ECO
Unit
Замовте зараз та
отримайте вигоду
цієї зими!

Здоровий клімат, економія газу до 75%!
Eco Unit – теплообмінник, який створює здоровий клімат із мінімальною вентиляцією. Продуктивність ваших
птахiв може покращитися завдяки здоровішому потоку повітря, а ви зможете заощадити до 75% на рахунках за
газ!
Кожна установка рекуперує до 80% тепла. Тепле відпрацьоване повітря зсередини проходить через
прохолодне повітря зовні, проходячи через контактні поверхні площею до 1325 м2 всередині блоку Eco Unit.
Обмін відбувається протягом більш тривалого періоду часу та з більшою площею поверхні контакту порівняно
з теплообмінниками інших типів.

Поверніть свої інвестиції менш ніж за 5 років *
• Заощаджуйте до 12 000 євро** на рік на загальних витратах на
електроенергію.

		

Контакт

• Краща підстилка та кращий FCR (коефіцієнт конверсії корму)

• На 35 % нижче концентрація аміаку

• Циркуляція до 30 000 м3 повітря на годину

• Вищі коефіцієнти продуктивності порівняно з теплообмінниками
меншого розміру

Доступна додаткова опція охолодження та автоматичне очищення
без переривання процесу вентиляції.
*На основі 1,30 євро/кг/GLP, 7 стад на рік
**На основі 1,30 євро/кг/GLP, 7 стад на рік @ 35 тис. птахів
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ECO Unit
Вигода

Обігрів

Охолодження

ECO Unit 200 – розподіл нагрітого
повітря через жалюзійну систему.

Блок ECO може охолоджувати повітря в
теплих погодних умовах за допомогою
«непрямого випарного охолодження»,
що призводить до охолодження до 12
градусів. Саме повітря, що надходить, не
зволожене.

ECO Unit 800 – через аераційні труби
свіже підігріте повітря досягає рівня
птиці.

Краща підстилка & низький
рівень викидів аміаку

Поліпшена продуктивність

Створення ідеального та постійного
клімату в пташнику для оптимального
сушіння посліду. У міру зниження
вологості рівень викидів аміаку
знижується.

Здоров’я та продуктивність птахів залежать від якості
повітря, в якому вони живуть. Здоровий клімат
створюється за рахунок подачі свіжого насиченого
киснем повітря на рівні птиці, що сприятиме
покращенню показників FCR.

