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Verslag doormeting   

Rendabiliteit van warmterecuperatie bij koelinstallaties 

Auteur: Jasper Somers (NPW) 

1 Proefopzet 
Een koelinstallatie voert warmte af uit de ruimte die gekoeld wordt. Deze warmte wordt meestal via 

condensors afgegeven aan de buitenlucht. Maar via een warmtewisselaar kan deze warmte 

gerecupereerd worden en vervolgens nuttig gebruikt worden.  

Er zijn twee manieren om warmte aan een koelinstallatie te onttrekken. Ten eerste kan het gas 

tussen compressor en condensor afgekoeld worden. Het nadeel hierbij is echter dat slechts een 

kleine hoeveelheid warmte aan een hoge temperatuur wordt afgegeven. Daarnaast is het ook 

mogelijk om de warmte ter hoogte van de condensor te recupereren, maar door de lage 

temperatuur (30 tot 50°C) is de warmte dan slechts beperkt toepasbaar. De restwarmte van de 

koelinstallatie kan worden opgeslagen in een buffervat. De overdracht van de warmte uit het koelgas 

kan via een inwendige of uitwendige warmtewisselaar gebeuren. In het eerste geval wordt het 

koelgas in een buffervat gebracht en de warmte wordt daar overgedragen op water. Bij de 

uitwendige warmtewisselaar wordt de warmte van het koelgas in een platenwisselaar bij de 

koelinstallatie op water overgedragen. 

Er zijn een paar mogelijkheden om voor deze investering financiële steun te verkrijgen namelijk:  

- VLIF-steun van 30 % indien de totale kost van de investering minimaal 15000 euro 

bedraagt; 

- eénmalige verhoogde investeringsaftrek (groep2, categorie 5). Voor de 

energiebesparende investeringen gedaan in 2017 (aanslagjaar 2018) bedraagt de 

verhoogde aftrek 13,5%; 

- de netbeheerder keert voor een energiebesparende techniek, n.a.v. een energiestudie 

door een erkende energiedeskundige, € 0,035/primaire bespaarde kWh uit (met een 

maximum van 25000 euro/project/jaar) indien: 

o de betrokken gebouwen minstens 5 jaar oud zijn op de datum van de premie-

aanvraag; 

o de terugverdientermijn van de investering moet langer zijn dan 2 jaar. Ingeval 

van nieuwe installaties of uitbreidingen worden alleen de meerkosten en de 

meerbesparing ten opzichte van de standaardinvestering in rekening gebracht. 

Het doel van deze doormeting is de rendabiliteit en de terugverdientijd te bepalen van 

warmterecuperatie bij een koelinstallatie, alsook de randvoorwaarden voor een optimalisatie op te 

lijsten. 
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2 Materiaal en methode 

2.1 De koelinstallatie met warmterecuperatie  
We hebben de doormeting uitgevoerd op een koelinstallatie van een witloofteler. Deze installatie 

bewaart witloofwortels op een temperatuur van -2,8 °C voor een lange bewaring  en -0.5 °C  voor 

een korte bewaring. Deze teler heeft tijdens de opbouw van zijn koelinstallatie in 2011 ook 

geïnvesteerd in een warmterecuperatie unit. In tabel 1 kan je de algemene eigenschappen van de 

koelinstallatie vinden. 

Tabel 1: Algemene eigenschappen koelinstallatie 

Aantal koelcellen 3 

Maximum te koelen volume 900 m³ 

Koelmiddel R404A 

Koelcentrale 3 compressoren met frequentieregeling en een 
maximaal vermogen van 87 kW 

Verdamper Een vermogen van 26,5 kW per verdamper 

Condensor Een vermogen van 163,3 kW 

  

De witloofteler heeft gekozen om een uitwendige warmtewisselaar te plaatsen tussen de compressor 

en condensor (figuur 1) met een totale uitwisselingsoppervlakte van 2,83 m². Hij heeft een buffervat 

van 1000 l waar de restwarmte in kan worden opgeslagen. De leidingen, die het warm water 

transporteren bestaan uit koper en hebben een binnendiameter van 33,16 mm. De leidingen zijn 

geïsoleerd met armaflex (13 mm dik). 

