
Gecontroleerde 
luchtcirculatie in kassen en 
polyethyleen tunnels kan:
• Helpen om botrytis en schimmel te voorkomen

• De warmteverdeling en CO2-opname verbeteren

• Condensatie verminderen

• Temperatuurgradiënten verwijderen

Er zijn drie van robuust roestvrij staal vervaardigde 
Mistraal luchtcirculatie-ventilatoren om uit te kiezen. 
Met hun afgedichte motoren die niet geolied hoeven te 
worden en aan IP34 voldoen zijn ze ontworpen voor een 
onderhoudsvrije, continue werking.

Mistraal 5: 900m3/h geschikt voor ruimtes tot 100m2 

Mistraal 10: 1600m3/h geschikt voor ruimtes tot 200m2 

Mistraal 24: 4000m3/h geschikt voor ruimtes tot 500m2
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Luchtcirculatie-Ventilatoren
Hotbox Mistraal

Technsche specificaties

Mistraal 5 Mistral 10 Mistraal 24

Luchtbeweging 900m3/h 1600m3/h 4000m3/h

Spanning 500 cfm 1000 cfm 2400cfm

Stroomsterkte 220/240V 220/240V 220/240V

Watts 0.4amp 0.6amp 0.8amp

Ventilator- 
snelheid

85 W/hr 145 W/hr 190 W/hr

Afmetingen 
(LxB) mm

1275rpm 1300rpm 1400rpm

Gewicht 6kg 6kg 15kg
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Hotbox Mistraal – Circulatie

Circulatie is de sleutel tot een goede luchtbeweging in 
kassen. Hang je Mistraal-ventilatoren op zodat ze een pad van 
luchtcirculatie vormen. Elke ventilator creëert op natuurlijke wijze 
een gebied van hoge druk voor de ventilator en een gebied van 
lage druk achter de ventilator.

Het bovenstaande diagram laat zien hoe dit effect kan worden 
gebruikt om een efficiënte luchtcirculatie te creëren. De lucht 
wordt van ventilator naar ventilator en zo verder rond de kas 
geleid. De snelheid van de fotosynthese kan worden verhoogd 
door middel van luchtbeweging. Planten nemen CO2 op via het 
bladoppervlak.

De luchtbeweging zorgt voor een continue toevoer van verse lucht 
naar dit bladoppervlak waardoor de fotosynthesesnelheid tot wel 
23% kan toenemen. Ook wordt de warmteverdeling verbeterd 
door een goede luchtbeweging en schimmelziekten zoals botrytis 
kunnen aanzienlijk worden verminderd.

Circulatie Voordelen

Klein gebied Groot gebied

Meerdere gebieden

Luchtcirculatie-Ventilatoren
Hotbox Mistraal


