
ICS Cool Energy helpt een internationale marktleider om 
hoogstaande organische cosmetische producten te leveren aan 
meer dan 800 winkels wereldwijd, door middel van een high-
speedkoeling en een nieuw temperatuurbeheersingssysteem.

De Uitdaging

ENERGIE EFFICIENT KOEL-
OPLOSSING COSMETICABRANCHE

Chemisch & farmaceutisch



WE MAKE IT WORK

“Onze krachtige, 
energiezuinige oplossing 
biedt een lange levensduur en 
zorgt dat dit bedrijf aan alle 
veeleisende kwaliteitsnormen 
kan voldoen.” 

De Oplossing

Het Resultaat

Er werd gewerkt met een verouderde chiller, die 
worstelde met het veeleisende productieproces. 
In dit proces is een nauwkeurige menging van 
ingrediënten bij exact gecontroleerde temperaturen 
nodig. Dit gebeurt in grote dubbelwandige vaten die 
door stoom worden aangedreven. De ingrediënten 
worden verwarmd tot 90˚C, zodat de afzonderlijke 
eigenschappen in het product worden afgebroken. Om 
de optimale consistentie, textuur en nutriëntretentie 
te behalen, wordt het mengsel vervolgens gekoeld tot 
20˚C.

ICS Cool Energy leverde een turnkey-oplossing door 
plaatsing van een 178kW luchtgekoelde chiller met 
de allernieuwste energiebesparende hermetische 
scrollcompressoren. Deze beschikken over de juiste 
capaciteit om de benodigde temperaturen te behalen. 
De experts van ICS Cool Energy verzorgen het 
volledige onderhoud aan de apparatuur en plannen het 
preventieve onderhoudsprogramma.

ICS Cool Energy, met jaren ervaring in de algemene 
productie-, chemische en farmaceutische industrie, 
biedt oplossingen voor temperatuurbeheersing die zijn 
ontwikkeld om aan de specifieke eisen van ieder bedrijf 
te voldoen. Tot ons assortiment chillers behoren zowel 
de standaard i-Chillers met koelcapaciteiten tot 230 
kW als de krachtige Imperium- en Magnus-chillers met 
een capaciteit tot 1600kW.

Volgens Richard Metcalfe, Sales Director:
“De bestaande chiller kon niet aan de eisen van de 
huidige productievolumes voldoen. Hierdoor kwam 
het cosmeticabedrijf steeds meer onder druk te staan 
om hun productiedoelen te realiseren. Onze krachtige 
koudwatermachine zorgt ervoor dat zij hun energie-
efficiënte doelen en milieuprestaties tot ver in de 
toekomst kunnen blijven maximaliseren.”
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