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Munters A/S
Nordvestvej, 3 - 9600 Aars, Denmark / Phone +45 986 233 11 / Fax +45 986 213 54 / munters.com

Produktbeskrivelse
Alu-kip med fast eller regulerbar åbning

 • Ideel kombination af naturlig ventilation 
og optimal lysindfald i enhver form for 
stald.

 • Stabil, vejrbestandig konstruktion , der er 
designet til at modstå de klimatiske 
forhold i Nordeuropa

 • 2-lags , 10 mm, UV resistent Lexan PC 
(polycarbonat) plademateriale med 10 
års begrænset garanti på 
lysgennemsigtighed.

 • Optimal lysgennemsigtighed.

 • Vindskærme lavet af bølgede formet 
metalplader forhindrer regn, sne , hagl 
og snavs i at komme ind i stalden.

 • Vindskærme kan udstyres med et manuel 
eller automatisk lukkesystem til at lukke 
stalden i ekstreme vejrforhold

 • Brede kan produceres efter behov.

 • Kippen funger som en del af nød 
ventilationen i tilfælde af brand

Alu-kip med fast eller regulerbar åbning
Ved at vælge den ideelle løsning til at give naturlig ventilation til din stald, øger du i høj grad
dyrevelfærden og dermed dit produktionsudbytte. Munters Alu-kip ventilation giver en
fremragende kombination af ventilation og lysspredning som en integreret del af den naturlige
ventilation i stalden.

Systemet kan erstatte en del af bygningen, og monteres enten med fast eller regulerbar åbning. Er
systemet monteret med regulerbar åbning, åbnes og lukkes disse via en elektrisk spjældmotor
eller håndregulering. I begge systemer kan åbningen sikres mod indflyvning af fugle ved
montering af et sort Fugle Net.
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Munters forbeholder sig retten til at foretage ændringer i specifikationer, mængder osv. af produktionsmæssige eller andre årsager efter tryk.
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Din forhandler

Isolerede og UV resistent Lexan PC ( polycarbonat) plader modvirker kondens på indersiden af kippen. Pladeprofilen og den tekniske konstruktion 
giver en robust og vejrbestandig løsning med optimal gennemsigtighed, ydeevne og let betjening. Bredden kan produceres efter ønske og behov 
fra 1 m. og op til 4 m. Munters Alu-kip kan med fordel styres automatisk via NaturalCenter / NaturalMaster med temperaturføler, vejrstation med 
vind- og regnsensor, således optimal staldklima i alle vejrforhold sikres.

Kippens design og vindplader skaber en vakuum effekt , som effektivt suger den varme og gamle luft ud af stalden. Ved at
vælge Alu-kip med fast eller regulerbar åbning, giver du din besætning de bedste levevilkår trods skiftende
vejrbetingelser.
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