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SKOV – hyvä kasvuilmasto
Yli 40 vuoden ajan SKOV-järjestelmät ja 
-komponentit ovat tarjonneet eläimil-
le optimaaliset ilmasto-olot parhaan 
mahdollisen tuottavuustason turvaami-
seksi ja eläinten menestymiseksi. Nykyisin 
SKOV-ilmastointijärjestelmät muodostavat 
miljoonien sikojen hyvinvoinnin perustan 
kaikkialla maailmassa.

SKOV-ilmastointijärjestelmiä asennetaan 
kaikkialle, ja järjestelmät sopivat kaikkiin 
erilaisiin ilmasto-oloihin. Luomme hyvän 
kasvuilmaston riippumatta siitä, missä asi-
akkaamme ja kumppanimme harjoittavat 
liiketoimintaansa.

Mukautettujen 
ratkaisujen

maailma

Ilmastoinnin tarkoitus
Karjasuojien ilmastointijärjestelmille 
asetetaan suuria vaatimuksia. Karjasuo-
jien lämpötilaa, ilman kosteutta ja ilman 
virtausnopeutta on voitava säätää tarkasti 
optimaalisten olojen luomiseksi. Hyvin 
jalostetut sikarodut ja suuri eläintiheys 
edellyttävät tarkkaan säädettyä ilmastoa. 

Jos ilman kosteus lisääntyy, siat aistivat 
korkeamman lämpötilan, vaikka lämpö-
tila ei oikeasti muuttuisikaan. Jos kosteus 
vähenee, siat aistivat samalla tavalla 
alhaisemman lämpötilan, vaikka lämpötila 
ei laskisikaan.

Ilman virtausnopeuden muutos vaikuttaa 
päinvastaisella tavalla. Jos ilman virtausno-
peus nousee, siat aistivat alhaisemman läm-
pötilan, vaikka lämpötila ei muuttuisikaan. 
Siksi on äärimmäisen tärkeää, että sikojen 
ympäristön lämpötila ja ilman virtausnopeus 
säilyvät oikeina sikojen iästä riippumatta.
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LPV Negatiivisen paineen ilmas-
tointi
Seinä- tai kattoventtiileillä varustettu LPV-
järjestelmä (Low Power Ventilation) on 
perinteinen negatiivinen painejärjestelmä, 
jota käytetään leudoilla alueilla. 

LPV-järjestelmän kokoonpano
Ilmanotto – raitis ilma ohjataan karjasuo-
jaan DA 1200/1211/1911 -seinäventtiilien 
tai DA 1500 -kattoventtiilien kautta.
Ilmanpoisto – DA 600/920 -poistoputkien 
kautta.

Ilmaston ohjaus – DOL 234F takaa  
tehokkaan ja tarkan ilmaston ohjaamisen.
Kytkentä – DA 75 -vinssimoottori ja täy-
dellinen asennussarja.

Järjestelmää voidaan täydentää hälytys- 
ja hätäavausjärjestelmällä, korkeapai-
nejäähdytyksellä, lämmityksellä ja  
FarmOnline®-hallintatyökalulla.

LPV-järjestelmän rakenne

LPV-järjestelmä on sataprosenttisen 
joustava. Se voidaan mukauttaa paritte-
lu- ja tiineysosien, porsimis- ja vieroitus-
osien ja syöttöporsas- ja lopetusosien 
koko tuotantosykliin. Järjestelmän an-
siosta karjasuojan ilmasto on tasainen 
ympäri vuoden.

DOL 234

1
2

DOL 234 
olosuhdeautomatiikka

 

DOL 278
-hätäavausjärjestelmä

Da 600 poistokoneyksikkö 

DA 1500 
-kattoventtiilit

DA 1200 -seinäventtiilit

DA 2000 -korkeapainejäähdytyksen
putket ja suuttimet

DA 2000 
-korkeapainejäähdytyksen 
pumppu

DA 75A -vinssimoottori ja 
seinäventtiilien kytkentä

Spiraflex-lämmönvaihdinputket
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LPV-järjestelmän kokoonpano

Ilmanotto
Karjasuojan koosta, pohjaratkaisusta ja 
sijainnista riippumatta SKOVilla on aina 
ratkaisu siihen, miten karjasuojaan saa-
daan raitista ilmaa. Oikean ilmamäärän on 
päästävä virtaamaan karjasuojaan oikealla 
korkeudella, oikeassa suunnassa ja oikealla 
nopeudella.

