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Mechanische koeling

• Constante bewaartemperatuur

• Minder gewichtsverlies



Hoe werkt een koeling?

1. Koudemiddel wordt in een koelcircuit rondgepompt

2. Koudemiddel wisselt van hoge druk ↔ lage druk

3. Koudemiddel verandert van vloeistof ↔ gas

Faseverandering

1. Vloeistof → gas kost energie (verdamper wordt koud)

2. Gas → vloeistof levert energie (condensor wordt warm)

Faseverandering vindt plaats bij constante 
druk/temperatuur



Principe schema koeling
(direct expansie systeem)

Warmte opname 
uit de bewaring

Warmte afgifte 
aan buitenlucht

Koudemiddel 
kringloop

Compressor

Expansieventiel

Lage drukHoge druk



• Koeling ontwerp: C.O.P. (coëfficiënt of performance)

• Compressor, expansie ventiel, verdamper, condensor

• Delta T verdamper (regelbaar)

• Samenwerking ventilatoren / koeling

Hoe een koeling beoordelen?
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Kosten koelinstallatie

• Afhankelijk van:

– Koelcapaciteit/ton (volledig inkoelen – natuurlijke 
opwarming terugkoelen)

– Regelbaarheid (delta T luchtkoeler – capaciteit)

– Koudemiddel

– Gelijktijdig koelen in meerdere cellen

– Component keuze (A-merken)

– Uitvoering t.b.v. fiscale voordeelregelingen



Gebruikskosten koelinstallatie

• Energiekosten

– afhankelijk van C.O.P. van de installatie (1 kW 
elektrisch levert b.v. 4 kW koelvermogen)

• Onderhoudskosten

– Verplicht onderhoud afh. van koudemiddelinhoud

• Aanschafprijs koelinstallatie vanaf € 50-75/ton
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Inzet koeling - kiemremming

• Bewaartemperatuur constant vermindert 
kiemdruk

• Maakt langer bewaren mogelijk

• Mogelijkheid om 1 behandeling met 
kiemremmers minder te gebruiken

• Lagere bewaarverliezen (8 → 4%)



Wat levert koeling op?
Koelinstallatie propaan dx vermogen 65kW

Compressor elektrisch vermogen 17,5kW 15 - 19 kW compressor vermogen

Of-of voor 2 x 800 ton 1.600 ton

Aanschafprijs 73.000 Euro

Aanschafprijs per ton 45,63Euro

Kosten per jaar

Afschrijving 4,56Euro 10Afschrijven in … jaar

Rentekosten 3% 0,14Euro 3%Rente

Verzekering en onderhoud 2% 0,09Euro 2%Verzekering en onderhoud

Extra energiekosten koeling per ton 1,64Euro €      0,10 per kWh

10draaiuren koeling per dag

5aantal maanden koelen

Totaal kosten per ton 6,43Euro

Opbrengsten koeling per ton € 200,00 aardappelprijs per ton bij afleveren

8%
gewichtsverlies bij alleen 
buitenluchtventilatie

% minder gewichtsverlies levert een meeropbrengst van 8,00Euro 4%
gewichtsverlies met inzet van mech. 
koeling

Besparing op 1,4 Sight: 1 x behandeling à 150 ml minder 1,5Euro 1501,4 Sight per liter

10ml per ton

Meeropbrengst door koeling per ton 9,50Euro

Winst per ton 3,07Euro

Absolute extra winst bij 1600 ton - % bewaarverlies afleveren 4.714 Euro
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