosowany do większości budynków 
do produkcji świń. 

Elementy systemu LPV
System LPV składa się z następujących 
elementów:

• wlotu powietrza
• wylotu powietrza
• sterownika 
• połączenia elementów

Wlot powietrza
W systemie LPV świeże powietrze jest 
dostarczane za pomocą wlotów ścien-
nych typu DA 1200/1211/1911 lub 
sufitowych DA 1540. W czasie chłod-
nych miesięcy świeże powietrze zostaje 
skierowane pod sufit gdzie miesza się z 
powietrzem w budynku zanim dotrze do 
strefy przebywania zwierząt. 
W miesiącach ciepłych powietrze jest 
dostarczane w ten sam sposób, jednak 
z większą prędkością. W ten sposób 
zwiększamy cyrkulację powietrza w bu-

dynku bez powodowania przeciągów, a 
zwierzęta uzyskują dodatkowe odczucie 
chłodu.

Wylot powietrza
Wyciąganie powietrza odbywa się za 
pomocą kominów DA 600 lub DA 920, 
które zostały zaprojektowane w sposób 
pozwalający osiągnąć dużą wydajność 
przy jednocześnie niskich kosztach ener-
gii. Komin oraz zainstalowany wentylator 
działają wspólnie, co sprawia, że ich 
praca jest optymalna. 
Systemy wyciągowe mogą działać
na zasadzie MultiStep® oraz Dynamiczny 
MultiStep®, dzięki czemu znacząco ogra-
niczamy koszty energetyczne. 

Sterowanie klimatem
System LPV jest kontrolowany za 
pomocą komputera DOL 234F. Zawiera 
on wszystkie niezbędne funkcje oraz 
dostarcza wydajną i  
precyzyjną kontrolę nad klimatem w 
chlewni.  DOL 234F ma budowę moduło-
wą i jest łatwy do użytkowania. 

Połączenia elementów
Zamykanie i otwieranie systemu jest re-
gulowane przez serwomotor DA 75, do-
starczany wraz z kompletnym zestawem 
montażowym. Wydajność oraz precyzja 

działania całego systemu jest zależna od 
prawidłowego działania wszystkich tych 
elementów.

System LPV może być rozbudowany o 
następujące elementy:
• alarm i otwieranie awaryjne
• chłodzenie i ogrzewanie
• zarządzanie fermą
• oczyszczanie powietrza

System energooszczędnej wentylacji

• stabilny klimat przez cały rok

• optymalna kontrola nad kie-
runkiem, ilością oraz prędko-
ścią powietrza

• niezawodny i łatwy w użytko-
waniu system kontroli

• niskie pobory energii

• zintegrowany system wenty-
lacji awaryjnej

 

System wentylacji ener-
gooszczędnej SKOV to:
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DOL 234

1
2

Komputer klimatyczny
DOL 234F

Otwarcie awaryjne 
DOL 278

Komin 
DA 600

Ogrzewanie Spiraflex

Serwomotor 
DA 75 Pompa chłodzenia wysokoci-

śnieniowego
DA 2000

Pompa chłodzenia wysokociśnie-
niowego 
Rury i dysze systemu chłodzenia 
wysokociśnieniowego

Wlot ścienny
DA 1200

Wlot sufitowy 
DA 1540
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• optymalny klimat w budynku 
bez przegrzewania zwierząt

• minimalne ryzyko wystą-
pienia chorób w zimnych 
miesiącach

• wystarczająca prędkość 
powietrza i efekt chłodzenia 
w lecie

• kontrola nad kierunkiem, 
ilością oraz prędkością powie-
trza w ciepłych miesiącach

• niskie pobory energii
 

System Combi-Diffuse 
SKOV to:

System wentylacji Combi-Diffuse

System wentylacji Combi-Diffuse to 
system podciśnieniowy zapewniają-
cy optymalny klimat w chlewniach 

w strefach o klimacie umiarkowanym.

Elementy systemu Combi-Diffuse  
System Combi-Diffuse składa się z nastę-
pujących elementów:

• wlotu powietrza
• wylotu powietrza
• sterownika 
• połączenia elementów

 
Wlot powietrza
W systemie wentylacji Combi-Diffuse 
powietrze dostarczane jest przez sufit 
z płyt perforowanych. Zapewniają one 
doskonały przepływ powietrza przy 
jego minimalnej prędkości, co zmniejsza 
ryzyko wystąpienia chorób w miesiącach 
zimowych.
Aby zapewnić zwierzętom efekt chłodze-
nia w lecie zainstalowano dodatkowo 
wloty sufitowe DA 1800. Alternatywnie 
można stosować inne typy wlotów 
powietrza. 

Wylot powietrza
Wyciąganie powietrza odbywa się za 
pomocą kominów DA 600 lub DA 920, 
które zostały zaprojektowane w sposób 
pozwalający osiągnąć dużą wydajność 
przy jednocześnie niskich kosztach ener-
gii. Komin oraz zainstalowany wentylator 
działają wspólnie, co sprawia, że ich 
praca jest optymalna. 
Systemy wyciągowe mogą działać na 
zasadzie MultiStep® oraz Dynamiczny 
MultiStep®, dzięki czemu znacząco ogra-
niczamy koszty energetyczne. 

Sterowanie klimatem
Temperatura, wilgotność i wentylacja 
są kontrolowane za pomocą komputera 
DOL 234F. Komputer ma konstrukcję
modułową i może zostać dostosowany 
do indywidualnych potrzeb produkcji.

Połączenia elementów
Zamykanie i otwieranie systemu jest 
regulowane przez serwomotor DA 75, 
 dostarczany wraz z kompletnym 
zestawem montażowym.. Wydajność 
oraz precyzja działania całego systemu 
jest zależna od prawidłowego działania 
wszystkich tych elementów.

System Combi-Diffuse może być rozbu-
dowany o następujące elementy:

• alarm i otwieranie awaryjne
• chłodzenie i ogrzewanie
• zarządzanie fermą
• oczyszczanie powietrza
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Alarm 
DOL 2200

Otwieranie awaryjne 
DOL 278

Komputer klimatyczny
DOL 234F

Komin
DA 600 Sufit przepuszczalny z płyt perforowanych

Serwomotor 
DA 75

Wlot sufitowy
DA 1800
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System wentylacji równociśnieniowej

Systemów wentylacji równociśnie-
niowej można używać we wszyst-
kich rodzajach chlewni we wszyst-

kich strefach klimatycznych na świecie. 
Są one szczególnie efektywne w budyn-
kach jednoczęściowych lub strefach, w 
których zwierzęta są narażone na silne 
wiatry. Świeże powietrze dostaje się do 
budynku za pomocą wlotów dachowych 
i wydostaje się przez kominy w dachu.
Wentylatory we wlotach i wylotach 
powietrza zapewniają jego obieg w 
budynku. W rezultacie wytwarzane jest 
ciśnienie neutralne (ciśnienie równo-
mierne) i budynek jest prawidłowo 
wentylowany.

Elementy systemu równociśnieniowego  
System równociśnieniowy składa się z 
następujących elementów:

• wlotu powietrza
• wylotu powietrza
• sterownika 
• połączenia elementów

Wlot powietrza
Świeże powietrze jest pobierane za po-
mocą wlotu dachowego DA 40, umoż-

liwiającego idealne rozprowadzenie 
powietrza w budynku, dzięki indywidu-
alnie regulowanym dyszom.  

Wylot powietrza
Wyciąganie powietrza odbywa się za 
pomocą kominów DA 600 lub DA 920, 
które zostały zaprojektowane w sposób 
pozwalający osiągnąć dużą wydajność 
przy jednocześnie niskich kosztach ener-
gii. Komin oraz zainstalowany wentylator 
działają wspólnie, co sprawia, że ich 
praca jest optymalna. 
Systemy wyciągowe mogą działać na 
zasadzie MultiStep® oraz Dynamiczny 
MultiStep®, dzięki czemu znacząco ogra-
niczamy koszty energetyczne. 

Sterowanie klimatem
Temperatura, wilgotność i wentylacja 
są kontrolowane za pomocą komputera 
DOL 234F. Komputer ma budowę mo-
dułową i może zostać dostosowany do 
indywidualnych potrzeb produkcji.

Połączenia elementów
Zamykanie i otwieranie systemu jest 
regulowane przez serwomotor DA 75, 
 dostarczany wraz z kompletnym 

zestawem montażowym.. Wydajność 
oraz precyzja działania całego systemu 
jest zależna od prawidłowego działania 
wszystkich tych elementów.

System równociśnieniowy może być 
rozbudowany o następujące elementy:
• alarm i otwieranie awaryjne
• chłodzenie i ogrzewanie
• zarządzanie fermą
• oczyszczanie powietrza
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Komputer klimatyczny
DOL 234F

Otwieranie awaryjne 

Komin
DA 600

Pompa chłodzenia wysokociśnieniowego
DA 2000

Pompa chłodzenia wysokociśnieniowego
Rury i dysze systemu chłodzenia wysoko-
ciśnieniowego

Wlot dachowy
DA 40A

• idealna dystrybucja powie-
trza w budynku

• stałe ciśnienie neutralne w 
budynku, zapewniające jed-
nolitą wentylację

• wystarczająca prędkość 
powietrza i efekt chłodzenia 
w lecie

• mocna i wydajna 
jednostka doprowadzająca 
powietrze
 

System wentylacji  
równociśnieniowej to:
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System wentylacji Combi-Tunnel 
jest systemem podciśnieniowym, 
używanym przy produkcji trzody 

chlewnej w regionach tropikalnych i 
subtropikalnych świata, gdzie występują 
znaczne dobowe i sezonowe wahania 
temperatury. 

Elementy systemu Combi-Tunnel
System Combi-Tunnel składa się z nastę-
pujących elementów:

• wlotu powietrza
• wylotu powietrza
• sterownika 
• połączenia elementów

Wlot powietrza
W czasie chłodnych miesięcy świeże 
powietrze jest pobierane za pomocą 
wlotów ściennych DA 1200/1211/1911, 
kierujących je pod sufit. Tam miesza się 
ono z powietrzem w budynku zanim 
dotrze do strefy przebywania zwierząt.  
W miesiącach ciepłych powietrze jest 
dostarczane do środka za pomocą drzwi 
w tunelu, znajdującym się na końcu 
budynku. Drzwi w tunelu dostępne są w 
dwóch wersjach: jako wloty kurtynowe 
lub lekkie drzwi tunelowe. Powietrze 
jest chłodzone za pomocą podkładów 
chłodzących lub systemu chłodzenia 
wysokociśnieniowego.

