Gyllekøling

Nedsæt ammoniakfordampningen og få
et optimalt staldmiljø

Nedsæt ammoniakfordampningen med over 30%
og genvind samtidig varmen til opvarmning af
eksempelvis farestien, smågrisestalde og lignende.

Klimadan.dk

Grøn tryghed

På klimadan.dk kan
du få mere information om hvordan du
kan spare penge med
vedvarende
energiløsninger

Gyllekøling
Varmegenvinding med en varmepumpe
Udviklingen i svinesektoren med stadig større enheder,

•

Skal besætningen udvides, eller skal du bygge

gør at fordelene ved gyllekøling bliver mere og mere

ny stald, kan det at vælge gyllekøling hjælpe en an-

indlysende:

søgning igennem, idet det er bevist, at det nedsætter
miljøbelastningen af omgivelserne.

•

Der er mange penge at spare, ved at genbruge

overskudsvarmen fra gyllen til opvarmning af patteg-

•

Tilbagebetalingstid for investeringen i gyllekøling

risehuler, farestald og stuehus.

er ofte kun 2-5 år.

•

Ifølge MIljøministeriets BAT-blad på gyllekøling, er

Som det ses af nedenstående, så går økonomi og

det muligt at reducere ammoniakfordampning med

miljø hånd i hånd, når man taler om gyllekøling, så

mere end 30 %.

der er ikke noget at betænke sig på. Kontakt os og lad
os lave en beregning på netop din besparelse

Eksempel på besparelse med gyllekøling:
Ejendommens nuværende olieforbrug 15.000 liter
1.500 mtr. gylleslanger under gyllekanalerne
Årlig besparelse ca. 55.000 kr.
Tilbagebetalingstid ca. 3 år

Gyllekølingsanlæg under opførsel
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Vi har over 33 års erfaring med skræddersyede
løsninger til landbruget. Denne erfaring samt vores
know how er din garanti for en god og driftsikker
løsning.

Sådan virker et gyllekølingsanlæg
Din stald er en guldgrube af overskudsvarme
Overskudsvarmen fra stalden opvarmer vandet i ”varmeoptageren”,
dette vand pumpes så gennem
Opvarmning af stuehus

”vamepumpen”. Der sker herved en

Opvarmning af vaskevand

afkøling af vandet, og energien fra
denne afkøling transporteres via
vamepumpen til en højere temperatur, så den kan bruges til opvarm-

Gulvvarme og rumvarme i stalde
Varmeoptager

ning af vandet i ”varmtvandsbeholderen”,

eller til husopvarmning

”radiatorer/ gulvvarme. automatisk
at bruge energien når den er billigst.

Opvarmning af fodervand

Opvarmning af fedttank

På klimadan.dk kan
du få mere information om, hvordan du
kan spare penge og
nedsætte ammoniakfordampningen med
gyllekøling

Kaskadekoblet varmepumper er hjertet i et gyllekølingsanlæg

varmepumper | jordvarme | solvarme
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Klimadan A/S

varmepumper | jordvarme | solvarme
Hovedkontor
Rømersvej 30
DK-7430 Ikast
Tlf.: +45 9715 4600
Fax: +45 9627 7079
Mail: info@klimadan.dk
Web: klimadan.dk
Salg
Tlf.: +45 9715 4600 -lokal 1
Fax: +45 9627 7079
Service
Tlf.: +45 9715 4600 -lokal 2
Fax: +45 9627 7079
Administration
Tlf.: +45 9715 4600 -lokal 4
Fax: +45 9627 7079
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33 års erfaring og 6.000 vedvarende energiløsninger kommer dig til gode

