
NEWSFlash
60% energie besparing 
door investering in vrije koeling

Project: Jardin - Rijen
Onderdeel van de Keter Groep

Jardin te Rijen onderdeel van de Keter Groep investeert 

continue om energie besparingen te realiseren. Jardin 

produceert tuinmeubelen met behulp van het spuit-

gietproces. Om kwalitatief hoogwaardige producten 

te maken is het onder andere van groot belang dat 

de matrijskoeling betrouwbaar en van constante 

temperatuur is. Om de continuïteit van de koelwater 

voorziening van Hal 5 te garanderen moest de CHILLER 

vervangen worden. 

De maintenance manager is een onderzoek gestart, 

waarbij de meest optimale koelwater temperatuur 

het uitgangspunt werd. Dit bleek 18°C te zijn, met 

een koeltoren is deze temperatuur 6.150 uur per jaar 

haalbaar. In die periode is het koelen met een Chiller 

niet noodzakelijk. De volgende belangrijke parameter 

is wanneer vindt de meeste productie plaats, of te wel 

wanneer gebruiken we het meeste granulaat. Omdat 

Jardin een tuinmeubel fabrikant is, ligt de druk op 

productie in de koudere maanden van september t/m april. 

In deze periode kan een koeltoren eenvoudig 18 °C 

koelwater maken. 



Grafiek buiten temperatuur verloop 

t.o.v. granulaat verbruik. 

 

Met deze gegevens is de maintenance manager 

naar zijn systeem gaan kijken om de verbeteringen 

en energie besparing te gaan realiseren. Voor de 

oliekoeling van de spuitgiet machines maakt Jardin 

al gebruik van koeltorens dus de stap om ook voor 

dit koelcircuit naar koeltorens te kijken was logisch. 

Het meest optimale systeem werd een open 

koeltoren met een chiller die beide op de dezelfde 

bestaande externe waterbak draaien. Vanuit de 

koud waterbak wordt het koelwater met behulp 

van een ringleiding naar diverse spuitgietmachines 

gepompt. Het warme retour water komt in een 

gescheiden bak terug en wordt door een nieuwe 

geplaatste pomp over de koeltoren gepompt. 

Oplossing 

Aan Cool Industries werd gevraagd om mee te denken om

het koelwater proces zo energie zuinig en betrouwbaar 

mogelijk te ontwerpen waarbij de samenwerking tussen 

de Koeltoren en Chiller automatisch moest verlopen. 

De oplossing die is aangedragen is een EWK 680 Smart 

koeltoren die op basis van de temperatuur van het 

koelwater naar het proces in combinatie met de natte 

bol temperatuur de koeltoren of chiller aanstuurt. 

De Smart Control stuurt de circulatie pomp van de 

koeltoren aan, regelt de ventilator met behulp van een 

frequentie regelaar en als de ingestelde temperatuur 

niet gehaald wordt zal hij een start signaal naar de Chiller 

sturen. De Smart Control is ontworpen om de aansturing 

van de koeltoren te regelen en het bewaken van de tech-

nische staat van de koeltoren. Sensoren zijn geplaatst 

om de trillingen en temperatuur van de tandwielkast en 

motor te monitoren, de vervuiling van de sproeiers en 

het koelpakket wordt continue gemonitord en diverse 

temperatuur en druk sensoren zijn geplaatst om het 

proces te monitoren. 
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Schematisch ziet de nieuwe situatie er als volgt uit:



Uitvoering
Cool Industries heeft in dit project het ontwerp, 

de levering en de uitvoering verzorgt: 

• Leveren + plaatsen EWK 680 Smart koeltoren

• Leveren + plaatsen Calpeda pomp

• Leidingwerk gemaakt in HDPE van en naar de koel-

toren, inclusief drain en vulopening voor opstart en 

terugslagklep in aanzuig pomp. 

• Nazorg en commissioning

• Online monitoring met behulp van het EWK Smart 

Care dashboard

Investering

Voor Jardin is het aantrekkelijk om de investering 

(Capex) laag te houden en door het verminderde energie 

gebruik dalen eveneens de operationele kosten (Opex). 

Door de Smart Control, de online  monitoring in combinatie 

met reguliere onderhoud als een service te kopen is 

Jardin ontzorgt in het beheer van de koeltoren. 

Cool Industries heeft de Smart Control gefinancierd, 

deze financiering wordt in het onderhoudscontract voor 

het onderhoud, reinigen van de koeltoren en online 

dashboard terug betaald.

Dit noemen wij COOLING AS A SERVICE. 

“Doordat we in de zomer minder kg verwerken, 

konden we een kleinere chiller aanschaffen, die 

veel goedkoper is dan een grote die we eigenlijk 

zouden moeten als we geen koeltoren zouden 

gezet hebben. (afgestemd op de winterproductie).

Dus de kleine chiller met een grote koeltoren is in 

aanschaf lager dan 1 grote chiller. En bij aanschaf 

grote chiller zouden we niet het energetisch 

voordeel van de koeltoren hebben.  

Dus op jaarbasis maken we 20K minder kosten 

en de investering is lager...”

Quote Ronald Boon, Maintenance manager Jardin


