
Professionele vernevelaar Nimbatus 7

Voorgemonteerde kit voor doe-het-
zelf-installatie van een luchtaange-
dreven vernevelaarsysteem voor 
regeneratieve microben van Bij de 
Oorsprong.

De perslucht wordt onderweg naar 
de sproeiers via de basisunit door 
een compressor verrijkt met rege-
neratieve microben in de gewenste 
verhouding en als nevel de stal in 
gesproeid.

Inhoud:
• Basisunit
• Slangmontage
• Soorten sproeikoppen
• Besturing
• Advies
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Professionele vernevelaar: Basisunit

Uitlaten voor 10 mm-slang

Afsluitkraan

Persluchtinlaat 13 mm

Stelschroef

Groot formaat  
inlaatfilter met  
plug-in-verbinding 
voor regeneratieve  
microben in een  
hoger geplaatste 
voorraadtank
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Ontwerp:

Technische gegevens:

Werkingsprincipe:

Het nieuwste apparaat in de zeer succesvolle serie met professionele vernevelaars 
heeft hetzelfde bewezen werkingsprincipe als zijn voorgangers. 
Een belangrijke verbetering van de nieuwe basisunit is een betere bestendigheid 
tegen de zuurtegraad van de microben door het toepassen van de beste compo-
nenten. Net als voorheen zorgt het groot formaat inlaatfilter aan de onderkant 
voor storingsvrij functioneren bij zwaar gebruik in de praktijk.

Drukvatcapaciteit: 5 liter | Perslucht (gefilterd): max. 6 bar
4 individuele instelbare en ontkoppelbare uitlaten,  
tot 4 enkele sproeiers per uitlaat

Lucht: Microben-verhouding instelbaar vanaf ca. 300:1 tot 1200:1
Een enkele sproeier vernevelt ca. 80 tot 100 m² stalruimte
Een enkele sproeier heeft een luchtverbruik van ca. 60 liter lucht/minuut!

Het verzinkte drukvat op de basisunit wordt gevuld met regeneratieve microben 
via een iets hoger geplaatste tank. Als er perslucht naar de sproeiers gaat, komen 
er fijn gedoseerd regeneratieve microben in de luchtstroom terecht. Dit lucht-mi-
croben-mengsel wordt via kunststof slangen naar de sproeiers getransporteerd 
waar het fijn wordt verneveld.
Het microben-reservoir moet zo worden geplaatst dat het vloeistofpeil ter hoogte 
van de middelste stelschroef ligt. Tijdens de rustfase is het volledige vernevelings-
systeem drukvrij en vult het drukvat zich met fijn gefilterde  
microben. Een terugslagkogel sluit de inlaat van het filter af tijdens de  
verneveling, zodat er dan geen microben terugstromen naar de voorraadtank.  
Als een gesloten vat als voorraadtank wordt gebruikt, heeft het aan de bovenkant 
minstens een gat van 6 mm nodig voor de beluchting, anders trekt het vat vacuüm.
De persluchttoevoer wordt of handmatig met een kogelkraan of automatisch met 
een tijdgestuurde magnetische klep (meest gangbare variant) geregeld. Bij de 
geautomatiseerde variant is het essentieel om te zorgen dat er geen microben 
binnendringen in de magnetische klep.
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Professionele vernevelaar: Accessoires
Sproeiers en slangen:

Om aan de eisen van een goed en probleemloos  
werkend vernevelsysteem te kunnen voldoen, is er een 
breed scala aan mogelijkheden beschikbaar.
Net als bij de basisunit vormen hoogwaardige componen-
ten ook de basis voor een probleemloze werking en lange 
levensduur van het slangennet en de sproeiers. Eenmaal 
geïnstalleerd zorgen drukstabiele, uv-bestendige PA-slan-
gen en rvs-hogedruksproeiers voor een onderhoudsvrije 
werking.

Beschrijving van de foto‘s van boven naar beneden:

1.  Enkele sproeier | 8 mm-inlaat, luchtverbruik ca. 60 l

2.      Dubbele sproeier ‚T‘-stuk
8 mm-inlaat, luchtverbruik ca. 120 l

3. Dubbele sproeier ‚Y‘-stuk
8 mm-inlaat, luchtverbruik ca. 120 l

Op de voorpagina ziet u de kruisvormige sproeier aan het werk; 
10 mm-inlaat, luchtverbruik ca. 240 l

4. Tecalan-slang 25 meter/rol
8 mm-slang voor enkele en dubbele sproeiers, 10 mm-slangen 
voor kruisvormige sproeiers of voor een grotere afstand vanaf 
de basisunit tot de sproeiers

