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Lishman

Hordozható szellõzõ és ventilátor
egyszerû megoldást nyújt problémájára

Hordozható és gazdaságos hûtés

VIBA

A meleg gabona minõsége gyorsan romlik. Megfelelõ hõmérsékleten biztonságosan tárolható, kevesebb
esély marad a rovarkártevõk fertõzésére. A szellõzetlen gabona jónak tûnhet, de minden figyelmeztetés
nélkül felmelegedhet. A halomszellõztetõk és ventilátorok segítséget nyújtanak a probléma megelõzésében.

A HÛTÉS FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, HOGY ELKERÜLJÜK A TÚLMELEGEDÉST
                                          ÉS A KÁRTEVÕK ELTERJEDÉSÉT  

- Egyfázisú kézi szellõztetõ
- Max levegõáramlás 625 m /h
- Teljesítmény 0,12 kW
- 2,3 m gabona/repce perforációs
  szár
- 5m-es gömbátmérõjû 
  területen 35t gabonát hût le
  12 óra alatt
- A ventilátor 2m-es kábellel 
  és egy 3 polusú csatlakozóval
  van ellátva

Hordozható szellõzõ
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Extra-gyors hûtés és szárítás a szükséges helyen a Halomszellõztetõvel és a Hordozható szellõzõvel

A Halomszellõztetõ
ventilátort egy speciális
adapter segítségével
illeszthetjük a Hordozható
szellõzõhöz és így egy 
sokkal gyorsabb hûtést 
érhetünk el. 

F2 és F3 típusú
Halomszellõztetõ ventilátor
közül is választhatunk,
ezzel elérhetünk egy
nagyon hatékony,
pontszerû szárítást.

F2 és F3 típusú Ha-
lomszellõztetõ ven-
tilátorhoz csatlakoz-
tathatunk egy fûtõ-
adaptert, így kiemel-
kedõen tudjuk növelni
a szárítás sebességét.

Repce vagy Gabona
A Hordozható szellõzõk két féle
perforációval kaphatók.
A standard méret a gabona, míg
az extra kicsi az olajos magvak, repce
és aprómagvak hûtéséhez használható.
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Extra erõs
Hordozható szellõzõk

F2/F3 Halomszellõztetõ ventilátorral

- Egyfázisú valamint háromfázisú
  kézi szellõztetõ
- Max levegõáramlás 2400-4075 m /h
- Teljesítmény: 1,1-2,2 kW
- 2,3 m gabona/repce perforációs
  szár
- Megnõvekedett gömbátmérõ és 
  lecsökkent idõintervallum 
- A ventilátorok egy indítóval vannak
  ellátva, melyekhez továbbá csatla-
  koztathatók a kölönbözõ automata 
  szellõztetõ szabályzó termosztátok
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Halomszellõztetõk és Ventilátorok - hordozhatók és gazdaságosak

FELMELEGEDETT A GABONÁJA?

ELÕZZE MEG!         VAGY         ORVOSOLJA!

Halomszellõztetõ Hordozható szellõzõ

A praktikus, gazdaságos, kis volumenû szellõztetés
úttörõje. A halomszellõztetõ megkönnyíti
bármely raktár, tároló vagy siló típusú tárolási rend-
szer hûtését, szárítását.

A halomszellõztetõ egy szabadon felállítható függõ-
leges csõ, melyet a gabonatárolóba kell helyezni a 
betárolás során. Bármely terményben használható 
2m mélységtõl. Erõsek és könnyen áthelyezhetõek.

A halomszellõztetõ segít megelõzni a túlmelegedést
és a kártevõk elszaporodását. Megvalósítják a gyors
terményhûtést a biztonságos tárolási hõmérséklettel,
és ez az egyetlen olyan rendszer, amely alkalmas
szárításra is és a megfelelõ nedvességtartalom meg-
õrzésére.

Ha elégtelen a gabona szellõzése, a túlmelegedés
gyorsan jelentkezik. Ilyen esetben már túl késõ a
halomszellõztetõt használni, de a hordozható szellõ-
zõ nagyon gyorsan kezelni tudja a túlmelegedést.
Könnyen becsavarható az érintett területbe, ahol a
gabonát átszellõztetve lehûti.

Választási lehetõség is van: a hordozható szellõzõk
alaptípusa 35t gabonát hût le 12 órán belül, míg a 
nagyobb kapacitású extra erõs hordozható szellõzõk
egyszerre nagyobb mennyiségû gabonát akár pár óra
leforgása alatt képesek lehûteni.

A hordozható szellõzõnek kapható egy speciális vál-
tozata is, a kis perforációs hordozható szellõzõ és
ventilátor, amely akkor javasolt, amikor repcét
szeretnénk átszellõztetni.

A szellõztetõ szabályzó termosztát egy költségkimélõ megoldás a halomszellõztetõ
és hordozható szellõzõk hatékony használatához. Ez egy levegõ-hõmérséklet mérõ,
amely bekapcsolja a szellõztetõt, ha a levegõ hõmérséklete a beállított határérték
alá esik, illetve kikapcsolja, ha a beállított fölé megy. 
Üzembe helyezése nagyon egyszerû - a szabályzót összekapcsoljuk a szellõztetõ-
re épített ventilátor-indítóhoz és csatlakoztatjuk egy 230V-os elektromos forráshoz.
Továbbá kaphatóak a gabona és levegõ hõmérsékletét; - a levegõ páratrtalmát és
hõmérsékletét; -  valamint a levegõ páratartalmát, hõmérsékletét és gabana
hõmérsékletét felhasználó ventilátor vezérlõk.

Automata szellõztetõ szabályzó termosztát
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