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Hos Alcon har vi mange års erfaring i levering og installation af varmeanlæg til korntørring. Hvad enten der er tale om 
silotørreri, plantørreri eller gennemløbstørreri har vi den rigtige løsning og et stor knowhow.

I vores løsninger anvender vi kun nøje udvalgte kvalitetskomponenter. Vi går aldrig på kompromis med en løsning og vores 
motto er ”hos Alcon regner vi på alle komponenter” inden et tilbud udarbejdes. Vi leverer både fyringsanlæg, kalorieferer og 
infrastruktur til en samlet løsning. Kun derved sikrer kunden sig at løsningen har den funktion der ønskes, og at der kan 
leveres den rette mængde varme.

Hjertet i en hver varmeløsning til korntørring er kalorie-
feren. Der findes mange prisbillige kaloriefere på marked-
et, som bedst kan betegnes som en ”lastbilkøler”. Vores 
erfaring gennem mange år har vist at det aldrig kan betale 
sig at gå på kompromis med en billig kalorieferer. Derfor
anvender vi i dag kun kalorieferer fra Cimbria. 
Kalorieferen kan enten monteres enkeltvis (simplex) eller i 
en ”lagkage” (duplex).

Halmfyr  er særdeles velegnet til at levere varme til korn-
tørringsanlæg. Dette skyldes at halmfyr normalt altid er 
meget overdimensioneret i forhold til det opvarmede areal. 

Eksempel:
Maksimal varmeforbrug om vinteren: 100 kWh
Maksimal varmeforbrug korntørring: 350 kWh

For at dække de 100 kWh i vintermånederne, vil man typisk 
vælge et halmfyr på ca. 400 kW. Dette skyldes at halmfyret 
kun kører ca. 6 timer af gangen. I de 6 timer afgives effekten 
til en akkumuleringstank. Herefter aftages der varme fra 
akkumuleringstanken, indtil der igen fyres.
Når man derimod skal korntørre, bruger man energien lige 
så hurtigt som halmfyret afgiver den. Da korntørringen er 
på 350 kWh, kan halmfyret nemt leverer nok effekt til dette.

Skulle ovenstående klares med et stokeranlæg, ville 
stokeranlægget skulle være på 350 kW. Det vil være en alt 
for stor investering, og et alt for stort anlæg, når man i 
hovedparten af året kun skulle bruge de 100 kWh.

Alcon har mere end 42 års erfaring i udvikling og produktion 
af halmfyr, og er idag markedsledende på området. 
Halmfyrene er kende-
tegnet ved mange års 
udviklingsarbejde, og 
disse bliver løbende 
opdateret med den nye-
ste teknologi. 

-Det er vore kunders 
garanti for en investering, 
der rækker ind i fremtid-
en.

Billedet til højre, viser 
vores mest populære 
halmfyr. Model 2030 BA 
til 2 rundballer Ø180cm,
eller én bigballe indfyret
på langs.

 Stærk konstruktion
 Udført i varmgalvaniseret stål
 Tåler vind og  vejr
 Tåler højtryksrensning.
 Høj ydelse
 Lave driftsomkostninger
 Lang levetid

-Opnå det optimale udbytte

Halmfyr Kalorieferer
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MODEL

MODEL

MODEL

MÅL OG VÆGT

DATA - MONTERET SOM DUPLEX

DATA - MONTERET SOM SIMPLEX

BREDDE

m3h

m3h

HØJDE

mVs

mVs

VÆGT

kWh

kWh

VG 44

VG 44

VG 44

VG 56

VG 56

VG 56

1000 mm

9,1

5,8

700 mm

1,4

0,7

230 kg.

88

56

1250 mm

17,1

10,8

1050 mm

2,2

1,1

375 kg.

165

105

1000 mm

13,7

8,6

1050 mm

1,8

0,9

305 kg.

132

84

VG 46

VG 46

VG 46
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Stativer til kaloriferer

Inddækning

Pumper

Styretavler

Frostsikring

Plug and play VVS
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Alcon producerer specialfremstillede stativer til kaloriefere. 
Mange kunder ønsker en fleksibel løsning hvor stativerne 
kan flyttes mellem flere siloer, og derfor leverer vi ofte 
stativer med krankrog og 
beslag til truckgafler. 
Stativerne er altid skræd-
dersyet til kundens ønsker
 og kan blandt andet ud-
føres efter skitsen.

