
Duurzaam koelsysteem in praktijktest bij 
innovatiepartner



SCA Hygiene Products publiceert 
testresultaten Rittal Blue e+ 

Papieren zakdoekjes, inlegkruisjes, luiers - de 
kans is klein dat u nog nooit met een product 
van SCA in aanraking bent geweest. Sinds 
februari 2016 neemt de Nederlandse productie-
vestiging van SCA in Hoogezand deel aan een 
praktijktest van het energiebesparende Rittal 
Blue e+ koelaggregaat. Henk Noot, Electrical 
Supervisor bij SCA: ”De resultaten zijn verbluf-
fend!” 

De producten van het Zweedse SCA onderschei-
den zich door hun gebruiksvriendelijkheid en zor-
gen voor een compromisloze persoonlijke hygiëne, 
een optimaal comfort en een maximale bewegings-
vrijheid. In 1993 was SCA de eerste producent die 
broekluiers op de internationale markt introduceer-
de. Onder de naam Libero Up&Go was dit product 
ook in Nederland een succes. Inmiddels richt het 
bedrijf zich vooral op de productie van incontinen-
tieproducten. Noot: ”We streven ernaar om onze 
producten steeds meer op gewoon ondergoed te 
laten lijken. Daarvoor ontwikkelen we nieuwe ver-
werkingsprocessen en passen we materialen toe 
die zachter aanvoelen en die ondanks hun com-
pacte vorm meer vocht en geur absorberen.”  

In Hoogezand, pal naast de uitgestrekte Neder-
landse productiefaciliteiten van SCA Hygiene 
Products werken 500 medewerkers aan tientallen 
productielijnen. Het industriële complex beschikt 
over een eigen distributiecentrum met 27.000 
pallets die internationaal onder verschillende 
merknamen worden verkocht. In Nederland zijn dat 
Demak’up, Edet, Libresse, Plenty, Tempo, TENA 
en Tork. Aan de optimalisatie van de productiepro-
cessen wordt onder andere gewerkt door Electrical 

Supervisor Henk Noot: “Dat optimaliseren van 
onze processen is een gezamenlijke verdienste 
van al onze medewerkers. We hebben een typisch 
Nederlandse platte organisatiestructuur waarin me-
dewerkers alle ruimte krijgen om zelf ideeën voor 
verbeteringen aan te dragen. Dat geldt ook voor 
onze technologiepartners en toeleveranciers. Som-
mige innovaties die zich op deze vestiging hebben 
bewezen worden vervolgens wereldwijd in de SCA 
productiefaciliteiten geïmplementeerd.”

Innovaties
Sinds vele jaren is Rittal een van de  technolo-
gieleveranciers van SCA. Rittal Account Manager 
Edwin Visser komt regelmatig langs in Hoogezand, 
om te horen wat er speelt en om van gedachten 
te wisselen over de praktische waarde van de 
nieuwste technologische ontwikkelingen. Vanuit het 
Rittal moederbedrijf in Duitsland ontving Visser het 
verzoek om een innovatieve klant uit de procesin-
dustrie voor een praktijktest te benaderen. Visser: 

Edwin Visser, Account Manager Industrie (Rittal B.V.), Henk Noot, Electrical Supervisor (SCA) en 
Edgar Hoogakker, Product Manager Klimatisering (Rittal B.V.)



“Ik dacht direct aan SCA. Dit innovatieve bedrijf 
maakt al jaren gebruik van onze systeemproducten 
en staat altijd open voor nieuwe ideeën om hun 
productieprocessen nog efficiënter, betrouwbaarder 
en duurzamer te maken.” 

Noot: “Dat klopt, want om concurrerend te blijven 
zijn duurzame processen voor onze vestiging, waar 
de arbeidslonen hoger liggen dan in lagelonenlan-
den, van groot belang. Rittal is een van onze leve-
ranciers en innovatiepartners die ons daarbij helpt. 
Ik wist ook dat Rittal nooit over één nacht ijs zou 
gaan: met de spreekwoordelijke Duitse degelijkheid 
wordt over alle details van elk nieuwe Rittal product 
grondig nagedacht. We verlenen met alle plezier 
onze medewerking aan deze test, ook omdat ener-
giebesparing een belangrijk speerpunt van SCA 
is. Onze vestiging in Hoogezand telt alleen al ruim 
200 aggregaten voor het koelen van elektrotechni-
sche besturingspanelen, dus elke efficiëntiewinst 
die we op dit gebied realiseren kan in de toekomst 
grote energie- en kostenbesparingen opleveren.” 

