
VSV 
 

Läckeby’s slib/water warmtewisselaars combineren 
innovatief denken met 40 jaar ervaring op dit gebied. Deze 
unit werd ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke eisen 
voor het verwarmen of koelen van slib. Het unieke 
gepatenteerde ontwerp zorgt voor een compacte unit met 
minimale onderhoudseisen.  
 
Functie  
De warmtewisselaars voor slib/water zijn gebaseerd op een 
modulair principe met cirkelvormige slibkanalen, waardoor 
het ontwerp kan worden aangepast aan de unieke 
omstandigheden van elke installatie. De kanalen bieden een 
groot doorstroomoppervlak, met een laag drukverlies en een 
minimaal risico op verstopping. Elk niveau van slibkanalen is 
omgeven door een rechthoekig watercircuit, waardoor 
verwarmings- of koelwater in de tegenovergestelde richting 
van het slib kan circuleren. 
De unieke, gepatenteerde open keerkamer draagt bij tot een 
compact en gemakkelijk te installeren ontwerp. Inspectie, 
demontage en onderhoud zijn zeer eenvoudig uit te voeren, 
omdat de keerkamers op een gemeenschappelijke flens zijn 
gemonteerd. De keerkamers zorgen voor een nog hogere 
warmteoverdracht, door het temperatuurprofiel van het slib 
te egaliseren. Het compacte ontwerp, gebaseerd op een 
modulair principe en gepatenteerde keerkamers, staat 
garant voor lage bedrijfskosten. Deze kenmerken op een 
rijtje zorgen ervoor dat de Läckeby warmtewisselaar unit een 
goede investering zal blijken. 
 
 

Technische kenmerken 
 
 Uniek ontwerp, speciaal voor 

slib 
 Gepatenteerde keerkamer 
 Compacte en gemakkelijk te 

installeren eenheid 
 Eenvoudige inspectie- en 

onderhoudswerken 
 Hoge warmteoverdracht 
 Groot doorstroomcapaciteit 
 
Procesvoordelen 
 
 Verbetert de efficiëntie van 

de gisting en de hygiënisatie 
 Egaliseert het temperatuur-

profiel van het slib 
 Eenvoudiger onderhoud en 

geen problemen met 
meerdere flenzen en losse 
verbindingen 

 Vermindert drukverliezen 
 Minimaliseert het risico op 

verstopping 
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 Voorbeeld VSV 80 Voorbeeld 
VSV 40 

Slib debiet 73 m³/u 6 m³/u 
Temp slib inlaat 55,00 °C 5,0 °C 
Temp slib uitlaat 55,6 °C 31,00 °C 
Warm water debiet 12 m³/u 8 m³/u 
Temp water inlaat 68,0 °C 75,0 °C 

Temp water uitlaat 64,1 °C 55,0 °C 

Warmte overdracht 55 kW 183 kW 

TASK Industriële Milieutechnieken BV - Kerkhofstraat 33 – 2220 Heist-op-den-Berg - België 
Tel. +32/(0)15 24 21 15 - info@task.be www.task.be 

 

Task Industriële Milieutechnieken is uw contact voor de Benelux (België, Nederland en Groothertogdom Luxemburg) voor de 
Läckeby warmtewisselaars en Roto-Sieve trommelzeven voor (afval)water. 

Ontwerp 
 
De slib/water warmtewisselaars vormen een compact ontwerp met 
ronde slibkanalen, opgebouwd volgens een modulaire principe en 
met gepatenteerde keerkamers. De warmtewisselaareenheid is 
standaard vervaardigd uit roestvrij staal. 

De door Läckeby gepatenteerde keerkamer, zorgt voor een 
compact ontwerp en vergemakkelijkt demontage- en 
onderhoudswerkzaamheden. 

Een Läckeby slib/water en slib/slib warmtewisselaar unit in 
Älmhult, Sweden 

Warm/koud water circuleert rond de slibpijp in een 
rechthoekig drukvat. 

Referenties :  
Sinds de jaren negentig heeft Läckeby meer dan 
700 warmtewisselaars slib/water en 
warmtewisselaars slib/slib geleverd aan 
gemeentelijke en industriële installaties 
wereldwijd. 

Läckeby ontwikkelt, ontwerpt en produceert warmtewisselaars. 
Gecoördineerde expertise en productie garanderen een hoge 
kwaliteit qua service en levering. Läckeby kan ook deelnemen 
en assisteren vanaf de planningsfase en de 
verantwoordelijkheid op zich nemen voor alles van 
dimensionering tot installatie. Door onze betrokkenheid in de 
planningsfase kunnen wij een totale procesgarantie bieden. 


