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Ons team van technici biedt service 
met 24/7 bereikbaarheid om u 
ervan te verzekeren dat u back-up 
apparatuur heeft waardoor u zo 
min mogelijk hinder ondervindt van 
storingen.

Wij bieden de meest betrouwbare
apparatuur, inclusief Eurovent 
geaccrediteerde koeloplossingen tot 
1 MW. Onze huurvloot is gemiddeld 
1,4 jaar oud. Wij kunnen gloednieuwe 
apparatuur leveren voor langetermijn 
verhuur.

Met kantoren in heel Europa hebben
wij een betrouwbaar netwerk van
technische specialisten opgebouwd.
Met lokale depots, kantoren en
engineers, kunnen we snel
oplossingen bieden voor uw
uitdagingen.

Wij leveren huurapparatuur voor
calamiteitenplannen, gepland onderhoud 
en renovatie. Onze huuroplossingen op
lange termijn bieden onze klanten een
probleemloze temperatuurregeling -
inclusief alle onderhoud, installatie en
inbedrijfstelling in een maandelijkse
betaling.

GROOT NETWERK VAN 
TECHNISCHE EXPERTS

24/7 STORING
SERVICE

OP MAAT GEMAAKTE 
OPLOSSINGEN

TOONAANGEVENDE  
PRODUCTEN

ICS Cool Energy, onderdeel van Ingersoll
Rand Inc., is een internationale 
marktleider in oplossingen voor 
temperatuurbeheersing.
Wij bieden huuroplossingen voor zowel
lange- als korte termijn, daarnaast ook
verkoop van apparatuur en service. Onze
volledige sleutelklare oplossingen,
gekoppeld aan onze technische 
expertise, bieden onze klanten en 
partners complete flexibiliteit en 
betrouwbaarheid voor al hun
eisen omtrent temperatuurbeheersing.

WIE WE ZIJN
EN WAT WIJ DOEN

België

Luxemburg

Nederland



ONS ASSORTIMENT BOILERS

Onze uitgebreide huurvloot van
elektrische, diesel- en gasboilers kunnen
verwarming en warm water leveren.
Units kunnen technisch worden
gespecificeerd, geïnstalleerd en in bedrijf
genomen waar gewenst. Door het
draagbare ontwerp en het snelle
installeren kunnen onze boilers
eenvoudig worden gecombineerd met
bestaande warmwatersystemen.
Warmwater- en verwarmingsboilers
worden geleverd met volledig
verzegelde, dubbelwandige
brandstoftanks en alle units kunnen
worden aangeboden met waterslangen
en waterpompen daar waar nodig.

BRANDSTOFVERKOOP & 
BRANDSTOFMANAGEMENT

Wij kunnen brandstof leveren en 
brandstof navullen wanneer dit nodig
is. Als u ervoor kiest om brandstof
van ons te kopen, bieden wij een
gratis toezichtservice: wij houden uw
brandstofniveau‘s in de gaten via GPRS of
GSM, waardoor wij u een signaal kunnen
geven wanneer de tank leegraakt. We
kunnen dan binnen 24 uur brandstof
op uw locatie leveren. De kosten worden
gefactureerd met uw maandelijkse huur,
daardoor blijft het simpel en 
overzichtelijk. Bovendien kunnen we 
u een maandelijks overzicht geven 
met details met betrekking tot uw 
brandstofverbruik, alarmcoderapporten 
en brandstofbestellingen.



Door de jaren heen hebben wij uitgebreide

ervaring opgedaan met storingen, gepland

onderhoud en renovatieprojecten op talrijke

plaatsen in het hele land. Geen enkel project

is te moeilijk voor ons - we make it work!

Lees meer over hoe we onze klanten hebben

geholpen:

CALAMITEITENPLAN
& STORINGEN

Dienstonderbrekingen van essentiële

faciliteiten kunnen fataal zijn, maar 

storingen zijn een onontkoombare realiteit 

binnen faciliteitenmanagement. Door 

het opstellen van een calamiteitenplan, 

kunnen bedrijven grote risico‘s 

neutraliseren en verzekeren dat diensten 

niet worden onderbroken. Toen een 

verouderd verwarmingssysteem in een 

gezondheidszorginstelling het begaf,

raakten ziekenzalen zonder warm water,

waardoor de organisatie in een potentieel

kritieke situatie verkeerde.

De onderneming had samen met ICS Cool

Energy een calamiteitenplan

geïmplementeerd, waardoor we een

complete controle ter plaatse hebben 

uitgevoerd,

ZO HELPEN WE ONZE KLANTEN:

technische consultatie hebben gedaan

en van tevoren apparatuur konden

reserveren voor een noodgeval.

Dit plan zorgde ervoor dat toen het

verwarmingssysteem (gebruikt om heet

water te leveren) het begaf, ICS Cool

Energy klaarstond om het probleem zo

snel mogelijk op te lossen.

Het gehele proces werd voltooid binnen

acht uur na de eerste foutmelding in de

middag. De gereserveerde apparatuur

werd in de namiddag geleverd waarna

het technische team aan de slag ging

om de apparatuur te installeren. Rond

8 uur‘s avonds is de apparatuur in

bedrijf genomen.

