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Hotraco Agri is een wereld wijd opererende 

innovatieve stalautomatiseerder voor met 

name de pluimvee- en varkenssector die 

zich richt op het creëren en behouden van 

een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri is 

specialist op het ontwikkelen en produceren 

van maatwerk automatiseringscomputers 

en –systemen die de totale stalautomatise-

ring regelen, aansturen en bewaken. Van 

klimaatregeling en –beheersing, voer- en 

waterregeling, dierweging, eiertelling tot 

brandbeveiliging. De meer dan 100 mede-

werkers bedienen klanten op alle contineten 

met innovatieve en technisch hoogstaande 

systemen. Met een eigen R&D- en ontwik-

kelafdeling is Hotraco Agri in staat om ATIJD 

maatwerk te leveren en probleem specifieke 

oplossingen te ontwikkelen. 

 

 

Helpdesk 24/7 
Hotraco beschikt over een telefonische 

helpdesk en servicecentrum dat 24/7 be-

reikbaar is. Ons team heeft de mogelijkheid 

om de systemen van onze klanten, waar 

ook ter wereld, te controleren door middel 

van de modernste ICT-technologie. 

Thomas® Climate - Klimaatcomputers 

Binnen de bedrijfsvoering van de varkenshouderij is klimaat-

beheersing van onschatbare waarde. Hotraco Agri biedt u het 

Thomas® automatiseringssysteem aan om een optimaal stal-

klimaat te creëren voor uw varkens. Een prettig en aange-

naam klimaat betekent een beter dierwelzijn en draagt bij aan 

de gezondheid van de varkens. Het rendement zal hoger  

worden en de energiekosten en dierenartskosten lager. Met 

Thomas® is uw klimaat in goede handen en haalt u meer  

rendement uit uw bedrijfsvoering. 

 

 

 Ventilatie 
 Verwarming 

 Koeling 
 Bevochtiging 
 Dimbaar (LED) verlichting 

 Brandmelding 
 EasyButton (fase/verlichting) 
 

  

 
 

Een hoger rendement? Thomas® regelt het! 



Communicatie en management 
Met de Remote+ app is het mogelijk om de stalcomputers op afstand te bedienen met uw Smartphone of Tablet. Na instal-
latie van de software op uw device kunt u via interface verbinding maken met de stalcomputer en zo de bediening overne-

men. Zeer eenvoudig en overzichtelijk omdat de toetsen en schermen exact gelijk zijn aan die van de Thomas® computer. 
Zodoende bent u in staat om snel, accuraat en onafhankelijk van waar u op dat moment bent, te reageren op situaties in 
uw stal. Thomas® is altijd en overal te bedienen. Thomas® regelt het!  

 
Het Prisma Farm Managementprogramma zorgt ervoor dat alle gegevens van uw computer grafisch weergegeven worden 
op uw PC of Tablet. Zo kunt u in één oogopslag de prestaties en ontwikkelingen in uw stal zien. Met het programma kunt u 

de juiste kentallen verzamelen en vastleggen om de productie te optimaliseren. Daardoor kunnen nadelige invloeden snel 
herkend, geanalyseerd en in de toekomst vermeden worden.  

Thomas® Climate 
De Thomas® Climate lijn bevat een range aan producten om het klimaat in elke specifieke stal perfect te kunnen regelen. 

Thomas® regelt het klimaat binnen één tot en met twaalf afdelingen. Zo regelt hij onder andere de ventilatie, luchtinlaat,  
verwarming, koeling en verlichting. Daarnaast is de Thomas® Climate in staat verschillende centrale functies te regelen, 
zoals centrale afzuiging, centrale luchtinlaat, centrale verwarming etc. De Thomas® Climate computers hebben meerdere in-

en uitgangen die flexibel zijn toe te wijzen. Zo kunnen er temperatuur, luchtvochtigheid, onderdruk, NH3 en CO2 sensoren 
aan gekoppeld worden. Op basis van de gemeten waarden zal de Thomas® Climate het juiste stalklimaat creëren voor uw 
dieren. Indien gewenst zijn er verschillende fasen te selecteren, zoals uitladen, inweken, reinigen, drogen en opwarmen 

waarbij Thomas® ervoor zorgt dat per fase het vooraf ingestelde programma afgewerkt wordt.   
 
SmartFlow 

SmartFlow ventilatie kan uitstekend gecombineerd worden met het Thomas® systeem. SmartFlow werkt op basis van een 
drukverschilmeting met behulp van een onderdruksensor die op de centrale gang kan worden gemonteerd. Door het  
drukverschil tussen de afdeling en het centrale kanaal te meten, bepaalt de computer de hoeveelheid in een afzuigpunt 

verplaatste lucht. Met dit systeem worden weersinvloeden van buitenaf zoveel mogelijk buitenspel gezet en wordt altijd 
zeer precies geventileerd. Daarnaast behoort de onnauwkeurigheid van een meetventilator met SmartFlow ventilatie tot het 
verleden!    


