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Euro-Cold
Sinds 1990 is Euro-Cold B.V. gevestigd aan de Augsburgstraat 29 te Rotterdam
Noord-West. Vanuit dit industrieterrein naast de rijksweg A13 leveren wij als
groothandel materialen ten bate van de koeltechniek aan onze afnemers in binnen- en buitenland. Als officieel dealer van diverse merken kunnen wij u ‘op maat’
bedienen met de door u gewenste artikelen.
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GEA-Bock compressoren & aggregaten
Van de firma GEA-Bock uit Duitsland bieden wij u een uitgebreid assortiment aan
compressoren en luchtgekoelde aggregaten.
De compressoren zijn toepasbaar met alle gangbare HFC/HFO koudemiddelen,
CO2 en HC’s zoals onder andere propraan. Ook zijn er diverse compressoren in
ATEX uitvoering leverbaar.

www.eurocold.nl/compressoren

GeAn-Bock aggregaten
Euro-Cold introduceert GeAn-Bock luchtgekoelde aggregaten. Een nieuw concept,
met als basis energiezuinig en klaar voor diverse nog in ontwikkeling zijnde
koudemiddelen. GeAn-Bock aggregaten zijn voorzien van energiezuinige
Ziehl-Abegg EC condensorventilatoren in “Voll-Düse” uitvoering.
Aan luchtuittredezijde is de ventilatorbehuizing voorzien van luchtgeleideschoepen,
waardoor ook een geluidsarme uitvoering wordt verkregen.
De optionele drukopnemer kan direct op de ventilator worden aangesloten.
Daarmee wordt dan middels fanspeedcontrol de condensatiedruk traploos en ook
geruisloos geregeld.
De maximaal toelaatbare druk (PS) van condensor, tank en eventueel geselecteerde
olieafscheider is standaard 42 bar.
www.eurocold.nl/aggregaten

Frigomec
Frigomec produceert voor ons onder andere vloeistoftanks, oliereservoirs,
olieafscheiders, vloeistofafscheiders en pulsatiedempers. De vloeistoftanks zijn
leverbaar tot een maximaal toelaatbare druk (PS) van 90 bar.
Sinds 2012 is de productie uitgebreid met een locatie gespecialiseerd in
natuurlijke koudemiddelen zoals CO2, propaan en ammoniak.

www.eurocold.nl/vloeistoftanks
www.eurocold.nl/afscheiders
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Castel componenten
Castel is een Italiaans familiebedrijf, opgericht in 1961. Dankzij de hoge kwaliteit
heeft Castel wereldwijd een zeer goede naam opgebouwd als fabrikant van
producten voor de koeltechniek, zoals afsluiters, filterhuizen, filterdrogers,
kijkglazen, kogelafsluiters, veerveiligheden,terugslagkleppen, etc..
De Castel componenten zijn uit onze ruime voorraad leverbaar voor
HFC/HFO koudemiddelen, propaan en CO2.

www.eurocold.nl/lijncomponenten

AWA componenten
Het Duitse AWA (Armaturenwerk Altenburg) is al meer dan 135 jaar actief als
producent van toebehoren voor de koeltechniek. In ons assortiment hebben wij
onder andere rotalockafsluiters, flensafsluiters en wisselafsluiters.
De wisselafsluiters zijn beschikbaar tot een maximaal toelaatbare druk (PS) van
160 bar, dus ook geschikt voor CO2 systemen.

www.eurocold.nl/afsluiters

REFFLEX® flexibele leiding en fittingen.
Midden jaren 90 is het product door Euro-Cold ontwikkeld en sinds 2001 wordt
het geleverd en gefabriceerd door ons bedrijf REFFLEX International BV.
REFFLEX® wordt inmiddels met groot succes wereldwijd toegepast.
REFFLEX® is een geavanceerd systeem van flexibele kunststof leidingen voor de
koeltechniek. REFFLEX® slangen 2mm (DN2.0) worden toegepast voor het aansluiten van o.a. pressostaten, manometers, etc.. De 5mm (DN5.0) slangen worden
vooral toegepast voor het aansluiten op olieafscheiders en olieniveauregelaars.
Belangrijkste kenmerken: zeer flexibel, zeer hoge barstdruk,
korte buigradius, absorbeert vibraties, sterk en betrouwbaar,
kant-en-klaar of eigen productie, bestendig tegen ozon, UV en olie.

www.eurocold.nl/refflex
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VACON frequentieomvormers
Vacon is een bedrijf uit Finland en opgericht in 1993. De frequentieomvormers zijn
in 2002 in het leveringsprogramma van Euro-Cold opgenomen.
De types 20X en 100X omvatten een range vanaf 0,75 t/m 160 kW.
De omvormers zijn bedoeld voor wandmontage en leverbaar in de klasse IP21,
IP54 en IP66.
Standaard zijn de omvormers voorzien van onder andere gelakte kaarten, grafisch
bedieningspaneel, drie relais uitgangen, zes digitale ingangen en twee analoge
uitgangen. Tevens zijn met behulp van diverse optiekaarten verdere
uitbreidingen mogelijk.

www.eurocold.nl/frequentieomvormers

Johnson Controls
Johnson Controls is wereldwijd een toonaangevend bedrijf dat zich met diverse
technologieën richt op verschillende industrieën en afnemers, zo ook op het
gebied van de koeltechniek.
Van Johnson Controls leveren wij thermostaten, pressostaten, drukopnemers
en toerenregelaars voor eenfase- en EC ventilatoren.

www.eurocold.nl/regelapparatuur

Onda, Doucette & Alfa Laval
Voor warmtewisselaars bieden wij diverse merken,
elk met zijn eigen sterke kenmerken.
- Doucette Zuiggas/Vloeistof warmtewisselaars.
- Alfa Laval Shell&Tube- en platenwarmtewisselaars.
- Onda Shell&Tube- en platenwarmtewisselaars.

www.eurocold.nl/warmtewisselaars
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Gerenommeerde merken

Ruime voorraad

Euro-Cold heeft een ruim assortiment aan
producten voor de koeltechniek. Wij leveren
uitsluitend gerenommeerde merken
waaronder: GEA-Bock, REFFLEX®, Castel,
Frigomec, Johnson Controls, Onda, Doucette,
Alfa Laval en GeAn-Bock aggregaten.

Door inkoop van de juiste
hoeveelheden en een flink magazijn
kunnen wij ruime voorraden houden.
Hierdoor blijven de prijzen uiterst
concurrerend en is het door u gewenste
artikel vrijwel altijd direct te leveren.

Specialisatie

Zakelijke partner

Euro-Cold is gespecialiseerd in het vinden van de
juiste technische oplossingen.
Door de jarenlange ervaring op het gebied van de
koeltechniek en de nauwe samenwerking met de
diverse fabrikanten kunnen wij een stuk maatwerk
leveren dat uniek is binnen onze branche.

Dankzij meer dan 25 jaar ervaring en een uiterst
realistische visie heeft u in Euro-Cold een zakelijke
partner met toekomst. Zaken doen is immers meer
dan het ruilen van een doos met inhoud
tegen geld. Het leveren van kwaliteit in alle
opzichten, kunt u niet op toeval laten aankomen.
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