
Een grote sportschool in Amsterdam had een koelsysteem dat 
regelmatig storingen vertoonde, waardoor de klanten en het 
management het aardig warm kregen. ICS Cool Energy werd gevraagd 
om een upgrade en een milieuvriendelijke oplossing te leveren. Deze 
moest worden uitgevoerd in zeer korte tijd met minimale locatie- en 
bedrijfsstoringen.

De Uitdaging

'VERHITTE' SPORTSCHOOL KRIJGT 
TEMPERATUUR WEER ONDER CONTROLE

De uitdaging



De Oplossing

Het Resultaat

ICS Cool Energy moest een totale turnkey-oplossing 
leveren. Tijd en ruimte waren krap en de nieuwe 
oplossing moest ook nog eens weinig energie 
verbruiken. Er werd gekozen voor een Aptus Chiller 
met integrale warmteterugwinning. Hiermee kan 
de warmte-energie, die normaal gesproken wordt 
verspild, worden verzameld en hergebruikt voor het 
zwembad van de sportschool.

De Projectmanager en Sales Director van ICS Cool 
Energy hebben het project samen nauwkeurig gepland. 
Via een toegang vanaf het naastgelegen militaire 
terrein kon de nieuwe chiller worden geplaatst en werd 
de oude unit verwijderd.

• Aptus chiller met warmteterugwinning, efficiëntie 
klasse A

• Volledige turnkey-oplossing en 
projectmanagement

• Minimale verstoring en onderbreking van de 
dagelijkse activiteiten op de sportschool

• Doorlopend gepland preventief 
onderhoudsprogramma: het expertteam van ICS 
Cool Energy onderhoudt de apparatuur voor een 
efficiënte werking en een langere levensduur

Dankzij de vermindering van het energieverbruik en de 
uitvoering van ‘best practices’, leverde ICS Cool Energy 
de sportclub een duurzame oplossing. Een oplossing 
die niet alleen het HVAC-systeem van de sportschool 
verbetert, maar ook een groene bijdrage levert aan 
duurzaamheid. Deze systemen worden nu uitgevoerd 
in meer dan 100 vestigingen van deze sportschool. 
Bovendien vinden dagelijks vergelijkbare projecten 
plaats in allerlei soorten gebouwen in steden en op het 
platteland.

Na afloop van het project zei het hoofd Engineering & 
Gebouwen van het sportbedrijf:
“De professionaliteit van ICS Cool Energy en het 
vermogen om een turnkey-oplossing te bieden waren 
uitstekend. We kijken ernaar uit om onze relatie voort 
te zetten.
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WE MAKE IT WORK

De professionaliteit van ICS Cool Energy in de turnkey-oplossing was 
uitstekend. We kijken ernaar uit om onze relatie voort te zetten.

Hoofd Engineering & Gebouwen
“ ”




