
Brisfl äktar
• 5 vingar

•  Finns i 5 diametrar: 3, 4, 5, 6, 7 meter

•  Variabel hastighet reglerad av frekvensomvandlare och EC (permanent magent) motor

•  Starka, aerodynamiskt formade vingar

•  Mycket hög energieff ektivitet

•  Mycket hög m 3 / h / w (Hög volym låg hastighet)

•  Mycket låg ljudnivå

•  Minskar värmestress och förbättrar komforten

•  Lätt att installera i nya och befi ntliga byggnader

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

 • 8 blades High Volume Low Speed 
ventilator (HVLS)

 • Variabel hastighed

 • Meget høj energi effektivitet

 • Meget høj  m3/h /W

 • Meget lav lydniveau

 • Reducerer varmestress og forbedrer 
komforten

 • Skaber sundere luftkvalitet, reducerer 
bakterier og ammoniak

 • Let at installere i nye og eksisterende 
bygninger

BRISFLÄKTAR



PRODUKTBESKRIVNING
Brisfl äkten är en HVLS-fl äkt (hög volym låg hastighet), utvecklat 
för att cirkulera en stor mängd luft och skapa en eff ektiv luft-
cirkulation i byggnader med djur. Funktionen av Brisfl äkten är 
enkel - den skapar en långsam bekväm bris som ger en optimal 
kylning av djuren under varma perioder och cirkulerar och 
förbättrar minimalventilationen under kalla perioder.

Brisfl äktar minskar också luftfuktighet, kondens och lukt och 
därmed skapar de en friskare och mer bekväm miljö. Mjölkkor 
såväl som andra djur som hästar, svin och fjäderfä är mycket 
känsliga för värmestress. Under varma perioder använder 
djuren större delen av sin energi till att göra sig av  med värme, 
vilket resulterar i minskad produktion.

Brisfl äkten är utformad för att skapa en luftrörelse runt djuren. 
Det förhindrar värmestress som orsakar minskad produktion. 
Den stora luftcirkulationen skapad av Brisfl äktar kommer 
spridas lugnt över hela byggnaden, från hörn till hörn. 
Brisfl äktar hjälper till att hålla liggytan torr, sprida lukt och 
ammoniak och minska fåglar och insekter.

Den speciella vingprofi len på Brisfl äkten genererar en stor
cylinderformad luftström mot golvytan. När luftströmmen 
möter golvet, den leder ut luften i alla riktningar och skapar 
ett horisontellt luftfl öde. På detta sätt pressas luften ut 
mot byggnadens sidor och skapar en optimal luftrörelse 
i stallet.

BRISFLÄKTAR

TEKNISKA DATA
Modell 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m

Antal vingar 5 5 5 5 5

Vingens längd 130 cm 180 cm 230 cm 280 cm 330 cm

Max rotationshastighet 140 varv per minut 100 varv per minut 80 varv per minut 70 varv per minut 55 varv per minut

Bullernivå vid mt 55 dBm 53 dBm 51 dBm 50 dBm 48 dBm

Motorisk eff ekt 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,5 kW 1,5 kW

Totalvikt 95 kg 101 kg 108 kg 115 kg 122 kg

IEC-skyddsklass, elmotor IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Avstånd mellan två ventilatorer 12 m 16 m 21 m 25 m 30 m


