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We trekken de beste talenten en pro-
fessionals van de sector aan om het 
meest geëvolueerde advies aan onze 
klanten aan te bieden. Een advies van 
CMP, is gebaseerd op gedegen kennis, 
als resultaat van duizenden ervarin-
gen gerealiseerd in Italië en in meer 
dan 50 landen in de wereld: van de 
analyse van de behoeften van de klant 
tot de installatietijd. We weten wat we 

zeggen.

We respecteren onze klanten en onze 
concurrenten: dit is de reden waarom 
we voor elk product een bijgewerkte 
technische datasheet publiceren, 
en die nauwkeurige en verifieerbare 
gegevens ter plaatse onderstrepen. We 
zijn klaar om studies en onderzoeken 
te delen met onze klanten, met als 
doel onze voorstellen te motiveren. 
Wij presenteren de Klant duidelijke en 
uitputtende projecten voor een gratis 
vergelijking van de aanbiedingen. We 
werken met toewijding om de snelheid 
en kwaliteit van onze antwoorden 
te blijven verbeteren en als we het 
mis hebben, nemen we altijd onze 

verantwoordelijkheid.

RESPECT VAN DE KLANT

COMPETENTIE

Onze waarden



Wij zijn de eersten die hebben ingezet 
op energiebesparende motoren in de 
sector van de zoötechnische ventila-
tie: we hebben de weg gemarkeerd en, 
gezien het belang van ons idee, zijn 
we als referentie genomen. Na jaren 
zijn onze producten nog steeds on-
verslaanbaar in de verhouding presta-
ties/verbruik en staat onze efficiëntie 
altijd bovenaan. We hebben als eerste 
ingezet op producten met als doel het 
waterverbruik in stallen te optimali-
seren. Nogmaals, we hebben de weg 
gemarkeerd en opnieuw zijn onze pro-
ducten het referentiepunt in de markt. 
We bestuderen oplossingen, die hoge 
prestaties garanderen, maar zonder 
verspilling van elektrische energie. 

We beheren alle fasen van productie en logistiek 
met oog op het milieu en beperken het gebruik van 
plastic en kartonnen verpakkingen.

Alles in CMP is voortdurend in evolutie. 
Uitgaande van onze producten, die de 
benchmark van de markt vertegenwo-
ordigen. Elk klein detail wordt bestu-
deerd om de prestaties en betrouwba-
arheid te verbeteren: CMP-producten 
worden gemaakt om lang mee te gaan 
en om aan verwachtingen  te voldoen. 
Op het eerste gezicht kunnen de pro-
ducten van concurrenten lijken op die 
van CMP, maar niets is minder waar. 
Bijvoorbeeld de ZEFIRO van CMP is 
een uniek product, CMP is altijd een 
stap voor. Eigenlijk twee. Aandacht 
voor details is wat ons onderscheidt.

MODERNITEIT

SOCIALE DUURZAAMHEID



Neem contact met ons op

@cmp-animal-welfare

@cmp_animalwelfare

@CMPanimalwelfareVia Amerigo Vespucci, 22
Calvisano (BS), Italië

www.cmp-impianti.com

+39 030 968 6428

info@cmp-impianti.com

Lees meer over onze industriële 
ventilatiedivisie

www.cmp-ventilation.com
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1 Ventilatie voordelen

Ventilatie is een van de essentiële elementen om het juiste 
niveau van gezondheid in het milieu te garanderen en om de 
dieren een bepaald welzijn te bieden, waardoor ze op de best 
mogelijke manier kunnen leven, produceren en reproduceren. 
Een goede ventilatie is noodzakelijk om de gezondheid en 
het dierenwelzijn te waarborgen, met name om:

CMP-ventilatoren zijn ontworpen om lucht effectief te laten 
circuleren en bieden de meest efficiënte oplossing voor 
luchtrecirculatie. 

gevaarlijke gassen die worden geproduceerd door 
metabolische processen en mestvergisting weg te voeren;
stof en microben verwijderen;
verwijder overmatige waterdamp;
zorgen voor de nodige zuurstof toevoer;
warmte afvoeren waardoor het verbruik van drinkwater 
wordt verminderd. 
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Toepassingsgebieden2 Vrije uitloop stal 1.
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2 Compost - permanente ondergrond2.
Toepassingsgebieden
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2 Koel ruimte 3.
Toepassingsgebieden
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Wachtruimte & melkstal4.2 Toepassingsgebieden
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2 Vleesvee5.
Toepassingsgebieden
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2 Buffels, paarden en schapen6.
Toepassingsgebieden
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2 Varkens7.