Energie & Duurzaamheid
Een groot deel van het basismateriaal van de 
producten van SCA bestaat uit houtsnippers die 
afkomstig zijn uit Scandinavische bossen die SCA 
zelf op een duurzame manier beheert. Noot: “Voor 
elke boom die wordt gekapt plant SCA  drie nieu-
we bomen aan. Om de CO2-voetafdruk verder te 
verkleinen streven we naar cradle to cradle proces-
sen, ofwel: een duurzame productkringloop waarin 
zo min mogelijk energie verloren gaat. Het restafval 
uit onze fabrieken wordt verzameld en opnieuw 
verwerkt en we kijken kritisch naar het energiever-
bruik van onze lopende productieprocessen. Elke 
efficiëntiewinst op dit terrein levert aanzienlijke 
besparingen op en versterkt onze internationale 
concurrentiepositie. Daarom werken we ook graag 
mee aan deze test: het geeft ons inzicht in het ac-
tuele energieverbruik van onze paneelkoeling.”   

Testopstelling 
Om de meest betrouwbare testresultaten te ga-
randeren is vooraf goed overleg gevoerd over de 

HENK NOOT- SCA

“In één woord? Verbluffend! Het gebruik van de Blue e+ unit 
leverde niet alleen een gemiddelde energiebesparing van 
ruim 80% op, maar zorgde ook voor een veel constantere 
gemiddelde temperatuur in de kast. Die passieve heat pipe 
technologie werkt dus uitstekend en is betrouwbaar.”



testeisen. Zo moesten de oude en de nieuwe op-
stelling in dezelfde ruimte met dezelfde ruimtetem-
peratuur staan. Noot: “Uiteindelijk kozen we voor 
de besturingen van onze luchtzuiveringsinstallaties. 
Deze worden gebruikt om het stof uit de afzuiglucht 
van onze vacuüm (gaas)transportlijnen te filteren. 
Het gaat om twee identieke besturingspanelen die 
naast elkaar staan, elk met een identieke frequen-
tieregelaar met een vermogen van 140 kilowatt 
en allebei met hetzelfde verliesvermogen, dus de 
warmte die moet worden afgevoerd is gelijk. Uit 
de Blue e+ productuitvoeringen van 2, 2.5, 4 en 6 
kilowatt kozen we voor de 2,5 kilowatt uitvoering 
die Rittal in een van de twee panelen heeft geïn-
stalleerd. Dat was in februari. Sindsdien heb ik het 
energiegebruik en het temperatuurverloop in de 
kast persoonlijk bijgehouden (zie tabel met resulta-
ten op de vorige pagina).”  

Resultaten
Een snelle blik op de tabel met resultaten verklaart 
de eerste reactie van de Electrical Supervisor 
van SCA. Noot: “In één woord? Verbluffend! Het 
gebruik van de Blue e+ unit leverde niet alleen 
een gemiddelde energiebesparing van ruim 80% 
op, maar zorgde ook voor een veel constantere 
gemiddelde temperatuur in de kast. Die passieve 
heatpipe technologie werkt dus uitstekend en is 
betrouwbaar.” Edgar Hoogakker, Product Manager 
Klimatisering, Rittal B.V.: “Want ook bij de hoogste 
buitentemperaturen van boven de dertig graden 
Celsius liep de binnentemperatuur in de kast niet 
meer dan 2 graden op, terwijl in de conventionele 
units temperatuurschommelingen van 16 graden 
geen uitzondering waren.” “Dat is goed nieuws 
voor de besturingen van onze zware servomotoren, 
want die zijn nogal gevoelig voor temperatuur-
schommelingen. Het betekent minder spookstorin-
gen en een langere levensduur van componenten. 
In het afgelopen halve jaar heeft het gebruik van dit 
enkele Blue e+ koelaggregaat ons een besparing 
van 4000 kilowattuur opgeleverd. Ter vergelijking, 
dat is het complete gemiddelde jaarverbruik van 
een gezinshuishouden, dus reken maar uit wat 
dit op jaarbasis voor al onze 200 aggregaten aan 
energiebesparingen oplevert: dan hebben we het 
over een besparing van een slordige 1,6 mega-

Hierboven is duidelijk de temperatuursschommelingen te zien van 16 graden ten opzichte van de Blue e+.

wattuur per jaar, ofwel het energiegebruik van een 
dorp met 400 eengezinswoningen. Wat ons betreft 
is de test geslaagd en het resultaat helder: Blue e+ 
heat pipe koelaggregaten hebben de toekomst!” 
Aldus Henk Noot.
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