
Warmterecuperatie
voor melkkoeltanks

Een professioneel systeem 
voor productie van warm water 
ontworpen voor melkveehouders.

Sneller gratis warm water
elke tijd 

van het jaar
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Prestaties gecertificeerd door het onafhankelijke laboratoria Pôle Cristal.

      Ecolacteo heeft de beste resultaten voor het verwarmen van water en het energieverbruik 
van de melkkoeltank in gelijk welke testomstandigheden.

Alle testresultaten, de metingen op de bedrijven en studies zie: www.ecolacteo.com

Ecolacteo recupereert 100% van de vrijgekomen warmte:

De traditionele systemen recupereren alleen de oververhitting 
van het heet gas, die minder dan 20% van de realiseerbare energie 
vertegenwoordigt.  In dat geval is er geen constante controle op de 
temperatuur: hoog in de zomer en laag in de winter.

De warmteterugwinning Ecolacteo ™ maakt gebruik van alle               
vrijgegeven condensatiewarmte van de koelunit, waarbij het grote 
hoeveelheden water snel kan verwarmen aan een gegarandeerde 
temperatuur van 55 ° C, zelfs in moeilijke omstandigheden.
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2. Mode “oververhitting”: De ventilators worden 
ingeschakeld zodra het water verwarmd is tot 55°C.
De warmteterugwinning controleert de opwarming van 
het water (oververhitting van het gas); het water kan zo 
een temperatuur van 65/70 ° C bereiken in de zomer.

       De bedrijfsparameters, de druk en de temperatuur van de compressor worden gerespecteerd.  Het  
condenswater verbetert het rendement van de compressor in de zomer en voorkomt uitschakelen door hoge 
druk.  De hoge druk pressostaat HP herstart bij 26 bar de ventilatie in geval van storing in het watercircuit.  De koeling 
heeft altijd de hoogste prioriteit.
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1. Modus “warmtepomp”: De recuperator condenseert 
al het koelmiddelgas met behulp van het koude water in 
het vat.  Hij recupereert alle warmte die door de koelunit 
wordt afgegeven om het water snel te verwarmen tot een 
temperatuur van 55 ° C, ongeacht de omgevingstempera-
tuur. De ventilators zijn uitgeschakeld.

Gepatenteerde Dual Condense Technology (DCT) : 

Bedrijf : Nicolas Darbois Richeton Des Naux
Jaarlijkse productie:  260 000 L  465 000 L 700 000 L 1 050 000 L
Inhoud van de melkkoeltank: 2100 L 3100 L 3100 L 8000 L
Vermogen van de koelgroep: 3 ch  6 ch 3 ch  6,5 ch
Type melkinstallatie: 2x4 p 2x5 p 2x8 p Roto 24 p
Warm waterverbruik per dag: 264 L 430 L 551 L 713 L
KWh per jaar bespaard: 5400 8 800 10 500 14 700

Referenties: 
(Besparingen daadwerkelijk gerealiseerd gemeten met behulp van energiemeters)



Voordelen van het Ecolacteo-systeemTM:

        Gratis warm water aan hoge temperaturen (tussen 55 en 70°C afhankelijk van de toestand). 
        Warm water in alle seizoenen, zelfs in periode van weinig melk. 
        Hoog warmwatercomfort.  Voorbeeld : meer dan 400 ltr/uur voor een tank van 5000 ltr, 
4 melkbeurten en een koelgroep van 7,5 PK.
        Verbetert de werking van de tank, en optimaliseert het energieverbruik.
        De volledige hoeveelheid warmte is recupereerbaar:
                 - 1l melk gekoeld van 35 naar 3°C, verwarmd 1l water van 12 naar 55°C.
               - Mogelijk in combinatie met voorkoelers & melkrobots.
               - De uitrusting van één koelmachine voldoet om de warmwaterbehoeften te dekken.
                 - Het is haalbaar om het drinkwater op te warmen door de 
                  beschikbare warmte.
                 - Mogelijkheid om lokalen op te warmen voor grotere bedrijven.

Type hydraulische schema’s :

Basisconfiguratie : enkel warmterecuperatie

Toepassing: 
Aanvullend met bestaande boiler.
Mogelijk bij een recente boiler.

Voorkeur configuratie: warmterecuperatie + productie sanitair warm water tot 75°C

Toepassing:
Ter vervanging van de bestaande boiler.
Aangeraden bij een verouderde boiler.
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CD 996 - ZA du Champ Pourceau
21380 Messigny et Vantoux - France
+ 33 3 80 48 60 16
contact@ecolacteo.com

Ecolactis
Verkoper/installateur:

ECOLACTEO is een gedeponeerd handelsmerk van SARL Ecolactis.                              www.ecolacteo.com

* 200 mm vrije ruimte voorzien voor bocht en ontluchter.

Specificaties:

Recuperatie module :

             Voorrang koeling: sturing van de ventilator voor een
 gegarandeerde koeling in geval van een storing bij de recuperator.

Ecolacteo en boiler gecombineerd (300 tot 2000 ltr):

Meer dan alleen een opslagvat: ontworpen voor het optimaliseren van de warmtere-
cuperatie door twee verschillende temperatuurniveaus te handhaven en de invloed 
van de elektrische weerstand te voorkomen in het recuperatie gedeelte van het vat.  
Geen bypass mogelijk van het koud water tijdens de recuperatiefase.   

•	 Stalen tank 3mm met epoxy poedercoating, 7jaar garantie. *
•	 PVC-ommanteling met schuim isolatie dikte van 50mm (isolerende   

warmteoverdrachtscoëfficiënt K=0,726W/m²°C).
•	 Isolatie boven- en onderkant.
•	 Grote uitlaatopening met uitlaatkraan om eventueel bezinksel te verwijderen.
•	 Magnesiumanode.
•	 Aansluitkit bestaande uit:  veiligheidsventiel, ontluchter, twee thermometers, 

uitlaatkraan en verbindingsstukken.
•	 Buis Ø 100mm tot 1000ltr ; buis Ø 200mm voor grotere modellen.
•	 Elektrische weerstand optioneel.
•	 De Ecolacteo’s kunnen ook gebruikt worden als buffertanks.

        Eenzelfde vat voor zowel voorverwarmd als warm water tot 75°C.
*De garantievoorwaarden zie handleiding. 

Inhoud 300 l 500 l 750 l 1000 l 1500 l 2000 l

Hoogte  (mm) * 1570 1790 1925 2355 2290 2035

Diameter vat  (mm) 550 650 800 1000 1250

Diameter inclusief isolatie  (mm) 650 750 900 1100 1350

Gewicht  (kg) 70 100 135 160 215 320

Model recuperator 10 DW 20 DW 30 DW 2x20 DW

Max. vermogen koelgroep 5ch 10 ch 15 ch 2 x 7,5 ch

Hoogte  (mm) 580 580

Breedte  (mm) 380 480

Diepte  (mm) 248 300

•	 4 verschillende modellen voor koelgroepen tot 
15PK. 

•	 Hogedruk warmtewisselaar geïsoleerd met   
dubbele wand voor een optimale veiligheid.

•	 Voorgemonteerde module met bedieningskast 
voor snelle montage.

•	 Signaal bij aankalking.
•	 Regelbare thermostatische kraan.
•	 Omkasting in RVS voor een betere             

bescherming en verzorgde afwerking.

LIMKO NV, Assesteenweg 136, 
B-7850 Edingen
Tel: +32 (0) 2 395 85 00 
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