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DLV Praktijkadvies
Meer ventileren met veel te weinig lucht, geeft
onvoldoende rendement. Dan heeft het verzwaren van de ventilatoren prioriteit. Vooral
bij een bestaande bewaarplaats is het van
belang dat je alle aan te passen punten goed
op een rij zet. Aan de hand van die lijst kun je
beter beoordelen welke verbetering het eerste
nodig is. Er is anders een kans dat de bewaarcomputer niet het beoogde effect heeft.

• Vakmanschap
Een tweede randvoorwaarde voor een bewaarcomputer is vakmanschap van de teler. Hij
moet kennis van het bewaren hebben én de
bewaarcomputer kunnen bedienen. Alles wat
de bewaarcomputer doet, kan de teler ook
handmatig. Een teler die handmatig bewaart,
bepaalt aan de hand van de temperatuur en
luchtcondities binnen en buiten, de weersvooruitzichten, zijn doel met het product en
de kwaliteit van het product wanneer en hoeveel hij ventileert. Vervolgens zet hij de luiken
open en gaat ventileren. Een teler die met de
bewaarcomputer bewaart, moet eigenlijk hetzelfde doen. Hij moet de computer zo voeden
dat hij op de juiste momenten ventileert en
met de juiste snelheid het product droogt, of
koelt of opwarmt. Daarbij is vooruitdenken
heel belangrijk. Eén van de veel gehoorde
klachten over een bewaarcomputer is namelijk het grote aantal ventilatie-uren. Dit wordt
veroorzaakt door de instellingen van de
bewaarcomputer. Optimaal instellen kan veel
draaiuren besparen. Een ingestelde waarde
met een paar tiende graad veranderen kan lijden tot een vermindering van draaiuren of er
juist voor zorgen dat er wel gekoeld/gedroogd
wordt. Dit betekent wel dat je die instelling
regelmatig moet aanpassen. In sommige perioden kan dat zelfs dagelijks noodzakelijk zijn.
Kortom, met een bewaarcomputer komt het
nog meer aan op de vakmanschap van de teler.

Bewaarcomputer neemt
werk uit handen
Bij de meeste nieuwe bewaarplaatsen wordt een bewaarcomputer geïnstalleerd. Ook bij bestaande bewaarplaatsen is een bewaarcomputer vaak aantrekkelijk. Maar is dat altijd zo? Welke bewaarcomputer is voor
iedere teler aantrekkelijk?
Tekst en foto’s: Harrie Versluis

en bewaarcomputer voert de opdrachten uit aan de hand van de randvoorwaarden die aan hem gegeven zijn.
Eigenlijk doet hij niets anders dan de teler vervangen bij het aan- en uitzetten van de installatie. De bewaarcomputer kan dat aan- en uitzetten veel beter dan de teler. Hij neemt op dat
gebied dus werk uit handen. Juist dat werk kan
een bewaarcomputer veel preciezer. Dankzij
de bewaarcomputer is veel geld te besparen.
Eén van de voorbeelden daarbij is een pootgoedteler die van plan was om mechanische
koeling in zijn cel voor Bintje pootgoed te
hangen. Hij had jaarlijks veel problemen met
vroegtijdige kieming. Na een gesprek heeft
DLV hem geadviseerd om geen koeling aan te
schaffen maar de cel te automatiseren met een
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bewaarcomputer. Na aanschaf hiervan waren
de problemen met vroegtijdige kieming over.
Waarom? Omdat de bewaarcomputer op die
momenten ging ventileren die de teler niet
zag omdat hij druk was op zijn bedrijf of
eenvoudigweg in bed lag te slapen. De temperatuur in de cel was door het inzetten van
de computer lager dan de teler met handbediening voor elkaar kon krijgen.

• Bewaarplaats optimaal
Een bewaarcomputer met de nodige automatisering levert vaak geld op. Met een bewaarcomputer kan de teler effectiever ventileren.
Vooral in een warm voorjaar is dat belangrijk.
Een randvoorwaarde daarbij is dat de bewaarplaats wel geschikt is om te automatiseren.
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Een bewaarcomputer moet je regelmatig bijstellen.

