
Légbeejtő rendszerek
Optimális friss levegő bejuttatás minden baromfi istálló számára
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CL 1200, CL 1211 F, CL 1200 B/F és CL 1911 F
Falba építhető légbeejtők, a vonórúddal nyíló ablakok

CL 1200 - az univerzális oldalfali légbeejtő CL 1211 F – a karimás légbeejtő szendvics panelhez

CL 1911 F – szendvics panelhez való légbeejtő, nagy légmennyiséggel

CL 1200 B/F – a költséghatékony légbeejtő

Magas külső hőmérséklet

Légbeejtő rendszerek – a megfelelő megoldás minden istálló típushoz!
Az optimális friss levegő bejuttatás 
biztosítására a Big Dutchman a lég-
beejtő rendszerek széles termék-
palettáját kínálja. Az építészeti 
sajátosságoknak és a speciális 
követelményeknek megfelelően – 

vákuum, vagy azonos nyomású 
szellőztetés – a következő rendszerek 
alkalmazása jöhet szóba:
4 légbeejtők oldalfali, vagy   
 mennyezeti beépítéssel
4 FAC 2 és Fumus 2 tetőkürtők

4 nagy méretű légbeejtők alagút  
 szellőzéshez
Kérje szakembereink teljes körű 
szaktanácsadását.

Légbeejtőink ütésálló, újra haszno-
sítható, formatartó és UV-álló 
műanyagból vannak. Tisztításuk 
magasnyomású mosóval egysze rű en 
lehetséges. A szigetelt légbeejtő 
záró fedél a rozsdamentes* acélru-

gók által zárt helyzetben vannak és 
az istállót kifelé légmentesen lezárja. 
A záró fedelek húzásra, lefelé nyílnak. 
Ezáltal a nyitás nagyon pontos 
szabályozása minden évszakban 
lehetséges. A hideg friss levegő a 

mennyezet felfelé áramlik be az 
istállóba és ott összekeveredik a 
meleg istálló levegővel, mielőtt 
elérné az állatokat. A vonórudas 
nyitó szerkezettel tudjuk az ablako kat 
egyszerre vagy szakaszosan nyitni. 

Alacsony külső hőmérséklet

Az oldalfali légbeejtők, mint nem 
központosított szellőzési rendsze rek, 
kiválóan alkalmasak baromfi istállók-
ban történő alkalmazásra. Mindegy, 

hogy falba építhető, befalazható 
kivitelről, vagy szendvícs panel falú 
istállókhoz való peremes kivitelről 
van szó, Big Dutchmannek minden 

felhasználási módra megvan a meg-
felelő légbeejtője. Ezekkel magas és 
alacsony külső hőmér sékletek 
esetén is stabil légáram érhető el.

A szabadalmaztatott Multi-Differenciálás* 
esetén egy egyszeri kézmozdulattal 
kiválasztható minden olyan légbeejtő, 
amelyeket először ki kell kinyitni és 
azok, amelyeknek később kell kinyitniuk.
A légbeejtő nyílások számának csök-
kentésével a hideg évszakban, vagy 
fűtési periódus során a fennmaradó 
légbeejtők szélesebbre nyithatnak –> 
ez stabilabb légáramot biztosít.
*a B/F típusú légbeejtők esetén nem












Légteljesítmény m³/h-ban maximális nyitási szög esetén
Típ CL 1211 F CL 1200 B/F CL 1220 CL1224 CL 1229 CL 1233 CL 1911 F fénycsapdával*
Kódszám 60-44-3111 60-43-3009 60-44-3140 60-44-3144 60-44-3149 60-44-3153 60-43-4011 60-43-3064
-10 Pa 1 000 1 000 1 200 1 250 1 280 1 350 1750 990
-20 Pa 1 450 1 450 1 700 1 750 1 800 1 940 2500 1 420
-30 Pa 1 700 1 700 2 050 2 120 2 170 2 300 3050 1 680
-40 Pa 2 000 2 000 2 400 2 490 2 550 2 700 3550 2 000

*Fénycsapdával az összes CL 1200 sorozatú légbeejtő légteljesítménye azonos

Előnyök első pillantásra
4 A BD oldalfali légbeejtők sokol - 
 dalúan használhatók és vákuum  
 szellőzés esetén gondoskodnak  
 az optimális nem központosított  
 friss levegő beáramlásról;

4 Minden BD oldalfali légbeejtő  
 nyitható multidifferenciáltan –>  
 biztosítja a stabil légbeáramlást,  
 minimum szellőzés esetén is;

4 a szigetelt és kimondottan forma  
 álló zárófedél (beépített alumínium  
 profil) légmentesen lezárja az  
 istállót;

4 a légbeejtő nyílások nagyon pontos  
 nyitása vonórúddal történik –>  
 stabil légáram az istálló közepéig,  
 nagyon egyenletes hőmérséklet  
 csekély fűtés felhasználás mellett;

4 a jó minőségű alapanyagok alkal-  
 mazása gondoskodik a légbeejtők  
 hosszú élettartamáról –> a több,  
 mint 15 év nem ritkaság, hanem  
 szabály!; 

4 a magasnyomású mosók alkal - 
 mazása minden gond nélkül   
 lehetséges.

