AGRARISCHE MARKTWe care about healthy air
Speciale
oplossingen voor de agrarische markt.
365 dagen per jaar teeltgaran�
e
We care about healthy air
Ongeacht loca�e van de kas of de klimatalogische omstandigheden, zorgen we voor een op�maal groeiklimaat: 365

Op�maal binnenklimaat voor de kas

dagen per jaar, 24/7. Als teler weet je welke combina�e van
onder andere substraat, uitgangsmaterialen, nutriënten,
licht, lucht, voch�gheid en CO2 zorgt voor de beste resultaten. Wij bieden je de mogelijkheid om volledige controle te
houden over de klimaatcondi�es en tegelijk ﬂink te besparen op het energieverbruik.

www.orangeclimate.nl
www.orangeclimate.com
www.orangeclimate.nl
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1. OC AGRI
Specialist in klimaatoplossingen voor de agrarische markt, met
focus op het micro klimaat. Dankzij onze jarenlange kennis zijn
wij dé par�j om een complete oplossing te leveren, welke bestaat uit de gewenste modulaire onderdelen. Ongeacht het
precieze segment, de klimatologische omstandigheden of de
gewenste speciﬁca�es van het binnenklimaat, leveren wij de
luchtbehandelingskast voor het gewenste groeiklimaat. Met
onze producten op�maliseren wij gecondi�oneerd telen.

In de agrarische markt draait het om ‘leven’. In deze sectoren
is een gezond binnenklimaat zeer belangrijk, zodat uitval zoveel
mogelijk wordt voorkomen of in ieder geval beperkt. Voor de
op�male luchtcondi�es van begin (luchtbehandelingskast) t/m
het rooster is kennis en deskundigheid geboden. Vanaf het samenstellen van de beste klimatologische omstandigheden, tot
het op�maal en homogeen verdelen met luchtverdeelslangen,
kanalen, roosters of kleppen. Wij leveren alles voor 365 dagen
per jaar teeltgaran�e. Samen met de klant maken wij speciﬁeke
ontwerpen en voeren dit volledig uit.
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2. KASSENBOUW
In de kassen zijn energieverbruik, opbrengst en vocht drie

bijvoorbeeld het ontbreken van luchtverdeelsystemen of cor-

belangrijke onderwerpen. Zowel in bestaande als in nieuwe

ridors. Dit betekend dat een luchtbehandelingskast in de kas

kassen wordt het steeds las�ger het gewenste klimaat te rea-

geplaatst moet worden: een ruimte beperkende maatregel,

liseren door weersinvloeden en belich�ngsregels. Daarnaast is

waar juist iedere m2 inkomsten scheelt. Het is dan goed om een

verduurzaming een steeds belangrijker onderwerp.

expert in te schakelen die het meeste rendement uit de m2 kan
halen, standaard energiezuinige oplossingen aanbiedt en de

Zowel voor bestaande kassen als nieuwe kassen is OC Agri de

perfecte klimaatcondi�es kan leveren, project speciﬁek per kas.

expert om in te schakelen als het gaat om het meeste rendement uit de m2 te halen, standaard energiezuinige oplossingen

2.2 Nieuwe kassen

aanbieden en de perfecte klimaatcondi�es leveren, project

Met de semi-gesloten en gesloten kassen is er een betere lucht-

speciﬁek per kas.

verdeling in de kas en kan een micro klimaat rondom de plant
gecreëerd worden. Echter kunnen hier ook veel problemen ont-

2.1 Energieverbruik in kassen

staan wanneer de luchtbehandelingskast of luchtverdeling niet

In de kassenbouw is er veel energie benodigd om een op�maal

goed ontworpen is. Bovendien verbruiken de meeste klimaa�n-

groeiklimaat te realiseren. Bij nieuw te bouwen kassen kan hier

stalla�es veel energie omdat er grote hoeveelheden ontvoch-

op voorhand goed over nagedacht worden en op ingespeeld. In

�gd moeten worden.

bestaande kassen zijn er echter diverse uitdagingen,
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Orange Climate Agri combineert 200 jaar exper�se in de lucht-

Ona�ankelijk van de loca�e van de nieuwe kas 365 dagen per

behandeling met het creëren van speciﬁeke klimaten op basis

jaar een op�maal groeiklimaat. OC Agri levert het. Neem con-

van de gewenste speciﬁca�es van de eindgebruiker. Met een

tact op voor een vrijblijvend gesprek.

uniek concept houdt de teler de controle over het binnenklimaat, zonder invloed van klimatologische omstandigheden en

