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Niezależna kontrola 
każdej z 4 grup wlotów
powietrza.

Programowalne krzywe 
temperatury, wentylacji 
i wlotów, oświetlenia.

Duży, intuicyjny dotykowy
wyświetlacz z łatwym 
dostępem do wszystkich
funkcji / statystyk. 

Możliwość połączenia
się z komputerem z
każdego miejsca na 
świecie za pomocą 
połączenia Interneto-
wego.

Rozbudowany system
czuników m.in. (tempe-
ratury, wilgotności, Co2,
amoniaku)alarmujący
o przekroczeniu 
założonych norm.

Inteligentna stacja
pogodowa, 
dostosowująca 
parametry sterowania
do aktualnych waru-
nków pogodowych.

Połączenie z Internetem
za pomocą odbiornika
sieci WiFi.

System ważenia
i monitoringu przy-
rostu drobiu.
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Sterowanie wszystkimi
funkcjami komputera 
dzięki specjalnej 
aplikacji na smartfona.

Możliwość nastawy do
12 poziomów wentylacji.
(statyczna, dynamiczna,
mieszana).

FERMO-AIR            
WLOTY POWIETRZA

Doskonałe parametry wytrzymałościowe - wloty powietrza Fermo-Air są 
produkowane przy wykorzystaniu najnowszej technologii, polegającej na 
ultradźwiękowym łączeniu elementów. Co ważne, w przeciwieństwie do 
wielu producentów, do produkcji naszych wlotów stosujemy najwyższej 
jakości tworzywo sztuczne z filtrem UV, a nie materiał pochodzący z recy-
klingu. Dzięki temu oferowane przez nas wloty powietrza do kurników i 
chlewni charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością.
 
Izolowana klapa z aluminiowym profilem - świetne parametry izolacyjne 
zapewnia izolowana klapa wlotu, która dodatkowo w celu zwiększenia 
wytrzymałości, została wzmocniona profilem aluminiowym. Izolacja 
klapy ma duże znaczenie szczególnie podczas zimowych miesięcy, ponie-
waż eliminuje straty ciepła.
 
Podwójne sprężyny ze stali nierdzewnej - sprężyny wykorzystywane w 
naszych wlotach wykonane są ze stali nierdzewnej, co gwarantuje nieza-
wodną pracę klapy oraz całego wlotu przez wiele sezonów.
 
Wydajność 1500 m3h (przy 20 Pa) - wloty Fermo-Air posiadają przepusto-
wość powietrza, która zapewnia jego swobodną cyrkulację w obiekcie 
inwentarskim.
 
Rolki do prowadzenia drutu lub linki w komplecie - nasze wloty powietrza 
przystosowane są montażu pod system otwierania wlotów powietrza. Nie 
jest wymagane użycie dodatkowych bloczków i innych elementów. 

GŁÓWNE CECHY:

FERMO-AIR
WLOTY POWIETRZA

Wloty powietrza to podstawowy element systemu wentylacji 
każdego profesjonalnego kurnika lub chlewni.  
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Kod produktu: F2687
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F-PRO4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WEJŚCIA       

CHARAKTERYSTYKA WEJŚCIEWEJŚCIE

WYJŚCIE

Wentylacja

Chłodzenie

Styk pomocniczy

Zegar

Alarm

Wloty powietrza

Ogrzewanie

Statystyki

Komunikacja

Krzywe

             Kontroler 
stopni wentylacji

Stacja pogodowa

Sterowanie silnikami
                  230/400V

7 czujników
temperatury (4 w zestawie)

1 Wiatrowskaz

1 Czujnik wilgotności

4 wejścia cyfrowe

1 Czujnik ciśnienia 
statycznego

1 Czujnik CO2

1 Czujnik amoniaku

1 Waga

16 Wyjść przekaźnikowych

4 wyjścia (0-10V)

4 wyjścia silników
jedno/trójfazowych

CHARAKTERYSTYKA

WYJŚCIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Pozwala zarządzać wentylacją, ogrzewaniem, 
chłodzeniem, wlotami powietrza, oświetleniem oraz
stacją pogodową.

Steruje klimatem w kurniku na podstawie krzywych 
temperatury zadanej, poziomu wentylacji, 
ogrzewania oraz poziomu otwarcia wlotów powietrza.

Duży czytelny, kolorowy ekran dotykowy pozwalający z
jednego miejsca zarządzać wszystkimi funkcjami sterownika.

Pozwala sterować wlotami napędzanymi silnikami 
jendo/trójfazowymi.

Kontroluję temperaturę, wilgotność, ciśnienie statyczne, poziom
amoniaku oraz siłę wiatru. 

Posiada cyfrowe wejścia liczników m.in. poziomu wody, zużycia
energii elektrycznej.

Posiada rozbudowany system sterowania wentylacją: minimalną,
kominową, kominowo-tunelową. Możliwość nastawy do 12 
poziomów wentylacji (wentylacja statyczna, dynamiczna,
mieszana).

4 wyjścia 0-10V do sterowania obrotami wentylatorów, 
nagrzewnic, falowników czy wlotów.

MODEL        

WEJŚCIA     
F-PRO 4

7 Czujników temperatury
4 Wejścia cyfrowe licznika
1 Czujnik wilgotności
1 Wiatrowskaz
1 Czujnik podciśnienia
1 Czujnik CO2 i NH3
1 Waga

WYJŚCIA      
                         

ZASILANIE    

STOPIEŃ  OCHRONY

16 Wyjść przekaźnikowych
4 Wyjścia (0-10V) 
4 Wyjścia silników jedno / 
trójfazowych

230V / 400V

 IP55

89/392/CEE - 73/336/CEE - 73/23/CEE      NORMY                       

331 x 425 x 182 mmWYMIARY

WEJŚCIA    
                         

MODEL      
                         

System ważenia i monitoringu przyrostów
drobiu.

Moduł ważenia i kontroli poziomu paszy w 
silosach z powiadamianiem o braku paszy.

Rozbudowane menu zarządzenia i kontroli nad stadem.
System gromadzi dane historyczne oraz wyświetla pełne
statystyki z ostatniej hodowli. Port USB służący do
eksportowania danych.

Posiada możliwość podłączenia stacji pogodowej.

WEJŚCIE

Pozwala niezależnie kontrolować każdą z czterech grup 
wlotów powietrza.

Posiada czujnik alarmujący o przekroczeniu zakresu mini-
malnej/ maksymalnej temperatury, wilgotności, CO2. czy 
amoniaku.

.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
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Kod produktu: F2546
FERMO AIR-XL

Kod produktu: F1644
FERMO AIR

Listwa do zmiany kierunku przepływu powietrza  pozwala na ustawienie 
kąta przepływu świeżego powietrza napływającego z zewnątrz. Element 
ten jest szczególnie ważny podczas zimy i lata. W mroźne dni może 
uchronić zwierzęta przed bezpośrednim nawiewem zimnego powietrza, 
natomiast w ciepłym okresie, dobrze nakierowany wlot pomoże dodatko-
wo je ochłodzić. 

WYMIARY MONTAŻOWE:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Kod produktu: F1644
FERMO AIR

Kod produktu: F2203, F2687

FERMO o/Kalisz
Piotrów 18, 62-814 Blizanów, POLAND
tel.: +48 62 596 90 00

FERMO o/Wrocław
ul. Krzywoustego 3/17, 51-165 Wrocław, POLAND
tel.: +48 71 736 01 90

sklep@fermo.pl                               
ww fermo.plw

Kod produktu: F2546
FERMO AIR-XL
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