Product sheet
WDP Mist – Hoge druk verneveling

• Geschikt
voor
alle
AgHort
toepassingen; Rundvee, pluimvee,
varkens en broeikassen
• Ideale koeloplossing voor veehouders in
koude klimaten met zeer korte periodes
van hoge temperaturen.
• Voorkomt hittestress en bevordert
voedselconsumptie
en
dus
de
melkprestaties.
• Zorgt voor optimale luchtvochtigheid
in de stal
• Stof wordt neergeslagen uit de lucht,
wat zorgt voor schonere lucht
• Ander materiaal in de boerderij is
makkelijker schoon te maken
• Anti roest onderdelen, gemaakt van
roestvrij staal
• Snelle en eenvoudige installatie
• Past op elk huisvestingssysteem

WDP Mist – Hoge druk verneveling

De WDP Mist van Muster is speciaal ontworpen om het stalklimaat zo goed mogelijk te kunnen
controleren. Het veelzijdige systeem, zorgt voor hoge druk verneveling en luchtbevochtiging.
Daarbij gebruikt de WDP Mist hoge druk nozzles om minuscule druppels water te verspreiden in de
lucht. Deze druppels verdampen vervolgens en absorberen energie uit de lucht wat zorgt voor een
lagere temperatuur.
Het complete system bestaat uit een pompinstallatie, motor, controlepaneel, water filters, buizen,
compressieaansluitingen en vernevelingsnozzles. Het systeem is makkelijk te monteren en vereist geen
grote wijzigingen in de stal. Daarnaast maakt de WDP het schoonmaken van de stal makkelijker en
sneller door het voor te wassen met de vernevelingsinstallatie.
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WDP Mist

Binnen de veehouderij is het zeer belangrijk om een goede controle over het stalklimaat te hebben
aangezien het stalklimaat de productie van een koe sterk kan beïnvloeden. Koeling en ventilatie zijn
erg belangrijke factoren voor een goed stalklimaat. Daarbij spelen de temperatuur en luchtvochtigheid
een cruciale rol in het voorkomen van hittestress en het bereiken van een ideaal stalklimaat waarin de
koe het beste kan presteren.
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Verneveling nozzle, het hart van het systeem
Beschrijving
Nozzle diameter
Water debiet bij 70Bar
Buisgat diameter

Unit
mm

12.0 [190.2]

21.0 [332.9]

L/h [gal/h]

4.0[1.06]

6.5 [1.72]

mm

3
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