12:00 12:15 12:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00

Storing in de 
warmwatertoevoer

Faciliteiten- team 
adviseert een 
telefoontje naar de 
ICS Cool Energy-
huurafdeling

ICS Cool Energy 
gecontacteerd en 
calamiteitenplan in 
werking gezet

ICS Cool Energy-
huurafdeling 
controleert 
apparatuur, 
transport en 
beschikbaarheid 
van technici

Apparatuur 
geselecteerd en 
klaar gemaakt voor 
laden

Vrachtwagen 
komt aan bij ICS 
Cool Energy en 
begint te laden

Vrachtwagen heeft 
lading gereed voor 
transport vanaf 
ICS Cool Energy 

Vrachtwagen 
komt aan op 
locatie en begint 
met lossen

Vrachtwagen verlaat 
de site en installatie
begint

Warmwater-
voorziening 
volledig 
hersteld



Wanneer verwarmingsapparatuur moet

worden gerenoveerd, ongeacht locatie

en toepassing, is er altijd een tijdelijke

oplossing nodig om bedrijven te laten

draaien zoals gebruikelijk.

Toen een lokale overheid een 

herstelprogramma van zeventien 

maanden voor een zwembad en 

bijbehorende faciliteiten uitvoerde, was 

een oplossing nodig om de faciliteit 

open te houden. In samenwerking met 

een specialist die voor het project een 

tijdelijk gebouw met een zwembad van 

25 m leverde, moest ICS Cool Energy 

het zwembad en de voorzieningen voor 

maximaal 60 personen verwarmen.

RENOVATIE - 
ZWEMBAD

Het verkrijgen van goedkeuring voor 

kapitaaluitgaven voor permanente 

modernisatie van verwarming- en 

warmwatersystemen kunnen heel wat 

uitdagingen met zich meebrengen voor 

faciliteitenmanagers.

Verouderde apparatuur op drie 

verdiepingen in een kantoorgebouw 

bezorgde het faciliteitenmanagementteam 

heel wat hoofdbrekens, waardoor 

ze contact opnamen met ICS Cool 

Energy voor een tijdelijke oplossing 

te bieden in afwachting van de 

financieringsachterstand van zes maanden. 

TIJDELIJKE BEHOEFTEN -  
FACILITEITENMANAGEMENT

De technici van ICS Cool Energy hebben

een oplossing op maat geleverd, door

een boiler met gasbrander van 150 kW

te leveren en installeren, waarbij de unit

is ondergebracht in een stalen container

om een hoogwaardige oplossing te

bieden.

Met behulp van onze ruime ervaring in 

in de vrijetijdsindustrie en een uitgebreid 

locatieonderzoek, leverde ICS Cool 

Energy een 150 kW-boiler, geïnstalleerd 

buiten de faciliteit om verstoring te 

verminderen, zodat de waardevolle 

service voor de omgeving kon worden 

gehandhaafd.



ELEKTRISCHE BOILER 40

EEN SELECTIE VAN ONZE BOILERS

Formaat 670 x 550 x 1260  
(l x b x h) mm

Gewicht 63 kg

Verwarmingsvermo-
gen

40 kW

Temperatuurbereik 20°C - 80°C

Elektrische 
aansluitingen

CEE 400 V/63A

• Klein, flexibel en geschikt voor 
iedere toepassing. Ook als 
een tijdelijke maatregel bij een 
defect verwarmingssysteem 
of warmwatersysteem

• Volledig geïntegreerde pomp, 
expansievat en watertank

• Elektrische voeding via een 
RA- of CEE-stekker

BOILER 300

Formaat 2990 x 1200 x 2475  
(l x b x h) mm

Gewicht 1875 kg

Verwarmingsvermogen 300 kW

Temperatuur
(aanvoer/retour)

90°C/70°C

Boilerbrandstof 
Verbruik bij vollast

Diesel 31 
liter/uur

Boilerbrandstof 
Verbruik bij vollast

Gas 34,8 m³/uur

• Boiler met enkel circuit voor 
verwarming en warm water op 
gas of diesel

• Draagbare, stalen container, 
makkelijk te plaatsen 
met een vorkheftruck en 
beschermd tegen alle 
weersomstandigheden - ideaal 
om buiten    
op te stellen.

Bekijk het complete aanbod op www.icscoolenergy.nl



BOILER 1300

• Boiler alleen voor verwarming, 
beschikbaar met extra 
warmtewisselaars en 
verwarmingstoestellen voor 
schoon warm water

• Ontworpen voor betrouwbaar 
en veilig gebruik met flexibele 
slangen, bestand tegen max.  
7 bar en temperaturen tot 
100°C

Formaat 
(l x b x h)

6058 x 2435 x 2590 
(l x b x h) mm

Gewicht 6100 kg

Verwarmingsvermogen 1300 kW

Temperatuur
(Toevoer/retour)

90°C/70°C

Boilerbrandstof 
Verbruik bij vollast

Diesel 143 
liter/uur

Verbruik bij deellast
Diesel: 

2:1

BOILER 2000

Formaat 6058 x 2435 x 2890  
(l x b x h) mm

Gewicht 7600 kg

Verwarmingsvermogen 2000 kW

Temperatuur
(aanvoer/retour)

90°C/55°C

Boilerbrandstof 
Verbruik bij vollast

Diesel 215 
liter/uur

Verbruik bij deellast
Diesel:

2:1
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WE MAKE IT WORK


