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Røggasvekslere og 
economisere
– garanterede fordele 



Garanterede fordele

Med røggasvekslere og economisere minimerer du 
røggastemperaturen, reducerer skorstenstabet og øger 
virkningsgraden. 

Vi har mere end 25 års erfaring med levering af 
røggaskølere til virksomheder i hele Danmark, og 
samarbejder tæt med de mest anerkendte producenter for 
at give dig den optimale løsning.

Du er sikret en optimal økonomi i dit projekt, når vi står for 
de tekniske installationer. Vores team har erfaring med 
dimensionering og installation af alle typer røggasvekslere 
og economisere med mindst mulig indvirkning på den 
daglige drift. Vi er altid opdateret på de seneste love og 
afgifter for branchen.

Fordele
• Høj virkningsgrad
• Nem installation
• Kondensering
• Reduceret skorstenstab 
• Minimeret røggastemperatur 
• Lavere marginalpris på    
 motoren

Med en røggaskøler får du 
en god brændselsøkonomi 
samtidig med, at skorstenstabet 
reduceres, og du sikres en 
stor miljøgevinst. Vi tilpasser 
naturligvis efter dine ønsker.”



Røggaskølerne er af røgrørstypen og er typisk i sort stål, 
når de anvendes til højtemperaturkøling (HT) og i rustfri 
stål, når de anvendes til lavtemperaturkøling (LT) til 
motorer og turbiner. I forbindelse med kedler anvendes 
typisk rustfrit stål.

Kondenserende
Ved en returtemperatur under 50° C er det muligt at opnå 
kondensering af det vand, der skabes ved forbrændingen. 
Det giver en virkningsgrad på over 100 %. Røggasveksleren 
kan dimensioneres til delstrøm eller til hele vandmængden.

Røggasveksler (type: ribberør)
Røggasveksler af typen RGV er konstrueret til 
kondenserende drift på gaskedler. For at opnå en optimal 
udnyttelse af RGV’en skal returvandstemperaturen være 
lavest mulig.

RGV opbygges i rustfri stålrør med aluminiumslameller. 
Opbygningen giver en stor hedeflade på et lille område, 
hvilket er ensbetydende med små indbygningsmål.

RGV-standard passer til kedler fra 1.000 kW til 10.000 kW. 
Den kan desuden fremstilles efter dine specifikke ønsker 
og behov.

Udskiftning af røggasrør – en optimal løsning
På eksisterende røggaskølere har vi desuden stor 
ekspertise i udskiftning af røggasrørene.

Røggaskølere til kedler, 
motorer og turbiner

Høj virkningsgrad - 
god brændselsøkonomi

• Kondensering - optimal økonomi

•  Flere løsninger -altid én, der 
passer til dit behov

•  Nem installation - kort nedetid

•  Miljøgevinst - mindre brændsel 
på at producere samme 
mængde varme 



Opnå en effektiv, driftssikker og bæredygtig energi-
produktion med hjælp fra Verdo’s 160 specialister. Vi 
omsætter faglige kompetencer til dedikeret rådgivning 
og kommer 360 grader rundt om dit unikke energianlæg. 

Med mere end 30 års erfaring rådgiver vi om alle typer 
anlæg og teknologier, og vi kan assistere med: 
• Service og drift i hele anlæggets levetid
• Administration og kundeafregning
• Grønne teknologier som biomasse, varmepumper og 

elkedler
• Energirådgivning 
• Valg af det optimale brændsel til dit anlæg
• Køb og salg af biobrændsel.

Verdo – en bæredygtig energikoncern
Verdo er en energikoncern, der gør en verden til forskel. 
Vores kerneforretning er bæredygtig energi og teknisk 
infrastruktur. Vi udvikler grønne energianlæg til industri 
og forsyning i ind- og udland. 

Vi er blandt Europas førende leverandører af bæredygtig, 
certificeret biomasse til industri og fjernvarmeværker 
og Danmarks største inden for drift og vedligehold af 
gadebelysning. 

Vi forsyner desuden vores forbrugskunder med varme, 
vand og el døgnet rundt, året rundt.

Tendenser, meninger og seneste nyt fra en 
branche i konstant bevægelse. Tilmeld dig 
vores nyhedsmail – så er du opdateret.     

Hold dig opdateret  
verdo.com/energy/nyhedsmail

Asbjørn Østergaard Serup 
Salgschef | Industri

+45 5070 1607
aser@verdo.com

Kontakt vores specialister, så vi kan starte dialogen

Renè Ladefoged Jensen 
Salgschef

+45 2811 8844
rela@verdo.com
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