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На багатьох фермах в Україні для утриман-
ня корів та телят використовуються будівлі 
старої конструкції так звані клюшечники. Бу-
дівлі такого типу мають дуже мало можли-
востей для природної вентиляції за рахунок 
наявності бічних стін з вікнами, які на зимо-
вий період закриваються. Також низькі стелі 
та опорні конструкції усередині приміщен-
ня ускладнюють підбір оптимальної системи 
вентиляції у літній та зимовий період часу.

Система трубної вентиляції VentTube для та-
ких будівель стала ідеальним рішенням для 
організації комфортного клімату як для корів, 
так і для телят.

До вентилятора приєднаний розподільний 
трубопровід з отворами, розміщеними на од-
наковій відстані одна від одної. Він проходить 
уздовж всього приміщення і розташований на 
рівні корови. 

Вентилятор втягує повітря ззовні, створюю-
чи тиск в трубопроводі, завдяки чому пові-
тря виштовхується через отвори і рівномірно 
розподіляється. 

Внаслідок цього створюється комфортний 
клімат безпосередньо на рівні корови. Від-
працьоване повітря з аміаком за рахунок ти-
ску свіжого повітря, що надходить, через вен-
тиляційні труби виходить назовні. Система 
передбачає контролер, який контролює тем-
пературу повітря і в автоматичному режимі 
регулює роботу системи.

Трубна вентиляція включає вбудований в 
стіну вентилятор з водними панелями, що 
втягує свіже, попередньо охолоджене повітря 
ззовні в корівник.

Всі системи VentTube розробляються індиві-
дуально для кожної будівлі, виходячи з ї ї об-
сягу та розміщення обладнання. При цьому 
забезпечуються:

• правильна кількість труб
• правильний діаметр та розміщення 
   отворів у трубі
• правильний типорозмір охолоджувача
   повітря

Компанія ПРОГРЕСИВНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ 
пропонує трубну систему вентиляції, яка 
показала себе дуже ефективно у клюшеч-
никах старої конструкції на території 
України

У зимові періоди для видалення шкідли-
вих газів з корівника застосовується ви-
тяжна вентиляція.

Витяжні вентилятори, нададуть мож-
ливість змінювати 88 000 куб.м. повітря 
за годину. 


