VENTILASJON LANDBRUK

«Norsk leverandør av ventilasjonsutstyr»
‐ Gir bedre trivsel for dyr og mennesker
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Vifter

CD avtrekksystem er et fleksibelt byggesett for avtrekk over tak. Viftepanel og
piper leveres i selvisolerende polyuretan for bedre oppdrift og for å unngå
kondens. Avtrekksvifte i pipe over tak gir bedre spredning av lukt og støv samt
ekstra sikkerhet som nødventilasjon ved strømbrudd.
Jethatt øker viftens kapasitet og reduserer lydnivå. Jethatt har en dråpesamler
som reduserer faren for at regn kommer ned gjennom kanalen.
Diffusor gir en åpen avtrekkskanal for maks. viftekapasitet og redusert lydnivå.
Bildet til venstre viser et komplett CD 600 anlegg med jethatt, rør, tønnedel for
motor og innsugskon. Bildet til høyre viser CD 800 med diffusor, takgjennomføring
med forsterket takkinndekningsplate og innsugskon.

BP propellvifte er velegnet som avtrekk‐ og innblåsningsvifte i alle typer
driftsbygninger. BP leveres fra størrelse 20 (Ø = 220mm) til 703
(Ø=730 mm). BP 20 og BP 25 (ikke regulerbare) har viftepanel i silumin,
BP 25R – BP 703 har viftepanel i varmeforsinket stål.
Se prisliste for kapasitet og byggemål på viftene.
Veggjennomføring, spjeld og stormhatt kan kjøpes i tillegg.

BPX propellvifte er velegnet som avtrekks‐ og innblåsningsvifte i alle typer
driftsbygninger, potet‐ og rotvekslager, butikker og industrilokaler. BPX 315 (Ø
=340) opp til størrelse 500 (Ø=540 mm) har viftepanel i polyuretan. BPX 634 og
636 (Ø = 650 mm) har viftepanel i polyester glassfiber. Gitter og motorbraketter er
i rustfritt stål. Dette gjør at viftene tåler å stå i tøffe miljø, f.eks. gjødselkjellere.
Se prisliste for kapasitet og størrelse på viftene.
Spjeld og stormhatt kan kjøpes i tillegg.
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BVB 140 er en remdrevet aksialvifte. BVB er en lavenergivifte beregnet for
store luftmengder ved lavt trykkbehov. Viften er spesielt velegnet for
toppventilasjon i fjørfehus og som sikkerhetsvifte ved at en tilkobler viften på
egen adskilt kurs fra det øvrige ventilasjonsanlegget. Når viften benyttes for
toppventilasjon kreves tilsvarende ekstra luftinntak (eks. KRO‐spjeld). Stor
diameter og lavt turtall gjør at viften er svært stillegående og har høy
virkningsgrad.
Vi kan levere lysfelle til BVB 140.

BPH er vifte beregnet for bruk i tørke og lagerrom til korn, høy, potet, løk o.l.
Levers i ulike størrelser og utførelser. BPH vifte i størrelse 50 til 70 har
viftepanel utført i varmforsinket stål. Størrelse fra BPH 80 har varmforsinket
ramme med viftepanel utført i glassfiberarmert polyester. Alle BPH viftene
leveres med viftepropell i plast. Gitter på sugeside leveres med som
standard.

PV 600 er en sirkulasjonsvifte spesielt beregnet for tøffe miljøer. Den leveres
med spesiallakk, gummi forseglede lager, helt innkapslet motor samt gummi
tetninger på alle utsatte steder. Med sin høye IP grad(55), lavt forbruk (90W)
og sin høye distribusjon av luftvolum (21250m2/h) gir dette meget god
økonomi. Den leveres helt ferdig montert med oppheng og ferdig tilkoblet
tilførselskabel. Bare bladene må monteres. Gir økt luftsirkulasjon nede ved
gulv, bedre utnyttelse av varme i rommet og hjelper samtidig på strø
kvaliteten. Kan hastighetsreguleres.
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Luftinntak
Optiflex veggventil er et friskluftinntak tilpasset de fleste ventilasjonsbehov og
bygningstyper. Optiflex har fleksible byggemål som kan tilpasses etter behov i høyde,
bredde og i dybde. Ventilen er sammensatt av PVC profiler som gir god isolasjon og har
glatte overflater for enkelt renhold.
Utformingen av klaff og hengslingene gjør at ventilene gir god temperaturregulering og
korrekt trekkfri luftstrøm ved minimum ventilasjon.
Hvit klaff kan byttes ut med transparent klaff som slipper inn mer dagslys, uten
påvirkning av ultrafiolette stråler. Ventil kan bestilles i helsvart med lysfelle for bruk i
fjørfehus. Kommer i forskjellige størrelser med kapasitet fra 1000 m3/t til 5000 m3/t, se
prisliste. *