Wylot powietrza
W czasie chłodnych miesięcy wyciąganie 
powietrza odbywa się za pomocą komi-
nów DA 600 lub DA 920, które zostały 
zaprojektowane w sposób pozwalający 
osiągnąć dużą wydajność przy jedno-
cześnie niskich kosztach energii. Komin 
oraz zainstalowany wentylator działają 
wspólnie, co sprawia, że ich praca jest 
optymalna. Powyższe moduły wylotowe 
można montować na ścianach i suficie. 
Możliwy jest również montaż szeregowy 
z innymi wentylatorami ściennymi. 
Systemy wyciągowe mogą działać na 
zasadzie MultiStep® oraz Dynamiczny
MultiStep®, dzięki czemu znacząco ogra-
niczamy koszty energetyczne. 
Przy wysokich temperaturach zewnętrz-
nych powietrze jest wyciągane przez 
duże wentylatory szczytowe, umieszczo-
ne po przeciwległej stronie otworu tu-
nelu (wyłożonego podkładami chłodzą-
cymi). Powoduje to przepływ chłodnego 
powietrza (efekt chłodzenia) w całym 
budynku, co pozwala obniżyć tempera-
turę we wnętrzu nawet o 25ºC.
 
Sterowanie klimatem
System Combi-Tunnel jest kontrolowany 
za pomocą komputera DOL 534. Zawie-
ra on szereg niezbędnych funkcji oraz 
dostarcza wydajną i precyzyjną kontrolę 
nad klimatem w chlewni. Komputer 

ma budowę modułową i jest łatwy do 
użytkowania. 

Połączenia elementów
Zamykanie i otwieranie systemu jest 
regulowane przez serwomotor DA 75, 
 dostarczany wraz z kompletnym zesta-
wem montażowym.. Wydajność oraz 
precyzja działania całego systemu jest 
zależna od  
prawidłowego działania wszystkich tych 
elementów.

System Combi-Tunnel może być rozbu-
dowany o następujące elementy:
• alarm i otwieranie awaryjne
• chłodzenie i ogrzewanie
• zarządzanie fermą
• oczyszczanie powietrza 

System wentylacji Combi-Tunnel



KLIMAT I ZARZĄDZANIE FERMĄ TRZODY CHLEWNEJ 15

• stabilny klimat przez cały rok

• optymalna kontrola nad kie-
runkiem, ilością oraz prędko-
ścią powietrza

• bezpieczny i łatwy w użytko-
waniu system kontroli

• niskie pobory energii

• zintegrowany system wenty-
lacji awaryjnej

 

System wentylacji 
Combi-Tunnel to:

Wlot ścienny 
DA 1211

Czujnik wilgotności
DOL 114
Czujnik temperatury

Komputer klimatyczny
DOL 234F

Serwomotor 
DA 75A

Serwomotor
DA 75A

Wentylator  
szczytowy
DB 1400

Komin 
DA 600

Podkłady chłodzące 
DA 100/150

Wlot ścienny 
DA 1211

Otwieranie awaryjne 
DOL 278
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System chłodzenia wysokociśnieniowego

Trzoda chlewna w nowoczesnych 
budynkach jest wrażliwa na wyso-
kie temperatury, dlatego tak ważne 

jest zmniejszenie jej w trakcie gorących 
miesięcy. Sama wymiana powietrza i 
jego prędkość to często zbyt mało, aby 
to osiągnąć. Praktyka pokazuje, że przy 
temperaturach powyżej 30°C obserwu-
jemy niższe przyrosty masy oraz zwięk-
szoną liczbę upadków. Świnie wyka-
zują zmianę zachowania związanego z 
defekacją, gdy temperatura w budynku 
wzrośnie do 24-26°C. Wtedy zaczyna-
ją tarzać się po twardej posadce. Jeśli 
temperatura przekracza 25-27°C, maleje 
wielkość miotów i spada jakość nasienia 
knurów.

Aby temu zapobiec zaprojektowaliśmy 
system chłodzenia cząsteczkami wody 
podawanymi za pomocą pompy wysokoci-
śnieniowej. 
Cząsteczki wody parują w rozgrzanym 
powietrzu w budynku i tym samym je chło-
dzą. Jeśli system chłodzenia wysokociśnie-
niowego jest ustawiony prawidłowo, może 
on zmniejszyć temperaturę o maksymalnie 
10°C. 

Jakość i elastyczność
Projektując system chłodzenia wyso-
kociśnieniowego SKOV zwróciliśmy 
szczególną uwagę na jego jakość oraz 
elastyczność. Jakość jest gwarantowana 
przez zastosowanie najwyższej klasy 
materiałów, które zapewniają długą ży-
wotność systemu. Dzięki użyciu standar-
dowych elementów możemy zastosować 
ten system w każdym nawet najbardziej 
specyficznym budynku. 
 
