CENTRA VAN UITMUNTENDHEID

IN HET HART VAN
DE INNOVATIE
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HIGHTECH
GEBOUWTECHNOLOGIE
UTC Climate, Controls & Security is wereldwijd leverancier
van technologieën voor gebouwen (industrie, kantoren,
hotels, ziekenhuizen, culturele centra enz.). Met onze
diensten en systemen voor de verwarming, de ventilatie,
de airconditioning, de koeling en voor het beheer en de
automatisering en (brand)beveiliging van gebouwen,
zorgen wij voor veilige, comfortabele, duurzame en
energiezuinige topklasse gebouwen.
UTC Climate, Controls & Security is een bedrijfsonderdeel
van de toonaangevend multinationale leverancier voor
de lucht- en ruimtevaartindustrie en de bouw: United
Technologies Corp.

United technologies

197 200
medewerkers

56,5

miljard dollar
netto omzet

3,9

Innovatie zit in onze genen
De
geschiedenis
van
UTC
wordt
gekenmerkt door vele innovaties waaruit
geheel nieuwe industriesectoren zijn
voortgekomen. Onze grote internationale
merken zijn de nalatenschap van onze

oprichters en uitvinders van onbekende
technologieën. Voor de toepassing ervan
werden speciale ondernemingen gesticht
die nog steeds volop in ontwikkeling zijn.

Een heldere visie op innovatie
Dankzij onze inspanningen op het gebied
van onderzoek en ontwikkeling brengen
wij onze ideeën tot leven. De erfenis van
onze grondleggers dwingt ons steeds
verder te zoeken naar nieuwe innovaties
en ambitieuze ideeën.
Om die reden ontwikkelen wij spitstechnologieën om onze klanten te helpen

de uitdagingen waar deze in hun verschillende sectoren tegenaan lopen het
hoofd te bieden. In 2015 hebben wij over
de hele wereld 3,9 miljard dollar geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.
Dit bewijst wel het belang dat UTC hecht
aan innovatie.

miljard dollar
investeringen
en R&D in totaal
Op 31 december 2015

De kracht van een wereldwijde groep
Hierdoor krijgt het gebouw een nieuw dimensie
dankzij de theoretische natuurkunde die de
interactie bestudeert tussen het ontwerp van het
gebouw, de gebruikers en de systemen erin. Zij
komen met onconventionele oplossingen voor
de constante uitdagingen op de gebieden van
energie, mechanica en verwarming, ventilatie
en airconditioning voor het optimaliseren van
de energie-efficiëntie van het gebouw en van
de veiligheid en het comfort van de gebruikers.

Sinds de oprichting van het United Technologies
Research Centre (UTRC) in 1929 heeft dit
centrum aan de basis gestaan van de talrijke
ontdekkingen op allerlei gebieden en waaruit
producten, technologieën en systemen zijn
voortgekomen met een duidelijke invloed op
ons dagelijks leven. De gevarieerde teams
van medewerkers, waaronder een aantal
van de beste wetenschappers en technici ter
wereld, richten zich op de ontwikkeling van
spitstechnologieën die slimme oplossingen
voor de meest gecompliceerde problemen
opleveren.

GEZAMENLIJK ONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR HET
UNITED TECHNOLOGIES RESEARCH CENTRE

UTRC
GEAVANCEERDE
TECHNOLOGIEËN

>

600 ingenieurs

> Otis - Pratt & Whitney

HVAC

TECHNOLOGIE
TOEGEPASTE
TECHNOLOGIEËN

>

300 ingenieurs

> Carrier - CIAT - Riello

HVAC
Europa

PRODUCTONTWIKKELING

>

400 ingenieurs

> Carrier - CIAT - Riello

UTC Aerospace Systems
UTC Climate, Controls & Security
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EEN TOONAANGEVENDE LEVERANCIER
VAN VERWARMINGS-, VENTILATIE- EN
AIRCONDITIONINGSSYSTEMEN
Alle Europese merken van United Technologies die zijn gespecialiseerd in
verwarmings-, ventilatie- en airconditioningssystemen (HVAC) bevinden zich
in de hoogste regionen van hun sector. Elk biedt zijn klanten het beste qua
duurzame innovatie.
SYSTEMEN VOOR VERWARMING,
VENTILATIE EN AIRCONDITIONING
• Vloeistofkoelmachines /
warmtepompen
• Ventilatorconvectoren
• Luchtbehandelingscentrales
• Packaged airconditioning
• Droge koelers /
Warmtewisselaars
• Close control units
• VRF / Split
• Branders / Verwarmingsketels
• Controles

DIENSTEN
• Onderhoud
• Reparatie
• Reserveonderdelen
• Modernisatie
• Bewaking
• Klimaatbeheersingssystemen
• Advies

EEN INTERNATIONALE LOCATIE VOOR
OPLOSSINGEN OP BASIS VAN EXPERTISE
Onze Europese Centra van Uitmuntendheid zijn topklasse
ondernemingen die zijn georganiseerd naar gelang hun
respectievelijke expertisegebieden.

