
WWW.DI-KOELTECHNIEK.NL

Wie zijn wij?
een STEK-erkend en PED-gecertificeerd koeltechnisch bedrijf

D.I. Koeltechniek werd in 1997 opgericht door Han Dekker.
Sinds 1 januari 2011 is er een v.o.f. gevormd met medewerker
Jan-Willem Mol. De huidige monteurs hebben jarenlange ervaring
en deskundigheid op het gebied van professionele koel- en
vriessystemen.

Ons bedrijf is in Putten gevestigd en heeft als voordeel door de 
centrale ligging dat we overal snel ter plekke kunnen zijn.

Alle servicemonteurs zijn voorzien van een goed geoutilleerde 
bedrijfswagen met alle benodigde gereedschappen en veelgebruikte 
onderdelen.

D.I. Koeltechniek werkt o.a. voor opdrachtgevers in de horeca,
groothandel, industrie en overheid en wordt daarnaast met vaste
regelmaat ingezet door andere servicebedrijven. Bovendien weten
inmiddels heel wat particulieren met aircowensen de weg naar ons te
vinden.

D.I. Koeltechniek is een STEK-erkend en PED-gecertificeerd
koeltechnisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen,
installeren, repararen en onderhouden van koeltechnische installaties
zoals koel- en vriesinstallaties, warmtepompen, winkel- en
keukenapparatuur en airconditioning.

Adres: Hoge Eng-West 11
3882 TP Putten

Email: info@dekkerinternational.nl
Tel: 0341-356 741

Kamer van Koophandel:  75222663
BTW nummer:  NL8601.94.486.B01

Referentieprojecten

Project Amboina Soesterberg

Systeem CO2 transkritisch Boostersysteem

Capaciteit 220 kW vriezen + 75 kW koelen

Realisatie 2020

Vrieshuis Amboina
Voor de nieuwbouw van Amboina, een groothandel in Aziatische 
producten, heeft D.I. Koeltechniek een vriesinstallatie gebouwd van  
220 kW voor de vriescel, met daarbij 75 kW aan koelvermogen voor 
een gekoelde ruimte.

Project Henri van de Bunt

Systeem CO2 transkritisch Boostersysteem

Capaciteit 150 kW vriezen 

Realisatie 2019

Vrieshuis voor Brood en Banket
Vanwege de toenemende hoeveelheid werk, heeft Henri’s Brood en Banket 
gekozen voor een nieuw pand in Nijkerk. Omdat de klant voornamelijk 
bake-off brood verwerkt, was naast kantoor- en expeditieruimte, ook 
een grote vriescel nodig. Wij hebben de opdracht gekregen om dit 
pand te voorzien van een transkritisch CO2 vries systeem voor opslag 
van goederen. Met frequentie gestuurde Dorin compressoren inclusief 
warmte terugwinning. I.v.m. met subsidiemogelijkheden en een natuurlijk 
koudemiddel is de klant klaar voor de toekomst.

SCHOLEN

KANTOREN

INDUSTRIE

D.I. Koeltechniek werd in 1997 opgericht door Han Dekker.  
Sinds 1 januari 2011 is er een v.o.f. gevormd met medewerker  
Jan-Willem Mol. De huidige monteurs hebben jarenlange ervaring 
en deskundigheid op het gebied van professionele koel- en 
vriessystemen. Ons bedrijf is in Putten gevestigd en heeft als 
voordeel door de centrale ligging dat we overal snel ter plekke 
kunnen zijn. Alle servicemonteurs zijn voorzien van een goed 
geoutilleerde bedrijfswagen met alle benodigde gereedschappen 
en veelgebruikte onderdelen.  
D.I. Koeltechniek werkt o.a. voor opdrachtgevers in de horeca, 
groothandel, industrie en overheid en wordt daarnaast met vaste 

regelmaat ingezet door andere servicebedrijven. Bovendien weten 
inmiddels heel wat particulieren met aircowensen de weg naar  
ons te vinden. 
 
D.I. Koeltechniek is een STEK-erkend en PED-gecertificeerd 
koeltechnisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen,  
installeren, repararen en onderhouden van koeltechnische  
installaties zoals koel- en vriesinstallaties, warmtepompen,  
winkel- en keukenapparatuur, airconditioning en  
WTW installaties.

Referentieprojecten Wie zijn wij
Een STEK-erkend en PED-gecertificeerd koeltechnisch bedrijf

2023: Energielabel C  
 
Per 1 januari 2021 is de EPC vervangen door BENG  
(Bijna Energie Neutrale Gebouwen). BENG heeft tot  
doel het terugdringen van de CO2-uitstoot van nieuwe  
gebouwen op 3 manieren: 
1. Terugbrengen van de energiebehoefte van gebouwen 
2. Beperken van fossiel energiegebruik 
3. Benutten van hernieuwbare energie 
 
De Nederlandse overheid heeft een ambitieus klimaat-
akkoord opgesteld waarin besloten is dat de uitstoot  
van broeikasgassen fors omlaag moet. Dit betekent  
dat gebouwen energiezuiniger moeten worden. 
Vanaf 2023 moet elk kantoorpand in Nederland over het 
energielabel C beschikken. Dit komt overeen met een 
energie-index van 1,3 of beter. 
 