Pompa wraz z filtrami
Jednostka pompująca jest sercem 
całego systemu. Oferujemy ją w trzech 
wydajnościach (od 5 do 22 l na minutę) 
gotową do podłączenia prądu i wody. 
Wydajne filtry gwarantują długą żywot-
ność systemu. Pompa jest standardowo 
wyposażona w filtr, który usuwa 95-98% 
zanieczyszczeń z wody (o wielkości 1 
mikrona). Pompa może być również 
zaopatrzona w filtry fosforanowe oraz 
wapniowe do optymalnej redukcji ilości 
wapnia i minerałów w wodzie.
System rur

Używamy wyłącznie rur z odpornej na 
kwasy stali nierdzewnej. Otwory na dysze 
mogą być montowane po zamontowa-
niu rur. Dzięki naszemu opatentowane-
mu systemowi mocowania dysz mogą 
być one montowane dokładnie tam 
gdzie chcemy. Pozwala to na optymalne 
rozmieszczenie dysz w pomieszczeniu. 

Dysze
Opatentowane dysze są wyposażone w 
filtr, który znajduje się w ich przedniej 
części, co ogranicza ryzyko ich zatkania. 
Dysze mogą być również zaopatrzone w 
system, przeciw-kamieniowi który dodat-
kowo zmniejsza problem z kamieniem 
zatykającym otwory w dyszy. Wszystkie 
dysze są montowane są wraz z zaworem 
przeciw kapaniu.

Systemy chłodzenia dla poprawy dobrostanu zwierząt 
i produkcyjności
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Więcej niż chłodzenie
System chłodzenia wysokociśnieniowe-
go poza możliwościami chłodzenia ma 
również szereg innych funkcjonalności.

Namaczanie
Pomiędzy rzutami, system chłodzenia 
wysokociśnieniowego może być również 
wykorzystywany do namaczania budyn-
ku. Przy wyłączonej wentylacji cząsteczki 
wody szybko namoczą zanieczyszczone 
powierzchnie, dzięki czemu mycie bę-
dzie łatwiejsze i szybsze.

Nawilżanie, wiązanie pyłów oraz popra-
wa środowiska pracy
System chłodzenia wysokociśnienio-
wego to również nawilżanie i wiązanie 
pyłów, co przekłada się na poprawie-
nie środowiska pracy oraz utrzymania 
zwierząt.
Dzięki temu systemowi można również 
poprawić warunki pracy ludzi w bu-
dynku. Kontroler systemu chłodzenia 
ma funkcję regulacji środowiska pracy. 
Polega ona na zwiększeniu wydajności 
wentylacji oraz aktywności systemu  
chłodzenia podczas trwania prac w 
budynku, dzięki czemu gazy i inne 
zanieczyszczenia są mniej uciążliwe dla 
załogi a jednocześnie temperatura jest 
obniżona.

Obniżanie temperatury dzięki podkładom chłodzącym
Podkłady chłodzące są używane w po-
łączeniu z systemami wentylacji Combi-
-Tunnel oraz Tunnel. Pobierane powietrze 
wlotowe przechodzi przez nawilżane 
wodą podkłady. Tam absorbuje parę 
wodną, przez co ulega schłodzeniu. 

System rynnowy ze zintegrowanym 
zbiornikiem wody
W przeciwieństwie do innych systemów, 
zastosowanie podkładów chłodzących 
DA 150B nie wiąże się z montażem 
oddzielnego zbiornika wody. Zbiornik 
jest wbudowany w dolną rynnę, a tym 
samym jest zintegrowaną częścią syste-
mu rynnowego.

Rura nawilżająca podkłady jest zintegro-
waną częścią górnej rynny. Woda jest 
dostarczana bezpośrednio do podkła-
dów chłodzących, bez konieczności sto-
sowania podkładów rozprowadzających, 
stosowanych często w innych systemach.
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Wydajny układ ogrzewania = dobry klimat w budynku

Dobry klimat w budynku jest ważny 
dla dobrostanu, zdrowia i przyro-
stu zwierząt. Ogrzewanie, obok 

chłodzenia i wentylacji, to część komplet-
nego systemu klimatycznego. Klimat w 
budynku, gdzie temperatura i względna 
wilgotność powietrza są najważniejszymi 
czynnikami, jest niezbędny dla dobrej 
konwersji paszy, dziennego przyrostu, 
zmniejszenia stresu, ryzyka infekcji itp. 
Wentylacja i ogrzewanie budynku są 
konieczne do kontrolowania klimatu, w 
tym temperatury, wilgotności i stężenia 
CO2. Do ogrzewania budynku ważne 
jest zainstalowanie wydajnego i szybko 
reagującego układu ogrzewania. Zapew-
ni on optymalny klimat zwierzętom w 
budynku.  

