Referentie Vleesimporteur en -exporteur Jan Zandbergen

Stap voor stap
overgaan op NH3 en
warmteterugwinning

Vraag van Jan Zandbergen
Ontwerp een energiezuinige koudecentrale die eenvoudig is uit te
breiden en voorzien is van een natuurlijk koudemiddel.

Miljoenen kilo’s vlees gekoeld en bevroren
houden en tegelijkertijd uitfaseren.
Jan Zandbergen ging de uitdaging samen met
ENGIE Refrigeration aan. En wel in drie fases.
In 2006 is het bestaande pand uitgebreid met
vriesopslag en gekoelde ruimtes. Hiervoor is
een koudecentrale met ammoniak ontworpen
die op termijn uitgebreid kon worden.
De overstap naar volledig NH3 volgde in 2010.
Toen zijn ook de mogelijkheden voor warmteterugwinning benut. In 2014 volgde een
verdere uitbreiding met de nieuwe vriesopslag.
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Oplossing ENGIE
Een NH3-installatie voor
tempereer-, koel-, vriesbewaaren invriesprocessen inclusief
warmteterugwininstallatie

hadden we in nog geen drie jaar terugverdiend.’
Hoewel de vriescapaciteit is toegenomen,
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“De grootste meerwaarde
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processen wordt bijvoorbeeld afvalwarmte
van de koudecentrale gebruikt. Maar niet
alleen het ontwerp leidt tot een reductie van
stroomkosten. De klant kan hier zelf nog
meer grip op creëren. Zo kan het gefaseerd
koelen van ruimtes energie besparen.’
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