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Digitalt koncept skaber 
klimatisk overblik i svinestalden
Hos KJ Klimateknik har man taget sine bedste syste-
mer og sine mangeårige erfaring med klima og venti-
lation og løftet dem op i et nutidigt og fremtidigt pro-
dukt. Det er både mobilt og digitalt og kaldes Odin.

aktuelt Brugervenlighed og overblik er 
i fokus på KJ Klimatekniks helt 

nye digitale koncept »Odin« Der er 
tale om et digitalt og mobilt koncept, 
som ifølge producenten fra Kjellerup 
er banebrydende, fordi det tager 
overblik til helt nye dimensioner, når 
det kommer til klima og ventilation i 
svinestalden.

Nyheden sikrer kort fortalt land-
manden overblik i staldene via en 
mobil enhed, hvorfra det er muligt 
at klimastyre, regulere og overvåge 
alle stalde i én samlet, integreret 
løsning. 

Konceptet indtager årets Agromek 
som en to-stjernet nyhed. Og hos 
KJ Klimateknik glæder man sig til 

at vise landbruget, at konceptet er 
meget mere end blot endnu en app 
i rækken.

- Vi er gået all in med denne løs-
ning. Der er ingen betjeningspa-

neler ude i stalden overhovedet, i 
stedet foregår alt mobilt, så land-
manden har mulighed for at fjern-
betjene klimastyringen på alle sine 
bedrifter via sin smartphone eller 

pc, siger direktør i KJ Klimateknik, 
Allan Pedersen.

Brugerdrevet innovation
Med konceptet fi ndes tre brugerni-
veauer, så landmanden kan tildele 
sine ansatte differentierede adgange 
til management, mens han selv har 
fuld kontrol og overblik. 

Konceptet fungerer sådan, at den 
enkelte medarbejder i stalden holder 
sin smartphone op til et access point 
ved stalddøren, hvorefter han med 
det samme får overblik over værdi-
erne i den aktuelle stald.

- Det skaber tryghed ude i grisestal-
dene, når landmanden selv har over-
blik og kontrol med én brugervenlig 
løsning, frem for at arbejde i flere 
parallelle systemer, pointerer man 
fra KJ Klimateknik.

Og den pointe er ikke grebet ud af 
den blå luft. KJ Klimateknik har nem-
lig udviklet Odin-konceptet i samar-
bejde med et panel af landmænd.

- Vi har skabt en brugerdrevet
løsning, der svarer direkte på land-
mandens behov. Samtidig har vi ta-
get vores bedste systemer og vores 
mangeårige erfaring med klima og 
ventilation og løftet dem op i et nu-
tidigt og fremtidigt produkt. Dermed 
rammer det bedste fra fortiden ind 
i fremtidens landbrug, siger Allan 
Pedersen.
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- Der er ingen betjeningspaneler ude
i stalden overhovedet, i stedet fore-
går alt mobilt, så landmanden har
mulighed for at fjernbetjene klima-
styringen på alle sine bedrifter via
sin smartphone eller PC
ALLAN PEDERSEN, DIREKTØR I KJ KLIMATEKNIK 

 Med KJ Klimatekniks Odin-koncept er det blevet nemmere 
at fjernbetjene klimastyring i svinestalden.

Odin-konceptet 

  Et brugervenligt, digitalt koncept, som består af én central 
elektronisk enhed, samt et antal lokale enheder ved staldene

  Brugeren tjekker ind med sin mobiltelefon på en stald via et 
access point ved stalddøren, hvor han med det samme får 
overblik over værdierne i den pågældende stald. Det sikrer 
høj sikkerhed for, at han betjener den rigtige stald

  Alt efter brugerniveau kan værdierne reguleres direkte på 
smartphone og pc, også fra distancen

  Det hele foregår i én samlet løsning. Betjeningen fl yttes 
dermed fra klimastyring til brugerens smartphone eller pc

  Brugerne kan straks lokalisere eventuelle fejl i anlæggene, 
og KJ Klimateknik kan også assistere ved at tilgå anlægget 
fra distancen

  Mulighed for central justering af værdier på alle ejendom-
mens sektioner

  Løsningen har integreret klimastyring med alarmfunktion og 
talecomputer 

Kilde: KJ Klimateknik

aktuelt

Ny ejer har øget 
fokus på digitale 
løsninger
 Hos KJ Klimateknik er man
specialister i at levere stald-
systemer og klimaløsninger,
som hjælper landmanden med
driftssikker husdyrproduktion,
hvor økonomi, dyrevelfærd og
miljø går hånd i hånd.

Siden Allan Pedersen overtog 
roret hos KJ Klimateknik for to 
år siden, har man skærpet fokus 
på innovative og fremtidssikrede 
digitale løsninger. Helt overord-
net handler det om, at mana-
gement og overblik er nøglen 
til fremtidens svineproduktion, 
forklarer han.

- Vores fokus er at skabe in-
deklimaløsninger, som løser 
de praktiske udfordringer ude 
i grisestalden. Med det enkelte, 
digitale overblik landmanden 
har med Odin, får han selv fuld 
kontrol over alle sine bedrifter i 
én løsning, så staldklimaet op-
timeres, hvilket er til gavn for 
både dyrene i stalden, miljøet 
og hans egen pengepung, slutter 
Allan Pedersen.
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