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Mobil kullanıma uygun olan Güres Kümes Otomasyon Sistemi; tüm kümes verilerine erișim, kontrol 
ve düzenlenmesinin cep telefonundan, tabletten ve bilgisayardan yapılmasına olanak sağlar. 

Güres Kümes Otomasyon Sistemi; kümes yönetimi için önem arz 
eden dıș sıcaklık, kümes içi sıcaklık, nem ve basınç gibi değerleri 
belirli parametrelere göre kayıt altına alan ve kontrol eden bunun 
yanında yem tüketimi, su tüketimi, günlük ölü tavuk sayıları gibi 
verileri kayıt altına alan ve bu verilerin yönetim ve denetlenmesini 
tek bir ekrandan sağlayan akıllı bir yönetim sistemidir. Belirlenen alt 
ve üst parametrelere ulaștığında alarm ve uyarı sistemini devreye 
sokan PLC, kümesin ve kümeste bulunan hayvanların en iyi șartlar-
da kalmasını destekler. 

OTOMASYON
SİSTEMİ(PLC)

KULLANICI
DOSTU
ARAYÜZ

Güres Teknoloji tarafından tasarlanmıș, kullanıcı dostu ara yüz.

Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça dil seçenekleri.

Dokunmatik ekran ile pratik kullanım.

Kümes İzleme

DOKUNMATİK
EKRAN
KOLAYLIĞI

SMART



Kümes içi değerler belirlenen parametrelerin dıșına çıktığında uyarı ve alarm sistemi mevcut.

Șifre korumalı sistem güveliği 

3D kümes görseli ile kolay gözlem

İster grafik ister liste olarak veriye ulașım

Veri depolaması sayesinde pek çok bilgiye son 7 güne kadar ulașılabilme ve analiz imkânı. 

(USB ile bilgisayara depolama gerekmektedir.)

YÖNETİCİ
EKRANI

Yönetici ekranı ile kümes içi havalandırma, aydınlatma, sıcaklık ve soğutma, 
havalandırma ekipmanı modu ile ilgili verilerin tümünün tek ekrandan gözlemi 
yapılabilmektedir.

Yönetici Ekranı

Yem Tüketimi (Opsiyonel yem tartım sistemi ile birlikte):
Siloya yüklenen yem miktarı, silo içi yem miktarı ve kümeste tüketilen yem miktarları kg cinsinde gözlem-
lenir. Silo doluluk oranları, değișen grafik rengine göre takip edilir. Alarm sistemi verileri ișlendiği taktirde 
minimum tüketime gelindiğinde ekran uyarısı devreye girer. 

Yem Tüketimi

Kümes içi anlık ve son 7 günlük su tüketimine dair verilerin takibi sağlanır. 

Su Tüketimi

İzleme butonu seçeneği ile 3D kümes görseli üzerinden kümes ortalama sıcaklığı, havalandırma 
seviyesi, aydınlatma seviyesi, kümes içi sensör yerleșimi ve değerleri, soğutma pedi çalıșma 
değeri, nem ve statik basınç değerleri, flap ve damper pozisyonları, kümes içi fan yerleșimi ve fan 
çalıșma durumlarına dair gözlem yapılabilir.

İzleme Butonu



Fanlar, kümes içine soğutma peteklerinden veya hava giriș klapelerinden kontrollü 
bir șekilde giren havanın kümes dıșına atılmasını sağlayan ekipmanlardır.

Fan Çeșitleri

Kümes çatısına monte edilen baca fanları, dıș sıcaklığın düșük olduğu dönemlerde minimum havalandır-
ma modunda çalıșan, hava giriș klapelerinden giren havanın dıșarıya atılmasını sağlayan fanlardır. Mini 
fanlar ile aynı görevi görür, alternatiftir.

Motor Tipi

STD

Giriș Gücü
(KW)

0,25

Voltaj Değeri
(V)

380-400 V 
(50-60 Hz) 

Fan Toplam
Ağırlığı (kg)

27

Hava Akımı

m3/h

11150 

Baca Fanı

Baca Fanı Bilgileri

Kare Fan’ a alternatif olarak sunulan konik fanlar, kare fan özelliklerine ek olarak dıș 
tahliye konisine sahiptir. Konik fan, Fanların diğer fanlarla karıșmasını önleyerek 
çekim gücünü arttırır ve tünel havalandırma kullanılan uzun kümesler için ideal bir 
fandır.

Sürücü

Kayıș

Bıçak
Çapı
(mm)

1270

Bıçak Dönme
Hızı
rpm

439

Motor
Dönme Hızı

rpm

1400

Hava 
Akımı
m3/h

40000

Toplam
Basınç

80

Gürültü
Seviyesi

db

≤65

Giriș
Gücü
(W)

1,1

Voltaj
Değeri

(V)

380-400 V 
(50-60 Hz)

Yükseklik
(mm)

1380

Genișlik
(mm)

1380

Kalınlık
(mm)

1300

Konik Fan

Konik Fan Bilgileri

FAN
ÇEȘİTLERİ

FAN  ÇEȘİTLERİ

Ürün Adı

Paslanmaz Kanat Fan

Ürün Tipi

Panjur Izgaralı

Boyutlar
(cm)

100 x 100 16.000

Giriș
Gücü
(KW)

0.55 Kw

Kümes yan duvarlarına monte edilen mini fanlar, dıș sıcaklığın düșük olduğu dönemlerde minimum havalandırma modunda çalıșan, 
hava giriș klapelerinden giren havanın dıșarıya atılmasını sağlayan fanlardır.

