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U KUNT TOT WEL 
80% BESPAREN 
OP UW 
KOELINGS-
KOSTEN.



Als de omgevingstemperatuur daalt tot 

1°C onder de retourtemperatuur van de 

procesvloeistof, leidt een 3-wegklep de 

terugkerende procesvloeistof om door de 

free cooler (ookwel vrije koeler genoemd),

waarin de omgevingslucht van de

machine proceswarmte verwijdert en de

terugkerende vloeistof afkoelt.

(gedeeltelijk vrije koeling) 

Terwijl de omgevingstemperatuur blijft dalen, 

stijgt het percentage proceswarmte dat door 

de buitenlucht uit de procesvloeistof wordt 

gehaald. Dit zorgt voor een progressieve 

vermindering van de belasting op de 

koelmachine. Bij 5°C onder de temperatuur 

van de toegevoerde procesvloeistof, is 

alle proceswarmte verwijderd door de 

omgevingslucht van de vrije koeler, wat zorgt 

voor volledige vrije koeling.
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Daarna stroomt de vloeistof door de 

verdamper van de koelmachine, waar de 

ingestelde temperaturen worden bereikt. 

Door free cooling wordt er minder van de 

componenten van uw koelmachine gevergd 

en wordt de operationele levensduur 

verlengd.
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Free cooling werkt ofwel met een koelmachine 

met ingebouwde vrije koeling ofwel met een 

aparte free cooler die in lijn werkt met een 

koelmachine. Het laatste is efficiënter, vanwege 

de grotere oppervlakte van de installatie.

HOE WERKT 
FREE COOLING?



MET EEN VRIJE KOELER 
KUNT U PROFITEREN VAN:
• Een vermindering in mechanisch energieverbruik (tot 80%)

• Een verminderde belasting op mechanische onderdelen, wat zorgt 

voor lagere onderhoudskosten en een verlengde levensduur van het 

apparaat

• Een verminderde belasting betekent een lagere afschrijvingswaarde 

van de koelmachine tijdens de levensduur

• Retrofitten is eenvoudig (als de ruimte het toestaat)

• Terugverdientijd van maar drie maanden

• In tegenstelling tot koeltorens is er geen risico op legionella
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Bel ons op: 

(NL) +31 (0)88 258 2580
(BE) +32 (0)800 29110

vrije koeling voor uw bedrijf.


