
DeLaval system med gardiner, 
paneler og piper
Et behagelig fjøsklima på en    
naturlig måte
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System med gardiner, paneler og piper fra DeLaval

God ventilasjon er viktig i alle driftsbygninger for 
storfé enten det dreier seg om nyfødte kalver, 
lakterende kyr eller kjøttproduserende dyr. Om dine 
dyr lever i et dårlig ventilert fjøs, oppnår de ikke fullt 
produksjonspotensial p.g.a. mangel på ren og frisk 
luft. I dårlig ventilerte husdyrrom er det vanlig med 
for høy eller for lav temperatur, høy luftfuktighet, 
kraftig fjøslukt, høy konsentrasjon av støv, skadelige 
gasser etc. Slike livsvilkår er ugunstig, og kan være 
skadelig for dyra. Godt planlagt ventilasjonssystem 
i fjøset bidrar til at dyra dine produserer mer.

Fjøs med naturlig ventilasjon

Dyrevelferd
Dyrevelferd og trivsel er faktorer som gir økt produktivitet til 
din produksjon. Bygging med DeLavals ventilasjonsgardiner 
eller –paneler i kombinasjon med ventilasjonspiper på taket 
gir god ventilasjon og godt miljø for dyra.

Langveggene fungerer som og friskluftinnslipp og 
utlufting avhengig av vindretning. For riktig ventilasjon 
må sideveggene ha tilstrekkelig åpninger etter 
ventilasjonsbehovet for antall dyr i fjøset. I varme perioder om 
sommeren vil det være behov for store åpninger, om høsten 
og våren vil behovet for åpning være mindre. På vinterstid 
vil det være behov for å holde på varmen og behovet for 
veggåpning er lite. En viktig del av planleggingen av et 
ventilasjonssystem med naturlig ventilasjon vil være å bygge 
for justerbare ventilasjonsgardiner eller –paneler. 

DeLaval ventilasjonsgardiner, -paneler og -piper gir deg 
fleksibel kontroll med naturlig luftveksling. Utstyret hjelper 
deg å oppnå den gode ventilasjonen som behøves for at dine 
kyr skal holde seg friske og produktive hele året. I tillegg får 
du et godt og trivelig arbeidsmiljø, og du bygger et fjøs som 
ser ordentlig ut og passer godt inn i terrenget. 

DeLaval tilbyr gardiner, paneler og piper tilpasset din bygning, 
ventilasjonsbehov og ditt behov for automatisering.



Vintertid

Sommertid
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System med gardiner, paneler og piper fra DeLaval

Systemet med ventilasjonsgardiner og –paneler er 
utviklet som et alternativ til tradisjonelle vegger med 
ventilasjonsluker og vinduer. Naturlig ventilasjon er også 
et fullverdig alternativ til ventilasjonsvifter i vegg eller 
takkanaler. Store åpne flater slipper inn mye luft, og sørger 
også for mye naturlig lys i fjøset. Med ventilasjonsgardiner 
og –paneler reguleres åpningen i hele seksjonens lengde 
samtidig. Hver vegg kan ha én eller flere seksjoner 
avhengig av lengde og veggkonstruksjon. Regulering av 
åpning kan gjøres manuelt eller automatisk. Med store 
åpninger spares kostnader til veggelementer og vinduer. 
Med naturlig ventilasjon slipper du også sjenerende støy 
fra ventilasjonsvifter.

Ventilasjonsgardiner
Ventilasjonsgardinene gir tilstrekkelig store åpninger 
til å regulere kroppstemperaturen til kyrne dine når 
det er varmt om sommeren, og regulere innluften til 
en trekkfri og behagelig temperatur om vinteren. Med 
ventilasjonsgardiner kan du planlegge med åpning i hele 
veggens høyde hvis det er behov for f. eks å kjøre inn med 
traktor eller laster.

Ventilasjonspaneler
Ventilasjonspaneler passer best til isolerte bygninger.  
Paneler gir bedre tetning mellom vegg og panel enn med 
gardiner, og holder bedre på varmen i kalde perioder. 
I kalde perioder med lite behov for sideåpning, gir 
paneler mer naturlig lys inn i fjøset enn et system med 
gardiner. Ventilasjonspaneler gir også mer naturlig lys 
inn i fjøset enn med tradisjonelle vegger og vinduer. 
Ventilasjonspaneler er robust i vindutsatte områder.

