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COOLSTREAM S∙T∙A∙R
BESCHRIJVING:
De CoolStream serie bestaat uit natuurlijke
klimaatsystemen die werken volgens het principe van
adiabatische koeling. Deze klimaatoplossing
combineert het koelen tijdens de zomer en het
verzorgen van een optimale temperatuur het hele
jaar door.

TOEPASSING:
De CoolStream S∙T∙A∙R serie is geschikt voor
vrijwel alle industriële branches, bijvoorbeeld de
kunststof- en metaalverwerking, de voedings- en
verpakkingsindustrie, algemene productiehallen
en overige ruimtes.

VOORDELEN:
De CoolStream serie is een bijzonder energiezuinig
en duurzaam concept, gekenmerkt door lage
investerings- en onderhoudskosten (tot wel 7 maal
efficiënter t.o.v. conventionele systemen). Deze
gecertificeerde technologie levert 100% frisse lucht
tijdens de zomer en comfortabele warme lucht
tijdens de winter, als ook tochtvrije ventilatie het
hele jaar door.
Voor technische details zie binnenzijde
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ADIABATISCHE KOELING
CoolStream klimaatsystemen zijn gebaseerd op het natuurlijke principe van het koelen van lucht door het laten verdampen van water (adiabatische koeling).
De energie die nodig is voor het verdampen, wordt onttrokken aan de lucht. De lucht koelt daardoor af. Hoe warmer en droger de buitenlucht is, hoe beter
de verdampingskoeling functioneert.
Adiabatische koeling is hierdoor een effeciënt en
zeer effectief alternatief voor traditionele klimaatbehandeling, met name voor grote industriële of
semi-industriële gebouwen. Vanwege de omvang
van deze gebouwen is traditionele klimaatbehandeling normaliter een hoge kostenpost.
Bij een hoge buitentemperatuur van 30°C kan de
lucht effectief met meer dan 10°C worden gekoeld.
Adiabatische koeling is tot 7 maal voordeliger dan

traditionele klimaatbehandeling bij lagere investeringskosten. Daarnaast levert verdampingskoeling
100% zuivere buitenlucht en daarmee een hogere
en gezondere luchtkwaliteit. Hierdoor kunnen
CoolStream systemen het hele jaar worden gebruikt
voor buitenluchtventilatie, waarbij de koeling alleen
wordt ingeschakeld indien gewenst. De warmte
wordt doorgaans op een hoger temperatuurniveau
naar buiten geleid met behulp van natuurlijke ventilatie. Die zorgt voor een aangename temperatuur in

37°C

de ruimte of productieomgeving.
Colt CoolStream systemen zijn geschikt in alle
industrieën onder andere: voeding- en verpakkingsindustrie, metaal- en kunststofindustrie, logistieke
hallen en distributiecentra, industriële- en opslaghallen, cleanrooms, evenementenhallen, showrooms, bouwmarkten en sociale werkplaatsen.

35°C

Werkingsprincipe adiabatische
koeling
Warme buitenlucht [1] stroomt door de
desorptiemedium [2] dat door het systeem
met water [3] bevochtigd wordt. Het water
verdampt en de energie
wordt onttrokken aan de lucht, wat
resulteert in een aanzienlijke verlaging
van de luchttemperatuur [4].
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Illustratie: Werkingsprincipe CoolStream in productieomgeving (zomer)
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COOLSTREAM VOOR HET HELE JAAR
De Colt CoolStream S∙T∙A∙R serie bestaat uit ventilatie-, koeling- en verwarmingssystemen,
evenals recirculatie van warme lucht. Een all-round klimaatoplossing voor elk seizoen.

ZOMER
In de zomer koelt de CoolStream S∙T∙A∙R serie op basis van
adiabatische koeling. De buitenlucht wordt in het deel op
het dak door een speciaal koelmedium gezogen en naar de
ruimte gevoerd.