Vragen?  
Informeer vrijblijvend!

Ducky Dons - Ermelo 
 
WTW met DX aansluiting voor koeling/ verwarming en  
ventilatie. De vier werkruimtes zijn voorzien van luchtverdeel-
slangen/airsocks om de gehele ruimte te voorzien van een 
optimaal klimaat.

Project Schauw - Putten 
 
De bestaande luchtbehandelingskast is uitgebreid met een Carrier 
warmtepomp, deze is geschikt om te koelen en te verwarmen.  
Deze installatie is tevens voorzien van een gebouw-beheer-systeem 
zodat verschillende soorten installaties samenwerken op één systeem.

Fuego - Harderwijk 

De ventilatie is dit restaurant 
is uitgevoerd met luchtverdeel-
slangen/airsocks voor een 
optimale luchtverdeling.  
De luchtbehandelingskast is 
voorzien van DX voor koeling  
en verwarming.

THAL Technologies - Almere 
 
Inrichting van cleanrooms. Er is luchtbehandeling aangebracht in de 
kantoren en werkruimtes. Deze werkruimtes zijn cleanrooms voor 
optimale verwerking van producten.

KOELTECHNIEK • AIRCONDITIONING • WARMTEPOMPEN • VENTILATIE



CO2 koel/vries aggregaat 
Bij de keuze van het koudemiddel kijken wij goed naar uw wensen, 
maar ook eisen omtrent milieu, omgeving spelen een rol. Voor 
natuurlijke koudemiddelen werken we met CO2, waarbij de drukken in 
het systeem fors hoger zijn dan normaal. Ook wordt het koudemiddel 
R290 steeds meer toegepast, waarbij er wel rekening gehouden 
wordt met de brandbaarheid.  

R290 (propaan) chiller 

Lekdetectie
Bij grotere installaties plaatsen wij vaak een lekdetectie systeem. 
Er worden bij de installatie sensoren geplaatst, die alarm geven 
mocht zich onverhoopt een lekkage voordoen. Hierdoor kan er snel 
en adequaat gereageerd worden, zodat de emissie van kostbaar 
koudemiddel beperkt kan blijven. De lekkage meldingen komen dan 
binnen op de basisunit, waar vandaan de melding per mail en/of  
SMS wordt doorgegeven aan de eigenaar van de koeling.

Bacharach basisunit      MGS lekdetectie sensor

Temperatuurbewaking en registratie
Voor veel van onze klanten is het van groot belang dat de temperatuur 
van de koel- of vriesruimte binnen de ingestelde waarden blijft.  
Mocht het voorkomen dat, door een storing, de temperatuur te hoog 
of te laag is dan wordt dit met een bewakingssysteem van Eliwell, 
per mail of SMS aan de beheerder gemeld. Hierdoor kan er snel actie 
worden genomen. Het TelevisGo systeem van Eliwell registreert 
tevens de temperaturen van de aangesloten ruimten, welke ook 
worden opgeslagen op de harde schijf.

 TelevisGo systeem van Eliwell 

Wij zorgen met het installeren van een koel- of vriessysteem, 
voor het beste bewaarklimaat van uw producten. Wij zijn 
werkzaam in alle sectoren waar koelen of vriezen nodig is;  
de vleesindustrie, de landbouw, maar ook de horeca is bij ons 
bekend terrein.

D.I. Koeltechniek is bekend met alle facetten van de koeltechniek, 
van het installeren tot onderhoud en service. Preventief onderhoud, 
uitgevoerd door D.I. Koeltechniek, zorgt voor een betere continuïteit, 
een beter rendement en een langere levensduur van uw installatie. 

Technische ontwikkelingen 
Er zijn in de koeltechniek veel ontwikkelingen op technisch vlak. 
Ook zie je een een grote stijging bij het toepassen van natuurlijke 
koudemiddelen met een laag GWP.  Wij van D.I Koeltechniek gaan 
mee in deze ontwikkelingen en zijn ondertussen ruim ervaren, om 
voor u de beste installatie te engineren.

Keuze voor koudemiddel 
Afhankelijk van de soort installatie, de eisen en wensen wordt er een 
keuze gemaakt tussen synthetische of natuurlijke koudemiddelen.
D.I. Koeltechniek heeft een ruime ervaring met alle mogelijke 
koudemiddelen en kan u hierbij van het juiste advies voorzien.

