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energiebesparing tot 50%
technisch vernuftig
RVS kwaliteitsproduct
voordelig

AgriCool voorkoeler
Nu investeren - direct besparen!
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AgriCool direct besparen!
Met de AgriCool kunt u vers gemolken melk
met leiding- of bronwater snel en probleemloos
voorkoelen tot ongeveer 20ºC. De voorkoeler wordt
in de leiding tussen melkinstallatie en melkkoeltank
geplaatst en aangesloten op leidingwater of
bronwater. U bent daardoor aanzienlijk minder
energie kwijt voor het verder terugkoelen tot 4ºC.
De AgriCool van ReHeat is bovendien getest en door
NIZO food research. Voordelig en veilig dus!

Wat levert het op?
Een realistisch rekenvoorbeeld bij een melkquotum van 500.000 liter:
normverbruik: 15 kWh per 1.000 liter melk (bij buitentemperatuur 20°C)
			
het absolute verbruik ligt dan op 7.500 kWh
Bij een kWh-prijs van € 0,25 (incl. energiebelasting, transport en BTW) is dat
7.500 x € 0,25 = € 1.875,- op jaarbasis
Een besparing van 40-50% levert daarmee op jaarbasis een voordeel op van
€ 750,- tot € 950,Omdat u daarnaast uit de voeten kunt met een kleinere koelmachine verdient
u uw AgriCool binnen twee jaar terug!

AgriCool voorkoeler
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Efficiencytests
De AgriCool is vanzelfsprekend uitvoerig getest. Bij deze tests
werd onder meer gekeken hoeveel er onder bepaalde condities
voorgekoeld kon worden. Onze voorkoeler blijkt zowel voor
robots (met een geleidelijke melkstroom) als melkstallen (met
veel melk in een korte tijd) uitermate geschikt.
De hiernaast afgebeelde grafiek geeft een goed beeld van het
temperatuurverloop.
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meetpunten
Ingangstemp. melk 36˚C
Melk-debiet
Water-debiet

1.000 l/h
2.400 l/h

Koelwater temperatuur
Melk temperatuur
Koelwater debiet
Melk debiet

energiebesparing tot 50%
Werking
Het is zaak vers gemolken melk binnen drie uur terug te
koelen naar 4°C. Met aan de melk onttrokken warmte kunt
u het drinkwater van uw melkvee opwarmen - vooral in de
wintermaanden wordt dit op prijs gesteld.

een uniek buis-in-buis-principe zonder interne lassen en zorgt
voor een optimale voorkoeling. Voor een maximale koeling en
het hoogste rendement stromen water en melk in tegengestelde
richting. De AgriCool is getest en goedgekeurd voor bronwater,
kwaliteit drinkwater melkvee.

De AgriCool is daarvoor het meest geëigende instrument. Deze
robuuste, geïsoleerde, RVS (AISI 304) voorkoeler is uitgerust met

Energievoordelen
 alvering draaiuren motor melkkoeltank
h
tot 50% energiebesparing
g ratis warm water - opgewarmd met warmte uit melk

Technische voordelen
c ompact en eenvoudig
onderhoudsarm: in tegenstelling tot een platenkoeler of
bundelbuiskoeler hoeft u de AgriCool niet te demonteren
voor onderhoudswerkzaamheden
eenvoudig te reinigen, samen met de melkinstallatie
koelwater kan tijdens reiniging in koeler blijven
meerdere AgriCool buizenkoelers parallel te plaatsen

Technische specificaties
Gewicht
Montage

ca. 30 kg
plaat met voorgeboorde sleuven en 4 lange
RVS bouten M8 aan de vlakke wand
Water in- en uitlaat
¾ “ schroefuiteinde
Melk inlaat	NW 40 K/M (verloopstukken naar aan- en
afvoerleidig melk leverbaar)
Melk uitlaat
NW 40 DR
Melkdoorvoorbuizen 3 x Ø14 mm
Waterbuis
Ø40 mm minus 3 x Ø14 mm
Maximale melkdruk 3 bar
Maximale waterdruk 5 bar

Isolatie

NW 40 K/M

Kwaliteit

in
305 mm

v olledig RVS gelast - lekkage van koelwater door melk is
uitgesloten (geen vervuiling)
sterke afremming van de bacteriegroei door onmiddellijke
koeling van de melk
lagere mengtemperatuur in de tank bij opvolgende
melkbeurten, reduceert de kans op bacterievorming

NW 40 Dr
uit

NW 40
10 mm
muursteun over de volle lengte,
met 8 bevestigingsbouten
(4 aan elke zijde in sleufopening)

Financiële voordelen
 eschikt voor leidingwater en bronwater - nóg hoger
g
rendement door gebruik bronwater
geen onderzoek naar kwaliteit bronwater noodzakelijk
A griCool komt in aanmerking voor investeringsaftrek
k
 orte terugverdientijd
lange levensduur dus geringe afschrijving

NW 40
500 mm

wateraansluiting 3/4”
in - uit

3 x 12 x 1 mm

RVS kwaliteitsproduct

38 x 1 mm

Service en onderhoud
ReHeat
installeert
en
onderhoudt
uw warmwatersysteem. Wij maken
gebruik van een netwerk met ca. 40
installatiemonteurs die door heel
Nederland
werken
en
uitstekend
bereikbaar zijn. Mocht zich een probleem
voordoen - onwaarschijnlijk, maar het kan - dan
zorgen zij ervoor dat u weer snel up-and-running
bent.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)

Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende technieken
of duurzame energie? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden
gebruikmaken van de EIA. Uw investering biedt dubbel voordeel:
uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of
vennootschapsbelasting.

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan
kunt u in aanmerking komen voor de KIA.

Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten extra aftrekken
van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk
van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de
goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast
de ‘gewone’ investeringsaftrek.

ReHeat

De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan
wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Het
bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Surf voor de meest actuele informatie over deze regelingen naar
www.agentschapnl.nl
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ReHeat BV
Industrieweg 7
9861 BT Grootegast
+31 (0)594 69 79 02
+31 (0)6 53 20 85 50

Url
www.reheat.nl
E-mail info@reheat.nl
Hoewel wij aan deze folder de nodige aandacht hebben besteed, kunnen aan deze
informatie geen rechten worden ontleend. Nadruk of overname is zonder toestemming
van ReHeat B.V. ten strengste verboden. Wijzigingen voorbehouden.

