
Systemy ochładzania
pozwalające uzyskać 

optymalne temperatury w chlewni



Systemy ochładzania – do regulacji mikroklimatu w Twojej chlewni
Optymalne stosunki mikroklimatyczne w chlewni
odgrywają, obok paszy i wody, decydującą rolę w
osiągnięciu ekonomicznego sukcesu w nowoczesnej
hodowli świń. Dzisiaj, do komputerowego sterowania
mikroklimatu wykorzystuje się nie tylko regulowanie
wprowadzania i odprowadzania powietrza. Coraz więks-
ze znaczenie ma utrzymywanie optymalnych temperatur

także w gorące letnie dni. W tym celu Big Dutchman
oferuje różne systemy.
Nasz program ofertowy obejmuje:
) Coolbox
) CombiCool
) Pad Cooling

Coolbox – centralny system chłodzenia z tkaniny wysokiej jakości
Oferowany przez firmę Big Dutchman Coolbox jest
systemem chłodzenia nowego rodzaju, nadającym się
szczególnie do chlewni z centralnym korytarzem. Ale
także w miejscach, gdzie woda jest gorszej jakości,
Coolbox jest lepszą alternatywą niż zwykłe systemy
celulozowe Pad, gdyż składa się z tkaniny wysokiej
jakości. Rama zbudowana jest z tworzywa sztucznego
wzmacnianego włóknem szklanym (GFK).
Coolbox jest oferowany w różnych rozmiarach i wydaj-
nościach od 5 000 m3/h, 10 000 m3/h i 20 000 m3/h.

Sposób funkcjonowania
Tkanina Coolbox’a jest nasączana od góry wodą. Gdy
gorące zewnętrzne powietrze jest zasysane do chlewni,
przechodząc przez Coolbox wchłania wilgoć dzięki
intensywnemu kontaktowi z dużą zwilżoną powierzchnią
tkaniny. W ten sposób osiąga się bardzo dobry efekt
chłodzący i temperatura w chlewni obniża się.
Sterowanie odbywa się poprzez komputer klimatyczny.

Zalety na pierwszy rzut oka
) Tkanina z tworzywa sztucznego nie jest wrażliwa na

złą jakość wody (sole, żelazo, algi) => nie wpływa 
negatywnie na skuteczność systemu;

) Tkanina z tworzywa sztucznego ma wyraźnie 
dłuższą żywotność niż systemy Pad, składające się 
z celulozy;

) Poprzez dużą specyficzną powierzchnię tkaniny 
osiągana jest duża wydajność chłodzenia;

) Coolbox dostarczany jest już gotowy zmontowany 
=> małe nakłady na montaż;

) Prosta instalacja i konserwacja.

Zastosowanie pompy głębinowej do zasilania
wodą Coolbox’a

Zastosowanie Coolbox z korytarzem centralnym



CombiCool – efektywny system wysokociśnieniowego zamgławiania

ComiCool firmy Big Dutchman jest systemem chłodzenia,
nawilżania i namaczania, przede wszystkim do chlewni z
kilkoma komorami. Specjalne, wysokociśnieniowe dysze
ze stali szlachetnej charakteryzują się bardzo niskim
przepływem ale z ekstremalnie wysokimi prędkościami.
Powoduje to tworzenie się bardzo delikatnej mgiełki,

która optymalnie rozprzestrzenia się w całej komorze i
natychmiast jest pochłaniana przez gorące powietrze 
=> utrzymanie temperatury komfortowej. Ponadto
CombiCool można wykorzystywać o każdej porze roku
do nawilżania powietrza w chlewni => utrzymanie opty-
malnej wilgotności powietrza.

Części składowe systemu

1 Jednostka filtracyjna – do wyboru z 
2 lub 4 filtrów

2 Pompa centralna do 350 dysz
3 Przewód wysokiego ciśnienia ze 

stali szlachetnej
4 Sterowanie pompy
5 Zawór wysokociśnieniowy z roz-

dzielaczem 3/2 do maks. 40 dysz
6 Komputer klimatyczny MC 235
7 Przewód dyszowy ze stali szlachetnej

Sposób funkcjonowania
Po przekroczeniu nastawionej tempe-
ratury żądanej komputer klimatyczny
MC 235 aktywuje ochładzanie. Włącza
się pompa i główny przewód jest
obciążany ciśnieniem ok. 60 bar.
Zainstalowany przed każdą komorą
zawór wysokociśnieniowy otwiera się i
dysze rozpylają w pomieszczeniu bardzo
delikatną mgiełkę w formie aerozolu.
Zainstalowana przed pompą kilkustop-
niowa jednostka filtracyjna zapobiega
zapychaniu dysz przez ciała obce.

Zalety na pierwszy rzut oka
) Efektywne chłodzenie chlewni, szczególnie w 

gorące dni letnie => utrzymanie temperatury 
komfortowej

) Nawilżanie powietrza chlewni o każdej porze 
roku => utrzymanie optymalnej wilgotności 
powietrza

) Wiązanie kurzu dla lepszej zdrowotności, 
pozytywny wpływ na drogi oddechowe świń

) Funkcja nawilżania do łatwiejszego sprzątania
) Zastosowanie aerozoli (środki zapachowe, 

farmaceutyki)

Pompa centralna z filtrem 4 stopniowym

Komputer klimatyczny
MC 235
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Pad Cooling – prosty system chłodzenia o dużej skuzeczności

Sposób funkcjonowania
Pad nawilżane są od góry wodą. Wskutek wentylacji
podciśnieniowej, gorące powietrze jest zasysane do
chlewni, przechodząc przez wilgotne Pad. Poprzez
intensywny kontakt z dużą powierzchnią Pad,
powietrze zewnętrzne nasyca się wilgocią i ochładza.
Tym samym osiąga się bardzo efektywne chłodzenie,
przede wszystkim w dużych pomieszczeniach.
Nadmiar wody jest wychwytywany do zbiornika
zapasowego i ponownie wprowadzany do obiegu.
Razem z pewnym udziałem świeżej wody jest pom-
powany do góry, aby ponownie pionowo przesączać
się przez Pad.

Pad Cooling jest systemem chłodzenia stosowanym
najczęściej w strefach klimatycznych z gorącym, suchym
latem. Opiera się na zasadzie parowania dyfuzyjnego.
Efekt chłodzenia jest tym większy, im wyższe panują tem-
peratury i im niższa jest wilgotność względna powietrza.
Sercem całego systemu są Pad. Składają się ze specjal-
nej tkaniny celulozowej, posiadającej dużą, specyficzną
powierzchnię => wysoka wydajność chłodzenia.
Chemiczna impregnacja chroni Pad przed wpływami

atmosferycznymi => długa żywotność.
Rama dla Pad jest zbudowana ze stali szlachetnej, co
chroni ją przed korozją. W ramie znajduje się rura, która
zapewnia równomierne rozprowadzenie wody na całej
powierzchni Pad. Jest to warunkiem optymalnej wydaj-
ności ochładzania.

Zalety na pierwszy rzut oka
) Lepsze warunki życiowe dla zwierząt => 

wyższa wydajność, niższa śmiertelność;
) Wilgotność względna powietrza w chlewni

jest podwyższana w sposób naturalny;
) System ekonomiczny dla dużych chlewni;
) Środek chłodzący – woda, znajduje się w 

zamkniętym obiegu, co oznacza, że 
zużywana jest tylko taka ilość wody, jaka 
pochłaniana jest przez powietrze.

doprowadzenie
świeżej wody

zawór
spustowy

odpływ wody

rama

Pad

filtr

zbiornik zapasowy

pompa

dopływ wody


