VARMEPLADE
Opvarmet med EL eller vand

■ Giver perfekt klima i stien og sikrer optimale temperaturforhold
for soen og pattegrisene
■ Mulighed for enten el eller vand varme
■ Mulighed for polymer- eller plastvarmeplade
■ Varmeplade er tilpasset spalterne således den bliver en integreret del af spaltearealet
■ Nem at rengøre
■ Minimum vedligeholdelse

DANISH DESIGN I GERMAN QUALITY I GLOBAL EXPERIENCE

I VARMEPLADE TIL FARESTIER I
Opvarmet med El eller vand
Varmeplader anvendes i farestalde for at sikre pattegrisene optimal trivsel og bedre overlevelsesevne i de første levedøgn. Varmepladerne kræver minimal vedligeholdelse, men samtidig sikrer de optimale vækstbetingelser selv for de mindste grise. Bunden
på polymervarmeplader er forsynet med isolerede foliemateriale, som får varmen til at stige opad. Varmepladerne kan opvarmes
med enten el eller vand.
PLASTPLADE (IKKE ACO FUNKI)

FØR

POLYMERPLADE (ACO FUNKI)

VS.

EFTER
• Varmen fordeler sig forskelligt

25,50C

28,40C

• Holder på varmen i kortere tid sammenlignet med polymerplade

• Jævn varmefordeling
36,80C

• Overfladen bliver ved med at være
tør, da fugt altid løber af

• Overfladen kan blive lidt blød og
fugtig med tiden

• Ingen luft i varmepladen

• Kan forekomme luft i varme-pladen

• Isoleret i bunden

• Ikke isoleret i bunden
33,50C

• Kortere levetid sammenlignet med
polymerplade

Termografisk varmefordeling for
plastvarmeplade

• Holder på varmen i lang tid

• Lang holdbarhed
37,10C

• +5 grader varmere sammenlignet
med plastplade

Termografisk varmefordeling for
polymervarmeplade

Vores kunde siger:
Martin Holck Andersen har skiftet plastvarmepla-der
ud til polymervarmeplader i 784 farestier. Det har resulteret i bedre mikroklima for pattegrisene og højere
produktionsresultater: 41,2 psy.
“Nu ligger grisene i hulen, og der er jævn varmefordeling. Samtidig
giver polymervarmepladen mere varme til grise. Efter jeg har skiftet
til polymerplader, steg temperaturen i hulen med 5 grader.”
Martin Holck Andersen, Risgaarden, Viborg, Denmark
2200 søer, 41,2 psy
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.
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