Betrouwbare resultaten boekt u
in ideale omstandigheden.

Geachte,
Binnen

de

chemische

industrie

is

klimaatbeheersing

en

temperatuurcontrole één van de belangrijkste aspecten. Om de
betrouwbaarheid van chemische processen te garanderen is de
juiste omgevingstemperatuur van cruciaal belang. Daarom is een
stabiele en betrouwbare koelinstallatie absoluut noodzakelijk.

Hoe kunnen wij u helpen?
Om de koeling binnen uw bedrijf te garanderen kan u rekenen op
Delta-Temp : dé specialist in het verhuren van koelinstallaties.
ff Heeft u extra koeling nodig om de warme zomer te overbruggen?
ff Is uw huidige koelinstallatie defect?
ff Wilt u een constante temperatuur bij het productieproces aanhouden?
ff Wenst u uw opslagruimte uit te breiden?
Wij hebben een uitgebreide huurvloot van chillers, airhandlers,
rooftops, low-temp koelers, airconditioners, adiabatische koeling, enz...
Binnen elke productklasse bieden wij een breed gamma vermogens
aan zodat wij steeds een passend antwoord hebben op uw vraag.

We staan klaar voor u!
Bezoek onze website www.delta-temp.be of contacteer ons op het
nummer 0800 25 25 6. Onze experts bekijken samen met u wat de
beste koeltechnische oplossing op maat is.

Waarom kiezen voor Delta-Temp?


Flexibele huurtermijnen



Snelle inzetbaarheid



Levering & installatie



24/7 Service & Support



Ervaren vakspecialisten



Uitgebreide huurvloot



Modulair maatwerk

Chillers
IJswatermachines

Een optimale koeling is essentieel binnen de chemische industrie. Delta-Temp
heeft een uitgebreide huurvloot luchtgekoelde chillers met een capaciteitsbereik
van 25 tot 1500kW/unit. Dit laat u toe om uw producten in elke situatie onder
ideale omstandigheden te bewaren en verwerken.

Met onze uitgebreide huurvloot, centraal gelegen in België, zijn deze toestellen uiterst snel inzetbaar.
Onze chillers zijn:  ontworpen en gebouwd voor gebruik onder lichte of zware industriële omstandigheden,
 gemodificeerd met een interne pomp, zodat u deze niet extern hoeft te voorzien of aan te sluiten,
 inzetbaar om gedeeltelijke-, tijdelijke- of noodkoeling te bieden voor kleine en grote applicaties,
Bovendien kunnen wij onze koelmachines uitbreiden met luchtbehandelingskasten voor klimaatbeheersing en HVACtoepassingen. Tenslotte kan u bij ons ook terecht voor alle mogelijke accessoires zoals flexibele waterslangen, verlengkabels,
koppelstukken, enz...
DT 110

Toestel
Nominaal vermogen
Type
Compressor
Geluidsniveau op 10m

DT 310 SLN

DT 600

100 kW

333 kW

678 kW

Luchtgekoeld

Luchtgekoeld

Luchtgekoeld

2x scroll

4x scroll

9x scroll

60.3 dB(A)

58.2 dB(A)

69.6 dB(A)

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Ons volledig aanbod kan u bekijken op www.delta-temp.be

Airhandlers
Luchtbehandelingskasten

In combinatie met onze chillers zijn deze luchtbehandelingskasten of
airhandlers het ideale instrument om het klimaat binnen uw bedrijf te
optimaliseren. Luchtbehandelingkasten zijn beschikbaar van 2.000 tot
50.000 m³/h. U kunt zelfs een low-temp versie huren die geschikt is voor
gebruik tot -10°C.

Enkele eigenschappen van onze luchtbehandelingskasten:
ff alle klimaatkasten werken op elektriciteit,
ff de luchtbehandelingskasten kunnen tot 400 cfm luchtstroom per ton produceren,
ff variabele snelheden garanderen een optimale flow en nauwkeurige temperatuurinstellingen,
In combinatie met onze chillers garanderen onze airhandlers dé ideale klimaatregeling binnen uw bedrijf.

AHU 50

AHU 175

Low Temp Unit 25 DX

Koelvermogen

50 kW

175 kW

17 kW bij -10°C | 30 kW bij +5°C

Warmtevermogen

75 kW

300 kW

-

Max. luchtdebiet

5 000 m³/h

20 000 m³/h

12 500 m³/h

Ruimtetemperatuur

tot 4 - 5 °C

tot 4 - 5 °C

tot -10 °C

Toestel

Ontdek ons volledig aanbod op www.delta-temp.be of contacteer ons op het nummer 0800 25 25 6 voor een oplossing op uw maat

Waarom huren bij Delta-Temp?
1. Korte of lange termijn : Dankzij onze weekcontracten kan u heel flexibel de termijn kiezen hoelang u uw installatie wil huren.
2. Onderhoud : Tijdens de huurtermijn verzorgt Delta-Temp het onderhoud van uw installatie.
3. 24/7 ondersteuning : Onze technici zijn snel bij u ter plaatse in geval van een storing.
4. Modulair uitbreidbaar : Uw installatie kan meegroeien met de groei van uw bedrijf en de daarbij gepaard gaande noden.
5. Geen grote investering : Wist u trouwens dat koeling huren volledig fiscaal aftrekbaar is?
6. Steeds goed onderhouden toestel : Zo bent u zeker van een efficiënt, zuinig en milieuvriendelijk toestel.
7. Duidelijk kostenraming : Met onze weekcontracten heeft u steeds zicht op de kostprijs.
8. ‘Try & Buy’ : Misschien wilt u eerst een toestel testen vooraleer u tot de aankoop overgaat?

» Verhuur & verkoop
» Levering & installatie
» 24/7 support
Scan deze QR-code
en bezoek onze
mobile-friendly
Industriële
koeling
website.

» Onderhoud & lektesten

Luchtbehandeling
Comfortkoeling

0800 25 25 6
www.delta-temp.be
info@delta-temp.com

Met dit visitekaartje heeft u onze contactgegevens steeds bij de hand

Wilt u meer informatie over onze producten of wilt u weten hoe wij u en uw bedrijf kunnen helpen?
Aarzel niet ons te contacteren via onderstaande gegevens. Ons team van vakspecialisten helpt
u met veel plezier verder.
Delta-Temp nv

www.delta-temp.be

www.linkedin.com/company/delta-temp

info@delta-temp.com

www.facebook.com/deltatemp

Lange Ambachtstraat 13
9860 Oosterzele

0800 25 25 6

www.twitter.com/deltatempsocial