2.4 Reeds bestaande kassen

wordt er grote hoeveelheden energie bespaard ten opzichte

Waar bij nieuwe kassen vaak rekening wordt gehouden met

van standaard klimaa�nstalla�es.

nieuwe wetgeving, veranderende weersomstandigheden en klimaatsystemen, is dit bij bestaande kassen niet het geval. Reeds

2.3 Uw uitdaging, onze oplossing

bestaande kassen kampen vaak met problemen welke elkaar

Hee� u te maken met een warm en voch�g buitenklimaat? Of

versterken: vocht en belich�ngsregels.

juist koud en voch�g? Misschien zijn er extreme verschillen tussen dag- en nacht? OC Agri creëert het beste klimaat, wat reke-

In de meeste bestaande kassen zijn er (nog) geen luchtverdeel-

ning houd met onder andere:

systemen of corridors toegepast. Hierdoor is luchtverdeling in

•

De gewenste temperatuur en luchtvoch�gheid in de kas

de kas beperkt en enkel te regelen via het open en sluiten van

•

De uitgangscondi�es van het gewas in de kas

de schermen. Als deze echter langere �jd dicht moet, wegens

•

Klimatologische omstandigheden buiten de kas gedurende

strengere regels omtrent lichtvervuiling, kan het extra vocht

het jaar

niet meer makkelijk weg en dus ophopen in de kas. Deze op-

Besparing op de opera�onele kosten

hoping is niet bevorderlijk voor de groei van de gewassen. OC

•
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Agri biedt een complete luchtbehandelingskasten inclusief

OC Agri is expert in luchtbehandeling en hee� daardoor alles

geïntegreerde koeling en regeling, speciaal voor de situa�es

in huis om oplossingen te leveren voor vochtproblemen: wij

waar er geen luchtverdeelsystemen of corridors aanwezig zijn.

ontvoch�gen, bevoch�gen of drogen waar nodig, om con�nue

Een duurzame en energiezuinige oplossing voor het vochtpro-

een op�maal microklimaat te realiseren. Meer weten? Neem

bleem.

contact op met ons.

2.5 DRY+

4. BEWARING

De DRY+ is een plug-en-play-machine die in bestaande kassen

OC Agri is ook ac�ef in de productbewaring van onder meer

het vochtprobleem kan oplossen. Vaak kost het ontvoch�gen

uien en aardappels. Nadat de producten van het land komen

van lucht veel energie. Door het unieke concept van OC Agri

moeten ze bewaard worden voor latere verkoop. Doordat het

hee� de DRY+ het laagste energieverbruik in zijn klasse (slechts

klimaat steeds meer veranderd en bestrijdingsmiddelen steeds

van 0.2 kWh/kg ontvoch�ging). Doordat de DRY+ enkel een

minder worden toegelaten, is het erg belangrijk dat de produc-

stroomaanslui�ng nodig hee� kan hij vrijwel overal in de kas

ten snel en goed bewaard kunnen worden. Speciaal voor deze

geplaatst worden. De DRY+ is gecontroleerd voor de eerste in-

markt hebben wij twee machines ontwikkeld voor de bewaar-

bedrijfstelling en volledig gemonteerd in de fabriek. Het is een

techniek.

op�male combina�e van compressor, condensor en verdamper, waarmee het volume aan koudemiddel worden verlaagd (<

4.1 VaccTek ®: drogen onder alle weersomstandigheden

10 kg per circuit) en onderhoudsintervallen worden verlengd.

De VaccTek® is een machine met gecombineerde ven�la�e,

Wilt u weten of de DRY+ ook in uw geval de juiste oplossing is?

koeling, condens-droog en verwarmingsfunc�e.

Neem vrijblijvend contact op met Jeroen Verhagen van OC Agri.

De VaccTek® droogt niet op basis van koeling, maar droogt met
condens droging. Hierdoor wordt geen extra vocht ingebracht.

