65% energiekostenbesparing
door WarmteTerugWinning
via uw Inno+ luchtwasser
Inno+ duurzame energie voor het grijpen
Inno+ ontwikkelt, levert en installeert systemen voor
luchtwassing, verwarming en koeling voor de intensieve
veehouderij.

We

gebruiken

daarvoor

bestaande,

bewezen systemen en voegen daaraan continu, nieuwe
zelf ontwikkelde technieken toe. Om onze systemen
zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse
praktijk, werken we nauw samen met ondernemers in
de intensieve veehouderij. Inno+ streeft naar een zo hoog
mogelijk rendement en betrouwbaarheid en naar zo laag
mogelijke kosten voor onderhoud en gebruik.
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Dagelijks verlaat veel warmte uw stal

Terugverdientijden tussen de 2 en 8 jaar

Varkens en kippen produceren een grote hoeveelheid

De onderstaande tabel geeft de verhouding tussen de prijs van

warmte. Samen met de geventileerde stallucht, verdwijnt

gas, elektra en energie uit WarmteTerugWinning van Inno+ weer.

deze dagelijks uit uw stal. Voor gebruikers van Inno+

De prijs die u op dit moment persoonlijk voor gas en elektra

luchtwassystemen is er goed nieuws. Zij kunnen hun

betaalt, vindt u terug op uw energienota. Gebruik ze bij het

luchtwasser gebruiken voor de terugwinning van warmte

berekenen van de terugverdientijd van WarmteTerugWinning

uit hun stallen. De warmte die u op deze manier wint

voor uw bedrijf. Afhankelijk van uw situatie kunt u rekenen op

is goed bruikbaar voor het verwarmen van uw stallen,

een terugverdientijd tussen de 2 en 8 jaar.

brijvoer, woonhuis of zelfs zwembad. Zo bespaart u fors

Aardgas

Elektriciteit

Verwarmen via
WarmteTerugWinning van Inno+

1 m3 gas = 32 MJ

1 kWh = 3,6 MJ

1 kWh = 3,6 MJ

€ 0,55 per m gas

€ 0,12 per kWh

€ 0,12 per kWh

€ 0,0172 per MJ

€ 0,033 per MJ

€ 0,033 per MJ

Ca 100%

Ca 100%

Ca. 550%

1

1,94

0,35*

op uw energieverbruik of wordt het zinvol energie te
gebruiken op plaatsen waar dat nu niet rendabel is.

Warmte naar:
• biggenstal
• woonhuis
• zwembad
• anders

WarmteTerugWinning vanuit Inno+ luchtwassystemen

Prijs per eenheid
Prijs per MJ

3

Rendement
verwarmingstoestel

In stallen met een luchtwassysteem, blazen ventilatoren
de stallucht door de wasser heen. Daar komt de warme

Relatieve prijsverhouding
gas/elektra/warmtepomp

lucht (ca 24°C), in contact komt met het koude waswater
(ca 11°C). Het waswater wordt op deze manier opgewarmd

Energie inhoud

1 Luchtwasser

2 Warmtewisselaar

3 Warmtepomp

4

*Dit betekent een besparing van 65% t.o.v. verwarmen met aardgas.

tot 16°C á 20°C. Door het plaatsen van de speciale Inno+

Profiteren van de opgewekte warmte

warmtewisselaar en warmtepomp wordt het mogelijk de

U profiteert van uw systeem voor WarmteTerugWinning, als

toegevoegde warmte over te brengen en op te waarderen
tot water van 40°C. Dankzij WarmteTerugWinning kan
deze warmte worden gebruikt voor uiteenlopende
doeleinden.

u de opgewekte warmte ook echt in kunt zetten op plaatsen

65% energiekostenbesparing

Prijs van energie

Het hergebruik van warmte uit stallen met Inno+

De prijzen voor energie fluctueren. Zo zal de prijs voor gas

WarmteTerugWinning levert een hoog rendement en

naar verwachting meer in prijs stijgen dan de prijs voor

een aanzienlijke besparing van uw energierekening op.

elektriciteit. Over het algemeen is elektriciteit per energie

1 kWh elektriciteit voor de installatie, levert 5,5 kWh

eenheid (MJ) ongeveer twee maal zo duur als de prijs voor

warmte op. Een rendement van 550 procent. Met de Inno+

aardgas. De prijs voor nachtstroom kan, afhankelijk van

WarmteTerugWinning reduceert een gemiddeld bedrijf

uw energiecontract, tot ongeveer 40% goedkoper zijn dan

haar energiekosten al snel tot 65% van het oorspronkelijke

de prijs voor reguliere elektra. Door optimaal gebruik te

niveau. WarmteTerugWinning kan worden toegepast in

maken van nachtstroom, kunt u nog meer energiekosten

combinatie met alle luchtwasinstallaties van Inno+ zoals

besparen dan de eerder genoemde 65%.

waar u nu betaalt of zou betalen voor het gebruik van warmte.
Omdat de watertemperatuur uit WarmteTerugWinning via
uw luchtwassysteem maximaal de temperatuur van 40°C
bereikt, leent de warmte zich vooral voor vloerverwarming
in stallen, woonhuizen of de verwarming van brijvoer of een
zwembad. Een gemiddeld huishouden met een vrijstaande
woning verbruikt per jaar 2.500 tot 3.000 m3 gas (bron NIBUD).
Het gemiddelde gasverbruik voor zeugenstallen bedraagt 50
m3 per zeugenplaats per jaar (bron Inno+). Om topresultaten

de Biologische Luchtwasser, Chemische Luchtwasser en

te draaien in de vleesvarkenshouderij is het nu bijvoorbeeld

de Combi-wasser.

mogelijk met goedkope energie de vloeren te verwarmen om
de biggen optimaal op te vangen in de stal.
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Inno+ duurzame energie voor het grijpen
Stimuleringsregelingen energiebesparing
Investering in de Inno+ WarmteTerugWinning wordt
gestimuleerd door regelingen op het gebied van
energiebesparing. Afhankelijk van uw situatie komt u
mogelijk in aanmerking voor regelingen zoals Energie
Investeringsaftrek,

Maatlat

Duurzame

Veehouderij

of een regeling via uw gemeente of provincie. Inno+,
uw accountant of subsidieadviseur kunnen u hierover
adviseren.
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