AGRO 1700 er en veggventil ment for montering på langvegg. Kommer i et fast mål på
LxHxD =480x400x310 mm, med en kapasitet på 1400 m3/t. Ventilene er bygget av
materialet polyuretan som gir god isolasjon. Ventilene levers med gitter. *

VVF ventil er beregnet for montering i vegg. Ventilens form gir riktig styring av luften
og hindrer trekk på dyrene. Ventilen er bygget av materialet polyuretan som gir god
isolasjon. Ventilen kommer i et fast mål på LxHxD= 250x200x300 mm, med en kapasitet
på 500 m3/t. Ventil levers med vindskjerm. *

RVA loftventil er beregnet for montering i tak og har gjennomføring til loft hvor
friskluften hentes fra. Ventilene plasseres langs yttervegg eller midt etter rommet. RVA
leveres i to størrelser. RVA 750 med kapasitet 750 m3/t eller RVA 1000 med kapasitet
1000 m3/t.
Ekstra forlengelse for gjennomføring kan kjøpet utenom. *

GB ventil er en selvregulerende ventil hvor ventilklaffen er opphengt og avveid slik at
ventilen åpner i forhold til undertrykket som avtrekksvifte lager i rommet. Dette sikrer
korrekt hastighet på friskluften slik at skadelig trekk på dyrene unngås.
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Optiflex loftsventiler er av samme typer som optiflex veggventiler. Friskluftinntak
tilpasset de fleste ventilasjonsbehov og bygningstyper og har fleksible byggemål
som kan tilpasses etter behov i høyde, bredde og i dybde. Ventil er satt sammen av
PVC profiler som gir god isolasjon og har glatte overflater for enkel renhold.
Ventilene kan bestilles med singel eller dobbel klaff. *

Purovent kanalventilasjon leveres som hjørne kanal eller for sammenmontering til
dobbel kanal midt etter rommet. 1 meters seksjoner som kan levers tett eller med
reguleringsklaff.
Kanalens konstruksjon gir en enkel montering og jevn overflate som er lett å holde
ren.
En meter kanalseksjon med klaff helt åpen har en kapasitet på 750 m3/t.*

KRO‐Spjeld er store luftinntak til bruk ved toppventilasjon sammen med f.eks.
aksialvifte BVB 140. Spjeldet plasseres i motsatt ende av huset som avtrekksviften
og dermed oppnås effekten tunnelventilasjon. Spjeldet tilpasses størrelsen på
avtrekket. Spjeldet styres med en spjeldmotor forbundet med viftestyringen.
KRO‐Spjeld kommer i forskjellige mål.
Optimavent friskluftinntak type BOMV er kjernen i et klimaanlegg hvor luft trekkes
ut med en eller flere vifter, og friskluften tas inn gjennom en eller flere
optimaventer. I optimaventen blandes friskluften og romluften av en liten
blandevifte. Luften fordeles under himlingen og når oppholdssonen for dyrene med
optimal hastighet. Dette gir et godt romklima med riktig lufthastighet og jevn
temperatur.
Optimavent leveres i forskjellige størrelser og kapasiteter, med eller uten dyser for
styring og struping av luftstrømmen. Se prisliste for mer info.

*Ventilene kan kobles sammen på et wiretrekk og reguleres manuelt med et regulerings håndtak eller automatisk
med spjeldmotor.

Klimacomputer, regulatorer
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FK 2000 klimastyring er en meget brukervennlig og kompakt regulator egnet for nesten
alle ventilasjonsapplikasjoner i husdyrhold. Den kan styre vifter, ventiler, spjeld og varme
eller sprinkler anlegg. Bruken av selvforklarende symboler gjør at brukeren kan betjene
den uten bruk av manual. Styring av tilleggs‐vifter er mulig, noe som sikrer ekstra
ventilasjonskapasitet i kritiske driftsfaser. Finnes i to størrelser for maksbelastning, 10
Amp og 16 Amp (FK2016).

ARGOS Bravo klimastyring er en meget brukervennlig og kompakt regulator egnet for
nesten alle ventilasjonsapplikasjoner i husdyrhold. Den kan styre vifter, ventiler, spjeld og
varme eller sprinkler anlegg. Bruken av selvforklarende symboler gjør at brukeren kan
betjene denne uten bruk av manual. Styring av tilleggs vifter er mulig, noe som sikrer
ekstra ventilasjons kapasitet i kritiske driftsfaser. Leveres i to utgaver; enten med 10 Amp
vifteutgang og to utganger for spjeld eller med 0‐10V vifteutgang beregnet for styring via
kraftmoduler (1 fase) eller frekvensomformere (3 fase) med en utgang for spjeld.
Sistnevnte gir ubegrenset viftekapasitet, større sikkerhet og motorbeskyttelse samt
reduserte installasjonskostnader.

