Ventilatie en daglicht
bij varkens

Ventilatie en daglicht bij varkens
Dit ventilatieadvies is opgesteld voor een koud tot gematigd klimaat.

›
›
›

Wanneer men op onderdruk de ventielen regelt is er zeer
nauwkeurig te sturen.
Eenvoudig en overzichtelijk systeem.
Het is vaak voordeliger dan andere systemen.

Zeer belangrijk bij directe luchtinlaat is dat men altijd de juiste worp
heeft. Er mag nooit sprake zijn van luchtval (tocht). Daarom regel je best
de inlaatventielen op onderdruk. De luchtsnelheid in de klep is dan altijd
constant (deze is namelijk afhankelijk van de verschildruk tussen buiten en
binnen). Ventielen zijn zowel mogelijk bij vleesvarkens als bij zeugen.

Dragende zeugen
vleesvarkens:
boxhuisvesting

Dragende zeugen
vleesvarkens:
groepshuisvesting

Aangezien een zeug in de box op 1 vaste plek
staat is ventilatie nog belangrijker. De zeug kan
namelijk niet haar eigen plek zoeken. Bij deze
type stallen raadt Tulderhof altijd de Flash aan.

Bij stallen tot 20 m breed raadt Tulderhof de TWIN
OS aan. Dit ventiel blijft onderaan dicht, zodat er
nooit sprake kan zijn van tocht. Wanneer er echter
gordingen (obstakels) in het zicht in het plafond
staan, raden wij echter ook altijd de Flash aan.

Bij boxhuisvesting adviseren wij om de
luchtinlaten dwars op de boxen te zetten. De
ventielen sturen de lucht op de koppen van de
varkens. Zo komt de frisse lucht op de juiste
plaats.

2

Wanneer de stallen breder zijn dan 20 meter
adviseert Tulderhof sowieso de Flash aan.

Type varkens

Type inlaat

Breedte stal

Zeugen/vlees varkens in groepshuisvesting

Twin OS

Tot 20 m

Zeugen/vlees varkens in groepshuisvesting

Flash

> 20 m

Zeugen/vlees varkens in groepshuisvesting
met obstakels in het plafond

Flash

Divers

Zeugen/vlees varkens in boxshuisvesting

Flash

Divers

Twin OS
Voordelen van de Twin OS:
Blijft onderaan dicht
Het is op elke maat leverbaar
Het is eenvoudig in te bouwen in een
lichtstraat

›
›
›

Flash 3300 &
Flash BP
Flash is een ventiel waarbij de luchtrichting en
de luchthoeveelheid onafhankelijk van elkaar
werken.
De voordelen van de Flash 3300 en Flash BP:
De Flash kan dieper werpen
De Flash kan verschillende dieptes werpen
De Flash kan obstakels vermijden.

›
›
›

Polycarbonaat ramen
(Lichtstraat)
Welzijn voor het dier wordt steeds belangrijker.
Daglicht in de stal is daarom zeker een aanrader
en ook dikwijls verplicht.
Een polycarbonaat lichtstraat zorgt namelijk
voor extra veel licht in de stal en maakt het
aangenaam vertoeven voor de varkens en de
veehouder.
Meer informatie over de producten vindt u op
onze website en/of onze productfolders.
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Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

Bekijk de videoreportages en foto’s van
onze projecten op
WWW.TULDERHOF.COM
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