Reverso ventilatoren van CMP zijn nu verkrijgbaar 
in een volledig roestvrijstalen versie. Roestvrij 
staal is het enige materiaal dat bestand is 
tegen sterk corroderende omgevingen, zoals 
varkenshouderijen. 

Toepassingsgebieden



Het onderstaande voorbeeld verduidelijkt de dynamiek van de luchtstroom, 
die optreedt in een varkensbedrijf. CMP-ventilatoren in roestvrij 
staalmateriaal verbeteren het welzijn van varkens die, zoals bekend, last 
hebben van hittestress. Dit heeft een negatieve invloed op de inname en 
vertraagt het groeiproces van het dier. 
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3 1.1 - Zefiro ventilatoren 

1.

Omvormer 

Anti-drop garantie 
voor bladen  

Flappen Stalen monoblock 
bladen

Van Ø 4m tot 7m
ZEFIRO-ventilatoren zijn het vlaggenschip van CMP. Het belangrijkste kenmerk van dit product is 
de borstelloze motor, die een ingebouwd mechanisme gebruikt om de snelheid automatisch te 
regelen. Deze innovatie gebruikt geen tandwielen die wel aanwezig zijn in de traditionele asyn-
chrone motoren, waardoor de aanwezigheid van mechanische onderdelen die onderhevig zijn 
aan slijtage wordt verminderd. Deze innovatie komt tot uiting in een kleine vraag naar onderhoud, 
meer efficiëntie en minder energieverbruik.

Hoog volume 
Lage snelheid  

Beschermingsniveau 
IP65 

Permanente 
magneten

Plug&Play Reverso

Aanpasbare en 
kantelbare bevestiging

Stalen frame 

Borstelloze 
motor

Producten en oplossingen 
Ventilatie Technologieën



Van Ø 5m tot 7m

Producten en oplossingen 

1.2 - VS ventilatoren
1.

VS is een axiale ventilator met reductiemotor,  buitengewoon functioneel en prijs vriendelijk.  Het 
bijzondere kenmerk van deze serie producten is de axiale ontlader , een gepatenteerd onderdeel 
dat aan het mechanische deel van de ventilatoren wordt toegevoegd om de wrijving die wordt 
gegenereerd door het gewicht van de waaier en de bladen te elimineren en hun robuustheid te 
vergroten. VS-ventilatoren zijn een traditioneel alternatief voor de ZEFIRO-lijn en zeer geschikt 
voor zware werksituaties.

Hoog volume 
Lage snelheid  

Beschermingsniveau 
IP55 

Axiale  
ontlader  

Reductiemotor Reverso

Flappen

Anti-drop garantie 
voor bladen  

Stalen frame 

Tandwiel overbrenging 

Thermische 
overbelastingsbehuizing 

Axiale ontlader 

Stalen monoblock 
bladen 

Ventilatie Technologieën
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Hoog volume 
Hoge snelheid

VERTIGO is de evolutie van de Zefiro-lijn, die de voordelen van ventilatie in alle gebouwen brengt 
waar, om redenen van verminderde hoogte, traditionele horizontale ventilatoren niet kunnen wor-
den geïnstalleerd. De speciale vorm maakt ze flexibel, waardoor ze horizontaal kunnen werken of 
naar wens kan worden gekanteld, van 0° tot 90°. Vertigo is perfect in alle situaties, maar het is in 
de wachtruimtes dat het zijn grootste potentieel tot uitdrukking brengt: aangezien de dieren hier 
geconcentreerd zijn in een krappe ruimte, bereiken hitte en stress zeer hoge niveaus, daarom is 
het essentieel om een geschikte oplossing te bieden om het welzijn van de dieren te waarborgen.

ReversoBeschermingsniveau 
IP65 

Permanente 
magneten

Omvormer

Flappen

Stalen monoblock 
bladen

Stalen frame 

Anti-drop garantie 
voor bladen  

Borstelloze motor

3 1.3 - Vertigo ventilatoren
1.
Producten en oplossingen 

Ventilatie Technologieën

Van Ø 0.8m tot 3m



Stalen monoblock 
bladen 

Aanpasbare en 
kantelbare bevestiging 

Reductiemotor 

VSL VERTIGO is een axiale ventilator met reductiemotor, buitengewoon functioneel en kosten 
vriendelijk ; het is een alternatief voor de traditionele Vertigo en ze zijn bijzonder geschikt voor 
zware werkomstandigheden. Het stalen montage frame met blokkeerpositiemechanisme zorgt 
voor een rotatie van 90°: het doel is om de luchtstroom te optimaliseren, zelfs in de meest 
gecompliceerde situaties. 

