3D ontwerpen
De units worden door ons in nauwe samenwerking
met de klant ontworpen. Nadat de P&ID gereed
is tekenen we de unit met SOLIDWORKS 3D
waardoor het voor de klant veel sneller duidelijker
wordt hoe een unit eruit gaat zien en waar alle
belangrijke aansluitpunten zijn.

MAREFSUP

MAREFSUP is opgericht in
2008 en heeft zich inmiddels
ruimschoots bewezen als een
hoogwaardige, innovatieve
koeltechnische ontwerper en
bouwer. Wij zijn er trots op
dat we onze klanten een zee
aan ervaring, kennis en kunde
kunnen bieden.

Productie faciliteit
Wij bouwen alle units zelf in onze eigen werkplaats
in Nieuwkuijk en zijn daarvoor gecertificeerd
middels een CE-PED type keur voor NH3 en CO2
installaties. Daarnaast hebben we een F-gassen
certificaat. De maximale bouwhoogte van de
units in onze hal is maar liefst 9,5 meter waardoor
we in staat zijn hoge cascade units in één keer
volledig op te bouwen en te kunnen testen. In de
productiehal hebben we twee bovenloop kranen
die in totaal 25 ton kunnen tillen en in het prefab
deel van de hal is er tevens een bovenloop kraan
van 5 ton.

MAREFSUP ontwerpt, produceert en verkoopt
apparatuur dat op grote schaal wordt toegepast
in koel- en vriesinstallaties. Wij hebben
specialistische kennis op het gebied van shell
& tube warmtewisselaars, vloeistofafscheiders,
olieafscheiders en platenvriezers.
Wij bouwen en ontwerpen tevens koel/warmte
technische units op basis van klant specifieke
wensen waarbij, indien gewenst, alle engineering
en inkoopzaken door ons verzorgd kunnen worden.

Wij zorgen voor een juiste verzorging van het
transport van de units. Units kunnen op een
dieplader of in containers worden vervoerd of
per vrachtwagen al of niet geseald (krimpfolie).

Producten MAREFSUP


NH3 Warmtepomp units



Compressor units



Cascade units NH3 / CO2



Trans kritische CO2 units

Warmtepompen & Units met
natuurlijke koudemiddelen

 Koelunits in Containers
 Olie afscheiders
 Vloeistof afscheiders
 S
hell & Tube / Plate
(Warmtewisselaars)
 Spray Koelers
 Platenvriezers
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MAREFSUP is uiteraard milieubewust!
Wij houden ons met name bezig met
installaties geschikt voor natuurlijke
koudemiddelen zoals ammoniak en
CO2. Tevens zijn wij betrokken in een
Europees ontwikkelingsproject van een
bijzondere hoge temperatuur warmteterugwinning installatie alsmede eigen
ontwikkelingen m.b.t. grote NH3
warmtepompen en trans kritische CO2
installaties. Diverse installaties zijn
reeds geproduceerd en getest in onze
fabriek.
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MAREFSUP is specialist op het gebied
van compacte olie afscheiders voor
diverse koudemiddelen. Voor NH3
wordt zelfs een uitstoot van minder
dan 3ppm gegarandeerd.

TEAM
CO2
Shell & Tube
Olieafscheiders
MAREFSOL is het zusterbedrijf van
MAREFSUP en is gespecialiseerd in met
name koelapparatuur voor schepen.

Warmtepompen
Compressor Units
Senior Engineer

General Manager

Office Manager

Container Units
NH3

Commercial
Project Manager

MAREFSUP heeft de beschikking
over HTRI als thermisch calculatie
programma voor het berekenen
van Shell & Tube warmtewisselaars.
Daarnaast hebben we ook jarenlange
praktische ervaring om theoretische
waarden juist te interpreteren.

Service Engineer

Supervisor

MAREFSUP B.V.
Klompenmaker 12
5253 RH Nieuwkuijk
Tel: +31 73 3034120
www.marefsup.com
info@marefsup.com
Design
Engineer

Marketing
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