Individual Ventilation Systems for Barns

Agrarisch product voor licht en lucht
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Tochtvrij frisse lucht in de stal
Naast gezonde voeding worden de leefomstandigheden in dierverblijven beschouwd als de sleutel tot succesvolle
veehouderij. Moderne ventilatiesystemen spelen nu een belangrijke rol in het creëren van een optimale leefomgeving.
Als pionier in ventilatiesystemen voor agrarische gebouwen met meer dan 30 jaar ervaring heeft HUESKER een
innovatief buisbeluchtingssysteem aan hun ventilatie assortiment toegevoegd. Het resultaat: nog meer tochtvrije frisse
lucht in combinatie met lagere concentraties micro-organismen en verontreinigende stoffen in de stal. De geavanceerde
technologie achter het VETSMARTTUBES® systeem werd slechts een paar maanden geleden voor het eerst onder
Europese weersomstandigheden ingezet en met doorslaand succes. Dankzij de samenwerking met het bedrijf
VETSMARTTUBES® geniet HUESKER de directe toegang tot de onderliggende technische en veterinaire
deskundigheid. De alliantie heeft unieke synergieën gegenereerd die gericht zijn op de verbetering van de gezondheid
van dieren.

Waarom actieve ventilatie?
Het komt regelmatig voor dat dieren worden gehuisvest in oude gebouwen waar de luchtverversing door natuurlijke
ventilatie niet toereikend is. Natuurlijke ventilatie is altijd afhankelijk van een constante wind, een grote volumeinhoud
en een geschikte verhouding tussen de binnen- en buitentemperatuur. Echter dit alleen kan nooit permanent de
vereiste leefomstandigheden in stallen garanderen. Als ideale weersomstandigheden ontbreken stijgen de microorganisme concentraties in de lucht en neemt het voorkomen van longziekten exponentieel toe. Dit kan alleen
worden voorkomen door actieve ventilatie. Het ventilatiesysteem moet continu zorgen voor een adequate
luchtverversing in alle ruimten welke bezet zijn door dieren, echter zonder dat er tocht optreedt. De vereiste
luchtverversing per uur wordt bepaald door verschillende factoren: de leeftijd en samenstelling van de dieren is net
zo belangrijk als de hoogte, het volume en de positionering van het gebouw. Zeer geavanceerde ventilatiesystemen
zijn al een vast onderdeel van hermetisch afgesloten varkens- en pluimveestallen. In de semi-open vee- en
kalverstallen biedt VETSMARTTUBES® een innovatief, high-precision oplossing, volledig aanpasbaar aan de lokale
omstandigheden, voor de verbetering van de leefomstandigheden.
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En zo functioneert het:
HUESKER heeft een gloednieuw concept onthuld. Met de hulp van de
VETSMARTTUBES® deskundigen en de resultaten van een veterinair
advies op lokatie ontwerpt HUESKER op maat gesneden
buisventilatiesystemen op basis van de wetten van de fundamentele
fysica en de empirische bevindingen van de diergeneeskunde.
VETSMARTTUBES® zijn speciaal ontworpen voor elke veegebouw,
ongeacht of dit een bestaande of nieuw te bouwen faciliteit is. De
analyse en het op maat gemaakte ontwerp, ondersteund door
veterinaire expertise, geeft VETSMARTTUBES® een eigen plek naast
alle andere agrarische ventilatie producten.

Een team van ervaren dierenartsen biedt samen met onze dealers
regionale service aan, wat inhoudt een inspectie op lokatie van elke
individuele stal, advisering en - op aanvraag - microbiële metingen voor
en na de installatie.

Principe achter beluchtingsbuis

Geen stal is identiek en deze hebben daardoor verschillende fysische
eisen, In samenwerking met de fysici van VETSMARTTUBES® wordt
deze specifieke eisen individueel behandeld.

Deze baanbrekende benadering van advisering levert ventilatie
oplossingen die precies zijn afgestemd op de behoeften van de dieren.
Bestaande studies hebben aangetoond hoe met het systeem forse
bezuinigingen in de medicatie worden bereikt (zie pagina 4).
Buis met op maat gemaakte beluchtingsgaten

Twee sterke partners!

