
Våra värmeväxlare 
är mer än bara varm 
luft

Vi lägger fokus på klimat och energi

Leverantör av värmeväxlare för industri och jordbruk



Om Rokkedahl Energi 

Rokkedahl Energi är en av landets mest hållbara 
leverantörer av värmeväxlare för jordbruk och 
industri, både hemma och utomlands. 

Vi har ett stort fokus på hållbarhet och 
samarbetar med tillverkare samt forsknings- 
och utbildningsinstitutioner för att leverera 
energibesparande och klimatvänliga produkter 
till alla våra kunder. 

Rokkedahl Energi är ett företag i Rokkedahl-
koncernen, som innefattar Rokkedahl jordbruk, 
Rokkedahl Food och Rokkedahl slakteri. Vi 
har vårt huvudkontor i Himmerland, men vi är 
verksamma i hela Skandinavien. 

Vi är leverantörer till jordbruk och industri och är 
i dag ledande inom värmeväxlare för jordbruk med 
fler än 400 aktiva anläggningar.  
Denna position har vi uppnått bland annat 
genom miljömedvetet ansvar, kompromisslöst 
engagemang i våra kundrelationer och en bred 
förståelse för hållbarhet inom jordbruk och 
industri.   

Hållbarhet 
 
Ett ämne som berör allt från politiska definitioner till 
dilemmat med stor eller liten toalettspolning. 

Det är samtidigt ett ord som klingar bekant för de flesta. 
Men ”bekant” är inte samma sak som ”begripligt”.

Vi uppfattar hållbarhet som ett miljömedvetet ansvar 
som säkrar vår samtid, framtid och fritid genom 
energibesparingar, bättre djurvälfärd och lägre CO2-
utsläpp.

Vår målsättning är att leverera värmeväxlare för jordbruk 
och industri som skapar bättre arbetsförhållanden och 
inomhusklimat, reducerar energiutsläppen och minskar 
utsläppen av CO2.

Rokkedahl Energi –  
en hållbar 
leverantör



En värmeväxlare för miljön 
Vilka förväntningar har du på en värmeväxlare? 
Ska den kunna bekämpa fuktproblem? Eller ska 
den kunna sänka din energiförbrukning? Oavsett 
vilka behov du har så kommer våra värmeväxlare 
inte att göra dig besviken.  

Våra värmeväxlare är framtagna efter grundläggande 
principer för att säkerställa ett bättre inomhusklimat 
och en högre energibesparing genom miljövänliga, 
ansvarstagande och hållbara lösningar. 

Värmeväxlaren är utvecklad som en längsgående 
motströmsväxlare. Värmeväxlaren värmer upp den 
friska utomhusluften med värmen från den utgående 
luften. Detta innebär inte enbart optimal fördelning av 
uppvärmd frisk luft, det gagnar både din värmeräkning 
och luftkvaliteten. 

Värmeväxlaren är dessutom tillverkad av PP-plast 
och rostfritt stål. Det gör den enkel att rengöra och 
säkerställer samtidigt en lång livslängd. Därför är den 
ytterst lämplig för mycket dammiga miljöer som kyckling- 
och grisstallar, torkar samt industrier som tillför värme i 
tillverkningsprocessen. 

Om värmeväxlaren

40%
Det kommande klimatkravet på en 
CO2-reduktion på 40  % blir inte 
ouppnåeligt med tekniken bakom 
vår värmeväxlare, eftersom det är 
möjligt att reducera ca 50  % av de 
totala CO2 utsläppen i den primära 
produktionen.



Normalt är damm inte något man samlar på. Men 
det gör vi. Vår värmeväxlare är utvecklad för att 
samla upp damm, så att du minimerar utsläppet 
av damm i din närmiljö. Det säkerställer ett bättre 
företagsklimat, ett större fokus på miljön – och en 
bättre relation till grannarna.  

Vi har levererat värmeväxlare till industrin 
sedan 2015. Värmeväxlaren har visat sig vara ytterst 
lämplig för industrier genererar mycket damm och 
som inte tidigare har kunnat implementera teknik för 
att hantera damm samt minska utsläppen av damm 
i naturen utan stora omkostnader, tryckförluster och 
extra underhåll. Värmeväxlarna finns i flera storlekar 
och kan kopplas ihop till större enheter.

