
MEELFABRIEKEN

Ventilatie zorgt voor 
verbetering van  
de luchtkwaliteit



Doe uw voordeel met onze 30 jaar ervaring met 
ventilatiesystemen voor alle soorten meelfabrieken. 
Wij werken wereldwijd en bovendien worden onze 
systemen op maat gemaakt. De voordelen van 
onze ventilatiesystemen voor de meelfabrieken zijn 
voor de hand liggend: een hoge luchtkwaliteit het 
hele jaar door en een stabiel binnenklimaat zorgt 
voor een grotere productie. Door de toepassing van 
warmteterugwinning verlagen de energiekosten. 
Binnen twee tot drie jaar is het ventilatiesysteem 
gegarandeerd terugverdiend. 

Onze diensten zijn alles omvattend: van planning 
en productie tot levering, installatie en in bedrijf 
stelling. Alle componenten kunnen separaat worden 
geleverd; het renoveren van bestaande installaties 
is dus ook mogelijk. Onze betrouwbare 
onderhoudsdienst houdt u op de hoogte van de 
nieuwste technieken en tevens zijn wij 
internationaal concurrerend.

ONS LEVERINGSPROGRAMMA:

 Ventilatie van de 
    meelfabriek & silo

 Ventilatie van de lucht- 
    behandelingsruimte

 Ventilatie van de 
    spoelruimte

 Warmteterugwinning

 Toevoerluchtbe- 
    vochtiging

 Koeling van de 
    transportlucht

 Regeltechniek

LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING
Weger is lid van de Italiaanse molenvereniging Antim.
Dit garandeert de uitwisseling van behoeften en  
oplossingen op het hoogste professionele niveau.

Wij nemen de 
verantwoorde-
lijkheid op ons

Luchtbehande-
lingskasten

Bevochtiger

Naverwarmer
Warmteterugwinning 

Platenwisselaar

Pneumatiek Aspiratie

Spoelruimte

Blower-
kamer

Warmteterugwinning 
Twincoil

Silo top

Silo

DE VOORDELEN VAN EEN WEGER VENTILATIESYSTEEM:

VOORBEELDSCHEMA

LUCHTSTROMEN:

 Buitenlucht

  Afvoerlucht 

 Toevoerlucht

 Retourlucht 

 Secundairelucht

 Ruimtelucht

Optimale temperatuur 
en luchtvochtigheid 
het gehele jaar door

Geen condensatie - 
verhoogde  
productie

Lage overdruk -  
geen tocht en  

vervuiling

Lucht vrij van  
vuil en insecten

Energiebesparing 
door warmteter-

ugwinning



Ventilatie

VENTILATIE VAN DE MEELFABRIEK EN DE SILO
Het ventilatiesysteem biedt de ideale luchtcondi-
ties voor mens en machine. Een constante tempe-
ratuur en luchtvochtigheid - onafhankelijk van ex-
terne factoren - kan worden gerealiseerd. De lucht 
wordt met een lage snelheid ingeblazen, waardoor 
er minder stof ontstaat. Een lage overdruk zorgt 
voor minder tocht en voorkomt het binnendringen 
van insecten. Om condensvorming op de deksels 
van de silo’s te voorkomen, wordt de toevoerlucht 
verwarmd. Uiteraard hebben onze systemen de 
EU-certificeringen voor warmte, geluidsemissies en 
luchtlekkage.

VENTILATIE VAN DE BLOWERKAMER
In de blowerkamer geven de machines en de lei-
dingen warmte af. De Weger systemen voorkomen 

oververhitting in de zomer, en in de winter wordt de 
restwarmte efficiënt gebruikt om de toevoerlucht te 
verwarmen. Deze restwarmte wordt vermengd met 
de toevoerlucht, uiteraard met in acht neming van 
de hygiëne voorschriften en met geluiddemping.

VENTILATIE VAN DE SPOELRUIMTE 
Er worden speciale eisen gesteld aan het reini-
gingsproces. Uit hygiënische overweging moet de 
temperatuur van de lucht zo laag mogelijk zijn om 
te voorkomen dat schadelijke insecten zich kunnen 
voortplanten. Bovendien kan deze ruimte een on-
derdruk hebben. Om de machines optimaal te laten 
functioneren, mogen ze niet worden blootgesteld 
aan tocht. Verwarmingsleidingen moeten onder een 
temperatuur van 0°C, voorzien zijn van lintverwar-
ming.

