
WE MAKE IT WORK
Voor OEM (Original Equipment Manufacturers)



ICS Cool Energy is een specialist in 
procestemperatuurregeling die al meer dan 
30 jaar samenwerkt met OEM‘s (Original 
Equipment Manufacturers). 

Onze oplossingen voor proceskoeling en - 
verwarming van wereldklasse staan bekend 
om hun kwaliteit,  energie efficiëntie, 
temperatuurconsistentie 
en betrouwbaarheid. 

Door onze zeer betrouwbare apparatuur te 
gebruiken, kunnen fabrikanten er zeker van zijn 
dat hun producten op de gewenste 
temperatuur worden gebruikt, waardoor 
optimale prestaties gegarandeerd worden. 

ICS Cool Energy maakt deel uit van 
Ingersoll Rand - een wereldwijde industriële 
organisatie - wat een geweldig 
verkoopargument is voor OEM‘s die hun 
producten verkopen aan andere bedrijven met 
vestigingen wereldwijd, die verzekerd moeten 
zijn van kwaliteit en hoge normen. 

DE SPECIALISTEN IN 
TEMPERATUURBEHEERSING 
WAAROP U KUNT 
VERTROUWEN

Onze oplossingen in procesverwarming 
en proceskoeling zijn getest en gebruikt in 
vele uitdagende en veeleisende industrieën, 
waaronder medische, farmaceutische, 
wetenschappelijke, chemische, 
voedingsmiddelen- en drankenindustrie-, 
kunststof- en zelfs ATEX-omgevingen die strenge 
eisen stellen aan het gebruik van apparatuur in 
explosieve omgevingen. 

WAAROM EEN PARTNERSCHAP AANGAAN 
MET ICS COOL ENERGY?
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We beschikken over een schat aan kennis 
en expertise op deze gebieden om ervoor 
te zorgen dat de producten die u aan uw 
klanten levert, uitgerust zijn met de meest 
betrouwbare en energiezuinige oplossingen 
voor temperatuurregeling die op de markt 
beschikbaar zijn.

Eén aanspreekpunt 
voor accountbeheer 
en technische 
ondersteuning

Uw apparatuur & 
reputatie 
beschermen

Breedste assortiment 
aan industriële 
oplossingen voor 
temperatuurbeheersing 
op de markt

Oplossingen op maat 
om te voldoen aan alle 
temperatuurbehoeften, 
-vereisten en uw 
budgetten.

We kunnen onze 
producten ontwerpen, 
leveren en installeren 
zodat dat het u tijd en 
moeite bespaart



SHELL-AND-TUBE WARMTEWISSELAAR, 
GESCHIKT VOOR OLIETOEPASSINGEN 

We produceren, leveren en installeren niet 
alleen het breedste assortiment turn-key 
koelmachines en temperatuurregelunits. We 
bieden ook op maat gemaakte skids door onze 
standaardapparatuur aan te passen aan uw 
exacte projectvereisten en -specificaties. Dit 
bespaart u niet alleen tijd en ontwikkelingskosten, 
het helpt u ook om uw systeembetrouwbaarheid 
te verbeteren door onze beproefde en geteste 
apparatuur te nemen.

ICS COOL ENERGY  MAAKT 
HET VERSCHIL

FRAME MET GEMONTEERDE ACTIEVE/
STAND-BY POMPSET

Onze turn-key koelmachines en 
temperatuurregelunits zijn in hoge mate 
aanpasbaar. Daardoor kunnen de meeste 
aanpassingen door onze technici gedaan kunnen 
worden. We bespreken de beschikbare opties om 
ervoor te zorgen dat u de beste oplossing krijgt.  

FRAME MET GEMONTEERDE 
PLATENWARMTEWISSELAAR MET 
PAKKING
We kunnen ook eventuele aanpassingen 
aan uw apparatuur doen. Die kunnen 
nodig zijn wanneer u uw producten in het 
buitenland verkoopt. Verschillende elektrische 
voedingsspanningen, waterkwaliteit, 
temperaturen, beschikbare hulpprogramma‘s 
en extreme weersomstandigheden kunnen 
van invloed zijn op de beperkingen en eisen 
die aan uw apparatuur worden gesteld. 
Daardoor is een ‘one size fits all‘-benadering 
mogelijk niet geschikt voor uw internationale 
productassortiment.

