KU Leuven trekt onderzoek
warmtetransport zonder verlies
Op het jaarcongres 2017 van Euroheat & Power is
een side event over een thermochemische technologie
die transport en opslag van warmte zonder verliezen
mogelijk moet maken. Het onderzoek in het kader
van het EU-programma Horizon 2020 wordt geleid
door de Katholieke Universiteit Leuven. Het project
met de titel H-DISNET kent ook een Nederlandse
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H-DISNET
Het consortium voor de uitvoering van het project
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de technische universiteit van Berlijn, het Sir Joseph
Swan Centre van de universiteit van Newcastle, het
Zwitserse ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften), de jonge Duitse onderneming Watergy
en Aurubis, ’s werelds grootste bedrijf op het gebied
van koperrecycling. Aurubis werkt met Vattenfall aan de
benutting van restwarmte van haar bedrijf in het enorme
warmtenet van Hamburg.

Zonder verlies overbruggen
van grote afstanden
Betere benutting van restwarmte is een van de hoofdoelen
van het project. Het gaat daarbij zowel om het zonder
verlies overbruggen van grote afstanden als om het
bruikbaar maken van restwarmte op lage temperatuur
en het trapsgewijs gebruiken van warmte.
De technologie van H-DISNET biedt ook de opties om
te koelen, lucht te drogen of juist te bevochtigen. De
toevoeging van het beheersen van de luchtvochtigheid
is een interessante dienst voor afnemers van een
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H-Disnet is in feite een open absorptiewarmtepomp
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Het Sir Swan Centre in Newcastle demonstreert
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Meer informatie: www.h-disnet.eu

Demoprojecten in de glastuinbouw
In Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
zet men voor H-DISNET demonstratieprojecten op. In
de 16.000 m2 kassen van Swissorchid in Wangen nabij
Zürich komt een absorptie-installatie waarmee men
de relatieve vochtigheid van de lucht kan reguleren.
Dat is belangrijk om de optimale omstandigheden
voor het kweken van orchideeën te creëren. Nu wordt
bij Swissorchid de luchtvochtigheid in de winter
gereguleerd door het ventileren van de kassen en in de
zomer met een koelmachine. Met de technologie van
H-DISNET moeten het warmteverlies door ventilatie
en het elektriciteitsverbruik van de koelmachine sterk
worden teruggebracht. ZHAW verzorgt de installatie bij
Swissorchid en de monitoring.
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