
IW

 • Fremstillet i holdbar, hvid UV-stabiliseret
polystyren

 • Forskellige modeller med dybder fra 150
mm til 350 mm

 • Ventillågen er støbt i to stykker, hvilket
modvirker deformation

 • Ventillågen har en isoleret kerne, hvilket
modvirker kondensering på indersiden

 • Integrerede aluminiumsprofiler i
ventillågen modvirker, at materialet slår
sig

 • Justérbar klap tillader finjustering af
luftstrømen

 • Integreret net i korrosionsbestandig
polystyren forhindrer, at vilde dyr kan
komme ind

 • Tåler rengøring med højtryksrenser

 • Integreret trisse

Produkt blad
IW

IW-luftindtag er designet til brug som vægmonterede luftindtag i svine- og fjærkræstalde. Et kritisk 
tidspunkt for ventilation af husdyrbygninger er i kolde perioder, hvor det er nødvendigt at ventilere 
bygningerne for at sikre en forsyning af frisk luft til dyrene uden at forårsage kold træk over dem – en 
proces, der hyppigt benævnes minimumsventilation. Den eneste metode til effektiv minimumsventilation 
er at rette den kolde, friske luft langs med bygningens loft, så den kan blande sig godt med den varme 
luft inde i bygningen, før den falder ned til det område, hvor dyrene befinder sig og erstatter den 
dårlige luft. Hvis der ikke foretages effektiv minimumsventilation, kan det forårsage ophobning af giftige 
gasser såsom ammoniak eller kuldioxid inde i bygningen eller en fatal reduktion af iltniveauet. Et andet 
problem, der hyppigt forbindes med ineffektiv minimumsventilation, er kold luft, der rammer dyrene og 
forårsager våd halm og forstyrrende dyreadfærd. IW-luftindtag er designet til at give perfekt 
minimumsventilation og opretholde et sundt miljø for dyrene uden at forstyrre den normale dyreadfærd.
I varmere perioder er målet med ventilation at fjerne varme og afkøle dyrene. Under disse forhold kan 
den luft, der kommer ind i bygningen, rettes nedad mod dyrene, så varmen fjernes fra dyrenes hud via 
en vindafkølingsproces. Her kan luftindtagene igen justeres, så man sikrer, at luften når dyrene.

IW

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



A
g/

M
IT

/P
iD

K-
23

29
-0

3/
16

 R
ev

. 1
.0

IW er udviklet og produceret af Munters A/S, Danmark

Når der anvendes polystyren af høj kvalitet, er det 
muligt at opretholde hygiejniske forhold omkring 
dyrene, eftersom polystyren har smudsafvisende 
egenskaber, kan rengøres med højtryksrenser, er
korrosionsbestandig, bevarer sine fysiske 
egenskaber i mange år og modstår ekstreme 
temperaturer og UV-bestråling.

Som endnu et middel til at undgå mulig sygdom 
i at sprede sig har IW luftindtag et integreret net, 
der forhindrer, at vilde fugle og dyr kommer ind i
bygningen.

Designet af luftindtaget muliggør præcis justering 
af luftfordelingmønstret, så man sikrer, at dyrene 
altid har det komfortabelt. Med den justérbare 
ledeplade kan luftstrømsmønstrene for mini-
mumsventilation justeres alt efter byg-ningens 
konstruktion, mens den isolere-de ventillåge 
automatisk kan åbnes og lukkes for at justere 
ventilationsintensi-teten. Ventillågen kan åbnes 
indtil 10°under det horisontale niveau, så 
luften effektivt rettes nedad mod dyrene i varme 
perioder.

Sikkerhed er altid en vigtig betragtning, og derfor 
åbnes ventillågen under tyngdekraft, hvilket gør 
det nemt at foretage nødventilation i tilfælde af  
strømsvigt.

IW-luftindtag kan kombineres med andre produkter 
fra Munters såsom LA35-aktuatorsystem, 
Euroemme® – udsugningsblæsere, LFd-lysfiltre, 
varme og klimastyringer for at opnå den perfekte 
klimakontrolpakke.

Optimeret teknologi: flere fordele

Den perfekte pakke
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Flere IW-luftindtag monteret i en fjerkræstald.

Ventillågener støbt i to
stykker, hvilket modvirker 

deformation i kolde 
perioder

Integreret trisse til
understøttelse af kabler

Vinterlås til tæt 
forsegling af indtag i 
perioder, hvor de ikke 

anvendes

Laterale støttelameller
fjerner turbulens og

optimerer luftstrømmen

Isoleret kerne i 
ventillågen fjerner 
kondensering på 

indersiden af døren

Korrosionsbestandigt 
net forhindrer, at fugle 

og dyr kommer ind

Integrerede 
aluminiumsprofiler 

modvirker deformation

Dryppepunkt fjerner 
kondensering, der løber 

ned ad væggen

Ventillågen kan åbnes 
til 10° under det 

horisontale niveau

Regnstop holder vand 
ude

Justérbar og vendbar 
ledeplade til finjustering 

af luftstrømen

Forstærket ramme og
laterale støttelameller 

giver styrke ved 
indlejring i beton

Munters forbeholder sig retten til at foretage ændringer i specifikationer, mængder osv. af produktionsmæssige eller andre årsager efter tryk.
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