
Wanneer het ijskoud wordt, loopt men bij cool it 
en ASO pas echt warm  
 
Koelruimtes zijn niet meer weg te denken uit ons alledaagse leven. Wanneer er levensmiddelen in het 
spel zijn, is het in stand houden van de koelketen de beslissende factor voor de productkwaliteit. Cool 
it Isoliersysteme GmbH heeft zich onder andere tot taak gesteld om de best mogelijke koeldeuren te 
fabriceren en vertrouwt daarbij op de sensoren en de deurbesturing van ASO Safety Solutions. De koude 
omgeving heeft de ingenieurs maar weinig speelruimte gelaten. Maar die hebben ze wél gebruikt.   

Extreme omstandigheden  
voor SENTIR edge en DRICO

In samenhang met levensmiddelen zijn er drie grondregels die 
onder alle omstandigheden in acht moeten worden genomen: 
Koelketen, hygiëne en nogmaals koelketen. Om ervoor te zor-
gen dat de koeldeuren van cool it deze principes ondersteunen, 
moet een zinnige symfonie van mechanica en elektronica wor-
den georkestreerd. 

Om gebruikers van deuren, hekken en poorten te beschermen 
tegen mechanische impact produceert ASO Safety Solutions 
SENTIR edge veiligheidscontactlijsten van elastomeren, d.w.z. 
van kunststof. Bij contact met een hindernis wordt de contact-
lijst in werking gesteld en stopt de gevaarlijke beweging van de 
deur of van het hek/de poort binnen fracties van een seconden. 
Uit de alle dagse praktijk van alledag kent iedereen de invloed 
van temperatuur op kunststof: bij hoge temperaturen wordt hij 

zachter; daalt de temperatuur, dan wordt hij harder. Zodoende 
hebben extreem lage temperaturen natuurlijk ook invloed op 
de stijfheid van de bij cool it gebruikte veiligheidscontactlijs-
ten. Quote van cool it: „In de koelhuizen waar cool it-deuren 
worden ingezet, kan hetmakkelijk -30 °C koud worden. Dat kan 
men zonder meer als extreme omgevingsomstandigheden aan-
duiden.“

Om knel- en schaafplekken af te schermen van cool it-deuren 
moest ASO de gebruikelijke hardheidsgraad van de zelf-geëx-
trudeerde SENTIR edge 35.85-contactlijsten omlaag- brengen, 
om de gewenste schakel eigenschappen van bij het profiel te be-
reiken. Zo lukte het ASO om een contactlijst te ontwerpen die in 
zijn totale opbouw duidelijk zachter uitvalt dan nodig zou zijn 
in gebieden met meer gematigde temperaturen. De metingen 
van de kracht bij de deuren kwamen dientengevolge meer dan 
positief uit de bus. Men kwam zelfs bij -25°C duidelijk uit onder 
de vereiste maximale waarde van 400 Newton (de door de Duitse 
wettelijke ongevalverzekering aanbevolen maximale kracht).
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Het venijn zit in de details

Niet alleen kunststof heeft het echter moeilijk in koude om-
gevingen. Ook voor elektronische componenten zijn dergelijke 
lage temperaturen een uitdaging. Derhalve moesten niet alleen 
de contactlijsten aan de extreme omstandigheden in het koel-
huis worden aangepast, maar ook de besturing van de deuren. 
Zelfs de kleinste bouwstenen van de DRICO-deurbesturing wer-
den op hun materiaaleigenschappen getest. Zo kunnen bijvoor-
beeld de kristallen in de LCD-display bevriezen, om welke reden 
in plaats daarvan een 7-segment-weergave werd ingezet.  

DRICO-deurbesturing in omgeving

Een andere moeilijkheid die in verband met kou kan ontstaan, 
is het potentiële aanvriezen van de deur. De aandrijving moet 
bij aanraking dus genoeg kracht ontwikkelen om een deur in 
een noodgeval ook in aangevroren toestand te bewegen. „Het 
was belangrijk dat we bij een lage frequentie een hoog moment 
ontwikkelen. Na gemeenschappelijk overleg hebben cool it en 
wij besloten tot een rechtstreekse aandrijving”, aldus ASO-ont-
wikkelaar Reinhard Schade over de oplossing.

Inzet van de DRICO ter plaatse

Om de kosten door monteurs en servicemedewerkers van cool 
it laag te houden, is speciaal rekening gehouden met de mon-
tage- en reparatievriendelijkheid ter plaatse. De montagekos-
ten konden door de voormontage van de DRICO- deurbesturing 
en aandrijving op het minimumniveau worden gehouden. Een 
montageplaat die tussen de besturing en aandrijving wordt 
aangebracht, biedt daarnaast de mogelijkheid van de afzonder-
lijke demontage. Dat vergemakkelijkt de servicewerkzaamheden 
aanzienlijk.     
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De efficiënte route van  
het product bij ASO

De realisering van technische eisen is binnen een dergelijk 
project slechts een van de uitdagingen. Een andere uitdaging 
vormt de organisatie van de kwantitatieve doorstroming en 
veiligstelling van de kwaliteit. Om het project met cool it niet 
slechts effectief, maar ook efficiënt vorm te geven, liet ASO 
zijn complete proces doorlichten. Daaruit zijn concrete con-
clusies getrokken met betrekking tot de productie van de DRI-
CO-deurbesturing. 
Als gevolg daarvan heeft ASO de afdeling Electronic Test Field 
opgezet, waar bij speciale testposities de DRICO-deurbesturin-
gen automatisch diagnoseprogramma’s doorlopen en grondig 
worden onderzocht.

De samenwerking met cool it toont heel duidelijk aan wat het 
uitgangspunt van ASO Partner in Performance  inhoudt: Een 
perfecte oplossing kan pas dan duidelijk worden als het pro-
bleem in zijn totaliteit begrepen is. Daarvoor slaan we samen 
met onze klant ook graag nieuwe wegen in en ontwikkelen we 
gezamenlijk.

Onderneming:  
cool it Isoliersysteme GmbH

Vestigingsplaats:  
Melle

Branche:   
Deur-, hek en poortsystemen

Producten en diensten: 
Draaideuren, klapdeuren, schuifdeuren, branddeuren, 
hefdeuren, snelloopdeuren & accessoires

Aantal medewerkers:   
Ca. 200 medewerkers

Internetadres:  
www.coolit.de 

Opdracht en doelstelling:   
Uitrusting van cool it-deuren met koudebestendige 
veiligheidscontactlijsten en deurbesturingen.

Oplossing:
SENTIR edge-contactlijsten en DRICO-deurbesturingen

Contactpartner ASO:  
ASO: Markus Horstkemper
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