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Få mer effektiv korntørking ved bruk av kombinasjonen 

EconoDri og Val 6 EPX infrarød byggvarmer som 

tilskuddsvarme 

Som tilskuddsvarme for å tørke ned korn bruker vi i dag vanligvis en propan- eller dieselbrenner for å 

blåse oppvarmet luft direkte inn via en vifte inn i kornet.  

Når den oppvarmede luften beveger seg gjennom kornet begynner dette å svette ut sitt overskudd 

av fuktighet og overtrykket av luft fører så fuktigheten ut av tørkekammeret.  

Det interessante med denne metoden er at åpen forbrenning med bruk av propan og diesel rett 

inn i inntaksviften typisk SKAPER fuktighet, slik at du prøver å fjerne fuktighet fra rått korn ved 

hjelp av rå luft. Inneholder for eksempel luften du varmer opp og blåser inn i tørkekammeret 

allerede 65 % fuktighet, så brukes svært mye av dieselen eller propanen til å tørke ut denne rå 

luften FØR nedtørkingen av kornet i det hele tatt er kommet i gang.   

Tørker du korn med propangass? Visste du at om du tørker korn med en 30 kW propanbrenner så 

frigjør denne hele 3,8 liter vann pr. time… I tillegg til at du skal tørke ned luftfuktigheten ute. Ofte 60 

– 80% på høsten. 1 kW effekt med propangass avgir 1,26 dl. vann. 

Bruker du en Val6 EPX sammen med en Econodri er luften som går inn i kornkammeret tilnærmet 

100% fri for fuktighet. 

Dette kan sammenlignes med å bli svett etter en treningsøkt…  Vil du da gå inn i en badstue for å 

tørke? En analogi som synes å formidle hvorfor konvensjonelle tørketeknikker med tilleggs varme 

ikke er den mest økonomiske teknikken for å oppnå en økonomisk effektiv korntørking. 
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VI KAN NÅ PRESENTERE EN HELT NY, REVOLUSJONERENDE MÅTE Å TØRKE NED KORN PÅ! 

Et hovedpoeng når du tørker korn er å blåse så tørr luft som overhodet mulig inn i tørkekammeret. 

Da oppnår du absolutt best økonomi i tørkeprosessen. 

Med en kombinasjonen av VAL6 EPX infrarød byggvarmer og EconoDri varmeveksler så oppnår du 

nettopp dette. 

Enkelt forklart: 
Val6 EPX varmer ikke luft, og har ingen vifte, men varmer objekter den treffer. Infarød stråling. Som 

en terrassevarmer eller som sola.  

Varmen stråler så ut fra det oppvarmede objektet, i dette tilfellet en Econodri enhet.  

EconoDri varmeveksler er en enhet som plasseres framfor Val6 EPX, og Val6 EPX varmer opp 

innmaten i EconoDri enheten (som er helt spesielt utformet). EconoDri enheten plasseres så foran 

innsugsviften til korntørken. 

Luft trekkes inn mellom Val6 EPX og EconoDri enheten, og blir så tørket ut og oppvarmet i EconoDri 

enheten grunnet dennes spesielle utforming FØR viften trekker luften videre inn i tørkekammeret.  

Resultatet i forhold til hvordan vi tradisjonelt tørker korn i dag er åpenbar. Denne kombinasjonen 

bidrar til følgende fordeler:   

• Eliminerer tap av stråleenergi  

• Eliminerer tap av strålevarme 

• Reduserer gjennomstrømningen av luft med høy luftfuktighet 

• Gir økning i temperatur på luften som blåses inn 

• Eliminerer karbonmonoksid og kostbart uforbrent drivstoff (lukter det mye eksos så er det 

drivstoff du har betalt for…) 

• Fjerner praktisk talt helt utfordringen karbonmonoksid-til-korn risiko. Val6 EPX forbrenner 

hele 98,8 % av drivstoffet ved kjøring på diesel, og tilnærmet 100 % ved kjøring på parafin.  

Les mer om VAL6 infrarøde byggvarmere her 

 

 

 

 

 

 

 

For en mer inngående forklaring om kombinasjonen Val6 EPX og EconoDri, se neste side. 

http://ara-maskin-no.staging.wordpress.idium.no/produkter/#val6-byggvarmere
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HVORDAN FUNGERER DETTE I PRAKSIS? 

Med kombinasjonen Val6 EPX og EconoDri som tilleggsvarme oppnår du en mye mer økonomisk og 

ikke minst mer effektiv tørkeprosess enn ved bruk av tradisjonell tilleggsvarme som en propan eller 

en tradisjonell dieselvarmer.  

EconoDri monteres tett inntil inntaksviften. Val6 EPX plasseres inntil EconoDri som vist på bildet 

ovenfor. 

Ved start av viften trekkes luft inn på sidene av Val6 EPX og inn i EconoDri. EconoDri blir så innvendig 

oppvarmet av varmeren.  EconoDri har en traktformet design og mange spiler innvendig. Luften 

passerer store, oppvarmede flater i EconoDri enheten, og vil i denne prosessen tørkes for fuktighet 

og ikke minst varmes opp. 

