
New Business
Agrarische markt

Droog- en bewaartechniek

In de agrarische markt is veel energie benodigd om een optimaal groeiklimaat 

te realiseren. Na de productie is het de kunst om de producten optimaal te 

houden voor de latere verkoop. Het bewaren van knollen als aardappelen gaat 

steeds meer richting de bollen zoals uien: in de eerste dagen van de bewaring 

moet de teelt zo snel mogelijk droog geblazen worden. Speciaal voor deze 

markt hebben we luchtbehandelingsunits ontwikkeld die de huidige problemen 

in de droog- en bewaartechniek wegnemen. Met de Vacc-Tek kunnen bollen 

optimaal gedroogd (en gekoeld) worden. Met de Combi-Vent worden knollen en 

aardappelen optimaal gekoeld.

www.orangeclimate.com
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Vacc-Tek

De markt is gewend om met gaskachels en losse 
verwarmingsblokken de bollen/uien te verwarmen en 
vervolgens te koelen. Door de gaskachels komt veel 
vocht in de ruimte, wat problemen als zilverschurft en rot 
kan opleveren. Aangezien er in de markt steeds meer 
late rassen geoogst worden, wordt het succesvol 
bewaren vochtiger en dus risicovoller. De Vacc-Tek 
droogt onder alle weersomstandigheden en biedt 
gecombineerde ventilatie, koeling en condensdroging in 
één apparaat.  
 
De Vacc-Tek droogt niet op basis van koeling, maar 
droogt met condens droging. Hierdoor wordt geen extra 
vocht ingebracht. De Vacc-Tek is volledig elektrisch, 
gasverbruik wordt vermeden, waarmee deze unit niet 
alleen goedkoper is in energiekosten, maar ook 
milieuvriendelijker.
 
Omdat de Vacc-Tek drie opties in één biedt, heb je als 
teler/groeier complete controle: met de Vacc-Tek droog, 
verwarm en ventileer je voor een optimaal 
bewaarproces. In de unit zitten zowel de ventilatoren, de 

koeling, de condensdroger en het uitlaatluik. Deze wordt 
geplaatst achter de drukwand van de kistenbewaring 
(zuig- of blaassysteem).
 
Naast de combinatie in functies, hebben we bij de 
ontwikkeling ook gekeken naar optimalisatie tijdens het 
transport. De unit is geschikt voor transport via de weg 
én over zee. Door de ventilatoren op een unieke wijze te 
verwerken, zijn deze inklapbaar en is er weinig montage 
benodigd op de uiteindelijke locatie. Een praktische plug 
& play oplossing!
 
De VaccTek biedt diverse droog- en ventilatie opties:
• Condensdrogen
• Drogen met buitenlucht
• Koelen met buitenlucht
• Mechanische koeling
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Voordelen van de Vacc-Tek:
• Speciaal ontwikkeld om te drogen, verwarmen en 

ventileren in het bewaarproces
• Tot 660 ton uien een koelvermogen van 250 kW
• Geoptimaliseerd ontwerp: geschikt voor zowel 

transport over zee en de weg (past in een 
zeecontainer)

• (Pre)Plaatsing van de ventilatoren zorgt voor een 
snelle montage ter plaatse

• Volledige plug & play units
• Toepassing van milieuvriendelijk koudemiddel volgens 

GWP=6 (R1234ZE)
• Energiezuinig, volledig gasloos
• Vrije koeling op basis van buitenlucht
• Ontvochtigen tijdens het drogen
• Automatische ontdooi cyclus
• Tot 180.000 m3/h lucht
• Standaard gecoat geleverd (RAL 7035), aangepaste 

RAL kleur tegen meerprijs mogelijk
 
Technische specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
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Combi-Vent

De bewaartechniek van knollen en aardappelen vraagt om een koeltechniek die ook rekening houdt met de optimale 
luchtvochtigheid. Met de Combi-Vent unit van Orange Climate wordt een koelmachine geleverd die optimaal koelt. De 
producten kunnen zo lang bewaard blijven en er kan met buitenlucht gekoeld worden.
 
Voordelen van de Combi-Vent:
• Speciaal ontwikkeld om te koelen en ventileren tijdens het bewaarproces
• Een koelvermogen van 25 t/m 100 kW
• Geoptimaliseerd ontwerp: geschikt voor zowel transport over zee en de weg (Past in een zeecontainer)
• (Pre)Plaatsing van de ventilatoren zorgt voor een snelle montage ter plaatse
• Volledige plug & play units
• Geïntegreerde regel- en koeltechniek
• Toepassing van milieuvriendelijk koudemiddel volgens GWP=6 (R1234ZE)
• Energiezuinig, volledig gasloss
• Vrije koeling op basis van buitenlucht
• Automatische ontdooi cyclus
• Van 28.000 tot 112.000 m3/h lucht
• Standaard gecoat geleverd (RAL 7035), aangepaste RAL kleur tegen meerprijs mogelijk
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Orange Climate 
OC Autarkis | OC Verhulst | OC Waterloo

We care about healthy air

W www.orangeclimate.nl
E info@orangeclimate.nl


	Vacc-Tek
	Combi-Vent