VOORJAAR EN HERFST
Ook in de lente en de herfst kan er behoefte aan koeling
bestaan, met name in ruimten met een hoge interne
warmtelast. Deze warmte wordt door de CoolStream T, A en
R gemengd met frisse buitenlucht om de nieuwe
ruimtelucht te optimaliseren. De buitenlucht wordt met
interne warmte, door recirculatie van de warme lucht, op
een hogere temperatuur gebracht, zodat de aangevoerde
lucht voorverwarmd is.

WINTER

Colt biedt een breed scala van CoolStream
systemen die voldoen aan de EU-verordening
1253/2014 op basis van de ErP-richtlijn 2009/125
/ EG.

In de wintermaanden is het mogelijk om de interne warmte
met de buitenlucht te combineren. Energiekosten worden
beperkt doordat er niet meer buitenlucht dan noodzakelijk
wordt toegevoerd.
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CoolStream S

CoolStream T

De CoolStream S ventileert of koelt naar behoefte. Bij ventilatie zorgt het systeem voor
frisse buitenlucht in de ruimten. Op warme dagen, wanneer ventilatie alleen niet meer
voldoende is, wordt de adiabatische koeling ingeschakeld. De luchttemperatuur wordt dan
door verdamping van water afgekoeld.
Het systeem maakt hiervoor gebruik van gewoon drinkwater. Ter bescherming tegen

De CoolStream T ventileert en koelt naar behoefte en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid
voor recirculatie van de warme lucht.

verkalking wordt het water regelmatig ververst. Dit gebeurt op de achtergrond waardoor
de volledige koelcapaciteit op elk moment gewaarborgd is. Het zeer efficiënte
desorptiemedium, met een diepte van 150 mm, zorgt voor een natuurlijke koelrendement
tot 90%. Aan het einde van elke dag wordt het water in het systeem automatisch afgevoerd

Wanneer het buiten koeler wordt en er is nog steeds behoefte aan koeling, wordt warme
omgevingslucht aan de frisse buitenlucht toegevoegd. Door het gericht toevoegen van frisse
buitenlucht kan de temperatuur op een aangenaam niveau worden gebracht. Dit komt
tegelijkertijd ten goede aan de recirculatie van de warmte in de verblijfsruimten - uw
energierekening valt daardoor aanzienlijk lager uit. Twee traploos instelbare servomotoren
en de adaptieve aanpassing aan de dynamische luchtstroom zorgen voor een exacte

en wordt het medium gedroogd zodat een perfecte hygiëne gegarandeerd kan worden.
De CoolStream S is leverbaar in acht maten met axiale resp. radiale ventilatoren in elk vier
varianten waarmee alle mogelijkheden van hoge prestaties en fluisterstille werking mogelijk
zijn. Voor elk project is dus een passend apparaat leverbaar. Wanneer de randvoorwaarden
veranderen, past het apparaat zich door het variabele vermogen automatisch aan de

temperatuurregeling van de buitenlucht.
De CoolStream T is leverbaar in acht maten, vier met axiale of radiale ventilatoren. Het

behoeften aan.
•

Het systeem bestaat uit een corrosiebestendige aluminiumbehuizing met een extra
gecoate waterkuip, alle verbindingen zijn gemaakt van Alu/V2A.

•

Hygiëne op topniveau: Watermanagement, druppelvrije aanvoerlucht en ongestoord
bedrijf zorgen ervoor dat volledig wordt voldaan aan VDI 6022 (“Hygiëne-eisen aan
ventilatieapparatuur“).

•

Door een optioneel integreerbare afsluitsectie, kan er in de wintermaanden geen
warme lucht ontsnappen.