DA 1200/1211/1911- ja DA 1500 -vent-
tiileissä on kehittynyt ilman tuloaukon 
ohjaus, mikä parantaa sisään tulevan ilman 
tehokkuutta erityisesti talvella. Esimerkiksi 
kun ilmantarve on pieni, vain joka neljäs 
ilman tuloaukko avautuu. Tällä tavalla ilma 
keskitetään muutaman voimakkaan ilma-
suihkun avulla. Siten karsinoihin luodaan 
parhaat olot. SKOV on hankkinut patentin 
kehittyneelle ilman tuloaukon ohjaukselle.

DA 1200/1211/1911 -seinäventtiili
DA 1200/1211/1911 on sarja seinäventtii-
leitä, jotka muurataan betoniseinään tai 
kiinnitetään kevyiden rakenteiden sisään. 

DA 1200/1211/1911 -seinäventtiilin 
ominaisuudet

Ilmavirran suuntauslevy ohjaa ilmasuih-•	
kun optimaalisessa suunnassa kohti 
kattoa.
Ilmavirran vaimennuslevy tasaa ulkotuu-•	
len vaikutuksen kapeissa karjasuojissa.
Metallilla vahvistettu läppä varmistaa, •	
että ilman tuloaukko sulkeutuu tiukasti.
Eristetty läppä ehkäisee kondensoitumis-•	
ta.
Nopea ja helppo puhdistaa korkeapaine-•	
pesurilla.                                       

DA 1500 -kattoventtiili
DA 1500 -kattoventtiili on yleinen kattoihin 
asennettava ilman tuloaukko. Se suuntaa 
ilman aina optimaalisesti kaikissa oloissa. 

DA 1500 -kattoventtiilin ominaisuudet
Tehokas, kun ilman virtausnopeus on •	
pieni.
Hyödyntää ilman tuloaukon tehokapasi-•	
teetin optimaalisesti.
Korkeapainejäähdytys on helppo asentaa.•	
Eristetty läppä ehkäisee kondensoitumis-•	
ta.
Nopea ja helppo puhdistaa korkeapaine-•	
pesurilla. 

Ilmanpoisto
Luotaessa ilmanpoistoa on tärkeää saada 
aikaan runsas ilman syöttö, joka kuluttaa 
vähän energiaa. Tämän vuoksi useimpia 
SKOV-ilmastointijärjestelmiä säädetään 
MultiStep®-menetelmän mukaisesti. 
Ilmastotietokone ohjaa yhtä tuuletinta 
jatkuvasti nollasta sataan prosenttiin, ja 
karjasuojan muut tuulettimet kytketään 
päälle tarvittaessa. Aina kun yksi lisätuuletin 
kytketään päälle, jatkuvasti ohjattu tuuletin 
aloittaa uudelleen nollasta prosentista. 
MultiStep®-menetelmän käyttö takaa myös 
sen, että ilmastointijärjestelmä on paineva-
kaampi ja vähemmän tuulialtis.
MultiStep®-menetelmän avulla tavallisen 
sikalan energiakustannuksissa voidaan sääs-
tää vuosittain 40–50 prosenttia verrattuna 
perinteiseen negatiiviseen SKOV-painejär-
jestelmään.

DA 600/ 920 -poistoputki
DA 600/920 on suunniteltu niin, että 
tuloksena on paras mahdollinen ilma-
virran tehokkuus ja pienin mahdollinen 
energiankulutus savuhormin sisällä olevan 
puhaltimen ansiosta. Tämä saadaan aikaan 
heikentämättä hormin painevakautta. Mitä 
tulee esimerkiksi kattokaltevuuteen, väriin, 
sivu- tai harja-asennukseen ja mahdolliseen 
ullakkoon, DA 600/920 -poistoputki voidaan 
mukauttaa jokaiseen karjasuojaan sopivaksi.

