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PASSIEVE KOELING

Het systeemwater wordt met bronwater gekoeld 
waarbij de overtollige warmte via een warmtewisselaar 
aan het bronwater wordt afgegeven.

VLOERKOELING VOOR LACTERENDE ZEUGEN
De optimale kraamstaltemperatuur voor de zeugen is 16-18 °C en voor de biggen begint dat bij 30 °C. In het kraamhok is de 
temperatuur meestal afgestemd op de biggen en is het dus veel te warm voor de zeugen.

Om dit probleem aan te pakken heeft Nooyen het Cool Sow System ontwikkeld: vloerkoeling onder de schouder en de nek van 
lacterende zeugen. De positieve effecten en resultaten van dit koelsysteem hebben zich bewezen tijdens een tweejarig onderzoek 
door Wageningen Universiteit en Researchcentrum in Nederland.

Door de temperatuur onder de schouder en de nek te verlagen, zal de zeug meer eten, verbetert haar conditie en krijgt ze meer 
energie waardoor de melkproductie toeneemt. Het primaire effect is dat ze in een betere conditie uit het kraamhok komt. De betere 
conditie zorgt voor een betere ovulatie en sterkere eitjes en dat resulteert in 1 extra big in de volgende worp.

Voor het Cool Sow System adviseren wij de installatie van een warmtewisselaar met een primair en secundair circuit en een 
koelvermogen van 120 W per zeug.

SCHOUDERPLAAT MET 
KOELSYSTEEM

Het Nooyen Cool Sow System bestaat uit een gietijzeren 
zeugeninsert met een schouderplaat die voorzien is van 
een koelsysteem. Daar doorheen stroomt koelwater met 
een temperatuur van ca. 21 °C. Het systeem wordt met een 
regelunit bediend.
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VOORKOMEN VAN CONDENSATIE

De ideale koelwatertemperatuur is 21 °C. In een 
omgeving met een hoge temperatuur én hoge 
luchtvochtigheid moet de dauwpunttemperatuur worden 
bepaald. Dit om te voorkomen dat de vloer nat wordt 
als gevolg van waterdamp die op het relatief koude 
vloeropppervlak condenseert. 

Uit de volgende grafi ek kan de dauwpunttemperatur bij 
een bepaalde luchtvochtigheid worden bepaald:

COOL SOW SYSTEM 
COMPONENTEN

 Cool Sow vloer met watercircuit
 Koelmedium zoals water uit een bron
 Warmtewisselaar
 Regelunit
 Primaire en secundaire pomp
 Primaire en secundaire regelklep
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Regelunit en warmtewisselaar

TICHELMANN 
SYSTEEMEIGENSCHAPPEN

  Gelijkmatige verdeling
  Grote doorstroom

ENERGIEOPBRENGST VAN HET 
COOL SOW SYSTEM

De totale warmteproductie van kraamzeugen kan oplopen 
tot 700 W. Per kraamperiode kan een zeug gemiddeld 
37 W aan warmte produceren die wordt afgegeven aan 
het koelwater. In de zomer wordt veel meer warmte (67 W) 
geproduceerd dan in de winter (10 W). Seizoensafhankelijk 
kan tot 26% van de voelbare warmteproductie van de zeug 
via het Cool Sow System worden afgevoerd. Deze warmte 
kan weer gebruikt worden voor het verwarmen van de 
biggenstal via de warmtewisselaar.

RESULTATEN VAN HET 
COOL SOW SYSTEM

Lacterende zeugen
  Hogere voeropname van de zeug van 300 g per dag
 Lager gewichtsverlies van de zeug met 1,5% (3,5% in 

de zomer)

Biggen in kraamhok
  1,6% minder veterinaire behandelingen in vergelijking

tot gespeende biggen
  400 g (500 g in de zomer) hoger speengewicht van 

de biggen
 1 meer levend geboren big in de volgende worp

Gespeende biggen
  lagere energiewaardeconversie van 0,04
 2,3% minder biggen behandeld
 2,4% minder sterfgevallen

Economisch resultaat
 Extra opbrengst per kraamhok/jaar
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