Nagy hatékonyságú tartozékok 

 Madárvédő háló
Ebben az esetben egy önhordó 
műanyag rácsról beszélünk, amit 
egy egyszerű bepattintható füllel 
kívülről a légbeejtőre felhelyezünk.

 Légterelő lemez 
A légterelő lemezzel, amit a légbeejtő 
belső, felső peremére szerelnek fel, 
a légáram, különösen hideg időjárás 
esetén a megfelelő irányban terel-
hető. A légáram iránya az istálló 
fajtájának megfelelően állítható be, 
oly módon, hogy a légterelő lemez és 
a fal közötti szöget megváltoztatják.

 Távtartó kengyel
A távtartó kengyelt akkor alkalmaz-
zák, ha a vonórudakat az istálló fala 
mentén az ajtófélfákat megkerülve 
kell elhelyezni. A faltól való legna-
gyobb távolság 24 cm (egy kengyel 
légbeejtőnkként).

Ha a baromfi istállóban világítás 
programmal dolgoznak, akkor a 
sötét fázis során, a tartásmódtól 
függően árnyékolni vagy teljes 
mértékben sötétítni kell. A pro g-
ramban a következő termékek 
állnak az Ön rendelkezésére:

 Fénycsapda CL 1200-hoz
A fénycsapda leginkább a CL 1200 
sorozatú oldalfali légbeejtőhöz alkal-
mas. Ez teljes mértékben megakadá-
lyozza, hogy a napfény a légbeejtőn 
keresztül az istállóba jusson. 

 Szélfogó és fénycsapda
A szél-, illetve időjárás védőt különö-
sen az eresz nélküli istállóknál java-
soljuk. Ez megbízhatóan véd a külső 
időjárási tényezőktől. Fénycsapdával 
kombinálva megfelelő fénycsökke nést 
biztosít, ugyanakkor a légszállítási 
teljesítmény vesztesége csak 
kismértékű. 





 





A mennyezeti légbeejtők univer-
zálisan alkalmazható légbeejtők, 
használatuk maximum 15°-os 

dőlésszögű tetőknél alkalmasak. 
Ezek újrahasznosítható, ütésálló, 
formatartó és UV álló műanyagból 

készülnek. A friss levegő az istálló 
padlásáról kerül bevezetésre.

CL 1540 és CL 1800-N
Mennyezeti légbeejtők, a zárófedél húzásra vagy visszaeresztésre nyílik

CL 1540 – univerzálisan alkalmazható mennyezeti 
légbeejtő

CL 1800-N mennyezeti légbeejtő beömlő 
garattal (opció)

A CL 1540 esetében rozsdamentes 
acél rugók tartják a szigetelt légbe-
ejtő zárófedele zárt helyzetben.
A fedél húzás hatására lefelé mozo-
gva kinyílik és ezáltal szabályozza a 
beáramló levegőt. A légáram a 
mennyezet alatt azzal párhuzamo san 
áramlik be, függetlenül attól,hogy a 
zárófedél kicsi, vagy nagy nyitási 
szöget mutat. Így csökkenthető a 
huzat. A légbeejtőhöz tartozó moz-
gató egység révén vagy az összes 
mennyezeti légbeejtő egyszerre 
vagy elkülönülten nyitható.

A CL 1800-N után eresztés által nyílik 
és baromfi istállók esetén elsősor-
ban mint kiegészítő nyári szellőzés 
alkalmazzák. 
A >110 mm vastagságú tető szerke-
zetek esetén (pl. ásványgyapot 
használatakor) és/vagy a menny-
ezeti légbeejtő légteljesítményének 
növelése érdekében opciósan 
kínálunk mindkét légbeejtőhöz egy 
beömlő garatot.

