
Alu-Nock med fast eller justerbar öppning 
• Idealisk kombination av naturlig ventilation och optimal diff usion av ljus i alla slags stall

• Stabil, väderbeständig konstruktion, utformad för att motstå klimatförhållanden i Nordeuropa

• 2-lagers, 10 mm, UV-resistent Lexan PC (polykarbonat) med 10 års begränsad garanti för ljusdiff usion

• Optimal diff usion av ljus 

• Vindskärm gjord av vågformade metallplattor förhindrar att regn, snö, hagel och smuts kommer in i stallet

• Vindskärmen kan utrustas med ett manuellt eller automatiskt stängningssystem för att stänga stallet 
 under extrema väderförhållanden

• Tillverkas i olika bredder 

• Nock fungerar som en del av en nödventilation vid brand

ALU-NOCK



PRODUKTBESKRIVNING
Genom att välja den idealiska lösningen för naturlig ventilation 
till ditt stall, du ökar djurens välfärd märkbart och med det 
ökar din produktion. Skiold Jydens Alu-Nock-ventilation ger en 
utmärkt kombination av ventilation och diff usion av ljus som 
en integrerad del av den naturliga ventilationen i stallet.

Systemet ersätter en del av byggnaden och installeras antingen 
med fast eller justerbar öppning. Om systemet är installerat 
med en justerbar öppning kommer dessa att öppnas och stän-
gas antingen av motor- eller handreglering. I båda systemen 
fi nns fågelnät som tillval.

Isolerade och UV-resistenta Lexan PC-skivor (polykarbonat) 
förhindrar kondens på insidan av nocken. Takets profi l och 
tekniska konstruktion ger en robust och väderbeständig 
lösning med optimal transparens, prestanda och enkel drift. 
Skiold Jydens Alu-Nock kan med fördel styras automatisk 
genom Dairy Center / Dairy Master med temperatursensor och 
väderstation med vind- och regn sensor, för att säkerställa 
ett optimalt klimat under alla väderförhållanden. 

Konstruktionen av Nock- och vindplattorna skapar en vakuum-
eff ekt, vilken eff ektivitet suger den varma och gamla luften ut 
ur stallet. Genom att välja Alu-Nock med fast eller justerbar 
öppning ger du de bästa förhållandena i livet trots oavsett 
väderlek.

ALU-NOCK MED FAST ELLER JUSTERBAR ÖPPNING

TEKNISKA DATA
Bredd 1,0 - 3,0 m

Längd 2,10 m per sektion

Fågelnät 1 per sektion

Kapacitet Max 30 sektion w. motor

Ström matning 1 fas 230V

Tillbehör Automatisk reglering

Öppningsarea 1,26 m2 per sektion


