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Inleiding
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Pfizer - Puurs
• Grootste Europese productie- en verpakkingsfaciliteit van Pfizer 

• Productie van inspuitbare geneesmiddelen en vaccins 

• Uitgerust met hoogtechnologische productie- en verpakkingslijnen

• Sterk inzetten op duurzaamheid

→ Energie efficiënte industriële koeling als in cooling plant 7 sluit hierbij aan



Focus op cooling plant 7
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Wat maakt cooling plant 7 zo energie efficiënt?
• Automatisatie

• Regeling pompen op drukverschil

• Frequentie gedreven pompen

• Variabele koelwater setpunten

• Free cooling

• Chillers

• Hoge COP

• Koelmiddel met lage GWP

• Lage condensortemperatuur
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Wat maakt cooling plant 7 zo energie efficiënt?
• Koeltorens

• Gesloten circuit verdampingskoeler met axiale fans

• Gecombineerde flow design

• Geluiddempende ventilatoren

• Fanmotoren met hoge efficiëntie 

• Waterbehandeling op maat

• Verminderd waterverbruik

• Lagere onderhoudskost
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Cooling plant 7 principe

Pompregeling op drukverschil over 

de verbruikers via frequentiedrive

Pompregeling op drukverschil over 

de verbruikers via frequentiedrive

Regelen naar een vast debiet tussen de 

ijswater collectoren om overstort te 
beperken

Koeltorens regelen naar minimaal 

koelwatersetpunt (Tnb+2°C)

In free cooling regelen koelwaterpompen naar 

een vast debiet tussen de ijswater collectoren 
om overstort te beperken en deltaT over de 

koeltorens te behouden
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Cooling plant 7 principe
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Cooling plant 7 principe
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Cooling plant 7 principe
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Cooling plant 7 principe
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Cooling plant 7 principe
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Cooling plant 7 principe
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Cooling plant 7 principe
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Cooling plant 7 principe

RO + biocide
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Automatisatie
• 4 modes 

• Off

• Anti – Frost protection

• Free cooling (no chillers required) 

• Chiller(s) required
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Automatisatie - SCADA
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Anti – frost protection

Voorwaarden: 
• Cooling plant off
• Buitentemperatuur <5°C (parameter)

Acties:
• bypass klep open
• Circulatiepompen aan
• Distributiepompen aan
• Circulatie over koelwaterverbruikers
• Circulatie over beschikbare koeltorens
• Circulatie over ijswaterverbruikers
• Free cooling kleppen dicht
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Free cooling (no chillers required)

Voorwaarden: 
• Cooling plant on
• T koelwater → 2°C hoger dan SP 

ijswater brengen
• Minimum runtime chiller is afgelopen
• Natteboltemperatuur +5°C < SP 

ijswater (max. 11°C)

Acties:
• Free cooling kleppen open
• Koelwaterpomp regelt op debiet door 

bypass
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Chiller(s) required
Initiële situatie na opstart

Voorwaarden extra chiller: 

• Chiller beschikbaar
• Min. 1 koeltoren/chiller beschikbaar

• Debiet door bypass van koud naar warm is lager 
dan instelbare waarde

Acties:

1. Start koelwater circulatie (cmd & sts)
2. Start ijswater circulatie (cmd & sts)

3. Start chiller (cmd & sts)

• Periodiek wisselen voor gelijke draaiuren en voor 
onderhoudsredenen

• SP koelwater kan variëren tussen 9°C – 31°C 
→ altijd zo laag mogelijk om efficiëntie chiller te 

verhogen (Tnb +2°C)
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Betrouwbaarheid

• n+1 pompen
• n+1 chillers
• n+1 koeltorens
• Redundante PLC’s
• Redundante metingen

• Koeltorens op noodspanning 
• Koelwaterpompen op noodspanning
• Stuurspanning cooling plant op dynamic no break 
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Thank You

Breakthroughs that change patients’ lives ®


