
Melkvee 
ventilatiesystemen

Het stalklimaat is 

bepalend!

De  ABBIFAN 140-XXP-1 nu uitgerust met EC gelijkstroommotor 
voor een extreem laag stroomverbruik en een betaalbare prijs!

Voorkomen van hittestress met ventilatoren 
is economisch en technisch de beste optie!



Voorkom hittestress 
bij uw koeien!
Voor de nodige verkoeling zijn 
de ABBIFAN 140-X ventilatoren de 
beste optie:

n  extra luchtbeweging bij de dieren
n  bevordert de warmte afgifte
n  tegengaan hittestress
n  houdt melkproductie op peil
n  stimuleert voeropname
n  minder last van vliegen (blauwtong)
n  drogere ligboxen
n  voer blijft langer vers
n  minder mastitis
n  betere conceptie ratio
n lage investeringskosten
n energie investerings aftrek ( EIA)

Modernste motortechniek nu ook toegepast 
op ABBIFAN ventilatoren.

De ABBIFAN 140-XXP-1 behoort tot de 
nieuwe ontwikkelingen van ABBI-AEROTECH 
ventilatoren voor melkveestallen.
Deze ventilator is met afstand zuiniger dan de 
meeste grotere axiaal ventilatoren in de markt.

Hoge luchtopbrengst en een zeer laag 
stroomverbruik!
Een uitgekiende ophanging zorgt ervoor dat een 
draaiende ventilator automatisch in de juiste positie 
hangt.
De ABBIFAN 140-XXP-1 ventilator is uitgerust 
met een permanent magneetmotor en een 
bijbehorende elektronische regeling. Dat betekent 
dat er een zeer hoog rendement gehaald wordt, 
die nog groter wordt naarmate het toerental lager 
is. In de praktijk zijn besparingen van 30-70% ten 
opzichte van bestaande motoren gemeten. 
De motor is beduidend stiller, heeft een langere 
levensduur en minder onderhoud nodig. 
Iedere motor wordt aangestuurd door een 
elektronische spanningsregeling, ingebouwd 
in een apart kastje gemonteerd onder de motor. 
Een simpele 0-10V regelaar is voldoende om de 
ventilator automatisch te kunnen regelen.
Ook de propeller is nieuw ontwikkeld en is 
opgebouwd uit 3 propellerbladen van PPG materiaal, 
duurzaam en met een hoge luchtopbrengst. 
Een terugverdientijd van één jaar, afhankelijk van 
gebruiksduur, is praktisch haalbaar.  

Hittestress
Hittestress leidt ieder jaar weer tot een daling van de 
melkproductie. Bij hoge temperaturen in combinatie 
met een hoge luchtvochtigheid kan de koe moeilijk 
zijn warmte kwijt. En dat veroorzaakt minder 
voeropname en een lagere melkgift.

Mechanische ventilatie
Natuurlijke ventilatie is een goede manier om 
rundveestallen te ventileren. Echter tijdens warme 
dagen met temperaturen boven de 20 oC beginnen 
de koeien in de problemen te komen en moet er voor 
extra luchtbeweging gezorgd worden!
Dit bevordert de warmte afgifte van de dieren en 
vermindert daarmee de kans op hittestress.
Belangrijk is dat vroegtijdig begonnen wordt met 
ventileren; met lagere luchtsnelheden wordt de 
aanloop naar hittestress al verlegd en met een 
oplopende temperatuur wordt de luchtsnelheid 
proportioneel verhoogd.

Plaatsen van de ventilatoren: Lengteventilatie 
Testen hebben uitgewezen dat de beste resultaten 
behaald worden indien de ventilatoren zowel boven 
de ligboxen als boven het looppad bij het voerhek 
geplaatst worden. Dan bereikt u de maximale 
benutting.
De ABBIFAN 140-XXP ventilatoren worden 
daarbij op een hoogte van min. 2,70 m gemonteerd 
met een onderlinge afstand van 14 -15 m. 

 ABBIFAN 140-XXP:
•   20 % meer lucht
• Duurzame materialen
• 40-70 %  energiebesparing
• Uitgekiende  constructie
• Concurrerende prijs/
  kwaliteitsverhouding
• Eenvoudige installatie

Zuinigheidslabel

W/1000m3/u

Kies het beste voor uw koeien!
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Er kan dan een luchtsnelheid van 2,5 m/sec. behaald 
worden, nodig tijdens echt warme dagen! 
Bij deze hoogte zijn geen beschermroosters nodig. 
Ze kunnen overigens eenvoudig gemonteerd 
worden, ook later indien nodig. Als een 
vernevelingsring gemonteerd moet worden is een 
beschermrooster altijd aan de voorkant nodig.   
De stand van de ventilatoren wordt meestal 
automatisch in een hoek van ca. 17 graden naar 
beneden gericht als ze vol draaien.

