Een gezonde wereld voor onze kinderen

Duurzame ventilatie en koeling
voor klaslokalen
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In samenwerking met:

De enige ventilatieoplossing met
krachtige duurzame koeling
De ICECUBE is een decentrale klimaatunit voor klaslokalen (ventilatie
type-D) en combineert op een unieke manier ventilatie, koeling en
warmteterugwinning in één betrouwbaar en eenvoudig apparaat.
De ICECUBE koelt door middel van dauwpuntkoeling. Dauwpuntkoeling
is de meest geavanceerde vorm van indirecte verdampingskoeling en de
meest effectieve manier om hitte weg te koelen.
De koeling vindt plaats in de wisselaar van de ICECUBE. Er hoeven dus
geen extra elementen te worden geïnstalleerd, behalve een eenvoudige
waterleiding. Er is ook geen buitenunit nodig. Tevens is er geen risico op
legionella.
Voor een uitgebreide uitleg van dauwpuntkoeling, zie
www.dcs.cool/dauwpuntkoeling.

voor een gezonde wereld
We staan voor een grote opgave. Dit decennium wordt bepaald of we
het klimaatprobleem te ver uit de hand laten lopen of niet. De ICECUBE
is de beste keuze voor een beter milieu, want de ICECUBE gebruikt geen
schadelijke koudemiddelen. De ICECUBE gebruikt namelijk WATER als
natuurlijk en onschadelijk koudemiddel. Bovendien bespaart de
ICECUBE 80% energie op koeling.
Dutch Climate Systems wil de volgende generatie de boodschap meegeven
dat we klimaatverandering kunnen tegengaan. Daarom werken we samen
met de MILIEUBENDE om leerlingen extra te enthousiasmeren en activeren
voor een beter milieu.

De planeet en koudemiddelen
Conventionele airconditioners gebruiken
superbroeikasgassen als koudemiddel. Deze
koudemiddelen zijn volgens wetenschappers van
het project Drawdown één van de belangrijkste
oorzaken van het broeikaseffect. Daarom hebben
landen wereldwijd afgesproken deze middelen uit
te bannen. De ICECUBE gebruikt het natuurlijke en
onschadelijke koudemiddel water. Dit is niet alleen
beter voor het milieu, maar voorkomt ook duur
onderhoud en hoge kosten voor het bijvullen en
verwijderen van deze schadelijke middelen.

Het belang van koeling voor scholen
Goede ventilatie en temperatuurbeheersing is essentieel voor een
goede leerprestatie. In een studie
van TNO pleiten onderzoekers
voor: “vraagsturing, waarin zowel
het luchtkwaliteit probleem als het
oververhittingsprobleem gelijktijdig
worden opgelost”. Zij zeggen dit op
basis van studies waaruit blijkt dat
zowel leraren als leerlingen slechter
presteren bij oververhitting.

Koeling en ventilatie in
één apparaat

80% minder energieverbruik
voor koeling

Geen gebruik van
broeikasgassen
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Lage en voorzienbare
exploitatiekosten

In Nederland gemaakt product van
gerecycled plastic

Gegarandeerd en compleet verzorgd
Vaste prijs voor een snelle,
nette en vakkundige
installatie van de ICECUBE,
inclusief CO2 meting.

Tien jaar garantie voor het
goed functioneren van de
ICECUBE met een serviceen onderhoudscontract
voor 10 jaar.

Prestatiemonitoring van
CO2, energie en temperatuur
met praktische rapportage.

Installatie

Op basis van de wensen van de school (Programma van Eisen Frisse scholen)
en de bouwkundige eigenschappen van de klaslokalen biedt Dutch Climate
Systems de ICECUBE inclusief installatie aan. DCS verzorgt de volledige
installatie van onder meer:
één of twee ICECUBEs per klaslokaal (30 leerlingen, klasse B = 950 m3/h)
plaatsen van de ICECUBEs boven het verlaagd plafond
plaatsen van luchtkanalen en inblaasroosters
aansluiten van waterleiding toevoer en afvoer op de unit
plaatsen van de CO2 sensor in het klaslokaal
wij creëren voor u een zelfstandige internetverbinding voor monitoring
aansluiten op de buitenlucht; let op: er is geen buitenunit nodig!
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