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IV L b e d r i j f s ko e l i n g
Elk product is anders en stelt daarom andere eisen aan de toe te
passen technische installatie.
IVL Bedrijfskoeling B.V. heeft zich de afgelopen decennia gespecia
liseerd op het gebied van AGF, voornamelijk met koeltechnische
installaties voor lange termijn opslag van o.a. hard en zacht fruit en
vleesproducten. IVL ontwerpt, realiseert én onderhoudt speciale vriesen koelingsruimten, zowel nationaal als internationaal. Van compact en eenvoudig, tot uitgebreid en onderscheidend. IVL komt met
vindingrijk en deskundig advies en biedt high-tech oplossingen voor o.a.
fruitteeltbedrijven, distributiecentra, veilingen, horeca en groothandel.
Maatwerkoplossingen worden door onze engineers in eigen huis
ontwikkeld en gerealiseerd. Wij hebben specialisten in dienst op het
gebied van koelen, klimaatbeheersing en de bijbehorende besturingen.

Koel- en vriescellen

ULO-Koeling

IVL installeert koel- en vriescellen voor
fruitteeltbedrijven, distributiecentra,
veilingen, horeca en groothandel.

In de voedselbranche is de koudetechniek niet weg te denken. Het is door
deze kennis en techniek mogelijk de houdbaarheid, uitstel van verval en
beschikbaarheid gedurende het hele jaar te garanderen. Met IVL Bedrijfskoeling
kunt u l angdurige versheid van uw producten realiseren.

U kunt bij IVL terecht voor kleine,
eenvoudige maar ook voor volledig
geautomatiseerde systemen voor vele
koel- en vriesruimtes. Wij verzorgen niet
alleen het ontwerp maar ook de complete
installatie, eventuele aankleding én het
onderhoud.

IVL Bedrijfskoeling is gespecialiseerd in het bewaren van hard en zacht fruit.
Wanneer langere houdbaarheid van uw producten een vereiste is, zijn ULO-cellen
de ideale oplossing.

IVL Bedrijfskoeling is specialist in de
voedingsmiddelen verwerkende industrie.
Met onze koel- en vriescellen bieden
wij doordachte oplossingen die voldoen
aan alle wettelijke eisen voor hygiëne,
kwaliteit en energieverbruik.

IVL Bedrijfskoeling is u graag van dienst bij het plaatsen van ULO-koeling welke uw
houdbaarheidsproces optimaliseert. ULO-koeling werkt met een lage concentratie
zuurstof, hierdoor zijn producten langer houdbaar en heeft u de beste controle
heeft over het te koelen product.
Uiteraard zorgt IVL ervoor dat uw geconditioneerde ruimten voldoen aan de hygiëne
wetten en regelgeving.

IVL levert innovatieve,
duurzame én energiezuinige systemen.

Natuurlijke koudemiddelen
In verband met de wettelijke beperkingen van chemische
koudemiddelen ontwikkelt en realiseert IVL Bedrijfskoeling
reeds lange tijd installaties met natuurlijke koudemiddelen
en milieuvriendelijke koudedragers zoals b.v. ammoniak, CO2
en propaan.
Ook uit ecologisch oogpunt zijn deze koudemiddelen een goede
keuze: het draagt niet bij aan de aantasting van de ozonlaag of
de opwarming van de aarde. Door de aantrekkelijke subsidieregelingen wordt deze toepassing gestimuleerd.
IVL heeft alle expertise in huis op basis van natuurlijke koudemiddelen. Zo zorgt u met IVL voor energetisch aantrekkelijke
en flexibele toepassingen met lage onderhoudskosten. Vraagt u
ons naar de mogelijkheden.

airconditioning
Klimaatbeheersing en luchtbehandeling zijn onze kernacti
viteiten. Wij zijn bedreven in de aanleg, service en onderhoud
van airconditioning.
Als specialisten bieden wij u een gezond leefklimaat bij elke
temperatuur en voor elke ruimte. Wij bewaken uw klimaat met
geavanceerde systemen en deskundigheid.
Wij kiezen voor duurzame kwaliteit en bieden diverse
topmerken. Er is een grote verscheidenheid aan systemen
en modellen en er zijn vele keuzemogelijkheden. De techniek
staat niet stil en nieuwe systemen worden steeds mooier, stiller, energiezuiniger en gebruiksvriendelijker.
IVL regelt alles naar wens, van advies tot installatie. Samen
met u zoeken wij de beste oplossing, op maat gemaakt en passend binnen uw budget.
Besturing
IVL is o.a. dealer van Auxcis, een gerenommeerd expert in bedrijfsautomatisering. Onze uitgebreide ervaring met specifiek
toegepaste koelingen hebben er tevens toe geleid dat wij in
eigen beheer besturingssoftware hebben ontwikkeld, die wij
kunnen inzetten bij nieuwe projecten.
Voor een fruitkoeling maken wij gebruik van de Auxcis fruit
controllers. Deze controller is speciaal ontwikkeld voor gebruik
in de AGF-sector en bevat alle relevante functies voor een
perfecte regeling van het klimaat in de koelingsruimte. Hierdoor
ontstaat een homogene, rustige installatie met kortere koel
acties en een lager energieverbruik.
Vanuit onze locatie in Wijk bij Duurstede kunnen wij, waar ook ter
wereld, uw installatie monitoren; zo mogelijk kunnen wij eventuele
storingen al oplossen voordat u ze heeft geconstateerd!

Ook voor andere toepassingen denkt IVL met u mee!
IVL Bedrijfskoeling maakt in overleg met u een nauwkeurige
planning voor het ontwerpen, installeren en afwerken van een
installatie. We plannen onze vakspecialisten in en onderhouden
contact voor de juiste ontwikkeling van uw project.
U kunt zich nu eenmaal niet steeds met de details van ons vak
gebied bezig houden. Daarom zorgen we dat u bij complexe keuzes
verhelderend uitleg krijgt en zorgen we ervoor dat onze adviezen
realistisch en eenvoudig zijn.

Mocht u meer willen weten over onze koeloplossingen en welke moge
lijkheden dit u biedt, neem dan gerust contact op met een van onze
adviseurs. Deze helpen u graag verder met het zoeken naar de juiste
oplossing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan renovatieprojecten en meer
jaren onderhoudscontracten.

Kwaliteit in service en onderhoud zijn van groot belang voor de
continuïteit van uw productieproces. IVL Bedrijfskoeling heeft een
aparte divisie Service en Onderhoud. Een 24/7 storingsdienst staat
continue paraat.
Wilt u uw wensen of ideeën bespreken, is ons advies gewenst of wilt u
gewoon eens kennismaken? Graag!
Bel ons op telefoonnummer +31 (0) 343 - 56 15 95

Keulenaar 11 | 3961 NM Wijk bij Duurstede
tel. +31 (0) 343 - 56 15 95 | e-mail info@ivl.nl		
Bezoek ook onze website: www.ivl.nl