Waarom D.I. Koeltechniek
 

Referentieprojecten 

Project VSS ‘t Harde

Systeem  3 separate koel/vries systemen op synthetisch 
koudemiddel

Capaciteit  72 kW vriezen + 40 kW koelen + 130 kW verwerking

Realisatie 2020

Uitbreiding VSS Meat
In verband met de groei, heeft VSS een bestaand gebouw in ’t Harde 
gekocht. Hierin is het bedrijf gevestigd met geheel nieuwe vries- en 
koelruimtes, waarbij ook de verwerking en expeditie wordt gekoeld.

VSS MEAT te Elspeet is een jong en dynamisch nog zelf slachtend bedrijf 
wat op een ambachtelijke wijze probeert een totaal assortiment te 
kunnen bieden van diverse soorten vlees, kip, wild, gevogelte, vleeswaren 
en convenience. De hoofdtaken zijn het beleveren van horeca en 
instellingen, slagerijen, supermarkten en het verzorgen van barbecues 
voor zowel bedrijven als particulieren.

SCHOLEN KANTOREN INDUSTRIE
DI Koeltechniek neemt u in vijf overzichtelijke stappen 
mee naar een gezond binnenmilieu in schoolgebouwen, 
kantoren en vergader- en conferentieruimtes.DECENTRALE WARMTETERUGWINUNIT (WTW)                       WHISPER AIR

Ventilatie voor grote ruimtes 
(leslokalen, open office, vergaderruimtes, etc.) 
 
Lage installatiekosten: 
systeem zonder leidingen (decentraal) 
 
Geweldige oplossing speciaal voor bestaande gebouwen 
 
Eenvoudig toegankelijk voor onderhoud en reparatie

“Niet alle schoolgebouwen
voldoen aan de wettelijke  
normen voor ventilatie.  
Het kabinet stelt subsidie 
beschikbaar om scholen te  
helpen de ventilatie op orde  
te krijgen.”  
 
Landelijke Coördinatieteam Ventilatie,  
2020

Stap 1 - Meten 
Wat is de kwaliteit van het binnenmilieu op uw school? We meten 
de kwaliteit van het binnenmilieu in uw klaslokalen. De CO2-waarde 
zegt iets over de mate van luchtverversing in een ruimte. Door te 
meten, weten we precies hoe het met het binnenmilieu in het gebouw 
gesteld is. 
 
Stap 2 - Ontwerpen 
Voor ieder schoolgebouw hebben we een passende oplossing. 
Afhankelijk van de buitentemperatuur en de bezetting in de 
ruimtes, wordt het klimaat automatisch geregeld. Zo heeft u geen 
rendementsverlies als de bezetting per lokaal verschilt. 
 
STAP 3 - Besparen 
Berekenen van uw subsidie, besparing en terugverdientijd. Met de 
subsidie die u kunt aanvragen en de lage operationele kosten, houdt 
u de kosten laag en is de terugverdientijd relatief kort. Wij berekenen 
graag wat dit betekent voor uw specifieke situatie. 
 

STAP 4 - Presteren 
Een goed presterend klimaatsysteem zorgt voor een gezond 
binnenmilieu. Naast de financiële verdiensten uit stap 3, zijn er ook 
voordelen die minder goed zijn uit te drukken in geld. Denk aan lagere 
verzuimkosten en betere leer- en werkprestaties van leerlingen en 
leerkrachten. 

STAP 5 - Borgen 
Ook na oplevering monitoren, onderhouden en ondersteunen wij u 
en uw systeem. Zo bent u er altijd zeker van dat uw systeem optimaal 
functioneert.

 

Belang van relatieve  
luchtvochtigheid  
Tegelijkertijd mogen we het juiste niveau van relatieve 
vochtigheid binnenshuis niet onderschatten. Een bekend 
probleem, met name in de winter, is de droge lucht 
als gevolg van verwarming. Alhoewel de concentratie 
kooldioxide een belangrijke indicator is voor de luchtkwaliteit 
binnenshuis, is de relatieve luchtvochtigheid net zo 
belangrijk. Deze moet idealiter tussen 40 en 60 % zijn.  
Zowel zeer lage of hoge rela-
tieve luchtvochtigheid kan 
voor enig lichamelijk  onge- 
mak zorgen, omdat de 
relatieve luchtvochtigheid 
rechtstreeks van invloed is 
op de temperatuurwaar-
neming. Of het nu om lage 
of hoge relatieve vochtig- 
heidsgraad gaat, beide leiden 
tot een toename van levens- 
vatbare bacterien, virussen 
of de verspreiding van lucht- 
weginfecties.

ROOFTOPS 
 
  De luchtkanalen kunnen flexibel aangesloten worden om de 
  installatieruimte optimaal te benutten. 
 

