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Windcompensatie-unit voor het nauwkeurig
regelen van het ventilatiepatroon
•
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•
•
•
•
•
•

Geschikt voor diverse ventilatieconcepten
Constante luchtverdeling in de stal wordt gewaarborgd
Gelijke debieten door alle inlaatkleppen
Geïntegreerd volumemeting
Compenseert storende windinvloeden met de slimme Gusty-waarde
Probleemloos ventileren bij zowel een minimale als maximale klepopening
Compatible met de nieuwe generatie Stienen BE management computers
Aerodynamische vormgeving

AeroComp-L-NL17100

Agri Automation
		
A
ero

omp voor het minimaliseren van windinvloeden van buitenaf
Het garanderen van een constante luchtstroom op dierniveau is alleen mogelijk als
externe windinvloeden worden geminimaliseerd. De door Stienen BE ontwikkelde
AeroComp biedt de oplossing door de windinvloed aan de buitenkant van
de stal aan te pakken, zonder dat dit ten koste gaat van voldoende ventilatie.
Wind die aan één kant de stal inwaait, creëert een drukverschil dat het
ventilatiepatroon in de stal verstoort. Wanneer er drukverschillen optreden,
wordt de compensatieklep aan de windzijde gesloten. Zo blijven het drukverschil
en de luchtverdeling over de inlaten aan beide kanten van de stal hetzelfde.
Bij onstuimige weersomstandigheden wordt de totale druk over de stal verder
verhoogd, waardoor zo veel mogelijke drukvariaties worden gecompenseerd.
Door het gebruik van haaientanden en de nauwkeurigheid van bijbehorende
meet en regelapperatuur is het mogelijk de staldruk optimaal te regelen.
Technische specificaties Aero omp
Algemeen

Werking van de AeroComp

• Geschikt voor stallen met 2
luchtinlaatzones
• Aansturing geïntegreerd in AeroWing
• In combinatie met de nieuwe
generatie Stienen BE management
computers

Specificaties

1.700 - 2.200 m³/h ->  AC-75
2.200 - 2.550 m³/h ->  AC-100
2.600 - 2.850 m³/h ->  AC-125
3.300 - 3.900 m³/h ->  AC-150

Afmetingen

AC-75          750x1000x400 (bxhxd)
AC-100      1000x1000x400
AC-125      1250x1000x400
AC-150      1500x1000x400

Praktijksituatie
zonder wind
compensatie

Gewenste
situatie met
AeroComp

EGM Liermotoren
De Aerowing en de AeroComp worden onafhankelijk van elkaar geregeld door EGM
motoren van Stienen BE. Deze zijn uitgevoerd met een robuuste borstelloze 24 Volt
motor met een trekkracht van resp. 100 en 250 kilo. De EGM serie wordt standaard
geleverd met een 0-10V aansturing of een potentiometer-terugmelding.

                                      
A
EROSolut I on Om een zo hoog mogelijk resultaat te behalen met betrekking tot het stalklimaat, kan de AeroComp gecombineerd worden met :

Aero I ng : Luchtinlaatklep met een
constante en onafhankelijke worp van
de inkomende lucht. De AeroWing
geeft over het gehele bereik een hoek
van 22 graden mee aan de inkomende
lucht. Hierdoor is de worp altijd optimaal en kan er zelfs bij een minimum
ventilatie een constante worp gegarandeerd worden.
Aero : Warmtewisselaar ter voor		
conditionering van de inkomende lucht.
Om de invloeden van een hoge of lage
buitentemperatuur op het stalklimaat te
beperken, heeft Stienen BE de AeroX
geïntroduceerd. Deze warmtewisselaar
wordt tussen de compensatieklep en de
luchtinlaat geplaatst om de inkomende lucht op een efficiënte manier voor
te verwarmen of juist af te koelen. Zo
kan in de zomer de RV omlaag gebracht
worden en in de winter kunt u het minimumventilatieniveau juist verhogen. Dit
komt direct ten goede van het stalklimaat en dus het welzijn van uw dieren.
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