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Teknisk info

1 Produktbeskrivelse
Tagventil DA 40A anvendes som indsugnings- eller indblæsningsskorsten i både svine- og fjerkræstalde.
Tagenheden er fremstillet i polyesterforstærket glasfiber for maksimal vejrbestandighed, mens rør og
indblæsningsenhed er fremstillet af opskummet polyurethan for at mindske kondensdannelse. Der medleveres
en lille omrøringsventilator til placering i dysehovedet, hvor den sikrer en optimal induktion af den friske
udeluft, hvorved træk undgås. Anvendes DA 40A som indsugningsventil i undertryksanlæg er ydelsen maks.
4.500 m³/t. Monteres der indblæsningsventilator, er ydelsen
5.000 - 8.400 m³/t alt efter ventilatortype og staldgeometri. Der anvendes altid drejespjæld for korrekt tilført
luftmængde og optimal trykindstilling af anlægget. DA 40A leveres med vippebeslag, som sikrer let adgang for
rengøring, inspektion og service.

1.1

Indbygning/montering

Tagpladeenheden leveres ud fra oplysninger om taggrader, tagprofil, side-/kipplacering og kan i mange tilfælde
direkte erstatte den tagplade hvor tagenheden monteres. Rør og indblæsningenhed monteres med rustfri wirer
og bardunstrammere direkte op mod tagenheden og sikrer en let og stabil konstruktion. Som alternativ kan
loftrum benyttes som luftindtag, i disse tilfælde kan tagpladen udelades.

1.2

Standard pladeprofiler

Andre profiler leveres ved fremsendelse af en prøve på tagpladerne på min. 1 × 1 m. Kipmonteret tagventil
leveres kun „glat“.
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2 Produktoversigt
DA 40A tagventil
433410 DA 40A taghætte

434063 DA 600 kineserhætte

Kineserhætten reducerer vandindtrængningsproblemer, men vær
opmærksom på at ydelsen på skorstenen også reduceres.
433424 DA 40A trådnet for taghætte

433427 DA 40A trådnet for indløbstragt

434431 DA 600 taggennemføring, grå

434040 DA 600 tagplade, side, grå

Tagpladen er til sidemontering og fås i forskellige tilpasninger mht.
tagpladetype og – hældning.

434045 DA 600 tagplade, kip, grå

Tagpladen er til kipmontering og fås i forskellige tilpasninger mht.
tagpladetype og – hældning.
434471 DA 600 indløbstragt, grå

407746 DA 40A styrerør, isoleret/DA 600

Overgang mellem taggennemføring og PU-rør.
434481 DA 600 rør 500 mm, grå

434212 DA 600 rør, drejespjæld, sort

432055 DA 74 montagesæt, diverse spjæld i rør

Benyttes hvis flere DA 74 skal styre drejespjæld i rør. 1 stk. pr. DA
74 spjældmotor.
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DA 40A tagventil
432056 Universalkit for plastdrejespjæld

Benyttes hvis flere DA 40A skal mekanisk sammenkobles. Der
anvendes 1 stk. for hver DA 40A indblæsningshoved.

434008 DA 600 ledeplader sort

Ledepladerne anvendes sammen med trinløse ventilatorer og
indeholder 2 stk. luftledeplader samt skruer for montage.

407748 DA 40A overgang, isoleret/DA 600

407570 Spændebånd Ø650 rustfri

Anvend 1 stk. for hver ½ meter rør.
434031 DA 600 støttering

Anvendes ved drejespjæld i DA 600 rør.
407565 Rør isoleret Ø650 x 1000 mm

Antal meter forlængerrør findes vha. det foranstående.

433420 Strammebånd glat Ø650 rf.

Anvend 2 stk. pr. DA 40A indblæsningshoved.
445070 DA 600 LPC-11-2 ventilator 230V 50/60Hz

Se produktoversigt i dimensioneringsvejledning 4.1.2 vedr. DA 600
LPC-11-2 ventilator.

433404 DA 40A indblæsningshoved

Indeholder ophængsdele og blandeventilator.

413100 Ståltråd, hærdet Ø2.5 A2

Antal meter tråd = afstand mellem de punkter, hvor udbalancering
er placeret
Hvis afstanden er mindre end 30 m, benyttes modtræksfjedre i
begge ender.
Hvis afstanden er større end 30 m, benyttes kontravægte.
413250 Kontravægtmodul Ø160 5 kg - 5 kg pr. 10 m tråd
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3 Tekniske data
3.1

Ydelses- og ventilatordata
DA 40A med
DA 600 LPC-11-2

DA 40A uden ventilator
Tryk i stald Med net og taghætte
[Pa]
[m3/h]

Med net og indløb
[m3/h]

Med net og taghætte
[m3/h]

0

0

0

8.700

-10

2.400

2.500

9.000

-20

3.500

3.600

9.300

-30

4.300

4.600

9.500

-40

5.000

5.400

9.800

Blandeventilator
under DA 40A

DA 600 LPC-11-2

Indgår i 433404

445070

1,1

2,58

Ventilatortype
Varenr.
Maks. motorstrøm (mærke) [A]

3.2

Målskitse
DA 40A sidemonteret
Taghældning [°]
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