
42  I Cool&Comfort

    

“Wijbenga is al vele jaren een betrouw-

bare partner van industriële installa-

tiebedrijven bij hun projecten”, vertelt Jeroen 

Schröer; directeur van Wijbenga BV. “Maar 

ook de koeltechnische installateur die gecon-

fronteerd wordt met een uitdagend project 

kan evengoed bij ons terecht voor advies en 

een oplossing op maat. Dit laatste is trou-

wens een constante bij Wijbenga: we ver-

delen bewust maar enkele merken, die we 

door en door kennen en waarmee we altijd 

op zoek zijn naar de beste oplossing voor elk 

vraagstuk. Elke koudevraag kent zijn specifi -

citeiten, zoals omgeving en prestaties. Of de 

installateur nu nood heeft aan een afschei-

der, vat, economiser, koudemiddelpomp, 

hogedrukvlotter of handafsluiter, we zullen 

samen de vraag bekijken en een optimale 

oplossing aanbieden.”

Het wordt natuurlijk een stuk gemakkelijker 

om een oplossing aan te bieden als je ver-

Een ander merk waarmee Wijbenga sterk staat 

is het Finse Vahterus. Wijbenga heeft de warm-

tewisselaars van Vahterus onder de eigen merk-

naam Q-plate in de koudetechniek geïntrodu-

ceerd en is ondertussen een begrip in de markt. 

De belangrijkste ontwikkeling van Vahterus, de 

Q-Plate, is zijn eigen leven gaan leiden. Jeroen 

Schröer: “Door zijn specifi eke eigenschappen is 

de Q-Plate warmtewisselaar uitermate geschikt 

voor de koudetechniek. De Q-plate kan bijvoor-

beeld worden ingezet als verdamper, vloeistof/

vloeistof warmtewisselaar, cascadecondensor 

of oliekoeler maar is ook uitermate geschikt 

voor warmtepompen en warmteterugwinning, 

vloeistof gekoelde condensors, desuperhea-

ters of onderkoelers. Om de afmetingen van 

de verdamper met afscheider te reduceren en 

daarbij de vulling te beperken heeft Wijbenga 

in samenwerking met Vahterus de iQ-Plate 

combiverdamper ontwikkeld. Hierin zitten de 

warmtewisselaar en de afscheider in één man-

tel waardoor het eenvoudiger in een installatie 

kan worden geïntegreerd en is er minder isola-

tie en leidingwerk nodig. Hierdoor kan dank-

zij de iQ-Plate probleemloos aan de vraag naar 

systemen met minimale vulling kan worden vol-

daan. Dit is onder meer het geval bij systemen 

waarbij ammoniak als koudemiddel wordt toe-

gepast.” (zie kader)

Wijbenga wil onder het motto ‘samen bou-

wen!’ op maat uitgewerkte oplossingen aan-

bieden aan de installateur. Ter info, Wijbenga 

blijft hier bewust steeds op de achtergrond 

zodat de koelinstallateur het unieke aan-

WIJBENGA BV: “SAMEN BOUWEN!”

Ontwerper én leverancier van componenten voor de industriële koudetechniek 
in Nederland en België, dit is wellicht de best mogelijke omschrijving van het 
takenpakket van Wijbenga B.V. uit Geldermalsen. Binnenkort mag het bedrijf 
al 30 kaarsjes uitblazen, een garantie dat er heel wat ervaring en expertise be-
schikbaar is. Maar dit betekent geenszins dat niet voluit de kaart van nieuwe 
ontwikkelingen en technologieën wordt getrokken. Een voorbeeld: Wijbenga 
was de trend naar natuurlijke koudemiddelen zoals ammoniak en CO2 al vele 
jaren voor en heeft hierdoor een enorme intellectuele én praktijkgerichte 
voorsprong uitgebouwd in vergelijking tot importeurs of fabrikanten die de 
Europese verplichtingen hebben afgewacht om zich op natuurlijke koudemid-
delen toe te leggen.

spreekpunt voor de eindklant betekent. 