•

Met een bedrijfsklaar gewicht van slechts 130 kg (kleinste model) is de CoolStream S
zonder problemen op elk dak te installeren.
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compacte systeem wordt op het dak geïnstalleerd waardoor alle bewegende componenten
bovendaks zijn geplaatst.
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•

Doordat het systeem, gereed om aan te sluiten wordt geleverd, is de montagetijd kort
zolang alles vanaf het dak goed toegankelijk is. De koudebrugvrije warmte- en
geluidsisolatie van het onderste deel, bestaande uit mineraal wol met een dikte van 44
mm en zorgt voor een verwaarloosbaar klein warmteverlies en een zeer lage geluidsemissie naar buiten. Naar binnen kan geluiddemping door de vastgelegde
kanaalaansluiting indien nodig worden uitgevoerd met geluiddempers.

•

De fraaie omkasting is vervaardigd van hoogwaardig aluminium en ziet er niet alleen
stijlvol uit, maar is ook extreem duurzaam. Het systeem kan direct op een
bouwkundige opstand worden geïnstalleerd.

Koelen

Verwarmen

Ventileren (buitenlucht)

Ventileren (menglucht)

CoolStream A

CoolStream R

De CoolStream A bestaat uit drie modules:
een module voor natuurlijk koelen, een voor menglucht en een ventilatormodule. Net als
bij de CoolStream T of R wordt er naar behoefte verse buitenlucht bijgemengd. De warme

De CoolStream R biedt behandeling van de (omgevings)lucht gedurende het hele jaar:

lucht wordt onder het dak van de hal aangezogen.

ventilatie, koeling, verwarming, recirculatie van de ruimte lucht en luchtfiltering worden in één
systeem gecombineerd.

De CoolStream A is leverbaar in acht maten met elk vier axiale en vier radiale ventilatoren.
Aan de hand van de vrij te kiezen plaatsing van de individuele modules biedt de CoolStream
A maximale vrijheid bij de projectplanning. De koelmodule is leverbaar met alle mogelijke

De R staat voor “Roof”: De CoolStream R is het eerste verwarmings- en koelsysteem ter
wereld met adiabatische koeling dat op het dak kan worden geïnstalleerd. Hierdoor wordt
in het gebouw veel ruimte bespaard. De CoolStream R is geschikt voor gebouwen met een

aansluitvarianten (onder, zijkant, boven).

verwarmingsbehoefte. Er is keuze uit diverse filterklassen en verwarmingsvarianten (warm
water of gas) met verschillende vermogens.

De CoolStream A kan niet alleen op het dak maar ook naast het gebouw worden geplaatst.
Door de compacte bouwwijze van de menglucht- en ventilatormodule en dankzij de
opstelling binnen (geen geïsoleerde behuizing) biedt de CoolStream A maximaal

•

In de zomer zuigen energiezuinige EC-Ventilatoren tot 20.000 m3/uur warme buiten
lucht aan en voeren deze door de adiabatische koeleenheid. De lucht wordt adiabatisch gekoeld, gefilterd en in het gebouw gevoerd. In combinatie met natuurlijke
ventilatiesystemen wordt de opgewarmde lucht weer naar buiten geleid.

•

In het voorjaar en de herfst schakelt de recirculatie van de warme lucht in: Buitenlucht
wordt gemengd met warme ruimtelucht. Deze op een aangename temperatuur gebrachte
menglucht wordt gefilterd en in het gebouw gevoerd. Energiekosten worden beperkt door
dat er niet meer buitenlucht dan noodzakelijk wordt toegevoerd.

•

In de winter komt de luchtverwarming in actie. Het aandeel buitenlucht wordt nu
tot een minimum gereduceerd om verwarmingsenergie te besparen. De gemengde
omgevingslucht/buitenlucht wordt weer gefilterd en door ventilatoren door de verwarmer gevoerd. De toevoerlucht wordt indien nodig verwarmd en in het gebouw gebracht
en klimatiseert zo de ruimte.

vermogen bij een lage investering.
•

De configuratie van alle drie de modules tot één apparaat zorgt voor een
harmonische afstemming van ventilatie-, koel- en recirculatie lucht.
Gestandaardiseerde aansluitklemmen maken de benodigde bekabeling op locatie tot
een kinderspel.

