Referentie Lutèce

Meer koelvermogen en
lagere productiekosten
dankzij nieuwe koelinstallatie

Vraag van Lutèce
We willen de champignons kunnen bewaren zonder kwaliteitsverlies.
Daarbij ook rekening houdend met het vanaf 2015 verboden synthetische
koudemiddel R22, dat niet meer mag worden bijgevuld.

Het energieverbruik van champignonverwerker
Lutèce is spectaculair gedaald. Ook is de
kwaliteit van de opgeslagen champignons
opvallend hoog. Dankzij de technologie van
de nieuwe koelinstallatie kan Lutèce zich
handhaven als internationale leverancier van
champignons. ‘Onze kosten zijn flink gedaald’,
aldus Jos van Osch, manager technische
dienst en engineering bij Lutèce.
300 ton topkwaliteit
Topkwaliteit is het handelsmerk van Lutèce,
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Met de oude koelinstallatie waren onze
totale kosten 2,14 euro per ton product.
Die zijn nu 1,56 euro. Tijdens de installatie
draaide de productie gewoon door,
ENGIE had een goede planning daarvoor.’
Veertig medewerkers van Lutèce hebben
een speciale training gevolgd van ENGIE in
veilig omgaan met ammoniak. Dat is nodig,
want deze stof is brandbaar. ‘ENGIE is
gecertificeerd om te werken met ammoniak
en om ons op te leiden voor veilig werken’,
de temperatuur regelen van de verschillende
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‘Dat is een goede keuze geweest. Ons energie-

‘De bediening gebeurt vanaf de werkplek
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waar werknemers via een scherm direct de

van het synthetische koudemiddel R22.
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Deze stof mag sinds 2015 niet meer worden

We verwachten om jaarlijks 35.000 euro te

Dat gaat sneller en is daardoor effectiever.’

bijgevuld.

besparen op onze energie.

Koelinstallaties die gebruik
maken van het natuurlijke
koudemiddel ammoniak.

‘Onze tevredenheid komt niet alleen door
de betere technologie van ENGIE. We zijn
Jos van Osch, manager technische

ook heel blij met de service. Hebben we

dienst en engineering bij Lutèce:

een probleempje, dan komt er meteen een
monteur. Daardoor staat de productie nooit

“We zijn ook heel blij met
de service, daardoor staat
de productie nooit stil.”

stil. En wij hebben zelf ook tevreden klanten.
Zij waarderen het dat wij natuurlijke koudemiddelen gebruiken en energie besparen.
Duurzaamheid en milieu staan ook bij
hen hoog op de agenda. Lutèce draagt bij
aan duurzaamheid, dat laten we zien.’
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