Hoog volume 
Hoge snelheid

Beschermingsniveau 
IP55 

Reductiemotor 

Anti-drop garantie 
voor bladen Flappen

1.4 - VSL Vertigo ventilatoren
1.
Producten en oplossingen 

Ventilatie Technologieën

Van Ø 0.8m tot 2.5m
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Aanpasbare en 
kantelbare bevestiging 

Flappen

Stalen monoblock 
bladen

VSL zijn axiale ventilatoren met reductiemotor, buitengewoon functioneel en tegelijkertijd een 
prijs vriendelijk product. Het bijzondere kenmerk van deze serie producten is de extreme veelzij-
digheid en compactheid dankzij een lichter frame en een compacte reductiemotor.  VSL ventila-
toren zijn een alternatief voor Zefiro en zijn geschikt voor zware omstandigheden. 

Hoog volume 
Lage snelheid  

Beschermingsniveau 
IP55 

Reductiemotor Reverso

Anti-drop garantie 
voor bladen  

3 1.5 - VSL ventilatoren
1.
Producten en oplossingen 

Ventilatie Technologieën

Van Ø 3m tot 5m



Aanpasbare en 
kantelbare bevestiging 

Aluminium bladen

MISTRAL is een axiale ventilator met reductiemotor van CMP. De betrouwbaarheid, samen met de 
gunstige prijs , zijn de kenmerken die het de gemakkelijkste optie maken om CMP te benaderen. 

Hoog volume 
Lage snelheid  

Beschermingsniveau 
IP55 

Reductiemotor Reverso

Anti-drop garantie 
voor bladen  

1.6 - Mistral ventilatoren
1.
Producten en oplossingen 

Ventilatie Technologieën

Van Ø 3m tot 7m
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3 Ventilatie Technologieën1.

CMP-ervaring maakte het mogelijk om 
de meest efficiënte motor met perma-
nente magneten te ontwerpen en te 
produceren, die wordt gekenmerkt 
door uitstekende prestaties en een 
laag verbruik. Borstelloze motor van 
CMP is uniek en exclusief gebouwd: 
hij valt ook op door zijn stilte en on-
derhouds vrij.

Borstelloze motor

Aluminium bladen met 
aanpasbaar profiel

CMP realiseert monoblock-bladen 
in zijn eigen Productie en kiest tus-
sen verschillende vleugelprofielen 
de meest geschikte optie volgens de 
omstandigheden; het doel is om het 
hoogste luchtvolume bij de maximale 
snelheid te genereren. 

1.7 - Specificaties en voordelen

Producten en oplossingen 



Compacte overbrengingsbak 

CMP produceert coaxiale tandwielen met 
geïntegreerde asynchrone motor met een 
hoog rendement. CMP zorgt voor lage on-
derhoudskosten en een langdurige service. 

Ingebouwde Omvormer 

De regelaar van de ingebouwde omvormer 
is nu compacter en lichter, met ingangs-
spanning 1/3 fase 50/60 Hz. Aansluiting 
plug/play garandeerd  een snelle en veilige 
installatie. 

Belangrijkste kenmerken:
optische signalering van storingen;
voorbedrade schakelaars;
analoge aansluiting;
verticaal koellichaam;
thermische beveiliging;
bescherming tegen kortsluiting;
bescherming tegen hoge temperaturen.
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Om ventilatie- en koelsystemen te beheren, ontwikkelde CMP een breed scala aan be-
sturingseenheden, beheerd door intuïtieve externe panelen. Voor een compleet systeem 
is het ook mogelijk om een anemometer te installeren om de ventilator te beschermen  
tegen windstoten.En er kan een sonde geplaatst worden, die in staat is om thi-index, het 
gecombineerde effect van temperatuur en vochtigheid te meten. 

MCU Klimaat controle 2 zones Potentiometer 

Geavanceerde bediening 
voor wachtruimteTHI systeem

3 1.8 - Besturingseenheden
1.
Producten en oplossingen 

Ventilatie Technologieën



Afstandsbediening voor 
ventilatiesystemen 

Afstandsbediening voor 
verlichtingssystemen 

Beheer via cloud 

Touch screen paneel 10”

1.9 - Beheer op afstand 
1.

