


ONDERHOUD & 
REVISIE WARMTE-
WISSELAARS

Beunkoelers, luchtkoelers, condensoren, platenwisselaars en 
oliekoelers vormen belangrijke onderdelen van de scheeps-
aandrijving en zorgen ervoor, mits zij in uitstekende conditie 
verkeren, dat het schip optimaal kan presteren. 

Aangroei, vest, vervuilde lucht en corrosie zijn belangrijke oorzaken 
voor het verminderen van de capaciteit van warmtewisselaars. 
In de beperkte tijd dat uw schip niet operationeel is, brengen 
wij de warmtewisselaars weer zo goed mogelijk terug op het 
oorspronkelijke rendement. Ook kunnen diverse onderdelen 
besteld worden via onze online shop.

LUCHTKOELERS
Bij CP Heat Technologies gebruiken 
we ultrasone reinigingstechnieken 
om de vinnen van uw luchtkoeler te 
reinigen. 

Dankzij deze methode zijn we in 
staat om alle stofdeeltjes/vervuiling 
te verwijderen, zelfs in de moeilijkst 
te bereiken locaties. De waterzijde 
wordt door middel van een che-
mische behandeling gereinigd.

Door de luchtkoeler regelmatig te 
reinigen en onderhouden blijft deze 
op zijn maximale capaciteit/perfor-
mance functioneren.

SHELL & TUBE 
WARMTEWISSELAARS
Door een combinatie van ultrasonis-
che- en chemische reinigingsmeth-
oden toe te passen, zijn we in staat 
om alle denkbare olie en smeer 
residuen te verwijderen van de tubes.

De warmtewisselaar kan in zijn 
geheel door ons worden afgeperst 
indien de deksels aanwezig zijn. 
Anders testen wij de warmtewisse-
laar pijp voor pijp. Eventuele lekkages 
worden in overleg met de klant indien 
mogelijk vernieuwd of afgeplugd, om 
zo de shell & tube warmtewisselaar 
weer in optimale staat te herstellen. 

BOX COOLERS
CP Heat Exchanger Technologies 
verwijdert het aangegroeide vuil 
met behulp van speciale reinigings-
methoden, test de u-buis bundels 
en repareert deze waar nodig. 

In aanvulling daarop kunnen we een 
speciale coating aanbrengen op uw 
box koeler. Deze vertraagt de aan-
groei van organismen voor zover 
mogelijk en helpt de zeekast te 
beschermen tegen de corrosieve 
effecten van zeewater.

PLATE HEAT EXCHANGERS
Het schoonmaken van platen-
warmtewisselaars moet met uiterste 
zorg worden uitgevoerd en is daarom 
een taak voor een specialist. 

De platen worden op aanvraag 
individueel gereinigd, gecontroleerd 
op scheuren of barsten en voorzien 
van nieuwe pakkingen. 

Periodiek onderhoud van uw instal-
latie zorgt voor een lagere downtime 
en een hoger rendement van uw 
motoren.



WERKZAAMHEDEN

Adviseren en reconditioneren
Bij het reinigen, reviseren en repareren van maritieme warmte-
wisselaars komt vaak maatwerk kijken. Tijdens de visuele inspectie 
(op locatie of in onze werkplaats) beoordelen we de conditie van 
de warmtewisselaar. Wij adviseren welke stappen nodig zijn om 
de warmtewisselaar volledig te herstellen en wat de geschatte 
doorlooptijd voor de uitvoer van de herstelwerkzaamheden is. 

Mocht deze doorlooptijd uw planning overschrijden, dan kunnen 
we optioneel een nieuwe koeler plaatsen en de bestaande 
warmtewisselaar reconditioneren. Tijdens uw volgende mogelijk-
heid staat de warmtewisselaar klaar om ingebouwd te worden. 