Típ CL 1540 CL 1800-N
Kódszám 46-70-0717 60-40-1322

-10 Pa 1 250 1 450* 1 250 1 950*
-20 Pa 1 750 2 100* 1 800 2 800*
-30 Pa 2 100 2 550* 2 200 3 400*
-40 Pa 2 400 2 850* 2 550 3 950*
*beömlő garattal kódszám 60-40-1323 CL 1540 és CL 1800-N számára

Légteljesítmény m³/h-ban maximális nyitási szög esetén

Előnyök első pillantásra
4 a BD mennyezeti légbeejtők   
 sokoldalúan alkalmazhatók és   
 vákuum szellőzés esetén gon-  
 doskodnak az optimális, nem  
 központosított frisslevegő   
 beáramlásról a padlástéren   
 keresztül;

4 minden BD mennyezeti légbeejtő  
 multidifferenciáltan nyitható –>  
 ez a stabil légáramról gondosko-  
 dik még minimum szellőzés   
 esetén is;

4 a szigetelt légbeejtő csappantyú  
 légmentesen zárja az istállót;

4 a légbeejtő nyílások húzásra   
 történő nagyon pontos szabá-  
 lyozása –> stabil légkeverés,   
 nagyon egyenletes hőmérséklet  
 csekély fűtési igény mellett;

4 nagy légszállítási távolság esetén  
 is csak csekély mértékű vákuum  
 szükséges (levegő szívó hatása a  
 mennyezet alatt).
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Méretek és szerelés

Az oldalfali légbeejtők beépítési 
magassága és száma az istálló 
épület felhasználási módjától függ. 

Mindkettőt az adott istállóknak 
megfelelően tervezik. A fali és 
mennyezeti légbeejtőket úgy 

méretezik, hogy a légmennyiség és 
a légbeejtés az állatok létszámához 
lehető legpontosabban igazodjon.

* toldó idommal

* toldó idommal
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CL 1200 CL 1211 és CL 1200 B/F

CL 1911 F

Netz

CL 1540 CL 1800-N

minden méret 
mm-ben

Mennyezetbe épített légbeejtők

Oldalfalba épített légbeejtők



8

LÉGBEEJTŐ KÜRTŐK VÁKUUM ÉS GRAVITÁCIÓS SZELLŐZÉSHEZ

FAC 2
Légbeejtő kürtő vákuum-, vagy azonos nyomású szellőzés esetén

Légteljesítmény m³/h-ban maximális nyitási szög esetén
Pa / Ø 650 mm 730 mm 820 mm 920 mm

-10 Pa 4 900 6 100 6 700 9 500
-20 Pa 7 000 8 900 11 000 13 700
-30 Pa 8 600 11 000 13 500 16 900
-40 Pa 10 000 12 700 16 000 19 500

A FAC 2 (Fresh Air Chimney) és a 
Fumus 2 olyan légbeejtő kürtők, 
melyek a friss levegőt a tetőn 
keresztül vezetik be az istállóba. 
A stabil csőrendszer kívül és belül 
GFK bevonatos és egy 30 mm vastag 
Poliuretán szigeteléssel rendelkezik 
–> hosszú élettartam és könnyű 
tisztíthatóság.
FAC 2 és Fumus 2 szabályozható 
központilag és periférikusan. Peri-
férikus szabályozásnál minden 

kürtőbe van egy állító motor beépítve. 
A központi vezérlés csak egy köz-
ponti állító motorral történik és a 
kürtőket vonórúdas nyitószerke-
zettel szabályozzák. 
A frisslevegő beömlő nyíláshoz mind-
két tetőkürtő esetén opciósan kíná lunk 
védőrácsot, a madarak és falevél 
bejutásának megakadályozására.
A FAC 2 és Fumus 2 mindenek előtt 
akkor biztosít jó alternatívát, ha:
4	ha a frisslevegő bevezetése az  

 oldalfalon, vagy a tetőtéren   
 keresztül építészetileg nem   
 lehetséges, vagy nem kívánatos;
4 ha az istálló nagyon széles és  
 egyidejűleg nagyon alacsony,  
 olyannyira, hogy a tartástéren  
 átöblítése nem kivitelezhető;
4 ha gravitációs, vagy túlnyomásos  
 szellőzést kell – pl. szabadtartás  
 esetén – alkalmazni.

A FAC 2 magas légteljesítményével 
tűnik ki. A légelosztó a kürtő alján 
arról gondoskodik, hogy a beáramló 
friss levegőt az istállóban egyen le-
tesen lehessen elosztani. Így minimál 
szellőzés esetén is stabil légáramlás 
érhető el. A FAC 2 opciósan fels-
zerelhető ventilátorral is ami a kürtő 
belsejében helyezkedik el.
Ez a beszívott levegőt a légelosztón 
keresztül benyomja az istállóba –> 
azonos nyomás ú szellőzés. Ez 
kimondottan kifutóval felszerelt 
tojótyúk istállókban hatékony, 
amikor a folyamatosan nyitott 
kifutó ajtók miatt nem lehet váku-
umot előidézni.
A FAC 2 négy átmérőben (650, 730, 
820 és 920) szállítható.