Touchscreenpaneel is de laatst ontwikkelde besturingseenheid van CMP die het 
mogelijk maakt om ventilatiesystemen, koelsystemen en verlichtingssystemen te 
beheren  voor een volledige controle van het systeem. CMP-aanraakscherm biedt de 
klant een aanpasbare en uitbreidbare  software voor alle vereisten; beheerparameters 
zijn configureerbaar volgens voorkeuren.

• Beheer van fotoperiodieke 
verlichtingssystemen met max. 16 
zones;

• Beheer van koelsystemen met 
sprinklers in combinatie met 
ventilatie;

• Getimede activering.

Producten en oplossingen 
Ventilatie Technologieën



Producten en oplossingen 
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3 1.10 - Traditionele Koelsystemen
1.

Op de voerlijn en wachtruimte moet de ventilatie worden ondersteund door 
koelsystemen, die de effecten en voordelen verbeteren. Bevochtiging in 
combinatie met ventilatie maakt het mogelijk om de warmteafvoer door 
dieren te maximaliseren door middel van standaardcycli afwisselend één 
minuut bevochtigen en zes minuten ventilatie: er is de noodzaak om de vacht 

Ventilatie Technologieën



van de koe volledig te bevochtigen totdat water de huid bereikt. De installatie 
van speciale sensoren, ontworpen door CMP, maakt het mogelijk om het 
bevochtigingssysteem alleen te activeren wanneer er dieren in het gebied zijn, 
waardoor minder waterverbruik mogelijk is. 
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• Modulair aanpasbaar radarsysteem;
• Optische status indicatie;
• Stukken van 6m;
• Gemotoriseerde kleppen;

3 1.11 - VCU Koelsystemen
1.

• Vooraf geregelde afvoer;
• Bescherming met roestvrijstalen behuizing
• 90° en 180° nozzles;
• Elektrische aansluitingen beschermd tegen 

schokken met roestvrijstalen buizen.

Producten en oplossingen 
Ventilatie Technologieën



De aanwezigheid van sensoren maakt het mogelijk om sprinklers alleen te 
activeren als er dieren zijn, waardoor verspilling van water wordt vermeden.



3 Verlichtings Technologieën2.
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Dimbare verlichting
Wat is fotoperiode?
Het is een opeenvolging van daglicht afgewisseld met uren van duisternis die, goed 
uitgebalanceerd, de melkproductie en het koecomfort verhoogt. Gedurende zijn 
levensduur wordt het dier blootgesteld aan goed gedefinieerde cycli van licht en 
duisternis. Het is noodzakelijk om licht en duisternis correct af te wisselen, om te 
voorkomen dat het tegenovergestelde effect wordt verkregen.

Lopend
Het fotoperiode-systeem werkt dankzij een continue berekening van de intensiteit van 
natuurlijk licht: de regeleenheid verkrijgt een gemiddelde waarde en varieert volgens deze 
waarde automatisch de lichtintensiteit van de geïnstalleerde verlichtingsarmaturen. De 
vloermeting moet een helderheid van 150-200 LUX opleveren.

Producten en oplossingen 



• LED-armatuur met symmetrische optiek in gelakt spuitgietaluminium met optische 
vereler .

• Ontworpen om de efficiëntie en lichtverdeling te maximaliseren;
• Beschermingsniveau IP65;
• Rode nacht verlichting waarneembaar door het menselijk oog, maar niet door de koe;
• Totaal regelsysteem, dimbaar dmv een lichtsensor.

Fotoperiode automatisch beheer

Jong vee 

Melkkoeien 

Droge koeien

Langere perioden van verlichting bevorderen en bespoedigen het begin 
van de puberteit en warmte;

Melk afgifte kan zijn hoogste niveau bereiken wanneer er lichte perioden 
van 16 uur per dag zijn;

In dit stadium wordt fotoperiode niet aanbevolen om de regeneratie van 
het borstweefsel te stimuleren.
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3 Hydraulic Technologies3.

