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  Testnummer  : 2015-892   
   
  Onderwerp  : Kasverwarmingsslang   
 
  Make   : Baggerman 
 
  Type   : Calorform KAS 25,4 x 35,4 mm (Art. 313002500) 
 

  Inzender  :  Baggerman B.V., John van Hoef 
      Paul van Schaiklaan 2, 6045 JJ Roermond 
       P.O. Box 155, 6040 AD Roermond 
     Tel: 0475 354224 
 
Doel van de keuring 
 
De kans op beschadiging nagaan bij tuinbouwgewassen, geteeld in kassen waarin deze 
kasverwarmingsslang worden gebruikt als flexibel deel tussen metalen pijpen.  
 
Voorbehandeling 
 
De verwarmingsslang is gedurende 24 uur op 90

o
 C voorverwarmd. 

 
Uitvoering van de keuring 
  
De proef is uitgevoerd in een geïsoleerde ruimte, waarin vier platte bakken zijn opgesteld. Iedere bak 
heeft een inhoud van 0.6 m

3
 en is afgedekt met een éénruiter. De bakken zijn voorzien van elektrische 

verwarming. Met behulp van een thermostaat wordt de temperatuur centraal geregeld. De planten 
worden 18 uur belicht door TL verlichting. De ruimte wordt met lucht van buiten de testbakken 
geventileerd. 
Eén bak is gebruikt als neutrale ruimte, terwijl één van de andere bakken is gebruikt voor de proef met 
deze kasverwarmingsslang. Elke bak is door middel van een stalen pijp verbonden met een 
droogstoof. In de stoof is in een afgesloten bus 90 cm verwarmingsslang gelegd. De slang is gevuld 
met water en de einden afgesloten. De temperatuur in de bus is steeds op 95

o 
C gehouden. Deze 

temperatuur komt ongeveer overeen met de geschatte maximale waarde die een slang in een 
commerciële kas kan bereiken wanneer water temperatuur in de buis 120

o
C is. De dampen uit de bus 

zijn met behulp van een ventilator via de pijp in de bak gebracht. 

De temperatuur in de bak was vrijwel constant 23
o
 +/- 1o C. 

Bij de proefnemingen zijn jonge planten van komkommer, chinese kool en koolrabi gebruikt die onder 
kunstlicht zijn opgekweekt. De toestand van de planten is bijna dagelijks beoordeeld. 
 
 
Resultaten van de keuring. 
 

Tijdens de proefneming van 16 dagen met de kasverwarmingsslang Calorform 25 mm was er geen 
schade op de geteste planten waargenomen.  
 
 



 

  

 
Conclusie 
   
Gezien het resultaat van de proefneming en de grote overdosis die gegeven is, mag worden verwacht 
dat deze kasverwarmingsslang in de praktijk geen schade zal geven na goede ventilatie in de eerste 
dagen van gebruik. Wij adviseren om de slang gedurende 24 uur na de installatie en voor gebruik van 
de kas te verwarmen en te gelijk de kas te ventileren. 

Aan de kasverwarmingsslang Calorform 25 mm wordt goedkeuringscode KAS 2015-10 toegekend. 
 
 
Opmerking 
   
Dit rapport heeft geen betrekking op de kwaliteit en deugdelijkheid van deze kasverwarmingsslang. 
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Foto’s zijn genomen op 14-10-15. Links planten die zijn belucht met lucht die via de Calorform 25 
mm is gestroomd, rechts de controle waar lucht van dezelfde temperatuur langs de planten is geleid. 
 
 


