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Afhængig af staldens konkrete forhold, kan det være hensigtsmæssigt at 

tage den friske luft ind gennem taget.

KJ Klimateknik tilbyder et komplet sortiment af sådanne luftindtag til såvel 

undertryks-, som ligetryksventilation.

Uanset om luftindtaget skal anvendes til undertryks- eller 

ligetryksventilation, er taghætten fremstillet i glasfiber. 

Taggennemføring-  og plade er støbt i ét stykke, hvilket 

gør taget helt tæt og meget holdbart. Tagpladen støbes, 

så smig og pladestuktur passer til det enkelte tag. 

Øverst sidder en specialdesignet kuppel, der sikrer 

optimalt luftflow og holder nedbør ude.

Luftindtaget kan leveres i diametre på 520 mm., 640 mm. 

og 820 mm.

Under indsugningsrør og indløb kan KJ´s 

kendte luftblander monteres. 

En separat ventilator tager den varme luft fra 

stalden og blander med den kolde luft, som 

kommer udefra. 

Dermed undgås træk på dyrene. 

Luftblanderen kan anvendes til såvel 

undertryks-, som ligetryksanlæg.

Alternativt til luftblanderen, kan der 

monteres en prelleplade, der spreder den 

friske luft i stalden. 

Indsugningshætte

Undertryksventilation - indsugning

Hvis luftindtaget skal bruges til undertryks-ventilation, 

monteres der ingen ventilator i røret. Luften suges ganske 

enkelt ind ved hjælp af det undertryk, som udsugningen 

skaber.
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Ligetryksventilation – indblæsning

En særdeles stabil og sikker løsning for ventilation er et ligetryksanlæg, hvor luften blæses ind i stalden 

ved hjælp af en ventilator i indblæsningsrøret. 

Lufttrykket i stalden holdes omkring 0 Pascal, hvorved man opnår et meget behageligt staldklima. 

Ligetryksventilation kan anvendes i stort set alle driftsformer og bygningskonstruktioner og kan ofte 

være løsningen, hvor andre ventilationsformer ikke viser sig egnede.

I KJ´s velkendte indblæsning sørger en ventilator 

i røret for at trække frisk luft ind. 

Umiddelbart under røret sidder en luftblander 

med sin egen lille ventilator. 

Herved sikres, at den friske luft på effektiv vis 

blandes med den varme staldluft og træk på 

dyrere undgås.

Dynamisk Recirkulation (DR) er en ny form for 

indblæsning. Fordelen ved denne løsning er, at man 

blot har én ventilator, der både suger frisk luft ind 

udefra og samtidig blander den med staldluften. 

Hermed spares én ventilator/motor.

Ventilatoren sidder i en enhed, der justeres trinløst i 

automatisk op og ned. 

Åbningsgraden mellem ventilatorenhed og 

indlæsningsrør bestemmer graden af luftblanding. 
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