
Våre varmevekslere 
er mer enn bare 
varm luft

Vi har fokus på klima og energi

Leverandør av varmevekslere til industri og landbruk



Om Rokkedahl Energi 

Rokkedahl Energi er en av Danmarks mest 
bærekraftige leverandører av varmevekslere til 
landbruk og industri i både inn- og utland. 

Med fokus på bærekraft samarbeider 
vi med produsenter og forsknings- og 
utdannelsesinstitusjoner for å levere 
energisparende og klimavennlige produkter til 
alle våre kunder. 

Rokkedahl Energi er del av Rokkedahl-konsernet, 
som omfatter Rokkedahl Landbrug, Rokkedahl 
Food og Rokkedahl Slagteri. Vi har hovedkontor 
i Himmerland i Danmark, men arbeider over hele 
Skandinavia. 

Vi er leverandører til landbruk og industri og er i 
dag ledende innen varmevekslere til landbruk med 
mer enn 400 anlegg i drift.  
Denne posisjonen har vi blant annet oppnådd 
gjennom et miljøbevisst ansvar, kontinuerlig 
engasjement i relasjonen til kundene og en bred 
forståelse for bærekraft innen landbruk og industri.   

Bærekraftighet 
 
En størrelse, som beveger seg i alt fra politiske definisjoner 
til dilemmaet om den store eller lille skyllingen på toalettet. 

Det er samtidig et ord som lyder velkjent for de fleste. Men 
“velkjent” er ikke alltid ”forstått”.

Vi forstår bærekraftighet som et miljøbevisst ansvar, som 
sikrer vår nåtid, fremtid og fritid gjennom energisparing, 
bedre dyrevelferd og mindre CO2-utslipp.

Vi følger denne målsetningen ved å levere varmevekslere til 
landbruk og industri, som skaper bedre arbeidsforhold og 
inneklima, reduserer energiutslippet og minsker utslippet 
av CO2.

Rokkedahl Energi –  
en bærekraftig 
leverandør



En varmeveksler for miljøet 

Hva forventer du egentlig av varmeveksler 
din? Skal den bare bekjempe fuktgener? Eller 
skal den være i stand til å senke energiforbruket 
ditt? Uansett hvilket behov du har, vil våre 
varmevekslere kunne dekke det.  

Våre varmevekslere er utviklet ut fra enkle prinsipper, som 
sikrer bedre inneklima og høyere energisparing ved bruk 
av miljøriktige, ansvarsbevisste og bærekraftige løsninger. 

Varmeveksleren er utviklet som en langsgående 
motstrømsveksler. Varmeveksleren varmer opp den 
friske uteluften med varmen fra utsugningsluften. Det gir 
ikke bare en optimal fordeling av oppvarmet frisk luft, 
men det er også en fordel for både strømregningen og 
luftkvaliteten. 

I tillegg er varmeveksleren laget av PP-plast og rustfritt 
stål. Det gjør den lett å rengjøre og sikrer samtidig en 
lang levetid. Den er derfor veldig godt egnet til bruk i 
miljøer med mye støv, som f. eks. fjærkre- og svinestaller, 
tørkeområder og industrier hvor varme tilføres i 
produksjonsprosessen. 

Om varmeveksleren

40%
Det kommende klimakravet om 
40  % CO2-reduksjon, vil ikke 
være uoppnåelig med teknologien 
bak vår varmeveksler, da det 
er mulig å redusere ca. 50  % 
av det totale CO2-utslippet i 
primærproduksjonen.



Normalt er ikke støv noe man samler på. Men 
det gjør vi. Våre varmevekslere er utviklet til å 
samle opp støv, så du minimerer utslippet av støv i 
nærmiljøet ditt. Det sikrer deg en bedre økonomi, 
større fokus på miljøet – og bedre naboskap.  

Vi har siden 2015 levert varmevekslere til industrien. 
Varmeveksleren har vist seg å være velegnet til 
støvplagede industrier, som tidligere har hatt 
vanskeligheter med å implementere teknologi 
for håndtering av støv og minske utslipp av støv i 
naturen uten at det medfører store omkostninger, 
trykktap og ekstra vedlikehold. Varmevekslerne 
finnes i flere størrelser og kan kobles sammen som 
større enheter.

