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Met de roots in het Engelse Southampton is ICS Cool Energy sinds 2010 
eveneens in de Benelux vertegenwoordigd. “Destijds gestart met verhuur, 
richten we ons sinds 2015 ook op de verkoop van nieuwe en gebruikte 
klimaatsystemen”, aldus Marco van der Helm, sales director Benelux namens 
de internationaal marktleider. “Daardoor kunnen we elke vraag van onze 
divers samengestelde klantenkring beantwoorden. Ongeacht of het nu gaat 
om koeling of verwarming. Maar het échte verschil maken we met onze 
uitgebreide A tot Z-analyse en -aanpak. Zo verrichten we locatieonderzoek 
en geven we onze opdrachtgevers een kundig toepassingsadvies. Verder 
bieden we met onder andere een solide technische ondersteuning en onze 
24/7/365 storingsdienst een totale ontzorging van de klant. Daarbij leveren 
we als volwaardig systeemintegrator niet alleen een grote bijdrage aan de 
continuïteit van een bedrijfsproces, ook energiekostentechnisch profiteert de 
klant ten volle van onze unieke en alomvattende aanpak.”

FOCUS OP COOL
Binnen die aanpak staat een breed scala aan koelingsoplossingen nadruk-
kelijk centraal. Zoals de i-Chiller, de Aptus en de Imperium, drie koud-
watermachines die door ICS worden geleverd. “De i-Chiller is de vierde 
generatie van de all-in industriële en HAVC-koudwatermachines”, zegt 
Van der Helm. “Uitgerust met de nieuwste technische innovaties staan 
de luchtgekoelde en van scrollcompressoren voorziene units voor een 
ongekende intelligentie en energie-efficiency op koelgebied.” De i-Chiller, 
speciaal ontworpen om CO2-uitstoot te verminderen en productiviteit te 
verhogen, loopt voorop in techniek van koeling. Met de toevoeging van 
vier nieuwe modellen biedt de i-Chiller koelcapaciteiten tot maar liefst 
175 kW. Betrouwbaar, flexibel, kosten- en energie-efficiënt: de i-Chiller is 
het allemaal. In combinatie met het unieke drie jaar all-in garantiecon-
cept wordt de klant totale ontzorging geboden. 

VERKOOPSPECIALIST
VOOR CHILLERS

• Advies op maat
• Uit voorraad leverbaar binnen 24 uur
• 3 jaar all-in garantie
• 24/7/365 service
• Capaciteit variërend van 0,9 kW tot 2,4 MW

THE TEMPERATURE CONTROL SPECIALISTS.
VERHUUR. VERKOOP. SERVICE.
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24/7: +31 (0)88 - 258 2580 
info@icscoolenergy.nl

Totaaloplossingen in temperatuurbeheersing TOTAALOPLOSSINGEN IN 
TEMPERATUURBEHEERSING

Al ruim dertig jaar staat ICS Cool Energy voor een breed scala aan oplossingen op het gebied van klimaattechniek. Het 
bedrijf heeft alles in huis om elke behoefte te vertalen naar een multifunctioneel en bovenal energie-efficiënte proceskoe-
ling, procesverwarming of HVAC-systeem. Uit voorraad leverbaar of op maat gemaakt. Via verkoop of verhuur. En aangevuld 
met een uitgebreid en welkom pakket services. ICS effent de weg naar een aangenaam comfort, een vlekkeloze procesbe-
heersing en een optimale controle. Zodat ondernemers kunnen ondernemen en bedrijven draaiende blijven.

Tekst: Chris Elbers     Beeldmateriaal: ICS Cool Energy

De Imperium-reeks garandeert voor elke toepassing de maximale flexibiliteit. De 
lucht- en watergekoelde chillerlijn met schroefcompressoren van 79 tot 2.416 kW is 
leverbaar in zeven verschillende uitvoeringen, waaronder gedeeltelijke of honderd 
procent warmteterugwinning, vrije koeling en/of een 'Klasse A' high efficiency-
uitvoering. “In combinatie met het milieuvriendelijke koudemiddel R134A is de 
energiezuinige Imperium-reeks breed inzetbaar, zowel voor industriële processen als 
HVAC-toepassingen”, legt Van der Helm uit. 

Breed inzetbaar zijn ook de Aptus lucht- en watergekoelde chillers met scrollcompres-
soren. Samen met de warmtepompen van ICS bieden de Aptus koudwatermachines 
(verkrijgbaar in koelcapaciteiten van 34 tot 885 kW en verwarmingscapaciteiten van 
35,8 tot 871 kW) het hoogste niveau qua kwaliteit en efficiency. “Afhankelijk van het 
model zijn de machines uitgerust met hermetische scrollcompressoren, axiaal venti-
latoren, een platen- of 'shell and tube'-warmtewisselaar, multi-kanaalcondensors en 
een thermostatisch of elektronisch expansieventiel”, aldus Van der Helm. “De high 
efficiency units garanderen zeer hoge EER-waardes en werken met het ozonvriende-
lijke koudemiddel R410A.”    ❚

Marco van der Helm.


