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Porażanie tylko głowy prądem elektrycznym
Porażanie tylko głowy prądem 
elektrycznym
Firma Dutch Vision solutions z Holandii opracowała 
innowacyjny paralizator elektryczny dla brojlerów, który 
pozwala zastosować każdemu ptakowi odwracalne 
znieczulenie, a także zapewnia pełną zgodność z 
najnowszymi regulacjami i przepisami.

Podczas aplikowania prądu o wartości kilku miliamperów 
paralizator elektryczny wykorzystuje opór elektryczny ptaka, 
co gwarantuje skuteczne i odwracalne ogłuszenie, które jest 
w pełni zgodne z zasadami i przepisami EU1099/WATOK 
oraz opiniami urzędu EFSA.

Porażanie tylko głowy prądem elektrycznym jest dostępne 
dla linii o szybkości od 1000 do 14 000 ptaków/h. Obsługa 
różnych mas stada, od mniej niż 2 kg do ponad 3 kg, 
o rozpiętości wagi w ramach stada maks. 700 g bez 
konieczności regulacji.

Porażanie tylko głowy prądem elektrycznym pozwala 
zmniejszyć ilość produktu klasy B i/lub martwego o zdu-
miewające 32,8% i zwiększyć dokładność ogłuszania do 
elektryzujących 96,4% przy przepustowości 13 500 pta-
ków/h! W połączeniu z rozdzielaczem KLS (Kill Line Shac-
kle) pozwala osiągnąć bezprecedensowy poziom 99,4%!

Wizja dla branży drobiarskiej 
Więcej niż regulacja EC1099
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 ✓ Więcej niż regulacje i przepisy 
EU1099/WATOK oraz opinie urzędu 
EFSA 

 ✓ Taniej o 0,01 euro za brojlera w po-
równaniu do systemów CAS 

 ✓ Aktualnie jedyna prawnie zatwierdzo-
na metoda odwracalnego ogłuszania. 

 ✓ Niezależne testy wykonane przez 
światowej sławy Uniwersytet Wage-
ningen 

 ✓ Przy pełnej automatyzacji skutecz-
ność znacznie większa niż 99% przy 
przepustowości 14 000 ptaków/h 

 ✓ Stosowane dla linii od 1000 do  
14 000 ptaków/h 

 ✓ Paralizator przykładany jedynie z obu 
stron głowy + 9000 ptaków/h wymaga 
tylko 16 m² powierzchni  

 ✓ Jakość produktu większa o 30% dzię-
ki mniejszej ilości drobiu klasy B

Odwracalne ogłuszanie 

zatwierdzone przez Halal

Far Beyond EC1099
- Więcej niż regulacja EC1099 -

Nauka i badania
„Ten eksperyment potwierdził, że 

paralizator elektryczny przykładany 
jedynie z obu stron głowy skutecznie 

ogłusza brojlery”.
— Prof. Ir. Bert Lambooij Henny Reimert, 

Uniwersytet Wageningen, Badanie słuszności 
koncepcji, 2011

„Niższy koszt na ptaka (-0,974 euro- 
centa) w porównaniu do ogłuszania w 

kontrolowanej atmosferze”
— Sprawozdanie komisji dla Parlamentu 

Europejskiego i Rady: Na temat różnych metod 
ogłuszania drobiu, Bruksela, 19.12.2013

„Można więc stwierdzić, że porażanie 
tylko głowy prądem elektrycznym i 

wykorzystanie 1-sekundowego impulsu 
o wysokim napięciu, a następnie
3-sekundowego impulsu o niskim 

napięciu, działa skutecznie”
— Gerritzen, M.A., T. van Hattum, H. Reimert, 

2015. Raport z badania 442.
Skuteczność działania paralizatora elektrycznego 
przykładanego jedynie z obu stron głowy firmy 