VERHUUR
• Koelingsoplossingen
• Verwarmingsoplossingen
• Waterpompen
• Elektrische generatoren

Torun
Verwarmingsketels

Beroun
Kleine en middelgrote vloeistofkoelmachines voor
kantoren, ventilatorconvectoren

Verona
Platenwarmtewisselaars en aanverwant

Morbegno
Verwarmingsketels

Montluel

Grote vloeistofkoelmachines voor kantoren en de industrie

Gesticht door de uitvinder van de moderne
airconditioning, is Carrier wereldleider op het gebied
van hightech HVAC-oplossingen. De experts van
Carrier ontwikkelen duurzame oplossingen met
zeer energie-efficiënte producten, geïntegreerde
technologische gebouwsystemen en diensten voor
de industrie, kantoren en woningen.

De grote industriële CIAT-groep ontwerpt, fabriceert
en verkoopt oplossingen voor woningen, kantoren,
de industrie en de gezondheidszorg. Deze zijn
volledig gericht op het optimaliseren van het
energieverbruik en op het verbeteren van de
luchtkwaliteit en het leefcomfort in gebouwen. CIAT
maakt zich ook sterk voor de bescherming van het
milieu, dat een belangrijke plaats inneemt in zijn
ontwikkelingsstrategie.

Culoz

Luchtbehandelingskasten, ventilatorconvectoren en
warmtewisselaars

Vence

Klimaatbeheersingssystemen

Montilla

Rooftop klimaatregelaars en
stand-alone airconditioningssystemen

Piombino
Verwarmingsketels

Legnago
Branders

Volpago
Met meer dan 90 jaar ervaring in de innovatie
voor verschillende energiebronnen, is Riello de
belangrijkste Italiaanse fabrikant van verwarmingsen airconditioningssystemen en -technologieën
voor particulieren en bedrijven. Zijn technologische
uitmuntendheid is te danken aan de kennis en
ervaring van zijn teams van experts.
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Toshiba vindt zijn origine in 1875, toen de
Tanaka-fabrieken de eerste waren in Japan die
telegraafapparatuur gingen fabriceren. Toshiba
heeft de afgelopen 30 jaren zijn innoverende positie
op het terrein van airconditioning behouden door
zijn compromisloze kwaliteit en het speciale accent
dat het legt op de energie-efficiëntie.

Verwarmingsketels

7 Centra van Uitmuntendheid
R&D centrum en laboratorium

10 fabrieken
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In Culoz is het Europese onderzoeksen ontwikkelingscentrum van United
Technologies gevestigd dat speciaal
gewijd is aan de technologieën voor
de behandeling en de kwaliteit van
de binnenlucht. In dit complex van
meer dan 3 000 m2, gelegen in het
Oosten van Frankrijk, ontwerpen onze
medewerkers prototypes en voeren zij
tests uit voor onze ontwikkelingsafdeling
en voor onze klanten die op zoek zijn
naar de beste innovaties op het gebied
van luchtbehandelingscentrales,
ventilatorconvectoren en
warmtewisselaars.

ONDERZOEKS- EN
ONTWIKKELINGSCENTRUM CULOZ:
EXPERTISE VOOR DE
BEHANDELING EN
KWALITEIT VAN DE
BINNENLUCHT

Het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum
en het laboratorium hebben zeven
innovatieplatforms met de modernste testen meetapparatuur, die geheel zijn gewijd
aan luchtbehandelingstoepassingen.

Warmtewisselaars

Het platform voor de warmtewisselaars voert geluids-,
druk- en thermische prestatietests uit voor droge
koelers en platenwarmtewisselaars.
• Thermische, geluids- en druktests
• Droge koelers en platenwarmtewisselaars tot 2000 kW

Luchtbehandelingscentrales
Digitale modellering, analyse
en simulatie

Het platform voor digitale simulatie houdt zich
bezig met digitale vloeistofmechanica (CFD Computational Fluid Dynamic) en de simulatie van
het binnencomfort. Het CFD-platform berekent de
interne en externe stromingen en de bijbehorende
warmteoverdrachten voor het ontwerpen van nieuwe
componenten, zoals ventilatorwielen, warmtewisselaars
of nieuwe apparaten zoals ventilatorconvectoren,
luchtbehandelingscentrales en droge koelers. Door
simulaties van het binnencomfort beoordeelt het
platform het resultaat van een ventilatorconvector in
een gegeven ruimte.

