Een hoger rendement
én meer vrije tijd?

Thomas® regelt het!

Het creëren van een optimaal stalklimaat,
het perfect ventileren van alle ruimten, het
optimaal voeren van alle dieren, zorgen voor
een goede watervoorziening. Vroeger kwam
het helemaal aan op het fingerspitzengefühl
van de veehouder. Die had dat in de meeste
gevallen van vader of zelfs opa geleerd.
Een delicaat spel van observeren, meten,
wegen en onderbuikgevoel. Daarvoor moest de
veehouder dan ook dagelijks vele uren in zijn
stallen doorbrengen, bij weersveranderingen
direct reageren, kleppen open zetten en
ventilatoren aan of uitzetten, handmatig
corrigeren van voer en watertoevoer enzovoort.
En dan nog wist hij pas aan het eind van de
ronde of hij het goed gedaan had.
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Nu doet Thomas® dat. Thomas® – Total Hotraco Online
Management & Automation System – is het resultaat
van meer dan 40 jaar ervaring in het ontwikkelen van
automatiseringsoplossingen voor de veehouderij.
Nu hebben we deze ervaring en knowhow gekoppeld
aan onze reeds bestaande ervaring in de varkenssector
en van daaruit een compleet nieuw systeem
regelcomputers en ventilatieoplossingen ontwikkeld.
Speciaal voor de veeleisende varkenshouderij.
Daarbij hebben we heel goed geluisterd naar de
markt en gebruik gemaakt van de feedback van
varkenshouders, dealers en installateurs.
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Thomas® is een systeem. Perfecte harmonie tussen
regelcomputers, droogvoer- en ventilatiesystemen.
Gekoppeld aan een innovatief besturings- en
managementprogramma waarmee alle benodigde
én gegenereerde data vanuit de onderneming wordt
verzameld, geanalyseerd en weergegeven in begrijpbare
diagrammen. Én gekoppeld aan een app waarmee
de varkenshouder alle instellingen kan inzien en
wijzigen en waarmee hij alle in het Thomas® systeem
gekoppelde regelcomputers kan bedienen.

5

Thomas®
biedt perfecte controle en
optimaal bedieningsgemak
Thomas® helpt ondernemers in de varkenssector om een hoger rendement – en dus
meer winst – uit hun bedrijfsvoering te halen.
Dat begint met het creëren en behouden van
een perfect stalklimaat en het verlagen van de
energiekosten, het optimaal ventileren van de
stallen en het zorgdragen voor een beter dierwelzijn waardoor minder ziektes en dus lagere
dierenartskosten optreden.
Maar Thomas® gaat verder, want hij zorgt ook
voor het inzichtelijk maken van alle relevante
managementgegevens en de besturing van
alle gekoppelde systemen vanaf zowel een PC
als de tablet of smartphone van de veehouder.
Zodoende zijn zij in staat om snel, accuraat
en onafhankelijk van waar ze op dat moment
zijn, inzage in temperatuur, CO2, voer- en
watervoorziening en ventilatie te hebben en
daar direct op te reageren. Dat is geen toekomstmuziek maar ondernemen op niveau.
Ondernemen, samen met Thomas®.
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De geautomatiseerde klimaat-, ventilatie- en voerprocessen in uw stal vormen een waardevolle bron
van informatie over de omgeving van uw varkens, het
individuele gedrag en over de voer- en wateropname.
De Thomas® computers kunnen in een netwerk
verbonden worden. Alle relevante afdelingsgegevens
kunnen zo uitgewisseld worden, waardoor centrale
regelingen als centrale afzuiging en het verwarmingssysteem geoptimaliseerd worden.
Managementinformatie waarmee u op basis van
actuele feiten en cijfers kunt sturen op verbeteringen
en direct en adequaat kunt reageren op eventuele
acute veranderingen.
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Daarbij kan uw onderbuikgevoel en expertise natuurlijk
altijd nog steeds een rol spelen. Maar het daadwerkelijk
managen van actuele data gaat u helpen om een zo
goed mogelijk bedrijfsresultaat te behalen.
Daarvoor hoeft u echt niet meer altijd in uw stal te zijn.
Daarvoor hoeft u ook geen geleerd wiskundige te zijn
om tabellen en grafieken te kunnen lezen. En daarvoor
hoeft u ook niet in een kamertje achter uw computer te
zitten. Thomas® zorgt voor flexibiliteit, meer vrije tijd
én een beter bedrijfsresultaat!
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Thomas®
zorgt voor overzicht en rust.
Overal en altijd
Met het Thomas® managementprogramma
kunt u loggen en grafieken maken van alle
parameters zoals: temperatuur, ventilatie
en voerverbruik, waardoor u de technische
resultaten nog beter kunt besturen en beheren.
Met de Thomas® managementsoftware bent
u in staat om vanaf waar u ook bent inzage in
de condities van uw stal te hebben en daarop
direct te reageren als dat nodig is. Vanaf een
PC of zelfs vanaf uw tablet of smartphone.
Met de ThomApp® heeft u altijd en overal
complete controle op alle processen. Of u nu
op uw fiets zit, met het gezin een wandeling
maakt door het bos of geniet van een
welverdiende versnapering op een terrasje.
Dát is modern datamanagement met Thomas®.
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Het Thomas® systeem wordt via een geselecteerd
dealernetwerk geïnstalleerd. Ongeacht de geografische
locatie zijn we zodoende in staat om al onze klanten
de optimale ondersteuning te bieden. Een klimaatof voersysteem is immers een belangrijke investering
die zichzelf binnen een zo kort mogelijke termijn
moet terugverdienen. Daarom richten we ons op
een langdurig partnership zodat we samen uw
bedrijfsvoering naar een hoger plan kunnen tillen.
Deze samenwerking kan verschillende vormen
aannemen.
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Van het bedenken van de optimale oplossing voor uw
bedrijf tot begeleiding bij de installatie. Van advies over
een optimale inzet van de rand- en regelapparatuur
tot meedenken over uw bedrijfsprocessen en het
optimaliseren van uw rendement. Onze specialisten
helpen met het maken van de juiste keuzes en we
kunnen de inbedrijfstelling van het systeem verzorgen.
Samen zorgen we voor perfecte klimaatcondities,
optimale voerverstrekking, een beter dierwelzijn, een
lager energieverbruik en dus een hoger rendement van
uw bedrijfsvoering.
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Thomas® Management

