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Vatherus20 Jaar Vahterus: toonaangevende warmtewisselaar uit Finland

Vahterus produceerde als eerste de 

volledig gelaste Plate & Shell (PSHE) 

warmtewisselaar. Een combinatie van 

een platenwarmtewisselaar en een 

Shell & Tube apparaat. De voorde-

len van dit ontwerp waren al snel 

duidelijk:

• compact, eenvoudig te isoleren

• geschikt voor hoge drukken

• groot temperatuurbereik 

• geen gebruik van pakkingen

• kleine vulling

•  onderhoudsvrij, indien noodzake-

lijk eenvoudig chemisch te reinigen

•  klantspecifieke (koeltechnische) 

opbouw mogelijk

• eenvoudig te drainen (olie)

•  kleine temperatuurverschillen   

mogelijk

Hans Wijbenga, toenmalig directeur 

van Wijbenga B.V., zag de mogelijk-

heden van deze warmtewisselaar voor 

de koudetechniek en in 1994 werd de 

Finse warmtewisselaar, onder een eigen 

merknaam Q-plate®,  in de Benelux 

geïntroduceerd. Er werd in samen-

werking met TNO een eigen testpro-

gramma opgezet, om de inzet van de 

Plate & Shell warmtewisselaar voor de 

koudetechniek zo optimaal mogelijk 

te benutten. Dit werd in 1997 door de 

NVKL beloond met de koeltrofee.

Als verdamper ontstonden er al snel 

combinaties van warmtewisselaars met 

afscheiders. De grote voordelen van de 

Plate & Shell-warmtewisselaar zijn in 

de markt niet onopgemerkt gebleven en 

inmiddels zijn al vele toepassings

Finland staat bekend om zijn sauna’s. Tijdens een sauna ervaar je nagenoeg alle natuurkundige verschijnselen die in de koudetechniek voorkomen in levenden lijve: verdamping, condensatie en oververhitting, kortom, het ultieme voorbeeld van warmtewisseling. Het is dan ook niet vreemd dat één van de meeste innovatieve warmtewisselaars  juist daar zijn oorsprong heeft.  In het zuidwesten van Finland, midden tussen de uitgestrekte bossen en vlakbij de Botnische zee, ligt het plaatsje Kalanti.  In 1990 startte Mauri Kontu hier, samen met drie werknemers, het bedrijf Vahterus Oy in een oude melkfabriek. 
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Afbeelding 1: Een van de eerste size 5 units, in 1994 geleverd aan een Belgische slachterij en nog steeds in gebruik in een NH3-pompsysteem.

Afbeelding 2: De eerste productielocatie van Vahterus in typisch Finse bouwstijl, nu in gebruik voor de plaatfabricage.

Afbeelding 3: Vahterus Plate & Shell warmtewisselaar
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varianten op de markt gebracht. De 

Plate & Shell warmtewisselaar wordt 

veelvuldig ingezet als verdamper in 

flooded en DX systemen, als conden-

sor, bij warmteterugwinning, als olie-

koeler of als persgaswarmtewisselaar. 

Door de grote vraag naar systemen 

met kleine koudemiddelinhoud is de 

populariteit van de PSHE warmtewis-

selaar sterk toegenomen. 

Herintrede CO2
Sinds rond het jaar 2000 CO2  zijn 

(her)intrede deed als koudemiddel 

wordt de PSHE-warmtewisselaar 

veelvuldig ingezet als cascadeconden-

sor. Op dit moment is er, alleen al in 

de Benelux, voor meer dan 100 MW 

aan CO2-systemen geïnstalleerd met 

Vahterus cascadewarmtewisselaars. 

Vahterus heeft in de afgelopen 20 

jaar, voor een wereldwijd netwerk 

van vertegenwoordigingen, meer dan 

26.000 warmtewisselaars gepro-

duceerd. Hiervan is meer dan tien 

procent door Wijbenga B.V. in de 

Benelux geleverd. Vahterus is al 20 

jaar een onafhankelijk bedrijf in 

privé bezit. Op dit moment zijn er 

meer dan 140 werknemers in dienst. 

De omzet is de afgelopen vijftien jaar 

meer dan vertienvoudigd. De bijdrage 

vanuit het segment koudetechniek is 

altijd zeer groot geweest. Binnen het 

segment koudetechniek is het overgro-

te deel ten behoeve van NH3 en CO2.

De meeste productie is op klant-

specificatie (tailor made), vandaar 

dat meer dan 25 procent van het 

personeel een achtergrond heeft als 

technisch constructeur. De afgelopen 

twee decennia is permanent geïnves-

teerd in nieuwe producten, produc-

tiefaciliteiten, testen, kwaliteitsverbe-

tering en nieuwe producten.

In 2007 is een nieuwe fabriek met 

een oppervlakte van 2500m² in 

gebruik genomen en zijn de plaat-

productie en de mantelproductie 

van elkaar gescheiden. Productie 

vindt plaats onder strenge eisen van 

interne en externe procedures en 

controleurs. De warmtewisselaars 

zijn verkrijgbaar in diverse mate-

rialen (o.a. roestvrijstaal, duplex, 

titanium) en met een verscheidenheid 

van afnames (onder andere CE-PED, 

ASME, Lloyds, DNV). Met de ruime 

keuze aan plaatdiameters van 200, 

300, 440, 556, 750, 900 en 1400 

mm kunnen warmtewisselaars met 

een oppervlak tussen 0,7 en 2000 m2 

worden gebouwd.

Pionier
Vahterus blijft zijn rol als pionier 

waar maken. Nieuwe innovaties als 

de Plate & Ring (voor gaskoeling), 

combined (combinatie van afscheider 

en warmtewisselaar in een mantel) 

en warmtewisselaars met toelaatbare 

werkdrukken tot 160 bar (onder 

andere voor transkritische CO2-sy-

stemen) zijn recente ontwikkelingen. 

Nieuwe ontwikkelingen en innova-

ties zullen bijdragen aan de blijvend 

leidende en toonaangevende rol van 

Vahterus zoals ook de afgelopen 20 

jaar succesvol heeft plaatsgevonden.
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Afbeelding 4: Testfaciliteiten Vahterus

Afbeelding 5: Omzet Vahterus per sector

Afbeelding 6: Productie Vahterus

Tabel 1


