
Brise ventilatoren er en HVLS (High Volume Low Speed) ventilator, udviklet til at cirkulere store
mængder luft, og skabe en effektiv luftcirkulation i bygninger med dyr. Briseventilatorens virkemåde
er simpel – den skaber en langsom behagelig brise, der optimerer køling af dyrene i varme
perioder og cirkulerer og forbedrer minimum ventilationen i kolde perioder.
Derudover vil Brise ventilatoren reducere fugtigheden, kondenseringen og lugten og derved skabe
et sundere og mere behageligt miljø.
Malkekvæg såvel som andre dyr som heste, grise og fjerkræ er meget følsomme overfor
varmestress. I varme perioder anvender dyrene derfor størstedelen af energien på at køle sig,
hvilket resulterer i nedsat produktion. Brise ventilatoren er designet til at skabe en behagelig
luftbevægelse omkring dyret. Dette forebygger varmestress som kan føre til produktionstab. Den
store luftcirkulation Brise ventilatoren skaber, bliver roligt fordelt i hele bygningen fra hjørne til
hjørne. Brise ventilatoren hjælper med at holde lejearealet tørt, sprede lugt og ammoniak og
reducere fugle og insekter. Den specielle vingeprofil på Brise ventilatoren genererer en stor,
cylinderformet luftmængde mod gulvarealet. Når luftstrømmen møder gulvet, ledes luften ud i alle
retninger og skaber et horisontalt luft flow. På denne måde presses luften ud mod siderne af
bygningen og skaber en optimal luft bevægelse i stalden.
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Produkt blad
Brise Ventilator, 5 vinger

• Føres i 5 følgende diameter : 3,4, 5, 6, 
7 meter   

• 5  vinger
• Variabel hastighed reguleret af 

frekvensomformer og EC (permenent 
magnet ) motor  

• Stærke aluminums, aerodynamisk formet 
vingeblade 

• Meget høj energi effektivitet 
• Meget høj m3/h /W (high volumr low 

speed)
• Meget lav lydniveau
• Reducerer varmestress og forbedrer 

komforten
• Let at installere i nye og eksisterende 

bygninger
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Din forhandler

Model 3m 4m 5m 6m 7m

Antal vinger 5 5 5 5 5

Vinge længde cm 130 180 230 280 330

Max rotations hastighed rpm 140 100 80 70 55

Støg niveau ved  mt dBm 55 53 51 50 48

Motor effekt kW 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5

Total vægt kg 95 101 108 115 122

IEC beskyttelses klasse, elektrisk motor IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Afstand mellem to ventilator i nordeuropæiske lande 
(kold klima) *                                                                               m 12.0 16.0 21.0 25.0 30.0

Luftstrøm

Tekniske specifikationer

Installationstable Brise ventilator

Simulering af luftstrømmen fra en Brise ventilator

Brise ventilatoren er udviklet og produceret af Munters A/S, Danmark

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

R [m] Ø [m]

1.5 3

2.0 4

2.5 5

3.0 6

3.5 7

taghældning a [°] (min > max)

kort rør (L=1.5m) lang rør (L=2.25m)

0 > 20 20 > 40

0 > 15 15 > 32

0 > 12 12 > 27

0 > 10 10 > 23

0 > 8 8 > 20

Luftstrøm

* Anbefalet afstand kan variere afhængig af forhold i bygningen.