3. INDOOR FARM / VERTICAL FARMS

De VaccTek® is volledig elektrisch, gasverbruik wordt verme-

Het nieuwe telen gebeurd in gesloten ruimten waarbij de te-

den, waarmee deze unit niet alleen goedkoper is in energiekos-

ler/kweker volledige controle hee� over het groeiklimaat, be-

ten, maar ook milieuvriendelijker.

lich�ng, voeding en waterafgi�e. Alles is in te regelen en het
buitenklimaat of klimatologische omstandigheden zijn geen

Omdat de VaccTek® drie op�es in één biedt, hee� de teler /

issue meer. Wel wordt het belangrijk om het juiste systeem in

groeier complete controle: met de Vacc-Tek® wordt gedroogd,

handen te hebben, zodat de kweker / teler ook volledig con-

verwarmd en geven�leerd voor een op�maal bewaarproces. In

trole hee� over de omstandigheden in de ruimte. Een op�-

de unit zi�en zowel de ven�latoren, de koeling, de condensdro-

maal groeiklimaat vraagt om het beheersen van een op�male

ger en het inlaatluik. Deze wordt geplaatst achter de drukwand

temperatuur, de gewenste luchtvoch�gheid en de juiste mix

van de kistenbewaring (zuig- of blaassysteem). Naast de com-

van licht, nutriënten en CO2. Het gewas moet con�nu ac�ef

bina�e in func�es, is er �jdens de ontwikkeling ook gekeken

gehouden worden. Hiervoor is een goed mechanisch ven�la�e-

naar op�malisa�e �jdens het transport. De unit is geschikt voor

en circula�esysteem benodigd dat dicht bij de plant blij�. De

transport via de weg én over zee (past in een zeecontainer).

luchtbehandelingskasten van OC Agri leveren alle knoppen om
het klimaat op�maal te kunnen regelen. Samen met de kweker

Voordelen van de VaccTek ®:

/ teler bepalen we wat de gewenste condi�es zijn, zodat het

•

luchtbehandelingssysteem de juiste lucht binnenbrengt (vol-

Speciaal ontwikkeld om te drogen, verwarmen en ven�leren in het bewaarproces

ledig afgestemd op het binnen- en buitenklimaat). Met onze

•

Tot 660 ton uien een koelvermogen van 250 kW

partners, hee� OC Agri ook alle kennis in huis om complete

•

Geop�maliseerd ontwerp: geschikt voor zowel transport

turn-key Ver�cal Farms, inclusief ledverlich�ng, teeltsystemen

over zee en de weg

en luchtverdeelslangen te leveren.

•
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Eenvoudig aan te sturen met bewaarcomputer
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•

Energiezuinig, volledig gasloos

•

Vrije koeling op basis van buitenlucht

•

Ontvoch�gen �jdens het drogen

•

Automa�sche ontdooi cyclus

•

Tot 180.000 m3/h lucht

•

Standaard gecoat geleverd (RAL 7035), aangepaste RAL
kleur tegen meerprijs mogelijk

4.2 COMBI VENT
koeling die rekening houdt met de op�male luchtvoch�gheid
De CombiVent is een machine speciaal ontwikkeld voor het
koelen van aardappelen, knollen en wortels waarbij uitdroging
geminimaliseerd moet worden. Door het ontwerp van de CombiVent wordt het product snel terug gekoeld zonder dat het teveel uitdroogt. Producten blijven lang bewaard en er kan ook
met buitenlucht gekoeld worden.
Voordelen van de CombiVent:
•

Speciaal ontwikkeld om te koelen en ven�leren �jdens het
bewaarproces

•

Een koelvermogen van 35 t/m 75 kW

•

Geop�maliseerd ontwerp: geschikt voor zowel transport
over zee en de weg

gedijen. Verlaag het energieverbruik voor verwarming en ver-

(Pre)Plaatsing van de ven�latoren zorgt voor een snelle

groot de luchtkwaliteit in de stal. Bijkomend voordeel van een

montage ter plaatse

goed luchtbehandelingssysteem: de mest blij� droger. Neem

•

Energiezuinig, volledig gasloos

vandaag nog contact op en bespreek de mogelijkheden.

•

Vrije koeling op basis van buitenlucht

•

Automa�sche ontdooi cyclus

6. ENERGIESIMULATIES

•

Van 28.000 tot 60.000 m3/h lucht

Omdat steeds meer projecten plaatsvinden in landen en plaat-

•

Standaard gecoat geleverd (RAL 7035), aangepaste RAL

sen waar de klimatologische omstandigheden extreem zijn, is

kleur tegen meerprijs mogelijk

het belangrijk om de juiste berekeningen te maken voor het

•

groeiklimaat in een kas. Een kleine fout in de berekening en het
5. PLUIMVEEHOUDERIJ

klimaat in de kas is compleet anders dan gewenst, waardoor de

Een uniform en constant stalklimaat is van groot belang. De di-

opbrengst ook afwijkt van de verwach�ng en meest op�male

verse richtlijnen en adviezen die gegeven worden in de (pluim)

situa�e.

