SmartFlow

Het nieuwe SmartFlow ventilatiesysteem van Hotraco Agri
maakt gebruik van een nieuwe manier van meten waardoor
nauwkeuriger ventileren in varkensstallen, ook bij minimum
ventilatie, mogelijk is. Het systeem meet op basis van drukverschil waardoor de meetventilator in de varkensafdeling
overbodig wordt.
Hoe werkt het SmartFlowsysteem?
Hotraco SmartFlow werkt op basis van een drukverschilmeting met
behulp van een onderdruksensor die eenvoudig op de centrale gang
kan worden gemonteerd. Door het drukverschil tussen de afdeling en
het centrale kanaal te meten, bepaalt de computer de hoeveelheid in
een afzuigpunt verplaatste lucht. Bij lage luchthoeveelheden zal de
computer de regelklep in het afzuigpunt verder dichtsturen en omgekeerd.
Hotraco Agri speelt met het SmartFlow ventilatiesystem voor varkens
goed in op de markt, waar al enkele jaren de vraag ligt naar een simpel en betrouwbaar ventilatiesysteem zonder meetventilator of andere
bewegende delen die kunnen worden aangetast door ammoniak en
vocht. SmartFlow is de perfecte combinatie tussen intelligente software, hoog bedieningsgemak en optimaal dierwelzijn.
De voordelen van SmartFlow
Weersinvloeden van buitenaf worden zoveel mogelijk buitenspel gezet
en wordt nog altijd zeer precies geventileerd. Een minimale benodigde
luchtsnelheid van 0,5 m/s, zoals bij de meetventilator, behoort hierdoor
tot het verleden. Een standaard meetventilator kan vervuild raken waardoor afwijkingen plaats gaan vinden. Hierdoor bestaat de kans dat niet
de juiste luchthoeveelheid geventileerd wordt en de dieren ziek worden
met als gevolg een hoger medicijngebruik en meer kosten per dier.
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•
•
•
•
•

Nauwkeurig en betrouwbaar meetbereik o.b.v. drukverschil
(ook bij lage luchthoeveelheden)
Geen minimumsnelheid nodig in het afzuigpunt
Weinig last van buitenweersinvloeden bij minimum ventilatie
Altijd de juiste onderdruk in de afdeling, daardoor juiste verhouding verse lucht bij de dieren en afvoer van schadelijke gassen
Eenvoudige bediening en duidelijke menustructuur
Geen meetventilator in de varkensafdeling, daardoor vrijwel onderhoudsvrij
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Hotraco Agri is een wereldwijd 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
stalautomatisering regelen, aansturen en
bewaken. Van klimaatregeling en –beheersing, voer- en waterregeling, dierweging,
eiertelling tot brandbeveiliging. De meer
dan 100 medewerkers bedienen klanten
op alle continenten met innovatieve en
technisch hoogstaande systemen.
Met een eigen R&D- en ontwikkelafdeling
is Hotraco Agri in staat om ALTIJD maatwerk te leveren en probleemspecifieke
oplossingen te ontwikkelen.

Helpdesk 24/7
Hotraco beschikt over een telefonische
helpdesk en servicecentrum dat 24/7
bereikbaar 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.
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