GEA Zijventilatiesystemen
Optimaal stalklimaat voor perfecte
leefomstandigheden
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GEA ZIJVENTILATIESYSTEMEN·

Perfecte zijventilatiesystemen
voor een hogere melkopbrengst
Een van de belangrijkste factoren in het realiseren van een

GEA Cow Curtain .................................................... 4

hoge melkopbrengst zijn de leefomstandigheden binnen

Lage investering voor een zeer betrouwbaar en

de stal. Het optimaliseren van het klimaat binnen de stal is

economisch systeem

daarom van essentieel belang. Zijwandventilatie speelt daarbij

GEA VVS Drop ......................................................... 5

een belangrijke rol.

Betrouwbaar en compact systeem
GEA VVS Fold .......................................................... 6

Zorgen voor schone en frisse lucht is cruciaal voor het welzijn

Uniek vouwsysteem voor betere slijtvastheid

van uw veestapel. Daarnaast wilt u de dieren in uw gebouw

van het doek en minder vuilophoping

beschermen tegen slecht weer.

GEA VVS Rolling ...................................................... 7
Oprollen voor optimale duurzaamheid

GEA biedt daarom een uitgebreid assortiment

GEA VVS Shade ....................................................... 8

zijwandventilatiesystemen, van voordelige handmatig

Exacte positionering voor maximale schaduw

bediende installaties tot volledig geautomatiseerde

GEA Lumitherm ....................................................... 9

weersafhankelijke systemen. Meer dan 20 jaar ervaring in

Zorgt voor isolatie en natuurlijke lichtinval

ventilatie voor melkveebedrijven.
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GEA COW CURTAIN

GEA Cow Curtain
Lage investering voor een zeer betrouwbaar en economisch systeem

Het GEA Cow Curtain-zijventilatiesysteem wordt van boven
geopend en valt voorlangs een bestaande muur.
Uw voordelen in één oogopslag:
• Lage investering
• Betrouwbaar en voordelig
• Eenvoudig te onderhouden door geringe onderdelen
• Snelle afstelling bij wisselende weersomstandigheden
• Kan ook elektrisch aangedreven worden (optioneel)

Productkenmerken
Opties
Doek

Solid
Standard Mesh

Aandrijving

Handmatig

Eindkappen

Staal

Afmetingen (H / L)

100 / 90

Elektrisch (optioneel)

met eindbevestiging
(Hoogte in cm / Lengte
in m)

300 / 70

150 / 90

200 / 90

250 / 70

GEA VVS DROP

GEA VVS Drop
Betrouwbaar en compact systeem

Het GEA VVS Drop zijventilatiesysteem opent vanaf de
bovenkant en plooit zich op tijdens het zakken. Het doek
wordt gespannen gehouden d.m.v. ingenaaide spanbanden
die in een zijframe lopen.
Uw voordelen in één oogopslag:
• Aangespannen doek, minder doekondersteuningen nodig.
• Betere slijtvastheid van het doek en minder ophoping van
vuil
• Verbeterde afstelling bij wisselende weersomstandigheden
en betere bescherming tegen sterke wind
• Lage installatiekosten en daardoor zeer voordelig
• Kan ook elektrisch aangedreven worden (optioneel)
Productkenmerken
Opties
Doek

Solid
(PVC gecoat polyester)

Solid Translucent
(PVC gecoat polyester)

Solid
(wit polyethyleen)

High Performance
(PVC gecoat polyester)

Standard Mesh
(PVC gecoat polyester)

Aandrijving

Handmatig
Elektrisch (optioneel)

Eindkappen

Staal

Spantvaklengte

max. 6 Meter

Afmetingen (H / L)

100 / 70 (140*)

150 / 70 (140*)

met eindbevestiging
*Met middenbevestiging

200 / 70 (140*)

250 / 70 (140*)

(Hoogte in cm / Lengte in m)

300 / 70 (140*)
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GEA VVS FOLD