UITBREIDINGSMODULE MET 
TRANSFORMATOR VOOR ELEKTRISCHE 
VOEDING 

Of u nu een extra pomp, warmtewisselaar, 
watercircuit of maatwerk nodig heeft, onze 
ervaren verkoopengineers staan   klaar om een   
betrouwbare en efficiënte oplossing te vinden 
voor elk project en product dat u produceert.
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Is een locatie van uw klant slecht 
toegankelijk? Geen probleem voor ICS 

Cool Energy, onze zeer ervaren engineers 
kunnen onze apparatuur demonteren 

en opnieuw monteren.

DEMONTEERBAAR PAKKET
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We demonteren de apparatuur tot 
de grootte die nodig is om door de 
toegangsruimte te komen.

FASE 1

Eenmaal op de definitieve 
locatie, zullen onze engineers 
de onderdelen zorgvuldig 
transporteren en de apparatuur 
opnieuw monteren. 

FASE 2

Eenmaal volledig gemonteerd, 
zullen we de apparatuur aansluiten 
op de vereiste tools en testen om 
ervoor te zorgen dat deze volledig 
operationeel is. 

FASE 3
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VOLDOET AAN ECO-DESIGN

VOORRAAD DIRECT 
BESCHIKBAAR

SNELLE AANPASSING VAN 
STANDAARDMODELLEN

INDIVIDUEEL IN DE FABRIEK 
GETEST

EFFICIËNT R-410A-
KOUDEMIDDEL

TOT 5 JAAR GARANTIE

STANDAARD 3-BAR POMP

I-CHILLER COMPACT 

0°C tot 30°C
Proceskoeling 
van 1,7 tot 4,7kW
4 maten

I-CHILLER
-10°C to 30°C
Proceskoeling 
van 7,2 tot 233kW
19 maten

I-CHILLER MAX 

-10°C tot 20°C
Koelcapaciteit van 
243 tot 505kW
8 maten

STANDAARD EN COMPACTE 
VERSIE OP VOORRAAD EN 
DIRECT BESCHIKBAAR  

SNELLE AANPASSING VAN 
STANDAARDMODELLEN

GEAVANCEERD 
BEDIENINGSPANEEL

INTERFACE-OPTIES INCLUSIEF 
ETHERNET EN PROFIBUS

GEAVANCEERDE 
GEGEVENSLOGBOEKEN

BEVESTIGING FLOW MANIFOLD 
VOOR EEN GROTERE 
TEMPERATUURVERDELING

Het i-Temp assortiment van temperatuurregelunits 
is eenvoudig te installeren en biedt 
procesverwarming voor toepassingen zoals 
spuitgieten.

De water-, stoom-naar-water- en 
olietemperatuurregelunits met directe of indirecte 
koelingopties zijn voorzien van geavanceerde 
bedieningsopties voor maximale controle en 
herhaalbaarheid voor procestemperaturen tot 
400 °C.

i-TEMP

I-TEMP COMPACT  

Temperatuurregelunits 

met directe of indirecte 

koelingopties voor 

werking tot 225 °C

Verwarmingsvermogen 

van 6 tot 36 kW

Koelcapaciteiten van 

23 tot 600 kW

I-TEMP  

Temperatuurregelunits 
met directe of indirecte 
waterkoeling-, water 
onder druk- en olie-
opties voor werking tot 
350 °C

