Výměník tepla Earny
šetří náklady na topení, zlepšuje ve stáji klima a
redukuje emise

Earny – inovativní výměník tepla
Firmou Big Dutchman vyvinutý
výměník tepla Earny slouží ve stájích
pro výkrm kuřat k zpětnému získávání
tepla z odsávaného vzduchu. V závis
losti na lokalitě a aktuálních podmín

kách může být dosaženo úspory
nákladů na vytápění pohybujících se
mezi 35 až 60 %!
Vedle úspory energie, při současném
zlepšení klimatu stáje existuje ještě

další důležitý aspekt, který v budoucnu
jistě nabyde na významu. Jde o snížení
emisí, vztahujících se k prachu,
zápachu a amoniaku.

Novinka: Earny Typ 40.000
nyní dodáván se zvláště
úsporným ventilátorem
ECblue ZN80!
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Schématické znázornění výměníku Earny

Princip funkce a technická data
Earny pracuje na principu křížového
proudění. Teplý vzduch ze stáje (1) a
studený čerstvý vzduch jsou současně
proháněny přes blok výměníku tak,
aniž by došlo k jejich vzájemnému
kontaktu. Filtrační jednotka (2) se stará
o to, aby do výměníku přicházel pouze
čistý vzduch. Přičemž je dosaženo až
99% odloučení prachu. Tím je zaručen
stejný výkon výměníku během celého
zástavu. Předpokladem pro to je plně
automatické čištění (3) filtračních vložek
prostřednictvím tlakového vzduchu,
což představuje rozhodující výhodu

celého systému. Blok výměníku (4) je
vyroben z hliníku a má vlnitou struk
turu. Tím je zaručen vysoký tepelný
výkon výměníku. Speciální ochranná
vrstva jej chrání před vlivem čpavku a

CO2. Další velkou výhodou zařízení je
i velmi krátká cesta předehřátého
vzduchu přes boční stěnu (5) přímo
do stáje.

Earny

Typ 20.000

Typ 30.000

Maximální výkon (m3/hod)*
Max. zpětně získaný tep. výkon (kW)
Přívodní ventilátor (400 V, 50/60 Hz)
Odsávací ventilátor (400 V, 50/60 Hz)
Délka x šířka x výška (m)

12.000
81
FN063
FN063
5,20x1,45x2,30

16.000
110
FN063
FN063
5,20x1,76x2,30

Typ 40.000
25.000
170
ZN80**
FN063
5,20x2,30x2,30

* v závislosti na konstrukční poloze a zvoleném výfukovém otvoru
** inovativní Ventilátor ECblue s usměrňovacím křížem – až 20% úspora energie

Výhody jsou patrné na první pohled:
4 úspora energie mezi 35 až 60 % v
závislosti na lokalitě a podmínkách;
4 zpětně získaný tepelný výkon
dosahuje maximálně 170 kW;
4 Earny je dodáván jako kompletní
zařízení, stačí jej pouze postavit a
připojit –> nízké náklady na instalaci;
4 inteligentní ovládání prostřednictvím
klimapočítače Viper nebo Amacs;

4 velmi krátká cesta vzduchu z 		
výměníku do stáje –> bez ener-	
getických ztrát a nehygienických
potrubních systémů;
4 optimální klima stáje –> zdravá
zvířata;
4 suchá podestýlka –> zdravé klouby
zvířat, lepší výsledky výkrmů;
4 snížení emisí (amoniaku, prachu,

zápachu) odcházejících ze stáje;
4 snížení produkce CO2;
4 plně automatické čištění filtrační
jednotky během výkrmu –> žádný
pokles výkonu;
4 v mrazech lze filtry po vyskladnění
snadno demontovat a vyčistit ve stáji;
4 zařízení lze snadno instalovat také ve
starých nebo přestavovaných stájích.

Earny má významný podíl na snížení emisí
Snižování emisí vypouštěných ze stájí
bude mít v budoucnu stále větší
význam. Pokud jde o získání staveb
ních povolení, je úředníky už i dnes
stále častěji vyžadováno čištění
vypouštěného vzduchu. Důraz je
kladen především na amoniak, zápach

a prach. V závislosti na lokalitě může
být tomuto bodu přikládán různý
význam.
Firma Big Dutchman je díky výměníku
tepla (VT) Earny schopna v závislosti
na provozním režimu dosáhnout
významného podílu na snížení emisí.

Firmou Big Dutchman zadaná měření
která provedla společnost LUFA Nord
west (akreditovaná laboratoř) během
44 dnů na jedné farmě výkrmu kuřat o
naskladňovací kapacitě jednotlivých
stájí 41.100 kuřat (stáj 1 s VT, stáj 2 bez
VT) přinesla následující výsledky:

Zatížení amoniakem v g/den

1. Amoniak – 29 % snížení emisí amoniaku

Denní zatížení NH3
stáji 1 s Earny

Emise amoniaku
V měřeném období ukázal výsledek
následující rozdíl, celkem 219 kg NH3
ve stáji s VT oproti 308 kg NH3 ve
stáji bez VT. V diagramu je znázorněno
denní zatížení amoniakem ve stáji 1 s
VT a stáji 2 bez VT.

