
Melkstal Multi-Unit
ventilatiesystemen 
voor melkstal 

n	Zorgt voor frisse buitenlucht in de melkstal

n	Verbetert de klimaatomstandigheden

n	Vermindert vliegenoverlast

n	Geeft de melkkoeien en melker verkoeling



De melkstal Multi Unit heeft een geïntegreerde 
ventilator en brengt frisse buitenlucht in de melkstal. 
Door een unieke verdeelunit met verstelbare kleppen 
kan de lucht in 6 richtingen gestuurd worden, zodat 
een optimale koeling mogelijk is. De Multi Unit wordt 
centraal in de melkstal opgehangen.
Hierbij kan de lucht direct op de melkkoeien gericht 
worden of horizontaal naar alle kanten. De effectieve 
oppervlakte hierbij bedraagt 100 m2.
Het klimaat in de melkstal verbetert, melkkoeien 
ondervinden verkoeling en vliegen worden deels 
verjaagd.
Met een handregeling kan de juiste luchtsnelheid 
ingesteld worden, die past bij de omstandigheden.

Verneveling en koeling
Aan de Multi Unit kan een ring met sproeiers 
gemonteerd worden en aangesloten op een 
hogedrukpomp voor een heel fijne verneveling, 
waardoor de luchttemperatuur met maximaal 8 graden 
Celsius omlaaggebracht kan worden.

Verwarming
Ook kan een verwarmingselement ingebouwd worden, 
waardoor in de winter vorstvrij gewerkt kan worden.

Recirculatie 
Normaal wordt er via de luchtkoker frisse buitenlucht 
aangezogen en verdeeld in de melkstal. Ook kan 
gekozen worden voor een recirculatie van de lucht, 
dan is een opzetkoker van 50-60 cm genoeg.

Multifunctioneel:
n Frisse lucht in de melkstal.
n Mogelijkheid om te vernevelen.
n Mogelijkheid om te verwarmen.
n Recirculatie van de lucht.

Compacte eenheid voor de melkstal, bestaande uit:
n Kunststof verdeelunit met 6 uitgangen.
n Verstelbare rvs kleppen.
n Ventilator capaciteit 10.400m3/h.
n Luchtkokerdiam. 63 cm , lengte 3 meter.
n Met regenpet.
n Dakdoorvoerplaat op maat. 
n Ophangketting met bevestigingsring.
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Technische specificaties:
Luchtverplaatsing: 10.400 m3/h.
Ventilator: 3-phase 400V 50Hz 1,4A
 ook verkrijgbaar in 1-phase 230V.
Motor:   570W / 920 rpm.
Verdeelkast:  830 x 860 x 535 mm.
Kokerlengte:   1 m (recirculatie) of 3 m met 

dakdoorvoer en regenpet.

MU-1809NL

Melkstal met Multi Unit

Carrousel met Multi Unit

Goede luchtstroomregeling met behulp van RVS kleppen

Multi Unit voor recirculatie Multi Unit met koker door het dak


