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Vroeger werden in stallen met mechanische ventilatie vaak kleppen toegepast om de
luchtinlaat te regelen. De laatste jaren zien we meer inlaat door de deur en via het
plafond. De reden hiervoor was dat zowel handbediende kleppen, balanskleppen als
gestuurde kleppen niet voor een optimale luchtverdeling onder alle omstandigheden
konden zorgen, met kans op tocht en val van koude lucht. In het buitenland zijn de
inlaatkleppen verbeterd tot luchtinlaatventielen. Is dit ook een bruikbaar systeem
voor Nederland?
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Eerste indrukken
Uit de eerste klimaatmetingen blijkt dat de temperatuur in beide proefafdelingen nauwkeuriger
geregeld wordt en dat de luchtvochtigheid in de
proefafdelingen hoger is dan in de naastgelegen
afdelingen. Het is de vraag of het zinvol is de
maar
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Deze koker heeft naast een instroomring ook
een wat taps uitlopende uitgang waardoor de
ventilatiekoker nog wat extra capaciteit krijgt.
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