Melkstal
ventilatiesystemen
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Aangenaam klimaat in de melkstal
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Abbi 5050 / 5060

Ook in de melkstal zorgt een extra
luchtbeweging voor afkoeling tijdens warme
dagen.
Niet alleen de melker zelf, maar ook de koeien
profiteren van extra luchtbeweging.
De koeien blijven rustiger (minder vliegen).
Abbi-Aerotech heeft hiervoor een traploos
regelbare ventilator in het pakket, de Abbifan
5050 of 5060, met een luchtopbrengst van
5200-8500 m3/h. Deze ventilatoren blazen
horizontaal over de koeien en zijn geschikt
voor een oppervlakte van ca. 30-50 m2.
Ze zijn voorzien van roosters aan beide zijden
en voldoen aan de CE-norm. De ophanging
kan met stangen of ketting gedaan worden.
Met een eenvoudige regelaar, bijv. de ESA
2305 , kan handmatig het gewenste toerental
gekozen worden.
Ook de plafondventilator heeft zich
bewezen in de melkstal. Hier wordt de lucht
van boven naar beneden gestuurd (vertikaal)
en zorgt voor een optimale luchtverdeling
gedurende warme en koude perioden.
De ophangbuis kan ingekort worden van
48 tot maximaal 15 cm. De minimale hoogte
vanaf de grond moet 2,70 m zijn.
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 verwarmingssysteem
door de warme opstijgende lucht weer naar
beneden te brengen. De luchtopbrengst is
hoog met een minimaal stroomverbruik.

Abbifan 5050
Verkrijgbaar in 230V en 400V
Motor 0,24 kW
5.200 m3/h 1,3A
Diameter 42 cm
n 1350 rpm
n 50 dB(A)
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Abbifan 5060
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plafondventilator

Verkrijgbaar in 230V en 400V
Motor 0,42 kW 1,9A
8.500 m3/h
Diameter 51,8 cm
1400 rpm
55 dB(A)

Plafondventilator PV600
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230 V 50 Hz
Motor 0,09 kW 0,4A
21.250 m3/h
Diameter 1400 mm
275 rpm
Minimale hoogte 2,70 m vanaf de grond
Ophangbuis 16-48 cm
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