
Industrial Cleaning Europe, gewoon goed! Sinds ruim 12 jaar is 

I.C.E. BV uw reinigingsspecialist in de warmtekrachtkoppeling. 

Waar WKK’s zich ophouden, verrichten wij onze werkzaamheden. 

Diverse projecten waaronder b.v. rookgaskoelers, condensors, 

motorwaterkoelers, fanbanken enz., pakken wij aan door middel 

van ultrasoon-reiniging en /of hogedruk-reiniging

Ons paradepaardje blijft in galop! De eerder 

genoemde ultrasoon reinigingsunit stelt ons in de 

gelegenheid om de lastigste problemen op te 

lossen  of tot een “klein obstakel” te reduceren. In 

veel gevallen is deze manier van reiniging dè
sleutel tot uw probleem.

Voor bijvoorbeeld platenkoelers en oliekoelers 

is dit een uitstekende manier van reiniging. Om 

de klant nóg sneller van dienst te zijn maken wij 

tegenwoordig vaak gebruik van de zgn. 

ruilpakketten, op deze manier kunnen wij de 

werktijd fors reduceren, waardoor u als klant 

weer sneller optimaal gebruik kunt maken van 
uw eigen installatie! 

Sinds een geruime tijd zetten we de ultrasoon
unit in voor diverse doeleinden naast het WKK
gebeuren; ook branches als scheepvaart, de
autobranche, infrastructuur en vele anderen,
hebben we inmiddels onze diensten mogen
bewijzen met groots resultaat! Onze monteurs
bouwen de onderdelen dikwijls uit, of ze worden
aangeleverd door de klant zelf, en na een
behandeling met hoge-druk en/of ultrasoon
bereiken we weer een optimaal rendement en
weten onze klanten te verrassen en tevreden te
stellen!

I.C.E.



Onderhoud van een installatie is een zeer 
belangrijk en onderschat item. Zonder 
regelmatig onderhoud zal een machine snel 
vastlopen. Een goed geoliede machine loopt 
soepel, maar dit kan alleen als iemand hem 
van deze belangrijke olie heeft voorzien. Kort 
gezegd, zonder onderhoud ‘houdt’ het op. 
Zonder onderhoud blijft niets draaien ook niet 
een belangrijke WKK installatie!

De veel voorkomende vicieuze cirkel ziet er als 
volgt uit: 

1. De WKK is in bedrijf;

2. De koeler gaat vervuilen

3. De tegendruk en temperatuur gaan 
omhoog

4. Hierdoor wordt de motor thermisch 
zwaarder belast

5. Hierdoor  verbruikt de motor nog meer 
gas en olie

6. Hierna vervuilt de koeler nog weer 
sneller

7. Stap zes gaat zo snel dat er geen weg 
terug meer is en er kan blijvende schade 
ontstaan!
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Wij zijn werkzaam op bijna alle denkbare locaties waar wij onze

vrachtwagens of bussen kwijt kunnen. Zelfs als dit met geen

enkele mogelijkheid te bewerkstelligen is, zoeken we naar een

passende oplossing, bijvoorbeeld uitbouwen en opnieuw

inbouwen van het betreffende onderdeel.

Veel van deze locaties beschikken over een WKK –installatie

om op deze manier in hun eigen energiebehoefte te voorzien.

Bij onderhoud aan machines in bijvoorbeeld een ziekenhuis

wéét je hoe belangrijk het is dat alles blijft draaien; zonder

stroom en warmte zullen er storingen ontstaan met alle

(ernstige) gevolgen van dien.
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9257 MA NOARDBURGUM

( 0511 -47 4642

7 0511 - 47 2932

: www.industrialcleaningeurope.nl

: info@i-c-e.nl

Wenst u meer informatie of wilt u een

afspraak maken, neemt u dan gerust contact

met ons op via nevenstaande gegevens, wij

staan voor u klaar!

Platenkoeler vóór reiniging

Platenkoeler na reiniging