Dutch Vision Uniwersytet Wageningen i Centrum 
badawcze 

Odwracalne ogłuszanie zatwierdzone przez Halal

Poultry Vision
- Wizja dla branży drobiarskiej -

Zgodność z EC1099 i WATOK

Zgodność z 

EC1099 i WATOK



Łatwy dostęp do wszystkich funkcji
Dostęp dla operatora, personelu utrzymania i sprawdzania 
jakości, a także weterynarza do wszystkich funkcji 
paralizatora elektrycznego przykładanego jedynie z obu stron 
głowy zapewnia intuicyjny interfejs z najnowocześniejszym 
ekranem dotykowym. Zmieniaj ustawienia, sprawdzaj czujniki 
oraz wyniki ogłuszania.

 

Rejestrowanie kluczowych danych 
na komputerze lokalnym
Wszystkie kluczowe parametry, zgodnie z rozporządzeniem 
EU1099, są zapisywane na komputerze lokalnym do 
wykorzystania w przyszłości. Dane mogą być zapisywane 
z nazwą partii i numerem zagrody, ale zawsze będą 
obejmowały znacznik daty i czasu.
Plik zapisywany jest w formacie csv, który w łatwy sposób 
można otworzyć w programie Excel.

6 cali — Paralizator 16-jednostkowy   8 m² linie od 1000 do   5 000 ptaków/h 

6 cali — Paralizator 24-jednostkowy 12 m² linie od 4500 do   9 500 ptaków/h 

6 cali — Paralizator 32-jednostkowy 16 m² linie od 9000 do 14 000 ptaków/h
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Niezależnie testowane przez Uniwersytet Wageningen (Gerritzen i in., 2015)
Porażanie tylko głowy prądem elektrycznym jest jedynym prawnie 

zaakceptowanym sposobem odwracalnego ogłuszania

‘Head-only’ 
Porażanie tylko głowy 
prądem elektrycznym

Więcej  niż najnowsze regulacje, 
przepisy i opinie EC1099, WATOK i 

urzędu EFSA
Taniej o 0,01 za kurczaka w 
porównaniu do ogłuszenia w 

kontrolowanej atmosferze
Aktualnie jedyna prawnie 

zatwierdzona metoda odwracalnego 
ogłuszania

Stosowana dla linii 
od 1000 do 14 000 ptaków/h

Przy pełnej automatyzacji
skuteczność większa niż 99%

Przetestowane na Uniwersytecie 
Wageningen 

Wyższa jakość produktu
Powierzchnia tylko 16 m² 

+ 9000 ptaków/h 

Prosta mocna konstrukcja
Prosta i mocna konstrukcja ułatwi Twojemu personelowi 
utrzymanie paralizatora elektrycznego przykładanego z 
obu stron głowy firmy Dutch Vision solutions. Bezpośredni 
dostęp do każdej części maszyny w razie potrzeby 
zapewnia łatwą konserwację. 

Niskie koszty eksploatacji
Zaprojektowany z uwzględnieniem absolutnie minimalnej 
liczby ruchomych części i ekstremalnie niskich kosztów 
eksploatacji. Jedna sprężyna dla wspornika piersiowego, 
dwie dla podnośników skrzydeł i jedna dla płyty 
kontaktowej pozwala utrzymać w ryzach koszty wymiany.

Łatwość obsługi
Paralizator elektryczny przykładany z obu stron głowy może 
obsługiwać każdy za pomocą jednego palca. Regulację 
wysokości wspomaga silnik, dzięki czemu wymaganą 
pozycję paralizatora można ustawiać za pomocą przycisku. 
Nie są wymagane żadne inne regulacje.

Paralizator elektryczny przykładany jedynie z obu stron głowy 
zapewnia obsługę stad o wadze od mniej niż 2 kg do ponad 
3 kg, o rozpiętości wagi w ramach stada maks. 700 g.

Ekran włączania/wyłączania Ekran graficzny

Odwracalne ogłuszanie 

zatwierdzone przez Halal

Zgodność z EC1099 i WATOK