“Door de unieke combinatie van producten, 

vakkennis en een goede relatie met de toe-

leveranciers kan Wijbenga de losse compo-

nenten samen te brengen tot kant en klare 

units”, legt Jeroen Schröer uit. Voor de instal-

lateur betekent dit een reductie van de directe 

en indirecte kosten voor montage, ontwerp, 

tekenenwerk, inkoop en certifi cering en wor-

den de risico’s beperkt. Op onze website staan 

enkele referenties in detail uitgewerkt. Deze 

bewijzen onze expertise. Bovendien worden 

we regelmatig aangesproken door bedrijven 

en organisaties om deel te nemen aan testpro-

jecten. Hierdoor kunnen we gerust stellen dat 

we niet alleen componenten voor koudesy-

stemen ontwerpen en verkopen, maar ze ook 

perfect kennen en beheersen!”

 www.wijbenga.nl

tegenwoordiger bent van fabrikanten die 

volop inzetten op betrouwbare en innova-

tieve producten voor de industriële koude-

techniek. Wijbenga verdeelt de producten 

van WITT Aken (Duitsland), Vahterus OY (Fin-

land), Regeltechniek Kornwestheim (Duits-

land), Hansen Technologies (USA) en HB Pro-

ducts (Denemarken).

“Stuk voor stuk merken waarmee de instal-

lateur zijn eindklant een betrouwbare oplos-

sing kan aanbieden”, vervolgt Jeroen Schröer. 

“Industriële eindklanten aanvaarden geen 

enkele toegeving op het vlak van betrouw-

baarheid. Ze kunnen het echt niet hebben 

dat de productie moet worden onderbroken 

omdat er zich een probleem voordoet met de 

koelinstallatie. Ook wij hebben enkele jaren 

terug – deels onder druk van de markt waar 

elke prijsaanvraag toch wel zeer nauwkeu-

rig werd bekeken en er soms meer aandacht 

ging naar de kostprijs dan naar betrouwbaar-

heid & rendement – een goedkoper regelven-

tiel dan onze vertrouwde RTK in het gamma 

opgenomen. Maar zo snel als die gekomen 

was, zo snel was die terug verdwenen. Onze 

klanten stonden niet open voor een goedko-

per alternatief. Heel wat van onze regelventie-

len vinden afzet in de fruitsector, niet toeval-

lig uiteraard als je middenin het Rivierenland 

– dé fruitregio van Nederland – zit. Bewaring 

van fruit moet in de best mogelijke omstandig-

heden gebeuren. Indien dit niet gebeurt, dan 

resulteert dat onmiddellijk in een kwaliteitsver-

lies van het fruit. Dit risico willen fruithandela-

ren toch niet nemen, want uiteindelijk zetten 

ze door een eventuele keuze voor een goed-

kopere component hun naam en faam op het 

spel. Dan toch maar liever voor de vertrouwde 

kwaliteit kiezen!”

IQPLATE - VOLLEDIG GELASTE PLATENWARMTEWISSELAAR 

EN AFSCHEIDER IN ÉÉN APPARAAT

De iQplate is specifi ek ontworpen voor het koudemiddel NH3 (ammoniak), maar daar-
naast is deze verdamper ook geschikt voor CO2 en de andere gangbare koudemiddelen. De 
i-Qplate is geschikt voor het koelen van vloeistoffen en gassen of voor het condenseren 
van gassen als cascadecondensor zoals in CO2/NH3-systemen. Naast de unieke combina-
tie zijn de andere belangrijkste eigenschappen o.a. de beproefde volledig gelaste Plate & 
Shell warmtewisselaar, een lage koudemiddelvulling en de hoog effi ciënte afscheiding.

Uitvoeringen:
• ontwerpdruk 16 tot 64 bar
• plaatafmetingen size 2 tot en met size 7
• plaatmateriaal AISI316L, 254SMO of Titanium
• manteldiameter 380 tot en met 1100 mm
• afname CE-PED, ASME, PD5500
• vacuüm/Helium druktesten beschikbaar

REPORTAGE

Compact
Volledig gelast, geen pakkingen
Flexibele oplossingen mogelijk
Geschikt voor hoge drukken
Groot temperatuurbereik
Kleine vulling

Natuurlijk de beste oplossing

Perfecte wisselwerking!wisselwerking!

Q-plate®
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