• Mogelijkheden
Bij de aanschaf van een bewaarcomputer zijn
er een aantal belangrijke zaken waar je op
moet letten. Allereerst moet de bewaarcomputer gebruiksvriendelijk zijn. Dit betekent enerzijds dat er voldoende regels op het scherm
moeten verschijnen. Enkele computers hebben
grafische weergave van een cel. Verder is het
belangrijk dat alleen de regels die van toepassing zijn in beeld verschijnen. Daarnaast moet
de bewaarcomputer alle meters en apparatuur
die u nodig vindt uit kunnen lezen en aansturen. Denk daarbij aan kachels, mechanische
koeling, CO2-meting en luchtvochtigheid in de
cel. Enkele eenvoudige modellen, die niet in
het overzicht zijn gezet, kunnen dat niet.
Daarnaast moet de computer op de toekomst
zijn voorbereid. De in het overzicht geplaatste
modellen kunnen alle een koudvernevelaar,
een luchtbevochtiger en een luchtvochtigheidsmeter in de cel uitlezen en aansturen.
Het is overigens niet alleen belangrijk dat ze
dit kunnen, maar dat er ook genoeg ingangen
aanwezig zijn voor dit soort zaken. Sommige
bewaarcomputers zijn geschikt voor meer
cellen. Bij het maximaal aantal cellen zijn
er echter maar acht ingangen beschikbaar
per cel. Als er nu weinig is uit te lezen of te

sturen, lukt dat net. Maar denk aan de toekomst. Nu heeft u mogelijk een cel waarin
kachels of koeling geen rol speelt. Kunt u die
later nog aansluiten? Neem nu liever een uitgebreidere bewaarcomputer, waarmee u nog
jaren vooruit kunt.
Ten slotte is het belangrijk dat tijdens de wondheling en het drogen er op meer momenten
per dag kort kan worden geventileerd. Zonder
automatisering wordt hiervoor een handschakelklok gebruikt die enkele keren per uur aanen uitgeschakeld kan worden. Bij veel bewaarcomputers ontbreekt dit. Dit kunt u gebruiken
om bijvoorbeeld elk uur gedurende 10 minuten
uw partij te drogen. Vooral bij partijen met
doorwas en natrot is dat van belang.

• Koppeling met PC
Naast de dagelijkse sturing kun je met een
bewaarcomputer ook gegevens bewaren. Dit
varieert van 1 dag tot 1 jaar. Als je later wilt
nazien hoe er bewaard is, kan een koppeling
met een PC of met een printer handig zijn.
Het is dan wel belangrijk om deze gegevens
te koppelen aan de kwaliteit van het product.
Met deze gegevens is het bewaarregime
indien nodig bij te stellen.

• Welke
Bewaarcomputer is in vele soorten te koop.
Meestal is echter niet de bewaarcomputer de
reden waarom je voor een leverancier kiest. De
relatie, de prijs of de service zijn vaak belangrijker. De verschillende leveranciers hebben
echter ook verschillende types. Types die
verschillen in gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast verschillen ze in de mogelijkheden.
In de tabel is een overzicht gegeven van
leveranciers en types.•
Harrie Versluis is projectleider nieuwbouw, DLV Bouw, Milieu en
Techniek BV in Heerenveen, telefoon (0513) 65 35 96.

Leveranciers
Leverancier bewaarcomputer

Plaats

Merk

Soort

Display

Aansturing

Mogelijkheid tot…

Opslag gegevens op

functie- bedieningsToetsen knoppen

max.
aantal
cellen

meetingangen

kachel

koeling cyclomatic schakelingen
per dag
voor nadrogen
(interval drogen)

bewaarcomputer

PC

grafisch

6

17

16

> 15 per cel

moduleren

ja

ja

ja

ja

ja

Mooij Geforceerde Ventilatie BV

Hegelsom

Orion
Sirius

grafisch

10

4

1

10

aan/uit

ja

ja

ja

ja

ja

Omnivent Techniek BV

Zeewolde

ACT-20 / ACC-20

4 regels

n.v.t

10

66

> 15 per cel

moduleren

ja

ja

> 50x

1 dgn

ja

ACC-25

4 regels

n.v.t

10

2

> 15 per cel

moduleren

ja

ja

> 50x

1 dgn

ja

TTU III

4 regels

n.v.t

16

1

11

moduleren

ja

ja

24x

1 dgn

ja

Tolsma Techniek Emmeloord BV

Emmeloord

Digistore II

4 regels

7

16

4

32

moduleren

ja

ja

24x

1 dgn

ja

Tolnet II

4 regels

7

16

32

> 15 per cel

moduleren

ja

ja

24x

1 dgn

ja

AgroVent Systems

Emmeloord

Multiserver

4 regels

21

20

32

> 15 per cel

moduleren

ja

ja

> 50x

366 dgn

ja

Agratechniek BV

Anna Paulowna

Fancom 755

4 regels

28

7

4

24

moduleren

ja

nee

> 50x

300 dgn

ja
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