
Luchtgekoelde verkoelingsinstallaties zijn de meest gebruikte installatievorm in Airconditioning,  
Ventilatie en Koelingsystemen om warmte te verwerpen. Het verkrijgen van goede koeling moet in  
evenwicht worden gebracht met de hogere kapitaalinvestering en fysieke installatieruimte van een over 
gedimensioneerd systeem. Bovendien vormen de lopende kosten, die bestaan uit zowel de onderhouds-
kosten als het energieverbruik in de levenscyclus, kritieke factoren. Energie kan worden uitgedrukt in geld, 
waarbij de eenheidsprijs voortdurend stijgt, maar ook in gevolgen voor het milieu, zoals CO2-emissies. 
Koelinstallaties nemen 10% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik voor hun rekening, en dat percentage 
neemt toe. Het is dan ook geen verrassing dat kostenbewustzijn en energiebesparing een steeds 
belangrijkere rol spelen bij het ontwerpen van nieuwe condensatie systemen en het verlengen van  
de levensduur voor bestaande installaties.

EPCC Pre-Coolers Condenser
Een evenwicht tussen de koelfunctie, kosten en energie
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a  m u n t e r s  o r i g i n a l  pa r t

Product Informatie
EPCC Evaporative Pre-Coolers 
Condenser

•  Minder kooldioxide CO2-emissies
•  Minder energieverbruik
•  Meer koelcapaciteit
•  Verbeterde compressorfunctie
•  Minimale investeringskosten
•  Verbeterde capaciteit van 

bestaande apparatuur
•  Geluidsafname
•  Minder onderhoud
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Een elegante, eenvoudige oplossing 
voor een complexe vergelijking
Voorheen had bij een door lucht gekoelde 
condensor de omgevingslucht, die werd 
gebruikt voor het verspreiden van de warmte uit 
de condensor, een enorme impact op de presta-
ties van het systeem. Naarmate de temperatuur 
van de omgevingslucht steeg, steeg de 
hoofddruk mee. Als gevolg daarvan steeg de 
vraag naar en het gebruik van energie, terwijl 
de koelcapaciteit daalde. Munters ontwikkelde 
EPCC, een Evaporative PreCondenser Cooler, 
die de koelefficiëntie van de condensor 
verhoogt en tegelijkertijd het energieverbruik 
verlaagt. De EPCC past op conventionele 
eentraps- en tweetrapscondensors en 
daksystemen. Het systeem koelt de lucht 
voordat dit de condensor in gaat. In de meeste 
gevallen verbetert dat of is dat ten minste gelijk 
aan de koelprestaties van de condensor met 
een minder energieverbruik. De EPCC is 
ontworpen als natuurlijke toevoeging aan 
nieuwe door lucht gekoelde condensors en 
levert daardoor een positieve bijdrage aan 
lopende kosten, de verlenging van de 
levensduur van de condensor en het 
mede-besparen van energie en het milieu. De 
eenvoudige installatie en het elegante ontwerp 
betekenen dat het systeem zelfs op bestaande 
installaties kan worden aangebracht. De 
voordelen ervan worden hiermee nog 
algemener.

Werking van EPCC
De EPCC gebruikt een Munters hoog 
presterend medium dat voor de condensor 
wordt geïnstalleerd. Het medium heeft een 
GREENGUARD Gold-certificering onder het 
UL-certificerings-programma. Dwz dat het lage 
chemische emissies heeft. Het certificaat zorgt 
voor een validering van het feit dat het systeem 
voldoet aan de hoogste wereldwijde 
industrienormen. De ventilatoren in de 
condensor zuigen de lucht door het medium, 
waardoor de omgevingstemperatuur die de 
condensor binnenkomt, lager wordt. Het 
resultaat is dat warme/hete omgevingslucht 
vanwege het verdampingsproces wordt 
gekoeld. De temperatuurdaling is aanzienlijk en 
kan in de zomer oplopen tot wel –15 °C, 
afhankelijk van de geografische locatie. De 
EPCC kan op condensors met een enkele of 
een dubbele (V-vormige) batterij worden 
aangebracht.