veehouderij benoemen zaken als: temperatuur en luchtsamenstelling, verwarming, ven�la�e en drukverschil. De stallen zijn

Door de samenwerking tussen OC Agri en Hor�nergy kunnen

mogelijk al uitgerust met mechanische ven�la�e, luch�nlaat via

wij een gedetailleerde simula�e maken voor uw kas. Hierbij

ven�elen, verschillende verdiepingen en/of gesloten verwar-

kunnen direct de juiste ontwerpgegevens en energiekosten

mingssystemen. Samen met u kijken wij graag naar de juiste

berekend worden. Wilt u ook zeker weten dat het gewens-

luchtbehandelingskast om de beste instellingen te leveren voor

te groeiklimaat bereikt wordt? Of hee� u verder nog vragen?

een klimaat waar varkens en/of pluimvee het beste

Neem gerust contact op!
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7. LUCHTVERDELING

waarbij er zowel standaard lengtes (3 / 6 meter) maar ook spe-

Als expert in luchtbehandeling leveren wij een compleet pak-

ciale lengtes tot 12 meter gemaakt worden. Diameters van 63

ket. Daar hoort ook de verdere luchtverdeling bij. Een goed

mm tot 2000 mm en wanddikten van 0,4 tot 1,85 mm worden

gecondi�oneerd (binnen)klimaat maken is één, het vervolgens

toegepast. Wij nemen graag de kanalen mee in de aanvraag.

homogeen verdelen en dicht bij de plant krijgen is twee. Van-

Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

daar dat wij samenwerken met diverse betrouwbare par�jen
om dit mogelijk te maken. Zo hee� u maar één aanspreekpunt

7.3 Roosters en kleppen

betreﬀende het perfecte groeiklimaat, is alles goed op elkaar

Om de juiste hoeveelheid lucht binnen te halen, worden bui-

afgestemd en kunt u gerust zijn van een op�maal groeiklimaat.

tenluchtroosters en regelkleppen toegepast. Zusterbedrijf OC
Waterloo uit Holten maakt alle buitenluchtroosters op maat, in

7.1 Luchtslangen

de gewenste RAL kleur en met de afwerking welke benodigd

Om de gecondi�oneerde lucht verder te verdelen in de kas,

is. Denk ook aan vaste of verstelbare lamellen, vogel- of insec-

kunnen luchtslangen toegepast worden. Hiervoor hebben wij

tengaas, handma�g of motorische bediening, regelkleppen met

de samenwerking gezocht met KE GrowAir: specialist in duurza-

contra roterende lamellen voor variabele instellingen. Wat uw

me ven�la�eoplossingen en leverancier van de gepatenteerde

project ook nodig hee�, wij nemen dit graag mee in de oﬀerte

GrowAir luchtverdeelslangen. Het gepatenteerde uitblaaspa-

en ontzorgen u zo volledig.

troon van deze luchtslangen zorgt voor een gelijkma�ge horizontale en ver�cale temperatuurgradiënt. Met andere woorden: ze brengen de gecondi�oneerde lucht in de hele kas dicht
bij de plant. Dit levert een op�maal micro klimaat, 24 uur per
dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar op.
Een beter gehomogeniseerd klimaat maakt het werken met
gesloten systemen eenvoudig. Bij het dichter houden van de
produc�eloca�e is de CO2 benu�ng hoger en ziektebestrijding
minimaal of zelfs niet nodig. Een signiﬁcant betere produc�e
is het gevolg. De gepatenteerde luchtverdeelslangen verbruiken 3-5% minder energie dan dubbele slangen, waarmee extra
energiebesparing gerealiseerd wordt. Voor de luchtverdling in
de kas bekijken we samen met u de gewenste oplossingen. Indien gewenst verzorgen wij direct de levering van luchtslangen.
7.2 Kanalen
Om de lucht verder te verdelen, zijn kanalen benodigd. Dit
kunnen ronde of vierkante kanalen zijn van sendzimir verzinkt
staal, aluminium, roestvaststaal of voorzien van een kunststof
PU-coa�ng. Zusterbedrijf Vespi produceert al haar producten
volledig in eigen huis, waarmee maatwerk geen probleem is.
De oplossing die nodig is in uw project is daarom al�jd voorhanden.
Alle buizen worden uit spiraalgefelst bandstaal geproduceerd,
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Meer weten over OC Waterloo ga naar www.oc-waterloo.nl

Orange Climate
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