Kwaliteit van de binnenlucht
(IEQ)
Akoestisch platform

• Galmkamer en dode kamer
Comfortplatform
• Technisch plateau van 120 m2 voor het nabootsen
van het binnenklimaat van kantoren en woningen

• Totale capaciteit van de thermische kring van 16 kW
• Simulatie van de buitencondities door aanpassing
van de binnentemperaturen van de wanden
(gelijkwaardig met -15 °C tot + 45 °C buiten)
• Beoordeling van de thermische en akoestische
comfortniveaus van de ventilatorconvectoren en
luchtroosters volgens de normen EN ISO 7730 en
EN 15726

Platform voor de kwaliteit van de
binnenlucht
• Tests van oplossingen voor het afvangen van fijnstof
PM2,5 en chemische verontreinigingen

• Tests van luchtkwaliteitssensoren
• Test van de chemische emissieniveaus van
ventilatorconvectoren
• Chemische analyse door gaschromatografie

Het platform voor de luchtbehandelingscentrales
bestudeert de mechanische prestaties van de
omkasting. Hier beoordeelt men de mechanische
stabiliteit in geval van indrukken en uitzetten
met
apparatuur
die
vervormingen
meet
(laserafstandsmeter) en kwantificeert men de kans op
luchtlekkages.
• Mechanische prestatietests
• Luchtverplaatsingstests tot 35.000 m3/u

Thermische units

Het platform voor de thermische units meet de
verwarmings- en koelingscapaciteiten van de
producten. Hier voert men tests uit in twee modulaire
zones en onder gecontroleerde omstandigheden van
statische druk en luchtdebiet.
• Thermische prestatietests van de
luchtbehandelingskasten en rooftop
klimaatregelaars
• 2 klimaatkamers tot 200 kW / 23.000 m3/u
• Temperatuurbereik van de gecontroleerde
omgeving = -15 °C tot +40 °C

Betrouwbaarheidstests

Het platform voor de betrouwbaarheidstests
beoordeelt de bestendigheid tegen corrosie, trillingen
en druk.
• Corrosietests 24/7
• Tests van de statische en cyclische waterdruk en
breuk tot 250 bar
• Trillingstests met een maximale kracht van 2000 N
• Uithoudingstests van de ventilatorconvectoren

Testplatform voor de
warmteterugwinsystemen en
batterijen

• Rendementstests van de warmteterugwinning en
het thermisch vermogen

• Debietcapaciteit tot 30.000 m3/u
• Warmtecapaciteit tot 300 kW

certificeringen
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Kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 9001

LRQA-erkend

Milieumanagementsysteem

ISO 14001

LRQA-erkend

Veiligheidsmanagementsysteem

OSHAS 18001

LRQA-erkend

Veiligheidsmanagementsysteem

2014/68/EG

Gecertificeerd door APAVE en BUREAU VERITAS

Veiligheidsmanagementsysteem

DAP 08.D /DAP 13.C Gecertificeerd door EFECTIS

Veiligheidsmanagementsysteem

NF 414 rev. 9

Gecertificeerd door EFECTIS
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ONDERZOEKS- EN
ONTWIKKELINGS-CENTRUM
MONTLUEL: EXPERTISE
VOOR DE TECHNOLOGIE
VAN VLOEISTOFKOELMACHINES EN
WARMTEPOMPEN

In Montluel staat het Europese
onderzoeks- en ontwikkelingscentrum
van United Technologies dat gewijd
is
aan
vloeistofkoelmachines
en
warmtepompen. Gesitueerd in het
departement Ain, niet ver van Lyon,
kunnen het R&D centrum en het
laboratorium bogen op een expertise
van meer dan vijftig jaren.

Digitale modellering, analyse
en simulatie
Bij de digitale simulaties door het onderzoeks- en
ontwikkelingscentrum draait het om statische
thermodynamische systeemmodellen (heat transfer),
dynamische modellen van de systeemregelaars (MBD),
de optimalisering van vloeistofstomen door middel
van berekeningen (CFD) en structuren via de analyse
van eindige elementen (FEA) en 3D-ontwerpen.

Personalisatie
in het R&D centrum en het laboratorium werkt een
speciaal team aan de personalisatie, gericht op het
ontwerpen van oplossing op maat, om in te spelen op
specifieke wensen die klanten aan hun koelmachines
en warmtepompen stellen. Het gaat hier om
toegepaste techniek, met name op het gebied van
aardbevingen, kernenergie, scheepvaart en de olieindustrie.

Prototypes en tests
In het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Montluel
ontwerpt men prototypes en worden tests uitgevoerd.
Deze laatste zijn zowel bestemd voor de eigen
ontwikkelingsteams als voor klanten. Het laboratorium
heeft bewezen een groot aantal aanvragen te
kunnen verwerken en heeft in 2015 meer dan 140
tests voor klanten uitgevoerd. Hierbij treedt het op als
extern laboratorium conform de norm ISO 17025 en de
certificering volgens COFRAC 1-0108.

De experts in Montluel zijn erkende
specialisten en vaklieden op het
gebied van de klimaattechniek. Hun
doel is het om onze klanten het beste
te bieden van de innovatie op het
terrein van vloeistofkoelmachines en
warmtepompen.

15 testruimtes
Het Centrum van Uitmuntendheid in Montluel heeft
niet minder dan 15 testruimtes, waardoor allerlei
uiteenlopende tests en beoordelingen mogelijk zijn.
• Thermische, akoestische, prestatie- en
uithoudingstests
• Lucht- of waterkoelers en ventilatorconvectoren
• C
 ontrole van de ruimtetemperatuur van -25 °C tot
+55 °C en vochtigheidscondities van 5 % tot 95 %
• 1.200 meetsensoren
• Maximale capaciteit van de watergekoelde
testunit van 3.600 kW
• Maximale capaciteit van de luchtgekoelde testunit
van 1.800 kW
• Te bereiken capaciteit en te handhaven stabiele
condities
• Zeer nauwkeurige akoestische testmethode
• Specifieke tests op verzoek

certificeringen
Kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 9001:2008

Erkend door Lloyd’s Register Quality Assurance

Kwaliteitsmanagementsysteem

PED N° 97/23/EG

Erkend door Bureau Veritas

Milieumanagementsysteem

ISO 14001:2004

Erkend door Lloyd’s Register Quality Assurance

Prestaties

EUROVENT

Erkend door Eurovent Certifications, het Europese keurmerk voor de certificering
van de energieprestaties van apparatuur voor airconditioning en koeling

Testactiviteiten

ISO 17025:2005

Erkend door het Comité Français d’Accréditation

Kwaliteitssysteem en ad hoc

Maritieme toepassingen Erkend door Lloyd’s Register, Det Norske Veritas (DNV) en Germanischer Lloyd’s (GL)

Prestaties van vloeistofkoelmachines AHRI
watergekoelde condensor
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Erkend door AHRI, het Amerikaanse keurmerk voor de certificering van de
energieprestaties van apparatuur voor airconditioning en koeling
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ONDERZOEKS- EN
ONTWIKKELINGSCENTRUM IN
MONTILLA:

ONDERZOEKS- EN
ONTWIKKELINGSCENTRUM IN VENCE:

EXPERTS IN
AIRCONDITIONINGS
UIT EEN GEHEEL
EN STAND-ALONE
AIRCONDITIONINGSSYSTEMEN

Regelaars en systemen
voor de verwarming,
de ventilatie en de
airconditioning

Het ontwikkelen van
regelsystemen voor de
verwarming, ventilatie
en airconditioning is
de kernactiviteit van
het onderzoeks- en
ontwikkelingscentrum
in Vence.

Intelligente diensten
Onze ingenieurs ontwikkelen intelligente en
bewakingsdiensten die zij combineren met
technische ondersteuning op basis van het
ontwerp, de techniek en het toepassen van
systemen met opslagmogelijkheden. Deze unieke
en vertrouwde knowhow maakt gebruik van een
grondige kennis over de gebieden van koeling
en verwarming, automatisering en regeling.

Opslag van thermische
energie
Door thermische energie 's nachts op te slaan en
overdag te gebruiken, is het mogelijk om dankzij
deze opslagsystemen elektriciteit in de daluren
te gebruiken en verbruikspieken te voorkomen.
Door de productie van thermische energie over
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Onze medewerkers in het Zuid-Spaanse
Montilla hebben een grondige expertise
op de gebieden van airconditioning,
stand-alone airconditioningssystemen
en luchtvoorconditioneringsunits (PCA)
voor de luchtvaart en ontvochtiging. Het
onderzoeks- en ontwikkelingscentrum
herbergt de grootste installatie voor
de fabricage van HVAC-oplossingen
van Spanje en het grootste Europese
PCA-laboratorium.

Digitale modellering, analyse en
simulatie
Het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Montilla heeft
mogelijkheden voor de digitale simulatie rondom de
dynamische modellering van de systeemcontroles (MBD),
de optimalisering van vloeistofstomen door middel van
berekeningen (CFD) en 3D-ontwerpen.

Personalisatie

24 uren uit te smeren, is het met deze technologie
mogelijk om de capaciteit van de koelmachine met
30 % tot 70 % te verkleinen. Volledig geschikt voor
intelligente elektriciteitsnetwerken en HVAC-systemen
met een maximale koelingsvraag van meer dan 500
kW. Onze ingenieurs optimaliseren het ontwerp van uw
installatie en passen het watersysteem en de werking
aan elke toepassing aan.

Testplatform
Het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Vence
heeft meerdere testplatforms die specifiek zijn opgezet
voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen
voor HVAC-systemen. De bedrijfssimulaties worden
uitgevoerd onder realistische condities en stellen
onze ingenieurs in staat de effectiviteit van het
besturingssysteem te controleren.

In het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Montilla
werkt een team van ingenieurs die gespecialiseerd zijn
in personalisatieprojecten. Het kan ook een beroep
doen op specialisten op het gebied van de toepassing
van PCA-oplossingen uit de hele wereld, en technische
gegevens vanop afstand inlezen ten behoeve van de
documentatie en het bewaken van tests op afstand voor
specifieke toepassingen op locatie.

Prototypes en tests
Het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Montilla
ontwerpt prototypes en voert tests uit voor het
ontwikkelingsteam. Het doet thermische, akoestische en
trillingstests (2 testruimtes), tests voor de regeling van de
ruimtetemperatuur van -15 °C tot +55 °C en specifieke tests
van voorconditioneringsunits voor de luchtvaartsector en
ontvochtigingsunits voor zwembaden.

Samenwerking op R&D-gebied
Het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Vence
werkt nauw samen met het technocentrum SophiaAntipolis dichtbij Vence in Zuid-Frankrijk. Onze
medewerkers dragen regelmatig bij aan projecten van
Europese omvang.
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OPLOSSINGEN VAN
EXPERTS VOOR
SPECIFIEKE WENSEN
VAN ONZE KLANTEN

Dankzij onze hoogwaardige expertise
en de innoverende technologieën van
UTC op HVAC-gebied zijn wij voor tal
van bedrijven en instellingen uitgegroeid
tot een betrouwbare en vertrouwde
partner. Wij kunnen daardoor optimale
omstandigheden creëren voor hun
gebouwen en installaties en het comfort
van de gebruikers garanderen.

Een unieke oplossing voor de
luchtbehandeling in de Sixtijnse
Kapel in het Vaticaan.

© Musei Vaticani, alle rechten voorbehouden. Foto's: Giuliano Del Gatto

Onze luchtbehandelingsexperts hebben voor de Sixtijnse Kapel
een systeem ontwikkeld dat zowel de wereldberoemde fresco's
beschermt en tegelijk het comfort van de bezoekers garandeert.
Om te beginnen hebben zij hightech methodes toegepast voor
het analyseren van het effect dat de duizenden bezoekers hebben
op het milieu in de Kapel. Vervolgens hebben zij een uniek en
revolutionair systeem gebouwd dat permanent de optimale
klimaatomstandigheden in de Kapel handhaaft om de kunstschatten
die zich erin bevinden te behouden voor de toekomstige generaties.
Bekijk de video op www.youtube.com/c/utcclimatecontrolssecurity

Een hightech koelingsoplossing voor
de stadsverwarming in de Zweedse
hoofdstad Stockholm.
UTC levert ook hoogwaardige oplossingen voor systemen waarvoor
een absolute betrouwbaarheid is vereist. In Zweden hebben we
nauw samengewerkt met de internetprovider Bahnhof voor het
optimaliseren van hun koelings- en verwarmingssystemen zodat hun
datacentra kunnen fungeren als warmtebron voor de plaatselijke
stadsverwarming. Bahnhof heeft deze innoverende oplossing
gekozen voor een aantal van zijn datacentra.
© www.bahnhof.net

Optimale omstandigheden voor het
Louvre Museum in het Franse Lens.
De uitdaging van het Louvre-Lens, een zelfstandige vestiging met
banden met het beroemde Parijse museum, bestond uit het zeer
nauwkeurig handhaven van de temperatuur en de vochtigheid in
het gebouw. UTC heeft voor oplossingen voor de luchtbehandeling
gezorgd die niet alleen speciaal geschikt zijn voor de grote
expositiezalen van het museum, maar ook passen in de kleine
technische ruimtes, met behoud van dezelfde instellingen voor de
temperatuur en de luchtvochtigheid.

© Iwan Baan
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