Men den virkelige gevinsten er den økte tørkekapasiteten som skjer på grunn av den tørre luften. 

Kun tørr luft blåses videre inn i kornkammeret! Utformingen av EconoDri samler stråleenergi, 

avfukter luften og øker lufttemperaturen. Luftstrømmen som skapes av inntaksviften gjør resten.  

Plasserer du VaI6 direkte ved innløpet på viften, (uten EconoDri) vil luftstrømmen typisk skape en 

kjølende effekt på stråledisken på VaI6 EPX slik at stråldisken blir for kald. Blir stråledisken på Val6 

EPX for mye nedkjølt av luftinntaket gjennom inntaksviften vil du miste stråleeffekten på Val6. Alt 

uforbrent drivstoff vil bli sugd ut av varmerens brennkammeret og deretter inn i tørken. Resultatet er 

at denne ugunstige drivstoff / luftblandingen vil ha et høyere karbondioksidinnhold (eksos) samtidig 

som luften har lavere varme og høyere luftfuktighet. Å ha høy nok temperatur (rødglødene) på 

stråledisken er svært viktig i forhold til forbrenning/drivstoffeffektivitet, noe som også gir en 

katalysatoreffekt.  

Du ønsker å få mest mulig luft gjennom systemet, men du ønsker ikke at det trekkes så mye luft 

gjennom EconoDri at du begynner å se den avkjølende effekten på stråledisken på Val6 som det er 

referert til ovenfor. (Stråledisken går fra rødglødende til mer svart). 

Den enkleste løsningen er da å justere VaI6 EPX nærmere EconoDri.  

Hvis et EconoDri / VaI6 EPX system brukes, kan du regulere luftstrømmen/tørkekvaliteten ved å 

justere avstanden mellom VaI6 varmeren og EconoDri.  

Er inntaksviften er i stand til å håndtere mer luft, trekkes varmeren litt bort fra EconoDri slik at 

stråledisken på varmeren når optimal temperatur (rødglødende) og mer luft fra omgivelsene dras inn 

i tørken. EconoDris traktform er kompatibel for sammenkobling opp mot tørkeenheten/vifte, samt 

for å gi ekstra kapasitet slik at inntaksviften for tilgang til nok luft. 

 
Ved bruk av tradisjonell tilleggsvarme:  

Desto fuktigere kornet er, jo tyngre er det å blåse gjennom. Tettheten av kornet i tørken kan 

oversettes til en høyere luftstrømsmotstand (kalt statisk trykk). Selv om viften er vurdert til å klare 

"X-antall" m3/t, vil viften ikke være i stand til å tvinge "X-antall" m3/t gjennom det stadig fuktigere 

kornet når luften som blåses inn allerede har en høy fuktighet. Da må kornet roteres. 
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Ved bruk av EconoDri/Val6 EPX som tilskuddvarme: 

Jo høyere prosentandel av tørr luft som blir presset gjennom rått korn under tørkeprosessen ved 

bruk av EconoDri / VaI6 EPX , desto raskere og mer effektivt tørker du kornet ned.  Og jo raskere du 

får tørket kornet ned, desto enklere blir det for luft å trenge gjennom i kornmagasinet. Val6 EPX 

utnyttes best jo fuktigere kornet er. 

Det er mange faktorer og variabler som påvirker tørkekapasiteten av korn, som kornets fuktighet, 

relativ luftfuktighet, statisk trykk (motstanden i luftstrømmen) osv. 

Mot kvelden og natten når fuktigheten i uteluften stiger opp mot 80 %, så gir kombinasjonen 

EconoDri/Val6 EPX deg en enda bedre utnyttelse som tilleggs varme. I stedet for at luft med 80 % 

fuktighet blåses inn i kornkammeret, sørger denne kombinasjonen for at kun tørr luft brukes i 

tørkeprosessen. 

Bruk av EconoDri /Val6 som tilleggsvarme bidrar til vesentlig økt tørkekapasitet, redusert tørketid og 

store drivstoffbesparelser. Val6 EPX brukes KUN 3,78 liter diesel pr. time ved 41 KW effekt!  

 

Flerbruk av Val6 EPX 

Når kornet er tørt kan du enkelt bruke Val6 EPX infrarød varmer som en trygg og god varmekilde for 

innendørs og utendørs bruk hele vinteren. Varmeren går på hjul og er lett å trille dit du ønsker.  

Val6 EPX har svært god effekt, ingen røyk eller eksos, ingen giftstoffer og er svært stillegående takket 

være vesentlig mindre drivstofforbruk enn mer konvensjonelle dieseldrevne varmekilder i det norske 

markedet. 

Vi leverer også Val6 EPX klar for tilkobling til ekstern tank. 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du mer informasjon? 

Kontakt oss på 69 19 90 99 eller post@aramaskin.no 

www.aramaskin.no 

 

http://ara-maskin-no.staging.wordpress.idium.no/produkt/val6-epx-2/
mailto:post@aramaskin.no

