Intelligente koelsystemen
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• ExtraHeat huisverwarming
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Behaal resultaten,
bevries energiekosten
Uw koeien produceren elke dag kostbare melk.

Profiteer van de uitgebreide keus aan tankvarianten

Uiteindelijk geldt: hoe hoger de kwantiteit en

en tankvolumes. Kent u onze nieuwe V cool silotank

kwaliteit, hoe hoger de verkoopwaarde. Om uw

al met een doorsnede van 2,3m of onze industriele

waardevolle product zo goed mogelijk te bescher-

plantenkoeler? In combinatie met krachtige koe-

men, en tegelijkertijd voor de laagste kosten per liter

lunits of chillers kan de koudeketen individueel

te produceren, biedt GEA u slimme oplossingen aan

worden aangepast aan uw productiemethode, van het

om uw melkkoeling te perfectioneren. Met de intel-

melken tot de tank. Op verzoek kan uw koelsysteem

ligente koelsystemen van GEA haalt u een maximale

door compatibele warmteterugwinningssystemen

opbrengst uit uw melk, en verhoogt u het rendement

omgevormd worden tot een kleine energiecentrale.

aanzienlijk door minimale kosten door koeling.

Haal uw warmte uit het water met de warmte
terugwinning, of gebruik de GEA ExtraHeat

Intelligent koelconcept, op maat gemaakt

huisverwarming om met de warmte uit de melk uw

GEA biedt u een superieur en duurzaam koelconcept.

woning te verwarmen.

Zorg dat uw melk van de hoogste kwaliteit is door het
unieke optikool systeem en tegelijkertijd de lopende
bedrijfskosten tot een minimum te beperken.

TCool ............................................................ 4 – 5
De serie melktanks
VCool .............................................................6 – 9
Silotank met hoge opslagcapaciteit

WERELDWIJDE LEIDER
GEA is de concurrentie een stap voor met betrekking tot efficiënte
koeling. Het marktaandeel laat zien dat de kwalitatieve GEA
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Er is een keuze aan tankvolumes van 1010 tot 33.500 liter
verkrijgbaar, in 24 varianten.
Verkrijgbare tankvolumes
Diameter (mm)
1.260

Diameter (mm)
1.510

Diameter (mm)
1.785

Diameter (mm)
2.250

Diameter (mm)
3.000

·

5

TCool – De serie melktanks
Innovatieve energiebalans voor een hoog rendement.
Dankzij intelligente koeling stroomt de winst samen met de melk

Liter

Hoogte (mm)

Lengte (mm)

1.010

1.741

1.829

1.500

1.733

2.339

2.110

1.736

3.070

Liter

Hoogte (mm)

Lengte (mm)

2.500

2.020

2.406

3.100

2.025

2.798

3.600

2.030

3.104

Van het melken tot de aankomst van de melktruck: het

4.200

2.050

3.507

5.200

2.060

4.147

slimme ICool-besturingssysteem houdt alle TCool-parameters

Tot slot blijft de investering in TCool beheersbaar, omdat de

6.200

2.080

4.821

nauwkeurig in de gaten. Dankzij de combinatie van krachtige

hoogwaardige apparatuur snel wordt terugverdiend. Uw winst

Liter

Hoogte (mm)

Lengte (mm)

koelunits en de zeer effectieve tankisolatie worden niet alleen de

stroomt met de melk, waar u uiteindelijk de vruchten plukt.

5.000

2.299

3.083

melktemperatuur, maar ook de bedrijfskosten teruggebracht

6.000

2.305

3.570

7.000

2.333

4.058

8.000

2.343

4.534

9.000

2.359

5.012

10.000

2.370

5.518

Liter

Hoogte (mm)

Lengte (mm)

10.000

2.805

3.905

12.000

2.810

4.500

15.000

2.815

5.385

19.000

2.880

5.975

25.000

2.921

8.362

30.000*

2.977

10.010

Liter

Hoogte (mm)

Lengte (mm)

25.000

3.585

5.130

30.000

3.610

5.980

33.500

3.625

6.580

TCool biedt het perfecte tankvolume voor familiebedrijven of

tot het meest rendabele niveau. Bovendien garanderen

grote boerderijen.

de unieke reinigingsprocedure en de gepatenteerde AEDreinigingsapparatuur een uitstekende hygiëne.

Officieel goedgekeurd:
De gepatenteerde en digitale peilstok
registreert automatisch de hoeveelheid melk. De
meetmethode wordt erkend door verschillende
meetinstanties.

Innovatief ontwerp voor effectieve prestaties:
STI- en STIL-verdampers koelen de melk met
minimaal gebruik van energie, op de snelst mogelijke
manier. Met deze verdampers krijgt u een duurzame,
drukbestendige warmtewisselaar met zeer efficiënte
prestaties.

