Multifan 130:
Aërodynamisch ontwerp
Met het ontwerp van de Multifan 130 heeft Vostermans Ventilation het
maximale aërodynamische effect uit de ventilatoren voor kippenstallen,
varkensstallen en tuinbouwkassen gehaald. Alle verschillende onderdelen
zijn zodanig glad ontworpen teneinde een minimaal luchtverlies te bereiken.
De binnenkant van de casing stuurt de in- en uitgaande lucht perfect door de
installatie heen. De bladen zijn speciaal driedimensionaal gevormd om de
luchtsnelheid rond de tip te verhogen. Een laag geluidsniveau is nog een
ander voordeel van deze speciale vorm. De unieke strippen op de bovenkant
van de schoep reduceren de weerstand van de doorgaande lucht door de
Multifan 130 zelfs nog meer. Speciale aandacht is uitgegaan naar het
afronden van alle hoeken en het kiezen van de juiste dikte en
opervlaktegladheid van alle onderdelen. Met de optionele conus wordt de
lucht langer door de ventilator geleid en wordt een hogere efficiëntie
verkregen. Het belangrijkste voordeel wordt gecreëerd door de combinatie
van en samenwerking tussen alle separate onderdelen met als belangrijkste
doel: een hoger luchtvolume met minimale inspanning!

Hoge luchtcapaciteit, hoge efficiency
Al de samenwerkende onderdelen creëren de optimale luchtstroom van de
Multifan 130, die een maximale luchtcapaciteit heeft. Niet alleen verplaatst
de ventilator een hoger luchtvolume, de Multifan 130 presteert ook bij de
efficiëntie-statistieken extreem hoog. Een laag energieverbruik geeft een
nieuwe dimensie bij ventilatoren van deze omvang. De strak ontworpen,
eenvoudig te installeren extra conus zorgt voor een extra hoge
luchtstroom met een verbeterde efficiency.
Voor een gelijke investering is het nu mogelijk voor meer verse lucht
rondom de dieren te zorgen tegen een lagere kostprijs. Bij een
toenemende vraag van de hoogproductieve dieren, is het geen luxe die
extra lucht beschikbaar te hebben; of met toenemende energiekosten de
standaard ventilatiekosten verder te reduceren of het installeren van een
regelbare ventilator. En regelbaar betekent controleerbaarheid van lucht
en energiekosten.

Duurzaamheid als aanwinst
De Multifan 130 is geconstrueerd om langer mee te gaan. De stabiele
constructie is aan alle kanten versterkt. De metalen casing en de
geïntegreerde, aërodynamische constructie binnenin de ventilator creëren
een sterk onderdeel. De geëffende overgang van de schoepen naar de
compacte pulleyconstructie evenals de diagonale steunen zorgen voor een
verdere stabiliteit in het ventilatorontwerp. Elk materiaal is gekozen om
consistent te blijven functioneren over een lange periode: de niet-corrosieve
verbindingen, de aluminium pulley en de extra beschermde schoepen zijn
enkele van de voorbeelden. Alle gekozen materialen zijn bestand tegen
agressieve klimaatomstandigheden.

Refreshingly powerful
Onderhoud in een handomdraai
Gedurende de reinigingsperiode is het meer dan noodzakelijk dat alle
noodzakelijke activiteiten snel en accuraat afgehandeld worden. Het
rooster van de Multifan 130 kan aan elke kant scharnierend geopend
worden. Alle 4 hoekkappen openen gezamenlijk bij het wegnemen van de
grill. Deze hoekkappen voorkomen reeds de meeste stofophoping en de
resterende deeltjes kunnen eenvoudig verwijderd worden. Alle andere
delen zijn gemakkelijk bereikbaar en eenvoudig te reinigen om een
optimale hygiëne te bereiken. Hygiëne is één van de belangrijkste
onderwerpen in de kippen- en varkensmarkt. De Multifan 130 verschaft de
middelen om een hoog hygiëneniveau te bereiken. De rekbare V-riem kan
zonder riemsluiter geïnstalleerd worden en hoeft niet regelmatig
aangepast te worden. Deze riem zorgt voor een langere levensduur van
de pulley en naafconstructie van de ventilator.

Groot aantal opties
Vostermans Ventilation biedt met de Multifan 130 een grote keuze aan
opties aan. Voor standaard toepassingen wordt de 3-blads versie van
deze ventilator gebruikt. Echter, voor hogere druk (boven 60 Pa) is een
5-blads versie beschikbaar; leghennenstallen met kooien of volières
kunnen beter uitgerust worden met deze specifieke versie. De
conusventilator, met jaloezie aan de binnenkant, geeft verdere
mogelijkheden om de luchtstroomcapaciteit te verhogen. Zoals
gebruikelijk is het Multifan-gamma wereldwijd inzetbaar (verschillende
voltages, frequenties, fases). Frequentie-regelbaarheid is een regelmatig
gevraagde eigenschap door klanten. Andere beschikbare opties zijn:
verschillende soorten roosters en lichttrappen.

Logistiek slimme constructie
De symmetrische delen van de casing EN de interne constructie, inclusief de
hoekkappen, maken een eenvoudige installatie mogelijk. Alle onderdelen zijn
gemakkelijk te assembleren en zijn deels uitwisselbaar. Het aantal
verbindingen is tot een minimum gereduceerd. Om problemen ter plaatse
gedurende de installatie verder te voorkomen, is de Multifan 130 ontworpen
voor een “one-way” samenbouw: de motor, de V-riem en de bladen vormen
een eenheid. Afhankelijk van persoonlijke voorkeur kan de Multifan 130
geassembleerd of ongeassembleerd geleverd worden. De compacte
uitvoering maakt beide manieren mogelijk. De conus bestaat uit vier
eenvoudig te monteren delen. Daardoor kunnen de transportkosten per klant
geoptimaliseerd en vaak sterk gereduceerd worden.

Technische gegevens (1,5 PK uitvoering)
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Optioneel:
Frequentieregelbaar
Andere spanningen
Meerdere PK-classificaties

Afmetingen (in mm)
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