Med en värmeväxlare från  
Rokkedahl Energi får du:
• Energibesparing på upp till 50 %
• Reducering av damm
• Större kapacitet 
• Lämplig i dammiga och aggressiva miljöer
• Ytterst lämplig i torkprocesser

Våra värmeväxlare är allsidiga och kan användas 
till allt från spannmålstorkning, torkning av lök och 
smidesverkstäder till humlor och fjäderfäslakterier. 
År 2019 avslutade vi ett projekt hos Stauning Whisky – 
här används värmeväxlaren i samband med torkning 
av malten.

Vi samlar på energi – 
och damm

50%
Upp till 

energibesparing i dammiga 
industrier.

Industri



Upp till 

Glada höns  
ger mindre CO2

I ett bra inomhusklimat som anpassats efter hönsens 
behov ökas produktiviteten och de äter mindre. Det 
gör skillnad för CO2 avtrycket. Dessutom reduceras 
fjäderplockning till ett absolut minimum.

Vi monterade den första värmeväxlaren i ett 
äggläggningsstall 2021 och ser de fördelar som vi redan 
känner till från slaktkycklingproduktionen. 
Värmeväxlaren skapar samtidigt nya möjligheter för 
att optimera produktionen och slutresultatet.

I ett äggläggningsstall med en värmeväxlare 
har tester visat följande:
• Reduktion av foderförbrukning
• Reduktion av ammoniak upp till 50 %
• Djurvälfärden ökas
• Inomhusklimatet förbättras
• Produktionsapparaten hålls renare

Vi människor trivs bäst i ett klimat som är anpassat efter våra behov. 
Vi kan prestera mer och släpper ut mindre CO2. 
Så är det faktiskt också för hönsen. 

50%
reduktion av ammoniak 
blev resultatet vid ett 
test av värmeväxlare i en 
hönsproduktion. 

Fjäderfä



Dokumenterad reduktion  
av ammoniak 

energibesparing 
vid användning av värmeväxlare 
i stallen.

Fukt är ett resultat av klimatet. Vi har alla stiftat 
bekantskap med den och har försökt begränsa 
den – ofta utan större framgång. 

Värmeväxlaren har egenskapen att den drar ut fukt 
ur stallet och bidrar därmed till att strömaterialet 
förblir torrt. Torrt strö innebär lägre grad av 
ammoniak. Den väsentligt förbättrade miljön i 
stallet innebär samtidigt bättre djurvälfärd, större 
tillväxt och ett bättre företagsklimat. 

En värmeväxlare säkerställer:
• Energibesparing på upp till 80 %
• Reduktion av ammoniak med min. 30 %
• Förbättring av stallmiljön
• Ökad tillväxt och trivsel 
• Förlängd livslängd på produktionen  

med upp till 10 år

Rokkedahl har sedan 2012 installerat värmeväxlare 
för produktion av slaktkycklingar. I dag har vi sålt fler 
än 400 anläggningar inom våra olika kärnområden. 

Bättre 
djurvälfärd 
handlar om 
fukt

30%
 

80%
Upp till 

Fjäderfä



Gris

Mindre drag ger mer energi

Grisat behöver god luftkvalitet och ett hälsosamt 
inomhusklimat för att trivas. Den enkla lösningen för 
att få bättre luftkvalitet kan tyckas vara så enkel som 
att öppna ett fönster eller att ställa en dörr på glänt. 
Men lösningen är tyvärr inte riktigt så enkel eftersom 
grisar inte tål drag. 

Vi har därför utvecklat ett system som säkerställer att 
våra värmeväxlare ger den perfekta luftfördelningen 
i stallet. Systemet blandar frisk, uppvärmd luft med 
stalluften och fördelar luften jämnt över gångarna. 
Det innebär att alla grisar får samma mängd frisk 
uppvärmd luft – helt utan drag. 

Rokkedahl Energi har sedan flera år tillbaka testat att 
använda värmeväxlare i ett smågrisstall. Resultaten 
talar för sig själva: 

• Energibesparing på upp till 70 %
• Avsevärt förbättrad stallmiljö
• Bättre trivsel bland grisarna i stallet
• Mycket bättre arbetsmiljö för medarbetarna

Frisk luft är som vatten i vattenkranen. Alla behöver det, men 
vi tar det ofta för givet. Vi glömmer ofta att alla inte kan få den 
friska luft de behöver. 

70%
minskning av 
uppvärmningskostnaderna 
blev resultatet vid ett test av 
värmeväxlare i ett smågrisstall. 
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