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koelthermostaten

1. Wat doet een Van der Heijden koeler ?

Koelen van apparatuur, opstellingen, machines en netwerken in een
gesloten systeem om hiermee kostbaar drinkwater te besparen, zoals
bijvoorbeeld:

Filmverdampers
Soxhlet en Synthese opstellingen
Verschillende analyseapparatuur zoals AAS, X-Ray, ICP enz.
Verpakkingsmachines

2. Welke types Van der Heijden koeler?

Van der Heijden levert verschillende uitvoeringen van koelthermostaten:

Koelen tegen lucht (net als de koeler in een auto, voor gebruik alleen stopcontact
nodig)
Koeler met luchtgekoelde compressor (alle warmte komt terecht in de
omgevingsruimte; deze is ongeveer als volgt te berekenen: koelvermogen + 40%
= vrijkomende warmte)
Koeler met luchtgekoelde compressor in gesplitste opstelling (compressor en
daarmee geluid & warmte buiten de ruimte en bediening apparatuur met
afstandsbediening, ook bekend van een airco)
Koeler met watergekoelde compressor (warmte komt niet in de ruimte terecht
maar er is een geringe stroom koelwater nodig voor het afvoeren van de warmte)
Water/water koeler zonder koelaggregaat (systeem scheider middels
warmtewisselaar. Een koelwatersysteem moet aanwezig zijn met temperatuur
van minstens 2-3 graden lager dan gewenste koeltemperatuur)
Speciaal op maat gemaakte koelers die voldoen aan uw wensen en eisen

3. Waarom een Van der Heijden koeler?
Al meer dan 30 jaar ervaring in het produceren van koelthermostaten
Tot 100 % koelwater besparen, onderhoudsvrije apparatuur
Uitgebreid programma met een koelvermogen van 180 tot 40.000 Watt
Eenvoudige bediening via touch display
Kleine voetprint om ruimte te besparen
Water/water koelers zonder warmteafgifte aan
omgevingsruimte en laag geluidsniveau
Door de uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding bent u verzekerd van een
aankoop die u door de jaren heen tot grote tevredenheid zal stellen.
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4. Wat heeft u nodig ?
Om de juiste keuze voor een apparaat te kunnen maken zijn de volgende gegevens
belangrijk voor ons:

Welk apparaat moet worden gekoeld?

Indien nu met kraanwater gekoeld. Wat is de temperatuur
van het aangevoerde kraanwater (nauwkeurig op 0,1°C)? ° C

Idem, temperatuur afgevoerde koelwater (nauwkeurig meten
van temperatuur aan de uitgang van het te koelen apparaat
op 0,1°C)?

° C

Omgevingstemperatuur? ° C
Hoeveel liter water wordt nu gebruikt voor de koeling
(eventueel af te meten met een emmer)? l/h

Wat is de benodigde koelwaterdruk (zie specificaties
leverancier van de apparatuur?? bar

Hoeveel aansluitingen zijn noodzakelijk?
(1 aansluiting bestaat uit een aanvoer en een afvoer) aansluitingen

Extra vragen bij speciale uitvoeringen:

Bij koeler met luchtgekoelde compressor in gesplitste opstelling:
Is gebruik van water/glycol mengsel mogelijk i.v.m. mogelijke
bevriezing van de koelleidingen?

ja nee

Bij gesplitste opstellingen: kan de compressor buiten worden
geplaatst (onder een afdak)? ja nee

Bij water/waterkoelers: Wat is de maximale
watertemperatuur van het primaire koelsysteem? ° C

Bij water/waterkoelers: Wat is het drukverschil bij het
aftappunt? bar

Bij water/waterkoelers: Wat is de druk van het primaire
koelsysteem? bar
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5. Een paar extra tips

Demiwater gebruiken of leidingwater? Er zijn speciale pompen beschikbaar van RVS
die bestendig zijn tegen (agressief) gedemineraliseerd water, maar deze zijn vrij
kostbaar. Als het voor de te koelen apparatuur mogelijk is, kan beter gewerkt worden
met een mengsel van circa 30% leidingwater en 70% demiwater
Bij een gewenste koelwater temperatuur < +10°C, kan water gemengd worden met
b.v. autokoelvloeistof om de apparatuur te beschermen tegen lokale bevriezing
Indien een interne koelwaterleiding beschikbaar is, is een water/watergekoelde
uitvoering altijd het voordeligste omdat deze apparaten geruisarm, goedkoop en
efficiënt zijn

6. Onderhoud

Eigen onderhoud
Regelmatig vervangen van koelwater en toevoegen anti algengroei chemicaliën.

Technische service afdeling Dijkstra Vereenigde BV
Installaties en eventuele reparaties mogelijk in overleg met onze technische service
afdeling: 0320-266115 of TSA@dijkstra.net


