Klimaatoplossingen
voor de industrie

HET COMFORT COLT KLIMAAT

KLIMAATOPLOSSINGEN
VOOR DE INDUSTRIE
Een goed werkklimaat in de industrie is van essentieel belang. In een goed werkklimaat presteren
medewerkers beter. Niet alleen de mens, maar ook de werking van machines en de kwaliteit van
producten en grondstoffen worden beïnvloed door het binnenklimaat. Daarnaast is voor veel
productieprocessen een goed geconditioneerde ruimte nodig.
Al meer dan 90 jaar biedt Colt individuele klimaatoplossingen op maat, voor verschillende industriële
sectoren. Elke sector kent immers specifieke uitdagingen waar Colt een antwoord op biedt.
■

de voedingsindustrie, waar
voedselveiligheid voorop staat

■

de metaalindustrie
met stof, warmte en damp

■

de grafische industrie,
waar de juiste vochtigheid
van groot belang is

■

de textielindustrie, waar
vocht- en warmteontwikkeling
beheerst dienen te worden

■

de glas- en steenindustrie,
waar een enorme warmte en
stof bestreden moeten worden

■

de houtverwerkende industrie
met stof, warmte en vocht

■

■

de rubber- en
kunststofverwerkende
industrie, waar warmte
en hoge luchtsnelheden
voorkomen moeten worden

Een nieuwe visie op
het werkklimaat
in fabrieken en
industriële hallen.

De Colt klimaatoplossingen zijn
geen standaardoplossingen. Dat
kan ook niet, want elke fabriek en
productiehal kenmerkt zich door andere
klimatologische omstandigheden. De
klimaatspecialisten van Colt beginnen
daarom altijd met het uitvoeren van

nauwkeurige metingen. De data
die hieruit voortkomen worden
geanalyseerd in een klimaatsurvey.
Op basis daarvan weten zij welke
combinatie van technieken in elk
specifiek geval nodig is. Zo kan Colt
garanties bieden op het resultaat.
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Het Comfort Colt Klimaat houdt
rekening met duurzaamheid, energie
en kwaliteit. Een van de toepassingen
gezien energieduurzaamheid en kwaliteit
is adiabatische koeling.

logistieke hallen en
distributiecentra, waar droge
lucht en ongecontroleerde
temperatuur en luchtstromen
vermeden moeten worden

■

Illustratie toont een CFD-simulatie, luchtstroming
en temperatuur in een productiehal

Enkele voordelen van Colt klimaattechniek:
■

■
■
■

aangenamer en productiever
werkklimaat het hele
jaar door, ook bv. bij
hittegolven in de zomer
optimale
omgevingstemperaturen
hoog algemeen comfortniveau
geregelde luchtvochtigheid

■
■

■
■

energiezuinig, dus reductie
van energieverbruik en TCO
zuiverdere werkomgeving
met kiemvrije lucht (bv. door
ventilatie met buitenlucht
en het filteren van lucht)
minder reinigingskosten
resultaatsgarantie

Wat levert een goed
werkklimaat op?

De troeven van
Colt International

■
■

Is uw gebouw te warm of te koud? Geeft uw productieproces
rook of vocht af? Vereist uw product specifieke omstandigheden
tijdens de fabricage of opslag? Of maakt u zich zorgen over
geluid? Onze Colt experts staan u bij in uw zoektocht naar de
juiste oplossing.

■
■

Bespaar op energiekosten
Verhoog de productiviteit in
uw fabrieks- of productiehal
Verhoog het welzijn en comfort
van uw medewerkers
Verlaag uw CO2-uitstoot

Conventionele
koelsystemen

Colt ontwerpt, bouwt, installeert en onderhoudt de klimaatoplossingen volledig zelf, wat grote flexibiliteit biedt op vlak van
planning en ook betrouwbaarheid. Wij onderscheiden ons door
onze interactieve benadering. Samen met uw bedrijf zoeken wij een
oplossing voor uw klimaatvraagstuk. Door onze kennis en ervaring
zijn wij in staat systeemgaranties te geven en te waarborgen.
Over
Colt International

Colt
natuurlijke
koeling

Natuurlijke koeling is
7 maal zuiniger dan
conventionele systemen
en levert een hoog
koelrendement.

Colt is een internationale onderneming die al meer dan
90 jaar gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie,
installatie en het onderhoud van systemen en installaties die
bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame werk- en
leefomgeving, waarin luchtkwaliteit, daglicht en veiligheid
gewaarborgd zijn.
Zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en de
ontwikkeling van energiezuinige oplossingen zijn voor
Colt het speerpunt van de toekomst. Innovaties, energiebesparende technieken én de combinatie van bestaande
technieken met nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan
duurzame oplossingen.
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