5. Messing insteek-koppelstukken voor efficiënt debiet
Recht koppelstuk: 8 -> 8, 10 -> 8, 10 -> 10
Y-koppelstuk: 8 -> 2 x 8; 10 -> 2 x 10; nieuw is de schroefaans-
luiting 10 -> 2 x 10 of door vervangen van de aansluiting 10 -> 8 
+10

    Düsen und Leitungen: 
 

 
       

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Um den individuellen Anforderungen an ein 
stationäres Vernebelungssystem gerecht zu 
werden, steht dem Anwender ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten bereit.  
Wie beim Grundgerät sind auch beim 
Leitungsnetz und den Düsen hochwertige 
Komponenten  das Fundament für 
einwandfreie Funktion und Langlebigkeit. 
Einmal installiert, sorgen druckstabile, UV-
beständige PA-Schläuche sowie Edelstahl-
Hochdruckdüsen für wartungsfreien 
Betrieb.  
 

Beschreibung der Bilder von oben nach unten: 
 1. Einfachdüse 
       8er Eingang, Luftverbrauch ca. 60l 
 
 2. Doppeldüse "T" - Form       
       8er Eingang, Luftverbrauch ca. 120l 
 
3. Doppeldüse "Y" - Form       
       8er Eingang, Luftverbrauch ca. 120l  
 
      Am Titelblatt sieht man die Kreuzdüse bei der  
      Arbeit; 10er Eingang, Luftverbrauch ca. 240l 
 
4. Tecalanrohr   25 Meter / Rolle 
      8er Schlauch für Einfach- und Doppeldüsen,  
      10er Schlauch für Kreuzdüse oder größere  
      Entfernung von Grundgerät zu Düsen 
     
5. Strömungsgünstige Steckverbinder aus Messing 
      Gerade Verbinder: 8 -> 8 ,  10 -> 8 ,  10 -> 10 
      Steckverbinder Y: 8 -> 2 x 8 ; 10 -> 2 x 10 ; neu ist  
      der geschraubte Verbinder 10 -> 2 x 10 oder  
      durch Austauschen des Anschlusses 10 -> 8 +10  
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Persluchtregeling

De vernevelingstijd wordt via de persluchttoevo-
er naar de basisunit geregeld.

Afhankelijk van de wensen van de klant gebeurt 
deze regeling handmatig met een kogelkraan of 
automatisch met een magnetische klep.

Een in de handel verkrijgbare digitale tijdschake-
laar (tot op de minuut nauwkeurig) wordt aan-
bevolen voor de aansturing van de magnetische 
klep.
De kogelkraan/magnetische klep wordt gewoon-
lijk aangesloten op de drukregelaar van de com-
pressor. 
De persluchtslang (1/2“) moet zo worden gelegd 
dat er geen microben terugstromen vanuit de 
basisunit, omdat de magnetische klep of onder-
delen van de compressor dan beschadigd kunnen 
raken.

Druckluftsteuerung 
 
Die Vernebelungszeit wird über die 
Druckluftzufuhr zum Grundgerät 
geregelt. 
 
 Je nach Kundenwunsch erfolgt diese 
Steuerung entweder per Hand mit 
einem Kugelhahn oder automatisch 
mit einem Magnetventil. 
 
Zur Ansteuerung des Magnetventils 
empfiehlt sich eine handelsübliche 
digitale Zeitschaltuhr 
(minutengenau) 
Der Kugelhahn/das Magnetventil 
wird in der Regel an den Druckregler 
des Kompressors angesteckt. 
 
Der Druckluftschlauch(1/2") muss so 
verlegt werden, dass kein EM vom 
Grundgerät zurückläuft, weil u.U. das 
Magnetventil oder Bauteile am Kompressor zu Schaden kommen könnten. 
 

 

 

 


Aus dem Grundgerät und dem in diesem Prospekt 
aufgeführten Zubehör lässt sich jederzeit die perfekte 

Vernebelungsanlage zusammenstellen. Es besteht außerdem 
die Möglichkeit, ein sogenanntes Starterpaket zu erwerben. Es 
umfasst neben dem Grundgerät noch jeweils: 
=> 2 Rollen a 25m Kunststoffschlauch( 1x8er, 1x10er) 
=> 3 Düsen: 1 Einfachdüse, 2 Doppeldüsen ( T und Y) 
=> von jedem Steckverbinder eine Ausführung 
=> ein Magnetventil 
 

Das Magnetventil benötigt eine minutengenaue Zeitschaltuhr 220 V, die in jedem 
Elektrofachgeschäft erhältlich ist! 
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Met de basisunit en de in deze brochure vermelde accessoires kan al-
tijd de perfecte vernevelingsinstallatie worden samengesteld. 

