Schwank praktijkbericht:
Synergie effecten benutten - warmte
terugwinning voor halverwarming

„Wij hebben voor hybridSchwank gekozen, omdat deze
geheel volgens onze eigen
principes economie en ecologie
op een ideale manier samenbrengt.“
Florian Schweiger,
algemene directeur

Het project

De uitdaging

Dat traditie en de moderne tijd elkaar niet
hoeven tegen te spreken, bewijst het
bedrijf Bauer uit Weilheim. Begonnen in
1950 als een puur motorherstelbedrijf,
omvat het inmiddels 230 man sterke bedrijf vier succesvolle onderdelen: het servicecentrum voor motoren en voertuigen,
de divisie machinebouw en technologie,
de BTS GmbH, één van de leidende
aanbieders voor rookgasturbulatoren
en de divisie Bauer industrie innovatie.
De ondernemingsfilosofie is helder: van
loonwerker naar systeempartner van de
industrie.

Zoals bij vele renovatieprojecten stond
het inzicht voorop, dat de bestaande verwarming van de productie- en magazijnhallen te kostbaar is en bovendien het
vereiste comfortniveau niet meer haalt.
In het geval van Bauer waren de oude
oliegestookte verwarming en de indirect
gestookte luchtverwarmers achterhaald.
De energiekosten waren te hoog.

Thema‘s als duurzaam ondernemen en
energie efficiency zijn bij Bauer vanzelfsprekend. Economisch denken sluit ecologisch verantwoord handelen niet uit. Dit
motto speelde ook bij de renovatie van
de verwarming en het geïnstalleerde
warmte terugwinningssysteem een bijzondere rol.

Om werkelijk al het energiebesparingspotentieel te benutten, heeft Bauer de hulp
van een energieconsultant ingeroepen.
Deze onafhankelijke energiedeskundige
heeft snel onderkend, dat een efficiënte
verwarming alleen op infraroodtechnologie gebaseerd kan zijn.
Bij de aanbesteding van het project werd
een volgend, interessanter aspect in het
ontwerp meegenomen: het gebruik van
de tot dan toe ongebruikte energie van
het rookgas via een warmte terugwinningssysteem voor de verwarming van
kantoorruimte.
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De transformatie

De conclusie

Na de selectie uit verschillende aanbieders koos Bauer voor Schwank en
daarmee voor een fabrikant met buitengewone ervaring met warmte terugwinningssystemen. Al sinds 1995 heeft
Schwank met succes warmte terugwinningssystemen gerealiseerd.

Bij de keuze voor hybridSchwank speelden de milieuaspecten, ecologisch verantwoord handelen en ook de duidelijke
reductie van het verbruik een belangrijke
rol.

Met het huidige product hybridSchwank
voorzag het ontwerp in warmte terugwinning uit de rookgassen van een verwarmingsinstallatie met Schwank donkerstralers. De bij het verbrandingsproces
ontstane rookgassen worden in een
geïsoleerd rookgassysteem opgevangen
en naar een recuperatieve RVS warmtewisselaar geleid. Deze lucht/water warmtewisselaar geeft daarbij de warmte-energie uit de rookgassen aan het medium
water af. Het verwarmde water wordt in
de aangesloten opslagbuffer geleid. Deze
ondersteunt de eveneens gerenoveerde
warmwaterverwarming van de kantoorgebouwen. Door middel van de combinatie
van hal- en kantoorverwarming bespaart
Bauer op die manier tweemaal op de
energiekosten.

Door een combinatie van warmte-isolatie
maatregelen en het installeren van
Schwank donkerstralers bespaart Bauer
in de hallen 650.000 kWh per jaar. Het
comfort, in het bijzonder bij de vaak
geopende werkplaatsdeuren, is merkbaar
toegenomen. De warmte terugwinning
bespaart daarbovenop in de kantoren tot
55.000 kWh per jaar. Zo zijn voor een
statistisch gemiddelde winter besparingen van 51% voor de hallen en 29% voor
de kantoren haalbaar.
Wanneer men de totale LCC [Life-Cycle
Costs] bekijkt, blijkt ook de factor Onderhoud nog positief bij te dragen.
Resultaat: hybridSchwank levert een bijdrage aan het sparen van ons milieu en
bespaart de gebruiker energiekosten.
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