Met het Thomas® managementprogramma
kan via PC, tablet of de app, rechtstreeks
verbinding worden gemaakt en kunnen alle
aangesloten computers volledig bediend
worden. Alle gegevens die op de stalcomputer
opgevraagd en gewijzigd kunnen worden,
kunnen ook met het Thomas®-programma
opgevraagd en gewijzigd worden. Vanaf elke
PC met een internetaansluiting. De gegevens
worden per regeling grafisch, in overzichtelijke
diagrammen, zichtbaar gemaakt. Zo kunt u
in één oogopslag alle instellingen zien die
betrekking hebben op een regeling.
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ThomApp®
Met de ThomApp® is het mogelijk om de Thomas®
stalcomputers op afstand te bedienen met uw
smartphone. Na installatie van de software kan via
internet verbinding worden gemaakt met de ThomApp®.
Via de Thomas® interface kunt u inloggen op de
computers van uw bedrijfsinstallatie zonder dat een
PC hoeft aan te staan en zodoende uw complete
installatie op afstand kunt besturen. Zeer eenvoudig
en overzichtelijk omdat de toetsen en schermen
exact gelijk zijn aan die van de computer.
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Het stalklimaat.
Van cruciaal belang voor
een goed resultaat.
Een optimaal stalklimaat bepaalt uw rendement.
Immers, het komt de groei en gezondheid van
uw dieren – uw kapitaal – ten goede en het
bespaart op kosten voor voer, water, energie
en dierenarts. Dat weet u natuurlijk als geen
ander. Het regelen van dat optimale stalklimaat,
ongeachte de buitencondities, is vakwerk. Met
een goede klimaatregeling hebben extreme
weersomstandigheden en sterk wisselende
dag- en nachttemperaturen vrijwel géén invloed
op het klimaat in uw stal. Onze Thomas®
klimaatcomputers regelen voor u, op basis van
ingestelde ventilatiecurves, de staltemperatuur
en het ventilatieniveau in uw stal. Ze besturen
ieder denkbaar ventilatiesysteem: van
natuurlijke tot mechanische ventilatie, van
plafond- tot kanaalventilatie en combinaties
hiervan. Zo creëren we automatisch de beste
groeicondities.
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In de moderne varkenshouderij is het van cruciaal
belang de juiste kengetallen te verzamelen en vast te
leggen om de productie
te kunnen optimaliseren. Daardoor kunnen nadelige
invloeden snel herkend, geanalyseerd en in de toekomst
vermeden worden. U wilt niet dat onnodig warme lucht
wordt afgevoerd zodat de stookkosten stijgen. Sterke
windinvloeden op luchtinlaat of afzuigkokers moeten
automatisch gecorrigeerd worden zodat er altijd een
stabiele minimumventilatie plaatsvindt. U wilt een
constante luchtstoom zonder tocht en altijd de juiste
luchtkwaliteit voor mens en dier. En daar zorgen we
voor.
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De Thomas® klimaatcomputers kunnen onafhankelijk
van elkaar of in een netwerk toegepast worden.
Hierdoor is zowel een bediening per afdeling als een
centrale bediening mogelijk waardoor de investering
en installatie tot een minimum worden beperkt.
Thomas® klimaatcomputers kunnen alle voorkomende
stalsituaties beheersen en besturen zoals ventilatie,
verwarming en koeling.
Om de verse lucht op de juiste wijze bij de varkens
te krijgen beschikt de Thomas® klimaatcomputer
over meerdere regelingen voor het sturen van de
inlaatsystemen. Hierbij kan een keuze gemaakt worden
uit sturing op basis van de ruimtetemperatuur, op basis
van onderdruk of synchroon met de ventilatiestand.
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Thomas® klimaatcomputers kunnen alle gangbare
verwarmingssystemen zowel op AAN/UIT-basis als
traploos aansturen zoals warmwaterverwarming,
gasstralers, etc. Komt de temperatuur onder de
ingestelde comfortzone, dan wordt de verwarming
ingeschakeld. Alle computers beschikken over een
hysteresesysteem dat zorgt voor een optimale in- en
uitschakeling van de verwarming.

Indien het in de stal of afdeling te warm wordt zal dit
een negatieve invloed hebben op het leefklimaat van de
varkens. De Thomas® klimaatcomputer kan door middel
van een relaiscontact een koelsysteem inschakelen.
Indien er een RV-sensor is aangesloten zal bij een té
hoge luchtvochtigheid de computer het ventilatieniveau
aanpassen of het koelsysteem uitschakelen.

Voor een optimaal klimaat tijdens koudere perioden
kan gebruik worden gemaakt van twee verschillende
verwarmingsregelingen (proportioneel of relaiscontact)
die standaard in de Thomas® klimaatcomputer
zitten. De 2e temperatuurregeling – bijvoorbeeld voor
vloerverwarming – kan door middel van een eigen
temperatuursensor bijgeschakeld worden.

Afzuiging per afdeling
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Afzuiging per afdeling

Centrale afzuiging

Met de Thomas® klimaatcomputer kan per afdeling
worden geventileerd door middel van één of meer
dakkokers voorzien van ventilatoren die wordt geregeld
op temperatuur of onderdruk. Het ventilatieniveau wordt
bepaald op basis van de gemeten ruimtetemperatuur of
onderdruk in de afdeling. Afhankelijk van het gewenste
ventilatieniveau zal de Thomas® klimaatcomputer de
ventilator en de smoorklep sturen. Eventueel kan als
de ventilatie niet meer toereikend is een 2e ventilator(groep) ingeschakeld worden.
Met een meetwaaier (of toerenterugmelding) is het
mogelijk de ventilatiehoeveelheid te meten.