•

Hygiëne op topniveau: watermanagement, druppelvrije aanvoerlucht en ongestoord
bedrijf zorgen ervoor dat volledig wordt voldaan aan VDI 6022 (“Hygiëne-eisen aan
ventilatieapparatuur”).

Recirculatie warme lucht

Cortiva-besturing

Filteren (buitenlucht)

Filteren (menglucht)
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Aansluitmogelijkheden

C

B

A

In de klassieke variant, met kanaalaansluiting onder
[A], wordt de CoolStream S op het dak geïnstalleerd.
De gekoelde aanvoerlucht wordt met een
luchtkanaalsysteem in de ruimte gebracht. Een
typische toepassing met kanaalaansluiting aan de
zijkant [B] is de opstel-ling naast een gebouw.
Wanneer het apparaat op de vloer wordt opgesteld,
wordt de aanvoerlucht in eerste instantie omhoog [C]
gevoerd. Hiervoor dient de kanaalaansluiting aan de
bovenkant.

Afmeting van de behuizing
Ventilatoren

Behuizingen in de maten M, L of XL

Voor toepassingen met gering drukverlies zijn bijzonder stille axiale ventilatoren
leverbaar terwijl radiale ventilatoren ook geschikt zijn voor hogere
filterklassen en externe druk.
Bij de CoolStream wordt uitsluitend gebruik gemaakt van premium ECventilatoren:
Variabel toerental, elektronisch geregeld, beveiligd tegen verkeerde polariteit,
blokkering en oververhitting, motorstroombegrenzing, softstart, te lage

M

spanning en fase-uitvalsignalering, storingsanalyse, en automatische reset c.q.
auto-changeover bij uitval van een ventilator.

L

XL
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Buitenluchtfilter

VDI 6022

Recirculatie/toevoerluchtfilter

Vanaf klasse coarse 70% tot ePM1 55% volgens
ISO 16890 leverbaar.

Het VDI 6022 pakket bevat een kijkglas,
filterindicatie, LED-verlichting en optioneel
een UV-C desinfectielamp.

Circulatiefilter voor CoolStream T: ePM2,5 55%

6

volgens ISO 16890. Toevoerluchtfilter voor
CoolStream R: vanaf coarse 70% tot ePM1 50%
volgens ISO 16890.

Innovatieve besturing met Cortiva-app

BESTURING
COOLSTREAMS
MET CORTIVA
Colt Cortiva opent een nieuwe wereld aan besturingsmogelijkheden voor klimaatsystemen! Hiermee is deze app
uniek op de markt. Cortiva maakt de koppeling naar overige
programma’s overbodig en is eenvoudig te bedienen.
De combinatie van een CoolStream systeem met Cortiva is een
enorm energie-efficiënte oplossing die tot nu toe ongeëvenaard
is. Omdat de Cortiva-app de regelbare ventilatoren van de CoolStream zo nauwkeurig kan besturen, is er een energiebesparing
tot wel 50% mogelijk.
De Colt Cortiva-app is eenvoudig te bedienen via de computer,
tablet of een smartphone. Er is geen bijzondere vakkennis
nodig om het klimaatsysteem naar wens in te stellen of te
wijzigen. U kunt eenvoudig op afstand of vanaf uw bureau het
optimale klimaat instellen of wijzigen.

“Met de Cortiva-app regelt u
eenvoudig uw klimaatsysteem via
de computer, tablet of
smartphone”

DIVERSE MOGELIJKHEDEN

Temperaturen, bedrijfsvorm, weekprogramma's en nog veel
meer kunnen op elk moment worden ingesteld. De groepering
van apparaten zorgt voor een comfortabele en tegelijkertijd
energiebesparende werking.

OVERAL EN ALTIJD TOEGANG

Met de optionele VPN-verbinding via een professionele cloud
oplossing heeft u altijd en overal makkelijke en beveiligde toegang tot een van de klimaatinstallaties.
Colt Cortiva wordt continu uitgebreid zodat uw installatie ook
in de toekomst kan profiteren van software-updates, wanneer
u wilt.