Ogrzewanie podłogowe i pomieszcze-
nia
Ogrzewanie podłogowe nie powinno być 
używane do ogrzewania pomieszczenia, 
ponieważ może prowadzić do tarzania 
się w zagrodach. Ogrzewanie pomiesz-
czenia powinno znajdować się między 
wlotem powietrza i zwierzętami. Naj-
bardziej wydajnym sposobem ogrzania 
pomieszczenia jest użycie rur spiralnych 
Spiraflex, które mają dużą powierzchnię, 
zużywają mało wody i są efektywnie 
chłodzone. Komputer klimatyczny SKOV 
kontroluje ogrzewanie pomieszczenia 

oraz system wentylacji. Oba systemy są 
regulowane na podstawie odczytów z 
tego samego czujnika klimatycznego.
Nie zaleca się, aby ogrzewanie podłogo-
we było używane jako ogrzewanie po-
mieszczenia, np. poprzez zainstalowanie 
ogrzewania podłogowego z oddzielnym 
sterownikiem pod przykryciem i następ-
nego sterownika obszaru podłogowego 
między przykryciem a podłogą rusztową. 
Trzoda chlewna nie będzie leżała w tym 
miejscu i powoduje to zwiększenie zjawi-
ska tarzania się.

Czyste i suche zagrody
Chlewnia nie może być tylko czysta. 
Zanim warchlaki zostaną wprowadzone 
do budynku, musi w nim być również su-
chy kojec. Najważniejszą funkcją układu 
ogrzewania jest umożliwienie dokładne-
go osuszenia chlewni.
Z tego powodu układ ogrzewania 
powinien być wydajny, aby móc osu-
szyć budynek. Najlepsze wyniki osiąga 
się oczywiście poprzez ogrzewanie 
budynku przez pewien okres czasu po 
wprowadzeniu świń. Ma to zastosowanie 
zarówno do warchlaków, jak i świń o 
masie 30 kg.

Kilka pierwszych dni
W Danii największe wahania tempera-
tur występują między październikiem 

a majem i właśnie wtedy najbardziej 
potrzebne są układy ogrzewania. Ogrze-
wanie podłogowe powinno pracować z 
maksymalną wydajnością po wprowa-
dzeniu warchlaków. Przez kilka kolejnych 
dni ważne jest, aby obserwować świnie, 
ich zachowanie związane z leżeniem i 
stan zdrowia.
Moment wyłączenia ogrzewania podło-
gowego zależy od budynku. Najczęściej 
ogrzewanie podłogowe jest wyłączane 
po 12-14 dniach, jednak należy to zrobić 
po dokładnym rozważeniu sytuacji. 
Ogrzewanie podłogowe jest sterowane 
ręcznie, ale może być również sterowane 
automatycznie za pomocą komputerów 
klimatycznych SKOV. Wystarczy wprowa-
dzić liczbę dni i przebieg temperatury, a 
temperatura będzie malała aż do wyłą-
czenia ogrzewania.

Kojce dla tuczników i loch
Dobrym pomysłem może okazać się 
montaż ogrzewania w kojcach dla tuczni-
ków, aby zachować dobry klimat podczas 
okresu ich wzrostu. Ogrzewanie nie było

Wydajny i szybko reagujący układ ogrzewania 
SKOV zapewnia optymalny klimat w budynku.
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wcześniej zintegrowane z kojcami dla 
loch, jednak w połączeniu z grupowym 
przebywaniem zwierząt i mniejszym 
zagęszczeniem, obecnie zalecamy 
instalację ogrzewania w tych kojcach. W 
kojcach porodowych i dla warchlaków 
często używa się ogrzewania podło-
gowego. Ogrzewanie powinno zostać 
oczywiście zintegrowane w kojcach 
kwarantanny i regeneracji, aby uzyskać 
optymalny klimat. 

Układ ogrzewania SKOV
Działanie układów ogrzewania firmy 
SKOV opiera się na doprowadzaniu i 
cyrkulacji gorącej wody. Elementy układu 
ogrzewania SKOV mają bardzo wysoką 
jakość wykonania i doskonale nadają się 
do trudnych warunków w chlewniach.

Dzięki rurom spiralnym SKOV do ogrze-
wania budynków można otrzymać 
wydajny i szybko reagujący układ ogrze-
wania, zapewniający idealne warunki 
klimatyczne dla zwierząt. Rury spiralne 
(wykonane ze stali o jakości rur kotło-
wych) są w całości spawane i zapewniają 
wysoką wydajność cieplną. Ponadto 
SKOV oferuje kompletne grupy pompo-
wo-mieszające do regulacji ogrzewania 
odpowiednio pomieszczeń i podłóg. 
Grupy te zapewniają optymalną regula-
cję temperatur w odniesieniu do zużycia 
energii we wszystkich warunkach, two-
rząc w ten sposób najlepsze warunki do 
produkcji w budynku. 



SKOV – zarządzanie fermą
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Dla coraz większych producentów 
trzody chlewnej utrzymujących 
zwierzęta w kilku często oddalo-

nych od siebie budynkach, kompletny 
przegląd gospodarstwa jest niezbędny.  
FarmOnline® może być używany razem 
z komputerem w budynku w istniejącej 
sieci, a nowa generacja komputerów 
SKOV ma zintegrowaną funkcję LAN 
Ethernet. Dzięki temu nie ma koniecz-
ności przenoszenia danych pomiędzy 
komputerami w budynku i komputerami 
osobistymi, a producenci mają więcej 
czasu na doglądanie zwierząt. Mogą 
również natychmiastowo odpowiedzieć 
na otrzymany alarm np. zmieniając 
ustawienia komputera w budynku za 
pomocą oprogramowania FarmOnli-
ne®. W razie alarmu producenci mogą 
zareagować szybko i skutecznie. Natych-
miastowe działanie zapewnia dobrostan 
zwierząt oraz pozwala zaoszczędzić na 
ewentualnych stratach w produkcji. 

