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Over ons 

Verandering moet leiden tot verbetering. Verbetering in de resultaten van 

onze klanten en hun onderneming, het milieu en arbeidsomstandigheden. 

Door een juiste afstemming met klanten, technologie en leefomgeving richten 

wij ons op langdurige samenwerkingen. Wij delen onze kennis en kunde zodat 

de veiligheid en continuïteit van uw processen worden gewaarborgd. 

Door het toepassen van hoogwaardige technologieën bereikt u doelen die 

eerder niet haalbaar leken. 

Cool Industries is vertegenwoordiger van EWK Kühlturme voor de Nederlandse 

en Belgische markt. EWK ontwerpt en produceert zowel open als gesloten 

koeltorens en verdampingscondensors in Europa. De componenten van de 

tandwielkastaandrijving en pompen in onze installaties zijn bijvoorbeeld van 

Duits fabricaat. 

De koeltorens en verdampingscondensors zijn gemaakt van glasvezelversterkt 

polyester. Hierdoor zijn corrosie en lekkage van omkasting en waterbak 

onmogelijk. Door het gebruik van energiezuinige aandrijf- en pompmotoren 

voldoen onze installaties aan de EIA normen. 

Meer weten over het verbeteren van uw productie uptime? 

Bel: +31 13 211 0 322 of mail naar: 

info@cool-industries.nl  -  www.cool-industries.nl

Cool Industries is ambassadeur van Smart Industry. Dit platform wordt 
door FME en de Nederlandse overheid gepromoot om samenwerking 
en kennisdeling te stimuleren in de producerende industrie. 
Een onderdeel van het Smart Industry netwerk is Fieldlab Campione. 
Hun doel is 100% voorspelbaar onderhoud in de procesindustrie. 
Kijk voor meer info op: www.smartindustry.nl 

• Hogere up-time
• Lagere onderhoudskosten
• Volledige controle



Condition Based Maintenance
Onderhoud wanneer het u uitkomt

Als eigenaar of beheerder van industriële koelinstallaties 

wilt u een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, veiligheid en 

duurzaamheid van uw installatie tegen de laagste onder-

houdskosten. Condition Based Maintenance verhoogt 

de inzetbaarheid van uw koelinstallatie door acties op het 

juiste moment en door de juiste mensen te laten uitvoeren. 

Toestandsafhankelijk onderhoud vindt plaats wanneer het 

u uitkomt, niet wanneer het u overkomt. 

Cool Industries adviseert, levert en beheert een afgestemd 

productenpakket om Condition Based Maintenance toe te 

passen op koeltorens en verdampingscondensors. 

Door middel van vooraf bepaalde parameters geeft uw 

installatie aan wanneer er onderhoud nodig is. Zo bespaart 

u op het uitvoeren van onnodig onderhoud en het 

overbodig vervangen van onderdelen. Bovendien hoeft 

u het productieproces niet zomaar te onderbreken. 

Het Condition Based Maintenance programma bestaat uit:

• Trillingsanalyse

• Flow- en drukmetingen

•	 Thermografische	metingen

Flow- en drukmetingen
Lager energieverbruik door 
optimale doorstroming

Een optimale bevochtiging van de warmte-

wisselaar zorgt in combinatie met een 

goede luchtdoorstroming voor het laagste 

energieverbruik per kW koelcapaciteit. 

Slechte waterverdelingen veroorzaken 

vervuiling op de warmtewisselaar en 

hebben direct een negatieve invloed op 

de koelcapaciteit. 

Het meten van de flow in het sproeisysteem 

bevestigt of de warmtewisselaar voldoende 

wordt bevochtigd. In combinatie met een 

druksensor kan ook vervuiling in het sproei-

systeem vroegtijdig worden gedetecteerd. 

De parameters zijn direct uit te lezen in Scada 

zodat u daar de alarmeringen kunt instellen. 

Trillingsanalyse
Downtime door lagerschade 
voorkomen

Zo’n 80% van de machinedefecten wordt 

veroorzaakt door lagerschade. 

Vroegtijdige signalering verhoogt daarom 

uw bedrijfszekerheid. Trillingsanalyse 

is	een	doeltreffende	methode	om	de	

conditie van de tandwielkast, aandrijf-

motor en ventilator te bepalen. 

Resultaten van schokpuls metingen 

worden 24/7 verzameld en geanalyseerd. 

Speciaal ontwikkelde hardware zorgt 

ervoor dat u meldingen ontvangt van 

dreigende schade. Dit kan door middel 

van signaal alarmering, maar ook via uw 

Industriële Automatiseringssysteem 

(PLC/Scada). Het Modbus RTU commu-

nicatieprotocol sluit hierbij perfect aan. 

De trillingsmeettechniek monitort de 

conditie van:

• Tandwielkast, lager- en tandwielschade 

 en smering

• Aslagers, bij v-snaar aandrijving

• Aandrijfmotor, lagerschade en smering

• Ventilator, onbalans 

Thermografie
Knelpunten in de installatie vroegtijdig 
opsporen

Thermografische meting is een non-destructieve inspectie-

methode om de status van elektrische en mechanische 

installaties te bepalen. Schade aan componenten is vaak niet 

te zien of te horen. Door middel van een infraroodcamera 

worden hotspots in een installatie zichtbaar. Deze warmte-

stralingen zijn vaak het gevolg van extra wrijving, verschil in 

wanddiktes, overbelasting of slijtage. 

Thermografische	analyse	laat	daarnaast	dreigende	schade	

zien zodat u stilstand, maar ook kortsluiting of brand kunt 

voorkomen. Bij het periodiek uitvoeren van deze metingen 

verlagen verzekeraars mogelijk de premie op de brand en 

inboedelverzekering.

Thermografische-	en	trillingsmeettechnieken	vullen	

elkaar aan bij het monitoren van installaties. Tijdens de 

onderzoeken draait uw installatie gewoon door.

Thermografische	metingen	bij	koeltorens	en	verdampings-

condensors bepalen de status van:

• Elektrische aansluitingen van pompen en aandrijfmotor

• Lagerschade

• Afsluiters

• Temperatuurverdeling in de warmtewisselaar
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