      FAC 2 alkalmazása vákuum szellőzés esetén

FAC 2 állítómotor a nem központosított 
vezérléshez

      FAC 2 alkalmazása kiegyenlített nyomású szellőzés esetén

Ventilátor



Fumus 2
Légbeejtő kürtő azonos nyomású szellőzéshez

Friss levegő, kevert levegő és keringtetett levegő működési elv

Légteljesítmény m³/h-ban maximális nyitási szög és 
0 Pa esetén
Átmérő Ventilátor Légteljesítmény Friss levegő aránya Teljesítmény
 mm m3/h m3/h Watt

 650 FN 063-6DT rev. 10 300 7 300 510
 730 FN 071-8DT rev. 10 200 7 200 370
 820 FN 080-8DT rev. 16 600 11 200 790
 920 FN 091-8DT rev. 18 700 12 200 730

A Fumus 2 a kürtő alsó részébe 
beépített ventilátorral rendelkezik. Ez 
a ventilátor a beszívott friss levegőt a 
légelosztón keresztül nyomja be az 
istállóba. A beáramló friss levegő 
mennyisége a ventilátor felett 
elhelyezkedő szűkítő csappantyú által 
vezérelhető. A csappantyú állásának 
megfelelően vagy 100 % friss levegő 
(függőleges állás) vagy 100 % 
keringtetett levegő (vízszintes állás) 
jut az istállóba. A csappantyú minden 
egyéb más állásánál a friss és istálló 
levegő keveredik. Az istálló levegő 
egy 10 cm széles kürtő nyíláson 
keresztül kerül beszívásra. Így a 
mindenkori szellőzési igény szerint 
friss levegő, kevert levegő, vagy 
keringtetett levegő üzemben működ-
het.  A Fumus 2 minimum szellőzés 

esetén (a hideg téli évszakban) kiegy-
enlített, vagy enyhe túlnyomással is 
üzemeltethető. A Fumus 2 –t a 
következő átmérőkben kínáljuk 
Önnek: 650, 730, 820, vagy 920mm.

Friss levegő
Teljesen nyitott csappantyúnál a 
ventilátor csak friss levegőt szív be, 
ami beáramlik az istállóba. 

Kevert levegő
Ha a csappantyú nincs 100%-ig nyitva, 
akkor a friss levegő mellett az istállóból 
is kerül levegő beszívásra. A ventilátor 
kevert felmelegített levegőt nyom be 
az istállóba. 

Légkeringtetés
Zárt csappantyúnál a ventilátor foly-
amatosan az istálló levegőjét nyomja 
keresztül a légbeejtő elosztóján.



NAGY MÉRETŰ LÉGBEEJTŐK HOSSZIRÁNYÚ SZELLŐZTETÉSHEZ 

MultiVent 17 M, MultiVent 3, 4 és 5 valamint SMT 50
Friss levegő beáramlás nagy felületen keresztül

MultiVent 4 – A több soros PU légbeejtőMultiVent 17 M – a több soros PVC légbeejtő PerforMacs – Fénycsapda minden MultiVenthez

SMT 50 állítómotoros zsalu horganyzott kivitel
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USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazília: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Oroszország: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Ázsia: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Kína: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.org.cn

Németország: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Az oromfal közelébe, vagy közvet le-
nül az oromfalba épített nagyméretű 
légbeejtők jól alkalmazhatók a 
kiegészítő nyári szellőzésnél. A friss 
levegő nagy felületen tud az istál-

ló ba áramolni és anélkül szorítja ki 
az elhasznált levegőt, hogy azzal 
keveredne. A tartástérben lévő 
állandóan nagy légsebesség miatt 
(cél: 2-3 m³/h) az állatok által érzett 

hő csökken (huzat hatás). Télen a 
légbeejtők becsuknak, a hőmér-
séklet veszteség a szigetelt 
légbeejtők által elkerülhető.

Légteljesítmény m³/h-ban maximális nyitási szög esetén
Pa / Ø MultiVent 17 M MultiVent 3 MultiVent 4 MultiVent 5

-10 Pa 19 450 10 100 13 400 17 000
-20 Pa 27 300 13 900 18 800 23 800
-30 Pa 34 250 17 100 23 000 29 000
-40 Pa 39 550 20 200 26 800 34 000

A PerforMacs fénycsapda alkalmazásakor a légteljesítmény kb. 18%-al csökken.

A MultiVent 17 M a kimagasló 
légteljesítményével tűnik ki és 
kiegészítő nyári szellőzősként, vagy 
alagút szellőzés légbeejtőjeként 
alkalmazható. A légáramlás és 
annak iránya jól szabályozható. 

A PerforMacs fénycsapda áramlás-
technikailag oly módon optimali zált, 
hogy a tömegáram csak kb. 10 % 
csökken. A fénycsapda lamellái 
műanyagból vannak, hosszú élettar-
tamúak és könnyen tisztíthatók.

Forgalmazza: 
HAT-AGRO Baromfitechnológia Kft.
H-9027 Győr, Tibormajori u. 1.
Infovonal: +36 96/525 023
www.hatagro.hu