Med en varmeveksler fra Rokkedahl Energi får du:
• Energiinnsparing på opptil 50 %
• Redusering av støv
• Øket kapasitet 
• Velegnet i støvfylte og aggressive miljøer
• Svært godt egnet i tørreprosesser

Varmevekslerne våre er allsidige og kan brukes til 
alt fra korntørking, tørking av løk og smier til humler 
og fjærkreslakteri. I 2019 avsluttet vi et prosjekt 
hos Stauning Whisky - her brukes varmeveksleren i 
forbindelse med tørking av malten.

Vi samler på 
energi – og støv

50%
Opp til 

energiinnsparing i støvutsatte 
industrier.

Industri



Opp til 

Glade høns  
gir mindre CO2

I et godt inneklima, tilpasset hønsenes behov, øker 
produktiviteten og de spiser mindre. Dette setter 
sitt preg på CO2-regnskapet. I tillegg reduseres 
fjærhakkingen til et absolutt minimum.

Vi monterte den første varmeveksleren i en eggleggestall 
i 2021 og ser de fordelene, vi allerede kjenner fra 
produksjonen av slaktekyllinger. 
Varmeveksleren skaper samtidig nye muligheter for 
optimering av produksjonen og bunnlinjen.

I en eggleggestall med en varmeveksler 
har tester vist følgende:
• Reduksjon av fôrforbruket
• Ammoniakkreduksjon på opptil 50 %
• Dyrevelferden økes
• Inneklimaet forbedres
• Produksjonsapparatet holdes renere

Vi mennesker trives best i et klima som er tilpasset våre behov. 
Vi kan yte mer og slipper ut mindre CO2. 
Slik er det også hos høns. 

50%
reduksjon av ammoniakk var 
resultatet på bakgrunn av test 
ved bruk av varmeveksler i en 
hønseproduksjon. 

Fjærkre



Dokumentert reduksjon  
av ammoniakk 

energiinnsparing 
ved bruk av varmevekslere 
i stallen.

Fukt er klimaets svar på konvolutter med vindu. Vi 
har alle stiftet bekjentskap med det og har prøvet 
å komme det til livs, men ofte uten stor suksess. 

Varmeveksleren har den egenskapen, at den 
trekker fukt ut av stallen og derved holder det 
som strøs tørt. Tørt strødd materiale betyr mindre 
utvikling av ammoniakk. Det vesentlig forbedrede 
miljøet i stallen gir også bedre dyrevelferd, større 
tilvekst og en bedre økonomi. 

En varmeveksler sikrer:
• Energiinnsparing på opptil 80 %
• Reduksjon av ammoniakk på min. 30 %
• Forbedring av stallmiljøet
• Økt vekst og trivsel 
• Forlengelse av levetiden for produksjonen  

på opp til 10 år

Rokkedahl har siden 2012 installert varmevekslere 
innen slaktekyllingproduksjon, og vi har i dag solgt 
mer enn 400 anlegg på tvers av våre kjerneområder. 

Bedre 
dyrevelferd er 
et spørsmål om 
fukt

30%
 

80%
Opp til 

Fjærkre



Svin

Mindre trekk er mer energi

Griser trenger god luftkvalitet og et sunt inneklima 
for å trives best mulig. Den gode løsningen for bedre 
luftkvalitet kan være så enkel som å åpne et vindu 
eller å stille en dør på klem. Men løsningen er likevel 
ikke så enkel. Griser tåler nemlig ikke trekk. 

Vi har derfor utviklet et system, som sikrer, at våre 
varmevekslere gir den perfekte luftfordelingen i stallen. 
Systemet blander frisk, oppvarmet luft med stallluften 
og fordeler luften nøyaktig gjennom gangene. 
Det betyr, at alle grisene får samme mengde frisk 
oppvarmet luft – helt uten trekk. 

Rokkedahl Energi har i flere år testet bruk av 
varmeveksler i en smågrisstall. Resultatene skakker for 
seg selv: 

• Energiinnsparing på opptil 70 %
• Markant forbedret stallmiljø
• Bedre trivsel blant grisene i stallen
• Langt bedre arbeidsmiljø for medarbeiderne

Frisk luft er som vann i vannkranen. Vi har alle sammen bruk 
for det, men har tendens til å ta det for gitt. Og vi glemmer ofte, 
at ikke alle kan få frisk luft efter behov. 

70%
reduksjon av varmeutgiftene 
var resultatet på bakgrunn av 
test ved bruk av varmeveksler i en 
smågrisestall. 
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