Ventilasjonspiper
Ventilasjonspiper brukes sammen med gardiner og 
paneler for å optimalisere ventilasjonen. Pipene øker 
utluftens hastighet, og øker konveksjonsstrømmene 
(blanding/sirkulasjon) i fjøset. Økende luftstrøm letter 
uttransport av fuktighet og luftbårne forurensnings-, gass- 
og støvpartikler, og bidrar til et godt fjøsmiljø. Utlufting 
gjennom ventilasjonspiper påvirkes ikke av vindretningen. 
DeLavals ventilasjonspiper er konstruert med stor hatt 
som hindrer snø og fuktighet å drive inn i fjøset. Justerbare 
spjeld regulerer utluftingen i kalde og varme perioder, og 
reduserer risiko for” kulderas”.  



DeLaval ventilasjons gardin CRAW 
DeLaval ventilasjonsgardin CRAW (Curtain Roll-A-Way) gir 
deg mulighet til å oppnå et godt miljø i fjøset og optimal 
produktivitet hele året uansett vær. CRAW-systemet har et 
unikt design som holder gardinene spent i alle posisjoner fra 
helt åpen til helt stengt. Dette er en stor fordel for å redusere 
slitasje og vannansamlinger, og hindre at ”utøy” etablerer 
seg i gardinrullene. Spente gardiner motvirker også blafring 
av vinden. Montering av fuglenetting på innsiden vil foruten 
å holde fugler ute av fjøset, også gjøre gardinene mer stabil i 
vindperioder.
DeLaval ventilasjonsgardin CRAW finnes i høyde fra 122 
cm til 305 cm, og har et øvre og nedre opprullingsrør i 
aluminium. Jo større veggåpning, jo mer bygningsmateriale 
spares.
DeLaval ventilasjonsgardin CRAW kan styres manuelt eller 
automatisk.

DeLaval ventilasjonsgardin CBRU
DeLaval ventilasjonsgardin CBRU (Curtain Bottom-Roll-Up) 
gir deg mulighet til å oppnå et godt miljø i fjøset, og optimal 
produktivitet hele året, uansett vær. 
Gardinen er utformet for situasjoner som krever opprulling 
nedenfra, og du kan bruke én stor gardin eller dele opp med 
flere gardiner med ulik høyde. Systemet kan tilpasses både 
nye og eksisterende bygninger.  CBRU-gardiner kan brukes 
der det er ønskelig å ha åpning helt ned til gulvet for å kjøre 
inn f. eks ved ungdyrbinger. For å unngå trekk og få god 
blanding av innluften i fjøset, er det ønskelig å ha luftinntaket 
høyt på veggen i kjølige perioder av året. Dette kan gjøres 
ved å montere en ekstra vinsj oppe som hever/senker hele 
gardina slik som med ventilasjonspanelene. 
Vindstabilisering gjøres normalt med å montere gardinene 
mellom vertikale rør, så det er mulig å ha uhindret tilgang inn 
i fjøset. CBRU-gardiner kan også kombineres med fuglenett 
og/eller taustabilisering. 
DeLaval ventilasjonsgardin CBRU finnes i høyde fra 122 
cm til 305 cm, og har et øvre og nedre opprullingsrør i 
aluminium. Jo større veggåpning, jo mer bygningsmateriale 
spares.
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System med gardiner, paneler og piper fra DeLaval

