


 

Noter omkring affugter og varmekanon i en svinestald. 

 

⇒ En højtryksrenser, der normalt benyttes til rens af en svinestald, giver 30 liter vand pr. minut, eller     

3.600 liter vand ved 2 timers kontinuerlig drift. En del afledes naturligt i gyllekanalen, men der forbliver 

naturligvis vand i gulv, vægge og inventar. 

 

⇒ Der skal typisk fjernes mellem 1,0 og 1,6 kg vand pr. m² gulv. I en 150 m² stald er det op til 240 liter. 

 

⇒ En affugter, der er specificeret til ca. 80 liter pr. døgn (30°c / 80% relativ luftfugtighed), affugter kun     

omkring 30 liter pr. døgn ved normale forhold (20°c / 60% relativ luftfugtighed) og endnu mindre ved    

10°c osv. Ved 5°c virker affugteren i princippet ikke. 

 

⇒ Skal der fjernes 240 liter vand, og der ikke tilsættes varme ud over, hvad der måske er i en klimastald,   

vil affugteren således kun affugte omkring 30 liter pr. døgn. Det vil derfor tage op til 8 døgn at udtørre 

stalden. Tilsættes der varme fra en varmekanon kan der muligvis affugtes 80 liter i døgnet.                    

En varmekanon kan typisk klare opgaven natten over. Kombineres varmekanon og affugter i 12 timer    

vil affugteren kun bidrage med fjernelse af mellem 15 og 40 liter, hvilket kun bidrager til en mindre       

besparelse på olieforbruget. 

 

⇒ Benytter man ikke en varmekanon under udtørringen, vil stalden ikke blive gennemvarmet, hvilket kan 

give problemer i forhold til smågrisenes trivsel. 

 

⇒ En affugter kan have udfordringer i forhold til levetid i en svinestald, idet affugterens kølelameller ofte er 

lavet af malet aluminium, hvilket ikke er resistent over for ammoniak. 

 

⇒ En varmekanon til staldudtørring er den helt rette løsning. 





Anteco Mobile Units A/S kan �lbyde følgende produkter i rela�on �l ovenstående ar�kel. 

 

Anteco Mobile Units A/S giver en god og reel rådgivning. 

Gennem vort landsdækkende net af maskinhandlere, kan vi naturligvis levere både affugtere og                                    

varmekanoner, men på basis af ovenstående artikel og vores noter er varmekanoner det rette produkt                           

til staldudtørring. 

 

Varmekanoner: 

SD70/FD20/GE20   20 kW 17liters tank   

SD130/FD36/GE36    36 kW 42 liters tank   

SD170/FD46/GE46   46 kW  42 liters tank   

SD170XL/FD46XL/GE46XL  46 kW 65 liters tank   

SD240/FD65/GE65   65 kW 42 liters tank   

 

Affugter: 

DR310      80 l/24h*     

 
* ved 30°c / 80% relativ luftfugtighed                                                                                                                      Forbehold for fejl og ændringer. 
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