Het VentilationJet Systeem®
Kieren om een vochtprobleem in uw kas te verhelpen
is niet meer van deze tijd. Ook in de toekomst zullen
de eisen met betrekking tot lichtuitstoot toenemen.
Om toch efficiënt te blijven telen is het
VentilationJet Systeem® ontwikkeld. Zo kunt u zonder
de temperatuurverschillen en onnodige lichtuitstoot
optimaal telen. Een homogeen klimaat staat immers
voor een betere gewaskwaliteit.

De VentilationJet

De VentilationJet biedt de mogelijkheid om op
natuurlijke wijze de luchtvochtigheid te sturen in de
kas. Door middel van deze schermventilator kan bij
volledig gesloten schermen toch verse lucht de kas in
geblazen worden. Kieren hoeft niet meer, de vochtige
lucht kan verdreven worden zonder extra stookkosten.

Stop met kieren en voorkom lichtuitstoot
Draadloze aansturing

Naast een 0-10 volt aansturing zijn beide
units draadloos aan te sturen. Dit werkt
door middel van een LoRa
protocol. Op deze methode kunnen meerdere klimaatgroepen apart van elkaar
worden aangestuurd. Bovendien word dit
protocol ondersteund voor aansturing met
diverse klimaat computers.

Bestuurbaar via uw klimaatcomputer
Energiebesparing van 10 tot 50%
Ruim 20m³/uur/m² luchttoevoer
Houd meer grip op uw klimaat

De Hinovator

De Hinovator is een volledig regelbare,
energievriendelijke, verticale verdeelventilator. De unit
wordt gebruikt voor de optimale menging en verdeling
van de kaslucht. De Hinovator bestaat onder andere
uit een hoog efficiënte EC-motor en een uniek
ontworpen waaier. Dit zorgt voor een zeer constant
werkgebied bij een variabel toerental, en het maakt de
Hinovator de meest stille kasventilator in zijn soort.

Het VentilationJet Systeem®
samen met verticaal ventileren
zorgt voor een gelijkmatig,
optimaal klimaat zonder te kieren.

Werking van het VentilationJet Systeem®
1. Schermdoek
2. VentilationJet
3. Hinovator

“De Temperatuurverdeling in de kas is veel beter. Dat zie je aan het gewas.
Ik krijg er kippenvel van hoe gelijkmatig het kleurt.”
– Paul van den Broek, Paul, Marcel und Jolanda van den Broek GbR

