
Geheel uit kunststof en 
RVS

CONTRA ROTERENDE KLEP
SK

Flexibele maatvoering

Eenvoudige montage

Modulair systeem

Traploze aansturing van
0-100%
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Een goed klimaat in uw stal is de basis voor gezonde dieren en 
optimale prestaties. Verreweg de meeste klimaatproblemen in 
de stal ontstaan door de inlaat van de lucht. Windinvloeden 
spelen hier een grote rol. Met de Scan-Air contra roterende klep 
heeft u de juiste klep in handen om de windinvloed in uw stal 
tot een minimum te beperken. 

De contra roterende klep kan uitgevoerd worden met een 
directe motoraandrijving. Indien er meerdere kleppen 
aaneengesloten toegepast worden kan de klep veer geopend, 
dan wel veer gesloten uitgevoerd worden. Een motor kan 
vervolgens de verschillende kleppen tegelijkertijd bedienen. 
Per stal wordt bekeken welk type en welke maatvoering 
geschikt is voor de betre�ende situatie. Zodat het systeem 
geheel naar uw wens en volgens de gestelde eisen voor uw 
dieren gemaakt wordt. De Scan-Air contra roterende kleppen 
zijn geheel vervaardigd uit kunststof en RVS, waardoor een 
lange levensduur gegarandeerd is. Voor elke opening kan een 
passende klep gemaakt worden.



Opties SKOver Scan-Air

Verticaal

Technische gegevens SK 

Type In bou wafmetin gen Netto opp.  
(cm2)

Capaciteit  
(m3/h r)

Trekkrach t 
(kg)

Slaglen gte 
(mm)

B H D 10 Pa  20 Pa  30 Pa  
Verticaal: 

1271 500 100 4657 5600 7700 8850 6 280
1883 500 100 6972 8400 11500 13250 7 280
1271 1000 100 9889 11900 16300 18800 6 280
1883 1000 100 14804 17750 24400 28100 7 280

SK-H2/10-24900  1271 100 15091 18110 24900 28650 7 280

Maatvoerin g maatwerk :

Breedte:
Verticaal:

413/536/658/781/903/1026/1148/1271/1393/1516/1638/1761/1883/2006/2128/2251
Hoogte: 200-2000mm (elke stap mogelijk)
Diepte: 100-500mm (in stappen van 25mm)

SK-V10-7700
SK-V15-11500
SK-V10-16300
SK-V15-24400

Horizontaal

Scan-Air is een toonaangevende producent op het gebied 

van ventilatie-, daglicht- en uitloopsystemen. Met ons 

geavanceerde machinepark en onze dynamische 

organisatie produceren we al meer dan 25 jaar kwalitatief 

hoogwaardige producten die decennia lang meegaan. 

Kenmerkend voor de producten van Scan-Air is het 

gebruik van een doordacht bouwsysteem waardoor we in 

staat zijn om voor elke toepassing een passende oplossing 

te bieden. Het gebruik van kunststof en RVS materialen 

staat garant voor een lange levensduur. 

Scan-Air biedt een compleet pakket aan ventilatie-, 

daglicht-, en uitloopoplossingen. Met onze kennis en 

expertise op deze gebieden kunnen we u een passende 

totaaloplossing voor uw stal aanbieden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 
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Meervoudig verticaal Meervoudig horizontaal

1500
SK-H2/15-37500 1883 100 22686 28350 37500 43100 7 2801500
SK-H2/10-33400 1271 100 20259 25300 33400 38500 7 2802000
SK-H2/15-50250 1883 100 30455 38050 50250 57850 7 2802000

Horizontaal:

Hoogte:
Horizontaal:

Breedte:
Diepte:


