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Hotraco Agri is een wereld wijd opererende 

innovatieve stalautomatiseerder voor met 

name de pluimvee- en varkenssector die 

zich richt op het creëren en behouden van 

een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri is 

specialist op het ontwikkelen en produceren 

van maatwerk automatiseringscomputers 

en –systemen die de totale stalautomatise-

ring regelen, aansturen en bewaken. Van 

klimaatregeling en –beheersing, voer- en 

waterregeling, dierweging, eiertelling tot 

brandbeveiliging. De meer dan 100 mede-

werkers bedienen klanten op alle contineten 

met innovatieve en technisch hoogstaande 

systemen. Met een eigen R&D- en ontwik-

kelafdeling is Hotraco Agri in staat om ATIJD 

maatwerk te leveren en probleem specifieke 

oplossingen te ontwikkelen. 

 

 

Helpdesk 24/7 
Hotraco beschikt over een telefonische 

helpdesk en servicecentrum dat 24/7 be-

reikbaar is. Ons team heeft de mogelijkheid 

om de systemen van onze klanten, waar 

ook ter wereld, te controleren door middel 

van de modernste ICT-technologie. 

Fortica®FreeFlow® Ventilatie 

Fortica®FreeFlow is een optimaal ventilatiesysteem voor vrije 

uitloop stallen en biedt een oplossing voor drie relevante  

problemen waar pluimveehouders mee te maken hebben: 

 nat strooisel door condensatie bij de uitloopluiken, 

 een sterke luchtstroom bij de uitloopluiken wanneer 

 ze worden geopend, wat de productiviteit van dieren 

 kan verminderen; 

 optimale verdeling van verse lucht in de stal. 

Fortica®FreeFlow werkt op basis van overdrukventilatie in de 

stal wanneer de uitloopluiken open zijn. Als lokale milieu-

vereisten niet meerdere emissiepunten toestaan, kan deze 

ook op basis van gelijkdruk worden gebruikt. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Gelijkdrukventilatie 

Deze oplossing is gebaseerd op een gelijke druk in de stal. Door de dak-
kokers voor zowel de luchtinlaat als de afzuiging gelijktijdig te regelen, 

levert de Fortica® een gelijkdruk in de stal, ongeacht of de uitloopluiken 

open of gesloten zijn. Verse lucht wordt ingeblazen via de inlaatkokers en 
warme lucht wordt door de afzuigkokers uitgeblazen. In dit geval zijn 

geen eindwandventilatoren nodig. 

 



 

Onder- / Overdrukventilatie 
Wanneer de uitloopluiken gesloten zijn, werkt het ventilatiesysteem op basis van een onderdruk methode, geproduceerd 

door de luchtinlaatkokers en de eindwandventilatoren. Vanwege de onderdruk in de stal, zal verse lucht door de luchtinlaat-

kokers binnenkomen en gelijkmatig door de stal worden verspreid. Wanneer de uitloopluiken worden geopend, schakelt de 
Fortica® automatisch de afzuigventilatoren uit en worden de ventilatoren in de inlaatkokers geactiveerd. Het system wordt 

nu in overdruk gebracht, wat resulteert in dezelfde luchtverdeling als voorheen, maar nu stroomt de warme lucht door de 

uitloopluiken naar buiten. Geen condens op het strooisel omdat er geen botsing is met verse, koude lucht. Wanneer de  
uitloopluiken weer worden gesloten, schakelt Fortica®FreeFlow automatisch terug naar onderdrukventilatie. 

Fortica® FreeFlow® met de uitloopluiken gesloten 

Fortica® FreeFlow® met de uitloopluiken open 

Onderdruk 

Overdruk 


