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Fortica er den nyeste generation af fjerkræ-computere. 

En innovativ platform, som sætter en ny standard for design, fleksibilitet, computerkraft og ikke mindst 

brugervenlighed. 

Med Fortica-computeren har brugeren fuld kontrol over alle processer i fjerkræhuset. 

På den måde får du alle de management informationer, du ønsker, for at optimere din produktion.

Alt-i-et system

Stor computerkraft

Brugervenlighed

Brugertilpasning af display

Fjerkræ-computer med touchscreen

Fortica er udviklet specielt til fjerkræ huse med fritgående kyllinger eller høns. 

Med Fortica automatiseres alle dine stald processer via ét system. Alle facetter afstemmes nøje med 

hinanden. 

Computeren regulérer, kontrollérer og viser:

o Klima

o Foder

o Vand

o Lys

o Dyrevægt



Automatisering af staldprocesser 

Kontrol af klimaet er uvurderlig for det 

daglige management af dit kyllinge- eller 

hønsehus. Fortica fjerkræ-computeren kan 

kontrollere klimaet, baseret på temperatur, 

fugtighed og undertryk og registrerer CO2 og 

NH3 niveauerne i stalden. Fortica tager også 

højde for vindretning- og hastighed. Foruden 

styring af klimaet er Fortica også ideel til 

automatisering af foder, vand, lys og 

dyrevægt i dit kyllinge- eller hønsehus. 

PC management program og 

smartphones

Med PC management programmet kan 

data organiseres. Grafer og skemaer giver 

dig indsigt i dyrenes tilstand, så du kan se 

præcist, hvor der bør laves justeringer for at 

optimere produktionen. Du kan også opnå 

betydelige omkostningsbesparelser ved at 

reducere forbruget af energi, foder og 

arbejde. Sundere dyr og lavere 

omkostninger betyder større gevinst. 

Med Fortica app er det muligt at styre 

Fortica computeren via din smartphone 

eller tablet, uanset hvor i verden du 

opholder dig. Dette giver endnu større 

fleksibilitet til din Fortica.

Klima kontrol af

· Forskellige ventilationssystemer

· Luftindtag/ventiler

· Varme

· Køling

· Varmeveksler

Foder automatisering og registrering

· Foder vejning

· Foder sammensætning

Vand

· Vandforbrug og registrering

· Vandkontrol

Lys

· Lys intensitet

Dyrevægt

· Visning af dyrevægt

Touchscreen betjening

En revolutionær udvikling er den helt intuitive touch 

screen, som kan tilpasses til brugerens præferencer. 

Dette kan sammenlignes med de tilpasninger, du kan 

lave på din smartphone eller tablet. Den kan skabes et 

3D overblik af stalden med intuitive symboler. Al tekst 

kan tilpasses, og computeren kan konfigureres til dit 

foretrukne sprog. Resultatet er en exceptionel 

brugervenlig og fleksibel fjerkræ-computer, der takket 

være PC-applikationen, altid kan tilgås via internettet, så 

at alle staldinformationer kan ses af brugeren.  
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