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De Icecube kan in vorm, kleur en opdruk worden aangepast

aan de wensen van de klant.

Figuur 1. Conceptuele weergave van de luchtromen in de Ice-

cube-C400 bij het dauwpuntkoelingsproces.
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NOG VEEL ONBEGRIP OVER 
DAUWPUNTKOELING
Dauwpuntkoeling is een specifieke vorm van indi-

recte verdampingskoeling, waarbij een deel van de 

gekoelde lucht gebruikt wordt als verdampings-

lucht. Als dauwpuntkoeling of indirecte verdam-

pingskoeling ergens ter sprake komt, geven som-

mige mensen als reactie: 'dat werkt hier niet'. Zo 

heerst in een deel van de markt het idee dat dauw-

puntkoeling geen goede oplossing is. Het koelver-

mogen van indirecte verdampingskoeling wordt in-

derdaad beperkt door de hoeveelheid vocht in de 

lucht. Wat mensen echter vergeten, is dat dauw-

puntkoeling de meest energiezuinige en effectie-

ve manier is om voelbare warmte weg te koelen. 

Dauwpuntkoeling haalt gemakkelijk een COP van 

15 voor de voelbare warmte die wordt weggekoeld. 

Als het buiten tegen de 40 °C is, is de eerste prio-

riteit om een hele grote hap voelbare warmte te re-

duceren. Dat kan met een dauwpuntkoeler. 

Bij een absolute vochtigheid van 12 g/kg (voor Ne-

derlandse begrippen een gemiddelde zomerdag) 

kan een dauwpuntkoeler een luchtstroom terugkoe-

len naar 20-21 °C. Mocht het vochtiger zijn (16 à  

17 g/kg is ongeveer het maximum in Nederland) 

dan zal een dauwpuntkoeler nog kunnen terugkoe-

len naar 23-25 °C. Die extreme vochtigheden ko-

men overigens weinig voor in Nederland, en vaak 

ook niet tegelijk met extreme hitte. 

Naast elektriciteit verbruikt een dauwpuntkoeler 

water. Het gemiddelde waterverbruik ligt veel lager 

dan bijvoorbeeld bij een toilet. Om een indruk te 

geven: één m³ water levert meer dan 500 kWh koel-

energie. Voor situaties waarin het belangrijk is óók 

de latente warmte, dat wil zeggen vocht, te reduce-

ren, zijn er tal van mogelijkheden om dit in slimme 

combinatie met dauwpuntkoeling te doen. 

De icecube met daarin een wisselaar, aan beide zijden voor-

zien van een kleppencompartiment, en ventilatoren ingebouwd 

in een geluiddemper.
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Figuur 2. Conceptuele weergave van de luchtstromen bij het 

oude (boven) en het nieuwe systeem, met Icecube, van de pilot 

bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek.