Przyjazny użytkownikowi i intuicyjny
Dzisiejsze kontrolery ferm są często 
zaawansowane technologicznie i za-
pewniają różne możliwości ustawień. Z 
FarmOnline® wszystkie odchylenia od 
zaplanowanej strategii są wyraźnie wi-
doczne, dzięki czemu producent w łatwy 
sposób może kontrolować sytuację we 
wszystkich budynkach. 
Dzięki FarmOnline® producent ma 
możliwość importowania własnych zdjęć 

budynków, projektów ferm i kojców 
uwzględniając wysoką jakość grafiki w 
programie. Tak zwane hotspoty mogą 
być dodane do zewnętrznego widoku, 
aby pokazać najważniejsze informacje 
wnętrza budynku np. temperatura czy 
alarmy. Dodawanie grafik na każdym po-
ziomie (ferma, budynek, kojec) ułatwia 
nawigację w programie umożliwiając 
szybkie wykrycie wszystkich odchyleń.
System FarmOnline® umożliwia wyświe-
tlenie kluczowych wartości, alarmów i 
stanu budynku dla całej fermy i poszcze-
gólnych kojców w formie tabelarycznej. 
To producent decyduje, które wartości 
powinny znajdować się w widoku ogól-
nym.
 
Łatwy dostęp do danych
System FarmOnline® pozwala produ-
centowi ustawić kluczowe wartości 
temperatury, wentylacji, wilgotności, 
chłodzenia czy ogrzewania powietrza. 
W przejrzysty sposób ma możliwość ich 
kontrolowania na wyświetlaczu, który 
również może być dostosowany do jego 
potrzeb.
Niezwykle przydatna funkcja historii 
klimatyzacji w programie FarmOnline® 
pozwala na przechowywanie danych do 
pięciu lat. Kilka kryteriów wyszukiwania 
pozwala szybko znaleźć i wyświetlić 
wymagane dane w formie wykresów.

FarmWatch to bezpieczeństwo
FarmWatch stosowany przy produk-
cji tuczników daje możliwość stałego 
monitorowania zużycia wody w tuczarni. 
System zapisuje dane o zużyciu wody w 
każdej godzinie i informuje producenta 
o wszystkich odchyleniach od zmiennej 
poprzez wysłanie wiadomości SMS oraz 
informacji na wyświetlaczu kompu-
tera klimatycznego. Natychmiastowa 
reakcja umożliwia wcześniejsze wykry-
cie chorób, co przełoży się na szybszą 
identyfikację chorób i ich skuteczniejsze 
leczenie. 

Kontrola nad fermą za pomocą smart-
fonu
Dostęp do Internetu to wszystko, czego 
potrzeba, aby kontrolować swoją fermę 
poprzez telefon. Dzięki aplikacji Far-
mOnline® masz dostęp do danych z 
każdego zakątka świata. Umożliwia to 
producentom wgląd w dane klimatyczne 
oraz alarmy, a tym samym ogranicza do 
minimum ryzyko strat w razie awarii sys-
temu. Aplikacja jest dostępna za darmo 
na telefony z systemem Android, iPhone 
oraz Windows Phone.

Ikony i elementy graficzne oprogramowania FarmOnline® zapewniają użytkownikowi szybki podgląd bieżącego ekranu i dostęp do niezbędnych 
danych.



Chcesz monitorować stan budynku z odległego miejsca? Dzięki aplikacji FarmOnline® 
firmy SKOV masz dostęp do wszystkich bieżących danych klimatycznych i alarmów 
na wszystkich komputerach w budynku.  



Farm AirClean
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Farm AirClean to system do biolo-
gicznego czyszczenia powietrza. 
Opiera się on wyłącznie na zasadach 

biologicznego czyszczenia powietrza. 
Zasady te skutecznie ograniczają wystę-
powanie przykrych zapachów, amoniaku 
i pyłów. 

Przekonujące wyniki badań
Dokładne testy systemu wykazały, że 
zawartość amoniaku w powietrzu wylo-
towym została zmniejszona do 1 ppm. 
Wyeliminowano również zapach świń. 
Ponadto zawartość pyłów spadła o 90%.

Budowa modułowa lub od metra
Systemy Farm AirClean można podzielić 
na dwie grupy: BIO Module i BIO Flex. 
BIO Module to system modułowy, a 
system BIO Flex został opracowany w 
oparciu o zasadę czyszczenia powietrza 
według metrażu. Wszystkie jednostki 
zostały wyposażone w podkładkę auto-
matycznego filtra.

System Farm AirClean ogranicza przykry zapach i czyści powietrze w oparciu o zasady biologiczne.



