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Dimensioneringsplan stal 1:
De uitgaande lucht van de stal wordt behandeld met het Inno+ Luchtwassysteem (erkenningsnummer
BWL 2005.01). Het luchtwassysteem wordt geplaatst tussen de stallen in.

70% ammoniakreductie (centraal afZUigSieem.J ~ ~_
DierSOO~Aa'taim M". T,M, I Cocktjdlg.

plaatsen venti.atie ventiatie heidsfactor

per dier

L Im'i.." Im'i..,i I '.1
i Opfokzeugen 1298 ~ 80 23.840 ~%

Ventiatiedebiet
met
gelijktijdigheids
factor

(m3/uurJ
23.840 m3/uur

Berekening luchtkanaal enluchtwasser:

. Maximale ventiatiecapaciteit voor dit centraal afzuigsysteem: 23.840 m3 luur.

. Maximale luchtsnelheid in het centraal afzuigkanaal: 2,5 mis;

. Minimale benodigde oppervlakte centraal afzuigkanaal: 23.840 m3 luur i 3.600 i 2,5 = 2,65 m2;

. Door plaatsing van 2 standaard Inuo+ luchtwasmodules van elk 20.000 m3/uur ka de uitgaand

lucht gereinigd worden.
. Het aanstroomolpervlak van het luchtwassysteem bedraagt 8,1 m2; De specifieke belasting bedraa¡

dan 2.943 m31 m ;
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95% ammoniakreductie (centraal afzuillsvsteem 2\:
Diersoort Aantallen Max. Totale Gelijktijdig- Ventilatiedebiet

plaatsen ventiatie ventiatie heidsfactor met
per dier gelijktijdigheids

factor

J-) (m3/uurl (m3/uurl (-1 (m3/uur)
Opfokzeuiien 202 80 16.160 100% 16.60 m3/uur-"_._. _..-

Berekening luchtkanaal en Illchtwasser:
. Maximale ventiatiecapaciteit voor dit centraal afzuigsysteem: 16.160 m3/uur.
. Maximale luchtsnelheid in het centraal afzuigkanaal: 2,5 mis;
. Minimale benodigde oppervlakte centraal afzuigkanaal: 16.160 m3/uur I 3.600 12,5 = 1,80 m2;
. Door plaatsing van 1 standaard Inno+ luchtwasmodule van 20.000 m3/uur kan de uitgaande Iud

gereinigd worden.
. Het aanstroomoppervlak van het luchtwassysteem bedraagt 4,05 m2; De specifieke belastin

bedraagt dan 3.990 m31 m2;

Dimensioneringsplan stal 2:
De uitgaande lucht van de stal wordt behandeld met het Inno+ Luchtwassysteem. Het luchtwassysteem
wordt geplaatst tussen de stallen in.

950/ ammoniakreductie (centraal afzui!!systeem 1)'0 .. .
Diersoort Aantallen Max. Totale

plaatsen ventiatie ventiati
per dier

_... .~ .. H (m3/uurl (m3/uur
Vleesvarkens 1.70 80 93.600-..~...~._...
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Berekening luchtkanaal en luchtwasser;
. Maximale ventiatiecapaciteit voor dit centraal afzuigsysteem: 93.600 m3/uur.
o Maximale luchtsnelheid in het centraal afzuigkanaal: 2,5 mis;

. Minimale benodigde oppervlakte centraal afzuigkanaal: 93.600 m3 luur i 3.600 i 2,5 = 10,4 m2;
o Door plaatsing van 5 standaard Inno+ lnchtwasmodules van elk 20.000 m3 luur kan de uitgaand

lucht gereinigd worden.
o Het aanstroomoppervlak van het luchtwassysteem bedraagt 20,25 m2; De specifieke belastin

bedraagt dan 4.622 m31 m2;
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70% ammoniakreductie (centraal afzui"s"steem 2\:
Diersoort Aantallen Max. Totale Gelijktijdig- Ventilatiedebiet

plaatsen ventilatie ventilatie heidsfactor met
per dier gelijktijdigheids

factor

H =I/uuri (m3/uurl (- (m3/uurl
c.,esvarkens 96 SO 7.6S0 100% 7.6S0 mJ/uur

Berekening luchtkanaal en lucliwasser:
o Maximale ventiatiecapaciteit voor dit centraal afzuigsysteem: 7.6S0 m3/uur.
o Maximale luchtsnelheid in het centraal afzuigkanaal: 2,5 mis;
o Minimale benodigde oppervlakte centraal afzuigkanaal: 7.680 m3/uur I 3.600 12,5 = 0,S5 m2;
. Door plaatsing van 1 standaard Inno+ luchtwasmodule van 20.000 m3/iiur kan de uitgaande Iud

gereinigd worden.
. Het aanstroomoppervlak van het luchtwassysteem bedraagt 4,05 m2; De specifieke belastin

bedraagt dan l.S96 m31 m2;