Verwarmingsvermogen 
van 4 tot 72 kW

Koelcapaciteiten van 
23 tot 600 kW

I-TEMP MAX 

Temperatuurregelunits 

met directe of indirecte 

waterkoeling, olie- en 

thermische olie-opties 

voor werking tot 400 °C

Elektrisch 

verwarmingsvermogen 

van 9 tot 360 kW 

Stoomverwarmings-

vermogen 

tot 1600 kW

Koelcapaciteiten van  

92 tot 1600 kW

Elektrisch 
tot 360 kW

Stoom naar water 
tot 1600 kW

-20°C tot 400°C -20°C tot 220°C 

DUAL FREQUENCY 
(50/60HZ) VERSION
-10°C tot 30°C
Koelcapaciteit van 
7 tot 65kW

I-CHILLER LT
-20°C tot 20°C
Proceskoeling van
 4 tot 50kW
R449a-koudemiddel

i-CHILLER

-20°C tot 30°C | 1.7 tot 505kW

De gebruiksklare, EcoDesign-compatibele, 
luchtgekoelde i-Chiller reeks is specifiek 
ontworpen voor betrouwbare en efficiënte 
proceskoeling.

De unieke verdamper is ondergedompeld in een 
grote opslagtank. Dit ontwerp zorgt voor een 
veilige en betrouwbare werking, zelfs tijdens 
grote schommelingen in de koelvraag - iets wat 
vaak voorkomt binnen verschillende industriële 
toepassingen.

Elke unit wordt standaard geleverd met een 
3-bar pomp en kan aangepast worden met 
een 5-bar pomp - voor veeleisende industriële 
toepassingen.

PROCESKOELING
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ENERGY ENHANCEMENTS
Of het nu gaat om de aanpassing van bestaande 
temperatuurregelapparatuur of het aanbieden 
van meer energie-efficiënte opties op nieuwe 
apparatuur, wij bieden een breed scala aan 
verbeteringen op het gebied van energie efficiëntie 
om het energieverbruik en de operationele kosten 
te verlagen, waaronder:

NOODGEVAL 24/7

In het geval van een storing zijn 
onze technici 24/7 beschikbaar 
om uw temperatuurregelunits 
te repareren en uitvalsduur en 
verstoring te minimaliseren.

AFTER SALES

We begrijpen dat elke klant unieke behoeften 
heeft. Daarom kunnen we onze service- en 
onderhoudsprogramma afstemmen op 
uw wensen, zoals de frequentie van de 
onderhoudsbezoeken.

UITGEBREIDE GARANTIE
Uitgebreide garanties bieden dekking 
voor een periode van 3 tot 5 jaar 
en bieden service, onderhoud en 
reparatie als onderdeel van een 
gepland preventief onderhoudspakket. 
Als uw proces echter een meer op 
maat gemaakte benadering van 
onderhoud vereist, kunnen plannen 
worden opgesteld die bedrijven extra 
voordelen bieden, zoals noodplanning 
en responstijden op maat van de klant.

• Energie-analyse

• Waterbehandeling en -analyse

• Reiniging en recycling van olie- en 

koelmiddelcircuits

• Adiabatische verbeteringen

• Variabele snelheidsfrequentieregelaars

• Warmteterugwinning

• Vrije koeling



DE UITDAGING
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Een klant, actief in de verpakkingsproductie, die 
gefocust is op duurzaamheid en milieu, was van 
plan zijn koelinstallatie op meerdere locaties te 
upgraden om:

• Energiekosten en waterverbruik te verlagen
• Bedrijfskosten te verminderen
• Een toekomstbestendig milieuprofiel te 

stimuleren in de voedselverpakkingssector
• Het risico te verminderen dat gepaard gaat met 

het onderhouden van gekoelde watersystemen

Nadat de ICS Cool Energy-technicus de fabrikant 
had geraadpleegd en de vereisten van de 
productieprocessen en de industrie had begrepen, 
raadde de technicus de IC10c-unit aan. 

De IC10c-unit maakt deel uit van de i-Chiller lijn, 
een reeks luchtkoelers die zijn ontworpen voor 
betrouwbaarheid en efficiënte proceskoeling. 
De grote opslagtank in de unit voldoet aan de 
vereisten van lasersnijden, omdat de unit de 
schommelingen in de koelvraag die lasersnijden 
vereist kan verwerken. De i-Chiller units zijn tevens 
continu op voorraad, wat betekent dat ze snel 
beschikbaar zijn wanneer de klant deze nodig 
heeft.