 

Figuur 1: Uitwendige platenwisselaar waarin het verhitte koelgas zijn warmte afgeeft aan het rondcirculerende water 

De gerecupereerde warmte gebruikt hij enerzijds voor de verwarming van zijn trekcellen en 

anderzijds voor de verwarming van zijn witloofschoonmaakruimte. Indien er niet genoeg warmte 

beschikbaar is, kan hij met lichte stookolie (mazout) bij verwarmen. 
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2.2 Warmtemeting 
De warmtemeting hebben we uitgevoerd door middel van een ultrasone debietmeter met 

temperatuursensoren. Deze meters kunnen op de leidingen geplaatst worden, dit in tegenstelling tot 

traditionele calorimeters die tussen de leidingen geplaatst moeten worden.  

2.2.1 Principe 

Ultrasone debietmeters (figuur 2) werken als volgt: 2 transducers (omvormers) dienen als opwekkers 

van ultrasonische signalen, maar ook als ontvangers. Wanneer deze geplaatst worden op een leiding 

zijn deze 2 transducers in staat om met elkaar akoestisch  te communiceren. De ene transducer kan 

de ultrasonische signalen van de andere ontvangen en omgekeerd. Het tijdsinterval, tussen de 

transmissie en de ontvangst van het ultrasone signaal, wordt in beide richtingen gemeten. Wanneer 

er geen debiet is, zal het tijdinterval stroomafwaarts gelijk zijn aan het tijdsinterval stroomopwaarts. 

Maar wanneer er wel een debiet is, zal het tijdsinterval stroomafwaarts kleiner zijn dan het 

tijdinterval stroomopwaarts. Het verschil tussen de stroomafwaartse en de stroomopwaartse 

doorlooptijden is evenredig met de snelheid van het stromende vloeistof. 

 

Figuur 2: Principe ultrasone debietmeter 

Wanneer je deze debietmeting combineert met 2 temperatuurmetingen, namelijk van het water dat 

in- en uit de warmtewisselaar stroomt, kan je de hoeveelheid uitgewisselde warmte berekenen.  

2.2.2 Fluxus F721 

Wij hebben het toestel “Fluxus F721” van het merk Flexim voor deze doormeting gebruikt (figuur 3). 
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Figuur 3: Opvolging van de warmte-uitwisseling door de Fluxus F721 ultrasonische debietmeter van Flexim 

We hebben het toestel zo ingesteld dat deze om de 30 seconden de volgende gegevens logt: 

stroomsnelheid (m/s), temperatuur instroom warmtewisselaar (°C) en temperatuur uitstroom 

warmtewisselaar (°C). 

Hieruit worden de volgende gegevens berekend: 

het debiet (l/s) (door de binnendiameter van de leiding en de stroomsnelheid) en de 

warmtestroom/warmte-uitwisseling (kW) door middel van onderstaande formule: 

 
met 

 

We zijn met de doormeting van start gegaan op 16 december 2016 en we zijn geëindigd op 15 mei 

2017. We hebben dus in het totaal 150 dagen lang de warmte-uitwisseling opgevolgd. De gegevens 

werden uitgelezen en verwerkt door middel van FluxDiag (bijhorende softwareprogramma van het 

toestel). 
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2.3 Warmteverliezen 
Tijdens de transport van het warme water, zullen er altijd verliezen zijn ondanks de isolatie. 

Dit warmteverlies (W/m) kunnen we bereken door middel van onderstaande formule: 

Q = (2 * π * λ * (Tw – To)) / (ln(D/d)) 

Met 

Q     - warmteverlies (W/m)  

λ      - warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)  

Tw      - temperatuur van het water  (°C)  

To     - omgevingstemperatuur (°C)  

ln     - natuurlijke logaritme  

D      - buitendiameter van leiding met isolatie (mm)  

d      - buitendiameter zonder isolatie (mm) 

 

2.4 Theoretische rendabiliteit en terugverdientijd 
We spreken hier over een theoretische rendabiliteit/terugverdientijd aangezien we veronderstellen 

dat al de uitgewisselde warmte ook effectief heel het jaar door gebruikt wordt. In de praktijk zal dit 

bijna nooit het geval zijn want in de zomermaanden is er niet veel warmte nodig. 

De theoretische terugverdientijd hebben we berekend met behulp van een Excel rekenblad (te 

vinden op de website van de commissie energiebeleidsovereenkomst (EBO) Vlaanderen). Als 

maatstaf voor de rendabiliteit wordt de interne rentevoet na belastingen (Internal Rate of Return - 

kortweg IRR) gehanteerd. Dit is de rentevoet waarbij na 10 jaar (standaard levensduur van de 

investering) de netto contante waarde (NCW) gelijk is aan 0. Indien deze rentevoet groter of gelijk is 

dan 12 %  (zonder belastingen) /14 % (met belastingen), wordt de investering “rendabel” genoemd.  

De gerecupereerde warmte hebben we vergeleken met mazout, omdat deze brandstof gebruikt 

wordt indien er niet genoeg warmte voorradig is.  Het was helaas praktisch niet mogelijk om de 

hoeveelheid gebruikte mazout apart op te volgen die gebruikt werd voor de verwarming van de 

forceercellen en het witloofschoonmaakruimte.  

Mazout of lichte stookolie heeft een energetische inhoud van 11,750 kWh/kg (bron: emis.vito) voor 

het eindgebruik en een dichtheid van 0,85 kg/l (bij 15 °C). De prijs van mazout is zeer veranderlijk. 

We gebruiken bij deze berekening de huidige mazoutprijs (eind mei 2017); namelijk 0,4552 euro per 

liter (exclusief BTW).  

Ten slotte houden we bij de berekening geen rekening met mogelijke belastingtarieven.  
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3 Resultaat en discussie 

3.1 Warmtemeting 

3.1.1 Warmte-uitwisseling 

Na 150 dagen de warmte-uitwisseling op te volgen, bekomen we een gemiddelde thermische-

uitwisseling van 6,79 kW met een standaarddeviatie van 3,43 kW. De uitwisseling schommelde hevig 

(afhankelijk van de nodige koeling) met een minimum van 0,00 kW en een maximum van 25,94 kW 

(figuur 4). Mogelijke oorzaken van deze fluctuaties zijn; het verschil in buitentemperatuur, de 

frequentie van het openen van de koelcellen en de gebruiksgraad van de verschillende koelcellen. De 

stroomsnelheid van het water had een gemiddelde snelheid van 0.37 m/s (of een debiet van 0,32 l/s) 

met een standaarddeviatie van 0,03 m/s. 

 

Figuur 4: Het thermisch vermogen (kW) van de warmte-uitwisseling gedurende de doormeting. De rode verticale lijn 
betekent dat er op dat moment geen data geregistreerd is. 

 

Er werd in het totaal 24448,79 kWh warmte uitgewisseld gedurende 150 dagen (figuur 5). Indien we 

dit interpoleren naar 365 dagen (1 jaar), bekomen we een totale warmte-uitwisseling van 59492,06 

kWh. 
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Figuur 5: Cumulatieve warmte-uitwisseling (kWh) gedurende de doormeting. De rode verticale lijn betekent dat er op dat 
moment geen data geregistreerd is. 

 

3.1.2 Temperatuur na warmte-uitwisseling 

Na 150 dagen de warmte-uitwisseling op te volgen, bekomen we een gemiddelde watertemperatuur 

van 40,3 °C met een standaarddeviatie van 5,3 °C. De uitwisseling schommelde hier ook hevig 

(afhankelijk van de nodige koeling) met een minimum van 24,5 °C en een maximum van 63,2 °C 

(figuur 6). Een gemiddelde watertemperatuur van 40,3 °C is te weinig om gedurende de winter een 

lokaal te verwarmen naar een comfortabele temperatuur. Hierdoor is het in de winter noodzakelijk 

om bij te verwarmen.  Voor de forceercellen is de warmtevraag niet zo hoog; namelijk een maximale 

watertemperatuur van 19 °C en een maximale luchttemperatuur van 17 °C. 
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Figuur 6: De temperatuur (°C) van het water na de warmte-uitwisseling gedurende 150 dagen. De rode verticale lijn 
betekent dat er op dat moment geen data geregistreerd is. 

 

3.2 Warmteverliezen   
De gebruikte isolatie van 13 mm dik rond de leidingen heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt van 

0,040 W/mK (bij 40 °C).  De warmtegeleidingscoëfficiënt van koper is te verwaarlozen ten opzichte 

van de gebruikte isolatie. Bij de berekening houden we rekening met een gemiddeld 

temperatuurverschil van 25 °C namelijk; de omgeving (15 °C) en het water (40 °C). 

Hieruit bekomen we een warmteverlies van ongeveer 20 W/m. De witloofteler heeft ongeveer 22 m 

leiding staan tussen de warmtewisselaar en zijn warmtetoepassingen. Er zal dus ongeveer 440 W aan 

thermische energie verloren gaan. Op jaarbasis zal dit zorgen voor een totaal warmteverlies van 3854 

kWh. 

 

3.3 Theoretische rendabiliteit en terugverdientijd 
Om de theoretische rendabiliteit/terugverdientijd te berekenen hebben we de onderstaande 

gegevens ingegeven in het Excel rekenblad (zie ook bijlage). 

- Een investering van 3520 euro (exclusief BTW): 

Dit zijn de kosten van de warmterecuperatie.  

 

- Installatiekosten van 1260 euro (exclusief BTW): 

Dit zijn de werkuren van de installateur. 
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- Een levensduur van 10 jaar: 

Deze levensduur wordt standaard gebruikt voor een investering. 

 

- Een netto besparing per jaar over de looptijd van ongeveer 2536 euro (exclusief BTW): 

Uit de warmtemeting blijkt dat we op jaarbasis een maximale warmtehoeveelheid van 59492 

kWh/jaar kunnen recupereren. En uit de berekening van de warmteverliezen komen we op 

jaarbasis uit op een verlies van 3854 kWh. Dus de witloofteler zal op jaarbasis 55638 kWh 

thermische energie kunnen gebruiken. Indien we dit omrekenen naar de hoeveelheid mazout 

nodig om dezelfde warmte te produceren, komen we uit op 4735 kg mazout. 4735 kg mazout 

is gelijk aan 5571 liter mazout. Door te rekenen met de huidige (eind mei 2017) mazoutprijs 

(0,4552 euro/liter) komen uit op een netto besparing van ongeveer 2536 euro. 

 

- Een restwaarde van 0 euro: 

We gaan er van uit dat de installatie geen restwaarde heeft na zijn levensduur. 

 

- Een belasting van 0 %: 

We houden hier geen rekening met eventuele belastingen. 

 

- En we hebben ten slotte geen rekening gehouden met mogelijke financiële steun, omdat 

deze situatie niet voldoet aan de voorwaarden. 

 

We bekomen een IRR van 52 %. Dit wilt zeggen dat de investering zeer rendabel is. En we bekomen 

een terugverdientijd van minder dan 2 jaar (figuur 7). 

 

Figuur 7: De theoretische besparing per jaar in euro en de cumulatieve kasstroom in euro. De terugverdientijd is het jaar 
wanneer de  cumulatieve kasstroom gelijk is aan 0 euro. 
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4 Conclusie 
We kunnen besluiten dat  warmterecuperatie bij een koelinstallatie van een witloofbedrijf zeer 

rendabel kan zijn. In een ideale situatie kan de investering zichzelf momenteel binnen de 2 jaar 

terugverdienen. Met de voorwaarden dat: (1) de warmte 100% gebruikt kan worden gedurende het 

heel jaar en (2) de temperatuur voldoende hoog is voor de toepassing. De netto besparing per jaar  is 

wel zeer afhankelijk van de prijsevoluties van alternatieve warmtebronnen, zoals fossiele 

brandstoffen. 
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Bijlage 

Excel rekenblad van EBO Vlaanderen: Toelichting 06 - Bijlage berekening IRR 

 

Korte handleiding

De enige cellen met in te vullen projectgegevens zijn hieronder in blauw aangegeven in de gele blok.

De IRR wordt berekend met een formule (via iteratie) maar kan ook worden afgelezen op de rij waar de NCW (Netto Contante Waarde) nul wordt of, via interpollatie, tussen de rijen

waarin de NCW van teken wijzigt (en tussenin nul wordt)

Investering 3,52 k€

Installatiekosten 1,26 k€ IRR vóór belastingen: 52,3%

Levensduur 10 jaar

Netto besparing per jaar over de looptijd 2,54 k€

Restwaarde 0,00 k€ IRR na belastingen: 52,3%

Afschrijvingstermijn jaar

Vennootschapsbelasting %

Hieronder wordt de wijze van berekening van de IRR vóór resp. na belastingen weergegeven. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-3,52

-1,26

2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-4,78 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

volgend resultaat: IRR = 52,3% 20,62 -4,78 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 0 0 0 0 0

0

Dit kan zichtbaar gemaakt worden door bij verschillende rentevoeten de NCW te berekenen en te kijken bij welke rentevoet de NCW = 0 wordt 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 20,62 -4,78 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 14,83 -4,78 2,42 2,30 2,19 2,09 1,99 1,90 1,81 1,72 1,64 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 10,83 -4,78 2,31 2,10 1,91 1,73 1,58 1,43 1,30 1,18 1,08 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 7,97 -4,78 2,21 1,92 1,67 1,45 1,26 1,10 0,95 0,83 0,72 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 5,87 -4,78 2,12 1,76 1,47 1,22 1,02 0,85 0,71 0,59 0,49 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 4,29 -4,78 2,03 1,63 1,30 1,04 0,83 0,67 0,53 0,43 0,34 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 3,07 -4,78 1,95 1,50 1,16 0,89 0,68 0,53 0,40 0,31 0,24 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 2,12 -4,78 1,88 1,39 1,03 0,76 0,57 0,42 0,31 0,23 0,17 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 1,35 -4,78 1,81 1,30 0,93 0,66 0,47 0,34 0,24 0,17 0,12 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 0,73 -4,78 1,75 1,21 0,83 0,57 0,40 0,27 0,19 0,13 0,09 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 0,21 -4,78 1,69 1,13 0,75 0,50 0,33 0,22 0,15 0,10 0,07 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-3,52

-1,26

2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-4,78 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 0 0 0 0 0

De IRR wordt berekend m.b.v. een formule (iteratie) en geeft

volgend resultaat: IRR= 52,3% 20,62 -4,780 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0

Dit kan zichtbaar gemaakt worden door bij verschillende rentevoeten de NCW te berekenen en te kijken bij welke rentevoet de NCW = 0 wordt 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 20,62 -4,78 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 14,83 -4,78 2,42 2,30 2,19 2,09 1,99 1,90 1,81 1,72 1,64 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 10,83 -4,78 2,31 2,10 1,91 1,73 1,58 1,43 1,30 1,18 1,08 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 7,97 -4,78 2,21 1,92 1,67 1,45 1,26 1,10 0,95 0,83 0,72 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 5,87 -4,78 2,12 1,76 1,47 1,22 1,02 0,85 0,71 0,59 0,49 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 4,29 -4,78 2,03 1,63 1,30 1,04 0,83 0,67 0,53 0,43 0,34 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 3,07 -4,78 1,95 1,50 1,16 0,89 0,68 0,53 0,40 0,31 0,24 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 2,12 -4,78 1,88 1,39 1,03 0,76 0,57 0,42 0,31 0,23 0,17 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 1,35 -4,78 1,81 1,30 0,93 0,66 0,47 0,34 0,24 0,17 0,12 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 0,73 -4,78 1,75 1,21 0,83 0,57 0,40 0,27 0,19 0,13 0,09 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 0,21 -4,78 1,69 1,13 0,75 0,50 0,33 0,22 0,15 0,10 0,07 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

In te vullen projectgegevens Resultaat van IRR-berekening

IRR berekening vóór belasting

De rentevoet waarbij de netto contante waarde = 0 wordt, is de IRR van de investering vóór belastingen

Investering

Installatiekosten

Netto besparing per jaar over de levensduur

Totale kasstroom

De rentevoet waarbij de netto contante waarde = 0 wordt, is de IRR van de investering na belastingen

Jaar

Jaar
rentevoet

NCW in het jaar 

van investeren

rentevoet

Investering

Netto besparing per jaar over de levensduur

Belasting op opbrengsten

Afschrijving per jaar

Verminderde belasting door afschrijving

Totale kasstroom

De IRR wordt berekend m.b.v. een formule (iteratie) en geeft 

Jaar

Jaar

Installatiekosten

 NCW in het jaar 

van investeren 

IRR berekening  na belasting


