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Ny dimension for luftrensning 
i husdyr produktionen

Velegnet til alle typer husdyr/stalde

83% 
LUGT REDUKTION

25.000 M3 
LUFTYDELSE/TIME

91% 
AMMONIAK REDUKTION



En del af løsningen for fremtidens husdyrproducenter. Agri 
AirClean er markedets mest effektive luftrenser til reduktion af 
ammoniak- og lugtemissionerne i alle staldtyper.

Agri AirClean kan anvendes til: 

• Punktudsugning – 10-20% af maksimumsventilationen 
ledes via et gulvudsug gennem luftrenseren. Denne metode 
opsamler særligt store mængder ammoniak og lugt, er en 
billig rensemetode og forbedrer indeklimaet i stalden.

• Delrensning – 20% af maksimumsventilationen ledes 
gennem luftrenseren. 50% af totalventilationen på årsbasis. 
Denne metode er primært velegnet når det er ammoniak 
som er udfordringen. 

• Fuld luftrensning - al ventilationsluft ledes gennem luftren-
seren. Denne metode frarenser store mængder af ammoni-
ak og lugt, er en relativ dyr rensemetode, men kan i enkelte 
tilfælde være den rigtige løsning. 

Effektiv, driftsikker og miljøvenlig luftrensning
Agri AirClean er en kemisk luftrenser der effektivt fjerner am-
moniak- og lugt emissionen fra alle staldtyper, og er særdeles 
velegnet til punktudsug, hvor koncentrationen af ammoniak og 
lugt er særlig stor. Den kemi der anvendes i renseprocessen, 
forbruges og opsamles uden belastning for nærmiljøet.
Den enkle opbygning gør at du får en driftsikker løsning uden 
daglige/ugentlige opsyn. 

Smartfarm
Agri AirClean, styres, reguleres og overvåges af Smartfarm 
styresystemet. Funktionen er fuldautomatisk og kræver således 
ikke manuel overvågning. Via PH- og konduktivitetsmåling 
sikres tilførsel af korrekte mængder af kemi og aftapning af 
restprodukter/gødningsvand. Overvågning af væskekredsløb og 
ventilator sikrer alarmudkald ved driftssvigt.

Miljøbeskyttelse
Miljøbeskyttelse har høj prioritet i disse år. Der stilles krav til 
landmanden, hvor meget ammoniak hans bedrift må udlede til 
nærområdet, og hvor stor lugtgenerne må være for naboerne. 
Derfor kan husdyrproducenter med fordel indtænke luftrens-
ning, med Agri AirClean som en del af løsningen, i forbindelse 
med ansøgning om miljøtilladelse.

Du producerer din egen NS-gødning af den frarensede ammoni-
ak, og dermed kan du reducere indkøbet af handelsgødning. Agri 
AirClean en økonomisk effektiv luftrenser, med fornuftigt lave 
driftsomkostninger.

Bæredygtighed – Agri AirClean er en del af løsningen

Verdensmålene er alle vigtige for at vi kan viderebringe klimaet 
og kloden til de næste generationer i så god stand som muligt. 
Med en Agri AirClean luftrenser bidrager du til at emissionen 
af skadelige gasser og nedfald af næringsstoffer reduceres 
væsentligt. 

Vil du høre mere, så kontakt: Produktchef Poul Erik 
Christensen på 30347968 eller pech@agrifarm.dk. Kig også på 
www.agifarm.dk 
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Høj  
renseeffektivitet

Ammoniak: 91%
Lugt: 83%

- det sikre valg


