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TEMPERATUURBEHEERSING VOOR 
BROUWERIJEN EN DISTILLEERDERIJEN

UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR

PROCESS TEMPERATURE CONTROL SPECIALISTS
VERKOOP. VERHUUR. SERVICE.
#KEEPINGINDUSTRYRUNNING

OVERZICHT
ICS Cool Energy biedt oplossingen 
voor temperatuurregeling aan 
producenten van o.a. bier & cider, van 
microbrouwerijen tot familiebedrijven 
en internationale marktleiders. We 
houden dubbelwandige tanks, gisting 
tanks en verpakkingslijnen koel. 
Daarnaast controleren en beheersen 
we temperaturen in kelders en 
koelruimtes.

DUBBELWANDIGE 
PRODUCTIE & OPSLAG/
GISTINGS TANKS 

Volledig geïntegreerde proces-chillers en 
energiezuinige koudwatermachines zijn 
zeer geschikt voor het nauwkeurig koelen 
van vaten en tanks. We hebben opties 
voor zowel lucht- als watergekoelde 
units en oplossingen met vrije koeling en 

warmteterugwinning. Onze engineers 
werken samen met brouwerijen en 
distilleerderijen om een oplossing op 
maat te bieden, met als uiteindelijk doel 
de meest efficiënte manier om maximale 
prestaties te bieden terwijl energie en 
kosten bespaard worden. Naast het 
leveren en installeren van koelinstallaties, 
bieden we ook (naar wens) onderhoud en 
service.

KOELEN VAN KELDERS EN 
ANDERE KOELRUIMTES  
We hebben veel ervaring in het 
koel houden van kelders en andere 
opslagruimtes. Zodra producten 
zijn gebotteld of gevuld, hebben 
we diverse oplossingen om het op 
de juiste manier op te slaan. Als 
bier/cider/drank opgeslagen moet 
worden in een bestaande ruimte 
op omgevingstemperatuur, is een 
combinatie van een koelmachine en 
een luchtbehandelingskast geschikt. 
Wanneer producten op een (veel) 
lagere temperatuur opgeslagen 
dienen te worden, is een combinatie 
van chillers en lage temperatuur fan 
coils het meest geschikt. We hebben 
tevens de beschikking over mobiele 
koelcellen voor verhuur, ideaal wanneer 
extra opslagcapaciteit nodig is. Onze 
specialisten helpen u graag met uw 
vraagstuk.

BOTTELEN & VERPAKKEN 
We leveren en installeren verschillende chillers & ventilatoren uit 
voorraad voor koeling van bottel- en verpakkingsprocessen.   
We bieden koeloplossingen op maat (inclusief vrij koeling)   
       

       
die energieverbruik verminderen, bedrijfskosten verlagen, de 
hoogste standaard binnen de industrie bieden en risico’s op uitval 
beperken tot een minimum. 