Dimensioneringsplan stal 3:
De uitgaande lucht van de stal wordt behandeld met het Inno+ Luchtwassysteem. Het luchtwassysteem
wordt geplaatst tussen de stallen in.

95 % ammoniakr~.ductie:
Diersoort Aantallen

plaatsen
Max.ll0tale
ventilatie ventilatie

per dier

- ---
Gelijktijdig-
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v entilatiedeb:': etl

met
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Berekening luclitkanaal en luchtwasser:
o Maximale ventiatiecapaciteit voor dit centraal afzuigsysteem: 93.600 m3/uur.
. Maximale luchtsnelheid in het centraal afzuigkanaal: 2,5 mis;
. Minimale benodigde oppervlakte centraal afzuigkanaal: 93.600 m3/uur I 3.600 I 2,5 = 10,40 m2;
o Door plaatsing van 5 standaard Inno+ luchtwasmodules van elk 20.000 m3fuur kan de uitgaand

lucht gereinigd worden.
. Het aanstroomoppervlak van het luchtwassysteem bedraagt 20,25 m2; De specifieke Iielastin

bedraagt dan 4.622 m31 m2;
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Dimensioneringsplan stal 4:
De uitgaande lucht van de stal wordt behandeld met het Inno+ Luchtwassysteem (erkenningsnummer
BWL 2005.01). Het luchtwassysteem wordt geplaatst tussen de stallen in.

70% ammoniakreductie'. ---

Diersoort Aantallen Max. Totale Gelijktijdig- Ventiatiedebiet
plaatsen ventiatie ventiatie heidsfactor met

per dier gelijktijdigheids
factor

H (m3/uurl (m3/uurl H (m3/uurl ,-
Biiiiien 3.120 30 93.600 85% 79.560 m3/uur.-

Berekening luchtkanaal en luchtwasser:
o Maximale ventilatiecapaciteit voor dit centraal afzuigsysteem: 79.560 m3/uur.
. Maximale Inchtsnelleid in het centraal afzuigkanaal: 2,5 mis;
o Miimale benodigde oppervlakte centraal afzuigkanaal: 79.560 m3/uur I 3.600 I 2,5 = 8,84 m2;
o Door plaatsing van 4 standaard Inno+ luchtwasmodules van elk 20.000 m3 luur kan de uitgaand

lucht gereinigd worden.
. Het aanstroomoppervlak van het luclitwassysteem bedraagt 16,2 m2; De specifieke belastin

bedraagt dan 4.911 m31 m2;

Dimensioneringsplan stal 5:
De uitgaande lucht van de stal wordt behandeld met het Iuno+ Luchtwassysteem. Het luchtwassysteem
wordt geplaatst tussen de stallen in.

95% ammoniakreductie'

IDie~;

,.~ . .'u _ '~"-..
ort Aantallen Max. Totale Gelij

plaatsen ventiatie ventiatie heids
per dier

- H (m3/nurl (m3/uurl (-1
arkens 2.814 80 ..~~O 85%.._--,-...

ktijdig-
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Ventiatied~biet ~'l
met
gelijktijdigheids
factor

Vleesv
(m3/uurl
19l.352 ~3/mir_~

llerekr.nlng luchtkanaal en luchtwasser:
o Maximale ventiatiecapaciteit voor dit centraal afzuigsysteem: 191.352 m3/uur.
. Maximale luchtsnelheid in het centraal afzuigkanaal: 2,5 mis;
o Minimale benodigde oppervlakte centraal afzuigkanaal: 191.352 m3/uur I 3.600 I 2,5 = 21,26 m2;
o Door plaatsing van 10 standaard Inno+ luchtwasmodules van elk 20.000 m3/uur kan de uitgaand

lucht gereinigd worden.
o Het aanstroomoppervlak van het luchtwassysteem bedraagt 40,5 m2; De specifieke belastiii

bedraagt dan 4.725 m31 m2;
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Dimensioneringsplan stal 8:
De uitgaande lucht van de stal wordt behandeld met het Inno+ Luchtwassysteem (erkenningsmimmer
BWL 2005.(1). Het luchtwassysteem wordt geplaatst tussen de stallen in.