Om uw warmtewisselaar te reinigen maken wij gebruik van 
ultrasone-en chemische processen. Ultrasone reiniging vindt 
plaats in een bad met speciale reinigingsvloeistof op hoge 
temperatuur. Geluidsgolven creëren daarin minuscule, implode-
rende luchtbelletjes. De stromingen die hierdoor ontstaan reinigen 
zelfs de moeilijkst bereikbare plaatsen. Chemische reiniging vindt 
tevens plaats in dompelbaden, met koeler-specifi eke reinigings-
middelen die nagebruik uiteraard op milieuvriendelijke wijze 
worden weggevoerd.

Onderhoud en reparatie van warmtewisselaars
Wanneer uw warmtewisselaar meer nodig heeft dan alleen 
een reinigingsbeurt, voeren wij ook de herstelwerkzaamheden 
voor u uit.  

Na een visuele inspectie, waarbij de benodigde werkzaamheden 
worden bepaald, demonteren wij de koeler. Deze wordt gereinigd, 
waarna de deksels worden geassembleerd. Vervolgens worden 
ook nieuwe pakkingen geïnstalleerd en, indien nodig, worden ook 
bouten en moeren vervangen. 

In de laatste fase borstelen we de pijpplaten en tappen we deze 
op, waarna de koeler kan worden afgeperst en weer klaar is voor 
trouwe dienst.

Beunkoeler performance plan
Aanslag op uw beunkoeler, bijvoorbeeld door algen of 
zeepokken, gaat ten koste van de koelcapaciteit. In onze werk-
plaats verwijderen wij deze aanslag en herstellen wij de capaciteit 
van de beunkoeler zo goed als mogelijk. 

Ons beunkoeler performance plan is erop gericht om uw 
beunkoeler van een optimaal onderhoudsprogramma te voorzien. 
Zo wordt de koeler na reiniging behandeld met drie lagen fenol 
coating, om uw zeekast te beschermen tegen Galvanische 
corrosie en aangroei te minimaliseren.



DE VOORDELEN 
VAN ONZE DIENST-
VERLENING

Afspraak is afspraak 
Levering vindt stipt volgens de gemaakte afspraken en 
vastgestelde planning plaats. Aanpassingen in het proces 
of de werkzaamheden worden na overleg uitgevoerd en 
vastgelegd in het servicerapport.  

Samen uw doelen behalen 
We doen er alles aan om op tijd en binnen uw budget te 
leveren. Dit met instandhouding van een goede verhouding 
tussen prijs en kwaliteit en uiteraard rekening houdend 
met de eisen op het vlak van HSEQ (Health, Safety, 
Environment & Quality)!  

24/7 Dienstverlening 
Indien noodzakelijk kunnen we ook in het weekend en in 
de avonden reinigings- en onderhoudswerkzaamheden 
verrichten. 

Een vast aanspreekpunt 
Een vast contactpersoon die direct een statusupdate 
kan geven en technische vragen kan beantwoorden en 
altijd binnen een uur terugbelt, ook in het weekend.  

Brede expertise 
Onze expertise beperkt zich niet tot specifi eke merken 
of type koelers. U kunt bij ons terecht met merken als 
GEA, Funke, Kelvion, Aalborg NRF, Vestas, Weka en 
Blokland koelers.

Waarom is ontvetten van uw 
koelers belangrijk?
Tijdens het gebruik kan er ophoping 
van vet optreden in uw koeler. Deze 
vorming van vet zorgt ervoor dat de 
koeler minder goed koelt. Het rendement 
daalt. Met een goede ontvetter zorgt u 
ervoor dat het rendement van de koeler 
weer op niveau komt. De koeler kan dan 
weer optimaal koelen.
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Onze missie
Bij CP Heat Exchanger Technologies streven we 
ernaar om de koelcapaciteit van uw motoren te 
maximaliseren, door de beste reinigingstechnieken 
toe te passen en te zorgen dat uw downtime/
stilstand zo kort mogelijk blijft. Dit doen wij tegen 
de laagste faalkosten in de markt. En om onze 
doelstellingen te realiseren nemen we alle moge-
lijke maatregelen om onze impact op het milieu
te minimaliseren.


