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• Forse energiebesparing mogelijk, door gesloten luchtramen;
• Schermen kunnen langer gesloten blijven;
• RV controle, ontvochtigen en verwarmen van de kas;
• Minder condensvorming tegen de ramen;
• Verminderde kans op schimmelvorming door ontvochtigen en 
ontsmettende werking (lagere ziektedruk);
• Minder gewasbeschermingsmiddelen benodigd;
• Hogere CO2 concentratie mogelijk door gesloten luchtramen;
• Optimaliseren van het klimaat voor uw planten: stabieler klimaat;
• Optioneel: mogelijkheid voor koelen of extra verwarmen kaslucht.

Op de aanschaf van de Climate Converter is o.a. de Energie Investeringsaftrek (EIA) van toepassing. 
Graag rekenen we samen met u de maximale besparing en investeringendoor.
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Tot wel 50% op uw stookkosten besparen, de relatieve luchtvochtigheid en de ziektedruk van schim-
mels, zoals Botrytis en meeldauw, verlagen en actief behandelen. Horticoop Technical Services heeft 
een uniek apparaat dat u hiervoor kunt gebruiken: de Climate Converter.

CLIMATE COVERTER

Klimaatbeheersing

De techniek

De Climate Converter zuigt de kaslucht aan en trekt deze 
door een zoutoplossing zodat het wordt ontvochtigd. Bij 
dit proces komt warmte vrij, die het apparaat weer terug 
de kas in stuurt. Dit in tegenstelling tot vergelijkbare 
apparaten, die veel stroom verbruiken en waarbij deze 
energie verloren gaat. De warmte wordt dus niet verspilt, 
maar gebruikt en zorgt zo voor een aanzienlijke ener-
giebesparing. De kaslucht wordt gedurende het proces 
tevens ontkiemt van schimmelsporen. Behalve ontvochti-
gen, heeft de Climate Converter dus ook een unieke

De voordelen

Subsidie

ontsmettende werking op de kaslucht. Door een droger binnenklimaat hebben meeldauw en Botrytis 
sporen minder kans om zich te ontwikkelen. Door de ontvochtiging hoeft u de luchtramen minder 
vaak te openen, waardoor u Co2 in de kas houd. Met een lagere RV in uw kas, hoeft u minder te 
stoken om tot dezelfde temperatuur te komen. Voor de installatie van de Climate Converter zijn geen 
grote aanpassingen benodigd.


