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Miten toimii?

Termostaatit säätävät verhoa ilmalla täyttäviä tuulettimia. 
Jos navetan sisälämpötila nousee yli toivotun määrän, kytkeytyy
alempi tuuletin pois päältä. Tämän tuloksena syntyy ylös pieni 
avaus, jonka kautta pääsee raikas ilma sisään. 
Muut putket tyhjenevät ilmasta kokonaan tai osittain kunnes 
saavutetaan sopiva lämpötila. Reagoi nopeasti muuttuviin 
sääolosuhteisiin. Verhon (1,5 x 30 m) avaaminen ja sulkeminen 
vie vain kaksi minuuttia.  

Ilmalla täyttyvät verhot takaavat navetan hyvän
valaistuksen. Verhojen asennussetissä on myös
lintuverkko, jonka läpi eivät pääse linnut 
navettaan. Lintuverkko pitää verhon stabiilina.

Ilmalla täyttyvä verho muistuttaa metalli-
puitteissa olevaa ilmapatjaa, joka on asetettu
kyljelleen. Verhot on jaettu eri moottoreilla
täyttyviin osiin. Tuuletin ja verhon jaosto on
yhdistetty joustavalla putkella. Tuuletin täyttää
putket ilmalla ja verho nousee, täyttämällä 
samalla ikkunan. 

• läpinäkyvät verhot valaisevat navettaa hyvin 
• ovat stabiileja eivätkä aiheuta ärsyttäviä ääniä
• termostaatin avulla avautuvat ja sulkeutuvat verhot automaattisesti 
• lämpöä eristävät ja tiiviisti sulkeutuvat 
• mahdollisuus lisäilmastointijärjestelmään 
• helppo puhdistaa (esim. kasteluletkulla)

Maidontuottajat pitävät ilmatäyttyvistä verhoista, sillä  

VERHOJÄRJESTELMÄT
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Takuu
• Verhon takuu 3 vuotta.
• Verhon muovimateriaali kestää sääolosuhteista riippuen 6-9 vuotta ja metallipuitteet yhtä kauan
   kuin navettarakennus.
• Parisenttinen reikä tai rako verhossa ei avaa vielä verhoa, sillä verhon 80 W tuulettimet ovat 
   jatkuvassa toiminnassa.
• Mukana kätevä korjaussetti reikien välittömään korjaukseen. 
• Ilmalla täyttyvät verhot myös kanalaan ja sikalaan. 

Navetan etelänpuoleiseen päähän asennetaan tavallisesti pohjoista pidemmät verhot. 

UUSI! Tuplaeristetty ISOCELL verho
• 2x parempi lämpöeristys 
• erinomainen valonpäästökyky 
• estää jäätymisen 
• vankempi ja vahvempi rakenne  
• sopii erinomaisesti lypsypaikan odotusalalle ja
  lypsypaikalle 
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Mitat

Suositukset
Sähkökatkoksen tapauksessa voi verhon
sulkea naruilla manuaalisesti. 

Lisäksi voi hankkia vara-akku-
järjestelmän, joka pitää sähkö-
katkoksen aikana verhomoottorit 
toiminnassa yli 3 tuntia. 

Korkeus

Pituus (yhtenä kappaleena)