Dwarsventilatie
Het is belangrijk om ook voor voldoende frisse lucht 
te zorgen, in moderne stallen met open zijkanten en 
een goothoogte van 4.20 m kunnen de ventilatoren 
ook in de zijwand geplaatst worden, waardoor frisse 
buitenlucht direct over de dieren geblazen wordt. 
Dit noemen we dwarsventilatie. Indien mogelijk 
is het aan te bevelen de ventilatoren aan de 
schaduwzijde op te hangen. De onderlinge afstand 
wordt dan ca. 7 meter.  

De warmte afgifte wordt bevorderd. 
De voeropname en melkproductie blijven 
op peil.

Regelapparatuur
Omdat elke ventilator een elektronische 
spanningsregeling heeft is een 0-10V signaal 
voldoende om het toerental te regelen. Dit kan 
handmatig met een eenvoudige potentiometer of 
automatisch door de DCC-1 temperatuur regelaar 
of een regelaar met een 0-10V uitgangssignaal. 
Door deze voorziening wordt het ook voor kleine 
installaties aantrekkelijk een regeling te installeren. 

Extra koeling
Extra koeling bij hogere temperaturen kan verkregen 
worden door bijvoorbeeld een vernevelingssysteem 
op de ventilatoren te installeren. Een apart 
vernevelingssyteem werkt alleen goed in combinatie 
met ventilatoren, waarbij rekening moet worden 
gehouden dat de luchtvochtigheid niet te hoog mag 
worden.
Hogedruk (70 Bar) sproeinippels kunnen in 
een ringvorm op het beschermrooster van 
de ventilator gemonteerd worden en via een 
tijdklok of een speciale regelaar (DCC-1SH) met 
luchtvochtigheidsvoeler zo ingesteld worden dat 
regelmatig water verneveld wordt.
De zeer fijne druppels verdampen zeer snel en 
kunnen de luchttemperatuur ca. 3-5 oC omlaag 
brengen.

Soaken
Ook bij het voerhek of bij de retour uit de melkstal 
kunnen speciale sproeinippels gemonteerd worden, 
die een grove druppel produceren. Deze vlak-
sproeiers sproeien het water met 180 graden over de 
ruggen van de koeien, waarbij de tijd (in seconden) 
afgesteld  wordt op de lokale omstandigheden. 
De nippels moeten zo gemonteerd zijn dat er geen 
water in de ligboxen kan komen en alleen het 
bovenste gedeelte van de rug nat wordt. 

Temperatuursensor
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1,5 - 1,8 M 
In combinatie met ventilatoren vindt een extra 
warmte afgifte plaats.

Wachtruimte
In de wachtruimte kunnen vaste leidingen met 
sproeinippels gebruikt worden en het zgn. 
'soaken' (doornat sproeien) plaatsvinden. 
Wel altijd in combinatie met ventilatoren.
In de wachtruimte vindt de meeste stress plaats.

Tunnelventilatie
Ventilatoren kunnen ook in de eindgevel 
geplaatst worden en verse buitenlucht via 
koelpanelen in de tegenover liggende gevel 
door de stal trekken. Dit systeem, het zgn. 

tunnelventilatiesysteem, kan temperatuur 
verlagingen bewerkstellen van 8-12 graden! 
De investering is hoger, de resultaten zijn beter 
te controleren.  

De ABBIFAN 140-XXP-1 ventilator 
bespaart op uw energiekosten,
werkt op 230Vac en is gemakkelijk 
te installeren. 

Worplengte en worpbreedte

Worplengte A      Luchtsnelheid      Worpbreedte B
      meter                     m/sec.                   meter

 3 7,3   2
 6 4,9  5
 12 2,8  10
 15 2,2  10
 18 1,8  10   

    Type:                      Abbifan 140-XXP-1

    Propeller diam.  mm  1219
    Voltage  V/Hz  230/50
    Toerental rpm 512
    Luchtopbrengst m3/u  48930
    Gewicht kg 52
    Afmeting cm 146x35x146
    Zuinigheidslabel AA  
    Afmeting doos  cm 150x40x150
    Motorvermogen  max.  0,75 kW

Abbi-Aerotech B.V.
Hardinxveld-Giessendam    Nederland
Tel. +31 (0)184 711 344   
sales@abbi-aerotech.com   http://www.abbi-aerotech.com

Het zgn. 'soaken' bij het voerhek

Wachtruimte

Abbifan 140-XXP-1

AFXXP-1808NL

Energieverbruik:

     Type : 140-XG-1 (standaard) 400V Type : 140-XXP-1 (nieuw) 230V               Besparing 
       RPM   Watt A   RPM          Watt A     %     

        511  878  1,65 511 625 2.7  -28%                         
       501   822  1.64    501  590  2.56   -28%                   
      457  772 1.95 457 467 2.04 -39%
       375 634 2.27  375 273 1.4 -57%
       292 505 2.16  292 149 0.69 -70.5%   

Hittestress:    Nieuwe onderzoeken wijzen uit, dat door de toename van de melkproductie ook de 
stress gevoeligheid toeneemt en zelfs al bij temperaturen vanaf 22 oC. begint.

  De THI-index is een goede graadmeter voor hittestress. Bij een waarde onder de 68 zijn 
er geen effecten waar te nemen op melkproductie, gezondheid en reproductie van 

 de koe.

Technische gegevens:


