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WE ARE

DencoHappel is nu FläktGroup.
Onze producten verzorgen een optimaal binnenklimaat en bieden oplossingen voor precisie luchtbehandeling.
Onze oplossingen ﬁlteren, ontvochtigen of bevochtigen, verwarmen of koelen de lucht en transporteren deze
dan naar de juiste locatie. Wij kunnen u nu een nog breder producten- en dienstenpakket aanbieden. Bij ons
vindt u steeds een energiezuinige oplossing om een optimaal binnenklimaat te garanderen, zelfs voor de
meest veeleisende toepassingen! FläktGroup Netherlands B.V. stelt zijn klanten centraal en we zullen ernaar
streven om u te voorzien van betere oplossingen, betere producten en uitstekende service in de komende
weken, maanden en jaren.
FläkttGroup Nethe
erlands B.V. – Rivvium Oos
stlaan 11 – 2909 LL – Capelle aa
an den IJssel
rivium
m.hnll@ﬂaktg
group.co
om - ww
ww.ﬂaktgrroup.com
m - Tel. 010 – 235 06 06
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redactioneel

Topper of ﬂopper

O

p 2 juni bestond het programma Tussen Kunst en Kitsch maar
liefst 35 jaar, en dat werd gevierd met een uitzending vanuit het
Rijksmuseum. Met zo'n leeftijd kun je met recht spreken van
een succesformule. Eerlijk gezegd blijf ik voor dit programma niet thuis, maar als
ik er al zappend beland vind ik het toch vermakelijk om te zien.

Afgevoerde F-gassen
als R404A
en R507 zijn
kassa voor de
eindgebruiker,
zou je kunnen
denken.

Uko Reinders
Hoofdredacteur

Tussen Kunst en Kitsch is vooral bekend van de toppers en de ﬂoppers, maar
ook van enkele hilarische momenten. Bekend is het droge commentaar op het
'live' afbreken van het handvat van een oude drinkbeker. Ook de echte voltreffers
zijn mooie momenten, zoals de taxatie van een schilderij dat van Pieter Brueghel
bleek te zijn, maar door de eigenaar als onderzetter voor pannen werd gebruikt.
Sinds de waarde op 80.000 euro is geschat, zal er vast wat anders onder de pannen liggen. Een bronzen middeleeuwse kandelaar die dienstdeed als wc-rolhouder bleek 10.000 euro waard. En een stoel, voor 25 gulden op de Koninginnedagrommelmarkt gekocht, was een echte Rietveld. Hij ging later voor 125.000 gulden
van de hand.
Floppers zijn er ook genoeg, zoals de vele schilderijen van het Hollandse landschap, die niet van de Haagse School bleken te zijn. Of het zoveelste snuifdoosje,
dominospel of zakhorloge waarvan de eigenaren hopen de hoofdprijs op te kunnen strijken. Als ze horen dat hun 'topstuk' niet meer dan een zakcentje waard
blijkt te zijn, kunnen ze de teleurstelling op hun gezicht nauwelijks verbergen.
Aan ‘Kunst en Kitch’ moest ik denken bij het artikel over het vervangen van installaties met hoog-GWP-koudemiddelen. Het artikel, dat u op pagina 12 kunt vinden, gaat in op F-gassen als R404A en R507 die uit oude installaties komen. De
prijzen van dit soort hoog-GWP-koudemiddelen zijn door de HFK-afbouw omhoog geschoten. Kassa voor de eindgebruiker, zou je denken. Maar uit het artikel
blijkt dat er zo veel addertjes onder het gras schuilen dat jezelf rijk rekenen wat
voorbarig kan zijn.
In het artikel valt te lezen dat gebruikte koudemiddelen bestaan uit mengsels van
koudemiddel en koelmachineolie die bij het afvoeren, ombouwen en repareren
van installaties ontstaan. Nadat ze zijn afgevoerd, worden ze eerst geregenereerd
en als het nodig is ook nog gezuiverd. Dat blijkt allemaal niet goedkoop te zijn, en
het proces zorgt er bovendien voor dat er minder koudemiddel overblijft dan aanvankelijk was afgevoerd. Volgens deskundigen blijft er ﬁnancieel uiteindelijk niet
veel over voor eindgebruikers. Bij grote hoeveelheden kan het echter toch om een
aardig bedrag gaan. Een topper dus, maar houd vooral ook rekening met de kans
op een ﬂopper.
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nieuws

Telescoop krijgt bedrijfstemperatuur van -233 °C
Over twee jaar wordt de James Webb
Space Telescope (JWST) gelanceerd,
als opvolger van de Hubble Space Telescope die al sinds 1990 actief is. De
JWST moet infraroodbanden waar gaan
nemen, voor onderzoek naar objecten
met een hoge roodverschuiving. Daarbij gaat het om kosmische objecten die
over het algemeen erg oud zijn en op
grote afstand in het universum staan,
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zoals de allereerste sterrenstelsels.
Technici van NASA hebben de JWST
het afgelopen jaar cryogeen getest. De
telescoop was tijdens deze testperiode
100 dagen lang opgesteld in een verzegelde ruimte in het Johnson Space
Center in Houston. De tests waren bedoel om te beoordelen of de telescoop
kan functioneren in een extreem koud
vacuüm, de omstandigheid waaronder het apparaat straks zijn werk moet
gaan doen. Terwijl de telescoop zich in
de testkamer bevond, hielden technici hem in de gaten met behulp van thermische sensoren en speciale camerasystemen. De telescoop moet onder
een extreem lage temperatuur functioneren om het infraroodlicht van alle objecten te kunnen detecteren. Hoe lager

de temperatuur van de infrarooddetector, hoe meer objecten kunnen worden
waargenomen. Zowel de JSWT als het
direct erop aangesloten instrumentarium krijgt een ‘standaard’-bedrijfstemperatuur van ongeveer 40K (–233 °C).
Dat geldt echter niet voor het ingebouwde ‘mid-infrared instrument’ (MIRI). Dit
instrument moet om goed te kunnen
functioneren nog wat verder worden teruggekoeld. Een cryogene koeler zorgt
ervoor dat het MIRI op een temperatuur
van onder de 7K (ongeveer –266 °C)
wordt gehouden.
De telescoop wordt in de ruimte beschermd tegen hitte en licht door een
vijﬂaagse, tennisbaangrote zonnekap
die als parasol fungeert.

GEMEENTE VEERE: ‘WARMTEPOMPSTAD VAN HET JAAR 2018’
De Zeeuwse gemeente Veere is gekroond tot Europese Warmtepompstad van het Jaar. De uitreiking van deze jaarlijkse award, die dit jaar zijn
achtste editie kende, vond plaats tijdens het ‘Decarb’-evenement, dat in
mei plaatsvond in Wenen. Zowel 'Decarb' als de warmtepompstad-award
zijn een initiatief van de European Heat Pump Association (EHPA). Met de
award wil de EHPA aandacht vestigen op koplopers: lokale overheden die
met de inzet van warmtepompen vooroplopen bij het terugdringen van fossiel energiegebruik en de uitstoot van CO2. Voor de Warmtepompstad van
het Jaar-award 2018 waren 26 nominaties ingestuurd en beoordeeld door
een jury. Nadat Etten-Leur in 2012 al in de prijzen viel, is Veere de tweede Nederlandse winnaar van de award, die dit jaar werd uitgereikt tijdens
Decarb in Wenen. Doorslaggevend voor de jury was het feit dat Veere als
eerste Nederlandse gemeente besloot om afscheid te nemen van aardgas, en daarbij met name ook naar zichzelf keek. Zo wil men alle gemeentelijke gebouwen op termijn gasloos maken, een beleid dat afgelopen jaar
al in de praktijk werd gebracht bij het gemeentehuis. Toen bleek dat de
oude klimaatinstallatie na vijftien jaar aan vernieuwing toe was, werd deze
kans aangegrepen voor een verduurzamingsslag. Installateur Synto en leverancier Coolmark ontwikkelden in samenspraak met de gemeente een
nieuw ontwerp, waarbij de cv-ketels, drycoolers en 117 oude watergerkoelde warmtepomp-units in het gebouw werden vervangen door één veel
energie-efﬁciënter systeem. Sinds vorig jaar wordt het gebouw verwarmd
en gekoeld door een Triple Aqua-warmtepomp met een vermogen van
200 kilowatt. Door de keuze voor Triple Aqua – dat het natuurlijke koudemiddel propaen gebruikt – werd ook afscheid genomen van de ruim 100
kilogram R407C in de oude installatie. Naar verwachting van de gemeente zorgt het nieuwe systeem ervoor dat het energiegebruik in het gemeentehuis daalt tot minder dan 20kWh/m²/jaar, wat ruim onder de BENG-eis is
die voor overheidsgebouwen geldt.

BRAND VERWOEST
OPLEIDINGSCENTRUM ROVC
Afgelopen maand heeft brand het pand van technisch opleidingsinstituut ROVC in Ede grotendeels verwoest. De brand werd 's
avonds laat opgemerkt, op een moment waarop geen mensen in
het pand aanwezig waren. Enkele uren later had de brandweer het
vuur onder controle. De directie van ROVC stelt erg geschrokken te
zijn van de brand, en is blij dat er geen mensen aanwezig waren in
het pand. “Onze prioriteiten liggen nu bij het op orde krijgen van de
IT-systemen en processen, het vinden van alternatieve locaties voor
onze cursisten en medewerkers, en het continueren van de opleidingen en trainingen. Wij doen er alles aan om de overlast voor
onze cursisten, docenten en opdrachtgevers te beperken”, aldus
John Huizing, directeur van ROVC. ROVC is sinds februari 2018
onderdeel van NCOI Groep. Het instituut biedt onder andere trainingen rond koeltechniek en warmtepompen.
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(Van rechts naar links): Piet Geurts (KNSB),
Anthony Dimou en Edwin Hoogerwerf (beiden lid van de directie van Daikin Nederland) ondertekenen het sponsorcontract,
dat loopt tot de zomer van 2022.

DAIKIN SPONSOR
NEDERLANDSE
SCHAATSBOND
De KNSB (Koninklijke Nederlandse SchaatsBond) heeft een sponsorovereenkomst gesloten met
Daikin, fabrikant van warmtepompen en klimaatinstallaties.
Naast hoofdsponsor KPN is Daikin daardoor de tweede sponsor
van de bond. “Wij willen het beste
schaatsland van de wereld zijn en
blijven. Daikin heeft als internationale onderneming eveneens grote ambities”, aldus Piet Geurts, directeur-bestuurder van de KNSB.
“Onze ambities passen bij elkaar
en we zien uit naar een succesvolle samenwerking. Dit sponsorcontract geeft ons een steviger ﬁnancieel fundament op weg naar
de Olympische Spelen van Peking
in 2022.”
Met die laatste opmerking verwijst Geurts naar de looptijd van
het sponsorcontract met Daikin,
dat ook de Winterspelen van 2022
omvat. Eerder heeft KPN, dat de
laatste acht jaar hoofdsponsor
van de bond is, zijn contract verlegd tot 2020.
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Mysterieuze emissie van CFK-koudemiddel R11
Klimaatonderzoekers staan voor een
raadsel. Een ozonafbrekend CFK-koudemiddel waarvan werd gedacht dat
het vrijwel is uitgebannen, blijkt op mysterieuze wijze in toenemende hoeveelheid in de atmosfeer voor te komen. Tot
dertig jaar geleden was CFK 11 een populair chloorhoudend middel dat veelvuldig werd gebruikt als isolatieschuim,
drijfgas en koudemiddel (R11). Doordat de CFK als ozonafbrekende stof onder het Montreal-protocol viel, werd het
net als andere chloorhoudende stoffen
verboden. Sinds 2006 wordt er vrijwel
geen productie van deze CFK meer gerapporteerd. Uit onderzoek van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), onlangs gepubliceerd
in het tijdschrift Nature, blijkt echter dat

de CFK11-emissies sinds 2013 fors
zijn gestegen. Uit metingen in de atmosfeer zou blijken dat de uitstoot van de
stof tussen 2014 en 2016 ongeveer
een kwart groter is dat het jaargemiddelde tussen 2002 en 2012. Blijkbaar,
zo luidt de conclusie, wordt het middel
nog steeds – illegaal – op grote schaal
geproduceerd en gebruikt, of het ontstaat ergens als bijproduct en wordt niet
gerapporteerd en vernietigd. “Ik doe dit
werk al 27 jaar en deze uitkomsten zijn
de meest verrassende die ik ooit heb
meegemaakt. Ik ben geschokt”, aldus
Stephen Montzka, opsteller van het rapport. “Met dit rapport waarschuwen we
de internationale gemeenschap: dit belemmert het tijdig herstel van de ozonlaag.” Volgens Montzka is meer onder-

zoek nodig om erachter te komen wat
de oorzaak van de nieuwe emissies is,
maar uit de huidige resultaten zou blijken dat de bron ervan ‘ergens in OostAzië’ kan worden gevonden. Ondanks
de uitfasering ervan, is CFK11 nog altijd het op één na meest voorkomende
ozonafbrekende gas in de atmosfeer.
Dit is enerzijds het gevolg van de lange levensduur van het middel, en anderzijds van het feit dat er nog altijd een
enorme hoeveelheid van in gebruik is,
met name als schuimisolatie dat nog
vóór de start van de uitfasering is geproduceerd (onder andere voor toepassing in oude koel- en vrieskasten). De
uitfasering ervan leidde tot nu toe toe tot
een daling van 15 procent in de atmosferische CFK11-concentratie.
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ONDERZOEK NAAR EFFICIËNT EN DRAAGBAAR
ELEKTROCALORISCH KOELAPPARAAT
In een paper, gepubliceerd in het tijdschrift ‘Science’, beschrijven onderzoekers van de University of California
(UCLA) en SRI International een nieuw
elektrocalorisch (EC) koelsysteem en
de mogelijke toepassingen ervan. Het
nieuwe concept moet een lichtgewicht,
energiezuinig en klimaatvriendelijk alternatief vormen voor conventionele airconditioningsystemen. De techniek die
wordt onderzocht bouwt voort op het
elektrocalorisch effect, waarbij warmte
binnen bepaalde materialen wordt verplaatst als er een elektrisch veld overheen wordt gestuurd. De onderzoekers
van UCLA gaan uit van polymeer als
materiaal (zie foto). Met behulp van een
ﬂexibele EC-polymeerﬁlm en een elek-

Foto: UCLA Engineering.

trostatische energiebron ontwikkelden
ze een koelapparaat met een hoog thermodynamisch rendement. Omkeerbare
elektrostatische krachten verminderen
hierbij ‘parasitair stroomverbruik’ en zorgen voor efﬁciënte warmteoverdracht via
thermische contacten met de warmtebron of de warmteaﬂeider. Tijdens tests

Studiemiddag

Wet- en regelgeving
voor koelinstallateurs

produceerde het EC-apparaat een koelvermogen van 2,8 watt per gram. De
onderzoekers stellen dat het nieuwe
apparaat efﬁciënter werkt en compacter is dan bestaande koeltechnologie,
en ze zien ook tal van nieuwe toepassingsmogelijkheden. Zo suggereren ze
dat de technologie kan worden gebruikt
om smartphone-batterijen te koelen. De
haalbaarheid daarvan werd bewezen
met een testapparaat dat in het laboratorium werd ingezet om de accu van
een mobiele telefoon te koelen: binnen
5 seconden was de temperatuur ervan
met 8 °C gedaald. Bij gewone luchtkoeling kost het 50 seconden om de temperatuur van zo’n batterij met slechts 3
°C te verlagen.

Bevoegd
Betrokken
Flexibel

De stand van zaken
In één middag wordt u bijgepraat over de diverse wet- en regelgeving waar
fabrikanten van koelinstallaties mee te maken hebben. Wat zijn de nieuwste eisen
voor fabrikanten en gebruikers en waar moet u als fabrikant rekening mee houden?
De studiemiddag wordt gegeven door verschillende inspecteurs en adviseurs van
Energie Consult Holland met allen ruime ervaring in de koeltechniek.

Energie Consult Holland B.V.
Hertzstraat 14, 6716 BT EDE

Informatie

Aanmelden

T +31 (0)318 55 11 06

info@energie-consult.nl

Diverse data op onze website

Aanmelden via onze website:

F +31 (0)318 55 13 22

www.energie-consult.nl

09.30 – 15.30 uur

www.energie-consult.nl

Locatie: Energie Consult Holland Ede

Of stuur een e-mail naar

Kosten: € 395,- per persoon*.

info@energie-consult.nl
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.

*Bij meerdere inschrijvingen van één bedrijf bedragen de kosten voor de tweede en volgende deelnemer
€ 350,-. De studiemiddag gaat door bij minimaal 5 deelnemers, het maximale aantal is 12 deelnemers.
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NVKL verenigingsnieuws

HERZIENING EPBD AANGENOMEN
In februari meldden we het al: de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) wordt herzien. Inmiddels is het voorstel in april aangenomen
door het Europees Parlement. Nu de herziening is goedgekeurd, moet de
Ministerraad binnenkort formeel goedkeuring verlenen. Daarna zal de herzieningstekst worden gepubliceerd en hebben de lidstaten maximaal 20
maanden de tijd om de herziening om te zetten in nationale regelgeving.
Pas wanneer de wijzigingen worden opgenomen in Nederlandse regelgeving
gaan ze in Nederland gelden. De belangrijkste wijzigingen op rij:
• De aircokeuring gaat gelden voor airconditioning- en klimaatsystemen
met een minimaal totaal opgesteld vermogen vanaf 70 kW in plaats van
12 kW.
• Nieuw gebouwde gebouwen moeten voorzien zijn van gebouwbeheersystemen waarbij de temperatuurregeling geautomatiseerd plaatsvindt. In
bestaande gebouwen moet dergelijke apparatuur zijn geïnstalleerd wanneer de warmteopwekkers worden vervangen, mits dit technisch en economisch haalbaar is.
• Niet-residentiële gebouwen met een airconditioning- of klimaatsysteem
(vermogen: >290 kW) moeten vanaf 2025 zijn voorzien van een gebouwbeheersysteem, mits dit technisch en economisch haalbaar is.
• In 2020 wordt de ‘smart readiness indicator’ (SRI) toegevoegd aan de Europese database voor energielabelling. De introductie van de SRI is nodig
om op uniforme wijze te bepalen in welke mate een gebouw in staat is om
zelfsturend te zijn, te interacteren met zijn gebruikers, en vraaggestuurde
diensten te verlenen. De invoering van de indicator is optioneel voor lidstaten, de samenhang met nationale energielabelling is nog onduidelijk.
Met de goedkeuring van de EPBD-herziening is de eerste van de acht wetsvoorstellen uit het pakket 'Clean Energy for All Europeans' aangenomen. Dit
pakket is een navolging op het akkoord van Parijs waarmee in 2016 maar
liefst 174 landen zich committeerden aan de ambitie om de Europese energiesector stabieler, competitiever en duurzamer te maken.

SUCCESVOLLE EERSTE TWEE
BRL100-WORKSHOPS
In de afgelopen weken hebben de eerste twee workshops BRL100 plaatsgevonden. Veel bedrijven worden dit jaar voor het eerst geconfronteerd met
een F-gassenaudit volgens de BRL100. In de workshops gaf de NVKL een algemene toelichting over de BRL100 en werd aan de hand van het BRL100handboek veel praktische informatie gegeven als voorbereiding van de audit.
In de workshops wisselden de installateurs onderling veel ervaring uit. Sommigen hadden al een audit gehad, voor anderen was het onderwerp nieuw.
De BRL100 is nog in beweging, want de certiﬁcerende instelling moet geaccrediteerd zijn voor BRL100. De huidige BRL100 is niet geschikt als basis
voor accreditatie, en wordt aangepast. De verwachting is dat de aanpassingen in de BRL100 eind 2018 gereed zijn. Op dat moment zullen de BRL100tools van de NVKL worden aangepast en beschikbaar gesteld voor de
leden. Ook zullen nieuwe workshops worden georganiseerd. Informatie hierover volgt via Opleidingscentrum GO° en onze communicatiekanalen. Heeft
u in de tussentijd vragen over de BRL100? Neem dan contact op met onze
helpdesk, via www.nvkl.nl of telefoonnummer 088-4008490.
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ALLEREERSTE
KANSDAG
Op 15 mei vond de eerste - en allerminst laatste - KANSdag plaats
in Wageningen. Projectgroep KANS
onderzoekt technologie- en marktontwikkelingen die kansen kunnen
bieden voor NVKL-leden. Er werden
liefst zeven kansen toegelicht. De
dag werd gestart met een rondleiding bij het praktijkonderzoekscentrum van de Wageningen Universiteit, door Edo Wissink, de gastheer
van de dag. Het evenement vond
namelijk plaats bij de onderzoeksfaciliteit van de WUR-onderzoeksgroep ‘post-harvest engineering’,
waar Edo werkzaam is. De onderzoekers namen ons mee in de wereld van vers voedsel. Hoe houd je
aalbessen of papaja’s vers terwijl je
deze een half jaar eerder plukte dan
je ze verkoopt? Daar weten de aanwezigen van de KANSdag nu het
antwoord op.
Bottom line van het evenement was
dat de wereld verandert en dat deze
veranderingen kansen bieden voor
leveranciers en installateurs in de
koude- en klimaattechniek. De Nederlandse overheid pusht de energietransitie, en klanten proberen
verder te kijken dan slechts ﬁnancieel gewin. Nieuwe technologie biedt
de mogelijkheid om hen hierin tegemoet te komen. Er zijn opties te
over en de projectgroep KANS is
erop gericht om de pareltjes over te
brengen. Download de visiedocumenten van KANS via
www.nvkl.nl/innovatie, of neem contact op via info@nvkl.nl.

STEK verenigingsnieuws

VERMINDERING AANBOD F-GASSEN:
INFO VOOR INSTALLATEUR EN KLANT

GEVOLGEN
F-gassen met een hoge GWP-waar-

ADVISEER UW KLANTEN
Als STEK-gecertiﬁceerde onderneming kunt u uw klanten goed voorbereiden op een eventuele omschakeling. Adviseer klanten met
installaties met HFK-koudemiddelen om bij lekkage of hogere onderhoudskosten na te denken over
vervanging door bijvoorbeeld een
installatie met laag-GWP- of natuurlijke koudemiddelen. Vanwege de
stijgende prijzen kan behoud van
een oude installatie een kostbare optie zijn, ook als je het afzet tegen het feit dat een nieuwe installatie vaak energiezuiniger is. Een plan
plus berekening kan helpen om uw
klant te overtuigen. Denk daarbij
bijvoorbeeld ook aan de hoge Energie-investeringsaftrek (EIA, 55 procent) voor natuurlijke koudemiddelen.
Info voor uw klant
STEK heeft een folder gemaakt
waarmee u uw (potentiële) klant
kunt informeren over de gevolgen

van het dalend aanbod van F-gassen. Uiteraard legt de folder ook uit
wat u als STEK-gecertiﬁceerde onderneming daarbij kunt betekenen.
Info voor u als installateur
EPEE (Europese brancheorganisatie
voor de koudesector waarbij STEK
is aangesloten) heeft een heldere
folder en korte video voor installateurs gemaakt. De folder maakt duidelijk waar u nú rekening mee moet
gaan houden.
Kijk op www.stek.nl/kennisbank
(uitfasering)

Verzeker uw toekomst:
     
    
   



HOOFDLIJNEN
Op hoofdlijnen geldt het volgende:
• Sinds 2015 wordt het HFK-aanbod aan banden gelegd. In 2018
kan fors minder worden geproduceerd (zie tabel hieronder).
• In 2020 mogen F-gassen met een
GWP (Global Warming Potential)
> 2.500 (zoals R507A en R404A)
helemaal niet meer worden geproduceerd.
• 2020 – 2029: in de genoemde categorie is bijvullen alleen toegestaan met geregenereerd/gerecycled koudemiddel.
• Vanaf 2030 geldt een volledig
verbod op F-gassen met een
GWP > 2.500.

de worden nog steeds veel gebruikt
terwijl het aanbod sterk afneemt.
Dit leidt tot:
• Een tekort of zelfs gebrek aan
bepaalde F-gassen, waardoor
bedrijfszekerheid gevaar loopt.
• Eenorme prijsstijgingen (in 2017
hebben stijgingen van meer dan
800 procent plaatsgevonden).



Ontwikkelingen in prijs en beschikbaarheid van koudemiddelen, de
gevolgen van een dalend aanbod
aan F-gassen, blijven de sector beinvloeden. Stegen eerst vooral de
tarieven van hoog-GWP-koudemiddelen exorbitant, nu zijn ook
koudemiddelen met een lagere
GWP-waarde met een prijsopmars
begonnen. Dit komt onder andere
doordat een aantal grote fabrikanten splitsystemen met R32 op de
markt hebben gebracht, waardoor
de vraag naar dit koudemiddel sterk
is gegroeid.
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koudemiddelen
Tekst: Martijn Louws

HAKEN EN OGEN BIJ HERGEBRUIK VAN 'TWEEDEHANDS' KOUDEMIDDEL

WAT LEVERT HFK-KOUDEMIDDEL
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koudemiddelen

TERMINOLOGIE
Terugwinning
Koudemiddel, in welke conditie dan ook, uit een systeem verwijderen en in een externe container opslaan.
Recyclen
Verontreinigende stoffen in gebruikte koudemiddelen reduceren door afscheiding van olie, verwijdering van
niet-condenseerbare bestanddelen en het gebruik van voorzieningen als ﬁlters, drogers of ﬁlterdrogers om
vocht, zuur en deeltjes te reduceren. Het doel van recyclen is hergebruik van het teruggewonnen koudemiddel.
Regenereren
Gebruikt koudemiddel bewerken tot voor nieuw koudemiddel geldende productspeciﬁcaties. Via chemische
analyse wordt bepaald of het koudemiddel aan de speciﬁcaties voldoet. De identiﬁcatie van verontreinigende stoffen en de vereiste chemische analyse zijn beide beschreven in nationale en internationale normen
voor nieuwe productspeciﬁcaties, AHRI 700.
Afvoer
Overdragen van een product aan derden, doorgaans voor vernietiging.
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BENT U DE
CONCURRENTIE
GRAAG EEN STAP
VOOR?
WIJ OOK!
De Liebert® PDX-unit vormt
in combinatie met de Liebert
EconoPhase™-module een
uniek koelsysteem dat tot 50%
energiereductie oplevert.
De Liebert PDX met EconoPhase-technologie, erkend als
de ideale freecool-oplossing tijdens de ACR News Awards
2017 voor Environmental Project of the Year, is in staat
om pPUE-niveaus te bereiken van slechts 1,05. Dit komt
neer op een jaarlijkse verlaging van de energiekosten van
meer dan € 200 000 in vergelijking met een pPUE van
1,3 voor een datacenter van 1 MW. Dit energiebesparend
koelsysteem komt bovendien in aanmerking voor
Energie-investeringsaftrek (EIA) wat subsidie op de
aanschafkosten én installatiekosten mogelijk maakt.
Meer weten : VertivCo.com/PDXEconoPhase-NL

YOUR VISION, OUR PASSION
© 2018 Vertiv Co. Alle rechten voorbehouden. Vertiv, het Vertiv-logo, Liebert en Econophase zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Vertiv Co.

KENMERKEN
De Liebert PDX met EconoPhase is een
luchtgekoeld DX-systeem op basis van
rondgepompt koudemiddel met naadloze
overschakeling van compressor- naar
energiebesparende modus, naar gelang de
omstandigheden.
•

•

•

•

De EconoPhase-module gebruikt ongeveer 10%
van het vermogen dat door compressoren in een
conventioneel systeem wordt gebruikt.
Deze configuratie biedt een unieke freecooling-optie
voor bestaande locaties, ondanks de beperkingen van
de gebouwindeling of buitenopstelling.
De Liebert PDX met EconoPhase-moduul is
beproefd, snel inzetbaar en heeft een hoog
investeringsrendement.
De dynamische Vertiv™ ICOM™-besturing schakelt
naadloos tussen bedrijfsmodi, reageert op wisselende
belastingsprofielen en zorgt voor efficiënte
optimalisatie van de ruimtecondities.

datacenterkoeling
Tekst: Jeroen Sweijen

INNOVATIEF GEBRUIK VAN RESTWARMTE
UIT DATACENTERS
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datacenterkoeling
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Ontdek ebm-papst.

Energiebesparende systeem-oplossingen voor het koelen
van IT hardware op discover.ebmpapst.com/itcooling

Bij ebm-papst ontwikkelen we ventilatoren voor hardware koeling.
Deze zijn zeer krachtig, doch blijven extreem stil, besparen
energie en zijn volledig onderhoudsvrij. Dus zelfs IT-managers
‚
kunnen cool‘ blijven. Je kunt het niet zien, maar je kunt het wel voelen!

beursverslag
Tekst: ing. Ernst Berends

LEZINGEN, BEURSBEZOEK EN EEN INKIJKJE IN DE CHINESE MAATSCHAPPIJ

BEURSVERSLAG: CHINA
REFRIGERATION EXPO 2018
,)) !    
#*()+ '! " ! " 
% %' $ ! *(**%
  %!  '
 ! !  &" 
    '

Temidden van sprekers uit China zit auteur Ernst Berends klaar om tijdens het openingsforum een presentatie over ijsbanen te geven.
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Het gebouw waar China Refrigeriation Expo 2018 plaatsvond.
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beursverslag

     

Het Chaoyang District in Beijing staat vol enorme en soms bijzondere
kantoorpanden.

Kamernummer 2314 wordt overgeslagen, om het getal vier te vermijden.

Opvallend in China is de grote inzet van peroneel, zoals hier bij een roltrap.
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Door de enorme breedte van het scherm werden afbeeldingen fors uitgerekt.
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Modellenreeks van Aowei, een van de grote Chinese producenten.

Grote SRM-schroef: 5090 m3/h, 1272 kW bij -35/+30 °C op NH3.
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Wintersituatie.
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Zomersituatie.

Lente- en herfst-situatie.
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Over de auteur
Anton Dijksma is Product & Quality Manager bij
Western Airconditioning
Meer informatie
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een begrip in documentatie en archivering

AL MEER DAN 100 JAAR IS SAMSOM FORMULIEREN
& OPBERGSYSTEMEN EEN BEGRIP IN HET VASTLEGGEN,
BEHEREN EN ARCHIVEREN VAN INFORMATIE.
Met een assortiment van meer dan 300 producten
maken wij het u gemakkelijk uw informatiebeheer te
stroomlijnen. Ons assortiment is onderverdeeld in:
bedrijfsformulieren
overheidsformulieren
onderwijsformulieren
dossiersystemen
trouwboekjes
geboorteboekjes

Kijk voor meer informatie
of een persoonlijk advies op:
www.samsom.nl/shop

koudemiddelen
Tekst: ir. Bob van den Hoogen

EEN UITVOERIGE BESCHOUWING OVER KOUDEMIDDELEN EN SYSTEEMONTWERP

DE THERMODYNAMICA VAN
KOUDEMIDDELEN
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Gewenste eigenschappen van koudemiddelen
Chemische
eigenschappen
• Stabiel en inert
Veligheid en gezondheid
• Niet giftig, niet brandbaar
Milieu
• ODP = 0
• TEWI en LCCP
minimaal
• Korte levensduur in de
atmosfeer

Thermofysische
eigenschappen
• Kritische temperatuur
tussen 300K en 400K
• Hoge warmtegeleiding
• Lage viscositeit
Veligheid en gezondheid
• Compatibiliteit met
smeermiddelen
• Compatibiliteit met
materialen
• Gemakkelijk detecteren
• Goedkoop

*%!'4#)%%"#$$%) %#'%&3 &
*%!')"'$%&&"(''*#%'"*"1&
'&"'%#$&%"!"')"#!$%&&!"4
%)" "3 " ##$%%","*"##4
*#""&'&"%#(! ""4
%("3#""*% "##%! 
)""$&&"")""&' '!"%("4
&'"&$$")"'"(*#(! 
#!$"&%"3#)%")"9:"%::)##%
&($%!%''#$&&"" )##% '#'
")%#")"'"%%(1*'*%4
#!$"&%##%'*'%$&#!$%&&)"::3
ϐ 4
ϐǡ4
 "&&&"#*% "'%!#+"4
!&"&$$""%# &$ "3'&"
- &%%" ##$*%%('"'#4
$&'#"%,#)") "1 #"%#*"3("
$( '5(&'" '+*'$%#&$')%%4
%"'&6&##%% #)%' 1",)%' "
*%$( %" / 9)":8993

KRINGLOOPPROCES VAN KOELSYSTEMEN EN WARMTEPOMPEN
De meeste koelsystemen en warmtepompen werken op basis van een kringloopproces met dampcompressie. Het kringloopproces met de hoogst
mogelijke efﬁciency is de Carnot-kringloop. Een
dampcompressie-kringloop is geen Carnot-kringloop, maar hij benadert hem wel. De eerste vraag
zou dus moeten zijn in hoeverre met een bepaald
koudemiddel de ideale Carnot-kringloop wordt benaderd. De mate waarin dat gebeurt hangt alleen
af van de thermodynamische eigenschapen van het
koudemiddel.

Toegevoerde
warmte
QH bij TH
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Afgevoerde
warmte
QL bij Ti
benodigde arbeid
W
Kringloopproces
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Figuur 1. Log P-H-diagram van de geïdealiseerde kringloop 1,2,3,4.
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koudemiddelen

Een koudemiddel met gunstige
thermodynamische eigenschappen is het beste
vertrekpunt voor het ontwerp van een efﬁciënt
koelsysteem.
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koudemiddel

Tcrit
0

1

COP

Rendement
t.o.v. Carnot

3

4

C

2

R744

31,0

1,67

0,350

R404A / R507A

72,0

2,22

0,465

R410A

71,4

2,33

0,488

R1234yf

94,7

2,40

0,503

R448A / R449A

83,7

2,42

0,506

R32

78,1

2,44

0,510

R290

96,7

2,52

0,527

R1234ze

109,4

2,52

0,528

R134A

101,0

2,54

0,533

R22

96,0

2,56

0,535

Iso-butaan

134,7

2,62

0,549

R717

405,0

2,62

0,549

Tabel 1. Koudemiddel gesorteerd op rendement ten opzichte
van Carrot-rendement.

koudemiddel

Tcrit
0

C

VCC

Qe

Qc

kJ.m-3

kJ/kg

kJ/kg

R744

31

8210

146,8

234,6

R410A

71,4

2729

158

225,7

R404A / R507A

72

1853

106,7

154,8

R32

78,1

3132

248,7

350,7

R448A / R449A

83,7

1991

147,7

208,7

R1234yf

94,7

1087

108,7

153,9

R22

96

1937

157,9

219,6

R290

96.7

1674

271,4

379,1

R134A

101

1130

142,2

198
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R1234ze

109,4

825

128,6

179,6

Iso-butaan

134,7

622

258,2

356,6

R717

405

2042

1085,8

1499,6

Tabel 2. Koudemiddel gesorteerd op kritische temperatuur.
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koudemiddel

Tcrit
0

C

COP

rendement t.o.v.
Carnot
4

VCC
kJ.m

-3

H1
kJ/kg
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V1
3

m /kg

H2

H3

H4

Qe

Qc

W

kJ/kg

kJ/kg

kJ/kg

kJ/kg

kJ/kg

kJ/kg

1

2

3

5

6

7

9

10

R404A / R507A

72.0

2.22

0.465

1853

368.1

0.058

416.1

8

261.4

261.4

106.7

11

154.8

12

48.1

13

R448A / R449A

83.7

2.42

0.506

1991

407.1

0.074

468.1

259.4

259.4

147.7

208.7

61.1

R410A

71.4

2.33

0.488

2729

426.0

0.058

493.7

268.0

268.0

158.0

225.7

67.7

R1234yf

94.7

2.40

0.503

1087

362.1

0.100

407.3

253.4

253.4

108.7

153.9

45.2

R32

78.1

2.44

0.510

3132

522.2

0.079

624.3

273.5

273.5

248.7

350.7

102.0

R290

96.7

2.52

0.527

1674

573.5

0.162

681.3

302.1

302.1

271.4

379.1

107.7

Isobutaan

134.7

2.62

0.549

622

550.8

0.415

649.3

292.7

292.7

258.2

356.6

98.4

R134A

101.0

2.54

0.533

1130

396.8

0.126

452.7

254.7

254.7

142.2

198.0

55.9

R1234ze

109.4

2.52

0.528

825

382.2

0.156

433.2

253.6

253.6

128.6

179.6

51.0

R22

96.0

2.56

0.535

1937

406.3

0.082

468.0

248.3

248.3

157.9

219.6

61.7

R717

405.0

2.62

0.549

2042 1467.4

0.532

1881.2

381.6

381.6

1085.8

1499.6

413.8

R744

31.0

1.67

0.350

8210

0.018

30.3

-204.3

-204.3

146.8

234.6

87.8

-57.5

Tabel 3. De relevante waarden voor de berekeningen.
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koudemiddelen

Bij de toepassing van een ander koudemiddel
lopen twee zaken door elkaar: de prestatie van
het koudemiddel, en het systeemontwerp
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Figuur 2. Verschillende parameters van koudemiddelen in een afbeelding.
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AUTEUR BOB VAN DEN HOOGEN
OVER HET ARTIKEL
Startpunt voor dit artikel is een publicatie van A. Cavallini en J.S. Brown, die op de Sustainable Refrigeration
and Heat Pump Technology Conference in Stockholm
in 2010 werd gepresenteerd. Deze publicatie gaf en
geeft nog altijd veel waardevolle informatie. Een punt
van kritiek is echter dat in deze publicatie wordt gesproken over de hoeveelheid entropie. Hiermee wordt
de lezer op het verkeerde been gezet. Entropie is een
toestandsgrootheid. Het is een getal dat aangeeft
waar in de rangorde van mogelijke toestanden een gas
of vloeistof zich bevindt. Vergelijk het met het begrip
'temperatuur', dat eveneens een toestandsgrootheid
is. Er bestaat dus niet zoiets als 'een hoeveelheid entropie', net zomin als 'een hoeveelheid temperatuur'.
Onderaan deze pagina zijn in tabel 3 alle voor de berekening relevante waarden weergegeven. De berekeningen van de verschillende kringlopen in dit artikel werden gemaakt door ing. Rob Jans van Coolsultancy,
waarvoor ik hem veel dank verschuldigd ben.
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FLÄKTGROUP STREEFT MET INNOVATIES NAAR EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

‘VAN EEN COMPONENTEN- NAAR
SYSTEEMBENADERING’
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Een van de veertien productielocaties van FläktGroup.
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Het bedrijf zet fors in op research & development, zoals bij
deze research-afdeling.
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De Adia Denco is een product van FläktGroup voor

De Optivent Ultrasound, een van de recente innovaties, is een

datacenterkoeling.

VAV-luchtdebietregelaar met drukverschilsensor op basis van
UltraSound-technologie.
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internationaal onderzoek

INTERNATIONAAL
ONDERZOEK
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Het effect van bevriezingssnelheid en opslag op de
kwaliteit van versproducten in particuliere diepvriezers
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internationaal nieuws

Japan krijgt eerste R32-chiller
'%7 " %(%*#)()* 7( "%*% ##(&'
$("* (+ "$"*,%"&+$ #>=6&&(#)7
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-&&%&+-%6"&#' * *(,%#&&'*+ *%,%B?
*&*<B;"5,(-($ %)' * *,%C;*&*<C;"6
  

EPEE steunt ontwikkelingslanden bij uitfasering HFK’s
#&'%!(-("*%%%, (&%$%*)$%%8 +*#&&"95%$&#-($H&%*- "7
"# %)I#%%-&(%&%()*+% !+ *)( %,%  9)6%#%) )"%$"***'(&!*
-&(*+ *( 6 +*#&&"-("*&') ),%9)'&$*(5-($&#)*## %%+ *7
))%,(&(% %-&(%,(#"%$**+#)*%,%0"%6&*0*&&# %0 * %-*(
)( "*%-*(%&$&*+(%&$+(&')&#)*## %%*,(-0%# !"%6)+),&##7
(&% %,%()*' #&*,% +*#&&",&&(( %% &- *0*0 !%)$%-(" %$*
%, (&%$%*,&&(*,&&(&)% 1% (0&, %5&$ % %)'+# "5&%5+*$#5 &%+()5
# %%#6 *8 +*#&&"97$&# )&#&$(# )* ))%( &9)*&%*- ""#%(&%*&7
')) %,%  9)%+ *)( %,%  9)5,&&(,() ##%)&&(*%*&')) %%6 *+#'$ #
* %* # %&'#"#)*&(,%$("*5&$ )*&( ),%),%#&'%=;!(*,(07
$#%5)** %%,%* HI 7,((+ "*$"%%)%( &9),&&("&$%<;!(*)*)%6
  

Warmtepomp en ijsopslag voor duurzame verwarming en
koeling in energieneutraal kantoorgebouw
+ *)#%7 *+ *)%'*0 !%% +7
-"%*&&(&+-,%=6?;;$D,&&(0 %,%%
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ATMOsphere Network zet voet op Afrikaanse bodem
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Verenigingen benadrukken aandachtspunten Ecodesign
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China ontwikkelt spoorwegnetwerk voor koeltransport
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1! +&$:$'(&"*&1!"&!&.*+ !$$&+,;
&$'!+,!#&,*'(*,!'&$/'*&7&!&
,&''*''+,&!+&+(''*/&,/*#.''*#'$;
,*&+('*,!&&'-/:!&+CABG*!"&*#'$,*!;
&&,-++&$!&& *!&&,-++&&!&&
$!&:!1*'-,+/'*,.*+.'+$.*.'*
,-++&1 .&+&+,&!& ,!&&&$&: ,
&% '+&$ !+,*!&&!&%'$!"# &
.''*$'!+,!#.&#'$;&.*!+ -!1&:$!&7&
+,%,*-!%D%!$"'&!&/'&*+!& ,&''*''+,&
.& !&7+ !#,'.*&$&*!"##'$, &!+ 
$'!+,!#&,*-%:!,&,*-%!&.+,*,'.*!&+
&!,$$&!&.*.'*.! ,+(''*8''#+&$/;&
1.*!&!&&/'*&*+,+$&*!"#*:&
&*$&*!"#$'!+,!#&,*-%%,#'$;&.*!+;

-!1&!+'&$&+'(&!&+, '&)!&KI
%!$"'&!&/'&*+L!& ,%!&.& ,$&: &!,
&,*-%!+.!*%!$"**&%!&!K%*&FAA%!$;
"'&-*'L3&.+,*7/*''* ,%%'$!"#
/'*,%#,,.'+$.!!*,,*!&.*!&;
!&&/'*,3%('*,*.&-!,-*'(:''* &
-*!,.!1&'.*/7/*!"#-+,;
+,&1'$+!&"!&7 & !&!&'/*&;
*-!#,$+< -=.''*,*&+('*,&*+,&!& ,!&;
&&$&:*.'*'.* ,+(''*1$,*&+('*,--*
.&#'$(*'-,&*+,!+ .*#'*,&: &
&!-/'(1,--*, ,+$ ,+,/$&'%;
!%('*,*.$+.&-!,-*'(!& '&)!&,#*!";
&:'.&!&/'*&#'+,&.&!%('*,.&
.'+$%,*-!%BA(*'&,*-*:
 

Ook prijsstijgingen laag-GWP-koudemiddelen
*'',;*!,,&&!2; (*!"++,!"!&&.''* '';;#'-%!$&/'*&!&*'',;*!,,&&!2''#.*!;
&,&%,&$*+&$--**:(*!"+.&EAE$!,.'*!"*'.*$!&-*'(&'*++,!";
!&1!&7%*!/!&$!"#,!&%!$++,!$!+*:&&* '';;#'-%!$7BDE7
/'*,&'/$+,+--**:(%*#$!"#!+,*'', &$*&!&*'',;*!,,&&!2$'(&/#&
''#'*+(*!"++,!"!&&>&#&,!&,$$&(*'&,&> &&#'&!.''*#'-%!$&%,
&*$,!$71'$+EEI7EEJ&DC:&.&*&&.''* ,--**/'*&.&DC!+
,EBA7"*&$& ,$&*!"#+,#'-%!$.''*!*'&!,!'&!&+0+,%&7'&**-#+,,.&;
/1!"& 'KC:AIIL:(*!"+.&EBA$''(,*''*$&!,!"'(7''#!&*'',;*!,,&&!2:
*!,+!"*;*!".&&5''7 &.* ''&(*!"+!&(*!$!".''*$&'
%,DG(*'&,:.&&+*!,+*'', &$*%$'&$&+, ,*!"1!"&EBA;(*!"+
.* '',%,CA(*'&,:*+ !$$&*!#&,&7/*'&*!#!&7&+'&!& 7 &;
$'(&"*&+($!,+0+,%&3&,*'-*!1!"&.-$%,DCK9GHFL$+.*.&*.''*EBA7
/*''*.*&* ,%!$'*+!+*'!:*$$$& ,--**/'*&.&EBA&%
(*!"+.&DC ,$'(&"*7%**$!"#,&--+.*&*!&!&,#'%&:
 
 

Juni 2018

43

productnieuws

WEBSITE GROOTHANDEL WILDKAMP
VERBETERD
Technische groothandel Wildkamp,
onder andere leverancier van artikelen op het gebied van ventilatie,
heeft zijn webshop opnieuw opgezet. De navigatie is verbeterd en de
site werkt sneller, ook op mobiel. Bij
de vernieuwde site valt vooral het
ontwerp op, met een overzichtelijke en moderne indeling waarbij veel
ruimte is voor beeld en informatie.
Daarbij is alles zo ingedeeld dat de
website op alle soorten apparaten
goed wordt weergegeven. De gebruiker moet volgens Wildkamp zo
eenvoudig mogelijk kunnen bestellen, waar hij zich ook bevindt. De
belangrijkste wijzigingen zijn echter niet meteen zichtbaar. Zo is de
zoekfunctie op de schop gegaan, is
de snelheid verbeterd en het bestelproces vereenvoudigd. Tevens is er
veel aandacht voor het kunnen ﬁlteren van zoekresultaten en voor
persoonlijke klantadvies middels
chat, Whatsapp, mail en telefonische ondersteuning. Volgens Wildkamp wordt ook na de release van
de nieuwe site hard gewerkt om bestaande onderdelen te optimaliseren en meer nieuwe functionaliteiten
toe te voegen.

  

NIEUWE E-SERIE MODULAIRE CHILLERS
VAN MITSUBISHI ELECTRIC
Met de nieuwe e-serie modulaire chillers van Mitsubishi Electric Living Environment Systems biedt Alklima
een energiezuinig en kostenbesparend alternatief
voor proceskoeling en klimatisering. De e-serie omvat modellen voor koelen,
voor koelen/verwarmen en
voor alleen verwarmen, en
maakt gebruik van de efﬁciente compressortechnologie
die Mitsubishi Electric ook al
toepast in de City Multi VRFsystemen. De e-serie chillers zijn modulair opgezet en
hebben een capaciteit van 90
kW per module. Elke module
is uitgevoerd met twee inverter scroll-compressoren. Hiermee kan het systeem tussen 8 en 100 procent capaciteit leveren, waardoor een exacte vermogensafstemming op basis van de vraag mogelijk is. Door dit brede bereik
leveren de units ook in deellastbedrijf een zeer hoge efﬁciëntie, zo stelt leverancier Alklima.
De chillers hebben twee koelcircuits, die dankzij de onafhankelijk van elkaar
invertergestuurde gelijkstroomventilatoren nauwkeurig zijn te besturen. Tot
zes units kunnen via een interne collector eenvoudig in één lijn worden gekoppeld, tot een systeem met een maximale systeemcapaciteit van 540 kW.
Service en onderhoud worden onder meer vereenvoudigd door een digitaal
display op de besturing, dat bedrijfsgegevens, foutmeldingen en overige gegevens toont. Voor het comfortabel uitvoeren van service en onderhoud bevindt de toegang tot de schakelkast en alle andere onderdelen zich aan de
voorzijde van de unit.
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SABROE INTRODUCEERT DE VIJFDE
GENERATIE SMC-ZUIGERCOMPRESSOREN
Sabroe SMC-zuigercompressoren
worden al jaren toegepast als ‘werkpaard’. Veel SMC-zuigercompressoren vormen inmiddels het hart van
een (ammoniak-)koelinstallatie. Met
de introductie van de vijfde generatie wordt volgens Sabroe een volgende stap gezet als het gaat om
betrouwbaarheid, rendement en regelbaarheid. Door het toepassen van
de nieuwste technieken en verbeterde materialen is de nieuwe SMC
MK5-compressor nog duurzamer en
efﬁciënter. Een aantal van de highlights van de nieuwe generatie:
• Geen olieafscheider nodig. Door
het toepassen van een geavanceerd
Crankcase Ventilation System (CVS)
is het gebruik van een olieafscheider

niet langer noodzakelijk. Sabroe garandeert een olie-uitstoot lager dan
35 ppm.
• In voorkomende gevallen is het
mogelijk om de compressor uit te
voeren zonder extra kopkoeling.
Hierdoor worden de installatiekosten lager en is de installatie eenvoudiger.
• Verbeterde service-interval. De
service-interval van de SMC100 MK5
is met liefst 25 procent verbeterd.
Hierdoor kunnen operationele kosten en onderhoudskosten aanzienlijk
worden verlaagd.
• Een verbeterd en stijver frame
zorgt voor minder trillingen. Hierdoor
kan de compressor direct op de betonnen vloer worden geplaatst, zon-

der extra opstort.
• Volledig traploze regeling tussen
500 en 1.800 rpm-1. Hierdoor is een
capaciteitsregeling mogelijk tussen
27 en 100 procent, zonder kleplichting. Sabroe garandeert regelbereik
zonder skips.
• Drie jaar garantie.
• Ondanks de verbeteringen zijn
de prijzen van de gehele SMC
100-range gelijk gebleven.

 

Nu met gratis wiﬁmodule!
De MDV Kaysun multisplit modellen van 5,0 tot
en met 12,5 kW zijn ook op R32 verkrijgbaar.

ERP

Vraag onze catalogus aan via info@prinstechnics.nl of bel 0183-616633
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RCC K&L IS EEN UITGAVE VAN VAKMEDIANET
Ofﬁcieel Orgaan van:
KNVVK, KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOUDE
Internet: www.knvvk.nl E-mail: info@knvvk.nl
Naast de KNVvK leveren deze verenigingen op het gebied van koude, koeling,
luchtbehandeling en ventilatie vanuit hun expertiseveld bijdragen aan RCC K&L:

NVKL, NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMINGEN OP HET
GEBIED VAN DE KOUDETECHNIEK EN LUCHTBEHANDELING
Internet: www.nvkl.nl E-mail: info@nvkl.nl
STEK, STICHTING EMISSIEPREVENTIE KOUDETECHNIEK
Internet: www.stek.nl E-mail: info@stek.nl
NEKOVRI, VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN
Internet: www.nekovri.nl E-mail: info@nekovri.nl
DUTCH HEATPUMP ASSOCIATION
Internet: www.dhpa-online.nl E-mail: info@dhpa-online.nl
LUKA, NEDERLANDSE VERENIGING VAN LUCHTKANALENFABRIKANTEN
Internet: www.luka.nl E-mail: info@luka.nl
VLA, VERENIGING VAN LEVERANCIERS VAN LUCHTTECHNISCHE
APPARATEN
Internet: www.gezondeluchtingebouwen.nl E-mail: vla@fme.nl
NEDERLANDSE KOELTECHNISCHE INDUSTRIE (NKI)
Internet: www.koelindustrie.nl E-mail: nki@fme.nl
RCC K&L komt tot stand in samenwerking met de KNVvK-beleidsgroep Marcom.
Het bestuur hiervan bestaat uit: ing. M. Bouwman en H. Blok (secretaris).
Hoofdredacteur
Uko Reinders, ukoreinders@vakmedianet.nl, tel. 06-46652579
Eindredacteur
Bas Roestenberg
Uitgever
Johan Schot
Accountmanager
Gejo Flierman, gejoﬂierman@vakmedianet.nl, tel. 06-53227316
Vormgeving & opmaak
colorscan, www.colorscan.nl
Druk
Ten Brink, Meppel
Adres
Vakmedianet, Postbus 448, 2400 AK Alphen aan den Rijn
Website RCC K&L
www.koudeenluchtbehandeling.nl
Abonnementenadministratie
klantenservice@vakmedianet.nl, tel. 088-5840888
Abonnementen
RCC K&L verschijnt maandelijks. Jaarabonnement € 145,00. Verzendkosten
buitenland per jaar € 30,00. Prijzen zijn exclusief btw. Op alle uitgaven van
Vakmedianet zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Die zijn te vinden op
www.vakmedianet.nl.

in nummer 7&8 van RCC K&L onder andere:
• KOELING VAN DE KANAALTUNNEL
nieuwe chiller met HFO-koudemiddel
• UITGEBREID VERSLAG CONGRES
'Koudemiddelen, the next step & beyond'
• 100 JARIG JUBILEUM PANASONIC
Bedrijf blikt vooral vooruit, zoals met R32
• KOELING VAN VERSPRODUCTEN
Nieuwe ontwikkelingen
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Airconditioning
•
•
•
•

Koelen / Verwarmen
Capaciteit 16.5 kW
Tot max. acht binnendelen
Max. drie verdeelboxen

Making BETTER
Air Conditioners
Gree Airconditioning

Tel: 077-3540341 • www.gree.nl

COMFORT KOELING

De SRK ZSX-W
Nu uitgerust met R32
koudemiddel.
NIEUW
VANAF NU
LEVERBAAR

De stilste op de markt
Met een ﬂuisterstand van 19dB(A)
gegarandeerd een hoog comfort.

Een milieubewuste keuze
Met een energielabel van A+++ (ZSX-W) in
zowel koel-als verwarmingsbedrĳf.

Overal te bedienen
De simpel te installeren WI-FI adapter in
samenwerking met een app voor smartphones.

Wĳ bieden een groote range aan
Van 2 tot 10kw koelvermogen, STULZ heeft altĳd
de passende oplossing in huis.

Telefoon +31 (0)20-545 11 11 | Weverĳ 7-9 |
1185 ZE Amstelveen | www.stulz.nl | mhi@stulz.nl