Uitstekende energie-efficiëntie, gedocumenteerde
hygiëneprocedures:
Omdat ICool ervoor zorgt dat de koelunits en
onderdelen voorzien worden van alleen de energie
die ze nodig hebben, speelt het systeem een cruciale
rol in het zo efficiënt mogelijk runnen van uw bedrijf.
En het geïntegreerde ICool-Analyzer-systeem houdt
logbestanden van alle processen bij, zodat u zo nodig
gedetailleerde documentatie kunt genereren. Kijk zelf
hoe handig de functies van de ICool controller zijn.

Veilige koeling in de toekomst met ICool:
De intelligente tankbesturingsunit koelt, roert en
bewaakt uw kostbare, hoogwaardige melk terwijl
u wacht tot deze wordt opgehaald van uw bedrijf.
Regelmatige reinigingsintervallen zorgen ervoor dat
de tank zo hygiënisch mogelijk wordt gehouden. En
ICool kijkt al naar de toekomst: alle processen kunnen
afzonderlijk geconfigureerd en aangepast worden om
te beantwoorden aan veranderende eisen.

Ontworpen om energie te besparen:
De scroll-compressor en zeer efficiënte condensatoren
kunnen worden afgesteld op de verwachte hoeveelheid
melk. In totaal zijn er 25 verschillende koelunits
verkrijgbaar met een koelcapaciteit tussen de 3,82 en
30,7 kW/u en een melkkoelefficiëntie tussen de 110 en
945 l/u.are available.
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VCool – Grote opslagcapaciteit voor
maximaal rendement
Melkkoeling in topvorm:
volledige opbrengsten bij elke weersomstandigheid.
VCool beschermt tot 40.000 liter melk in weerbestendige tanks

ervoor dat de ideale opslagtemperatuur gedurende lange

buiten. Dankzij de verticale plaatsing combineert het concept

perioden gehandhaafd blijft. Laat daarom de melk na het

maximale opslagcapaciteit met minimale vloerruimte.

melken volautomatisch en efficiënt koelen tot de ideale
opslagtemperatuur met behulp van het ICool-besturingssysteem.

Weinig ruimte nodig, volledige opbrengsten: VCool is een

Dit bewaakt alle processen, inclusief koelen en roeren, en start

duurzaam koelconcept waarbij zeer grote hoeveelheden melk

het geïntegreerde reinigingssysteem voor een perfecte hygiëne

worden opgeslagen op een zeer kleine oppervlakte. In het

met minimaal waterverbruik.

midden staat de verticaal geplaatste tank met zijn robuuste
behuizing van dubbelwandig roestvrij staal.

Met royale volumes tot wel 40.000 liter is VCool de ideale

VCool kan alle weersomstandigheden aan en is daarom de

oplossing voor veestapels van alle groottes. Bovendien opent de

ideale oplossing voor melkopslag in de buitenlucht.

flexibele plaatsing van de tank nieuwe perspectieven voor het

De kwalitatief hoogwaardige isolatie van de tank zorgt

plannen van gebouwen.

Volgens uw eisen op maat gemaakt
VCool is verkrijgbaar met twee verdampers.
Tankvolume VCool

Tankvolume VCool

Buitendiameter
(mm)

Capaciteit
(Liter)

Hoogte
(mm)

Hoogte met
ontluchtingspijp (mm)

Gewicht
zonder alkoof
(kg)

Buitendiameter
(mm)

Capaciteit
(Liter)

Hoogte
(mm)

Hoogte met
ontluchtingspijp (mm)

Gewicht
zonder alkoof
(kg)

2.300

5.000

2.230

2.550

675

3.000

10.000

2.600

2.830

1.185

2.300

6.000

2.530

2.850

745

3.000

12.000

2.900

3.130

1.333

2.300

7.000

2.830

3.150

815

3.000

15.000

3.450

3.680

1.500

2.300

8.000

3.130

3.450

995

3,000

18.000

3.900

4.130

1.650

2.300

9.000

3.430

3.750

955

3.000

20.000

4.260

4.490

1.770

2.300

10.000

3.730

4.050

1.020

3.000

25.000

5.072

5,302

2.025

2.300

12.000

4.330

4.650

1.160

3.000

30.000

5.900

6.130

1.320

2.300

14.000

4.930

5.250

1.300

3.000

35.000

6.700

6.930

2.610

2.300

15.000

5.230

5.550

1.365

3.000

40.000

7.600

7.830

2.974

2.300

16.000

5.530

5.850

1.435

2.300

18.000

6.030

6.350

1.550

2.300

20.000

6.630

6.950

1.690

2.300

22.000

7.230

7.550

1.825

2.300

24.000

7.830

8.150

1.965
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De beste melkkwaliteit dankzij een team van specialisten

Alle kosten leveren resultaat

Bij VCool zijn alle ogen gericht op de melkkwaliteit, zowel van

Alle investeringen zoals energie-, personeels- en bedrijfskosten

buiten als van binnen. Voor een zo laag mogelijk energie-

worden alleen terugverdiend als de melkkwaliteit en daarmee

verbruik communiceren de units in een netwerk, terwijl alle

de melkomzet goed zijn. De intelligente koelsystemen van GEA

routineprogramma’s automatisch en betrouwbaar worden gestart.

houden rekening met al deze factoren, zodat u precies op de

·
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juiste plaats bespaart.

