
De hele wereld geniet van de beste Schotse whisky dankzij 
de whiskydistilleerderijen waar ICS Cool Energy helpt met 
oplossingen voor temperatuurbeheersing. Voor een familiebedrijf 
in de productie van whisky ontwierp ICS Cool Energy een 
temperatuurbeheersingssysteem op maat voor de nieuwe bottellijn.

De Uitdaging

Dranken

WHISKY DISTILLEERDERIJ HEEFT 
DE SMAAK VAN TEMPERATUUR-
BEHEERSING TE PAKKEN



WE MAKE IT WORK

“Voor het produceren van single malt is 
een zeer nauwkeurige temperatuurregeling 
nodig. Wij zijn er trots op dat wij duizenden 
oplossingen voor distilleerderijen in alle 
soorten en maten hebben ontworpen 
en geleverd. Wat whisky betreft, gaat het 
niet alleen om kennis, maar ook om je 
klantenkring en we zijn erg trots dat wij 
door onze klanten worden aanbevolen.”

De Oplossing

Het Resultaat

Om productiekosten tot een minimum te beperken, 
installeerde ICS Cool Energy een koudwatermachine 
met een lage kW met een tweetraps-
tegenwarmtewisselaar, waarbij de whisky zelf als 
koelvloeistof werkt.

Deze i-Chiller i408 werd geselecteerd uit onze 
gecertificeerde toonaangevende reeks die aan de top 
staat op het gebied van industriële koeltechnologie. 
Het systeem biedt energie-efficiëntie met capaciteiten 
van 1,4kW tot 230 kW en het apparaat is als een 
compleet pakket geïnstalleerd.

• i-Chiller

• Procespomp en 140 liter integrale buffertank

• De tegengestuurde plaatwarmtewisselaar staat
los van de chiller en biedt bescherming tegen de
schokbelasting die door de koeltank geabsorbeerd
wordt

De distilleerderij wilde haar afval minimaliseren. 
Met deze oplossingen bespaart het bedrijf op 
zowel energie als op de apparatuur zelf, door 
het gebruik van de whisky als koelmiddel in het 
proces. Het doorlopend geplande preventieve 
onderhoudsprogramma garandeert dat de investering 
in apparatuur beschermd wordt. Met regelmaat vinden 
inspecties en onderhoudswerkzaamheden plaats om 
de levensduur te verlengen. Dit zorgt ervoor dat het 
risico op downtime wordt geminimaliseerd en de 
onderhoudskosten worden verminderd. En natuurlijk 
garandeert de oplossing van ICS Cool Energy dat 
zelfstandige familiebedrijven en liefhebbers van fijne 
moutwhisky de traditie en het genot voort kunnen 
zetten!
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