De hogere voorkoelingsefficiëntie 
levert een verbeterde condensati-
efunctie op
Dankzij het ontwerp van het hoog presterende 
EPCC-medium (lage drukval en hoge 
efficiëntie), wordt de lucht die door de 
condensor gaat, optimaal voorgekoeld 

Doordat de lucht wordt voorgekoeld, is het 
condensorelement in staat meer warmte te 
onttrekken. Dit reduceert de hoofddruk en 
verlaagt de compressieverhoudingen. De 
koelcapaciteit neemt als gevolg hiervan toe. 
Elke afname van 1 °C in temperatuur vanwege 
voorkoeling van de lucht levert een minimale 
toename van 2% op in de efficiëntie van de 
condensor. Dit betekent dat zelfs een kleine 
temperatuurafname dankzij de EPCC een 
aanzienlijke impact heeft op de koelcapaciteit 
en energiebesparingen. De EPCC kan de lucht 
in de zomer met meer dan 15 °C afkoelen, 
afhankelijk van het klimaat en het seizoen. Dat 
betekent meer dan 20% verbetering in de 
efficiëntie van de condensor.

Technische specificaties
De EPCC bevat een medium in een vast frame 
met een waterreservoir van roestvrij staal. 
Water wordt gelijkmatig over het medium 
verdeeld door middel van een speciaal 
ontworpen waterdistributiesysteem. Wanneer 
de lucht moet worden voorgekoeld, wordt het 
water door het adiabatische koelmedium 
verspreid. Het speciale ontwerp geeft een hoge 
adiabatische koelefficiëntie (80%) bij een 
werking met een zeer lage drukval (30 Pa of 
minder). Er wordt geen aerosol gegenereerd en 
het water wordt niet overgedragen. Het medium 
wordt door Munters speciaal voor de 
voorkoelers geproduceerd.

Standaard en aangepaste  
montages voor nieuwe of  
bestaande installaties
EPCC is verkrijgbaar in vele standaardformaten 
die passen bij de afmetingen van de meest 
voorkomende soorten van luchtgekoelde 
condensors. Munters kan een voorkoelsysteem 
voor een willekeurige luchtstroom leveren, 
afhankelijk van de configuratie. Dit betekent dat 
EPCC kan worden aangebracht op een groot 
aantal verschillende maten van koelunits. Het is 
ook mogelijk een EPCC-systeem met 
aangepaste afmetingen te bestellen.

Warme omgevingslucht die door de EPCC-
matrix loopt, komt in contact met water dat 
vrij door de matrix stroomt. De warmte-en-
ergie wordt door het water geabsorbeerd, 
waardoor het water verdampt en de lucht 
afkoelt. De voorgekoelde lucht die de con-
densor in gaat, zorgt dat de warmte-energie 
van het condensorelement gemakkelijker 
wordt verspreid. Dit verhoogt de koelcapac-
iteit met hetzelfde - of in de meeste gevallen 
- minder energieverbruik.

* Temperatuur van de buitenlucht db 40°C, wb 23 °C

40 ˚C 40 ˚C

26 ˚C 26 ˚C

Toepassing van 
koeling

Riyadh Los Angeles Hamburg Madrid

Ventilatie 36% 16% 19% 25%

Vriezer 33% 7% 3% 10%

Koeler 34% 9% 5% 12%

Jaarlijkse energiebesparingen als gevolg van het voorkoelen van lucht in door luchtgekoelde 
condensors voor supermarkten in vier verschillende landen en klimaten in de wereld

Elke afname van 1°C in temperatuur 
vanwege voorkoeling van de lucht levert 
een minimale toename van 2% op in de 
efficiëntie van de condensator.
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EPCC-medium van Munters is 
getest op emissies uit meer dan 
360 individuele chemische 
stoffen die van belang zijn en er 
wordt gegarandeerd dat er geen 
schadelijke emissies vrijkomen.