VETSMARTTUBES® bestaat uit een ventilator verbonden met een
textiele ventilatiebuis. De grootte van de ventilator is zowel afhankelijk
van de omvang van de stal, als van de leeftijd en samenstelling van de
dieren. De buis afmetingen worden gedimensioneerd in
overeenstemming met de specifieke eisen. Frisse lucht wordt het
gebouw ingezogen door de ventilator welke in de buitenwand is
geplaatst en gelijkmatig verdeeld over de ruimte door de
beluchtingsbuis. De belangrijkste technische innovatie betreft de
luchtuitstroomgaten in de buizen. Deze worden voor elke gebouw
individueel geconfigureerd zodat de dieren voldoende verse lucht
hebben, zonder dat daarbij gevaarlijke tocht ontstaat. Gebieden waar
zich vaak personen bevinden kunnen uitgesloten worden van directe
ventilatie. Het VETSMARTTUBES® systeem biedt dus een unieke
combinatie: naast het verbeteren van de gezondheid en de productiviteit
van de dieren, garandeert het ook een aanvaardbare werkomgeving
voor de medewerkers.
We onderscheiden twee soorten toepassingen:
- VETSMARTTUBES® ventilatie: Dit garandeert een constante aanvoer
van verse lucht in de kalverstal. Zelfs bij lage plafonds en hoekige
ruimtes, profiteert elk dier van een optimale luchtkwaliteit en geniet
natuurlijke bescherming tegen de potentieel hoge microbiële druk.
- VETSMARTTUBES® voor koeling: Dit voorkomt hittestress bij
melkkoeien. Zowel de afstand tussen het dier en de buis, en de plaats
van de ligboxen worden in aanmerking genomen. Ieder dier krijgt
dezelfde luchtstroom en ervaart een hoog effectieve individuele
verkoeling.

Principe achter buisventilatie voor verkoeling

Beluchtingsbuis in melkveestal
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Wetenschappelijke Informatie:
Typische kiemgetallen in de lucht
Buiten
100
Schoon bureau
1.000
Goed geventieerde stal
10.000
Standaard kalverstal
25.000
k.v.e. = kolonievormende eenheden

1.000
2.000
15.000
- 3.000.000

kve/m³
kve/m³
kve/m³
kve/m³

Belangrijkste voordelen in
één oogopslag:
- Tochtvrije toevoer van schone verse lucht voor uw vee
- Preventie van aandoeningen aan luchtwegen en infecties
- Speciaal ontworpen ventilatiebuizen afgestemd op de
fysische eisen van uw stallen
- Kompleet systeem, inclusief ventilator
- Op aanvraag - Microbiële metingen voor en na de installatie
- Veterinair advies op lokatie

Voorbeeld van micro-organisme concentraties in de lucht voor
en na de installatie van VETSMARTTUBES®

- 60% verlaging van de behandelingskosten (gecontroleerd
door de voorbeeldstudie)
- Snelle afschrijving van uw investering

Voorbeeldstudie uit Zwitserland: Kalverstal met
ventilatiebuizen, 25 dieren
Vereiste behandeling per
Kalf van 75 kg

Zonder
Vetsmarttubes

Met
Vetsmarttubes

Bij opstallen
Na 70 dagen/ afwennen
Na nog eens 21 dagen
Totale kosten

€ 25.58
€ 9,53
€ 24,14
€ 59,24

€ 9,26
€ 9,53
€ 6,65
€ 24,44

- Geschikt voor iedere dierstaltype

Kostenbesparing voor 25 kalveren € 845,00 / 3 maanden door
gebruik van VETSMARTTUBES®
Kalveren die geen behandeling in hun eerste weken van de
ontwikkeling behoeven, blijven fit en gezond voor de rest van hun
leven. Een constante toevoer van verse lucht tijdens de opfok
verhoogt de productiviteit een leven lang.

Gezondere kalveren met VETSMARTTUBES® ventilatiebuizen

Noot!
Zelfs de kleinste fout in de berekening kan ernstige nadelige
gevolgen hebben voor de gezondheid van de dieren. Daarom
dienen op dit gebied alleen absolute experts te worden
vertrouwd

Kalverstal met VETSMARTTUBES® ventilatiebuizen