ARGOS S3 er neste generasjons regulator som styrer alle prosesser i en avdeling. Argos er
fult utstyrt enten det gjelder ventilasjonen, romoppvarming, kjøling eller befuktning av
avdelingen gjennom sprinklerfunksjonen. Fullt ut programmerbare inn og utganger gir en
mengde tilkoblingsmuligheter som tilkobling av CO, fukt, vannmåler etc. Med andre ord
«ARGOS har alt». Kan enkelt oppgraderes og integreres i ARGOS M‐1 som er ett sentralt
styresystem som kan styre opp til 50 avdelinger og gir deg full oversikt over avdelingene
eksempelvis via Pc eller smarttelefon.

Er ønsket en meget enkel, robust og brukervennlig regulator er BA regulatorene det rette
valget. De er norskprodusert, kraftig, og bygget for lang levetid. Leveres i tre utgaver.
BA 500 regulerer viftehastighet etter innstilt romtemperatur. (max.4 Amp).
BA 1050 gjør det samme som BA 500, men har i tillegg to 0‐10 V utganger for styring av
spjeld og ventiler. (max.10 Amp).
BA 1400 har de samme funksjonene som BA 1050, men har i tillegg alarmutganger for
max. og min. temperatur. (max 10 Amp).

STR er en manuell regulator som regulerer hastigheten i 5 trinn over en tradisjonell trafo
noe som gjør den veldig driftssikker. Den er bygget inn i en robust kapsling med
hastighetsvelger på utsiden. STR finnes også i 3‐fase versjon 230V og 400V.
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har i tillegg innebygget
manuell resetbryter for termosikring i motor og to innganger

for termostater som kan brukes til start/stop, frostsikring etc. og en utgang for alarm.

SSTLS er den elektroniske utgaven av regulatoren med trinnløs justering i front. Prinsippet
bygger på triac regulering som sammen med en mikroprosessor gir en sømløs regulering
og redusert motorstøy. Den har inngang for termosikring fra viftemotoren som setter
kravet til manuell reset, to innganger for termostat som kan brukes til start/stop,
frostsikring etc. Minste viftehastighet kan justeres. Og bryter for kickstart (viften starter på
full hastighet i 6‐7 sekunder før den går til innstilt hastighet). Den har også egen inngang
som by‐passer På/av bryteren, en kan da få automatisk start på flere regulatorer samtidig.
(3,6,10 Amp).
EVSS er en elektronisk universal kraftmodul beregnet til hastighetsregulering av 1‐fase
viftemotorer via 0‐10 Vdc/0‐20 mA styresignal fra regulator. Den har inngang for
termosikring fra viftemotoren som setter kravet til manuell reset, to innganger for
termostat som kan brukes til start/stop, frostsikring etc. Min/max viftehastighet kan
justeres og egen bryter for kickstart (viften starter på full hastighet i 6‐7 sekunder før den
går til innstilt hastighet). Med en modul pr. vifte gir denne regulatoren maksimal
driftssikkerhet og motorbeskyttelse samt minimale installasjonskostnader.

FK 1500 følgestyring regulerer vifter etter signal fra regulator med 0‐ 10 V styresignal. Den
kan også kobles direkte til den regulerte 230V utgangen fra en annen regulator. Den vil da
regulere parallelt med denne. Med potmeter i fronten kan en øke/senke viftehastigheten
50 % i forhold til styresignalet fra den andre regulatoren og en kan på den måten lage ett
undertrykk i rommet.

E2 frekvensomformer er en kraftig og robust omformer som tåler det meste (IP 66). Siden
tilførselen til omformeren er en‐fase, er den velegnet i både 230V og 400V el‐anlegg.
Utgangen er på 3 x 230 V‐0,75Kw‐ 4,3A . Hastighetsregulering etter 0‐10 V signal. Inngang
for termosikring fra motor som setter forskriftenes krav til manuell reset av termosikring i
motor. Vi leverer den ferdig programmert og klar til bruk for vår 3‐fas motorer. Sammen
med maksimal driftssikkerhet og motorbeskyttelse gir dette enkel installasjon og lavere
installasjonskostnader.

