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SISTEM DE CEATÃ
Sistemul de ceață asigură un aer eficient de umidificare, răcire și legare a prafului în hambar. Funcționează conform 
principiului răcirii directe prin evaporare. Apa este injectată prin duze de înaltă presiune cu o presiune de 70 bari 
creând ceață. Când ceața se evaporă imediat, extrage căldura și, în consecință, determină răcirea temperatura din 
interiorul halei.

Sistemul de ceață permite o climatizare 
eficientă în sectorul porcinelor. 
Sistemul cooperează cu succes cu orice 
tip de sistem de ventilație. În plus, 
poate funcționa separat în fiecare 
compartiment cu o singură unitate de 
pompare, astfel încât diferite zone ale 
halei pot fi răcite, umezite și îmbibate.

Răcire rapidă în casă fără umezeală

Umiditate crescută la fiecare valoare dorită 

Animale mai active datorită climatului adecvat

Conversie mai bună a furajului

Performanță optimă

Avantaje

Țevi din oțel inoxidabil cu adaptor sudat

Pompe cu acționare directă

Linia de duze cu duza de alama

Unitate centrală de filtrare cu medicator

Componente

Mai puțină agresivitate, comportament natural al animalelor

Mai puține scroafe care se întorc la căldură

Legarea eficientă a prafului influențează pozitiv organele de 
respirație ale animalelor

Mai puțină aplicare a medicamentelor



Porktec oferă toate accesoriile necesare pentru o instalare și funcționare optimă a sistemului de răcire.

Cadrul este asamblat cu ușurință 
prin adăugarea de siliciu în 
punctele specificate și conectarea 
pieselor împreună cu puțină 
presiune, fără a utiliza niciun 
șurub sau nit.

Jgheaburi speciale din aliaj de 
aluminiu de 3 m lungime, cu 
grosimi de 10, 15 și 20 cm.
Dopuri, îmbinări și capace din 
plastic pentru închiderea și 
îmbinarea jgheaburilor.

Cadrele sunt formate din:

RAME DE ALUMINIU

Structura de fagure de hârtie special concepută reprezintă o 
tehnică eficientă de răcire pentru scroafe în zilele toride. Sistemul 
funcționează pe bază de evaporare: procesul de conversie a apei 
dintr-un lichid într-un vapor elimină energia termică din aerul 
de intrare scăzând temperatura acestuia, dar crescând 
umiditatea sa relativă.

Instalare, operare și întreținere ușoară, cost redus
Eficiență ridicată și economie de energie
Performanță bună de ventilație 
Ecologic

Plăcile sunt fabricate cu hârtie specială din celuloză pură impregnată cu rășini 
nefenolice și tratată pentru a garanta o capacitate ridicată de absorbție și o 
rezistență mecanică pentru a o face rigidă și autoportantă.

Porktec oferă faguri de răcire cu diferite dimensiuni și grosimi pentru a adapta 
orice specificații necesare.

Avantaje

FAGURI DE RACIRE



Porktec oferă, de asemenea, un nou concept cu cadrele plăcilor de răcire din plastic, cu distribuție integrată a apei, 
pompă și rezervor de apă, oferind multe avantaje.

Toate profilurile și piesele sunt asamblate cu 
ușurință prin funcția de fixare, fără a fi nevoie de 
echipamente sau șuruburi metalice.

Jgheabul de jos funcționează ca rezervor de apă, 
eliminând necesitatea unui rezervor de apă 
suplimentar.

Circulația și distribuția apei se face printr-un set 
complet de pompe centrifuge cu filtru integrat și 
2 țevi din plastic.

Construcție rigidă de lungă durată care folosește 
numai PVC sau oțel inoxidabil pentru protecție 
la coroziune 100%.

Sistem cu jgheaburi de apă

Sistemul de climatizare cu pad include toate cele 
necesare componente, complet asamblate:

Este disponibil în diferite lungimi (de la 3 la 42 m) în ambele grosimi de 10 și 15 cm.

Sistem de distribuție a apei Unitatea de alimentare

Componentele sistemului
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