Kalveren
ventilatiesystemen

Gezonde Kalveren door het slangventilatie concept.
Frisse lucht zonder tocht in uw kalverstal !

Frisse lucht is van levensbelang voor jonge dieren,
dus ook voor uw kalveren.
Jonge kalveren zijn vatbaar voor koude luchtstromingen,
ze hebben nog weinig vet en produceren nog weinig warmte.
Bij onvoldoende luchtverversing zal de luchtkwaliteit
verslechteren. Een goed ventilatiesysteem vinden, dat geen
tocht veroorzaakt en voldoende luchtverversing brengt is geen
eenvoudige opgave.
Slangventilatie brengt frisse lucht met overdruk in de stal. Indien
de uitstroomgaten zorgvuldig berekend en de slang op de juiste
manier geïnstalleerd wordt, is er voor de kalveren een nauwelijks
voelbare luchtstroming, die niet ervaren wordt als tocht.
Om dat te bereiken gaan we uit van een luchtsnelheid van
0,3m/sec op een hoogte van 1.10m. De slang zorgt door een
speciaal gatenpatroon voor een gelijkmatige luchtverversing in
de gehele stal. De luchtkwaliteit verbetert aanzienlijk, kalveren
hebben minder kans op longontsteking of diarree.

Het principe
Een ventilator in de muur is aangesloten op een slang met een
speciaal gatenpatroon en brengt verse buitenlucht in de stal.
De ventilator draait continu. Aan de hand van de stalsituatie
worden het aantal en de grootte van de gaten berekend, evenals
de slangdiameter en de ventilator capaciteit.
Het systeem
De slang is gemaakt van textiel polyester en in iedere
diameter en lengte verkrijgbaar. Deze wordt aangesloten op
de muurventilator door middel van spanbanden, de slang
wordt opgehangen aan een rvs kabel met spanners. Aan de
buitenmuur is een windkap voor de ventilator geplaatst om
invloeden van buitenaf te verminderen.
De slang is voorzien van microperforaties om condensatie
te voorkomen. Ofschoon meerdere kleuren mogelijk zijn, is
donkerblauw onze standaarduitvoering. De slang is voorzien
van ritssluitingen om gemakkelijk te ontkoppelen en kan met
standaard wasmiddelen gewassen worden. Het textiel is
brandwerend volgens brandklasse B-s1, d0 (EN 13501-1).

Technische gegevens slang:
Stof
: 100% polyester
Doorlaatbaarheid : 55m3/h/m2 bij 120Pa
Trekbelasting
: 1830/1020 N
Brandklasse
: B-s, d0 overeenkomstig EN ISO 6330-2000
Machine
: wasbaar

Voordelen:
n Optimale luchtverdeling
n Verse buitenlucht in de stal
n Geen tocht
n Betere luchtkwaliteit
n Gezondere kalveren, minder medicijnengebruik
n Geen condensvorming door
microperforatie slang

n
n
n
n
n
n

Wasbaar bij 40 ºC
Afneembaar door ritssluitingen
Eenvoudig en snel te monteren
Regelbaar
Onafhankelijk van weersomstandigheden
Compleet systeem
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