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Oplossing EQUANS
Een condens-drooginstallatie:
uien drogen en bewaren in
optimale condities.
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Meer informatie?

Akkerbouwbedrijf Custers:

Custers: ‘Ik verbruik uitsluitend nog elek-

Henk Tebben

“Uien drogen gaat nu tweemaal zo snel, ongeacht
de buitenluchtcondities.”

triciteit die ik zelf opwek met zonnepanelen.
Restwarmte van de installatie win ik terug
voor gebruik in het kantoor en de machinewerkplaats. En is de buitenlucht wel eens
van goede kwaliteit? Dan werkt de condensdrooginstallatie samen met de buitenlucht
om nog sneller te kunnen drogen.’
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