
Voor optimale verticale ventilatie

V-FloFan voor pluimvee



Multifan V-FloFan voor pluimvee

Voor een optimaal microklimaat op dierniveau

Ventilatie speelt een belangrijke rol in moderne 
pluimveestallen. Door verticale luchtcirculatie wordt 
warmte in de stal optimaal verspreid zodat de kuikens 
in een stal zich  zo gelijkmatig mogelijk ontwikkelen. 
Met de V-FloFan biedt Multifan een oplossing om de 
negatieve effecten van temperatuurverschillen op 
een eenvoudige en energie efficiënte manier weg 
te nemen. De verticale luchtstroom zorgt voor een 
optimaal en gelijkmatig klimaat op dierniveau. 

Waarom deze ventilator?

•  Voor het creëren van een uniform stalklimaat
•  Voor controle over het vochtgehalte in het strooisel
•  Zorgt voor een actief microklimaat op dierniveau
•  Voor een constante lage luchtsnelheid op dierniveau
•  Energiebesparing door verticale luchtstroom 
•  3 jaar garantie

Eigenschappen:

•  Speciaal aerodynamisch design voor optimale verticale  
   luchtstroom
•  Water- en stofbestendige ventilator (IP55)
•  Geruisloos (45/47 dB op 7 meter afstand)

Horizontale ventilatiemogelijkheden voor 
pluimvee:

Voor pluimveestallen met grote temperatuur- en/of 
luchtvochtigheidsverschillen bieden wij een horizontale 
circulatieventilator (40 of 50 cm) voor een uniform stalklimaat. 
Vergeleken met de V-FloFan mixt de horizontale circulatieventilator de 
lucht sneller en met meer kracht. De V-FloFan en circulatieventilator 
kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt. 

Wilt u meer weten over de V-FloFan of de circulatieventilator? Neem 
dan contact op met ons Vostermans Ventilation team. 

Horizontale circulatie ventilatorV-FloFan



Technische data

*  Elektronisch regelbaar (E), Transformator regelbaar (T) of Frequentie regelbaar (F).
**  Geluidsniveau gemeten op 7 meter afstand.
*** Neem voor meer mogelijkheden contact op met ons Vostermans Ventilation team. 
**** 4-polige V-FloFan op aanvraag leverbaar.

Elektriciteitsaansluiting (n) RPM Artikelnummer Inom (A) Pin (W)
Qv at 0 Pa 

(m3/u) Regelbaar* Lpa dB (A)**

1~ 230V 50Hz 950 T6E40A2M81160 1,0 165 5050 E/T 45

1~ 240V 60Hz 1130 T6E40K0M81160 0,9 205 5200 E/T 47

1~ 120V 60Hz 1140 T6E40K1M81160 2,0 215 5200 E/T 47

3~ 230/400V 50Hz 955 T6D40A0M81160 0,9 / 0,5 155 5050 T 45

3~ 240/420V 60Hz 1135 T6D40K2M81160 0,8 / 0,45 190 5200 T 47

3~ 265/460V 60Hz 1145 T6D40K3M81160 0,9 / 0,5 200 5300 T 47

Service

Wij werken wereldwijd met een goed opgeleid dealernetwerk. Deze dealers zijn in staat om u op locatie te adviseren en bieden u de juiste 
service. Zij denken met u mee bij de start van een project, helpen u met de installatie en voeren het onderhoud uit na de installatie. Indien 
gewenst is ons Vostermans Ventilation team beschikbaar voor verdere ondersteuning. Wij delen graag onze kennis die wij in de afgelopen 66 
jaar hebben opgedaan met circulatie en ventilatie in de veeteelt. 

  
Multifan ventilatoren staan bekend om hun 
hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en lange 
levensduur. Multifan motoren en waaiers 
worden in Venlo ontwikkeld en geproduceerd 
waardoor wij in staat zijn optimale motor-waaier 
combinaties te maken. Dit resulteert in hoge 
prestaties tegen een laag energieverbruik.



Venlo - The Netherlands
Tel. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

www.vostermans.com

Bloomington, IL- USA
Tel. +1 309 827-9798
ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Malaysia
Tel. +60 (0)3 3324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Shanghai - China
Tel. +86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Why choose Vostermans Ventilation:

FUTURE PROOF

Our future proof approach, which combines energy 
efficiency solutions with robust quality and rigorous 
testing, is based on a genuine commitment to serve as 
a trusted partner.

RELIABLE

Since our foundation in the Netherlands in 1952, we 
maintain our reputation as reliable partner. Our carefully 
selected global network of independent distributors 
strive to deliver you dedicated service and expertise. 

LOYAL TO YOU

We care for your specific needs based on our long 
expertise. In close cooperation with you we secure 
your business outcomes.

Vostermans Ventilation is a global developer and manufacturer of sustainable axial fans for the agricultural and industrial market. Sustainability is key for Vostermans. Their 
premium brandlines Multifan and EMI are showcasing the drive for advanced energy efficient fans. The company applies continuous innovation and research in their own motor 
production facility and in house state of the art R&D department. Vostermans Ventilation, part of Vostermans Companies founded in 1952, is based in Venlo, the Netherlands and 
operates in USA, China and Malaysia.
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Afmetingen

Afmetingen (mm)

mm A01 A02 A04 A05 A10 A13 A14 A25

400 420 650 18 30 8 146 539 182

Afmetingen transportverpakking (mm)

720 x 720 x 400

Installatievoorschriften

Legenda  (mm)

A   +/- 18 m

B   Minimaal 2 meter

1   Plaats geen obstakels binnen 2 meter vanaf de ventilator

2   Combineer de V-FloFan nooit met horizontale ventilatoren