Elementy systemów 
wentylacji SKOV
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321

Wlot powietrza

Wylot powietrza

1

21
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2      Wlot sufitowy DA 1540  

• Dostarczanie dużej ilości powietrza 
przy jednocześnie niskiej prędkości

• Wysoka przepustowość wlotu może 
być optymalnie wykorzystana rów-
nież przy niskiej i średniej wentylacji

• Łatwa instalacja systemu chłodzenia 
wysokociśnieniowego

• Izolacja wlotu zapobiega kondensa-
cji pary wodnej

• Szybkie i łatwe czyszczenie za 
pomocą 
myjki wysokociśnieniowej

1      Wlot ścienny DA 1200/1211/1911

• Do budynków ze ścianami murowa-
nymi i lekkich konstrukcji 

• Płyta kierunkowa umożliwia dokład-
ne ukierunkowanie powietrza w 
stronę sufitu

• Płyta kierunkowa neutralizuje niepo-
żądane skutki działania wiatru ze-
wnętrznego w wąskich budynkach

• Metalowe wzmocnienie klapy wlotu 
umożliwia jej szczelne zamknięcie

• Izolacja wlotu zapobiega kondensa-
cji pary wodnej

• Szybki i łatwy w czyszczeniu

3      Wlot dachowy DA 40A

• Łatwy w montażu i niezawodny
• Najlepszy z możliwych sposobów 

dystrybucji powietrza
• Niewrażliwy na wiatr
• Wyposażony w 12 indywidualnie 

regulowanych dysz
• Idealna dystrybucja powietrza
• Zmniejsza ryzyko przeciągów
• Izolacja wlotu zapobiega kondensa-

cji pary wodnej

Charakterystyka produktu

1      Komin DA 600/920

• Aerodynamiczna konstrukcja
• System Dynamic Air – sprawdzony 

system minimalnej wentylacji i opty-
malnego poboru ciepła

• Gładka powierzchnia łatwa do czysz-
czenia myjką wysokociśnieniową

• Materiał odporny na czynniki ze-
wnętrzne

• Dostosowany do każdego budynku 
w zależności od kontu nachylenia, 
profilu pokrycia, koloru, strony 
dachu itp.

• Instalacja na kalenicy poziomej lub 
skośnej dachu, a także instalacja 
ścienna

• Moduł środowiskowy umożliwia 
wyższe wyrzucenie powietrza z 
budynku

• Biodegradowalne tworzywa sztucz-
ne

2      Wentylatory ścienne

• Znakomity stosunek wydajności do 
ceny

• Obudowa, łopatki i żaluzja wenty-
latorawykonane ze stali galwanizo-
wanej

• Kontrola jakości każdego wentyla-
tora

• Sprzęgło odśrodkowe do sterowania 
otwieraniem i zamykaniem żaluzji

• Możliwość montażu pułapek świetl-
nych

• Łatwe w czyszczeniu
• Żaluzja zamyka się automatycznie, 

gdy wentylator nie pracuje

1      Wloty kurtynowe

• Stosowane przy wentylacji tunelo-
wej

• Wytrzymały i niezawodny system
• Dokładne i szczelne zamknięcie 

wlotów
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1      Komputer klimatyczny DOL 234F

• Kontrola nad temperaturą, wilgot-
nością i wentylacją w zależności od 
wieku zwierząt

• System MultiStep® i Dynamiczny 
MultiStep®

• Odciąganie podposadzkowe i ogrze-
wanie podłogowe

• Sterowanie systemem chłodzenia 
wysokociśnieniowego i namacza-
niem

• Wentylacja cykliczna przy wentylacji 
minimalnej 

• Rejestry alarmów i operacji
• Alarm nieregularnego zużycia wody
• Bezpośredni transfer danych do 

systemu Farm Online® za pośrednic-
twem sieci LAN Ethernet o prędkości 
100 Mb

2      Komputer klimatyczny DOL 534 

• Używany w systemach Combi-Tun-
nel

• Kontrola nad temperaturą, wilgot-
nością i wentylacją w zależności od 
wieku zwierząt

• System MultiStep® i Dynamiczny 
MultiStep®

• Odciąganie podposadzkowe i ogrze-
wanie podłogowe

• Sterowanie systemem chłodzenia 
wysokociśnieniowego i namacza-
niem

• Wentylacja cykliczna przy wentylacji 
minimalnej 

• Rejestry alarmów i operacji
• Alarm nieregularnego zużycia wody
• Bezpośredni transfer danych do 

systemu Farm Online® za pośrednic-
twem sieci LAN Ethernet o prędkości 
100 Mb

Charakterystyka produktu

1      Serwomotor DA 75

• Możliwość sterowania 128 wlotami 
powietrza

• Możliwość sterowania ręcznego
• Typ 24 V do otwarcia awaryjnego
• Mechaniczne obejście otwierania 

awaryjnego

        
 

3      Czujnik wilgotności

• Przeznaczony do pomiaru warun-
ków atmosferycznych 

• Wytrzymały
• Łatwy w instalacji i użyciu
• Można mierzyć następujące czyn-

niki:
 – temperatura
 – wilgotność powietrza 
• Wszystkie czujniki są przystosowane 

do niezwykle wymagającego środo-
wiska chlewni

2      Otwieranie awaryjne sterowane     
         temperaturą DOL 278

• Otwiera wloty w przypadku wystą-
pienia problemów z dostawą prądu, 
błędów technicznych lub operacyj-
nych, w zależności od temperatury 
wewnętrznej i zewnętrznej