DA 600/ 920 -poistoputken ominaisuudet
Aerodynaaminen rakenne: korkea tehok-•	
kuus ja pieni energiankulutus.
Dynaaminen ilma: •	 hyvä vähimmäisilmas-
tointi ja optimoitu lämmönkulutus.
Tasainen ja likaa hylkivä pinta, joka kestää •	
korkeapainepesun.
Iskunkestävää materiaalia.•	
Voidaan asentaa katonharjaan, katon •	
sivulle tai seinään.
Ympäristömoduuli nostaa ilman poisto-•	
korkeutta.
Kierrätyskelpoista muovia.•	
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Valokuva: Tommy Wølk, Gråkjær

Olosuhdeohjaus
DOL 234F on toiminnallisesti yksi mark-
kinoiden pitkälle kehittyneimmistä ja 
käyttäjäystävällisimmistä ilmastotieto-
koneista. Siinä on suuri graafinen näyttö 
kaikkien tärkeiden kaavioiden esittämistä 
varten. Uudet ohjelmat ja käyttäjäkohtaiset 
asetukset, kuten lämpötila- ja kosteuskäy-
rien ohjausparametrit, on helppo syöttää 
ilmastotietokoneeseen Compact Flash 
-muistikortin avulla. 

DOL 234F olosuhdetietokoneen ominai-
suudet
DOL 234F sisältää monia toimintoja, joilla 
tuotantoa voidaan automatisoida ja ohjata. 

Lämpötilan, kosteuden ja ilmastoinnin •	
ohjaaminen suhteessa sikojen ikään. 
Aluslattian pumppaamisen ja lattialäm-•	
mityksen ohjaaminen.
Korkeapainejäähdytys ja suihkutus.•	
Jaksoittainen ilmastointi, kun ilmastointi •	
on minimitasolla.
Hälytysten•	  ja toimintojen lokitiedostot.
Epäsäännöllisen vedenkulutuksen häly-•	
tys.
Suora yhteys •	 FarmOnline®-
hallintatyökaluun 100 megabitin 
Ethernet-lähiverkon kautta.
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LPV-järjestelmän kokoonpano

Kytkentä
Toimitukseen sisältyy asennussarja ja 
erilaisia komponentteja, alijärjestelmiä ja 
järjestelmiä. Ne sisältävät kaikki tarvitta-
vat osat, kuten aluslaatat, johdot, ruuvit, 
liitoskappaleet ja hihnapyörät. On tärkeää, 
että ilmastointijärjestelmän kaikki osat 
kytketään oikein. Näin varmistetaan järjes-
telmän optimaalinen käyttö.

DA 75 -vinssimoottori
DA 75A on sarja erittäin järeitä vinssimoot-
toreita, jotka on suunniteltu erityisesti 
ilmastointijärjestelmien ilman tuloauk-
kojen ohjaamiseen. Moottorin rakenne 
on kompakti, ja kotelo sisältää kaikki sen 
toiminnot.
DA 174 -vinssimoottoria voidaan käyttää 
pienemmissä osissa.

DA 75 -vinssimoottorin ominaisuudet
Voi avata jopa 128 seinäventtiiliä.•	
Avaus- ja sulkemiskytkimet manuaalista •	
käyttöä varten.
24 V -versiota voidaan käyttää hätäava-•	
ukseen.
Hätäavauksen mekaaninen ohitus.•	

Hälytysjärjestelmä 
Mekaanisella ilmastoinnilla varustetuissa 
karjasuojissa syntyy vaara, että siat kärsivät 
ilmastoinnin pettäessä. Hälytysjärjestelmä 
varmistaa, että ilmastointi palautetaan 
nopeasti.

DOL 2200 -hälytysjärjestelmä
DOL 2200 on joustava ja luotettava 
vikatilanteen hälytysjärjestelmä, joka on 
helppo ja nopea säätää nykyistä tuotantoa 
vastaavaksi. 

DOL 2200 -hälytysjärjestelmän ominai-
suudet

Hälytys tapahtuu paikallisen hälytyslait-•	
teen tai puhelimen kautta.
Sisältää sisäisen moduulin kiinteää linjaa •	
tai GSM-verkkoa varten.
Voi valvoa kymmenen osan lämpötilaa.•	
Laajennusmoduuli kymmentä lisähäly-•	
tystä varten.
Tietojen näyttäminen graafisessa näy-•	
tössä.
Äänihälytys (ääniviesti).•	
Korkean ulkolämpötilan kompensointi.•	

Hätäavaus
Kun eläintiheys on suuri, hälytys ei riitä, jos 
se koskee ilmastoinnin toimintahäiriötä. 
Ilmastoinnin toimintahäiriö edellyttää 
nimittäin välitöntä toimenpidettä. SKOVilla 

on kaksi erilaista hätäavausta: lämpötilaoh-
jattu ja ON/OFF.