Mini Fan

Mini Fan Bilgileri

Özel büküm dizaynlı 6 yapraklı fanlar.

İç tarafı koruyucu tel ile muhafaza edilmiș, dıș tarafında ise uygun ağırlıklı yapraklar bulunmaktadır.

Operasyon sırasında bu yapraklara çarpan hava yaprakların doğal yolla açılmasını sağlar.

Operasyon esnasında yapraklar açılır ve hava dıșarı atılır, operasyon harici zamanlarda kümes dıșından gelen toz, gün ıșığı ve rüzgar gibi

unsurların kümes içine girișini engeller.
 

Bıçak
Çapı
(mm)

1270

Bıçak
Dönme Hızı

RPM

439

Hava
Akımı
m3/h

35000

Toplam
Basınç

56

Gürültü
Seviyesi 

db

≤70

Giriș
Gücü
(KW)

1,1 

Voltaj
Değeri

(v)

380-400 V 
(50-60 Hz)

Yükseklik
(mm)

1380

Genișlik
(mm)

1380

Kalınlık
(mm)

400

Kare Fan

Kare Fan Bilgileri

Hava
Akımı
m3/h



Güres Teknoloji’nin 50 yılı așkın tecrübesiyle tasarlanmıș olduğu havalandırma sistemi alternatifleri ile kümesiniz 
için en ideal koșulları sağlayabilirsiniz. Havalandırma sistemleri; kümeslerde homojen havalandırma, soğutma, 
nem ve basınç kontrolü sağlar. Kümes içindeki ısıyı kontrol ederken, aynı zamanda hayvanların minimum ve 
maksimum hava ihtiyacını karșılar.

Soğutma pedlerinin bina içinde kalan kısmına pet metrajı boyunca yerleștirilen Flaplar; pedlerden geçip kümes içine giren havanın 
direkt olarak tavukların üzerine vurmasını engelleyerek havanın yukarı yönlü ilerlemesini sağlar. İçeriye, çatıya doğru yukarı yönlü giriș 
yapan taze hava, böylelikle kümes ortasına kadar erișebilir ve sağlıklı bir hava sirkülasyonu sağlanmıș olur. Flaplar otomasyon panosu-
na bağlı olarak çalıșır ve panoda ölçülen sensör değerlerine tepkiler verir.

Genel itibariyle kümes içi hava yönlendirme kapaklarının (Flap ve Damper) 
monte edilmediği soğutma pedlerinde içeriye giren hava miktarını ayarlamak 
veya içeriye giren havayı engellemek maksadıyla kullanılır.

Perde sisteminde bulunan branda, kümes dıșına monte edilen soğutma 
pedlerinin dıș yüzeyini sararak havanın geçișini engeller.
Otomasyon panosuna bağlı olarak otomatik çalıșır.

Belirli bir kafes kat yüksekliği sonrasında gerekli görüldüğünde flaplara ek olarak sisteme dahil edilen damperler, soğutma pedlerinin 
bina içinde kalan kısmına ped metrajı boyunca yerleștirilir.

Kümes zeminine doğru așağı yönlü giriș yapan taze hava, kümes zemini ile çatısı arasında olușabilecek sıcaklık farklılıklarını minimum 
seviyeye indirir.

Damperler otomasyon panosuna bağlı olarak çalıșır ve panoda ölçülen sensör değerlerine tepkiler verir.

Flap / Damper

Dıș Koruma Trapez Sacı
Ped Perde Sistemi

Havalandırma

Flap

Havalandırma Sistemi

Flap / Damper

Ped Perde Sistemi 

FLAP / DAMPER
İLAVE SİSTEMLER 
VE HAVALANDIRMA



Kahverengi

Soğutma Pedi

PAD
İLAVE SİSTEMLER
VE HAVALANDIRMA

Soğutma pedleri yapısı gereği içerisinde su hapseder.

Soğutma pedlerine dıșarıdan gelen havaya nem yüklenir, bu sayede kümes içi soğutma yapılmıș olur.

Kümesi soğutmak için, pedlerde bulunan uygun boșluklardan giren havaya nem yüklenir.

Soğutma pet alanı tavuğun ırkına, sayısına, bölge iklim șartları ve bina durumuna göre belirlenir.

Sağlıklı bir soğutma için hesaplamaların özenli bir șekilde yapılması gerekmektedir.

Teknik Çizimler

Hava Giriș Klapesi (Air Inlet – Buffle)

Dıș ölçüler;
Uzunluk: 60 cm, Yükseklik: 32.5 cm

Flanș ölçüleri;
Uzunluk: 53.5 cm, Yükseklik: 26.5 cm

Hava giriș klapesi; soğuk hava koșullarında minimum 
havalandırma devredeyken, soğuk havanın kümes içi 
sıcaklığını direkt etkilemeyecek șekilde içeriye girmesi-
ni sağlar. Böylelikle, farklı noktalardan kümese giren 
soğuk hava, içeride bulunan ve kütle olarak daha ağır 
olan sıcak hava ile karıșarak kümes içi sıcaklığında 
düșüș yașanmadan havalandırma sağlamıș olur.

Kümes kurulacak bölgenin iklim șartları ve kümes șartlarına göre tünel veya dört köșe havalandırma sağlanır. Bina içindeki ortalama 
sıcaklık 22-23 derece olarak hedeflenir.  

120*60*15

150*60*15

200*60*15

PED
BOYLARI

Baca Fanı

Bu�e

Isı Sensörü

Alarm

Ped Perde Sistemi

Flap

Damper

Ped Sistemi

Dış Koruma Trapez Saçı

Havalandırma Sistemleri


