
Comfort vloer
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EN • Koelen en verwarmen

• Hoge belastbaarheid

• Geen condensvorming

• Eenvoudig en snel te installeren

• Zeer groot uitwisselingsoppervlak

Voor de veehouderij, en met name de 
varkenshouderij, heeft R&R Systems in samenwerking 
met Profl ex beton producten de “Comfort vloer” 
ontwikkeld. Deze vloer is voorzien van warmtewisselaars 
(lamellen) waarmee verwarmd en gekoeld kan worden. Door 
het grote geleidingsoppervlak van de lamellen kan met een 
lagere temperatuur verwarmd worden, wat energie bespaart.
Vanwege het aanzienlijk grotere verwarmd oppervlak ten opzichte 
van slangen kan, indien gewenst, een (biggen)afdeling 3 tot 5 keer 
sneller op temperatuur gebracht worden. Ook kan de ruimteverwarming 
lichter worden gedimensioneerd of zelfs achterwege gelaten worden. 
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Restwarmte dieren

Het is een algemeen gegeven dat gezonde (hard groeiende) 
varkens last hebben van een overschot aan warmte. Dit geldt 
voor zowel vleesvarkens als biggen vanaf 15 kilo lichaamsgewicht. 
Door de vloeren in de stal op de juiste temperatuur te koelen kunnen 
de dieren deze restwarmte afvoeren en wordt er maximaal comfort 
geboden. Deze restwarmte kunt u onder andere nuttig inzetten door 
middel van een warmtepomp waarmee u uw stal energiezuinig 
verwarmd.

Het koelen via de “Comfort vloer” van R&R Systems en Profl ex 
beton producten is een zeer effi ciënte en energiezuinige manier en 
het verbetert tevens het welzijn en technisch resultaat van de dieren. 
Door het grote koeloppervlak van de lamellen treedt er geen 
condensvorming op. Ten opzichte van luchtinlaat koeling is de 
investering aanzienlijk lager. Ook voor het deskundig installeren van 
een optimaal systeem met maximaal rendement kunt u bij 
R&R Systems terecht. 

Voordelen Comfort vloer
   • Zeer groot uitwisselingsoppervlak (vergelijkbaar met 
 verwarmingsslangen van 20mm 4cm h-o-h)
   • Door het hoge rendement kan er met een klein 
 temperatuurverschil al verwarmd of gekoeld worden. 
 Dit bespaart energie.
   • Zowel verwarmen als koelen mogelijk
   • Hoge belastbaarheid
   • Door de grote inhoud van de “Comfort vloer” (plusminus 
 8 maal meer water per m² dan met conventionele slangen) is 
 de temperatuurverdeling optimaal, ook bij grote afdelingen
   • Geen condensvorming
   • Ook in prefab vloeren toepasbaar
   • Eenvoudig en snel te installeren
   • Fiscale voordelen mogelijk (zoals E.I.A.)

verwarmd.

Het koelen via de “Comfort vloer” van R&R Systems en Profl ex 
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