
Een toonaangevend internationaal bedrijf dat zich specialiseert in 
biowetenschappelijke producten en geavanceerde medische verpakkingen was 
op zoek naar een nieuwe energiezuinige koelmachine voor hun faciliteit. De 
koelmachines moeten nauwkeurige en consistente procestemperaturen bieden 
om de productkwaliteit te verzekeren en de verspilling te verminderen.

DE UITDAGING

WERELBEROEMDE SPELER OP HET GEBIED VAN 
BIOWETENSCHAPPELIJKE PRODUCTEN EN MEDISCHE 
VERPAKKINGEN GAAT EEN PARTNERSCHAP AAN MET ICS COOL 
ENERGY VOOR ENERGIE-EFFICIËNTE KOELMACHINES

Medisch en wetenschappelijk



DE OPLOSSING

Na het bezoeken van hun site, en eens hun specifieke 
behoeften duidelijk werden en hun officiële 
prijsaanvraag ontvangen werd, was ICS Cool Energy 
ervan overtuigd dat onze 384kW Aptus-koelmachine 
met vrije koeling de perfecte keuze voor hen was. De 
Aptus vrije koelingsrange is ontworpen om het hoogste 
niveau van efficiëntie te leveren met behulp van R410a, 
een ozonvriendelijk koudemiddel. Deze unit beschikt 
over een exclusieve speciale spoel, hermetische 
scrollcompressor en is bestand tegen externe slijtage. 
In de zomer, wanneer externe luchttemperaturen 
hoger zijn, zal deze unit werken zoals een normale 
koelmachine dat zou doen, met de compressoren 
in bedrijf. Halverwege het seizoen biedt de unit 
gedeeltelijke vrije koeling, waardoor de werking van 
de compressor wordt verminderd. Het belangrijkste 
is dat de unit in de winter optimaal gebruik maakt van 
de lage luchttemperatuur, wat betekent dat het water 
volledig wordt gekoeld in de vrije koelspiraal, waardoor 
de elektrische energiebehoeften tot een minimum 
wordt beperkt.

Vervolgens hebben we een 1,1 mW IM/K 2482 
Imperium luchtgekoelde koelmachine voor een 
bouwproject op dezelfde locatie gespecificeerd, 
geleverd, gepositioneerd en geïnstalleerd. Deze 
uitwendig geplaatste gegoten aluminium axiale 
14-voudige ventilatorunit met semi-hermetische 
schroefcompressor bood de klant gereduceerde 
levenscycluskosten en maakte een gemakkelijke 
communicatie mogelijk via de inbegrepen Modbus-
interface.

Voor een ander deel van hun gebouw, dat ook een 
nieuwe koeloplossing vereiste, hebben we een Magnus 
MAFA 350X XLN, luchtgekoelde Turbocor-koelmachine 
(hoog rendement en extra laag geluidsniveau) 
voorgesteld en geleverd. Deze koelmachine, met 
R134a-koudemiddel, werd geselecteerd omdat 
ze een terugverdientijd van 15 maanden en een 
indrukwekkende operationele besparing van £ 
55K per jaar bood ten opzichte van de huidige 
inverterschroefoptie.

Na succesvolle afronding van deze projecten, werd 
er al snel beroep op ons gedaan om een nieuw 
koelingsproject in een andere Europese vestiging 
ondersteunen, waarbij twee externe luchtgekoelde 
koelmachines nodig waren voor een van hun 
proceslijnen.
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De voltooiing van deze recente projecten heeft 
ertoe geleid dat we voor bijna £ 650.000 aan 
koeloplossingen hebben geleverd in de vorm van 5 
koelmachines, op 2 productielocaties en in 2 landen. 
Het resultaat is dat de energievoetafdruk van deze 
toonaangevende fabrikant van biowetenschappelijke 
producten aanzienlijk is verkleind, waardoor ze 
tienduizenden ponden per jaar besparen.

Onze oplossing voor deze site was om 2 x 900 kW 
Imperium IMFA205 inverter-schroefkoelmachines 
met hoog rendement en met R513a-koudemiddel te 
leveren en in bedrijf te stellen, inclusief servicecontract 
en een verlengde garantie. Dit model had meerdere 
voordelen voor de klant, namelijk de betrouwbaarheid 
van de inverterschroef, de superieure deellastprestaties, 
de lage GWP van het koudemiddel, het feit dat de 
verdamper weinig koudemiddelvulling behoeft en 
de installatie van elektronische expansiekleppen (die 
alleen al ongeveer 9% energie besparen).