 Varmtgalvaniseret overflade
 Malet overflade
 Slangeophæng - A
 Krankrog - B
 Beslag til truckgafler - C
 Inddækning

A

A

B

C
C

Mellem stativ/kaloriefere
og blæseren beregner og
konstruerer Alcon den 
korrekte inddækning. Det 
er her vigtigt at dimen-
sionerer inddækningen i 
forhold til maksimal luft-
strøm gennem kaloriefe-
ren og den mængde luft 
som blæseren skal suge 
ind. Kort sagt skal det al-
tid sikres at der kan køres
luft (bypass) uden om 
kalorieferen, så der hele 
tiden tørres med korrekt 
luftmængde. Endelig sikrer det også at inddækningen ikke 
larmer fordi luftstrømmen får inddækningen til at vibrerer

Alcon udvikler og producerer specialstyringer til styring af 
korntørring. Styringerne er skræddersyede til den enkelte 
kunde, og de er naturligvis CE-Mærkede efter relevante 
standarder.

Styringerne kan f.eks. konfigureres med:

 Timetæller til aflæsning af korn-
tørringens driftstimer

 Hygrostat til styring ud fra luft-
fugtigheden

 Temperatursensor til styring ud 
fra lufttemperaturen

 Motorværn
 Shuntstyring for konstant vand-

temperatur i kalorieferene
 SMS/APP overvågning
 Frekvensregulering for hastig-

hedsregulering af pumperne

Hvis anlægget kan påvirkes af frost, er
det nødvendigt at tømme dette for 
vand. Til dette har vi udviklet en enkel
løsning hvor der monteres trykluftkob-
linger på relevante steder i systemet. 
Hertil kan der tilkobles luftslange fra
en kompressor, således at vandet kan
tømmes ud. Ydermere leveres dette
system altid med lufttryksregulator og manometer, således 
at lufttrykket kan justeres, så alt vandet kan tømmes af.

Alcon har et stort know how i 
dimensionering af pumper til 
korntørring. Vi anvender 
Grundfos pumper til alle vores 
applikationer. Vi tilbyder aldrig 
en pumpe uden at pum-
pen først er simuleret. 
Kun herved sikre du dig 
at pumpen passer præ-
cist til det du skal bruge
den til.

Alcon tilbyder at lave en 
skræddersyet VVS rør-
løsning som  samles  fær-
dig på fabrikken. Alle ventil-
er, rør, pumper, termostater 
m.m. bliver nøje beregnet 
og dimensioneret således, 
at anlægget kommer til at 
passe præcist til jeres be-
hov. Når der leveres en ny 
kedel, er det således blot at 
montere den færdige plug 
and play løsning, ved siden 
af kedlen, eller direkte i 
kedlens teknikrum. Herefter 
er det derfor blot at skrue 
fjernvarmerørene fast og 
tilslutte strøm.  
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Ventilstyring

Fjernvarmerør

Slangetilslutning
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Hvis det ønskes kan korntørringen monteres med 
ventilstyring af frem/returvandet, således at det sikres at 
kalorieferene hele tiden afgiver en ønsket temperatur. 
Ydermere kan der også åbnes/lukkes for varmen afhængig 
af luftfugtigheden. Til formålet anvender vi normalt 
Belimo´s store produktprogram.

Normal t  t i ls lu t tes ka lor ie ferene med specie l le 
gummislanger fremstillet i et materiale der er fleksibel, er 
modstandsdygtig overfor sollys, og kan holde til de høje 
vandtemperaturer. Hvis det ønskes kan slangerne 
monteres med koblinger, så de nemt kan af/påmonteres. 
Vore stativer til kalorieferene er normalt udstyret med 
s langeopru l  så  s langerne kan kve j les  op når 
korntørringssæsonen er slut.

Alcon benytter PE fjernvarmerør. Vi mener at PE rør er langt bedre end de PEX
rør der findes på markedet. PE rør kan stuksvejses, tåler et tryk på 16 bar, og 
er særdeles velegnet til korntørring, da PE tåler høje vandtemperaturer i lang
tid. Rørene har en minimal bukkeradius. Rørene lever op til BRL 5609A, den 
internationale standard for fjernvarmerør.