Een verhoging van het rendement van de installatie 
kan met 2 typen warmteterugwinning worden bereikt: 
bij dicht bij elkaar liggende toe- en afvoer heeft een 
platenwisselaar de voorkeur, terwijl bij ver uit elkaar 
liggende toe- en afvoer de voorkeur uitgaat naar een 
twincoil-systeem. Beide systemen hebben een strikte 
scheiding van toevoer- en afvoerlucht. De systemen 
zijn zo ontworpen dat het meel niet kan gaan klonteren. 
De inspectie- en onderhoudsluiken van de secties zijn 
ruim bemeten. De weerstanden zijn laag waardoor de 
energiekosten ook lager zullen uitvallen. De toevoerlucht 
kan, als de klant dat wenst, worden behandeld. Dit geldt 
ook voor de afvoerlucht. Deze kan worden gefilterd van 
meelstof en/of van ongewenste geuren, voordat deze  
naar buiten wordt afgevoerd.

Warmteterugwinning

PLATENWISSELAAR
- warmteoverdracht van retourlucht 
 naar toevoerlucht via aluminium 
 lamellen
- toepassing voor naast elkaar 
 liggende toe- en afvoer
- kleine investering
- grote energie-besparingen
- onderhoudsvriendelijk
- lage energiekosten door 
 lage weerstand

TWINCOIL-SYSTEEM
- indirecte warmteoverdracht van 
 afvoerlucht naar toevoerlucht 
 door middel van water met glycol
- Warmteoverdracht bij ver uit 
 elkaar liggende toe- en afvoer
- Inbouw achteraf mogelijk

Buitenlucht
+18°C-5°C

+5°C +30°C

Retourlucht

 

 

+18°C -5°C

Buitenlucht

Retourlucht

+30°C

+5°C



Het bevochtigen 
van de toevoerlucht
De hygiënevoorschriften VDI 6022 moeten worden nageleefd in 
voedselverwerkende bedrijven. Door middel van hogedrukbevochtigers 
wordt behandeld water verneveld. Hierdoor ontstaan er geen problemen 
door vervuiling of door micro-organismen. Bovendien is dit systeem 85% 
energiezuiniger dan conventionele systemen en verbruikt minder water. 
Het onderhoud kan buiten de LBK plaatsvinden, waardoor het systeem 
niet stilgelegd hoeft te worden. Echter, honingraat bevochtigers bestaan uit 
anorganisch materiaal waardoor bacteriën en schimmels geen kans krijgen om  
te groeien. Een voordeel van dit systeem is dat er geen waterzuivering nodig is 
zodat  onbehandeld leidingwater kan worden gebruikt. De investeringskosten voor  
de honingraat bevochtigers zijn aanzienlijk lager dan voor een hogedrukbevochtiger.

De restwarmte van de persluchtventilatoren wordt 
gekoeld in een aparte luchtkoeler met buitenlucht. 
Het doel is om de lucht, die gebruikt wordt om 
het meel te transporteren, te koelen zodat minder 
productvocht verloren gaat tijdens het transport en 
daardoor koelere meel te behouden. Op deze ma-
nier wordt een hogere opbrengst bereikt. Om con-
densatie van de restwarmte te voorkomen, moet de 

temperatuur van de koellucht ten alle tijden boven 
het dauwpunt liggen. Dit wordt bereikt door warme 
retourlucht toe te voegen aan de van buiten aange-
zogen lucht. Zodra een ventilator in bedrijf gaat en 
de kleppen opengaan, wordt ook het koelsysteem 
ingeschakeld. De koellucht wordt gereinigd door een 
groffilter. Het drukverschil over de filter wordt van-
zelfsprekend bewaakt door een sensor.

Secundairelucht

Retour-
luchtBuitenlucht

Regel- 
techniek

Elke technologie valt en staat met een 
goede regeling en monitoring. Met de 
eigen “Imperia” regeling kan het hele 
systeem eenvoudig worden bewaakt, 
centraal of op afstand. De regeling kan 
in verschillende talen worden ingesteld 
door middel van een touchscreen 
(7-24” inch). De regeling is zeer 
gebruiksvriendelijk, het enige wat 
vereist is, is een wachtwoord. 
Updates en gegevens kunnen 
worden gedownload door middel 
van een USB-stick. Als er een 
storing optreedt, stuurt de 
regeling een alarmmelding 
door middel van een e-mail.

Koeling van 
de trans-
portlucht
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Weger Walter GmbH
Handwerkerzone 5
I-39030 Kiens/Ehrenburg (BZ)

T. +39 0474 565 253
F. +39 0474 565 011
info@weger.it
https://mills.weger.it
www.weger.it

REFERENTIES:

 GoodMills Gabarinza, Duitsland

 GoodMills Stradunia, Polen

 Rieper Mill, Italië

 Molino Magri, Italië 

 Maïsmolen Cornexo, Duitsland

 Meyerhans Mühlen, Zwitserland

 Siemer Milling, USA

 Said Salim Bakhres, Tanzania 

 Rubin Mühle, Duitsland

 Molino Cerere, Italië

King Mill, Michigan (USA)


