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3 stappen voor energiebesparing/verduurzaming van bestaande koelinstallaties

• Reinigen en coaten van condensors / dry coolers 

• Retrofitten van koelinstallaties met AC-ventilatoren

• Toepassen van adiabatische koeling

Agenda



Reinigen en coaten condensors / dry coolers

Galvanische corrosie



Reinigen en coaten condensors / dry coolers

Oxidatie Vervuiling



Reinigen en coaten condensors / dry coolers

Negatieve effecten

• Afname van de capaciteit en het rendement van de installatie

• Afname van de levensduur van de installatie

• Toename van het energieverbruik

• Toename van de CO2 uitstoot



Reinigen en coaten condensors / dry coolers

Voorkomen van eerder genoemde problematiek

• Chemisch-technisch reinigen

• Coils voorzien van een condensorcoating



Reinigen en coaten condensors / dry coolers

Waar moet een condensorcoating aan voldoen?

• Lage viscositeit

• Geen isolator

• Bestand tegen diverse chemische stoffen



Businesscase

Situatie voor

• Galvanische corrosie opgetreden

• Elektriciteitsbehoefte van 1.965 
MWh/jaar

• Vervangen of coaten?



Businesscase

Situatie na

• Brug tussen pijp en lamel hersteld

• Levensduur geoptimaliseerd

• Elektriciteitsbehoefte van 1.965 
MWh/jaar naar 1.692 MWh/jaar



Wat zijn

EC-ventilatoren?

Het upgraden/retrofitting van
condensors / dry coolers met EC-ventilatoren

Wat zijn EC-ventilatoren?

Business case

Voordelen

EC-ventilatoren

Wat zijn

EC-ventilatoren?

Kontakt

Magneten

Koeling

Rotor
Stator en windingen

Koeling

Elektronica



Verliezen AC-motor
opgenomen vermogen

Verliezen EC-motor
opgenomen vermogen

AC vs EC

Nuttig vermogen/As vermogen

IJzer 
verliezen

Slip 
verliezen

Bijkomende 
verliezen

Koper 
verliezen

Nuttig vermogen/As vermogen

IJzer 
verliezen

Slip 
verliezen

Bijkomende 
verliezen

Koper 
verliezen



Rendement EC-motor
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Ventilatoren t.b.v. condensors / dry coolers



Het upgraden/retrofitten van
condensors / dry coolers met EC-ventilatoren

Voordelen EC-ventilatoren: 

1. Gemiddeld 25% meer rendement door 
voorkomen van luchtkortsluiting

2. Frequentieregeling zorgt voor langere 
levensduur

3. Hogere bedrijfszekerheid

4. Gelijkmatige luchtstromen over de gehele 
coil

5. Lagere onderhoudskosten door 
kantelsysteem

6. Tot 70% efficiënter

Business case

Wat zijn

EC-ventilatoren?

Voordelen

EC-ventilatoren



Voordelen

EC-ventilatoren

Wat zijn

EC-ventilatoren?

Business case

• Project met diverse dry coolers

• Totaal 106 ventilatoren

• € 0,06 kWh

• 1087 uren op vollast (100%)

• 3087 uren op deellast (67%)

• 3086 uren op deellast (33%)

• 1500 uur uitbedrijf

• Ventilatoren komen stapsgewijs 
inbedrijf

Businesscase



Oude situatie AC-ventilator

Elektromotor 3,6 kW

Vollast (100%) van 1.087 uur/jaar

Deellast (67%) van 3.087 uur/jaar

Deellast (33%) van 3.086 uur/jaar

Totaal energiekosten per jaar € 150.528,=

Vervanging door EC-ventilator

Nieuwe EC ventilator

Montage 

Aanpassen regeling 

Klein materiaal

Totale kosten vervanging € 417.600,=

Nieuwe situatie EC-ventilator

Elektromotor 2,7 kW

Vollast (100%) van 1.087 uur/jaar

Deellast (67%) van 3.087 uur/jaar

Deellast (33%) van 3.086 uur/jaar

Totaal kosten per jaar € 38.304,=

Besparing per jaar € 112.224,=



Het toepassen van adiabatische koeling



Het toepassen van adiabatische koeling

• Veel koelinstallaties zijn niet uitgelegd op het veranderende klimaat (vaak tot 
maximaal 32°C buitentemperatuur)

• Geen koeling i.v.m. hogedruk storingen

• Oplossingen:
– Optie 1: uitbreiding van de huidige capaciteit d.m.v. het plaatsen van extra installaties

– Optie 2: Het toepassen van adiabatische koeling op uw bestaande installaties
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Werking van adiabatische koeling

30.0 °C

18.5 °C

Temperatuur 
achter adiabatische
panelen

Schuine rode lijnen zijn de 
enthalpielijnen; adiabatisch 
proces loopt parallel aan 
enthalpielijn

Natteboltemperat
uur is gelijk aan 
verzadigingslijn

Adiabatisch proces

Drogeboltemperatuur is 
gelijk aan 
omgevingstemperatuur

30.0 °C18.5 °C30.0 °C

Adiabatisch
koelsysteem

• Water verdampen kosten energie 
• Benodigde energie wordt aan de luchtstroom onttrokken
• Temperatuur omlaag (energie) / luchtvochtigheid (verdamping) 

neemt toe



Verschuiving droge koeler aanzuig temperatuur

Besparing gerealiseerd

Businesscase 

• Analyse uitgevoerd op basis van klimaatdata De Bilt 2015 
& meetdata project



businesscase



Voordelen

 Komt in aanmerking voor de EIA-
subsidieregeling 

 Besparing op energiekosten

 Meer koelcapaciteit

 Verlenging van de technische 
levensduur dry cooler

 Hogere bedrijfszekerheid, lager risico 
op storingen

 Reductie van geluidsniveau

 Geen directe verneveling op de dry 
cooler / coils

 Minder draaiuren koelmachine

 Verlenging technische levensduur 
koelmachine

 Minder lekkages schadelijke 
koelgassen

 Lagere piekstroom koelinstallatie

 Meer draaiuren in deellast

 Meer vrije-koel uren

 Verlaging druk compressoren



Aandachtspunten

• Zorg voor een juiste waterbehandeling

• Bescherm uw installatie tegen o.a. galvanische corrosie d.m.v. het aanbrengen van een 
coating



Contactgegevens

• AQ Group

• Manitobadreef 7C  3565 CH  UTRECHT

• 088-1233455

• info@aqgroup.nl

• Standnummer: 29


