Case study 301
Producent voor bakkerijen huurt chillers bij Andrews Sykes
In deze moderne tijden waar bakkerijen hun ruwe producten
aankopen bij grote leveranciers die specialiteiten van over de hele
wereld kunnen aanleveren, wordt de vraag naar kwaliteit steeds groter
om de consumententrends te kunnen blijven volgen.
Eén van deze bedrijven, met een wereldwijd bereik, is zo al jaren marktleider in de bakkerij- en patisseriesector. Hun hoofdkantoor huisvest
ook een grote productielijn en opslagplaats waar verse
boterproducten, chocolade en patisserievullingen worden
vervaardigd. Zij contacteerden Andrews Sykes toen de chillers defect
raakten die verantwoordelijk waren voor de koeling binnen hun
productielijn en voor het bewaren van verse producten.
Duizenden klanten rekenen wekelijks op grote leveringen van
producten die voor het bestaan en inkomen zorgen van vele kleine
en grote bedrijven in het hele land. Als er niet snel een oplossing zou
worden gevonden voor de defecte chillers, dreigde onze klant grote
financiële schade te lijden, maar kon de situatie ook hun reputatie
beïnvloeden.
Daarom stuurden wij meteen een adviseur ter plaatse die de beste
oplossing kon berekenen en op basis daarvan een huurpakket
voorstelde dat feilloos kon worden aangesloten op de bestaande
systemen. Enkele uren nadien leverden onze techniekers twee
FC 1500 VLT chillers van 550 kW aan de vestiging en werden deze
door middel van koppelstukken en waterslangen aangesloten op de
bestaande productielijn.
Binnen 24 uur nadat de bestaande chiller buiten werking werd gesteld,
namen onze toestellen de taak over en kon onze klant de
werkzaamheden hervatten. Dankzij onze snelle interventie kon onze
klant zware financiële schade vermijden en konden leveringen aan
hun klanten probleemloos worden verdergezet.
Onze chillers blijven ter plaatse tot de reparaties aan het bestaande
systeem zijn voltooid.

Koelcapaciteit				max. 550 kW
Stroomspanning			
400 V – 50 Hz
Opgenomen vermogen		
292,8 kW (482,6 A)
Mobiliteit				Kraan / heftruck
Afmetingen LxBxH			
3.490 x 2.438 x 2.590 mm
Gewicht					4.500 kg
Watertemperatuur bereik van -12°C tot +25°C
Aansluiting				4” Bauer
Aanbevolen zekering		
16 A
Aggregaat				400 kVA
Kabeldiameter			
4 x 240 mm²