Op de startpagina leest u
de buitentemperatuur, de
luchtvochtigheid, het tijdstip en de datum. Hier start
de navigatie naar de
apparaatgroepen.

Op de tweede pagina ziet u
de toestand van de units en
de huidige meetwaarden.

Via deze pagina kunt u
tussen de verschillende
bedieningsfuncties kiezen.
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CoolStream S, T en A

CoolStream R

Ventilator en volumestroom
Bouwwijze
Axiaal: 0-170 Pa extern /
Radiaal: 200-800 Pa extern

m /h
3

Aantal ventilatoren

Radiaal

kW

T

A

R

Koelen

•

•

•

•

•

•

•

•

Radiaal

Axiaal

11750 tot
31000

12000 tot
32000

18000

Ventileren (buitenlucht)

1 tot 4

1

2

Ventileren (menglucht)

•

•

•

44 tot 108

47 tot 116

67

Recirculatie warme lucht

•

•

•

Adiabatische koeling
Koelvermogen @ 35°C, 30% r.F., 1013 hPa

S

•

Afvoer

Geïntegreerd verloop met veerretour (beveiligd tegen storingen)

Verwarmen

Aanvoer/minimale piekbelasting onderbroken

Magnetisch ventiel 3/4” AG, 1 tot 10 bar, minimaal 10 of 20 l/min

Cortiva-besturing

•

•

•

•

Filteren (buitenlucht)

•

•

•

•

Optie filter volgens ISO 16890
Buitenluchtfilter

ePM 10 >50% (G4) tot ePM 1 55% (F7)

-

Recirculatiefilter

(alleen CoolStream A & T)

-

-

ePM 10 >50% (G4)
tot ePM 1 55% (F7)

Zakkenfilter

Elektrische gegevens en besturing
Nominaal vermogen
Elektra aansluiting

kW
V/Hz/Ph

2,7 tot 8,5

0,8 tot 2,4

5,0

CoolStream S: 380-415/50-60/ 3~+N of 480V/60/3~
CoolStream T, A en R: 380-415/ 50/ 3~+N
klasse 1 (EN 61140)

Besturing

Max. geluidsvermogen naar binnen*

dB(A)

93 tot 99

68 tot 83

83

Max. geluidsvermogen naar buiten*

dB(A)

75 tot 82

54 tot 74

69

Max. geluidsdruk buiten, op 10 m in open veld*

dB(A)

47 tot 54

<30 tot 46

41

Afmetingen en gewicht
Gewicht

mm

1435 x 1435 x 1155 tot 3050 x 1950 x 2390

3675 x 1400 x 1830

kg

150 tot 750

825 tot 950

* Max.betekent: ventilatorvermogen en daarmee ook het geluidsniveau worden afhankelijk van de behoefte traploos geregeld en kunnen indien gewenst
softwarematig worden begrensd.
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•

•

Hoogste betrouwbaarheid
Colt CoolStream producten zijn
voor industriële toepassingen
ontwikkeld en geproduceerd

Lage investering,
operationele en
onderhoudskosten
Verdampingskoeling is
7 keer goedkoper dan
conventionele systemen

Koudemiddelvrij

Geen klimaatschadelijke
koelmiddelen zoals F (C)
KW vereist voor het koelproces
Komt overeen met de

VDI 6022
(“Hygiëne-eisen
aan ventilatieapparatuur“)
Het systeem
gebruikt
in de zomer
exclusief

Cortiva-ontvanger volautomatisch bedrijf

Geluid gegevens

Afmetingen LxBxH

Filteren (menglucht)

KEY FEATURES

100%

Buitenlucht

In de lente / herfst / winter wordt de
buitenlucht gemengd met de
voorverwarmde binnenlucht

Hoogste energie
efficiëntie
De CoolStream is ontworpen
voor efficiëntie tot in het
kleinste detail bv. lage
energiekosten d.m.v.
EC-ventilatoren