GEA VVS Fold
Uniek vouwsysteem voor betere slijtvastheid van het doek en
minder vuilophoping
Het GEA VVS Fold zijventilatiesysteem opent vanaf de
bovenkant en vouwt zich tijdens het zakken gecontroleerd
op in drie segmenten. Het doek wordt gespannen gehouden
d.m.v. ingenaaide spanbanden die in het zijframe lopen.
Uw voordelen in één oogopslag:
• Aangespannen gordijn met minder doekondersteuning
• Doek vouwt gecontroleerd op in drie segmenten
• Betere slijtvastheid van het doek en minder ophoping van
vuil
• Verbeterde afstelling bij wisselende weersomstandigheden
en betere bescherming tegen sterke wind
• Lage installatiekosten en daardoor zeer voordelig
• Kan ook elektrisch aangedreven worden (optioneel)

Productkenmerken
Opties
Doek

Solid
(PVC gecoat polyester)

Solid Translucent
(PVC gecoat polyester)

Solid
(wit polyethyleen)

High Performance
(PVC gecoat polyester)

Standard Mesh
(PVC gecoat polyester)

Aandrijving

Handmatig
Elektrisch (optioneel)

Eindkappen

Staal

Spantvaklengte

max. 6 Meter

Afmetingen (H / L)

100 / 70 (140*)

150 / 70 (140*)

met eindbevestiging
*met middenbevestiging

200 / 70 (140*)

250 / 70 (140*)

(Hoogte in cm / Lengte in m)

300 / 70 (140*)

GEA VVS ROLLING

GEA VVS Rolling
Oprollen voor optimale duurzaamheid

Het GEA VVS Rolling zijventilatiesysteem opent vanaf de
bovenkant. Het doek wordt opgerold voor betere duurzaamheid
en afhankelijk van de systeemhoogte wordt gebruikt gemaakt
van een onder- of midden oprolbuis.
Uw voordelen in één oogopslag:
• Het oprollen van het doek biedt de beste duurzaamheid
• Volledig afrollen van het doek voor een maximaal
reinigingseffect.
• Het VVS rolsysteem kan eenvoudig worden uitgebreid van
handmatige tot elektrische bediening.
• CE-markering
• Systemen kunnen optioneel aangestuurd worden door
windrichting/-snelheid, regen, temperatuur of een
combinatie hiervan
• Lange service-intervallen, minder onderhoud nodig en dus
lagere onderhoudskosten

Productkenmerken
Opties
Doek

Solid
(PVC gecoat polyester)

Solid Translucent
(PVC gecoat polyester)

Solid
(wit polyethyleen)

High Performance
(PVC gecoat polyester)

Standard Mesh
(PVC gecoat polyester)

Aandrijving

Handmatig
Elektrisch (optioneel)

Eindkappen

Doek
Staal

Afmetingen (H / L)
met eindbevestiging
*met middenbevestiging
(Hoogte in cm / Lengte
in m)

100 / 70 (140*)

350 / 40 (80*)

150 / 70 (140*)

400 / 40 (80*)

200 / 70 (140*)

450 / 40 (80*)

250 / 70 (140*)

480 / 40 (80*)

300 / 70 (140*)

Leverbaar met weerstation
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GEA VVS SHADE

GEA VVS Shade
Exacte positionering voor maximale schaduw

Het GEA VVS Shade zijventilatiesysteem opent vanaf
de bovenkant. Het doek wordt opgerold voor betere
duurzaamheid en afhankelijk van de systeemhoogte wordt
gebruik gemaakt van een onder- of midden oprolbuis.
Uw voordelen in één oogopslag:
• Gordijn kan gepositioneerd worden voor maximale schaduw
en het gordijn kan van boven en/of van onderen worden
geopend
• Kan onder de dakoverhang geplaatst worden om het
gordijn te beschermen tegen vuil
• CE-markering
• Lange service-intervallen, minder onderhoud nodig en dus
lagere onderhoudskosten
• Systemen kunnen optioneel aangestuurd worden door

Productkenmerken
Opties
Doek

Solid
(PVC gecoat polyester)