Lämpötilaohjattu DOL 278 
-hätäavaus
SKOV-ilmastotietokone ja DOL 278 
muodostavat yhdessä itsenäisen hätäava-
usjärjestelmän, joka avaa ilmastointijärjes-
telmän ylilämpötilan mukaan tekniikan 
pettäessä tai sähköhäiriön tai toimintavir-
heen sattuessa. Hätäavauksen raja-arvo 
asetetaan säätönupilla. Hätäavausta on 
saatavana myös ON/OFF-versiona, joka 
avaa ilmastointijärjestelmän kokonaan 
ilmastoinnin toimintahäiriön sattuessa.

Korkeapainejäähdytys
Siat ovat herkkiä korkeille lämpötiloille 
moderneissa tuotantojärjestelmissä. Jos ul-
kolämpötila ylittää 25 °C, siitä voi aiheutua 
vakavia seurauksia tuotannolle. Tuloksena 
voi olla huomattavasti pienempi päivit-
täinen tuotto ja sikojen kuolleisuuden 
lisääntyminen.
 
DA 2000 -korkeapainejäähdytys
Korkeapaineisissa jäähdytysjärjestelmissä 
karjasuojan ilmaan lisätään sumutettuja 
vesihiukkasia. Vesihiukkaset höyrysty-
vät karjasuojan lämmitetyssä ilmassa ja 
jäähdyttävät siten ilmaa. Jos korkeapaine-
jäähdytin on asetettu oikein, lämpötilaa 
voidaan laskea 2–10 °C.
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Suutin asetetaan patentoituun FlexClamp-
suutinpidikkeeseen. Se on siksi helppo 
kiinnittää ja irrottaa putkesta. 

Korkeapainejärjestelmää voidaan käyttää 
myös kostuttamisessa ja pölyn sitomisessa. 

Erien välissä korkeapaineista jäähdytys-
järjestelmää voidaan käyttää karjasuojan 
kastelemiseen ja desinfioimiseen.

Lämmitys
Jotta eläinten ilmasto-olot ovat täydelliset, 
karjasuojaan on tärkeää asentaa tehokas ja 
nopeasti vastaava lämmitysjärjestelmä.
Käyttämällä Spiraflex-lämmönvaihdin-

putkia karjasuojan lämmittämiseen saat 
tehokkaan ja nopeasti vastaavan lämmi-
tysjärjestelmän, joka mahdollistaa täydel-
liset ilmasto-olot eläimille. Spiraflex-läm-
mönvaihdinputket tuottavat todistetusti 
korkean lämmön, sillä ne on valmistettu 
samasta teräksestä, joista valmistetaan 
kattilaputkia, ja hiottu kokonaan.

Tarjoamme lisäksi täydelliset rinnakkais-
kytkennät tilan ja aluslattian lämmityksen 
säätämistä varten.  Rinnakkaiskytkennöillä 
varmistetaan, että lämpötilaa säädetään 
optimaalisesti kaikissa oloissa energian-
kulutukseen nähden. Tämä mahdollistaa 
parhaan mahdollisen tuotantoympäristön 
karjasuojassa.

Ilmanpuhdistus
Farm AirClean on biologinen ilmanpuh-
distusjärjestelmä. Järjestelmä perustuu 
yksinomaan biologisiin ilmanpuhdistus-
menetelmiin. Kyseiset menetelmät ovat 
tehokkaita hajujen, ammoniakin ja pölyn 
vähentämisessä. 

Järjestelmän perinpohjainen testaus on 
osoittanut seuraavaa:

poistoilman ammoniakkipitoisuus vähe-•	
nee yhteen miljoonasosaan
sian haju poistuu poistoilmasta •	
poistoilman pölypitoisuus vähenee 90 •	
prosenttia.

