PRIVA ECOFAN+
DE IDEALE LUCHTRECIRCULATIE VOOR UW KAS
Priva EcoFan+
Met onze Priva EcoFan+ kunt u een kasklimaat realiseren dat nóg beter in balans is. Luchtrecirculatie in
de kas zorgt ervoor dat bladeren hun vocht beter kwijt kunnen en voorkomt oververhitting en
verbranding. Zo groeit uw gewas nog beter en is het beter bestand tegen ziekten. Met de Priva EcoFan+
teelt u met optimale energiezuinigheid een gezond gewas.

Optimale energiezuinigheid
Dankzij het volledig vernieuwde ontwerp is de EcoFan+ de energiezuinigste ventilator op de
markt

Verbeterde gewasactiviteit
Dankzij de ideale luchtrecirculatie voor uw gewas

Ziekten krijgen minder kans
Luchtrecirculatie bevordert resistentie tegen schimmels en ziekten

Gestroomlijnd ontwerp
Kan eenvoudig op luchtslangen worden aangesloten en heeft een sterke motorophanging

Ventilatoren voor gezonde gewassen
Het klimaat in een kas is ver van in balans. Zowel de temperatuur en de luchtvochtigheid als het 2niveau kunnen verschillen. Die verschillen kunnen van invloed zijn op de opbrengst en kwaliteit van uw
gewas, of u nu groenten, potplanten, snijbloemen of andere gewassen teelt. Luchtrecirculatie zorgt
ervoor dat de luchtstroom in een kas constant en op een rustig peil blijft, waardoor het kasklimaat wordt
geëgaliseerd. Door deze luchtbeweging drogen bladeren sneller op en kunnen ze hun vocht beter kwijt.
Zo krijgen schimmels minder kans.

25% zuiniger plus een optimaal ontwerp
Een van de belangrijkste eigenschappen van een ventilator is het energieverbruik. Dankzij het volledig
vernieuwde ontwerp is de EcoFan+ tot wel 25% zuiniger vergeleken met zijn voorganger. Daarmee is de
EcoFan+ een van de energiezuinigste ventilatoren op de markt. Bovendien heeft de EcoFan+ een
optimale vorm en ophanging. De ventilator kan daardoor gemakkelijk op luchtslangen worden
aangesloten. De ophanging van de motor en de steun waarmee de EcoFan+ op structurele onderdelen
van de kas wordt aangesloten, zijn zeer robuust. De EcoFan+ is vervaardigd van duurzame en
corrosiebestendige materialen en is daarmee ideaal voor gebruik in een wisselend kasklimaat.

Horizontale ventilatie of luchtslangventilatie
De EcoFan+ kan worden gebruikt als een horizontale ventilator, in serie of parallel, of als
ventilatorsysteem met luchtslangen. Luchtslangen kunnen onder uw gewas of boven in de kas worden
geplaatst. Wanneer u de slangen onder uw gewas plaatst, ontstaat daar een luchtstroom en een trage
verticale luchtbeweging door het gewas. Daardoor kunt u de inzet van uw verwarmingscapaciteit
onderin beperken. U bespaart energie doordat u de minimale watertemperatuur kunt beperken.
Luchtslangen voor de EcoFan+ zijn beschikbaar in een witte en doorzichtige uitvoering.
Twee capaciteiten
De EcoFan+ is verkrijgbaar in twee modellen: 4550 en 5400. Het 4550-model heeft een capaciteit tot
4600 m³/u en de 5400 een capaciteit tot 5440 m³/u. Beide modellen zijn verkrijgbaar als versies van 60
Hz. De ventilator heeft een bereik van wel 40 meter, dus kan het aantal ventilatoren dat u nodig hebt
voor een goede luchtverdeling laag blijven.

25 TIPS VOOR EEN BETER BEDRIJFSRESULTAAT
Laat u inspireren door onze whitepaper waarin we verschillende tips geven die een positieve bijdrage leveren aan uw
bedrijfsresultaat

TOTALE INTEGRATIE
Naadloze integratie van de EcoFan+ met
de Priva procescomputer

MINIMAAL ONDERHOUD
Ontworpen voor zo weinig mogelijk
onderhoud

STEVIG EN DUURZAAM
Zeer stevig ontwerp: bestand tegen water
en stof

WILT U AAN DE SLAG MET LUCHTRECIRCULATIE IN UW KAS?
Wij helpen u graag op weg!

WILT U MEER INFORMATIE OVER DE PRIVA ECOFAN+?
Aarzel niet om contact op te nemen!

David Taylor
Sales Account Manager - Horticulture

+1 905-562-7351 ext. 309

