
Karvės mėgsta vėsą 
„DeLaval“ ventiliatoriai

Kuo daugiau karvė ėda, tuo daugiau pagamina pieno ir išskiria šilumos. Norint išvengti 

perkaitimo, karvė turi pašalinti šilumos perteklių, todėl gyvulys jaučiasi daug geriau, kai 

tvarte yra vėsu. Kai aplinkos temperatūra pakyla virš 22 °C, galvijams prasideda šilumos 

stresas – sumažėja apetitas ir pagreitėja kvėpavimas. Kylant temperatūrai stresas didėja, 

todėl sumažėja pieno gamyba ir atsiranda vaisingumo problemų. Mūsų klimate karštos 

dienos nėra dažnos, tačiau joms vis tiek reikia būti pasiruošus.



 yra „Tetra Laval Holdings & Finance S.A.“ registruotas prekės ženklas, o „DeLaval“ – registruotasis „DeLaval Holding AB“ prekės ženklas.  
Gamintojas pasilieka teisę atlikti gaminio pakeitimus.

Ventiliatoriai paprastai tvarte įrengiami virš guolių arba šėrimo vietos, 10 kartų didesniu atstumu nei 
sparnuotės skersmuo, siekiant užtikrinti bent 2 m/s oro judėjimo greitį visoje erdvėje. Laukimo zonoje 
patartina įrengti daugiau mažesnių ventiliatorių, kad spūstyje oro srovė geriau pasiektų karves.

Modelis Sparnuotės
skersmuo

Sujungimo
schema

Stipris Variklio
galia

Variklio
apsaugos klasė 

Triukšmo
lygis

Sukimosi 
greitis

Našumas prie 
atg. slėgio 0 Pa

Spec.
efektyvumas

DDF1200 

Rankinis arba automatinis 
valdymas
Lengviausia ventiliatorius paleisti rankiniu būdu ir nustatyti, 
kad ventiliatoriai veiktų visu greičiu, naudojant tinkamą 
starterį. Prijungus termostatą TKR-1, galima nustatyti, kad 
ventiliatoriai įsijungtų automatiškai pagal nustatytą 
temperatūrą. Su dažnio keitikliu SFS0.75 taip pat galima 
keisti ventiliatoriaus greitį, iš pradžių nustatant, kad 
ventiliatorius veiktų lėčiau ir pasiektų maksimalų greitį, 
pavyzdžiui, esant 22–24 °C temperatūrai. Dėl dažnio keitiklio 
galima žymiai sumažinti elektros sąnaudas, ypač esant 
vidutiniškai šiltam orui, kai ventiliatoriai naudojami norint 
išvengti oro susisluoksniavimo tvarte, kad būtų pagerinta 
ventiliacija. Su „DeLaval“ BSC valdymo bloku šonines 
užuolaidas ir vėdinimo ventiliatorius galima sujungti į vieną 
ventiliacijos sistemą. 

Ventiliatoriaus DF1200 difuzorius neleidžia oro srautui išsisklaidyti, todėl vėdinamas oras pasiekia net toli esančius 
objektus. 0,8 kW galios ventiliatoriaus modelis vėdina iki 14 metrų plotą, o 1,2 kW galios ventiliatoriaus modelis veikia 
iki 17 metrų. Ventiliatoriaus DDF1200 veikimo diapazonas leidžia sumažinti ventiliatorių skaičių iki 30 proc. Geriausias 
pasirinkimas tvartui, kuriame laisvai laikomos karvės.

BSC

SFS0.75

TKR-1

MFS

DDF1200 S 1108 mm ∆ -230V / Y -400V 2,0 A 0,8 kW IP 55 64 dB/7m 600 p/min 25200 m³/h 33,1 
W/1000m³/h

DDF1200 P 1108 mm ∆ -230V / Y -400V 3,0 A 1,2 kW IP 55 65 dB/7m 600 p/min 31000 m³/h 45 W/1000m³/h

DDF1200 ventiliatorių oro srauto diapazonas
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