 EC-plugventilatoren hebben een zeer hoog rendement en 
  zijn onderhoudsvrij. Zo wordt de uitvaltijd van het systeem tijdens 
  onderhoud tot een minimum beperkt. 
 

 De luchtklep en ventilator in het afvoerkanaal zorgen ervoor dat er 
  geen overdruk in het gebouw ontstaat en dat de luchtcirculatie 
  wordt geoptimaliseerd. 
 

 De geïntegreerde aanvoer van verse lucht zorgt voor een 
  gegarandeerd hoge binnenluchtkwaliteit en verschillende 
  mogelijkheden voor luchtfiltering.

Kastconfiguratie: 
1. Buitenluchtklep / 2. Toevoerfilter / 3. Warmtewiel / 4. Toevoer EC-ventilator 
5. Retourfilter / 6. HMI-bediening / 7. Retour EC-ventilator / 8. Afvoerklep

LUCHTBEHANDELINGSKASTEN 
 
Met een plug & play ontwerp en  

inherente flexibiliteit, kunnen onze  

luchtbehandelingskasten zodanig  

worden geconfigureerd en  

gecombineerd, dat ze exact  

voldoenaan de eisen van elk  

gebouw, ongeacht waar het voor  

wordt gebruikt of wie erin moet  

werken. 

 

Onze systemen zijn zeer milieuvriendelijk  

en energiezuinig ontworpen. Dit betekent dat  

ze minder ecologische impact hebben, terwijl de  

kosten worden verlaagd door het minimaliseren van  

het energie-verbruik.  

Gecombineerd met het geringe vloeroppervlak  

van het systeem, maken deze kenmerken onze 

luchtbehandelingskasten ideaal voor  

alle markten. 

Om een school of kantoorpand te voorzien van verse ventilatielucht 
kunt u gebruik maken van een warmteterugwinningsunit, ofwel een 
WTW installatie.  
 

Wat is een WTW installatie? 
Om een gebouw te voorzien van verse ventilatielucht zijn er  
verschillende ventilatiemethodes beschikbaar. Een WTW is  
een balansventilatie met warmteterugwinning op basis van 
mechanische toevoer en afvoer (systeem D).  
Een WTW ventilatie-systeem wordt vaak ingezet bij kantoren en 
scholen. Hoeveel verse ventilatielucht de WTW installatie naar 
binnen moet blazen is afhankelijk van het aantal m3 en het  
gebruik van de ruimte.  
Zo heeft een klaslokaal met 30 leerlingen meer verse ventilatie-
lucht nodig dan bijvoorbeeld een kantoor met 5 medewerkers. 
 

Hoe werkt een WTW installatie? 
Een WTW haalt gefilterde verse buitenlucht naar binnen via de 
warmtewisselaar. De buitenlucht wordt opgewarmd tot het warm 
genoeg is om de ruimte te verwarmen. Tegelijkertijd wordt  
vervuilde lucht van binnen naar buiten geleid. De lucht van 
binnen wordt langs de warmtewisselaar gehaald. De vervuilde 
binnenlucht kruist de schone buitenlucht, dit gebeurt zonder 
dat beide luchtstromen elkaar werkelijk aanraken. Het enige 
wat hier plaatsvindt is een warmteoverdracht tussen beide 
luchtstromen. Simpel gezegd wordt de WTW in de winter 
voorverwarmd met warme binnenlucht, waardoor de WTW  
de koude buitenlucht voorverwarmd.  
Tijdens de zomer werkt dit principe andersom. De warmte- 
terugwinunits die DI Koeltechniek levert zijn ontworpen voor 
centrale of decentrale ventilatie. Het biedt een ideale oplossing  
in zowel nieuwe als bestaande gebouwen.  
Dankzij het minimale geluidsniveau is er altijd een perfecte keuze 
voor scholen, kantoren en vergaderruimtes mogelijk. 
 

Energiebesparing met een WTW installatie 
Omdat de ventilatielucht wordt voorverwarmd door de restwarmte 
hoeft u minder te verwarmen in de winter of te koelen in de zomer. 
Hierdoor is een WTW ventilatiesysteem energiezuinig en duurzaam. 
Goed voor het milieu én de portemonnee! Daarnaast is een WTW 
installatie ideaal te combineren met andere duurzame alternatieven 
zoals zonnepanelen of een warmtepomp.  
 

Wat zijn de voordelen van een WTW installatie? 

- Gezond binnenklimaat 
- Verse ventilatielucht, 24 uur per dag 
- Hoger comfort 
- Goede hygiëne 
- Geen koude luchtstromen meer 
- Energiebesparing 
- Lagere verwarmingskosten 
- Luchthoeveelheid is regelbaar 
- Ventileren zelfs in de zomer wanneer alles dicht is Bron: www.klimaatbeheer.eu/news/binnenklimaat-en-regelgeving/







 






