
Användning
Med  denna värmeväxlaren kan man minska ner avsevärt på sin 
energianvändning, mängden ammonikak reduceras med 
30-40 % samtidig som stallets inomhusmiljö förbättras avsevärt.
 
Massor av ren luft, lågt CO2 och låg fuktighet skapar de bästa 
villkoren för att öka motståndskraften mot sjukdomar, bättre 
tillväxt och mindre medicinering. 

Genom att lägga till uppvärmd ren luft, väl fördelat i stallet, får 
djuren bästa möjliga villkor. 

Utnyttja din varma 
utsugningsluft
– och spara energi

Fågel

80%
Upp till 

energibesparing
vid användning av värmeväxlare 
i stallen

Fördelar
 Hög verkningsgrad
 Bättre lufttillförsel
 Bättre djurskydd
 Bättre miljö i stallen
 Ammoniak reducering
 Minimalt underhåll
  Lätt att rengöra – integrerat 
blötläggningsprogram



Specifikationer
 Motströmsväxlare luft/luft
 Isolerad sandwichplåt (PUR) – med metallbetlagd    

      yta utvändigt och polyesteryta indvändigt  
  Främst metallprofiler och gångjärn i rostfritt material
  Plastkanaler(PP), där värmeåteranvändningen 
mellan kall och varm luft sker 

  Enkel att rengöra och kan nås  via grindar och luckor 
i toppen och botten 

  Tryckfall på 180 Pa

 F2 grundfilter för inblåsning

Rokkedahl Energi ApS
Nymøllevej 126B – 9240 Nibe
Tlf. 22 10 58 20

rokkedahl.dk

Alternativ

Värmeväxlarna  kan enkelt anpassas efter behov och det 
är möjligt att lägga till flera andra funktioner.

 Uppvärmningsyta (vattenburen)

  Nerkylning – en både billig och effektiv lösning

  Rengöringssystem – automatisk med enkel styrning

  Alternativa filter kan monteras
 Styrning – intelligent stand-alone  eller som 

       integrerat i existerande styrning
  By-pass

Storlek Kapacitet 
100 %

Inblåsning Utsugning Vikt Bred

m3/h (Ø) m kW (Ø) m kW kg (B) m

1.5 13.700 0,82 2,2 0,82 2,2 2.650 1,60

2 18.400 1,00 3,0 1,00 3,0 3.150 2,13

2.5 22.300 1,00 4,0 1,00 4,0 3.600 2,49

3 27.000 1,25 4,0 1,25 4,0 3.700 2,80

3.5 31.200 1,25 5,5 1,25 5,5 3.800 3,30

Typer  
Värmeväxlaren  kan kopplas ihop till större enheter.

H2 
2,58 m

H1 
1,76 m

L
10,10 m

B

Värmeväxlaren kan användas 
som ett komplett värmesystem, 
genom att man ansluter en 
värmeenhet med aggregat.

Värmeenheten  är integrerad i 
värmeväxlaren och kan göra 
värmesystemet i huset 
överflödigt.

Energi:
175 Watt per. 1.000 m3

Fågel