Solid Translucent

windrichting/-snelheid, regen, temperatuur of een

(PVC gecoat polyester)

combinatie hiervan

Solid

• Volledig oprollen van het doek voor een maximaal

(wit polyethyleen)

High Performance

reinigingseffect

(PVC gecoat polyester)

Standard Mesh
(PVC gecoat polyester)

Aandrijving

Elektrisch

Eindkappen

Doek

Afmetingen (H / L)

100 / 70 (140*)

300 / 70 (140*)

150 / 70 (140*)

350 / 40 (80*)

200 / 70 (140*)

400 / 40 (80*)

250 / 70 (140*)

450 / 40 (80*)

met eindbevestiging
*Met middenbevestiging
(Hoogte in cm / Lengte
in m)

Leverbaar met weerstation

GEA LUMITHERM

GEA Lumitherm
Zorgt voor isolatie en natuurlijke lichtinval

Het GEA Lumitherm zijventilatiesysteem wordt van boven
geopend met behulp van opblaasbare tubes voor isolerende
afsluiting.
Uw voordelen in één oogopslag:
• Betere bescherming tegen de buitentemperatuur
• Maximaal gebruik van daglicht
• Biedt optimale bescherming tegen weersinvloeden
• Systemen kunnen optioneel aangestuurd worden door
windrichting/-snelheid, regen, temperatuur of een
combinatie hiervan
• De lucht in het gordijn werkt als een optimale isolatie

Productkenmerken
Hold-to-RunSchakelaar

Thermostaat
Schakelaar

Aandrijving

Elektrisch

Eindkappen

Kunststof

Afmetingen (H / L)

100 / 80

250 / 60

150 / 80

300 / 60

met eindbevestiging
(Hoogte in cm / Lengte
in m)

200 / 80

Leverbaar met weerstation
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AFMETINGEN EN KENMERKEN

Systeemlengtes
Afmetingen
Hoogte
in cm

Max. Systeemlengte in meters met eindbevestiging | (*) met bevestiging in het midden
GEA
Lumitherm

GEA
Cow Curtain

GEA VVS Drop

GEA VVS Fold

GEA VVS Rolling

GEA VVS Shade

100

80

90

70 (140*)

70 (140*)

70 (140*)

70 (140*)

150

80

90

70 (140*)

70 (140*)

70 (140*)

70 (140*)

200

80

90

70 (140*)

70 (140*)

70 (140*)

70 (140*)

250

60

70

70 (140*)

70 (140*)

70 (140*)

70 (140*)

300

60

70

70 (140*)

70 (140*)

70 (140*)

70 (140*)

350

–

–

–

–

40 (80*)

40 (80*)

400

–

–

–

–

40 (80*)

40 (80*)

450

–

–

–

–

40 (80*)

40 (80*)

480

–

–

–

–

40 (80*)

–

Vergelijking van kenmerken
Eigenschappen

Isolatie
(Bescherming tegen
kou)

GEA
Lumitherm

GEA
Cow Curtain

GEA VVS Drop

GEA VVS Fold

GEA VVS Rolling

GEA VVS Shade

++++

+

+

+

+

+

+++

++

+

+++

++++

++++

+

+

+

+

+

++++

++++

++

++

++

++++

++++

ja

nee

nee

nee

ja

ja

hoger

laagst

gemiddeld

gemiddeld

hoger

hoogst

Duurzaamheid
(Bescherming tegen
vuil en duurzaamheid van het
materiaal)

Schaduw
(Bescherming tegen
de zon)

Aansturing
(Mogelijkheden
tot automatische
aandrijving)

Weerstation
(Optioneel)

Investering
(Hoogte van de
vereiste investering)

+ betekent voldoende / ++++ betekent uitstekend
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We live our values.

GEA Group is a global engineering company with multi-billion euro sales and operations in more than
50 countries. Founded in 1881, the company is one of the largest providers of innovative equipment and
process technology. GEA Group is listed in the STOXX® Europe 600 Index.

GEA Nederland
GEA Milking & Dairy Farming
Hidalgoweg 8
8938 BA, Leeuwarden

nederland@gea.com
Tel +58 29 11 180

gea.com
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