Een ventilatiesysteem waarbij de lucht wordt afgezogen
door ventilatoren in een centraal afzuigkanaal.
Hierdoor ontstaan voordelen voor de nabehandeling van
de lucht omdat er maar één emissiepunt per stal is. In
iedere afdeling zit een meet- en regelunit die continu de
luchtverversing per afdeling nauwkeurig meet en regelt.
De centrale afzuigventilatoren worden geregeld op
basis van de hoogstvragende afdeling of op basis van
onderdruk. In de afdelingen waar minder luchtcapaciteit
gevraagd is, smoort de regelklep de luchtafvoer.

Centrale afzuiging
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Thomas® SmartFlow
Anders, beter, nauwkeuriger
én kostenbesparend
Thomas® SmartFlow werkt anders dan andere
centrale afzuigsystemen. Het SmartFlow
systeem van Hotraco Agri maakt geen
gebruik van meetventilatoren. Het systeem
meet op basis van drukverschil over de
regelunit waardoor de meetventilator in de
varkensafdeling overbodig wordt.
Daardoor wordt nauwkeuriger ventileren, ook bij
minimum ventilatie, mogelijk, want SmartFlow
is niet gebonden aan minimale luchtsnelheden.
Met behulp van een onderdruksensor die
eenvoudig op de centrale gang kan worden
gemonteerd, wordt het drukverschil tussen de
afdeling en het centrale kanaal gemeten.
De computer bepaalt op basis van de
buisdiameter en de klepstand, de hoeveelheid
verplaatste lucht. Bij weinig vraag zal de
computer de regelklep in het afzuigpunt verder
dichtsturen en omgekeerd.
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Weersinvloeden van buitenaf worden met SmartFlow
zoveel mogelijk buitenspel gezet en er wordt zeer
precies geventileerd. Een minimale benodigde
luchtsnelheid van 0,5 m/s, zoals bij de meetventilator,
behoort hierdoor tot het verleden. Een standaard
meetventilator kan vervuild raken waardoor afwijkingen
plaats gaan vinden. Hierdoor bestaat de kans dat niet de
juiste luchthoeveelheid geventileerd wordt en de dieren
ziek worden met als gevolg een hoger medicijngebruik
en meer kosten per dier.
Daarnaast maakt een traditionele meetventilator
gebruik van bewegende delen die met name door
ammoniak worden aangetast.

Ook dat levert onnauwkeurigheid van de meetresultaten op en vergt regelmatig onderhoud en
vervanging van delen van de meetventilator.
Met SmartFlow bespaart u dus ook nog eens flink
op onderhoudskosten.

•
•

Weinig last van weersinvloeden bij minimum
ventilatie
Geen meetventilator in de varkensafdeling,
daardoor vrijwel onderhoudsvrij

De voordelen van Thomas® SmartFlow
op een rijtje:
•
•
•

Nauwkeurig en betrouwbaar meetbereik o.b.v.
drukverschil (ook bij lage luchthoeveelheden)
Geen minimumsnelheid nodig in het afzuigpunt
Altijd de juiste onderdruk in de afdeling, daardoor
juiste verhouding verse lucht bij de dieren en
afvoer van schadelijke gassen

Thomas® SmartFlow
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Nauwkeurig voeren
voor perfecte groeiresultaten

