
 V50series & PV600
Verkoeling voor koe én melker!

Nieuwe 
generatie

 
UW VOORDELEN:

• Verkoeling voor koe én melker
• Koeien vliegenvrij in melkstal/-robot
• Te bedienen met eenvoudige handregelaar
• Behoren tot de energiezuinigste in deze klasse
• Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes
• Eenvoudige montage en installatie



PRODUCTSPECIFICATIES

 V5048 V5087
Spanning: 230V/1-fase 230V/1-fase &
  400V/3-fase
Frequentie: 50Hz 50Hz
Energieverbruik max.: 0,11kW 0,37kW
Stroom max.: 0,6A 1,7-0,9A
Luchtverplaatsing: 4.800m3/h 8.700m3/h
Propellerdiameter: 45cm 45cm
Toerental propeller: 950rpm 1.415-1.425rpm
Geluidsmetingen: 46dB(A) 54dB(A)

Ook in de melkstal en -robotruimte zorgt extra luchtbeweging 
voor afkoeling tijdens warme dagen. Dat is comfortabel voor koe 
én melker!
Abbi-Aerotech heeft hiervoor een aantal handige ventilatoren in 
het pakket: de V50series en de PV600. 

De compacte en efficiënte V50series ventilatoren zijn traploos re-
gelbaar met een eenvoudige regelaar, zoals de ESA 2305. Hand-
matig kan hiermee de gewenste ventilatiestand worden ingesteld 
(toerentalregeling). 
De ventilatoren blazen horizontaal over de koeien en zijn geschikt 
voor ruimtes met een oppervlakte van 30 tot circa 50m2. 
Wordt de Abbifan lager dan 270cm boven de vloer gehangen, 
dan dient deze te worden voorzien van beschermroosters. Mon-
tage kan eenvoudig met haken of ketting worden uitgevoerd. 

Abbifan 5048/5087 Set beschermroosters (optioneel)

De PV600-Plafondventilator heeft zich ook bewezen in de melk-
stal. De ventilator ‘drukt’ de lucht van boven naar beneden en 
zorgt voor een optimale luchtverdeling gedurende warme en kou-
de perioden.

De aerodynamisch gevormde vleugels brengen een maximale 
luchthoeveelheid tot in alle hoeken, zonder koudebruggen en met 
een verkoelend effect voor de melker zelf.
In de winter kan de plafondventilator dienen ter ondersteuning 
van een verwarmings systeem door de warme opstijgende lucht 
weer naar beneden te brengen. De luchtopbrengst is hoog bij een 
minimaal stroomver bruik.

PV600

V50series

PRODUCTSPECIFICATIES

Spanning:  230V 1-fase
Frequentie:  50Hz
Energieverbruik max.:  0,09kW
Stroom max.:  0,4A
Luchtverplaatsing:  21.250m3/h
Propellerdiameter:  1.400mm
Toerental propeller:  275rpm
Ophangbuis:  16-48cm
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