
Een multinationaal farmaceutisch bedrijf in Frankrijk wilde uitbreiden, maar daardoor was het lastig om 
te investeren in een nieuw koelsysteem voor hun installatie. Ze moesten een manier bedenken om hun 
kapitaaluitgaven te richten op de uitbreiding en tevens te budgetteren voor vaste materiaalkosten.

Om de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen had de fabrikant een hoogwaardig systeem nodig dat 
zou voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden aan de luchtkwaliteit tijdens het productieproces. 
De lucht moet niet alleen schoon zijn, het moet ook de juiste temperatuur en vochtigheid hebben, 
geurloos zijn en de juiste hoeveelheid frisse lucht bevatten.

DE UITDAGING

              IBELE KOELING VOOR AGILE 
UITBREIDING

Farmaceutisch



Na de eerste positieve ervaring met de huurapparatuur 
van ICS Cool Energy, liet de klant een grondig 
onderzoek uitvoeren door onze applicatie-
specialisten om te bepalen wat ze nodig had in de 
verschillende bouwzones. Het team leverde een 
complete turnkey-oplossing, inclusief het ontwerp, 
de levering, de inbedrijfsstelling en het onderhoud 
van een betrouwbaar en nauwkeurig systeem dat 
de temperatuur en luchtvochtigheid reguleert. Het 
team installeerde een hoogwaardige chiller en twee 
schaalbare en flexibele luchtbehandelingskasten 
(AHU’s) om de lucht af te koelen met behulp van 
koud water. Deze AHU’s verwijderen ook stof en 
ziekteverwekkers uit de lucht door de ventilatie, 
luchtdruk, temperatuur en vochtigheid te regelen. 
Bovendien stelden ze een energie-efficiëntie-plan op 
om het energieverbruik en de kosten te verlagen. Ons 
team installeerde warmteterugwinning op het systeem 
dat warmte afvoert zodat de temperatuur in de winter 
constant blijft. 

Als laatste kreeg de klant de reiniging en het 
onderhoud die een belangrijke rol spelen in een 
farmaceutisch bedrijf.
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HET RESULTAAT

Het huren van de allernieuwste en meest efficiënte 
apparatuur voor klimaatbeheersing inclusief 
onderhoud en storingsopvolging voor een vast 
maandelijks bedrag zonder kapitaaluitgaven was de 
perfecte oplossing voor het farmaceutisch bedrijf 
omdat het aansloot bij hun flexibele behoeften.  
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Het huren van de allernieuwste en meest efficiënte 
apparatuur voor klimaatbeheersing inclusief onderhoud 
en pechhulp voor een vast maandelijks bedrag zonder 
kapitaaluitgaven was de perfecte oplossing voor 
het farmaceutisch bedrijf omdat het aansloot bij hun 
flexibele behoeften.

DE OPLOSSING

Ons verhuurteam stelde een FLEX-lidmaatschap 
voor zodat het bedrijf flexibiliteit en veerkracht kon 
opbouwen voor hun vaste activa, namelijk hun 
koelinstallatie.

• In plaats van te investeren in vaste 
koelapparatuur om hun bedrijf uit te 
breiden koos het farmaceutisch bedrijf 
voor een vijfjarige full service-oplossing 
die paste bij hun nieuwe uitbreiding:                                                                        
Geen kosten vooraf en een positieve cashflow

• Geen risico en maximale flexibiliteit 
• Makkelijke overstap naar krachtigere apparatuur
• De allernieuwste technologie
• Minimale operationele kosten en een vast 

maandelijks bedrag 
• Naleving van de regelgeving
• Volledig onderhoud en volledige garantie                                                                                                                      

FLEX - THE FIXED LONG-TERM HIRE PROGRAM

• FLEX your capital
• FLEX efficiency upgrades
• FLEX capacity
• FLEX your contingency plans
• FLEX your risk
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