Denní zatížení NH3
stáji 2 bez Earny
Den výkrmu

2. Zápach – 33 % snížení emisí tvořených zápachem/rok
Den výkrmu

Stáj 1 (s výměníkem tepla)

Stáj 2 (bez výměníku tepla)

[MJZ/DJ]*

[MJZ/DJ]*

28

624

806

29

431

885

35

560

633

36

509

864

Emise zápachu (olfaktometrická zkouška)
Emise tvořené zápachem jsou ve stáji
1 s VT nižší oproti stáji 2 bez VT.
Zprůměrujeme-li všechny naměřené
hodnoty, zjistíme, že stáj 1 s VT má
emise tvořené zápachem o 33 %
nižší!

* Mega-jednotka zápachu/dobytčí jednotku

Minimální ventilace v m3/zvíře/hod

3. Prach – 11 až 28 % snížení prašnosti/rok
Neodfiltrované množství
Odfiltrované mn. přes Earny

Den výkrmu

Stručně řečeno se nechá konstato
vat, že při použití výměníku tepla
Earny, se kromě úspor nákladů na

Koncentrace prachu (měřena na výfuku z výměníku tepla)
Odsávaný vzduch vedený přes
výměník, je pomocí integrovaných
filtračních jednotek zcela zbaven
prachových částic. Celkové měření
prachových částic na výfuku z VT
prokázalo 99 % snížení koncentrací
prachových částic. Odsávaný vzduch
byl testován také na přítomnost
jemného prachu (PM10; PM2,5), kde
byla zjištěna podobná účinnost!

Na konci topné periody je z energetic
kého hlediska výhodné přepnout
výměník tepla do režimu „Stand-by“.
Znamená to, že bude pracovat pouze
na nízký výkon. Pokud však bude ve
stáji stoupat vlhkost nad nastavenou
hodnotu, výměník automaticky svou
ventilaci zvýší. Snížení prašnosti
představuje v závislosti na provozu
výměníku Earny ročně 11 až 28%.

vytápění zlepší ve stáji i celkové
klima. Koncentrace amoniaku a
zápachu odcházejícího ze stáje se

sníží o ca. 30 %. Mimo to je také
vzduch odcházející z výměníku
zbaven 99% prachových částic.

Snížení vypouštěných bioaerosolů – nabízíme možnosti řešení!
Bioaerosoly se dostávají do hledáčku
veřejnosti zejména v oblastech s
vysokou hustotou chovu zvířat. Tento
pojem zahrnuje vzduchem přenosné
mikroorganismy jako houby, bakterie
a viry. Ty se vyskytují všude v našem
životním prostředí a jsou vypouštěny

i ventilací ze stájí. Pokud je možnost
snižovat infekce a alergie způsobo
vané bioaerosoly, tak firma Big
Dutchman vidí jako jeden ze svých
úkolů hledat zde účinná a přesto
cenově přijatelná řešení.
Použitím výměníku Earny neušetříte

jen náklady na vytápění, ale současně
zredukuje také emise prachových
částic. V kombinaci s prachovým
filtrem StuffNix, lze ze vzduchu
odfiltrovat až 51 % jemného prachu a
bioaerosolů!

Výhody filtru StuffNix
4 vysoká skladovací kapacita díky
do V-formovaným usazovacím
komorám ležícím mimo proud
vzduchu;
4 stabilní odpor proudění, díky stále
volné cestě pro proud vzduchu;
4 dobrá tvarová stabilita filtrační
stěny díky její geometrické 		
struktuře;
Použití prachového filtru StuffNix ve stáji výkrmu kuřat – kvalifikovaná měření prokázala
celkovou redukci prachu až o 70 % a redukci jemného prachu o 32 %.

39 %

Minimální ventilace v m3/zvíře/hod

Den výkrmu

Odfiltrovaný vzduch přes Earny

51 %

4 StuffNix je suchý filtr –> není 		
potřeba používat vodu;
4 ve srovnání s čištěním mokrou
cestou výrazně nižší náklady na
pořízení, provoz i údržbu.

Den výkrmu

Odfiltrovaný vzduch přes StuffNixx

Kalkulované odfiltrované množství
jemného prachu pro stáj s ca. 40.000
brojlery a délkou výkrmu 42 dnů:
– výměníkem tepla Earny v závislosti
na jeho provozu 11 až 28 %

– použitím prachového filtru StuffNix
ca. 32 %.
Při použití kombinace obou systémů se
tyto hodnoty mohou výrazně zlepšit.
Při chodu výměníku Earny během

Spojené státy americké: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com
Brazílie: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br
www.bigdutchman.com.br

Německo:
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

4 rychlá montáž, jednotlivé části
filtru jsou jednoduše nataženy na
požadovanou provozní velikost a
upevněny;

Rusko: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru
Asie: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com
Čína: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

prvních 20 dnů výkrmu je to pak 39 %,
až do maximálně 51 % v případě, kdy
Earny poběží po celou dobu zástavu.
Zbývající odsávaný vzduch bude prů
běžně čištěn přes prachový filtr StuffNix.
Technické změny vyhrazeny. CZ 2/2014

Minimální ventilace v m3/zvíře/hod

Snížení emisí jemného prachu a bioaerosolů o 39 až 51 %

4 dlouhá životnost filtrační stěny,
která je vyrobena z plastu;

