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 költségeket. fűtési a csökkentve tovább
 így ,- mennyiségét bevitel levegő hideg külső a csökkenti – levegőt
 dúsított CO2-ban drága a engedni kellene ki hogy anélkül, levegőjét

 üvegház az szűri és tisztítja költséghatékonyan felül mindezeken VLHC 

 előírásoknak. nemzetközi és helyi vonatkozó a megfeleljenek hogy
 termesztőket, organikus) – (bio nélküli vegyszer a mind hagyományos,
 a mind segíti és el érve költségmegtakarítást ezzel használatát, intenzív
 gombaölőszerek a teszi szükségtelenné biztosításához, hozamok magas

 és egészséges hozzájárul hogy túl, azon páramentesítő VLHC AGAM 
 felhasználást. energia az csökkenti jelentősen

 – melléktermék látott szívesen üvegházakban égövi hideg a ami hővé,
 hasznos átalakítja hatékonyan hőt látens tárolt vízpárában a így VLHC 

 üvegházba. az visszajuttatja
 formájában levegő száraz meleg, hőt a ezt rendszer a és közeget
 vízmegkötő a felmelegíti ami keletkezik, hő hatására kicsapódása

 pára a során folyamat A át. fuvatja mátrixon feltöltött közeggel
 vízmegkötő elhelyezett, hűtőtoronyban egy levegőt párás a hogy úgy,

 át alakítja hővé és vízzé vízpárát a rendszer A keverve. levegővel friss
 opcionálisan teréből, belső üvegház az be lép levegő nedves VLHC-be 

 felhasználás. gombaölőszer
 a és energiaköltségek az csökkennek miközben lisztharmat,

 és botritisz károsító termést a között többek problémák, kialakuló
 összefüggésben páratartalommal magas a leküzdhetők Segítségével
 üvegházakhoz. égövi  és hidegmérsékelt technológia, páramentesítő

 védett szabadalommal kipróbált, is gyakorlatban a új, forradalmian
 egy (VLHC) rendszere hőátalakító rejtett szellőztetéses AGAM  

Szabadalmaztatott,  technológia megbízható kipróbált, is gyakorlatban a 

Az
 .gyógyfürdőkben és fóliaházakban üvegházakban, alkalmazzák

 sikerrel éve 4 mint több, technológiáját VLHC védett szabadalommal AGAM 

VLHC  fólia és házakbaüveg- égövi hideg és mérsékelt páramentesítő 
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 megoldást. energiatakarékos és környezetbarát kínál kiküszöbölésére

 problémáinak összefüggő páratartalommal üvegházak fűtött rendszer 

MAGA  :ieynőle CHLV 

 gazdálkodást
 “organikus” és

 vegyszermentes aSegíti 

 csökkennek
 költségeiCO2-dúsítás 

megtakarítás
energia50-70%-os 

 levegőt a szűri ésTisztítja 

 nélkül használata
 vegyszer lisztharmatot,
 és botritiszt aMegelőzi 

 páratartalmat aCsökkenti 



Egy 2009  kísérlet ferefencia lefolytatott telén  

Az

 páratartalmat! a csökkenti
 hogy túl, azon eredményez megtakarítást energiaköltség 60%-os mint több, technológia VLHC a hogy nyert,

 megerősítést és szemben alkalmazásával csövek) (melegvizes eljárás fűtési hagyományos technológiát
 VLHC a vizsgálták központjában kutatás-fejlesztési arava-völgyi Minisztérium Mezőgazdasági izraeli 

Méretek:  mm 

VLHC 1020S

Súly:  kg 350 

További információk, kapcsolat: 
Agam Greenhouse Energy Systems Ltd. 
Dan Waxman
+972-54-742-6725
dan@agam-greenhouses.com

16 Arlozorov St. Hod Hasharon 45203 Israel
www.agam-greenhouses.com

Magyarországi képviselet: 
AMIEX Kft. 
György Szoó
 00 36 1 266 5194, 00 36 30 835 0872 
szoo@amiex.hu
1056 Budapest, Váci u. 40. 
www.amiex.hu
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 el. látható
 virágkultúra m2 1500 vagy

 zöldségkultúra, m2 1000
 berendezéssel VLHC 

:
 gáz/óraföld m3 7 

 példa 

Az  energiarendszerekről AGAM 
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 használatukkal. el érhető energiaköltség-megtakarítás meghaladó 70%-ot
 nemritkán és költséghatékonyak nagymértékben termékek AGAM alkalmazó technológiát alapuló hőcserélőn védett,

 szabadalommal A szolgálják. igényeit terményraktárak és vetőmag- fóliaházak, üvegházak, között többek mezőgazdaság,
 a pedig mind ipar, az mind fejlesztései AGAM Az gyártanak. és fejlesztenek rendszereket páramentesítő

 és fűtő- hűtő-, környezetbarát és energiamegtartó nnovatív,I alapította. mérnök ipari két 1998-ban AGAM-ot 

Energia-megtakarítás

 (datum) időpontokban
 különböző képest üvegházhoz fűtöttvizes

 a üvegházban AGAM (%), Átlagos

 (kék)
 üvegházban GH3 AGAM Az ill. (rózsaszín)

 fűtöttvizes GH9 (%) páratartalom relatív
 éjszakai mért) át éjszakán (több 

Energia megtakaritás




