
De nieuwe ABBIFAN 140-XXP-2 ventilator 
garandeert een extreem laag stroomverbruik 
en een perfecte regeling.
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Uitbreiding van een succesvol ventilatieconcept
De succesvolle energiezuinige ABBIFAN 140-X ventilator is 
nu uitgerust met de modernste motortechniek, nl. een 
direct aangedreven Permanent Magneet motor met 
ingebouwde elektronica.
De propeller wordt direct op de as van de nieuwe 
motor gemonteerd. Hierdoor vervalt de traditionele 
overbrenging met een riem. Dat betekent minder slijtbare 
onderdelen en geen onderhoud meer!
De motor heeft een ingebouwde omvormer in een apart 
afgeschermd gedeelte van de motor en is voorzien 
van 2 stekker contact aansluitingen voor een snelle en 
eenvoudige montage.
Aansluitstekkers met een paar meter kabel worden 
meegeleverd met de ventilator, zo hoeft u alleen de 400V 
stroomkabel en een 0-10V stuurkabel aan te leggen.
Het resultaat is een extreem laag stroomverbruik t.o.v. 
reguliere ventilatoren (zie tabel energieverbruik) en een 
perfecte regeling van de ventilator.

Plaatsing in elke stal
De ventilatoren kunnen zowel voor  lengteventilatie als 
voor het betere dwarsventilatieconcept toegepast 
worden. Dwarsventilatie zorgt voor frisse buitenlucht in 
de stal, waardoor de kwaliteit van het klimaat in de stal 
aanzienlijk verbeterd. Bovendien worden de ligboxen in 
de lengte geventileerd, wat een beter effect heeft bij het 
melkvee.
Het beste resultaat wordt behaald met een open 
zijwandhoogte van 4.20 m , ofschoon in lagere stallen ook 
opmerkelijke resultaten worden bereikt met ventilatoren 
die meer naar binnen worden opgehangen.

Capaciteitsregeling met de DCC-1 regelaar
Met de DCC-1 regelaar kan de gewenste temperatuur 
nauwkeurig en gebruiksvriendelijk ingesteld worden. 
Het toerental van de ventilator wordt door een 
0-10V signaal automatisch geregeld op basis van de 
vooringestelde temperatuur. Dat betekent géén omkijken 
meer bij temperatuursveranderingen!
De DCC-1 kan meerdere ventilatoren bedienen.

Abbi-Aerotech B.V.
Hardinxveld-Giessendam   Nederland    
Tel.+31 (0)184-711344    
sales@abbi-aerotech.com   http://www.abbi-aerotech.com AFXXP2-1809NL

Worplengte en worpbreedte

Worplengte      Luchtsnelheid     Worpbreedte 
      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:                      Abbi-fan 140-XXP-2

    Propeller diam.  mm  1219
    Voltage  V/Hz  400/50
    Toerental rpm 512
    Luchtopbrengst m3/u  48930
    Gewicht kg 46
    Afmeting cm 146x35x146
    Afmeting doos  cm 150x40x150
    Motorvermogen  max.  1200 W
    Zuinigheidslabel  AA+ 

Energieverbruik:
 Type : 140-XG-1 (standaard) 400 V.  Type : 140-XXP-2  400 V. 
          RPM         Watt    A              RPM        Watt              A                 Besparing %     

    511   878  1,65 511    530  1,29  -38%                         
    501    822  1.64    501   518   1,26   -37%                
   457   772 1.95 457 397  1,02  -48%
  375  634 2.27  375 235  0,67  -63%
          292  505 2.16  292 125   0,41   -75%   

Technische gegevens:

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.

Dwarsventilatie

 Lengteventilatie

3-Phase 400 V
50 / 60 HZ

DCC-1

230 V
50 Hz


