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Klant Supro Cooling Benelux B.V. (geen eindklant of investeerder) 

Bedrijfsnaam:  

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Contact persoon: 

Telefoonnummer: 

Email: 

 

□ Dealer 

□ Installateur 

□ Energiebedrijf 

□ Project ontwikkelaar 

□ Anders:  

 

Algemene project gegevens 

Projectnaam: 

Locatie (adres, plaats, land): 

 

Naam eindgebruiker: 

 

Eindgebruiker is: 

□ Bedrijf 

□ Overheid / publieke sector 

□ Particulier 

□ Anders: 

 

Verwachte realisatie van het project (maand, jaar): 
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Type object voor koeling of verwarming: 

 

□ Gebouw / woning / kantoor 

□ Proces 

□ Servers 

□ Anders: 

 

Project aanvraag betreft: 

 

□ Nieuwbouw 

□ Renovatie 

Prijs stroom € / kWh (eindprijs incl. belastingen): 

 

Project beschrijving (Speciale behoefte, onderzoeksproject, tender?) 
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HT – Hoge Temperatuur Circuit (warmtebron voor aandrijving) 

Welk type warmtebron is er beschikbaar voor aandrijving: 

□ Zon-thermische panelen of heatpipes 

□ Bio-massa, pelletkachel 

□ Stadsverwarming of warmtenet 

□ Proces warmte 

□ Fuel cell 

□ Compressor 

□ CO-regeneratie 

□ Anders: 

Beschikbare hoeveelheid warmte (kW): 

Aandrijftemperatuur (°C) Inlaat / uitlaat: 

Voor WKK: 

 Type: 

 Gas prijs (€ / kWh): 

Voor warmtenet: 

 Prijs voor warmte (€ / kWh): 

 

LT – Lage Temperatuur Circuit (koelvermogen / distributie koude) 

Soort distributie systeem voor koude: 

 

□ Koelvermogen (kW): 

□ Te koelen oppervlakte (m2): 

□ Alternatief: maximaal koelvermogen afhankelijk van de beschikbare warmte 

hoeveelheid 

Uitgaande temperatuur gekoeld water (°C): 

Aantal koeluren per dag: 

Overige koeluren: 
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MT - Midden Temperatuur Circuit (warmteafvoer, re-cooling) 

Gewenste optie voor afvoeren van warmte: 

 

□ Dry-cooler 

□ Dry-cooler met sproei installatie 

□ Adiabatische re-cooler 

□ Bodembron 

□ Zwemband of oppervlakte water 

□ Koeltoren 

□ Anders: 

 

Natte bol temperatuur (°C): 

Droge bol temperatuur (°C): 

 

Opmerkingen 
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