Ventilasjonsløsninger for uisolerte fjøs

TEKNISKE DATA – CBRU-GARDINER

• Høyde: 122 m til 305 cm 

• Maks. høyde lysåpning:  295 cm

• Maks. lengde pr. seksjon:  60 m

• Nedre opprullingsrør:  Aluminium

• Øvre innfesting:  Aluminium

• Hel eller delt gardin 

• Fuglenetting i plast 

• Manuell eller automatisk styring 

• Vindstabilisering med nylontau eller rør 

TEKNISKE DATA – CRAW-GARDINER

• Finnes i str. fra 122 m til 305 cm

• Maks. høyde lysåpning:  295 cm

• Maks. lengde pr. seksjon:  46 m

• Nedre opprullingsrør:  Aluminium 

•  Øvre innfesting:  Aluminium

•  Braketteter og fester i nylon og rustfritt stål

•  Fuglenetting i plast

•  Manuell eller automatisk styring 

•  Vindstabilisering med nylontau eller rør

•  Termostatkontroll for en eller flere soner 
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DeLaval ventilasjonspanel VPT
DeLaval ventilasjonspanel VPT (transparent) er et 
lettvektspanel med aluminiumsramme, og fungerer som 
en vertikal, skyvbar vegg på fjøset. Det 8 mm tykke Lexan-
materialet er gjennomskinnelig (transparent) og slipper 
gjennom maksimalt med lys. Dette gir god tilgang på 
naturlig lys også i de kalde periodene av året.  DeLaval 
VPT bygges opp med panelelementer som festes sammen 
som et ytre rammesystem, og danner et fortløpende hev- 
og senkbart veggpanel over en åpen sideflate. Panelene 
har gummitetning rundt hele ytterrammen for å unngå 
varmetap i kalde perioder. Robuste skjøtestykker sørger for 
at panelseksjonene blir rette, og gir et godt estetisk uttrykk.
DeLaval VPT festes til solide vertikale rør. Denne løsningen 
gir ingen støy og blafringslyd når det blåser.  DeLaval VPT 
bør kombineres med fuglenett for å holde fugler ute av 
fjøset.

DeLaval VPT finnes i høyder fra 61 – 152 cm. Jo større 
veggåpning, jo mer bygningsmateriale spares. Du sparer 
også kostnader til tradisjonelle vinduer. I tillegg slipper 
panelene inn mer naturlig lys. DeLaval VPT kan reguleres 
manuelt eller automatisk. I praksis vil en helautomatisk 
regulering med sensorer for vind, fuktighet og temperatur 
som oftest brukes for å optimalisere inneklimaet til 
melkekyr. I en del fjøs vil det være ulikt ventilasjonsbehov 
etter plassering av dyrestørrelser og -grupper, og dette kan 
reguleres med flere sensorer inne i fjøset.
DeLaval ventilasjonspaneler VPT er enkle å montere, og 
egner seg godt som egeninnsats i byggeprosessen. 

System med gardiner, paneler og piper fra DeLaval

Ventilasjonsløsninger for isolerte fjøs

TEKNISK DATA – VPT

•  Doble vegger av 8 mm UV-stabilisert Lexan-materiale

•  Sveiset aluminiumsramme 

•  Utskiftbare bunn- og topp-pakninger

• Høyde: 61 cm, 91 cm, 122 cm, 152 cm

•  Lengde: Maksimalt 30 m pr seksjon 

•  Lengde: Maksimalt 30 m pr seksjon 

•  Fester av rustfritt stål og nylon

•  Kan kombineres med fuglenett

•  Manuell eller automatisk drift 
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DeLaval ventilasjonspiper og lysplater
Ventilasjonspiper øker utsugingsluftens hastighet og 
konveksjonsstrømmene (blanding/sirkulasjon) i fjøset. Utlufting 
gjennom ventilasjonspiper påvirkes ikke av vindretningen. 
Stor pipehatt sørger for at det ikke driver inn snø og regn som 
legger seg i fjøset.  Ventilasjonspipene har justerbart spjeld som 
reduserer risiko for ”kulderas”.

DeLaval Ventilasjonspiper C1
Med ventilasjonspiper utnyttes de termiske kreftene med at varm 
luft stiger opp, og gir en effektiv utlufting og ventilasjon under alle 
klima- og værforhold. Med ventilasjonspiper ventileres også mye 
lukt vekk fra fjøset.

Firkanta piper i mønet gir et estetisk godt inntrykk av bygget, og 
det er ingen bevegelige deler på taket som er utsatt for ekstreme 
værforhold. 

Ventilasjonspipene har spjeld for å regulere utluftingen mellom 
årstidene.

DeLaval Ventilasjonspiper C1 er produsert i polyesterisolert 
materiale, og har værbestandig glassfiberoverflate.
DeLaval ventilasjonspiper produseres i korrosjonssikkert 
materiale, er tilgjengelig i 3 breddeformater og flere høyder fra 
91cm til 305 cm lengde.

DeLaval Lysplater
DeLaval Lysplater monteres i mønet mellom ventilasjonspiper 
og slipper inn naturlig lys i fjøset. Lysplatene justeres til å 
passe sammen med størrelsen på ventilasjonspipene. DeLaval 
Lysplater er produsert i polykarbonat med aluminium ramme.

DeLaval ventilasjonspiper

System med gardiner, paneler og piper fra DeLaval

TEKNISK DATA –  VENTILASJONSPIPER C1

•  Breddeformat: 61x61 cm, 76 x 76 cm og 92 x 92 cm 

•  Høydeformat:  91 cm – 305 cm

•  Pipehatt:  153 x 153 cm

Isolert med vannbestandig glassfiberoverflate

TEKNISK DATA – LYSPLATER

•  Størrelse: 91,5 x 122 cm og 122 x 122 cm

•  Materiale: Polykarbonat

•  Lister Aluminium
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DeLaval tilbyr et komplett sortiment av manuelle  

og automatiske kontrollsystemer for naturlig 

ventilasjon.

Ventilasjonsgardiner og paneler justeres manuelt med håndbetjent 
vinsj, elektrisk motor og manuell bryter eller helautomatisk 
programmert styreskap med impulser fra værstasjon, temperatur-, 
fuktighetssensor osv. Best resultat med riktigst og sikrest 
ventilasjon oppnås med helautomatisk styring, da gardiner/paneler 
automatisk justeres etter fuktighets-, temperatur- og vindforhold. 
BSC Kontrollboks vil også kunne styre eventuelle innvendige 
sirkulasjonsvifter og om ønskelig lyssettingen. 

Åpen 

framside

Åpen  

veggpanel

Åpent  

takskjegg Åpen  

framside

Åpent takskjegg,  

justerbar stengning Tett vegg

Luftstrømmer i bygninger med naturlig ventilasjon

DeLaval Klimakontroll BSC

DeLaval Værstasjon

System med gardiner, paneler og piper fra DeLaval



DeLaval er et varemerke i DeLaval-gruppen. Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer av produktenes design. 19150 N-1/05-2013

Sirkulasjonsvifter
Om sommeren er sirkulasjonsvifter viktig på varme dager  
med lite vind. Da vil kjøring av sirkulasjonsvifter øke både 
blanding og sirkulasjon av lufta i fjøset, og bedre transporten 
av brukt, ”forurenset” luft ut av fjøset. Om vinteren er sirku-
lasjonsviftene vel så viktig da temperaturen både inne og ute 
er lavere, og borttransport av fuktighet er en minimumsfaktor.  

Kjølevifte DF1300
Med denne vifta sirkulerer 48.500 m3/t luft gjennom fjøset for 
å bedre luftkvaliteten og redusere antall fluer. Vifta har diame-
ter på 130 cm, et lavt lydnivå for å skape rolig miljø i fjøset. 
DF1300 er enkel å montere og er utviklet for å kunne takle det 
tøffe miljøet i fjøset.

Kjølevifte DF710
Så fort temperaturen overstiger 22 oC kan kyr oppleve  
varmestress. Denne stille og letthåndterlige vifta har diameter 
på 710 mm som gir dyrene frisk luft.Enkel montering i taket 
over  fôrbrett og liggebåser. Gir optimal ventilasjon med  
maksimal luftstrøm på 16.400 m3/t.

 

DF 1300 DF 710 

TEKNISKE DATA – DF1300

• Viftediameter: 130 cm

• Viftehastighet:  550 omdr/min

• Kapasitet:  48.500 m3/t

• Motor:  1300 W 

•  Beskyttelsesklasse:  IP 55

•  Maks lydnivå:  67 db (A)

•  Vekt:  45 kg

TEKNISKE DATA – DF710

• Viftediameter: 71 cm

• Viftehastighet:  900 omdr/min

• Kapasitet:  16.400 m3/t

• Motor:  500 W 

•  Beskyttelsesklasse:  IP 55

•  Maks lydnivå:  69 db (A)

•  Vekt:  28 kg

God ventilasjon er viktig for god helse og optimal  
produktivitet

Sirkulasjonsvifter er store, saktegående og støysvake vifter som har som hovedformål å øke kon-
veksjonen (blanding/sirkulasjon) av lufta i fjøset. Bruk av sirkulasjonsvifter vil også redusere flu-
eplagen i fjøset om sommeren. Naturlig ventilasjon kan med fordel kombineres med sirkulasjons-
vifter. 

DeLaval AS

Postboks 3250

N-1402 Ski

Tlf.: +47 64 85 85 00

E-post: norge.info@delaval.comwww.delaval.no