Modulaarinen tai metriperustainen
Farm AirClean -järjestelmät voidaan jakaa 
kahteen ryhmään: BIO Module ja BIO Flex. 
BIO Module on modulaarinen järjestelmä. 
BIO Flex on sitä vastoin kehitetty metri-
perustaisen ilmanpuhdistusperiaatteen 
mukaan.  Kaikki yksiköt on varustettu auto-
maattisilla suodattimen pesulaitteilla.
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SKOV toimittaa eläinten tuotantoon tarkoitettuja ilmaston ja tuotannon 
hallintajärjestelmiä ympäri maailmaa. Ratkaisut ovat teknologisesti kehittyneitä ja 
käyttäjäystävällisiä. Ne voidaan myös mukauttaa yksilöllisesti asiakkaiden tarpeita 
vastaaviksi.
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FarmOnline®-hallinta

Käytä tietoja oikeaan aikaan ja oikeassa 
paikassa
FarmOnline® on SKOVin kehittämä hallinta-
työkalu kasvavien sikaloiden ja kanaloiden 
käyttöön. Järjestelmä takaa tuottajalle suu-
rimman mahdollisen tuoton hänen omasta 
tuotantolaitoksestaan. FarmOnline®-
hallintatyökalun avulla useita karjasuojatie-
tokoneita voidaan tarkkailla keskitetysti ja 
kerätyt tiedot voidaan esittää graafisesti.

Välitön ja ammattitaitoinen asioihin puut-
tuminen
SKOVin karjasuojatietokoneiden uusi suku-
polvi sisältää sisäisen Ethernet-lähiverkon. 
Tietoja ei tarvitse enää kerätä erikseen 
karjasuojatietokoneista ja kotitietokonees-
ta, vaan kaikkien maatilan tietokoneiden 
välille voidaan muodostaa suora yhteys 
FarmOnline®-hallintatyökalun avulla. 

Visualisointi
FarmOnline®-hallintatyökalun avulla 

voidaan tuoda tuottajan omia valokuvia ja 
piirustuksia maatilasta ja eri osista. Kohteet 
on tällöin helppo tunnistaa graafisesti 
uudelleen ohjelmassa.
Yleiskatsausnäkymiin voidaan lisätä niin 
kutsuttuja hotspotteja esimerkiksi sisäläm-
pötilojen avainarvojen ja hälytysten tilojen 
esittämistä varten.

Yleiskatsaus
Yleiskatsaustoiminto tarjoaa vaihtoehtoisen 
tavan tarkastella koko maatilan ja yksit-
täisten osien avainarvoja ja hälytysten ja 
karjasuojan tiloja.

Hälytykset
Hälytykset näytetään ponnahdustoiminnon 
avulla riippumatta siitä, mikä ohjelma tieto-
koneessa on käytössä.
FarmOnline® näyttää hälytykset punaisina 
merkintöinä. Voit avata hälytyksen tiedot 
sisältävän hälytysikkunan napsauttamalla 
merkintää. 

Ilmasto
Kun tuottaja on tutustunut erilaisiin yleis-
katsausnäyttöihin, hän voi ilmastonäytön 
avulla tutustua syvällisemmin ilmaston 
ohjaustoimintoon. 
Hallintamoduuli
FarmOnline®-hallintamoduulin avulla 
tuottaja voi varmistaa, että karjasuojan 
kaikki ohjauslaitteet toimivat suunniteltu-
jen asetusten ja suunnitelmien mukaisesti. 
Poikkeamat esitetään selvästi. Tuottaja 
voi siten varmistaa, että ohjauslaitteet on 
asetettu toivotulla tavalla.

FarmOnline®-hallintatyökalun ominai-
suudet

Suora yhteys karjasuojan tietokoneisiin • 
100 megabitin Ethernet-lähiverkon 
kautta. 
Karjasuojan tietokoneiden kauko-ohjaus • 
ja valvonta.
Tiedoista saa nopeasti yleiskatsauksen • 
graafisesti tai taulukkomuodossa.
Yksityiskohtainen hälytysloki, historia-• 
tiedot ja analyysi.
Tuotannon arviointi suhteessa viitear-• 
voihin.
Historiatietojen analyysi.• 
Tiedonsiirto vanhempiin karjasuoja-• 
tietokoneisiin FarmOnline® WebLink 
-hallintatyökalun avulla.
Optimoitu käyttöliittymä, jossa yhdistyy • 
kuvakkeiden ja graafisten elementtien 
käyttö.
Mahdollisuus tarkastella lukemattomien • 
ympäri maailmaa olevien maatilojen 
tietoja yritysmoduulin avulla.

FarmOnline
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