• Łatwy w obsłudze
• Oddzielny czujnik temperatury
• Działa niezależnie od komputera 

klimatycznego, co podwaja poziom 
bezpieczeństwa na wypadek błę-
dów komputera

• Dostępny również w wersji „włącz/
wyłącz” 

1      Alarm DOL 2200

• Powiadamianie przez telefon lub 
stacjonarną jednostkę alarmową

• Wbudowana stała linia lub moduł 
GSM

• Monitorowanie temperatury w 10 
kojcach

• Moduł rozszerzeniowy na kolejne 10 
kojców

• Przedstawienie danych na wyświe-
tlaczu graficznym

• Alarm dźwiękowy – powiadomienie 
głosowe

• Informowanie o wysokiej 
temperaturze zewnętrznej

2      Zestaw montażowy

• Kompletny zestaw montażowy
         (podkładki, przewody, wkręty, mo 
         cowania, koła pasowe itp.) 
• Prawidłowy montaż zapewnia 

niezawodne i optymalne działanie 
systemu wentylacji
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2      Podkłady chłodzące

• Kompletny system rynnowy ze zin-
tegrowanym zbiornikiem wody 

• Powietrze przechodzi przez stale 
nawilżane podkłady i jest w ten 
sposób chłodzone

• Może zostać dostosowany praktycz-
nie do każdego rodzaju budynku

• Szybki i łatwy w instalacji
• Pompa z wbudowanym filtrem do 

czyszczenia wody
• Szybki i łatwy w czyszczeniu

1     Rury spiralne Spiraflex

• Regulacja temperatury w kilka 
godzin

• W całości spawane rury zapewnia-
ją wysoką wydajność ogrzewania 
powietrza

• Ocynkowane na gorąco
• Dostępne wersje z gwintem do stan-

dardowych połączeń hydraulicznych
• Montaż za pomocą wsporników ze 

stali nierdzewnej 
• Równomierne rozprowadzanie 

ciepła

1     System chłodzenia wysokociśnienio-
wego DA 2000 

• Obniża temperaturę w budynku bez 
nadmiernego nawilżania powietrza

• Elementy w całości z odpornej na 
działanie kwasów stali nierdzewnej 
zapewniają wytrzymałość i długą 
żywotność systemu

• Elastyczny system z możliwością 
własnego dostosowania ułożenia 
dysz

• Funkcje dodatkowe:
 – namaczanie
 – dezynfekcja
 – nawilżanie
 – wiązanie pyłów

Charakterystyka produktu

2      Nagrzewnica

• Minimalne wymogi w zakresie kon-
serwacji i czyszczenie za pomocą 
myjki wysokociśnieniowej

• Wytrzymała konstrukcja ze stali 
nierdzewnej 

• Elektroniczny zapłon i monitorowa-
nie za pomocą BCU (układ sterowa-
nia palnika)

• Wskazania błędów za pomocą diod 
LED

• Automatyczny ponowny rozruch 
(trzykrotny) (gaz)

• Niewielkich rozmiarów obudowa, 
klasa ochrony IP54

• Zawory gazowe z podwójną ochro-
ną klasy A
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Charakterystyka produktu

1      System Farm AirClean –  
         BIO Module

• Biologiczne oczyszczanie powietrza
• Budowa modułowa
• Od 10 000 do 40 000 m3 powietrza 

na godzinę
• Eliminacja zapachu świń
• Zawartość amoniaku w powietrzu 

opuszczającym budynek ograniczo-
na do 1 ppm

• Zawartość pyłów w powietrzu 
opuszczającym budynek ograniczo-
na o 95%

• Montaż ścienny, ekstrakcja centralna 
i zdecentralizowana

• Robot myjący

2      System Farm AirClean – BIO Flex

• Biologiczne oczyszczanie powietrza
• Niezwykła wszechstronność – dłu-

gość systemu waha się od 2 do 50 
metrów

• Wydajność do 360 000 m3/h za 
pomocą jednego sterownika

• Eliminacja zapachu świń
• Zawartość amoniaku w powietrzu 

opuszczającym budynek ograniczo-
na do 1 ppm

• Zawartość pyłów w powietrzu 
opuszczającym budynek ograniczo-
na o 95%

• Montaż ścienny, ekstrakcja centralna 
i zdecentralizowana

• Robot myjący

1      Zarządzanie FarmOnline®

• Monitorowanie przez Internet nie-
ograniczonej liczby komputerów w 
budynku

• Łatwy przegląd danych w formie 
graficznej i tabelarycznej

• Szczegółowe protokoły alarmów, 
historia i analizy

• Aplikacja FarmOnline® na smartfony
• Dane z kilku budynków mogą być 

zbierane w jednym centralnym 
komputerze i mogą być używane do 
porównania danych

• Możliwość zmiany ustawień w bu-
dynkach z komputera centralnego 
umieszczonego w biurze

• Informacje o zużyciu wody 

2       Sprzęt

• Elementy LAN i WLAN, wytrzymu-
jące trudne warunki panujące w 
chlewni

• Elementy SKOV zapewniają bez-
pieczne połączenie sieciowe 

• SKOV instaluje i uruchamia sieć, aby 
upewnić się, że działa prawidłowo
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