Het systeem omvat:
• Algemeen watervoorzieningssysteem;
• Drinkwatersysteem voor dieren met bijzondere aandacht voor 

waterverwarming;
• Warmwatersysteem voor het reinigen van de benodigde technologische 

apparatuur (melkkoelkast, melkstal, melkrobot);
• Compleet verwarmingsstation voor het beheer van de verschillende 

productieprocessen;
• Hygiënische en sanitaire voorzieningen van de mogelijke extra ruimtes 

(kleedkamers, badkamers, kantoren);

Realisatie van hydraulische systemen 
voor de veehouderij

Producten en oplossingen 



Dit CMP systeem is aanpasbaar , zowel vanuit het oogpunt van functionaliteit 
als esthetiek, om zelfs aan de meest complexe behoeften te voldoen. Op 
basis van specifieke behoeften zal onze technische dienst het systeem zo 
dimensioneren dat het beste resultaat wordt gegarandeerd.

• Verwarming van drinkwater in bestaande boerderijen;
• Exploitatie van bestaande energiebronnen;
• Gebruik van warmte opgewekt door biogasinstallaties;
• Overdrukgroepen.
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3 Hydraulische Technologieën 3.
3.1 - Verwarming B52 LC

Functies

Hoog rendement Kleinere afmetingen

Veiligheidsklep Stop bij gebrek 
aan water

Nauwkeurige regeling 
van de temperatuur

Geen bevroren 
leidingen meer 

Scheiding van circuits 
schuur/productie Vier kracht versies   Constante 

temperatuur

Water is een belangrijk element, net 
als alle andere componenten van het 
voedselrantsoen. Melk bestaat voor 87% 
uit water: dit zou voldoende kunnen zijn 
om te begrijpen hoe essentieel een goede 
waterinname, zowel vanuit het oogpunt 
van kwaliteit als kwantiteit is! Tijdens 
het zomerseizoen is de toename van de 
waterinname een natuurlijk gevolg van een 
warm en vochtig klimaat, maar wat gebeurt 
er tijdens koude periodes? Net als voor 
mensen houden dieren niet van om water 
op lage temperatuur te drinken. Echter, 
het behouden van een goede hydratatie 
is van fundamenteel belang om het 
optimale productieniveau  te garanderen. 
Verwarming B52 LC is de oplossing voor 
bevriezings problemen van leidingen en 
drinkbakken, omdat het een constante 
temperatuur van 18 °C garandeert. 

Producten en oplossingen 



Hydraulisch circuit

Meervoudige verbinding

Warmwatertransport

Aanvoerleiding 

Recirculatie 

Recirculatieleiding

Ko
ud

wa
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ng
 

Ko
ud

wa
te

rin
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at
 

Wanneer het dier drinkt, trekt 
de drijver koud water uit het 
systeem aan. 

Wanneer het dier niet 
drinkt, maakt de pomp 

heet water om in de 
drinkbakken te circuleren. 
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Cijfers spreken voor ons:

Onze stijl getuigt van wie we vandaag zijn en wie 
we in de toekomst willen zijn. 

meer dan 100.000 fans verkocht in meer dan 50 Landen over de 
hele wereld.
   
CMP ontwerpt en produceert systemen die gemaakt zijn om lang 
mee te gaan: de moderne fokker weet heel goed dat er in dit soort 
dingen iets meer is dan de prijs om naar te kijken: CMP.

4 Internationale ervaring1.

Waarom CMP de 
beste optie is



Europe

Afrika

Azië

Amerika

Algerije

Egypte

Mali 

Marokko

Rwanda

Tsjaad

Argentinië

Brazilië

Canada 

Colombia

Ecuador 

Panama

Cambodja

China

Indonesië

Israël

Iran

Laos

Noord-Cyprus

Rusland

Taiwan

Thailand

Turkije

Vietnam

Zuid-Korea

Oceanië

Papoea-Nieuw-
Guinea

Albanië

Bulgarije

Cyprus

Denemarken

Frankrijk

Duitsland

Griekenland

Hongarije

Italië

Kroatië

Letland

Litouwen

Malta

Moldavië

Nederland

Oekraïne

Oostenrijk

Polen

Portugal

Roemenië

Slowakije

Slovenië

Spanje

Tsjechië

Wit-Rusland

Verenigd Koninkrijk

Zwitserland



CMP bezit verschillende middelen en machines om aan alle verzoeken van 
fokkers te voldoen, 24/7, 365 dagen/jaar. 
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4 Gekwalificeerde service2.

Waarom CMP de 
beste optie is



Wij staan altijd aan de zijde van de boeren en bieden onze professionaliteit, 
betrokkenheid en passie.



Riding the wind of innovation
 Voor meer informatie bezoek onze website

www.cmp-impianti.com