Naadloze integratie in bedrijfsprocessen:
ICool kan volledig geïntegreerd worden in
uw veestapelbeheersysteem voor continue
gegevensuitwisseling. Bovendien betekenen externe
toegang en bedieningsfuncties via een netwerk of
WebGate dat u een groot aantal opties heeft voor
directe bewaking van het systeem en optimalisering
van parameters, waar u ook bent. U kunt
foutmeldingen ook via SMS ontvangen. Moderniseer
uw beheersysteem met ICool.

Flexibele configuratie voor nieuwe constructie
en inbouw in bestaande installaties:
Dankzij een verlengde uitlaat en een apart
geïnstalleerd ICool tankbesturingssysteem kan de
tank op een zekere ruimtelijke afstand van het
gebouw worden geïnstalleerd.

Eenvoudige toegang waar nodig:
Het inspectiedeurtje biedt een blik in het binnenste
van de tank. Optioneel kan het deurtje worden
uitgerust met een monstername-instrument.

Veilige ontluchtingspijp:
Voorkomt op betrouwbare wijze dat de
melk verontreinigd wordt.

Innovatie voor optimale efficiëntie:
Koelunits die aangepast zijn aan de
koelingsvereisten maken een hogere
koelcapaciteit mogelijk met tegelijk een
lager energieverbruik.

Voor de beste kwaliteit wordt alles geroerd:
Tot het moment dat de melk wordt opgehaald,
wordt deze in beweging gehouden door voorzichtig
te roeren. Dit zorgt ervoor dat de textuur van het
product gelijkmatig en homogeen blijft.

Heet water voor perfecte hygiëne:
Zes krachtige spuitmonden garanderen een effectieve
dynamiek in het reinigingsinterval. Bovendien
brengen 4 aparte verwarmingselementen in de
leiding het water op temperatuur in het belangrijkste
spoelproces. Minimaal waterverbruik en zuinige
dosering van de reinigingsmiddelen worden
stevig onder controle gehouden door het ICoolbesturingssysteem. In een laatste stap stromen de
melk en het spoelwater snel en volledig weg dankzij
de taps toelopende tankbodem.

ENERGIEBESPARINGSTIP:
Gebruik een warmteterugAangesloten volgens uw wensen:
De in- en uitstroom van melk en water kunnen
flexibel worden beheerd dankzij verschillende
aansluitopties. Optioneel uitgerust met een
zelfreinigende uitlaat.

winningssysteem, zodat de warmte
die vrijkomt van de melk gebruikt kan
worden voor een warmwatercircuit of
verwarmingssysteem!
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GEA ExtraHeat
Slim warmte (her)gebruiken met GEA ExtraHeat
huisverwarming

Hoe werkt het

U bespaart met hoge bedrijfszekerheid en hoog comfort

GEA ExtraHeat huisverwarming is een uniek en slim systeem dat

Melk wordt gekoeld van 35 naar 4 graden. De warmte uit melk

Dit systeem draagt bij aan verlaging van uw energieverbruik en

De toepassing huisverwarming is toegevoegd aan het MVO beleid

de warmte die uit uw melk beschikbaar komt, gebruikt voor het

wordt opgeslagen in buffervaten en vervolgens gebruikt op het

-kosten. Het systeem wordt geïnstalleerd met hoge bedrijfszeker-

en komt hierdoor voor energie investeringsaftrek in aanmerking.

verwarmen van woning, kantoor, vergaderruimte of bijvoorbeeld-

moment dat er warmte nodig is voor bijvoorbeeld verwarming

heid en gebruikscomfort staat hoog in het vaandel.

Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

melkstal. Het GEA ExtraHeat systeem is toepasbaar in vrijwel

van een ruimte of warm water. U stelt de installatie eenmalig in

iedere situatie, robot- of conventionele melkinstallatie, bij rund-

en vervolgens functioneert GEA ExtraHeat huisverwarming als

Het is een bewezen techniek. Er zijn bedrijven waar GEA Extra-

ExtraHeat huisverwaming is maatwerk. Wilt u een berekening op

vee- en geitenbedrijven.

een volledig autonoom systeem.

Heat gas overbodig heeft gemaakt, een gasaansluiting voor ver-

maat ontvangen? Neem dan contact op met uw GEA dealer voor

warming is niet meer noodzakelijk. Dit alles door het slimme GEA

meer informatie.

Als wereldspeler op het gebied van melkkoeltanks en met de
jarenlange ervaring en expertise vanuit industriële koeling, heeft
GEA dit unieke koelconcept ontwikkeld.

huisverwarming concept.
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