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Kleventa warmteterugwinning  
 
Laat warmte niet verloren gaan! Wij hebben diverse systemen om warmte terug te winnen. 
 
Voor een optimaal rendement en een beter klimaat in de stal is warmteterugwinning (wtw) een 

uitermate efficiënt systeem. Hiermee krijgt u een betere diergezondheid en lagere stookkosten. 
 
Voor een efficiënte warmteterugwinning onderscheiden we drie systemen: 
- warmteterugwinning lucht/lucht 

- warmteterugwinning lucht/water en water/lucht 
- warmtepompsysteem lucht/water 
 
We kunnen aannemen dat de warmteproductie door de dieren altijd de warmte-inhoud van de 
minimumventilatie overstijgt. Daarom is het van belang te kijken naar de warmtebehoefte binnen uw 

bedrijf en op welke manier deze het beste tot zijn recht komt (inlaatverwarming, fermatering, 
vloerverwarming en dergelijke). Wij adviseren u hier graag in. 
 
 
Warmteterugwinning lucht/lucht: 

Indien er voldoende plaats is geeft de lucht/lucht 
warmteterugwinning een zeer goed rendement. 
Afhankelijk van het type ligt dit tussen de 50 en 80% 
- een energiebesparing van 60% mag dan ook 

verwacht worden.  

Ook in dit type warmteterugwinning zijn er weer drie 
types: 
- ≥ 70% wtw liggende lamellenwisselaar 
- ≥ 70% wtw liggende lamellenwisselaar met 

spoelsysteem. 

- ≥ 70% wtw staande buizenwisselaar voor boven 
een luchtwasser 

 
 

Warmteterugwinning lucht/water en water/lucht: 
Door toepassing van water als transportmedium kan warmte overgedragen worden zonder dat er 
enorme luchtkanalen nodig zijn. Dit biedt in de praktijk grote voordelen bij de aanleg van het 
systeem.  
 

De binnenkomende lucht kan door middel van de warmtewisselaars verwarmd worden. Het benodigde 
warme water zal opgewekt worden door een in het kanaal geplaatste opnamekast of buizenwisselaar 
bij de luchtwasser. 
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Warmtepompsysteem water/water: 

Een rvs buizenwisselaar kan het waswater van de luchtwasser als warmtebron gebruiken.  
 
Indien gewenst kan de opgenomen warmte via een warmtepomp opgewaardeerd worden naar een 
hogere temperatuur, waardoor meer warmte beschikbaar komt. 
Deze warmte kan dan ook eventueel in een laagtemperatuur verwarmingssysteem worden gebruikt. 

 
 

 
 

 
Meer informatie over bovenstaande producten vindt u op onze website: 
- warmteterugwinning lucht/lucht 
- warmtepompsysteem lucht/water/PolyCoil warmtewisselaar 
- buizenwisselaar rvs 

- AHP warmtepomp 
 
of verderop in ons (dit) ProductInformatie bestand: 

-    warmteterugwinning 
-    AHP warmtepomp 

http://www.kleventa.nl/agrarisch/producten/warmteterugwinning/warmteterugwinning-lucht-lucht/
http://www.kleventa.nl/agrarisch/producten/warmteterugwinning/polycoil-warmtewisselaar/
http://www.kleventa.nl/agrarisch/producten/warmteterugwinning/rvs-warmtewisselaars/
http://www.kleventa.nl/agrarisch/producten/verwarming/ahp-warmtepomp/

