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Het kasklimaat is nooit constant; plaatselijk
zijn er altijd verschillen. Verschillen in
temperatuur, verschillen in relatieve 
luchtvochtigheid en verschillen in CO2. 
Met recirculatieventilatoren kan het 
kasklimaat worden geëgaliseerd met alle 
voordelen van dien voor het gewas. 
Bovendien voorkomt recirculatie ook dat er 
een ‘dood’ klimaat ontstaat in de kas. Een 
ander voordeel van recirculatie is de 
gunstige invloed op ziektebestrijding. Door 
de luchtbeweging kunnen bladeren het 
vocht beter kwijt. Daarom is de populariteit 
van recirculatieventilatoren door de jaren 
heen eigenlijk alleen maar gegroeid.

Seriële en parallelventilatie
Er zijn twee manieren om de lucht te 
recirculeren: parallelventilatie (aan-uit)
en seriële ventilatie. Bij seriële ventilatie 
kan de luchtstroom op een constant, rustig 
peil worden gehouden. Het toerental is 
handmatig regelbaar. Het systeem is met 
name toepasbaar om het klimaat te  
egaliseren of bij gewassen die gevoelig zijn 
voor een sterke luchtbeweging.

Die sterke luchtbeweging is juist het 
kenmerk van parallelventilatie. Hierbij 
hangen ventilatoren zij aan zij langs het 
middenpad, om af en toe te 
worden aan en uitgeschakeld. Naast 
parallel- en seriële ventilatie, wordt 
ventilatie van onderuit steeds meer 
toegepast. Hierbij wordt de ventilator 
onder de teeltgoot of teelttafel 
geïnstalleerd. Luchtverdeling vindt dan 
plaats via de Priva luchtslangen. Voor 
zowel seriële ventilatie als ook voor 
situaties waarbij een groot luchtvolume 
van belang is, biedt de ECO Fan uitkomst.

ECO Fan compleet herzien 
Priva heeft de ECO Fan nieuw ontwikkeld, 
gebaseerd op de succesvolle 
PCF-ventilatoren. De romp is niet meer 
van metaal, maar van kunststof –
bestand tegen corrosie in vochtige kassen.
De diameter van de koker en de motor met
de waaier zijn opnieuw gedimensioneerd.

Priva levert de perfecte oplossing voor zowel seriële als

parallelventilatie: de Priva ECO Fan. Deze ventilator is geschikt voor

elke teelt, heeft een zeer laag energieverbruik en laag geluidsniveau.

De ECO Fan wordt ingezet in situaties waarin een groot luchtvolume

van belang is. Kortom Priva kwaliteit tegen een marktconforme prijs!

Efficiënte ventilator met een groot bereik 

Priva Eco Fan
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Dat resulteert in een uiterst laag 
opgenomen vermogen, dat in vergelijking 
met de vorige generatie met tientallen 
procenten is verminderd. Ook het toerental 
is verlaagd. Daardoor is het geluidsniveau 
verder geminimaliseerd: de ECO Fan doet 
in stilte z’n werk. Maar z’n gróótste kracht 
is de prijs/kwaliteitverhouding. Met de 
ECO Fan beschikt u over een recirculatie-
ventilator die een brede toepassing 
combineert met een aantrekkelijke prijs. De 
ECO fan is CE-gecertificeerd, zowel de 
toerentalregeling als de ventilator.
                                                     
Groot bereik    
Uniek aan de ECO Fan is z’n bereik: een
combinatie van een lange worp en een
ongeëvenaarde breedte. Dat maakt deze
ventilator tot dé oplossing voor zowel
seriële toerengeregelde ventilatie als 
parallelventilatie in kassen waarin grote 
luchtvolumes vereist zijn. Daarnaast zijn 
de ventilatoren uitermate geschikt om 
deze te installeren onder teelttafels of 
teeltgoten en deze te combineren met de 
Priva luchtslang. Met z’n drie 
verschillende capaciteiten is er een ideaal 
systeem voor elke situatie.  De ECO Fan 
kan worden aangestuurd door de Priva 
procescomputer.

Ook geschikt voor Hygrofan-functie                           
In gewassen waarin de relatieve 
luchtvochtigheid van meer dan 
gemiddeld belang is, kan de ECO Fan ook 
fungeren als Hygrofan. Met de Hygrofan 
laat water zich onder druk optimaal 
vernevelen met een speciaal ontwikkelde 
verstuiver. De druppelgrootte is zo klein 
dat de nevel niet op de planten neerslaat. 
Door de luchtstroom van de ventilator 
blijft de nevel zweven en verdampt. Bij de 
ECO Fan is het installatietechnisch relatief 
eenvoudig om een extra printplaatje en 
een nevelring te installeren voor 
toepassing als Hygrofan. Het systeem is al 
voorzien in een eventuele uitbreiding.

Voordelen van de ECO Fan  
•	 Optimale prijs/kwaliteitsverhouding
•	 Efficiënte ventilatie voor elke teelt
•	 Functioneel ontwerp, speciaal voor de 

tuinbouw
•	 Zeer lange levensduur
•	 Minimaal lichtverlies door compacte 

bouw
•	 Laag geluidsniveau
•	 Laag energieverbruik  

Meer weten?                              
Neem contact op met Priva, 
T 0174 522 600 of kijk op www.priva.nl.
Wij helpen u graag verder.
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