70% ammoniakreductie'.. - . ,. ._......

Diersoort Aantallen Max. Totale Gelijktijdig- Ventiatiedebiet
plaatsen ventiatie ventiatie heidsfactor met

per dier gelij ktij digheids
factor

H (m3/uurl (m3/uurl (-1 , (m3/uurl ~-
Vleesvarkens 2.00 SO 192.000 90% 172.800 m3/uur'~",..-

Berekening luchtkanaal en lucliwasser:
. Maximale ventiatiecapaciteit voor dit centraal afzuigsysteem: 172.S00 m3/uur.
o Maximale luchtsnelheid in het centraal afzuigkanaal: 2,5 mis;

. Minimale benodigde oppervlakte centraal afzuigkanaal: 172.S00 m3/uur I 3.600 I 2,5 = 19,20 m2;

. Door plaatsing van 9 standaard Inno+ luchtwasmodules van elk 20.000 m3/uur kan de uitgaand

lucht gereinigd worden.
. Het aanstroomoppervlak van het luchtwassysteem bedraagt 36,45 m2; De specifieke belastin

bedraagt dan 4.741 m31 m2;

Dimensioneringsplan stal 9:
De uitgaande lucht van de stal wordt behandeld met het Inno+ Luchtwassysteem (erkenningsnummer
BWL 2005.01). Het luchtwassysteem wordt geplaatst tussen de stallen in.

7(1% ammoniakreductie'._. -_. . ,
Diersoort Aantallen Max. Totale

plaatsen ventiatie ventia
per dier

J:L (m3/uurl (m3/uu
Biggen 2.640 30 79.200~Vleesvarkens 26 SO 2.0S0
Totaal: . "-~"~'.,~~,:~ -~

GeliJ
tie heid

°ktijdig_ Ventiatiedebiet -l
sfactor met

,

gelijktijdigheids
factor

-- -- " -- (m3/uurl
67.320 m3 luur

0 2.0S0 m3ïuur
..~-

69.4(10 m3/uur,.

01100%.

Berekeninglhtkanaal en luchtwasser:
. Maximale ventiatiecapaciteit voor dit centraal afzuigsysteem: 69.400 m3/uur.
. Maximale luchtsnelheid in het centraal afzuigkanaal: 2,5 mis;
o Miimale benodigde oppervlakte centraal afzuigkanaal: 69.400 m3/uur I 3.600 I 2,5 = 7,71 m2;
o Door plaatsing van 4 standaard Iuno+ luchtwasmodules van elk 20.000 m3/uur kan de uitgaand

lucht gereinigd worden.
. Het aanstroomoppervlak van het luchtwassysteem bedraagt 16,20 m2; De specifeke belastin

bedraagt dan 4.284 m31 m2;
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Dimensioneringsplan stal 10: 

De uitgaande lucht van de stal wordt behandeld met het Inno+ Luchtwassysteem (erkenningsnummer
BWL 2005.01). Het luchtwassysteem wordt geplaatst tussen de stallen in.

70% ammoniakreductie'- .

Diersoort Aantallen Max. Totale Gelijktijdig- Ventiatiedebiet
plaatsen ventilatie ventiatie heidsfactor met

per dier gelijktijdigheids
factor

H (m3/uurl ,(m3/uurl (- (m3/uurl
Vleesvarkens 2.160 80 172800 90% 155.520 mJ luur

Berekening luchtkanaal en luchtwasser:
o Maximale ventilatiecapaciteit voor dit centraal afzuigsysteem: 155.520 m3/uur.
o Maximale luchtsnelleid in het centraal afzuigkanaal: 2,5 mis;
. Minimale benodigde oppervlakte centraal afzuigkanaal: 155.520 m3/uur i 3.600 i 2,5 = 17,28 m2;
o Door plaatsing van 8 standaard Inno+ luchtwasmodules van elk 20.000 m3 luur kan de uitgaand

lucht gereinigd worden.
. Het aanstroomoppervlak van het luchtwassysteem bedraagt 32,40 m2; De specifieke belastin

bedraagt dan 4.800 m31 m2;

Met vriendelijke groeteu,

Ir. M.C.J.M. Ortmans
Inno+ BV
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