
Inlaatkokers

Verreweg de meeste klimaatproblemen in de stal ontstaan 

door de inlaat van de lucht. Verse lucht goed verdeeld, 

met de juiste snelheid bij uw dieren krijgen is hierbij van 

wezenlijk belang. De Scan-Air inlaatkokers zijn de juiste 

oplossing hiervoor. Scan-Air biedt de volgende inlaat-

kokers aan:

Onderdrukventilatie

- Inlaatkoker met een verdeelplaat

- Inlaatkoker met een verdeelunit

- Inlaatkoker met ventielen

Gelijkdrukventilatie

- Unimix inblaaskoker (met geïntegreerde recirculatie)

Goede afvoerkokers dragen bij aan een optimaal leefklimaat 

voor uw dieren. De juiste tipspeling voor de ventilator in 

combinatie met een aerodynamisch ontworpen koker zorgen 

ervoor dat de luchtopbrengst optimaal is. Met de Scan-Air 

afvoerkokers heeft u de juiste kokers in handen om de 

luchtafvoer in uw stal perfect te kunnen regelen. Scan-Air 

biedt de volgende afvoerkokers aan:

- Afvoerkoker

Afvoerkokers

Een goed klimaat in uw stal is de basis voor gezonde dieren en optimale prestaties

Ventilatiekokers
(Unimix) Inlaatkokers - Afvoerkokers

Compact uitvoering
(80% volume reductie)

Luchtrichting 
onafhankelijk in te 
stellen

*

*

Eenvoudige 
montage

Passend voor elk 
systeem

UV-bestendig

Geïntegreerde 
recirculatie

Slagvast

Gelijkdruk
ventilatie

Geheel uit 
HDPE

Constante 
luchtworp

*Oranje vinkje: van toepassing op alle ventilatiekokers

*Groen vinkje: alleen van toepassing op de Unimix inblaaskoker
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Over Scan-Air

Technische gegevens

Scan-Air is een toonaangevende producent op het 

gebied van ventilatie-, daglicht- en uitloopsystemen. 

Met onze kennis en expertise op deze gebieden 

kunnen wij u een passende totaaloplossing voor uw 

stal aanbieden.

Met ons geavanceerde machinepark en onze 

dynamische organisatie produceren wij 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.

Afvoer- / Inlaatkokers
Beschikbare kokermaten (binnendiameter):
ø370 / ø420 / ø470 / ø520 / ø580 / ø645 / ø730 / ø820 / ø920

Unimix inblaaskoker
Beschikbare kokermaten (binnendiameter):
ø645 / ø730 / ø820 / ø920

Materiaal
De kokers worden gemaakt van HDPE kunststof.

Transport
De HDPE kokers kunnen worden gemaakt in de compact 
uitvoering waardoor tot wel 80% aan transportvolume kan 
worden bespaard.

Opties ventilatiekokers

Verloop stromend                   Vlinderklep inbouw     Vlinderklep opbouw                Verstevigingsring

Bocht 45º   Bocht 90º          Druppelvanger          Instroomring

Licht�lter              Smoorklep T-stuk         Verloop stomp

Inlaatsystemen              Daglichtsystemen                Uitloopsystemen                 Licht�lters
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Andere producten van Scan-Air