Omdat voerkosten enerzijds een belangrijke
kostenpost vormt en anderzijds optimaal
voeren garant staat voor betere resultaten,
is het niet verwonderlijk dat dit een belangrijke
pijler van uw bedrijfsvoering is.
Onze voercomputers zijn bij uitstek geschikt
voor het uitvoeren van uw voerstrategie en
bieden u perspectieven op lagere voerkosten,
gezondere dieren en dus betere resultaten.
Door middel van voerregistratie heeft u
dagelijks inzicht in het voerverbruik en de
voerkosten. Daarbij signaleert u dagelijks
eventuele afwijkingen in voerverbruik, wat een
indicatie kan zijn voor de gezondheid van uw
dieren. Omdat elke stal en elke situatie om
specifieke oplossingen vraagt zijn er meerdere
Thomas® droogvoersturingen mogelijk.
Elk met specifieke eigenschappen, maar met
één doel: een optimale bedrijfsvoering!
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Thomas® Feed: Eenvoudige voersturing voor
silovijzels en voercircuits
Een geautomatiseerd voerproces biedt vele praktische
voordelen. U kunt erop vertrouwen dat uw dieren
automatisch de juiste hoeveelheid voer krijgen.
De Thomas® Feed is een computer voor het sturen van
een droogvoersysteem waarbij alle dieren hetzelfde voer
krijgen. Met behulp van twee frequentieregelaars bent
u in staat om voer uit maximaal twee silo’s te mengen.
De Thomas® Feed kan in één of twee circuits starten.
De circuits kunnen hierbij gelijktijdig lopen waarbij
het eerste circuit het tweede circuit vult, of de circuits
worden achter elkaar gestart.

Met een aparte regeling is het mogelijk om tot maximaal
20 voermixen te maken. De computer kan onder
andere dosatoren, voerschuiven en voerventielen
aansturen. Zodoende kan er per dier of per voerplaats
de gewenste mix gevoerd worden. Ook kan de Thomas
Feed worden ingezet als siloweegcomputer die de totale
voerconsumptie registreert. Door het gewicht van de
silo te bepalen, wordt ook de hoeveelheid, het tijdstip en
de datum van de laatste voerlevering door de Thomas®
Feed vastgelegd. Naast het sturen van een voersysteem
heeft de Thomas® Feed een mogelijkheid voor het
bedienen van een waterklep en het registreren van het
waterverbruik middels een literteller.

Thomas® Feed
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Met behulp van het Thomas® managementprogramma
kunt u de Thomas® Feed op afstand besturen vanaf uw
PC. Ook hier staat het bedieningsgemak en de grafische
weergave centraal. In één oogopslag ziet u een
overzicht van alle stallen op uw bedrijf, welke systemen
binnen elke stal geactiveerd zijn en of er een alarm
in één van de stallen opgetreden is. Door koppeling
met de Thomas® interface kan ook uw voersturing op
afstand worden bediend en uitgelezen worden op uw
smartphone of tablet door middel van de ThomApp®.
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Thomas MultiFeed: Multifase voersturing voor
meerdere voercircuits
Een multifase droogvoersysteem voert per voerplaats
de juiste portie in de juiste samenstelling. De samenstelling van het voer kan dagelijks wijzigen zodat
exact in de behoefte van de dieren wordt voorzien.
De Thomas®Multifeed kan verschillende voersoorten
mengen waardoor het mogelijk is om zelf uw voer
samen te stellen. Overschakelingen tussen voersoorten
kunnen heel geleidelijk plaatsvinden, waardoor de
dieren geen moeite hebben met andere, nieuwe voeding.

De voercomponenten kunnen zowel uit silo’s komen
als met behulp van doseerapparaten (minidosering)
toegevoegd worden. Indien gewenst kunt u het voer
breken door middel van een pletter. Ook het verwerken
van eigen geteelde componenten of bijproducten en
het toevoegen van additieven of micro elementen is
mogelijk. De hoeveelheid en samenstelling van het
voer kan worden samengesteld in een voertabel, de
voertijden en hoeveelheid worden ingegeven in een
bioritmetabel.
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De voordelen van de
Thomas®Feed op een rijtje
•
•
•
•
•
•

De Thomas®Multifeed zorgt voor het transport van het
voer naar de weger. Daar wordt het voer afgewogen
en kan eventueel door een menger gemengd worden.
Vervolgens wordt het voer verzameld in een opvangbak
en uitgedoseerd in het circuit. Dit kan op meerdere
manieren zoals rechtsreeks in het circuit, met behulp
van één of meerdere vijzels of met behulp van één of
meerdere kleppen. Dan wordt het voer via de circuits
naar de doseerplaats getransporteerd. De klep van de
doseerplaats zal op het juiste moment door de Thomas®
Multifeed worden geopend.

Zéér gebruikersvriendelijk
Multifasevoedering per dier of per voerbak.
De kleppen zijn vrij toewijsbaar aan
respectievelijk stal, afdeling en hok.
Maximaal 16 circuits
Een duidelijk overzicht van het voerverbruik.
Flexibele silotoewijzing. De mogelijkheid
bestaat om de componenten steeds weer in
andere silo’s op te slaan.

Met behulp van het Thomas® managementprogramma
kunt u de Thomas® Multifeed op afstand besturen
vanaf uw PC. Ook hier staat het bedieningsgemak en
de grafische weergave centraal. In één oogopslag ziet
u een overzicht van alle stallen op uw bedrijf, welke
systemen binnen elke stal geactiveerd zijn en of er
een alarm in één van de stallen opgetreden is.
Door koppeling met de Thomas® interface kan ook uw
voersturing op afstand worden bediend en uitgelezen
worden op uw smartphone of tablet door middel van de
ThomApp®.

Thomas® MultiFeed
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Hotraco Agri.
Bekend op elk continent

Hotraco Agri staat bekend als een van de beste
leveranciers ter wereld van hoogwaardige
ventilatie-, voer- en managementsystemen.
We ontwikkelen en produceren maatwerk
automatiseringscomputers en –systemen
die de totale stalautomatisering regelen,
aansturen en bewaken. Van klimaatregeling en
–beheersing, voer- en waterregeling, siloweging
tot brandbeveiliging. We werken voortdurend
aan de ontwikkeling en vervaardiging van
producten die zich richten op het creëren en
behouden van een optimaal stalklimaat.
Meer dan 100 medewerkers bedienen klanten
op alle continenten met innovatieve en
technisch hoogstaande systemen.
Met een eigen R&D- en ontwikkelafdeling
zijn we ALTIJD in staat om maatwerk te
leveren en probleemspecifieke oplossingen te
ontwikkelen.

Servicehelpdesk
Hotraco beschikt over een telefonische helpdesk en
servicecentrum dat 24/7 bereikbaar is. Ons team heeft
de mogelijkheid om de systemen van onze klanten,
waar ook ter wereld, te controleren door middel van de
modernste ICT-technologiën.
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Hotraco Agri.
Onderdeel van Hotraco Group

Stationsstraat 142
5963 AC Hegelsom
Nederland
Telefoon: +31 (0)77 327 50 20
Fax: +31 (0)77 327 50 21
info@hotraco-agri.com
www.hotraco-agri.com

Hotraco Group is een internationaal opererende
groep van innovatieve en technisch hoogstaande
bedrijven die zich toelegt op systeemontwikkeling en
systeemintegratie van met name op besturingstechniek
georiënteerde oplossingen. We zijn hoofdzakelijk actief
in de agri-, industrie-en waterbehandelingssector.
Meer dan 175 medewerkers bedienen klanten op alle
continenten. De verschillende bedrijven richten zich
op het creëren van een optimale leef-, werk-, bewaaren groeiomgeving. Voor mens, dier en gewas.
Hierbij staat techniek ten dienste van het resultaat. Het
is onze overtuiging en filosofie dat we een uitgebreide
en zeer diepgaande kennis van de verschillende
branches waarin we acteren en de problematieken
die in die branches spelen moeten kunnen koppelen
aan een extreem hoog probleemoplossend en
inlevingsvermogen.
Als system creator is het onze bedrijfsdoelstelling
om in de breedste zin van het woord volledig
te ontzorgen en niet alleen vraaggestuurd te
ontwikkelen maar vooral ook om telkens opnieuw
innovatieve, probleemspecifieke, technische
systeembesturingskoppelingen te creëren.
Op die manier zijn we in staat om voor élke situatie,
voor élke stal, voor élke toepassing en voor élke
klimaatomstandigheid een bestaand systeem aan
te passen of een nieuw systeem te ontwikkelen,
te produceren en te installeren.

