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UITNODIGING 

CEE Studiedag Droging 

Dinsdag 2 april 2019  

Etex Building Performance Tisselt – Promat producten

 

Je kan er niet omheen: energie en klimaat  zijn brandend actuele thema’s.  Er worden de komende jaren 
grote inspanningen verwacht van alle economische, wetenschappelijke en politieke actoren,  en niet in 
het minst van de industrie.   

CEE heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het ontwerpen en bouwen van economisch haalbare 
en energie-efficiënte installaties in een industriële context. Onze R&D afdeling zoekt voortdurend naar 
nieuwe oplossingen en procedés waar beduidende energiewinst kan worden geboekt.  

Droging heeft een significant aandeel in het industrieel energieverbruik en is bijgevolg één van onze 
onderzoekspeerpunten. In onze simulatieomgeving Thermolab worden droogrecepturen voor varia 
stoffen ontwikkeld en uitgetest. Vervolgens worden state-of-the-art en energiezuinige industriële 
drogers op maat gebouwd die het recept kunnen opleggen aan het te drogen product. In een laatste 
fase verzorgen we integratie en monitoring van de droger in de productielijn.  CEE staat m.a.w. borg 
voor de volledige implementatie.  

CASE: Etex Building Performance NV, divisie van Etex, besliste CEE in te schakelen voor de 
ontwikkeling van een stoomdroging voor haar brandwerende materialen. CEE realiseerde ook de 
industriële installatie. Tijdens deze studiedag krijgt u behind-the-scenes inzicht in de drivers die Promat 
motiveerden voor deze vernieuwende technologie, met aansluitend een bezoek aan de 
desbetreffende productielijn. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
Start opbouw Promat installatie door CEE, december 2017 
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CEE Studiedag  

Droging 

Dinsdag 2 april 2019, Tisselt 

 

Programma : 

13.30: Ontvangst 

14.00: Introductie, voorstelling EPB/Promat & CEE 

14.45: Droging: concepten en uitdagingen 

15.45: Rondleiding in de productiehal lijn 7 

17.00: Closure, Netwerkreceptie met een hapje en een drankje 

 

Deelnemen ? 

Schrijf je dan snel in voor deze studiedag, want de plaatsen zijn beperkt ! 

 

Place2be:  

Etex Building Performance NV 

Bormstraat 24 

2830 Tisselt 

Plan je route 

 

 

 

Over Promat 

Over Etex Building Performance 

Over CEE 

Onze realisaties 
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