Varkens produceren een grote hoeveelheid warmte.
Warmte die normaal gesproken via het
ventilatiesysteem uw stal verlaat. R&R Systems BV
heeft een luchtwarmtewisselaar ontwikkeld die de
warmte uit de uitgaande lucht haalt. Deze warmte kan
vervolgens opnieuw benut worden voor de stal en/of het
woonhuis. Hierdoor bespaart u fors op uw energieverbruik.

VOORDELEN

Luchtwarmtewisselaar
• Duurzaam
• Forse energiebesparing
• Te combineren met luchtwassers
• Reductie van ﬁjnstof en ammoniak
• Onafhankelijk van gas of andere brandstof
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Warmtepomp

Een warmtepomp waardeert de warmte, die is onttrokken uit de
uitgaande stallucht, op tot water van maximaal 60°C. Dit warme
water kan benut worden voor:
• De verwarming van de stal en/of het woonhuis
• Warm tapwater (schoonmaak en reiniging)
• Fermentatie van het voer
• Als voorverwarming van het douchewater.

Luchtwarmte
wisselaar

Filtering van uitgaande lucht

Tijdens de warmte-uitwisseling zal de warme lucht condenseren. Het
ﬁjnstof en de ammoniak uit de stallucht worden door de condens
opgenomen en aan de onderzijde van de luchtwarmtewisselaar
afgevoerd. Hierdoor gaat er schonere lucht naar buiten.
Bij veel varkensstallen staat achter de ventilatoren een luchtwasser.
Door de “voor-ﬁltering” via de luchtwarmtewisselaar haalt de
luchtwasser een hoger rendement. Hierdoor bereikt u een maximale
reductie van ﬁjnstof en ammoniak.
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GEÏNTERESSEERD?
Terugverdientijd: 3-5 jaar

Dit energiesysteem verbruikt alleen elektriciteit, waardoor u niet
meer afhankelijk bent van gas of andere brandstoffen. Het is zelfs
mogelijk om de benodigde elektriciteit met zonnepanelen op te
wekken waardoor uw bedrijf energieneutraal wordt.
Het rendement van dit systeem is afhankelijk van de grootte /
omvang / capaciteit van de stal en het aantal varkens. In bijna alle
gevallen verdient het systeem zich terug in 3 tot 5 jaar.

Luchtwarmtewisselaar bij de luchtinlaat

De warmte, die is onttrokken uit de uitgaande stallucht, is ook te
benutten om de inlaatlucht te conditioneren. Bij de inlaat wordt dan
ook een luchtwarmtewisselaar geplaatst. (Zie foto rechtsonderin)
Deze luchtwarmtewisselaar verwarmt of koelt de inkomende stallucht.
Hierdoor zijn grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht
verleden tijd wat een positief effect heeft op de diergezondheid.
Bovendien bespaart u tot 60% op uw verwarmingskosten.
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