DE OPLOSSING

De fabrikant besloot de IC10c-unit te gebruiken 
die de technicus had aanbevolen voor gebruik van 
zijn nieuw ontwikkelde machines en zodoende de 
relatie met ICS Cool Energy voort te zetten. 
De klant heeft gedurende een periode van zes 
jaar meer dan 100 van de oorspronkelijk door 
onze technicus aanbevolen units besteld, omdat 
deze in staat zijn te voldoen aan de eisen van de 
apparatuur die zij vervaardigen.

HET RESULTAAT

KOELING VOOR 
LASERSNIJ-  
MACHINES

PRAKTIJKVOORBEELD:

We zijn erg trots op onze 18 
jaar durende samenwerking 
met deze fabrikant, die onze 
toewijding aantoont om naar 
de behoeften van onze klanten 
te luisteren en consequent 
betrouwbare oplossingen voor 
temperatuurregeling en uitstekende 
klantenservice te leveren.

“



DE UITDAGING
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Voedselproducenten en hun processen moeten
voldoen aan strenge hygiëne- en kwaliteitsnormen
om ervoor te zorgen dat de gezondheid van
de klant niet in het gedrang komt. De productie
van voedingsproducten vereist gespecialiseerde
apparatuur, vaak uniek voor elke productlijn
die een bedrijf produceert, die automatisch
nauwkeurige temperaturen kan leveren volgens
het juiste schema. Indien dit niet gebeurt, loopt
men het risico voedsel te laten bederven wat de
fabrikant enorm veel geld kost.

Een in Peterborough gevestigde fabrikant
van geautomatiseerde apparatuur voor
voedselverwerking had koeling nodig om
de temperatuur van de specifiek voor een klant
gefrabiceerde apparatuur te verlagen.

Na overleg met de machinefabrikant stelde de
technicus van ICS Cool Energy een 
Aptuskoelmachine voor om aan de behoeften van 
de fabrikant te voldoen. Deze is in staat om een
temperatuurbereik van -12 °C tot 20 °C te dekken
waardoor de Aptus voldoet aan de precieze eisen
van de voedingsindustrie.

Het apparaat heeft ook als extra voordeel dat het
bij bepaalde modellen geen glycol nodig heeft,
waardoor geen rekening hoeft te worden
gehouden met voedselveiligheid.

DE OPLOSSING
De fabrikant koos ervoor om de 100 kW versie van
Aptus met laag geluidsniveau voor te gebruiken, 
na het voorstel van de technicus te hebben 
beoordeeld. De units worden gebruikt om de 
buffertank in de apparatuur te voeden om de 
temperaturen binnen een acceptabel bereik te 
houden. De eindgebruiker profiteert ook van 
een verhoogde energieefficiëntie, waardoor hij 
bespaart op de aan de productiegerelateerde 
energiekosten.

HET RESULTAAT

KOELING VOOR 
MACHINES UIT 
DE VOEDINGSINDUSTRIE

PRAKTIJKVOORBEELD:

De voedingsindustrie is
onderworpen aan strikte wet- en
regelgeving. Door inzicht te krijgen in de
activiteiten van onze klanten en de markt
waarin ze actief zijn, zijn we in staat om
apparatuur voor temperatuurregeling
te leveren die essentieel is om aan deze
wet- en regelgeving te voldoen,
waardoor grotere operationele efficiëntie
wordt bereikt.

“



THE TEMPERATURE CONTROL SPECIALISTS
VERKOOP | VERHUUR | SERVICE

W W W . I C S C O O L E N E R G Y . N L  /  . B E

NEEM VANDAAG NOG CONTACT OP MET UW DICHTSTBIJZIJNDE OEM-TEAM:

Nederland: +31 (0) 88 258 2580 | België: +32 (0)800 29110 

NEDERLAND
Raymond van der Boom  
+31 6 27438443

Willem Beuker
 +31 6 18835185

BELGIË & LUXEMBURG
Nicole De Baets
 +32 472021205

LUXEMBURG

BELGIË