Voor de afstemming welke toebehoren u nodig heeft voor uw stal zal 
uw contactpersoon van Bij de Oorsprong een op maat gemaakte offer-
te maken.
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Professionele vernevelaar: Montage/bediening

Montage/bediening:

De professionele vernevelaar bestaat uit de basisunit met drukvat en mengklep, 
de kunststof slangen en de bijbehorende sproeiers. Bij de compressor geeft een 
kogelkraan of een magnetische klep perslucht vrij.

Het is essentieel dat u rekening houdt met de volgende punten.

Er moeten onverdunde regeneratieve microben worden gebruikt als te vernevelen 
vloeistof.
De microben uit de voorraadtank worden niet aangezogen door de basisunit, 
maar moet ongehinderd kunnen binnenstromen. Aangezien het microben-niveau 
in de voorraadtank en de basisunit altijd gelijk staat, moet de montage ongeveer 
gebeuren zoals weergegeven op de achterkant van de brochure. De magnetische 
klep moet in ieder geval boven dit niveau liggen om te voorkomen dat microben 
teruglopen.

De PA-slangen die het lucht-microben-mengsel naar de sproeiers transporteren, 
worden aan de bovenkant bij de mengklep ingebracht en als kabels bijv. met spij-
kerklemmen gelegd.
De insteek-koppelstukken maken het installeren een stuk eenvoudiger.
Om de slang los te maken, drukt u de zwarte ring in.

Plaats de basisunit niet te ver van de sproeiers, om slangverliezen en onnodige 
kosten voor drukslangen te voorkomen.

Monteer de sproeiers zo hoog mogelijk boven in de stal, maar blijf bij de montage 
aan een stalplafond ca. 60-70 cm hieronder zodat dat niet wordt beneveld. Let ook 
op veranderende omstandigheden, zoals de luchtcirculatie.

Tijdens de installatie mag er geen vuil in het systeem terechtkomen.

Bij temperaturen onder 0°C kan het mengsel in de slang bevriezen en kunnen de 
sproeiers verstopt raken. Als het weer gaat dooien, moet het vernevelingssysteem 
weer naar behoren werken.
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Installatievoorbeelden:
Om een stal zo goed mogelijk te vernevelen, is een optimale sproeiercombinatie 
nodig (max. 4 enkele sproeiers per uitlaat). De nevelafstand van een sproeier kan 
oplopen tot 15 meter. Als er meerdere sproeiers vanuit één uitlaat op de basisunit 
worden gevoed, zoekt het microben-luchtmengsel in de slangloop de makkelijks-
te weg, wat onvermijdelijk is vanwege natuurkundige wetten. Daardoor treden er 
eventueel verschillende sproeipatronen bij de sproeiers op.

Op bovenstaande foto is een gangbare sproeieropstelling te zien voor varkensstal-
len met vakken kleiner dan 100 m². Vanaf de uitlaat naar de eerste twee sproeiers 
gebruikt u een 10 mm-slang, pas bij de volgende twee wordt een nauwere 8 mm-
slang gebruikt.
Voor een gelijkmatig vernevelingspatroon is het ook gunstig om, zoals afgebeeld, 
de Y-koppelstukken rechtop te installeren en de sproeiers aan de bovenkant aan 
te sluiten.

Grotere oppervlakken worden over het algemeen besproeid met dubbele spro-
eiers (zie onderstaande foto), soms ook met kruisvormige sproeiers.  
De verdeelnauwkeurigheid tijdens het vernevelen kan sterk worden verbeterd 
door even lange slangen te gebruiken vanaf de Y-tak tot aan de sproeiers.
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Dit systeem is bedoeld voor gebruik in 
de landbouw. De gebruiker is verant-
woordelijk voor de individuele toepass-
ing. Een correcte installatie en bedie-
ning is niet de verantwoordelijkheid 
van de fabrikant. Er kan geen aanspra-
kelijkheid worden aanvaard voor enige 
schade door onjuist gebruik.
Deze brochure is tevens de handleiding 
voor de professionele vernevelaar die u 
hebt aangeschaft. Lees deze instructies 
zorgvuldig door, volg ze op en bewaar 
ze.

Betere zichtbaarheid

Op grond van feedback vanuit de praktijk  
hebben we de slangen in de directe omgeving 
van de basisunit doorzichtig gemaakt.

Dat maakt het een stuk makkelijker om de 
werking te controleren.

Alle informatie is opgenomen zonder garantie, afbeeldingen zijn voorbeelden,  
onder voorbehoud van wijzigingen en technische verbeteringen.


