AURA 14
KLIMAATREGELAAR
BIG IN EFFICIENCY
• Efficiënt in luchtverversing met de meest nauwkeurige
debietmeting
• Efficiënt met energie
• Efficiënte bediening spaart tijd en voorkomt fouten
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AURA 14
KLIMAATREGELAAR
De AURA 14 is de meest effeciënte
klimaatregelaar die de volledige
klimaatregeling stuurt in één afdeling. De
uitgebreide regelfuncties van de AURA 14
zijn toegesneden op de energiesparende
ventilatiesystemen NatuFlow en
CentralFlow. Een goed klimaat komt de
groei en de gezondheid van uw dieren ten
goede en bespaart u kosten voor voer,
water en energie

Efficiënt in luchtverversing

Efficiënt met energie

Efficiënte bediening

De nauwkeurige regeling van de

Rekening houdend met de leeftijd van uw

De AURA 14 heeft een overzichtelijk

AURA 14 zorgt voor een efficiënte

dieren zorgt de AURA 14 automatisch voor

bedieningspaneel met touch screen

luchtverversing in de afdeling en vermindert

een nauwkeurige ventilatie. Is er te weinig

bediening. Belangrijkste kenmerken zijn

temperatuurschommelingen. Ook als

verversing dan slaat de ventilator aan. Bij

de wind op de inlaatklep of op de koker

voldoende natuurlijke trek blijft de ventilator

de overzichtelijke schermen, eenvoudige

staat. Invloeden van buiten hebben geen

gewoon uit en gebruikt dus geen energie.

invloed meer op de minimum ventilatie

U ventileert nooit te veel en nooit te weinig.

en buitentemperatuurinvloeden worden

De resultaten zijn gezonde dieren, minder

automatisch gecompenseerd.

energieverbruik en minder stookkosten.
Er wordt namelijk niet onnodig warme

Het hart van het systeem is de ATM unit

lucht afgevoerd. Een resultaat dat positief

met een gepatenteerde meetwaaier en

doorwerkt in uw bedrijfsrendement.

regelklep die continu en heel nauwkeurig

Toepassing van energiezuinige I-fans maakt

de luchtverversing in de afdeling meet

extra energiebesparing mogelijk.

navigatie en directe koppeling met
Farmmanager. FarmManager zorgt
voor centrale bediening op afstand en
overzichtelijke grafieken voor de analyse
van klimaatgegevens. Ook bediening via uw
smartphone is mogelijk.

en regelt. Het resultaat is een constante
luchtstroom zonder tocht.
De ingebouwde combiregeling zorgt voor
perfecte afstemming van luchtinlaat en
afzuiging, ook in afdelingen met meerdere
ventilatoren. Zo creëren we automatisch de
optimale leefomstandigheden in de stal.

Aantal afdelingen
Ruimtetemperatuur
Vloertemperatuur
Buitentemperatuur
Relatieve vochtigheid
EasyFlow
NatuFlow
CentralFlow
PowerFlow
Ventilatieregeling analoog
Ventilatieregeling triac
Toerentalterugmelding
Smoorklepregeling
Combiregeling
Ventilatiegroepen aan/uit
Luchtinlaatregeling
Verwarmingsregeling
Vloerverwarming of koeling
Curvenregeling
FNet communicatie
I/O Netcommunicatie
Signalering
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