Alarmer
8
J.L. Bruvik AS ‐ E‐mail: jlbruvik@bruvik.no – www.bruvik.no

ASU Er en enkel og brukervennlig alarmsentral for varsling av lav/høy temperatur
og strømbrudd. Finnes i to størrelser 1‐4 rom (ASU‐4) og 1‐16 rom (ASU‐16).
Manuell utkobling mellom innsett er mulig. Utganger for Innealarm og utesirene,
signal til andre alarmsentraler eller GSM utringer. Innebygget batteribackup.

Nødopplukk ESE 24/2. Sammen med spjeldmotor EGM gir ESE
nødopplukksfunskjon for friskluftsventilene ved spenningsbortfall. Sentralen har
utgang for 2 stk. spjeldmotorer og innebygget batteribackup. Lettlest display med
varsellys for sikringer, batterialarm og spjeldmotorer.

GSM utringer med batteribackup, benyttes sammen med alarmenhet.
‐
‐
‐
‐
‐

Enkel programmering via internett eller over telefon
Ringer og sender SMS ved varsling
Kan programmeres til å varsle opptil 8 ulike nummer
4stk innganger
2stk utganger som kan styres via sms.

Brannsikring
Temperaturbegrenser TB‐X er en bryter for manuell reset av termosikring i motor.
Dersom termosikring utløses, hindrer bryter motoren fra å starte igjen.
Tilfredsstiller nye krav til brannsikring av viftemotor iht. installasjonsnorm NEK
400:2010.
Ved strømbrudd vil viftene gå som normalt når strømmen er tilbake. Leveres med
utgang for alarm/varsel.

Diverse
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Spjeldmotor EGM 100 A er en brukervennlig, kraftig og solid spjeldmotor for styring
av ventiler via wiretrekk. Ønsket posisjon for åpning og lukking justeres enkelt i
fronten. Har varsellampe for feil og indikator for posisjoner. Spjeldmotoren er på
hele 100 kg trekkraft på wire og er beskyttet mot overlast.

Termostat T 41 er en robust og kraftig termostat for tøffe miljøer. Kapillarrør i
rustfritt stål. Kan brukes som av/på funksjon for direkte på små vifter eller som
termostat for alle regulatorer men inngang for dette.

Serviceluke til CD rør. For bedre tilkomst ved service og rengjøring kan det leveres
prefabrikert luke i ABS plast som monteres i kanal. Luken kommer i størrelser
tilpasset 600 og 800 kanal.

90 grader bend for bruk sammen med CD rør i alle størrelser. Kan
også bestilles i 45 grader.
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Lysfeller

Lysfelle kan leveres i ulike byggemål. Lysfellen kan benyttes for både luftinntak
(KRO‐spjeld) og avtrekksystem montert i vegg.

Lysfelle for CD kanal. Spiral lysfelle for montering innvendig i avtrekkskanal over
tak. Kommer i størrelse tilpasset CD 800 kanal.

Lysfelle/dråpesamler for montering under kanal. Den ”originale” lysfellen fra
J.L. Bruvik. Denne typen monteres under kanalen og fungerer samtidig som
dråpe/kondenssamler.
På bilde vises lysfelle med påmontert netting for at høner i hus med aviar ikke
skal hoppe opp å legge egg (netting følger ikke med).

Service og vedlikehold
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Hold elektriske motorer rene slik at de får god nok kjøling og yter det de skal.



Pass på at dreneringsplugg i motor er fjernet.



Lytt etter lagerlyd. Kjøring med delvis defekt lager vil skade motoren.



Kontroll at føler har en slik plassering at den registrerer den «sanne» innetemperaturen.
D.v.s. at føler ikke er utsett for varmepåvirkning eller trekk, og at den henger der dyrene
faktisk er.



Dekk til motor ved evt. høytrykksspyling av rommet den står i. Etter vasking må
ventilasjonsanlegget startes opp og kjøres i min. 1 time for å unngå kondens i motor.



Nøytraltrykksanlegg (avtrekk‐ og innblåsningsvifter) er grunninnstilt med svakt undertrykk.
Redusert kapasitet på avtrekkssystemet (f.eks. p.g.a. støv og støvbelegg i viftehus/kanal kan
føre til at trykke endres til overtrykk og dermed oppstår det fare for at fuktighet blir presset
inne i bygningskonstruksjonen og gasser og støv inn i tilstøtende rom.



Wiretrekk må kontrolleres jevnlig slik at alle ventiler arbeider likt, etterse wireklemmer, fjær,
lodd og strekkfisker. Defekt wire skal skiftes.

Kontaktinformasjon:


jlbruvik@bruvik.no

Tlf: 55 53 51 50

www.bruvik.no
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