
GRAS WORDT GROENER 
VOOR MELKVEEBEDRIJF

Een van de meest succesvolle melkveebedrijven in Zuid-
Afrika, gespecialiseerd in hoogwaardige en milieuvriendelijke 
zuivelproducten, regelt haar temperatuurbeheersing nu nog groener 
dankzij een ICS Cool Energy-koelsysteem met warmteterugwinning.

De Uitdaging

Levensmiddelen



WE MAKE IT WORK

De Oplossing

Het Resultaat

Essentiële voorwaarde was dat de oplossing bij zou 
dragen aan een lage CO2-footprint omdat dit aan de 
basis ligt van de filosofie van het bedrijf. De 513kW 
Aptus-chiller met warmteterugwinning voldeed aan 
deze eisen. Deze chiller benut de warmte die anders 
zou worden verspild, hergebruikt deze voor andere 
processen en is volledig duurzaam.

Aptus-chillers en warmtepompen met 
scrollcompressoren bieden een brede keuze aan 
capaciteiten van 34kW tot 885kW koeling en 35,8kW 
tot 871kW verwarming, voor allerhande locaties en 
toepassingen. De koudwatermachines zijn lucht- en 
watergekoeld. De chillers beschikken over 
hermetische, roterende scrollcompressoren voor lage 
geluidsemissies. ICS Cool Energy biedt eveneens een 
geïntegreerde hydronicmodule die alle hydraulische 
componenten bevat. Dit optimaliseert ruimte, tijd en 
installatiekosten.

Sinds de installatie, die is teruggefinancierd dankzij 
het behalen van het beoogde rendement binnen 18 
maanden, zijn er tal van besparingen en efficiënties 
gerealiseerd.

Volgens Richard Metcalfe, Sales Director van ICS 
Cool Energy: “Het optimale en meest effectieve 
systeem leveren, ongeacht het budget, vraagt om 
een zorgvuldige planning en een grondig inzicht in 
hoe de verschillende onderdelen met elkaar kunnen 
samenwerken. Vervolgens leveren wij een turnkey-
oplossing en bieden de after sales support die in 
deze sector niet te evenaren zijn.

ICS Cool Energy heeft gebruik gemaakt van de 
nieuwste apparatuur. Variabele snelheidscontroles 
voor de stroomsnelheden en vrij beschikbare 
middelen zijn ingezet en gekoppeld aan 
het bestaande bedrijfscontrolesysteem. Het 
eindresultaat is in dit geval een terugverdientijd van 
minder dan twee jaar plus een indrukwekkende 
energiebesparing van zo’n 225.000 euro.”

Richard Metcalfe 
Sales Director

Our International offices:

UK: +44 (0)800 774 7426

Ireland: +353 (0)46 92 52934
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€225k
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2 JAAR

“Diverse zuivelfabrieken 
vertrouwen op onze oplossingen 
op maat. Hierbij kunnen 
we aan veel verschillende 
bedrijfsdoelstellingen in één 
oplossing voldoen.”

info@icscoolenergy.nl+31 (0)88 258 2580

Belgium: +32 (0)800 29110

Switzerland: +41 (0)55 415 91 09
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